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�لطعام �أف�صل م�صدر للفيتامينات
قال تقرير طبي حديث �إن �لطعام �ل�صحي �أف�صل طريقة للح�صول 

على �لفيتامينات، ال �ملكمالت �لغذ�ئية، ب�صبب طريقة �صناعتها.
"مديكال  ون�����ص��ره  �أوه���اي���و  يف  كلينيك  لكليفالند  ت��ق��ري��ر  وبح�صب 
مكمل  تناول  يتطّلب  �جل�صم  يف  �لفيتامني  نق�ص  ف��اإن  �إك�صربي�ص"، 
�ل��ط��ع��ام هو  ت��ن��وي��ع  غ��ذ�ئ��ي للح�صول ع��ل��ى م��ا يكفي م��ن��ه، وي��ع��ت��رب 

�الأف�صل.
بكليفالند  �لتغذية  يف  �ملتخ�ص�صة  كريكباتريك،  كري�صتني  وقالت 
�لفيتامينات  م��ن  م��زي��ج  على  للح�صول  طريقة  "�أف�صل  كلينيك: 
و�ملعادن هو تناول �ملزيد من �الأطعمة �مللونة. ولذلك يجب �حل�صول 

على 6 �أطعمة ملونة خمتلفة يف �لنظام �لغذ�ئي يومياً".
و�أ�صافت "حتى �لقهوة م�صروب مهم الأنه غني مب�صاد�ت �الأك�صدة".

ون�صحت با�صت�صارة �لطبيب عن نق�ص فيتامينات معينة، خا�صة من 
ت�ص عادة ب�صكل �صيء عن طريق �لطعام، علماً  بفيتامني "د" �لذي يمُ
تعترب  �لتي  �لبنف�صجية،  فوق  �ل�صم�ص  �أ�صعة  يحاكي   D3 مكّمل  �أن 

�أف�صل م�صدر للفيتامني "د".

علماء م�صريون يعرثون على مومياو�ت بـاأل�صنة ذهبية
�آثار م�صريون مقابر قدية، ترجع لع�صور خمتلفة،  �كت�صف علماء 

وحتتوي على مومياو�ت ذ�ت �أل�صنة ذهبية.
وجرى �الكت�صاف يف جبانة قوي�صنا �الأثرية مبحافظة �ملنوفية، وذلك 
لالآثار،  �الأعلى  للمجل�ص  �لتابعة  �مل�صرية  �الأثرية  �لبعثة  طرف  من 

ح�صب ما ذكرت وز�رة �ل�صياحة و�الآثار �مل�صرية.
وجنح �لعلماء، خالل مو�صم �حلفائر �حلايل، يف ك�صف �متد�د جلبانة 
زمنية  ل��ف��ر�ت  ت��رج��ع  �أث��ري��ة  مقابر  ت�صم  و�ل��ت��ي  �الأث��ري��ة،  قوي�صنا 
وزيري،  وقال م�صطفى  �ملومياو�ت.  خمتلفة وحتتوي على عدد من 
على  �أي�صا  ع��رت  �لبعثة  �إن  ل��الآث��ار،  �الأعلى  للمجل�ص  �لعام  �الأم��ني 
بع�ص من  �آدمية يف فم  �أل�صنة  �لذهبية على هيئة  �لرقائق  عدد من 
�أن  �لربيطانية  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وذك��رت  �ملكت�صفة.  �ملومياو�ت 
�أثناء  �أزيلت  قد  �حلقيقية  �ملومياو�ت  "�أل�صنة  �أن  يعتقدون  �خل��رب�ء 
من  �ملتوفى  يتمكن  حتى  �لذهبية،  بالرقائق  و��صتبدلت  �لتحنيط 
�الأ�صاطري  وتقول  �الآخرة".  �حلياة  يف  �أوزوري�����ص  �الإل��ه  �إىل  �لتحدث 
�لقدية،  �آلهة م�صر  �أه��م  يعد من بني  �أوزيري�ص  �الإل��ه  �إن  �لقدية 
وت�صفه ب�"رب �لعامل �ل�صفلي" وقا�صي �ملوتى. من جهة �أخرى، جرى 
�لعثور يف �ملقابر على هياكل عظمية وبقايا تو�بيت خ�صبية على �لهيئة 
�لتو�بيت.  �مل�صتخدمة يف تلك  �لنحا�صية  �مل�صامري  �الآدمية وعدد من 
�لدلتا، حيث  �الأثرية يف  �ملو�قع  �أهم  قوي�صنا من  ويعدمُ موقع جبانة 
"�لطيور  نادرة لدفن  ي�صم دفنات لع�صور متعددة، من بينها جبانة 

�ملقد�صة" وعدد من �لوحد�ت �ملعمارية �مل�صيدة من �لطوب .

تقرير: 6 ن�صاء من 10 يتعر�صن العتد�ء�ت جن�صية يف لبنان
متتنع �صت ن�صاء من �أ�صل ع�صر يتعر�صن العتد�ء�ت جن�صية يف لبنان 
�أفادت  ما  وفق  "�ل�صرف"،  ب�صون  متعلقة  الأ�صباب  عنها  �لتبليغ  عن 
منظمة حملية �ل�صبت، مطالبة خالل تظاهرة �أمام �لربملان بت�صديد 

�لعقوبات على جر�ئم �لعنف �جلن�صي.
ودعت �إىل �لتظاهرة منظمة "�أبعاد" يف �إطار حملة بعنو�ن "ال عر�ص 
وال عار" ملنا�صبة �ليوم �لعاملي للق�صاء على �لعنف �صد �ملر�أة يف 25 

ت�صرين نوفمرب.
وقالت غيد� عناين من �ملنظمة �لتي تطلق �صنوياً حمالت �صد تعنيف 
تمُبطن  لبنان  �الع��ت��د�ء �جلن�صي يف  ج��ر�ئ��م  ت��ز�ل  "لالأ�صف ال  �مل���ر�أة، 
�صرورة  على  بيان  يف  و���ص��ّددت  و�لعار".  و�ل�صرف  �لعر�ص  مبو�صوع 
�ملجتمعي  �لنمطي  �ل�صياق  "خارج  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  �إىل  �لنظر  يتم  �أن 
ناجيات  بينهن  �لن�صاء،  ع�صر�ت  وتظاهرت  بحزم".  معها  و�لتعامل 
�أمام مقر �لربملان يف و�صط بريوت، مطالبات  من �عتد�ء�ت جن�صية، 
منظمو  وكتب  �جلن�صي".  �لعنف  ج��ر�ئ��م  على  �لعقوبات  ب�"ت�صديد 
بي�صاء  قما�ص  وق��ط��ع  ث��ي��اب  على  �الأح��م��ر  ب��ال��ل��ون  ���ص��ع��ار�ت  �حلملة 
ويعاقب  حقي  يل  ياأخذ  قانوناً  "�أريد  وبينها  �لربملان  ق��رب  علّقوها 
�ملغت�صب" و"�لعد�لة للناجيات". و�أفادت "�أبعاد"، وفق در��صة �أجرتها، 
يبلغّن  ال  يتعر�صن الع��ت��د�ء�ت جن�صية  ن�صاء  ع�صر  �أ�صل  �صت من  �أن 

عنها "جر�ء �لعر�ص و�ل�صرف".
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كيف ت�صر �ل�صجائر 
�الإلكرتونية باالأ�صنان؟

�أكر  �الإلكرونية  �ل�صجائر  مدخني  �أن  من  جديدة  علمية  در��صة  رت  ح��ذَّ
عر�صة لالإ�صابة بت�صو�ص �الأ�صنان من �أنو�ع �لتدخني �الأخرى.

و�ل�صكري  �للزج  �ل�صائل  �لت�صاق  �إىل  ذلك  �صبب  يرجع  �لدر��صة،  وبح�صب 
ا ميكروبيوم  �ملعباأ يف �ل�صجائر �الإلكرونية باالأ�صنان، كما يغري �ل�صائل �أي�صً

�لفم، مما يجعله �أكر مالءمة للبكترييا �مل�صببة للت�صو�ص.
وثبت موؤخًر� �أن �صائل �لتدخني �الإلكروين يحفز �لت�صو�ص يف �ملناطق �لتي 

ال يحدث فيها �لت�صو�ص عادًة كاحلو�ف �ل�صفلية لالأ�صنان �الأمامية.
 The Journal of the" جم��ل��ة  يف  �����ص��رت  نمُ �ل���در�����ص���ة  �أن  ي���ذك���ر 

."American Dental Association
وقارنت در��صة �صابقة، نمُ�صرت يف جملة "PLOS"، �ل�صجائر �الإلكرونية 

باحللويات �ل�صمغية، و�مل�صروبات �حلم�صية.
يف  �ل�صلبة  �الأن�صجة  م��ع  تتفاعل  �ل�صائل  مكونات  "بع�ص  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
من  عالية  ن�صبة  على  حتتوي  �لتي  �حللوى  ت�صبه  بطريقة  �لفم  جتويف 

�ل�صكروز، و�مل�صروبات �حلم�صية، مما يوؤثر �صلًبا على �الأ�صنان".
و�صحة  �الإلكرونية  �ل�صجائر  ��صتخد�م  بني  �لتقاطع  على  �لركيز  ومت 
تزيد  مري�ص   13000 من  �أك��ر  بيانات  �لبحث  فريق  حلل  حيث  �لفم، 
تافت�ص  جامعة  عياد�ت  يف  عالجهم  مت  و�لذين  عاًما،   16 على  �أعمارهم 

لالأ�صنان خالل �لفرة من 2022-2019.

 �أور�ق بي�صاء.. رمز 
�حتجاجات يف �ل�صني 

بي�صاء  الأور�ق  �صينيون  حمتجون  جل��اأ 
للتعبري عن غ�صبهم من قيود مكافحة 
نادرة  علنية  م��ع��ار���ص��ة  يف  كوفيد19- 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ن���ط���اق  م���ن  خ���رج���ت 
وكربى  �ل��ب��الد  ���ص��و�رع  �إىل  �الجتماعي 

جامعاتها.
�نت�صرت  فيديو  و�أظهرت �صور ومقاطع 
على �الإنرنت طالبا يف جامعات يف مدن 
منها ناجنينغ وبكني وهم يرفعون �أور�قا 
�أ�صلوب  ���ص��ام��ت، يف  �ح��ت��ج��اج  ف��ارغ��ة يف 
ي�صتخدم الأ�صباب منها جتنب �لرقابة �أو 

�العتقال.
كوفيد  �صفر  ب�صيا�صة  �ل�صني  وتتم�صك 
�لعامل  دول  �أغ���ل���ب  �أن  رغ���م  �ل�����ص��ارم��ة 

حتاول �لتعاي�ص مع فريو�ص كورونا.
و�مل���وج���ة �الأح�����دث م���ن �ل��غ�����ص��ب جاءت 
�أودى  ���ص��ك��ن��ي��ة  ب��ن��اي��ة  ب�����ص��ب��ب ح��ري��ق يف 
يف  �خلمي�ص  يوم  �أ�صخا�ص  ع�صرة  بحياة 
�ل��ب��الد حيث خ�صع  �أوروم��ي��ت�����ص��ي غ��رب 
لفر�ت  �إغ�������الق  الإج����������ر�ء�ت  �ل�������ص���ك���ان 
تكهنات  �أث���ار  ي��وم، مم��ا  مئة  �إىل  و�صلت 
باأن �إجر�ء�ت �الإغالق رمبا عرقلت فر�ر 

�ل�صكان من �حلريق.

در��صة تك�صف عن �أ�صو�أ �أطعمة ميكن 
�أن تق�صر متو�صط �لعمر �ملتوقع �ص 23

من النمط 1
يت�صم د�ء �ل�صكري من �لنمط 1 "�لذي كان يمُعرف �صابقاً 
با�صم د�ء �ل�صكري �ملعتمد على �الأن�صولني �أو د�ء �ل�صكري 
يف  �لطفولة" بنق�ص  �أو  �ملر�هقة  مرحلة  يف  يظهر  �ل��ذي 

�إنتاج �الأن�صولني، ويقت�صي �أخذ �الأن�صولني يومياً.
و�لعط�ص  �ل��ت��ب��ّول  ف��رط  �ل���د�ء  ه��ذ�  �أع��ر����ص  ت�صمل  كما 
و�لتعب،  �لروؤية  وت�صو�ص  �ل��وزن  �مل�صتمر وفقد�ن  و�جل��وع 

فيما قد تظهر هذه �الأعر��ص فجاأة.

من النمط 2
د�ء  �صابقاً  يمُ�صمى  ك��ان  "�لذي   2 �لنمط  �ل�صكري من  �أم��ا 
�ل�صكري  د�ء  �أو  �الأن�����ص��ول��ني  على  �ملعتمد  غ��ري  �ل�صكري 
��صتخد�م �جل�صم  �لبالغني" فينجم عن عدم  �لبادئ عند 
لالأن�صولني بفعالية. وينتج هذ� �لنمط غالباً ب�صبب فرط 

وزن �جل�صم و�خلمول.
وقد تكون �أعر��ص هذ� �لنمط مماثلة الأعر��ص �لنمط 1، 
لكنها قد تكون �أقل ظهور�ً يف كثري من �الأحيان. لذ� فقد 
يمُ�صّخ�ص �لد�ء بعد مرور عدة �أعو�م على بدء �الأعر��ص، �أي 

بعد ظهور م�صاعفات �ملر�ص.
وح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب، ك���ان ه���ذ� �ل��ن��م��ط م��ن د�ء �ل�صكري 
يمُالحظ فقط لدى �لبالغني، غري �أنه �أ�صبح يحدث حالياً 

ب�صكل متز�يد لدى �الأطفال �أي�صاً.

اآثاره على ال�صحة
�إحلاق  �ل�صكري يف  د�ء  يت�صّبب  �أن  �لوقت يكن  مع م��رور 
�ل�����ص��رر ب��ال��ق��ل��ب و�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة و�ل��ع��ي��ن��ني و�لكلى 

و�الأع�صاب.
�ل�صكري  ب��د�ء  �مل�صابني  �لبالغني  تعر�ص  �حتمال  وي��زد�د 
ثالثة  �أو  ب�صعفني  �لدماغية  و�ل�صكتات  �لقلبية  للنوبات 

�أ�صعاف.
كما يوؤدي �صعف تدفق �لدم و�عتالل �جلهاز �لع�صبي )تلف 
�حتماالت  زي���ادة  �إىل  �لقدمني  م�صتوى  على  �الأع�����ص��اب( 
بر  ي�صتدعي  قد  مما  و�لتعّفن  �لقدم  بقرحات  �الإ�صابة 

�الأطر�ف يف نهاية �ملطاف.

فيما يمُعد �عتالل �ل�صبكية �ل�صكري من �الأ�صباب �لرئي�صية 
للعمى، ويحدث نتيجة لر�كم �ل�صرر �لذي يلحق باالأوعية 

�لدموية �ل�صغرية يف �ل�صبكية على �ملدى �لطويل.
كذلك يمُعد �ل�صكري من �الأ�صباب �لرئي�صية �ملوؤدية للف�صل 

�لكلوي.
ويرجح �أن يظهر �ملتعاي�صون مع د�ء �ل�صكري ح�صائل �صيئة 

لدى �لتعر�ص لعدة �أمر��ص معدية، ومنها كوفيد19-.

�صبل الوقاية
�لوقاية  يف  �ملعي�صة  بنمط  �ملتعلقة  �لتد�بري  فعالية  ثبتت 
من د�ء �ل�صكري من 2 �أو تاأخري ظهوره. وللم�صاعدة على 
�لوقاية من د�ء �ل�صكري من �لنمط 2 وم�صاعفاته، ينبغي 

�أن يقوم �الأ�صخا�ص مبا يلي:
- �لعمل على بلوغ �لوزن �ل�صحي و�حلفاظ عليه

- ممار�صة �لن�صاط �لبدين، �أي ما ال يقل عن 30 دقيقة 
�أيام  معظم  خ��الل  و�ملنتظم  �ملعتدل  �لبدين  �لن�صاط  من 
من  �ملزيد  ممار�صة  �ل��وزن  يف  �لتحكم  ويتطلب  �الأ�صبوع. 

�لن�صاط �لبدين
�ل�صكرية  �مل��و�د  �تباع نظام غذ�ئي �صحي مع �حلد من   -

و�لدهون �مل�صبعة
- جتنب تعاطي �لتبغ، حيث �إن �لتدخني يزيد من خماطر 

�الإ�صابة باالأمر��ص �لقلبية �لوعائية.

زرع خاليا من البنكريا�س
من  بال�صكري  �مل�صابني  �ملر�صى  من  �نتظاره  ط��ال  ع��الج 
�لنوع �الأول.. فبعد �صنو�ت من �لتجارب، �أظهرت عمليات 
بها  م�صموحاً  "بات  �لبنكريا�ص  بجزير�ت  ��ع��رف  يمُ مل��ا  زرع 
�أخري�ً من �ل�صلطات �ل�صحية يف �لعامل" قدرة على "تغيري 

حياة" �ملر�صى.
ال تخفي فالريي رودريغيز ر�صاها عن �لنتائج "�لثورية" 
لهذ� �لعالج. فقد كانت هذه �ملدربة �مل�صرفية �ل�صابقة يف 
�أكتوبر من طالئع �ملر�صى يف فرن�صا �لذين خ�صعو�   24
)�صرق(،  �صر��صبورغ  يف  �الإقليمي  �ال�صت�صفائي  �ملركز  يف 

لعملية زرع من هذ� �لنوع.

�ملقرحة  �لعالجات  كل  رودريغيز  جربت  �لعملية،  وقبل 
يمُذكر.  جن��اح  دون  م��ن  �ل���دم،  يف  �ل�صكر  م�صتوى  ل�صبط 
"فر�ن�ص  ل��وك��ال��ة  �لن�صيطة  �الأرب��ع��ي��ن��ي��ة  ه���ذه  و�أو���ص��ح��ت 
بر�ص" قائلًة: "كنت �أعي�ص با�صتمر�ر مع �صيف م�صلت فوق 
غيبوبة  يف  �لدخول  من  �خلوف  "ثمة  و�أ�صافت:  ر�أ�صي". 
ب�صبب �نخفا�ص م�صتوى �ل�صكر يف �لدم. على �صبيل �ملثال، 
ح�صل �أن ��صطررت لتناول كميات كبرية من �ل�صكر خالل 

�لقيادة على �لطريق �ل�صريع".
�لعملية.  م��ن��ذ  �حلياة"  �إىل  "عادت  �إن���ه���ا  ق��ال��ت  ل��ك��ن��ه��ا 
نوفمرب:   14 يف  لل�صكري  �لعاملي  �ليوم  ع�صية  و�أو�صحت 
"مل �أعد �أ�صهد على مثل هذه �لتقلبات يف م�صتوى �ل�صكر 
يف �لدم، حاالت �لتعب �جل�صدي تر�جعت ب�صدة" و"�أ�صعر 

باأين حمظوظة. هذه �لتقنية مذهلة".
وتقوم هذه "�لتقنية" على �إجر�ء عملية زرع يف �لبنكريا�ص 
ملا يمُعرف بجزير�ت النغرهان�ص، وهي خاليا من �لبنكريا�ص 
م�صوؤولة عن فرز �الإن�صولني، �إثر �صحبها من �صخ�ص و�هب 

غري م�صاب بال�صكري ويف حالة موت �صريري.
�آث����ار جانبية  ب����اأي  رودري��غ��ي��ز  ف��ال��ريي  ت�صعر  وف��ي��م��ا مل 
�جلر�حي،  �لتدخل  ه��ذ�  �أن  �إىل  ذل��ك  م��ع  �أ���ص��ارت  �صلبية، 
على غر�ر �صائر عمليات �لزرع، يتطلب �تباع عالج ي�صتمر 
�أو �خلاليا  مدى �حلياة لتجنب رف�ص �جل�صم لالأع�صاء 
�ملزروعة. ويف حالة رودريغيز، عليها تناول "�صبعة عقاقري 
"يف  قالت:  �ل�صياق  ه��ذ�  ويف  �مل�صاء".  يف  و�صتة  �ل�صباح  يف 
يف  �ل�صكر  م�صتوى  النخفا�ص  �ملتكررة  �حل��االت  مو�جهة 

ل حتماً تناول فطور �لعقاقري". �لدم �أو �الإعياء، �أف�صّ
�صنة  �لعالج  هذ�  على  �ل�صريرية  �لتجارب  �أوىل  وح�صلت 
عقدين.  لنحو  و��صتمرت  �أوروبا،  يف  ثم  كند�،  يف   1999
�لعليا  �ل�صحية  �لهيئة  �أعطت  فرن�صا،  يف   ،2020 وع��ام 
�ملر�صى  بع�ص  م��ع  �ملمار�صة  ه��ذه  �عتماد  على  مو�فقتها 

�لذين يظهرون "عدم ��صتقر�ر مزمناً".
�صمال  ليل  مبدينة  �الإقليمي  �ال�صت�صفائي  �مل��رك��ز  وك���ان 
فرن�صا، يف دي�صمرب 2021، �أول موؤ�ص�صة فرن�صية جتري 
عملية زرع من هذ� �لنوع، قبل �أن يحذو حذوها �مل�صت�صفى 

يف �صر��صبورغ.

در��صة: �صاللة كورونا �ملقبلة 
قد تكون �أكرث خطورة

�أظ�����ه�����رت در�������ص�����ة م��ع��م��ل��ي��ة جرى 
�أفريقيا  ج����ن����وب  يف  ب���ه���ا  �ل���ق���ي���ام 
فرد  م��ن  ك��ورون��ا  عينات  با�صتخد�م 
�مل���ن���اع���ة ع���ل���ى م������د�ر �صتة  ���ص��ع��ي��ف 
لي�صبح  تطور  �لفريو�ص  �أن  �أ�صهر، 
ما  �أك���رب،  ب�صكل  ل��الأم��ر����ص  م�صبباً 
�أن  يكن  جديد  متحور  �إىل  ي�صري 
�أك���ر من  ب��امل��ر���ص  �إ���ص��اب��ات  ي�صبب 
حالياً.  �ل�صائدة  �أوم��ي��ك��رون  �صاللة 
�أجر�ها  �لتي  �لدر��صة  و��صتخدمت 
ن��ف�����ص �مل��خ��ت��رب �ل����ذي ك���ان �أول من 
�أوميكرون  �صاللة  م��ق��اوم��ة  �خ��ت��رب 
من  عينات  �ملا�صي،  �لعام  للقاحات 
ب���ف���ريو����ص نق�ص  ���ص��خ�����ص م�����ص��اب 
يف".  �أي  "�أت�ص  �ل��ب�����ص��ري  �مل��ن��اع��ة 
�ملا�صية  �أ���ص��ه��ر  �ل�صتة  م���د�ر  وع��ل��ى 
ت�صبب �لفريو�ص يف �لبد�ية يف نف�ص 
م�صتوى �ندماج �خللية و�لوفاة مثل 
متحور �أوميكرون بي �يه. 1، ولكن 
�رتقت  فيه،  تطور  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
ل��ت�����ص��ب��ح مماثلة  �مل�����ص��ت��وي��ات  ه����ذه 
�لذي  ك��ورون��ا،  من  �الأوىل  للن�صخة 
مت �لتعرف عليه يف ووهان بال�صني. 
تر�أ�صها  �ل���ت���ي  �ل����در������ص����ة  وت�������ص���ري 
�أفريقيا  معهد  يف  �صيجال  �أليك�ص 
دوربان  مدينة  يف  �ل�صحة  لبحوث 
م�صببات  �أن  �إىل  �أف��ري��ق��ي��ا،  بجنوب 
تو��صل  �أن  ي��ك��ن  ك���ورون���ا  م��ر���ص 
�لتحور، وقد يت�صبب متحور جديد 
يف �إ�صابات باملر�ص و�لوفاة �أكر من 

�صاللة �أوميكرون �ل�صعيفة ن�صبياً.

�الآالف يح�صرون مهرجان 
�الأمني يف �صنغافورة 

�الأزياء  حمبي  م��ن  �الآالف  ت��و�ف��د 
�ل��ت��ن��ك��ري��ة وع�������ص���اق �الأمن������ي على 
�آ���ص��ي��ا �ل�����ص��ن��وي لالأمني  م��ه��رج��ان 
�لذي  �صنغافورة  يف  "�إيه.�إف.�إيه" 
جائحة  م���ن���ذ  م�����رة  الأول  �أق����ي����م 
من  ي��ق��رب  م���ا  م��ن��ذ  كوفيد19- 
�ملهرجان،  ويحتفي  �صنو�ت.  ثالث 
بكل ما  �أي���ام،  ي�صتمر ثالثة  �ل��ذي 

يتعلق بثقافة �لبوب �ليابانية.
�����ص���ت���م���رت ث���ق���اف���ة �الأمن��������ي، وهي 
�ليابان،  م��ن�����ص��اأه��ا  ف��رع��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
�مل�صتوى  على  و�لنمو  �الزده���ار  يف 
رغم  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  يف  �ل��دويل 
�إىل حد  ذل����ك  وي���رج���ع  �جل��ائ��ح��ة 
على  �ل��و����ص��ع  ت��و�ج��ده��ا  �إىل  كبري 

�الإنرنت ودعم �مل�صاركني لها.
"�إيه.�إف.�إيه"  مهرجان  و�ج��ت��ذب 
�لتي  �ل�صابقة  �ملرة  يف  �ألفا   120
وعلى   .2019 يف  ف��ي��ه��ا  �أق����ي����م 
مبيعات  ح���ج���م  �أن  م����ن  �ل����رغ����م 
فيما  �إال  متاحا  يكون  لن  �لتذ�كر 
ب��ع��د، ق���ال م��دي��ر �مل��ه��رج��ان �صون 
ت�صني لرويرز �إنه يتوقع �أن ي�صل 
مل  �إن  �ل���ع���دد  ن��ف�����ص  �إىل  �حل����دث 

يتجاوزه.

�ل�صكري.. ما هي �آثاره على 
�ل�صحة و�صبل �لوقاية منه؟

البنكريا�س عن  ال�صكري مر�س مزمن يحدث عندما يعجز  داء  اأن  املعروف  من 
اال�صتخدام  عن  اجل�صم  يعجز  عندما  اأو  كافية،  بكمية  االإن�صولني  اإنتاج 

الفعال لالإن�صولني الذي ينتجه.
واالإن�صولني هو هرمون ي�صبط م�صتوى الغلوكوز يف الدم. 

وُيعد فرط ال�صكر يف الدم، الذي يعرف اأي�صًا بارتفاع 
ال�صائعة  النتائج  من  ال��دم،  يف  الغلوكوز  م�صتوى 

يف  ال�صكر  م�صتوى  �صبط  يف  خلل  على  الدالة 
االإ�صرار  اإىل  الوقت  ويوؤدي مع مرور  الدم، 

اجل�صم،  اأج��ه��زة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  اخل��ط��ر 
ال�صيما االأع�صاب واالأوعية الدموية، وفق 

منظمة ال�صحة العاملية.

و�الأوعية  �لقلب  �صحة  يح�صن  �لع�صل  �إن  �لكندية  تورنتو  جامعة  يف  باحثون  قال 
خاماً  كان  �إذ�  و�لكول�صرول، خا�صة  �لدم  يف  �ل�صكر  م�صتويات  فيها  �لدموية، مبا 
ومن �أزهار و�حدة. ور�جع �لباحثون منهجية وحتليل جتارب �صريرية على �لع�صل، 
ووجدو� �أنه يخف�ص �لغلوكوز يف �لدم، و�لكول�صرول �لكلي و�لكول�صرول �ل�صار، 

و�لدهون �لثالثية، عالمة على مر�ص �لكبد �لدهني.
�أكر  على  جتربة   18 و�صملت  ريفيوز"،  "نيوتر�صن  دوري��ة  يف  �لدر��صة  ونمُ�صرت 
تاأثري�ت  با�صتمر�ر  �لع�صل  و�أن��ت��ج  م�صارك.   1100 من 
�أو معاجلاً وم�صدر  �صو�ًء خاماً  �أو مفيدة،  حمايدة 

�الأزهار وكميتها.
يف  �لع�صل  م��ن  �ليومية  �جل��رع��ة  متو�صط  وك���ان 
�لتجارب 40 غر�ماً، �أو حو�يل ملعقتني كبريتني، 

ومتو�صط طول �لتجارب 8 �أ�صابيع.
و�أظهر �لع�صل �خلام �لعديد من �الآثار �ملفيدة يف 
�الأزهار  من  و�ح��دة  م�صادر  من  و�لع�صل  �لتجارب، 

مثل Robinia �لذي ي�صوق با�صم ع�صل �الأكا�صيا.
�لدر��صة:  يف  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �ل��ب��اح��ث  �صيفنبيرب  ج���ون  وق���ال 
"تظهر هذه �لنتائج �أنه يجب �لتوقف عند ت�صنيف �لع�صل 

�صكر جمانياً �أو م�صافاً يف �الإر�صاد�ت �لغذ�ئية".

در��صة: �لع�صل �خلام 
مفيد للقلب و�لكبد
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�ش�ؤون حملية

بح�صور 4000 م�صارك من اأكرث من 40 دولة

 »�صحـــة« تختتــم �أعمــال مـوؤمتــر �الإمـــار�ت �لعـــا�صــــر لالأور�م
معاير جديدة لعالج املر�صى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

برعاية م�صلم بن حم... �لعر�س �جلماعي الأبناء مدينة �لعني مبركز �صامل بن حم �لثقايف

•• اأبوظبي- الفجر

 EOC  - ل���الأور�م  �الإم���ار�ت  �لعا�صرة من موؤمتر  �ل���دورة  �أع��م��ال  �ختتمت 
�لر�ئد  �لفعالية �حلدث  بنجاح كبري، حيث متثل هذه  �أبوظبي  2022 يف 

و�الأبرز يف علم �الأور�م يف �ملنطقة.
 وركزت �أعمال �ملوؤمتر على �لك�صف عن �آخر �لتطور�ت على م�صتوى �لعامل يف 
�أبحاث �ل�صرطان و�لتعليم و�لتقنيات يف �ملجال، حيث �أ�صبح موؤمتر �الإمار�ت 
�لعا�صر لالأور�م معيار�ً �أ�صا�صياً يف �لتعليم �لطبي �مل�صتمر ملتخ�ص�صي �لرعاية 

�ل�صحية يف جمال عالج �ل�صرطان و�إد�رته يف دولة �الإمار�ت.
وت�صت�صيف �صركة �أبوظبي للخدمات �ل�صحية "�صحة" �أكرب �صبكة للرعاية 
تعهد�ت  تلتزم مبتابعة  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت   دول��ة  �ل�صحية يف 
دولة �الإمار�ت بتزويد �صكانها برعاية �صحية عاملية �مل�صتوى و�صمان ح�صول 
�ملعايري  �أعلى  وفق  �مل�صتمر  و�ملهني  �لطبي  �لتعليم  على  �لطبيني  �ملهنيني 
�صركة  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �ملدير  �لكتبي،  �لذيب  يو�صف  وقال  �لدولية. 
�صحة ورئي�ص �للجنة �ملنظمة ملوؤمتر �الإمار�ت �لعا�صر لالأور�م : "باعتبارها 
�أكرب �صبكة خلدمات �لرعاية �ل�صحية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تقع 
على عاتق "�صحة" مهمة قيادة جهود بناء م�صتقبل رعاية مر�صى �ل�صرطان. 
�أبرز �خلرب�ء  وعلى مد�ر عقد كامل، �صهد هذ� �ملوؤمتر م�صاركة كوكبة من 
�ملتمر�صني يف جمال طب �الأور�م ور�ّصخ �حلدث مكانته �لعاملية كمن�صة ر�ئدة 
ملناق�صة �أحدث �مل�صتجد�ت يف �أبحاث �ل�صرطان وحت�صني نتائج �ملر�صى، حيث 
ال يز�ل �ل�صرطان من �أخطر حتديات �لقرن �حلادي و�لع�صرين. لذ�، نفخر 
با�صت�صافة هذ� �حلدث �لبارز �لذي �صيعزز ويدعم �أبحاث �ل�صرطان يف دولة 

�الإمار�ت”.
ح�صر �ملوؤمتر �أكر من 4000 م�صاركاً من �أكر من 40 دولة على مد�ر 
%65 منهم م�����ص��ارك��ني  م��ن د�خ���ل دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية  �أي����ام،  ث��الث��ة 

�ملتحدة و %35 �صاركو� من جمل�ص دول �لتعاون �خلليجي ومن خارج دول 
على  �لق�صاء  باأبحاث  �ملتز�يد  �الهتمام  ��صتمر�ر  �أظهر  �لذي  �الأمر  �لعامل، 
�ل�صرطان. كما ��صت�صاف موؤمتر �الإم��ار�ت �لعا�صر ل��الأور�م �أكر من 200 
متحدث من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا و�إ�صبانيا 
وفرن�صا و�أملانيا وبلجيكا و�لهند وباك�صتان و�لفلبني وماليزيا وكند�، و�لعديد 
من �لدول �الأخرى مبا يف ذلك دول �ملنطقة مثل �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
و�صلطنة عمان و�لبحرين و�الأردن ولبنان وم�صر و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وغريها. ومت خالل موؤمتر �الإمار�ت �لعا�صر لالأور�م تقدمي نحو 25 ورقة 
بحث من خالل �لعرو�ص �ل�صفهية و�ملل�صقات ومت �ختيار �أف�صل 14 ورقة 
�الإم���ار�ت  مل��وؤمت��ر  كنتيجة  متخ�ص�صة  طبية  جملة  يف  لن�صرها  منها  بحث 
عن  �لك�صف  يف  �مل��وؤمت��ر  فعالية  يثبت  مم��ا   ،EOC – 2022 ل�����الأور�م  

�الأبحاث �لر�ئدة.
كما مت طرح مبادرة جديدة الإيجاد تو�فق يف �الآر�ء حول �إد�رة �صرطان �ملثانة 
هذ�  عقد  �خلليجي. حيث مت  �لتعاون  يف منطقة جمل�ص  �ملتطور مو�صعياً 
�لبولية  �مل�صالك  �أور�م  يف  طبيب   25 م��ن  جمموعة  ب��ني  �الأول  �الج��ت��م��اع 
لديهم  �أطباء  هم  �لبولية  �الأور�م  و�أطباء  قادمة.  لل�صنو�ت  �ملعايري  وو�صع 
للذكور  �لبولية  �مل�صالك  �صرطانات  وعالج  ت�صخي�ص  يف  متخ�ص�ص  تدريب 

و�الإناث و�الأع�صاء �لتنا�صلية للذكور.
�أف�صل عالج  ح��ول  و�إج��م��اع  تو�فق  �إىل  للتو�صل  �جتماع مغلق  كما مت عقد 
يف  �الج��ت��م��اع  نتائج  ن�صر  و�صيتم  باملر�ص  �الإ���ص��اب��ة  ملرحلة  وف��ق��اً  للمر�صى 

�ملجالت �لطبية وو�صع �ملعايري لكافة دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي.
وهو  �جليني،  و�الختبار  �لتحليل  عن  �لك�صف  �ملوؤمتر  فعاليات  �صهدت  كما 
د�خل  �ل�صرطان  �كت�صاف  �إمكانية  لالأطباء  تتيح  مبتكرة  عملية  عن  عبارة 
و�لظروف  م�صبقاً  �مل��وج��ودة  �حل��االت  على  بناًء  وذل��ك  قبل حدوثه  �ملري�ص 
�لتاريخية للمر�ص، باالإ�صافة �إىل تكييف عالج مر�صى �ل�صرطان لتحقيق 

�أف�صل �لنتائج. وت�صمنت فعاليات �ليوم �الأخري من موؤمتر �الإمار�ت �لعا�صر 
لالأور�م جمموعة و��صعة من �جلل�صات �لتعليمية حول علم �أور�م �الأطفال، 
جل�صات  �إىل  باالإ�صافة  �له�صمي،  و�جلهاز  و�لتنا�صلية،  �لبولية  و�الأج��ه��زة 
تعليمية ت�صمنت مناق�صات متعددة �لتخ�ص�صات قائمة على در��صة �حلاالت. 
�لفر�صة  الإت��اح��ة  �خلرب�ء"  "لقاء  بعنو�ن  ��صتثنائية  جل�صات  ع��ق��دت  كما 

للجمهور للتو��صل مبا�صرة مع خرب�ء �الأور�م يف �صكل مناق�صات مفتوحة.
�لدكتور خالد �صعيد بلعر�ج، رئي�ص مركز خدمات �الأور�م يف م�صت�صفى تو�م، 
و�لدكتور جو�هر �ن�صاري  رئي�ص عيادة �الأور�م يف م�صت�صفى تو�م من �لرو�د يف 
�للجنة �لتنظيمية و�لعلمية للموؤمتر، �أفاد� يف ت�صريح م�صرك حول �ختتام 
فعاليات �ملوؤمتر بالقول "نحن �صعد�ء للغاية بنتائج موؤمتر هذ� �لعام. حيث 
حقق موؤمتر �الإمار�ت لالأور�م �أعلى �ملعايري فيما يتعلق بتبادل �خلرب�ت يف 
�لبحث �لعلمي و�ملعلومات يف علم �الأور�م مما يو�صح بجالء �صبب حتوله �إىل 
�أك��ر من  �أك��رب جتمع للمهنيني يف �ملجال د�خ��ل �ملنطقة ومت ذلك بح�صور 
�ملوؤمتر." �إثر�ء  �لعامل ممن �صاهمو� يف  �أنحاء  4000  م�صاركاً من جميع 
وتابعا �لقول: "�إن �لدورة �لعا�صرة من موؤمتر �الإمار�ت لالأور�م هي �الأوىل 
مو��صلة  من  نتمكن  �أن  وي�صعدنا  كورونا  جائحة  بعد  ح�صورياً  تعقد  �لتي 
ل�صمان  و�الإع��د�د  �لتخطيط  يف  كبري�ً  بذلنا جهد�ً  �ملوؤمتر، حيث  �إرث هذ� 
�أكرب  �إمكانيات جناح  �إىل  �الأمر �لذي يجعلنا نتطلع  �أف�صل جتربة،  تقدمي 
يف �لق�صاء على �ل�صرطان". ويثل موؤمتر �الإمار�ت لالأور�م من�صة ر�ئدة يف 
علم �الأور�م لالأطباء و�جلر�حني و�لباحثني باالإ�صافة �إىل مقدمي �لرعاية 
م�صتقبل  لبناء  �الأفكار  وتبادل  �مل�صاركة  بهدف  �ل�صناعة  وممثلي  �ل�صحية 

رعاية مر�صى �ل�صرطان يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 �لدكتور حممد �لع�ّصا، ��صت�صاري جر�حة �الأع�صاب يف م�صت�صفى تو�م قال: 
�لعلمية  �ملن�صة  هذه  مثل  لتوفري  �ملنظمة  باللجنة  للغاية  فخورون  "�إننا 
�لعظيمة حيث متكنا من مناق�صة �لعمليات �جلر�حية �ملعقدة �لتي نقوم بها 

و�صبل م�صاعدة �ملر�صى من خالل حت�صني جودة ومدى �لتدخل �جلر�حي. 
وي�صرفنا �أن جنمع هوؤالء �ملتخ�ص�صني من خمتلف �أنحاء �لعامل يف �أبوظبي 

من �أجل �مل�صاعدة يف حتقيق م�صتقبل و�عد ".
ب�صكل  ل��الأور�م  �الإم��ار�ت  تفوق موؤمتر  "لقد  �لع�ّصا:  �لدكتور حممد  وتابع 
و��صتعر��ص  �ملعلومات  لتقدمي  �مل�صاركني  �آالف  �لعام حيث ح�صر  �أكرب هذ� 
�آخر بروتوكوالت �لعالج يف هذ� �ملجال. وكان تنظيم �حلدث متميز�ً حيث 

وفر مناخاً ر�ئعاً لتح�صني خدماتنا يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة." 
�مل�صوؤولية  �أهمية  على  ل���الأور�م  �لعا�صر  �الإم���ار�ت  �الأط��ب��اء يف موؤمتر  ورك��ز 
�لذ�تية حيث من �ملعروف �أنه يكن منع حو�يل %40 من حاالت �ل�صرطان 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�لتغذية  ب��ال��ن��ظ��ام  �ملتعلقة  م��ن خ���الل م��ع��اجل��ة ع��و�م��ل �خل��ط��ر 
و�ل��ن�����ص��اط �ل��ب��دين.  . و�أج����رت �ل��دك��ت��ورة طيف �ل�����ص��ر�ج �مل��دي��ر �لتنفيذي 
للخدمات �لطبية �مل�صاندة يف م�صت�صفى تو�م جل�صة ناق�صت �أهمية �لتن�صيق 
و�صرحت  �الأور�م،  قطاع  لتح�صني  �ملختلفة  �ل�صحية  �لرعاية  قطاعات  مع 
�أننا نوؤمن بوجود نهج  �لرئي�صي يف تقدينا جلل�صتنا هو  "�ل�صبب  بالقول: 
متعدد �لتخ�ص�صات. حيث �صلط معظم �لباحثني �ل�صوء على �أهمية �أن يكون 
جميع �ملتخ�ص�صني يف �لرعاية �ل�صحية جزء�ً من رحلة مري�ص �الأور�م. �إذ 
�ل�صحيحة  �الأدوي����ة  ��صتخد�م  �ملهنيني  ل��ه��وؤالء  �ملتنوعة  �خللفية  ت�صمن 
و�لتغذية �ل�صليمة و�لعالج �ملعزز مما ي�صاعد يف �صمان �إمكانية �صفاء �أف�صل 
مل�صاركتنا  حمظوظون  "�إننا  �ل�صر�ج:  طيف  �لدكتورة  و�أ�صافت  للمر�صى. 
و�لتنظيمية  �لعلمية  �للجنة  ن�صكر  �أن  ونود  �ملرموق هذ�  �الأور�م  يف موؤمتر 

للموؤمتر على مثل هذ� �حلدث �لر�ئع".
يذكر �أن موؤمتر �الإمار�ت �لعا�صر لالأور�م فعالية ت�صت�صيفها �صركة �أبوظبي 
لتنظيم  �ندك�ص  موؤ�ص�صة  تنظيم  م��ن  وه��و  "�صحة"،  �ل�صحية  للخدمات 
�إمار�تية  �صركة  وه��ي  �لقاب�صة،  �ندك�ص  يف  �لع�صو   - و�ملعار�ص  �مل��وؤمت��ر�ت 

متخ�ص�صة يف تنظيم �أبرز �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص يف �ملنطقة. 

•• العني- الفجر 

�لعامري  حم  بن  م�صلم  �ل�صيخ  وح�صور  برعاية 
�أقيم  �أبوظبي  الإم��ارة  �ال�صت�صاري  �ملجل�ص  ع�صو 
قاعة  يف  �ل��ع��ني  مدينة  الأب��ن��اء  �جلماعي  �لعر�ص 
�لثقايف، وذلك بح�صور عدد  �صامل بن حم  مركز 
من  ولفيف  �ل�صخ�صيات  وك��ب��ار  �مل�����ص��وؤول��ني  م��ن 

�الأهل و�الأ�صدقاء.
�لعامري  ح��م  ب��ن  ���ص��امل  ب��ن  م�صلم  �ل�صيخ  وق���ال 
على  ن�صري  �إن��ن��ا  �ل��ع��ر���ص  بنفقات  تكفل  و��ل����ذي 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ص  �ل��و�ل��د  نهج 
�صلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه فقد ر�أى "طيب 
م�صاألة  �جلماعية  �الأع��ر����ص  فكرة  يف  ثر�ه"  �هلل 
ت�����ص��اه��م يف تخفي�ص  ب��االه��ت��م��ام، الأن��ه��ا  ج��دي��رة 
كلف �ل��زو�ج، كما ت�صجع �ل�صباب على �ل��زو�ج من 
�لفتيات �الإمار�تيات، لت�صبح تلك �الأعر��ص فيما 
بعد نهجاً متبعاً يف خمتلف �أرجاء �الإمار�ت، وهذ� 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  ي��ت��و����ص��ل  �ل��ن��ه��ج 
 ، �هلل  �ل��دول��ه، حفظه  رئي�ص  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

مو�صحا �أن �الهتمام باالأ�صرة و��صتقر�رها �صرورة 
�ملجتمع  بناء  �أ�صا�صية يف  ركيزة  باعتبارها  وطنية 

و�زدهاره .
�ل��ذي �قيم يف  �أن �لعر�ص �جلماعي  و�أك��د بن حم 
مبركز �صامل بن حم �لثقايف �صي�صاف �إىل �صل�صلة 
م�صيئة  عالمة  تعد  و�لتي  �جلماعية،  �الأع��ر����ص 
�الأع���ر�����ص  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �ل���دول���ة،  يف  وم��ه��م��ة 
�لتي  �حل�صارية  �ملظاهر  من  �أ�صبحت  �جلماعية 
يعتز بها �ملجتمع الأنها عمقت يف نفو�ص �جلميع 
قيم �الأجد�د �لتي تدعو �إىل �لتكافل و�لتعاون من 

�أجل م�صلحة �لفرد و�جلماعة.
و�أ�صار بن حم ، �إىل حر�ص �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
على  �ل��دول��ة،  رئي�ص  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�لتي ت�صب يف م�صلحة  �ملجتمعية،  �ملبادر�ت  دعم 
�أبناء �لوطن وتعينهم على بناء �أ�صر جديدة تنعم 

باال�صتقر�ر �الأ�صري و�لر�بط �الجتماعي .
من جانبهم �أعرب �لعر�صان و�أ�صرهم عن �صكرهم 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �لر�صيدة  للقيادة 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

�لذي ال يدخر جهد� يف �صبيل �إ�صعاد �صباب �لوطن 
�لتي تكفل له حياة رغيدة  �لو�صائل  و دعمه بكل 

�لوقت  يف  م�صيدين   .. و�ل��رف��اه  �ل�صعادة  ملوؤها 
�لعر�ص  �ل�صيخ م�صلم بن حم لهذ�  نف�صه برعاية 

�جلماعي �لذي �أدخل �لفرحة �إىل قلوبهم و قلوب 
ذويهم يف هذه �ملنا�صبة �ل�صعيدة.

وقدمت فرق �لفنون �ل�صعبية �أنو�عا خمتلفة من 
�الأهازيج و�لفنون �لر�ثية و�لق�صائد.

وفد �الأكادميية �ل�صنغافورية يطلع على �جلهود �لتطويرية يف �صرطة �أبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر

�ل�صنغافورية  على ج��ه��ود �صرطة  �الأك��ادي��ي��ة  وف��د  �ط��ل��ع    
الأف�صل  وفًقا  تطبقها  �لتي  و�الأنظمة  �لتطويرية  �أبوظبي 
�ملمار�صات �لعاملية  يف �أكاديية �صيف بن ز�يد للعلوم �ل�صرطية 
�لقيادة.     ���ص��وؤون   بقطاع  �الآم��ن��ة   �ملدينة   و مركز  و�الأمنية 
و�لتقى  �للو�ء ثاين بطي �ل�صام�صي  مدير  �أكاديية �صيف 
بن ز�يد  للعلوم �ل�صرطية و�الأمنية  �لوفد  برئا�صة �صعادة 
�أنور بن عبد�هلل �لرئي�ص �لتنفيذي لالأكاديية �ل�صنغافورية   
بح�صور  �لعميد �صامل عبد�هلل بن بر�ك �لظاهري مدير عام 
هيئة �أبوظبي  للدفاع  �ملدين باالإنابة . وجرى خالل  �للقاء 
بحث تعزيز  �لتعاون  �لتدريبي  بني  �أكاديية �صيف بن ز�يد  
للعلوم �ل�صرطية و�الأمنية   و�الأكاديية  �ل�صنغافورية  وتبادل 

�لتدريب   �آف����اق  م�صتقبل   ح��ول  �لنظر  ووج��ه��ات  �خل���رب�ت 
�لعاملية   �ملمار�صات  �ل�صرطية وفقا  الأف�صل  �لكو�در  و�ع��د�د  
�ل�صرطي  �لعمل   �ملتقدمة مبا يعزز جهودهم  يف  جم��االت 
�الكاديية   جهود  ع��ن  �صرح  �إىل  �ل��وف��د  و��صتمع   . و�الأم��ن��ي 
�لتدريب  ملن�صات  م��ت��ط��ورة  رق��م��ي��ة  بنية  ب��ن��اء  ����ص��ت��ث��م��ار  يف 
و�لتفاعل  �مل���و�د  ت�صميم  يف  �حلديثة  �لتقنيات  و��صتخد�م 
�ملتطورة  �لتقنيات  �أح���دث  م��ن  �ال���ص��ت��ف��ادة  و  �مل��ت��درب��ني  م��ع 
�ال�صطناعي  �لذكاء  وتقنيات  �لتدريب �الفر��صي  و�أبرزها 
بيئة  الإي��ج��اد  حيوياً  متطلباً  باعتبارها  �الأ���ص��ي��اء  و�إن��رن��ت 
و�صم  و�لتدريبية.    �لتعليمية  و�مل��ادة  �ملتدرب  بني  تفاعلية 
نائب  �صنغ   ب��وي  ت��ان  �ل�صيد  �ل�صيف  �ل�صنغافوري  �ل��وف��د 
جيا  �صو  و�ل�صيدة   �ملوؤ�ص�صية  و�لعالقة  �مل�صاركة  ق�صم  مدير 
�لتقييم و�لدر��صات  �لتنفيذيني -ق�صم  ينغ كبرية �ملوظفني 

�لتحليلية �لقيادية. وز�ر �لوفد �ل�صنغافوري �ل�صيف مركز 
�ملدينة �الآمنة وكان يف ��صتقباله �لعميد �صعيد حممد �لكعبي 
نائب مدير قطاع �صوؤون �لقيادة يف �صرطة �أبوظبي ور�فقهم 
خالل �جلولة باملركز.  وقدم �ملقدم �صعيد عبد�هلل �لر�صيدي 
�لذكية  و�الأنظمة  �لتقنيات  حول  �صرحا  �أبوظبي  �صرطة  يف 
�لتتبع  ونظم  و�لكامري�ت  باالأبر�ج  و�رتباطها  �لعمل  و�آلية 
�جلغر�يف و�الأمني للمركبات �لثقيلة باعتماد  �أنظمة �لرقابة 
يف �ملركز و�الأنظمة �ملبتكرة يف �إد�رة �ل�صالمة �ملرورية.  وذكر 
�ن مركز �ملدينة �الآمنة  يعد  �أحد �مل�صاريع �لتقنية �لريادية 
�لتي  ت�صتعني با�صتخد�م تقنيات  �لذكاء  �ال�صطناعي  �صمن 
و�لتنبوؤ  و�ل��ت��ح��دي��ث   للتطوير  �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة     خطتها 
�ل�صالمة  �إد�رة  م�صتوى  وتعزيز  منها  و�لوقاية  باجلرية 
لتقنيات  وف��ق��اً  �ل��ط��رق  وم�صتخدمي  لل�صائقني  �مل���روري���ة 

متطورة تعد �الأحدث على �مل�صتوى �لعاملي من خالل �لرقابة 
�اللكرونية للطرق ور�صد �ملركبات �ملخالفة و�لرب�مج �لتي 
تقوم  بتحليل �لبيانات �ملرورية و�جلنائية با�صتمر�ر و�صواًل 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  يف  �لفعالية  و  �ل��ك��ف��اءة  م�صتويات  �أع��ل��ى  �إىل 
و ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون م��ع �ل�����ص��رك��اء �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ني مو�صحاً  
�رتباطها مع  ��صت�صعار مبكر من خالل  �نها  تعمل  كمركز 
�ملنظومة �لوطنية لالإنذ�ر �ملبكر و تقوم باإر�صال �لتحذير�ت 
ل��ل��ج��م��ه��ور ح���ول �مل��خ��اط��ر و�مل����ه����دد�ت ق��ب��ل وب��ع��د وقوعها 
�إر�صال  يف  و�الإر���ص��ال،  �لبث  و  �ال�صت�صعار  نظامي  با�صتخد�م 
�الأحو�ل  وق��ت  و�لتحذيرية  �ملتغرية  �اللكرونية  �لر�صائل 
�جلوية �ملتقلبة، و�حل��و�دث �جل�صيمة و�إغ��الق �لطرق  عرب 
�ل�صا�صات يف �الأبر�ج �لذكية و�ل�صو�خ�ص �ملرورية �اللكرونية 

و�لر�صائل عرب �لهو�تف  �ملتحركة و�لتطبيقات �ل�صرطية.
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اأظهرت درا�صات عديدة اأن النظام الغذائي غر ال�صحي يوؤثر ب�صكل 
كبر على ال�صحة العامة، وميكن اأن يت�صبب يف اأمرا�س خطرة، 
االفرتا�صي  العمر  على  ي��وؤث��ر  ق��د  م��ا  بينها 

للفرد.
العبء  بح�صاب  مي�صيغان  جامعة  يف  اخل��راء  وق��ام 
ال�صحي لالأطعمة املختلفة، لي�صبحوا اأول من و�صع نتائج 

ملمو�صة على الوجبات اخلفيفة املف�صلة للكثر منا.

ما  ت�صيف  �أن  يكن  �ملك�صر�ت  م��ن  كمية  �أن  ووج���دو� 
26 دقيقة �إىل حياة �ل�صخ�ص، ح�صب �صحيفة  يقارب 

"�لتلغر�ف" �لربيطانية. 
ل��ك��ن ك���ل ق��ط��ع��ة ن��ق��ان��ق ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا ت��ق�����ص��ر �لعمر 

�الفر��صي مبقد�ر 36 دقيقة.
�ل�صود�ين  �لفول  زبدة  �صطرية  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 
و�ملربى متنح �ل�صخ�ص �أكر من ن�صف �صاعة �إ�صافية 

يف �لعمر.
 ،Nature Food و�لدر��صة، �لتي نمُ�صرت يف جملة
طول   - �ل�صحي  �مل��ت��وق��ع  �لعمر  متو�صط  �إىل  ت�صتند 
بنوعية  �ل�صخ�ص  فيها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لزمنية  �ل��ف��رة 

حياة جيدة وخالية من �الأمر��ص.

 6000 �ملبا�صر لنحو  �لتاأثري  �لباحثون بح�صاب  وقام 
من �لوجبات و�الأطعمة �خلفيفة و�مل�صروبات �ملختلفة.

�لبقر  ي��اأك��ل حل���وم  م��ا  ق���ام �صخ�ص  �إذ�  �أن���ه  و�أظ���ه���رو� 
�صعر�ته  %10 فقط من  با�صتبد�ل  �مل�صنعة  و�للحوم 
 48 على  �حل�صول  فيمكنه  نباتية،  باأغذية  �حلر�رية 

دقيقة �إ�صافية من �لعمر �ملفر�ص يف �ليوم.

اأ�صواأ االأطعمة
�أ�صو�أ  �صملت  "�لتلغر�ف" �لربيطانية،  ل�صحيفة  وفقا 

�الأطعمة:
- �لهوت دوغ: 36- دقيقة

- برغر �جلبنة: 8.8- دقيقة

 -12.4 �مل��ح��الة(:  �أو  )�ل��غ��ازي��ة  �لغازية  �مل�صروبات   -
دقيقة

- �لوجبات �خلفيفة �ملعباأة و�خلبز: �نخفا�صات خمتلفة 
يف �لعمر �الفر��صي

ويكن مبادلة هذه �الأطعمة �ل�صارة باالأمثلة �لتالية:
 +33.1 و�ملربى:  �ل�صود�ين  �لفول  زب��دة  �صاندوي�ص   -

دقيقة
- �صمك �ل�صلمون �مل�صوي: 13.5+ دقيقة

- �ملوز: 13.5+ دقيقة
- �لطماطم: 3.8+ دقيقة
- �الأفوكادو: 1.5+ دقيقة

وكان �لغر�ص من �لدر��صة هو �لنظر يف تاأثري �لغذ�ء 
على �ل�صحة و�لبيئة.

و�أعطى �لباحثون كل طعام ت�صنيفا لونيا بناء على ما 
�إذ� كان يجب �أن ناأكل �أكر �أو �أقل من �ملنتج.

ويثل �لت�صنيف �الأخ�صر �الأطعمة �ملو�صى بها لزيادة 
�أطعمة مفيدة  �لغذ�ئي للفرد وحتتوي على  �لنظام 

م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ت��غ��ذوي��ة ول��ه��ا ت���اأث���ري�ت بيئية 
منخف�صة. و�لتي ت�صمل يف �لغالب �ملك�صر�ت 

و�ل����ف����و�ك����ه و�خل���������ص����رو�ت �مل�����زروع�����ة يف 
�لكاملة  و�حلبوب  و�لبقوليات  �حلقول 

وبع�ص �ملاأكوالت �لبحرية.
�الأطعمة  �الأحمر  �لت�صنيف  وي�صمل 

�لتي لها تاأثري�ت غذ�ئية �أو بيئية 
كبرية ويجب تقليلها �أو جتنبها 
للفرد.  �ل���غ���ذ�ئ���ي  �ل���ن���ظ���ام  يف 
�لتغذوية  �ل��ت��اأث��ري�ت  وك��ان��ت 
�الأول  �مل����ق����ام  يف  م����دف����وع����ة 
باللحوم �مل�صنعة، و�لتاأثري�ت 
�لتاأثري�ت  ومعظم  �ملناخية 
�لبيئية �الأخرى ناجتة عن 
�ل�صاأن  وحل��م  �لبقر  حل��م 

و�للحوم �مل�صنعة.
ي����ق����ر �ل����ب����اح����ث����ون ب������اأن 
�الأط����ع����م����ة �مل���ف���ي���دة من 

قد  �لتغذوية  �لناحية 
ال تنتج د�ئما تاأثري�ت 
منخف�صة،  ب���ي���ئ���ي���ة 

و�لعك�ص �صحيح.
وت���اأم���ل �جل��ام��ع��ة �أن 

�لنا�ص  �لنتائج  ت�صجع 
ع���ل���ى �ت�����خ�����اذ خ����ي����ار�ت 

�أف�صل الأنف�صهم - وكذلك 
للبيئة.

وق���������ال م������وؤل������ف �ل�����در�������ص�����ة 
�ل����ربوف����ي���������ص����ور �أول���ي���ف���ي���ي���ه 
�مللحة  �حلاجة  "�إن  جولييت: 
لتح�صني  �لغذ�ئية  للتغيري�ت 

�لتي  �لنتائج  وتمُظهر  و��صحة.  و�لبيئة  �الإن�صان  �صحة 
�مل�صتهدفة  �ل�صغرية  �ل��ب��د�ئ��ل  �أن  �إليها  تو�صلنا 

لتحقيق  وق��وي��ة  جم��دي��ة  ��صر�تيجية  ت��وف��ر 
�حلاجة  دون  كبرية  وبيئية  �صحية  ف��و�ئ��د 

�لغذ�ئي.  �لنظام  يف  جذرية  حت��والت  �إىل 
وي���اأخ���ذ م��وؤ���ص��ر �ل��ت��غ��ذي��ة �ل�����ص��ح��ي��ة يف 
حياة  دورة  ج���و�ن���ب  ج��م��ي��ع  �حل�����ص��ب��ان 

�ملنتج، 
مبا يف ذلك كيفية �إنتاجه ومعاجلته 

منه،  و�ل���ت���خ���ل�������ص  و�����ص���ت���ه���الك���ه 
باالإ�صافة �إىل مدى كون �لطعام 

م���ن حيث  ����ص���ار�  �أو  م��ف��ي��د� 
�ل�صعر�ت �حلر�رية".

در��صة تك�صف عن �أ�صو�أ �أطعمة ميكن �أن تق�صر متو�صط �لعمر �ملتوقع

�ملاء �أف�صل م�صروع للم�صاعدة 
يف فقد�ن �لوزن

خبري يحدد �أف�صل طريقة 
حلفظ �خل�صار لف�صل �ل�صتاء

ت�صاهم �مل�صروبات �لتي يتناولها �لفرد يف �إجناح �لنظام �لغذ�ئي �أو �إ�صعاف 
تاأثريه، وي�صري خرب�ء �لتغذية �إىل �أنه غالبا ال يهتم �لذين يتبعون حميات 

غذ�ئية بال�صو�ئل ويتناولونها ع�صو�ئيا.  
 National با�صم  و�ملتحدثة  �لتغذية  �أخ�صائية  تقول 

روك�صانا  �لتغذية  وعلم  �لتغذية  �أكاديية   Media
ياأكل  م���ا  "غالبا  �إح�������ص���اين: 

�صحيا،  ط���ع���ام���ا  �ل���ن���ا����ص 

لكن ال يفكرون يف م�صروباتهم، قد ي�صربون �لعديد من �مل�صروبات �لغازية 
يوميا، و�لع�صائر و�مل�صروبات �ملنكهة �لتي حتتوي جميعها على �لكربوهيدر�ت 

و�ل�صكريات، و�لتي ت�صيف �ل�صعر�ت �حلر�رية مبرور �لوقت."
بال�صعر�ت  �لغنية  �مل�����ص��روب��ات  م��ن  �لتخل�ص  "مبجرد  �إح�����ص��اين:  وت�صيف 
�حلر�رية من يومك، قد ترى ب�صرعة حتوال يف �لوزن مبجرد �ال�صتغناء 
عن �أي م�صروب يحتوي على �صعر�ت حر�رية متيل �إىل �صربها كثري� 

كل يوم".
لفقد�ن  تناوله  يكن  م�صروب  �أف�صل  �أن  �إىل  �إح�صاين  و�أ���ص��ارت 
"�مل�صروب �لوحيد  �لوزن هو �ملاء، تقول �إح�صاين: 
�لذي �أود قوله �أننا بحاجة �إىل �لكثري منه 
وه���و جم���اين مت��ام��ا، وي��ك��ن �لو�صول 
حر�رية  �صعر�ت  على  يحتوي  وال  �إليه 
�أو نكهات م�صافة و�أن  �أو �صكر م�صاف، 
ج�صمك يحتاج �إليه �أكر من �أي م�صروب 

�آخر، هو �ملاء".
�أ�صا�صا  �أج�صامنا  تتكون  "�أوال،  �إح�صاين:  وت�صيف 
�إن��ه �صروري  ي��وم،  �إليه كل  �مل��اء، لذلك نحتاج  من 
ل�صحتنا ورفاهيتنا، وي�صاعد على حتريك �الأ�صياء، 
�إنه يزيل �لف�صالت من ج�صمك من خالل �ملجرى 

�لعام ويكن �أن ي�صاعد يف منع �الإم�صاك".
وبح�صب �إح�صاين ت�صري �لدر��صات �إىل �أن �صرب كمية 
كافية من �ملاء �صي�صاعد على �إنقا�ص �لوزن، حيث يكن 
�لطعام،  ت��ن��اول  �الإف����ر�ط يف  �الأ���ص��خ��ا���ص م��ن  �أن ينع 
وتتناول  �جل��ف��اف  م��ن  ت��ع��اين  كنت  �إح�صاين:" �إذ�  ت��ق��ول 
يف  وت�صتمر  و�جل��وع  �لعط�ص  بني  �أن تخطئ  �ملرجح  فمن  وجبة، 

تناول �لطعام  بينما يف �لو�قع رمبا تكون عط�صانا فقط."
وت�صيف �أن �لدر��صات وجدت �أي�صا �أن �أولئك �لذين �صربو� �ملاء 
�أن  �ل��وج��ب��ات، حيث وج��د  �أوق���ات  �أق��ل يف  ياأكلون  �لوجبات  قبل 

تناول كمية كافية من �ملاء يقلل �ل�صهية لدى كبار �ل�صن.

�لرو�صي  �ل��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��ري  ق���ال 
�إن  غ����ي����ن����زب����ورغ،  م���ي���خ���ائ���ي���ل 
حم���اول���ة ح��ف��ظ �خل�����ص��ار عن 
يحولها  بامللح  تعليبها  طريق 

�إىل منتج �صار.
حديث  يف  �ل���ط���ب���ي���ب  و�أ������ص�����ار 
ط��ري��ق��ة حلفظ  �إىل  ���ص��ح��ف��ي، 
�خل�����ص��ار و�ل��ث��م��ار �مل��ن��ت��ج��ة يف 
يف  ��صتخد�مها  ليتم  �ل�صيف، 

�ل�صتاء دون �إف�صاد تكوينها.
�خل�صرو�ت  ب��اأن  �خلبري  ون��وه 
�ل�������ط�������ازج�������ة �مل����������زروع����������ة يف 
�ل���ري���ف، ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ع��دي��د من 
للج�صم.  �مل��ف��ي��دة  �خل�صائ�ص 
غري  ب�صكل  حت�صريها  ول��ك��ن 
�ل�صتاء،  حتى  للحفظ  �صحيح 
ظهور  �إىل  ي������وؤدي  م���ا  غ��ال��ب��ا 
�صلبا  ت��وؤث��ر  �أن  يكن  منتجات 
�ل�����ص��ح��ة وع��ل��ى متو�صط  ع��ل��ى 
�ملقام  يف  ذلك  ويرتبط  �لعمر. 
كمادة  �مللح  با�صتخد�م  �الأول، 

حافظة.
و�أ�صاف: "�مللح �لز�ئد يف �ملنتج 
�ملعلب يثل م�صكلة. فهو يوؤثر 
�لعمر  م��ت��و���ص��ط  ع���ل���ى  ���ص��ل��ب��ا 
تطور  يف  ي�صاهم  الأن��ه  �ملتوقع، 
�ل�صرياين  �ل��دم  �صغط  �رت��ف��اع 

لدى �الإن�صان".
�عتبار خملل  له، يكن  ووفقا 

�مللفوف و�خليار �ملخلل مبثابة 
�لقاعدة،  ه��ذه  م��ن  �ال�صتثناء 
هذه  تركيبة  �إث����ر�ء  يتم  حيث 
�حلفظ  عملية  يف  �خل�صرو�ت 

�ملذكورة �أعاله.
"�ال�صتثناء هو  وقال �لطبيب: 
الأنه  و�خل��ي��ار،  �مللفوف  خملل 
تظهر يف هذه �حلالة يف �ملنتج 
مرتبطة  م��ف��ي��دة  خ�����ص��ائ�����ص 

بامل�صقق و�لع�صيات �للبنية".
ن�صبة  الرت����ف����اع  ن���ظ���ر�  ول���ك���ن 
ك��ل��وري��د �ل�����ص��ودي��وم، ال يكن 
باملفيد  �ل��ط��ع��ام  ه���ذ�  ت�����ص��م��ي��ة 
�ل�صحية  �الأط���ع���م���ة  ���ص��ح��ي��ا. 
�لتعليب  ط��ري��ق  ع���ن  ت��ن��ت��ج  ال 
و�حل�������ف�������ظ ب�����امل�����ل�����ح. وت�����اب�����ع 
ناأمل  كنا  "�إذ�  �لقول:  �خلبري 
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ن��ت��ج مفيد 
لل�صحة بهذه �لطريقة، فنحن 
ن��اأم��ل يف  ك��ن��ا  و�إذ�  خم��ط��ئ��ون. 
�الحتفاظ باخل�صائ�ص �ملفيدة 
�أي�صا  فنحن  �الأ�صلي،  للمنتج 

خمطئون �إىل حد ما".
�أف�صل طريقة حلفظ �خل�صار 
�ل�����ص��ي��ف��ي��ة ال���ص��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
يف  الأن��ه  �لتجميد.  هو  �ل�صتاء، 
هذه �حلالة، ال يظهر �أي �صيء 
�صار على �الأقل يف تكوين �ملنتج 

�لنهائي.
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�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/�ملثايل  بان  �لتنمية �القت�صادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لالأعالف رخ�صة رقم:2988363 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كيد��ص 

CN الأعمال �لت�صميم رخ�صة رقم:4232776 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ب�صت �ن 

CN بالك للمالب�ص رخ�صة رقم:2737206 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/ور�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN نثار لت�صليح �ل�صيار�ت رخ�صة رقم:4149124 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ل�صفينة 

للتجليد و�دو�ت �لطباعة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1041300 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صبورتز 

دفين�صني لال�صتثمار �لريا�صي 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2436576 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جولدن 

CN برودكت للتجارة رخ�صة رقم:3850580 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �ملطعم و�ملطبخ �لبخاري �مللكي فرع - �صركة 

-CN 1414946 قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م رخ�صة رقم:1 

تعديل �إ�صم جتاري من/ �ملطعم و�ملطبخ �لبخاري �مللكي فرع - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

 THE ROYAL BUKHARI RESTAURANT & KITCHEN - BRANCH

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/ مطعم �ل�صحن �ليمني - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م - فرع 

YEMENI DISH RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -BRANCH   

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : و�دي �لنيل لل�صيانة �لعامة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�صة رقم:1917805 
تعديل مدير / �إ�صافة يو�صف تايه �لز�يد

تعديل �إ�صم جتاري من/ و�دي �لنيل لل�صيانة �لعامة 
WADI AL NILE GENERAL MAINTENANCE 

�إىل /و�دي �لنيل للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
 WADI AL NILE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / �إ�صافة مقاوالت م�صاريع �ملبانى بانو�عها 4100002
تعديل ن�صاط / �إ�صافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها 6820001

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
�الدو�ت  لتجارة  �ملركزية  �لقوة  نور   : �ل�صادة   / باأن  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لكهربائية  رخ�صة رقم:1697767 
تعديل مدير / �إ�صافة �صديق كوروفانا حمى �لدين كوروفانا

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صديق كوروفانا حمى �لدين كوروفانا %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممود عبد�لكرمي غلوم حممد �لبلو�صى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ نور �لقوة �ملركزية لتجارة �الدو�ت �لكهربائية
NOOR CENTER POWER ELECTRICITY EQUIPMENTS TRADING 

�إىل/ نور �صنر باور لتجارة �الدو�ت �لكهربائية - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
 NOOR CENTER POWER ELECTRICITY EQUIPMENTS TRADING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
�صركة   - �لعري�ص  وكافترييا  مطعم   : �ل�صادة   / باأن  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م  رخ�صة رقم:1110179 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد �صاكر عبد�لرحمن %25

تعديل مدير / �إ�صافة حممد م�صطفى عبد�لرحمن
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد م�صطفى عبد�لرحمن %25

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صاكر م�صطفى عبد�لرحمن %50
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عتيق جمعه حممد �لرميثى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من 400000 �إىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم وكافترييا �لعري�ص - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
ALAREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/مطعم وكافترييا �لعري�ص ذ.م.م 
ALAREESH RESTAURANT AND CAFETERIA L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : حمل كنز �لبحر للخياطة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�صة رقم:3789948 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة حممد نور نبى حممد م�صطفى %100

تعديل مدير / �إ�صافة حممد نور نبى حممد م�صطفى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �لبناى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 20000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ حمل كنز �لبحر للخياطة 
KANZ ALBAHAR TAILORING SHOP 

�إىل /كنز �لبحر للخياطة - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م 
KANZ ALBAHAR TAILORING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : كافيه ��صبال �صك�ص - �صركة �ل�صخ�ص 

�لو�حد ذ م م رخ�صة رقم:CN 2976304 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�صم جتاري من/ كافيه ��صبال �صك�ص - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

ASHBAL CHICKS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ حما�صي رول للوجبات - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م 

MAHASHI ROLL SNACK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صركة نور �لفالح العمال �لبال�صر ذ م م 

رخ�صة رقم:CN 1103198 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / على �حمد مادبار جهري �لدين مادبار من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / على �حمد مادبار جهري �لدين مادبار من 49 % �إىل 100 %
تعديل مدير / �إ�صافة على �حمد مادبار جهري �لدين مادبار

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان حممد �صقر خربا�ص �لظاهرى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صركة نور �لفالح العمال �لبال�صر ذ م م 
NOOR AL FALAH PLASTER WORKS CO - LLC 

�إىل /نور �لفالح لل�صيانة �لعامة - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
NOOR AL FALAH FOR GENERAL MAINTENANC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : تكنو�ص ملعد�ت �لنفط و �لغاز - �صركة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م رخ�صة رقم:4664842 

تعديل �إ�صم جتاري من/ تكنو�ص ملعد�ت �لنفط و �لغاز - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

TECHNOS OIL AND GAS EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /�وف�صور �نرجي ملعد�ت �لنفط و�لغاز - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

OFFSHORE ENERGY OIL AND GAS EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : مطعم غزين �فغان�صتان

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�صة رقم:2576147 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عبد�لرحمن عبد�هلل عقيل عبود ما�صى %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد جمال عو�ص حممد

تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم غزين �فغان�صتان 
GAZNI AFGANI RESTAURANT 

�إىل /مطعم كر�ت�صي فليفر
KARACHI FLAVOR RESTAURANT

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : تر�صت لينك خلدمات �ال�صتثمار - �صركة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م   رخ�صة رقم:4390711 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �ل�صيخ حممد بن نهيان بن مبارك �ل نهيان %9

تعديل مدير / �إ�صافة تر�ن�ص كو�ك
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �رلني جاى %42

VASSMENT ONE INC تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة فا�صمينت و�ن �نك
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة تر�ن�ص كو�ك %2

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �ل�صيخ حممد بن نهيان بن مبارك �ل نهيان
تعديل ر�أ�ص �ملال / من 150000 �إىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
 تعديل �إ�صم جتاري من/ تر�صت لينك خلدمات �ال�صتثمار - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

 TRUST LINK INVESTMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ تر�صت لينك خلدمات �ال�صتثمار ذ.م.م 

TRUST LINK INVESTMENT SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

اإع����������الن
�ل�صخ�ص  �صركة   - �لعامه  للتجارة  و�ي دي  �م   : �ل�صادة   / باأن  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لو�حد ذ م م   رخ�صة رقم:CN 2877862 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �حمد جمال �ل�صحاد�ت %50

تعديل مدير / �إ�صافة �حمد جمال �ل�صحاد�ت
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / موؤيد عبد�هلل �حمد �جللعه �لطنيجى من مالك �إىل �صريك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / موؤيد عبد�هلل �حمد �جللعه �لطنيجى من 100 % �إىل %50
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 200000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �إ�صم جتاري من/ �م و�ي دي للتجارة �لعامه - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
MYD GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / �م و�ي دي للتجارة �لعامة ذ.م.م
M Y D GENERAL TRADING L.L.C

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة ��صتري�د  4610008
تعديل ن�صاط / �إ�صافة ت�صدير 4610009

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة جتارة �ل�صمن و�لزيوت �لنباتية - باجلملة  4630109
 تعديل ن�صاط / �إ�صافة جتارة معد�ت �لطاقة �لبديلة ولو�زمها - باجلملة  4659902
 تعديل ن�صاط / �إ�صافة جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و �ملحفوظة - باجلملة  4630101

 تعديل ن�صاط / حذف �لتجارة باجلملة  10048
 تعديل ن�صاط / حذف ��صتري�د وت�صدير  10004

�أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(
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اإع����������الن
لنقليات  �لنو�دي   : �ل�صادة   / باأن  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لعامة رخ�صة رقم:CN 1311242 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

��صافة عبد�ل�صالم حممد ح�صني عثمان �لو�حدي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حيدر �صالح �حمد علي �حمد �مل�صعبي
فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
�الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(
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اإع����������الن
�لفتاة  �صالون   : �ل�صادة   / باأن  �الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�حل�صناء لل�صيد�ت
رخ�صة رقم:CN 4118538 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة نايف �صيف خمي�ص �صيف �لظاهرى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �صامى حممد �بر�هيم
تعديل وكيل خدمات / حذف نايف �صيف خمي�ص �صيف �لظاهرى

�أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة  فعلى كل من له حق 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �القت�صادية  �لتنمية 
بعد  �أو دعوى  �أي حق  �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(
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فقد�ن �صهادة �أ�صهم �لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

فقد ال�صيد / علي ح�صن علي ح�صن ال�صيخ الزعابي �صهادة اأ�صهم 

�صادرة عن �صركة دبي لالإ�صتثمار �س.م.ع 

لل�صهادة رقم ) 15935 ( وحتمل عدد )1000( �صهما

 يرجى ممن يعرث عليها االت�صال على الهاتف  0502433433 

او االت�صال بال�صركة على الرقم املبا�صر 04-8122305 

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�إعلن بالن�صر

�صادر عن حمكمة عجمان �ل�صرعية
يف �لدع�ى رقم 2022/357 تنفيذ �صرعي

�إىل �ملنفذ �صده : �صاكر طه عطا ح�صني - �ردين �جلن�صية - حمل �الإقامة د�خل �لدولة
مبا �أن �ملنفذة / �صونيا �صبحى م�صطفى �بوهندره

قد �أقامت عليك �لدعوى �ل�صرعية �ملذكورة بالرقم �أعاله. �أمام هذه �ملحكمة.
للمطالبة / �لز�م �ملنفذ �صده �أن يوؤدي للمنذة مبلغ و�حد� وع�صرين �ألفا ومئتني و�صبعة وثمانني 
نوفمرب   18 من  خدماته  ونفقات  �لزوجية  م�صكن  �إيجار  قيمة  فل�صا،  وت�صعني  و�أربعة  درهما 
 28/12/2022 : �الربعاء  جل�صة  �ملحكمة  حددت  وقد   2021 نوفمرب   17 �إىل   2020
للنظر يف �لدعوى ، فاأنت مكلف باحل�صور �صخ�صياً �أو من ينوب عنك ر�صمياً �أمام هذه �ملحكمة 
فاإن   ، �ملحدد  �ملوعد  يف  �حل�صور  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لدعوى  على  للرد  �ملذكور  �ملوعد  يف 

�ملحكمة �صتنظر يف �لدعوى وت�صدر حكمها غيابياً. 
حترير�ً يف يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/11/24 

 �لقا�صي 

         دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

حمكمة عجمان �ل�صرعية  

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
MOJAU_2022- 0098353 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــلن 

�الأطر�ف  �لرخ�صة بني  تنازل عن  على  بالت�صديق  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد  �صيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
 : �جلن�صية  �ملهريي  جمعه  مبارك  جمعه  وليد    : �الأول  �لطرف  من   : �دناه  ��صمائهم  �ملذكورين 
�الإمار�ت حيث يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  �إىل �لطرف �لثاين : 
لتجارة �خل�صار  )�لروية  �لتجاري  باال�صم  بنغالدي�ص     : �ملوال �جلن�صية  بابول موال عبد  حممد 
و�لفو�كه( رخ�صة �صادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية بعجمان برقم ملف )110052( و�مل�صجلة 
بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،  تعديالت �خرى : مت تغيري �ال�صم �لتجاري من موؤ�ص�صة فردية �ىل 
�صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م  مت تغيري �ال�صم �لتجاري من �لروية لتجارة �خل�صار و�لفو�كه �ىل بقالة 

�حلبيبة �جلديد ذ م م )�صركة �ل�صخ�ص �لو�حد(  
وعليه �صيقوم �ل�صيد �لكاتب �لعدل بالت�صديق على �لتنازل بعد �نق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �الإعالن. 
�لكاتب �لعدل �لعام 

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
رقم �لرخ�صة : 97346

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم �ل�صجل �لتجاري 
�إعلن وحل وت�صفية 

�ال�صم �لتجاري : مطعم هيلثي جامب�ص - ذ م م  
م   م  ذ   - : مطعم هيلثي جامب�ص  �ع��اله هي  �ملذكورة  �ل�صركة  بان  للجميع  نعلن 
�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�صركات 
�لتنمية  د�ئ����رة  يف  مرخ�صة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�صنة   )8( رق���م  �الحت����ادي 
قرر  وق��د   )97346( رق��م  حتت  �القت�صادية   بالتنمية  و�صجلته   �القت�صادية 

�ل�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني �ل�صيد.
 جمال لتدقيق احل�صابات 

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��ص �لتقدم به للم�صفي 
تاريخ ن�صر �الع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �ص.ب :  

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية    
حك�مة عجمان

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�إعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0007897/ 

�إىل �ملحكوم عليه : -1 �لرو�بي ملقاوالت �لبناء 
�حلكيم  زكي  �أكرم   -  2

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �للقمان لالأدو�ت �حلديدية  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : 
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 23903.0 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�صركة/ �فني منطقة حرة ذ.م.م ، )رخ�صة رقم :97871 ( و�لكائنة ب� حي دبي للت�صميم. 
�ص.ب 73030 ، دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، و�ملرخ�صة لدى �صلطة دبي للتطوير، 
ترغب هذه �ل�صركة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت �إتخاذه بو��صطة جمل�ص �الإد�رة 

يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ November-22-2022 ب�صاأن �إغالق وحل �ل�صركة.
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�صركة باأي طرف معني باالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن عن طريق �لربيد �مل�صجل �أو 

�الإت�صال ب� : �ل�صّيدة / �فني �وغانا
�إ�صم �ل�صركة : �فني منطقة حرة ذ.م.م

�ص.ب : 73030
دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 971502358875 + 
contact@aveen.co.uk :لربيد �الإلكروين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرة �الإ�صعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

��صعار ت�صفية

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�ملعلن �إليهم / �ملدعى عليها �الأوىل : ما�صرزين للتجارة �لعامة )�ص.ذ.م.م(

�ملدعى عليه �لثاين : نبي بخ�ص ماديا
�خل�صم �ملدخل �الأول : بر�ق �لليل ملقاوالت �لبناء ذ.م.م

�خل�صم �ملدخل �لثاين : غالم حيدر ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة / بر�ق �لليل ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
�خل�صم �ملدخل �لثالث : حممد عبد �هلل �حمد كايد عبد�هلل �ملن�صوري - �إمار�تي �جلن�صية

ب�صفته مالك و�صريك رخ�صة بر�ق �لليل ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
�خل�صم �ملدخل �ل�صاد�ص : توب تكنو فري�ند �صيفتي �ص.ذ.م.م

�ل�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة / توب تكنو  ت�صاري ب�صفته  �جاريا ناجتوند�  : ر�مي�ص ناجتوند�  �ل�صابع  �ملدخل  �خل�صم 
فري�ند �صيفتي �ص.ذ.م.م

يف �لدعوى رقم 1490/2022 جتاري جزئي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �الإبتد�ئية �ملوقرة الأعمال �خلربة �ملحا�صبية يف �لدعوى �أعاله فقد حددنا يوم �الأربعاء 
�ملو�فق 30/11/2022 وذلك يف متام �ل�صاعة 11.00 �صباحاً موعد� لعقد �الجتماع �الأول للخربة �ملحا�صبية عن بعد 
�ل�صيخ ز�يد - مز�يا �صنر  �صارع   - �لكائن يف دبي  �لتو��صل معنا، وذلك مبكتبنا  من خالل تطبيق )ZOOM( ويكنكم 
ح�صوركم  يطلب  لذ�   .04/3963302 رقم  هاتف   - �لثاين  �لطابق  للت�صوق - مدخل C مكتب رقم 2007 - 2008 

�و من يثلكم قانونا حل�صور �الجتماع �ملذكور مع �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
عبد�لرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة �لقانونية 

�خلبري �ملحا�صبي / عبد�لرحمن كرم�صتجي

دع�ة حل�ص�ر 
�جتماع �خلربة �ملحا�صبية �لأول

70197 �لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن بالن�صر 

يف �ملنازعة رقم 461 / 2022 / 1328 - نز�ع حمدد �لقيمة
�ملنظورة يف �لت�صوية �لودية للمنازعات �ل�صاد�صة ع�صر رقم 765

مو�صوع �ملنازعة �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 14699.90 درهم و �لر�صوم و�مل�صاريف و �أتعاب �ملحاماة و 
�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.

�ملتنازع / �ل�صد لتاأجري �ل�صيار�ت ونقل �لركاب “ �ص.ذ.م. م “ عنو�نه : �مارة دبي - دبي �خلليج �لتجاري - منطقة -1- 
مكتب رقم 3202 ��صبكتتاور - بجو�ر باي �فينيو-�لطابق 32-هاتف رقم 042594391

�ملطلوب �إعالنه / 1- وليد �لرحمن �صيخ �صعيد �لرحمن - �صفته متنازع �صده
�أربعة ع�صر �لف و�صتمائة  مو�صوع �الإعالن : قررنا مبثابة �حل�صوري : �لز�م �ملتنازع �صده بان يوؤدى للمتنازعة مبلغ 
يف  �حلا�صل  �لق�صائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  فل�صا  وت�صعون  دره���م  وت�صعون  وت�صعة 
2022/6/17 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مه بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  قررنا مبثابة 
�حل�صوري : �لز�م �ملتنازع �صده بان يوؤدى للمتنازعة مبلغ �أربعة ع�صر �لف و�صتمائة وت�صعة وت�صعون درهم وت�صعون فل�صا 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2022/6/17 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مه 

بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة

رئي�س �ل�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم 15169/2022/253 تنفيذ �صيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230  

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )000117( و�ل�صادر عن )على حيدر موفر خدمات �ل�صركات( 
بقيمة 366000 درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �الإ�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مه بالر�صوم 

و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لتنفيذ : بيفر لتجارة �لهو�تف �ملتحركة - �ص ذ م م  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى ��صبكت تاور - �صقة �لطابق 32 مكتب 3202 
�ملطلوب �إعالنهما : 1-علي حيدر موفر خدمات �ل�صركات  2-علي حيدر حيدرى - �صفتهما : منفذ �صدهما   

مو�صوع �الإعالن : بتاريخ 2022/11/23 قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره 371515 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن بالن�صر        

                  يف  �لدع�ى رقم:2046/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �خلام�صة رقم 404

يعادل  م��ا  �مريكي  دوالر   )357.170.25( وق���دره  مبلغ  ب�صد�د  مطالبة  دع��وى  الئحة   : �ل��دع��وى  مو�صوع 
)1311879.18( درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د . 

�ملدعي:جيون �نرنا�صيونال
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �ملركز �لتجاري �الوىل - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى برج لطيفة - �صقة 

1107 - ويثله:نا�صر يو�صف علي نا�صر �خلمي�ص
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �صتاينلي�ص ميتال�ص جيرن�ل تريدينج �ص.م.ح 2- كوليك�صو للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م  

-  �صفتهما : مدعي عليهما 
ب�����ص��د�د مبلغ وقدره  �ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا الئ��ح��ة دع���وى مطالبة  �أق����ام عليك  ق��د    : �الإع����الن  م��و���ص��وع 
تاريخ  من   %5 �لقانونية  و�لفائدة  �مار�تي  دره��م   )1311879.18( يعادل  ما  �مريكي  دوالر   )357.170.25(
�ل�صاعة 09.00 �ص  �ملو�فق  2022/11/30   �ل�صد�د - وح��ددت لها جل�صة يوم �الربعاء   �ملطالبة وحتى متام 
�أو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  15878/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

و�ل�صادر عن   )000091  -  000065  -  000064( رقم  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
جوبلني لتجارة �ل�صلع باجلملة �ص.ذ.م.م )653.957.00( .

طالب �لتنفيذ : ناتكو �ل�صرق �الو�صط للمالحة و�المد�د �ص.ذ.م.م
�ل��دويل - مبنى قرية دبي  دي��ره - دبي - �صارع مطار دبي  �م��ارة دبي - �لقرهود -  عنو�نه:�المار�ت - 

لل�صحن - �صقة �الول - د�خل مبنى �ملطار قرية �لب�صائع
�ملطلوب �إعالنهما : 1- جوبلني لتجارة �ل�صلع باجلملة �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن :بتاريخ:2022/11/23 قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملحكمة  ، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )659612.00( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  11970/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

بقيمة  �مل�صرق  بنك  عن  و�ل�صادر   )000001( رق��م  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
. 60.000(

طالب �لتنفيذ : بنك �مل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة ط 

10 - مكتب 1002 - جو�ر د�ئرة �لتنمية �القت�صادية
�ملطلوب �إعالنهما : 1- حممد طارق �صيالر - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)61715( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  15168/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

و�ل�صادر عن   )000369  -  000368  -  000315( رقم  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
فروت�ص ما�صر للتجارة ذ.م.م )45.000.00( .

طالب �لتنفيذ : فروت بوتيك لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ر��ص �خلور - بردبي - دبي - �صارع ر��ص �خلور �ل�صناعية �لثالثة - مبنى 

 D-D31 فروت بوتيك - �صقة
�ملطلوب �إعالنه : 1- فروت�ص ما�صر للتجارة ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)46235( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 

�علن بالن�صر        
                  يف  �ملنازعة رقم:5496/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �ل�صابعة رقم 756
مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )33853.13( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 

�ملتنازع:�صبيدي ما�صني لتاأجري �ل�صيار�ت
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�صناعية �لر�بعة - �صارع �خليل - بناء ملك موؤ�ص�صة دبي �لعقارية - 

م�صتودع رقم S.4 - بالقرب من جنمة �لريا�ص لتجارة مو�د �لبناء 
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد بن �صعيد بن �صارع �لناه�صي  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )33853.13( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول 
�ل�صاعة:09:00  �مل���و�ف���ق:2022/11/30  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة-  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

�لت�ص�يات  �ل�دية    
�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 70197

�علن حكم بالن�صر        
                  يف  �لدع�ى رقم:1581/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�صوع 
قيمة   - فل�ص  و�رب��ع��ون  وت�صعة  دره��م  و�صتون  و�صبعة  ومائة  �ل��ف  وع�صرون  و�صتة  �ربعمائة  �م��ار�ت��ي  دره��م   )426.167.49(
�ملديونية �ملر�صدة بذمتهم ل�صالح �ملدعية و�لز�مهم باد�ء فائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د 

و�لز�مهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�ل جي �ف �م �صي جي للتجارة �ص.ذ.م.م

بناية بر�مي تاور - �صقة  �لثانية - دبي - �صارع �صارع برج خليفة - مبنى  �لتجاري  �ملركز  �م��ارة دبي -  عنو�نه:�المار�ت - 
28 مكتب 2809

�ملطلوب �إعالنهم :  1- جمموعة نا�صر زهور لال�صتثمار ذ.م.م 2- �صفرجي للتموين باملو�د �لغذ�ئية )فرع من جمموعة 
نا�صر زهور لال�صتثمار ذ.م.م( 3- قبيل �لدين حممد �صاه غالم  -  �صفتهم : مدعي عليهم

بالز�م �ملدعي  ب��ت��اري��خ:2022/10/11 مبثابة �حل�صوري  �ملنعقدة  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع �الإع��الن 
عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )426.167.49( �ربعمائة و�صتة وع�صرون �لف ومائة و�صبعة 
و�لزمتهم  �ل�صد�د  متام  وحتى   2022/8/16 من  �صنويا   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�ص  و�ربعون  وت�صعة  درهم  و�صتون 
�لر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
تنازل/وبيع - �علن بالن�صر

ترغب  �المار�ت  �جلن�صية   - �لوهيبى  �صعيد  حممد  �صعيد  �ل�صيدة:رفيعه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ر��صد  وليد  �ل�صيد:خالد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�صتها  كامل  1% من  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 

�ل�صلومى �لزعابي - �جلن�صية �المار�ت.
ترغب  �المار�ت  �جلن�صية   - �لوهيبى  �صعيد  حممد  �صعيد  �ل�صيدة:رفيعه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك �ىل �ل�صيد:عبد�لرز�ق كالر�  99% من كامل ح�صتها �لبالغة  يف �لبيع و�لتنازل عن 
مبوجب  �ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  لل�صياحة(  )�ل�صعادة  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  �لهند  �جلن�صية   - بور�يل 
�خرى:تغيري  تعديالت   - بال�صارقة  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   753849 رقم  رخ�صة 

�ال�صم �لتجاري من/�ل�صعادة لل�صياحة - �ىل/�ل�صعادة لل�صياحة ذ.م.م
تغيري �ل�صكل �لقانوين من/موؤ�ص�صة فردية  - �ىل/�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 
�ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �الجر�ء  �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم  �لعدل. فقد 

��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
تنازل/وبيع - �علن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد:بابلو مونديو �يتو�ر موند�ل - �جلن�صية �لهند يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 70% وذلك �ىل �ل�صيد:نور �ل�صالم دودو 
مياه - �جلن�صية بنغالدي�ص يف �لرخ�صة �مل�صماه )�صالون نهر �لنهدة للحالقة( تاأ�ص�صت 
بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 786330 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

بال�صارقة - تعديالت �خرى:اليوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص 

حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13709 بتاريخ 2022/11/28 
تنازل/وبيع - �علن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد:حممد �قبال مد �بو�ل كالم - �جلن�صية بنغالدي�ص يرغب يف �لبيع 

�م كا�صم حممد كاال مياه - �جلن�صية  �ل�صيد:�م  80% وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�صته 

بنغالدي�ص ، و�ل�صيد حممد �الجمري ح�صني حممد �بو �خلري - �جلن�صية بنغالدي�ص يرغب يف �لبيع 

�م كا�صم حممد كاال مياه - �جلن�صية  �ل�صيد:�م  20% وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�صته 

�ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  و�ل�صيل(  �لعبايات  وتطريز  خلياطة  )توالن  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  بنغالدي�ص 

مبوجب رخ�صة رقم 612683 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة - تعديالت �خرى

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 

�ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �الجر�ء  �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم  �لعدل. فقد 

��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .

 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  
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MOJAU_2022- 0103606 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �علن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد:باند�ر�ن مادهافان �صودهري مادهافان ، �جلن�صية �لهند يحمل هوية 
رقم:784196707057095 يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك 
�ىل كل من �ل�صيد:ديني�ص �يكار�ت �صانكار� نار�يانان ، �جلن�صية �لهند �لرقم �ملوحد:6566161 بن�صبة 
50% و�ل�صيد:دو�صيف كوروتوكوالجتار� �نطونى ، يحمل هوية رقم 784197553875432 
مبوجب  �ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لرفاعة(  بو�بة  )م�صبغة  �مل�صماه  رخ�صة  50% يف  بن�صبة 

رخ�صة رقم 508143 تعديالت �خرى:تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر.
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  �الحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه 
بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70608

�أح����م����د حممد   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ح�����م�����د �ح�����م�����د �حل���������ص����ريي ، 
�صفره  ج����و�ز  م�����ص��ر �جل��ن�����ص��ي��ة 
 -  )30975660A( رق����م 
يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 
�ق���رب  �و  �مل�����ص��ري��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة باالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر
ف���ق���د �مل����دع����و /ع���ت���ي���ق���ول ت����ار� 
م�صر  ب����ن����غ����الد�����ص    ، ح�������ص���ني 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج������و�ز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   -  )0402001EK(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�صفارة �لبنغالدي�صية �و �قرب 

مركز �صرطة باالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �صفر

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : جنوم �البد�ع لتجارة مو�د �لبناء - �صركة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م   رخ�صة رقم:1142011 

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة على �صالمه بركات %100

تعديل مدير / �إ�صافة على �صالمه بركات

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد �صعيد حمد �صويخ �ملن�صورى

تعديل �إ�صم جتاري من/ جنوم �البد�ع لتجارة مو�د �لبناء - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

STARS CREATIVE BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ جنوم �البد�ع لتجارة مو�د �لبناء - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

STARS CREATIVE BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز �أب�ظبي للأعمال )�أب�ظبي(



ثقافة وفن�ن
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•• املك�سيك-الفجر:

رفعت مدينة و�دي �حلجارة )جو�د�الهار�( �ملك�صيكية 
باإمارة  علم دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �حتفاًء 
“معر�ص  من  �ل�36  �ل��دورة  �صرف  �صيف  �ل�صارقة 
�الإمارة  جتربة  مقدمة  للكتاب”،  �ل��دويل  �ملك�صيك 
�لر�ئدة يف تعزيز �لتو��صل �حل�صاري بني �ل�صعوب، 
�لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  روؤي��ة  من  �إنطالقاً 
�الأعلى  �ملجل�ص  �لقا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد 

حاكم �ل�صارقة، ور�صالته �إىل �لعامل. 
جاء ذلك خالل حفل �الفتتاح بح�صور �ل�صيخ فاهم 
�ل��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����ص د�ئ����رة �ل��ع��الق��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�ملعر�ص،  يف  �مل�صارك  �ل�صارقة  وفد  رئي�ص  �ل�صارقة، 
�لدويل  �الحت���اد  رئي�صة  �لقا�صمي،  ب��دور  و�ل�صيخة 
للنا�صرين، و�صعادة �أحمد بن ركا�ص �لعامري، رئي�ص 
هيئة �ل�صارقة للكتاب، و�صعادة �أحمد �ملنهايل، �صفري 
�ملك�صيك، ور�وؤول باديال لوبيز، رئي�ص  �لدولة لدى 
من  ع��دد  بجانب  للكتاب،  �ل��دويل  �ملك�صيك  معر�ص 

�حلقل  يف  و�ملك�صيكية  �الإمار�تية  �ملوؤ�ص�صات  ممثلي 
�لثقايف و�الإبد�عي.

�ألقاها خالل �حلفل بالنيابة عن �صاحب  ويف كلمة 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي، 
�ل�صيخ  �أ�صار  �ل�صارقة،  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�صو 
فاهم �لقا�صمي �إىل �لرو�بط �لثقافية �لعميقة �لتي 
جتمع �ل�صارقة ومدينة و�دي �حلجارة )جو�د�الهار�( 
يتج�صد  �ملدينتني  يجمع  م��ا  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملك�صيكية، 
كٌل  ت�صهد  للكتاب؛  عامليتني  عا�صمتني  كونهما  يف 
�لعربي  �لعاملني  �لثقافية يف  �الأح��د�ث  �أك��رب  منهما، 

و�لالتيني.
و�أ�صار �ل�صيخ فاهم �لقا�صمي، �إىل �لرو�بط �لثقافية 
، و�صكر معر�ص  �لعميقة بني �الإم��ارة وجو�د�الهار� 
�لكتب  ب��ق��وة  �ل�����ص��ارق��ة  م��ع  “�حتفائه  ع��ل��ى  �ل��ك��ت��اب 
و�أه��م��ي��ة �ل��ن�����ص��ر، و�إث������ارة �ل��ف�����ص��ول ح���ول �كت�صاف 
�لثقافات و�مل�صركات �الإن�صانية بني �لب�صر جميعاً«.

�ل��ف�����ص��ول هو  “هذ�  �ل��ق��ا���ص��م��ي:  ف��اه��م  �ل�صيخ  ق���ال 
نناق�صه يف  �ل��ك��ت��ب، وم��ا  م��ع��ار���ص  ب��ه يف  م��ا نحتفل 

ج��ل�����ص��ات��ن��ا �حل����و�ري����ة، وم���ا ي��دف��ع��ن��ا ل��ل��رج��م��ة بني 
للو�صول  ن�صعى  وم��ا  و�الإ�صبانية،  �لعربية  �للغتني 

�إليه يف �الهتمام بر�صوم كتب �لطفل«.
و�أ�صاف: “ال توجد �صناعة يف �لعامل جت�صد �أهمية 
�لف�صول و�لتبادل �لثقايف �أف�صل من �صناعة �لن�صر، 
ثقافية  دبلوما�صية  م�صوؤولية  يحمل  �لكتب  فعامل 
و�لر�صامون  و�لنا�صرون  �لكّتاب  ي�صّكل  حيث  كبرية، 
�لثقايف من خالل  �لتو��صل و�حل��و�ر   �أ�صا�ص جهود 
ثقايف  تقارب  �أم��ام  يجعلنا  ما  وه��و  �ملكتوبة،  �لكلمة 

حيوي وعاملي حًقا«.
و�خ��ت��ت��م �ل�����ص��ي��خ ف��اه��م �ل��ق��ا���ص��م��ي ب��ت��وج��ي��ه خطابه 
عن  “بالنيابة  ب��ال��ق��ول:  �لقا�صمي،  ب���دور  لل�صيخة 
على  ن�صكرك  �ل�����ص��ارق��ة  حكومة  يف  زم��الئ��ي  جميع 
و�الرتقاء  �ملعرفة  �صناعة  دعم  يف  و�لتفاين  �الإلهام 
بدور �إمارة �ل�صارقة فيه، ونعدك �أن ن�صتمر يف متابعة 
كل كلمة وكل �صفحة وكل كتاب من م�صرية جهودك، 

�صكر�ً �ل�صيخة بدور �لقا�صمي على كل �صيء«.
�الحتاد  رئي�صة  �ل��ق��ا���ص��م��ي،  ب���دور  �ل�صيخة  وق��ال��ت 
�لدويل للنا�صرين، خالل كلمتها: “�إن �ختيار �إمارة 
�ل�صارقة )�صيف �صرف( دورة هذ� �لعام من �ملعر�ص 
يعك�ص �الهتمام �لكبري للقائمني عليه وعلى رغبتهم 
�أخرى،  ودول  �ملك�صيك  ب��ني  ثقافية  ج�صور  بناء  يف 
�مل�صافات و�حلدود �جلغر�فية، حيث  متجاوزين كل 
يخلق  �ل��ذي  و�لكتب،  للثقافة  حّبنا  �ليوم  يجمعنا 
�أعمق وتقدير  على فهم  قائماً  فريد�ً  ثقافياً  ح��و�ر�ً 

�أكرب لالآخر«.
�ل����دويل  �الحت�����اد  يف  ون���دع���م  “ن�صجع  و�أ����ص���اف���ت: 
للنا�صرين هذه �ل�صر�كات �لتي ترّوج للثقافة وتدعم 
�لتنوع  �صر قوتنا يكمن يف  �أن  نوؤمن  الأننا  �ملثقفني، 

و�الختالف«.
وتابعت �ل�صيخة بدور �لقا�صمي: “يف ظل �لتحديات 
�ليوم،  �لكتب  �صناعة  ع��امل  يو�جهها  �لتي  �لكثرية 
ي�صعى �لنا�صرون للتفكري بطريقة خمتلفة من �أجل 
بهذه  ل��الرت��ق��اء  و�مل��م��ار���ص��ات  �ل�صبل  �أف�صل  تطوير 

�مل�صرك،  �لتعاون  �أهمية  تنبع  هنا  ومن  �ل�صناعة، 
من  �مل��زي��د  لت�صجيع  �ل��ف��ر���ص  �أم��ام��ن��ا  يفتح  �ل���ذي 
متينة  �صد�قة  عالقات  وبناء  �ل��ق��ر�ءة،  على  �لنا�ص 
تزيد م�صتوى تقدير �لثقافات �الأخرى، وهذ� �أكر 

ما نحتاجه يف عاملنا �ليوم«.
من جهته قال ر�وؤول، باديال لوبيز، رئي�ص معر�ص 
�لعا�صمة  �ل�صارقة  ب��ام��ارة  “نرحب  ج���و�د�اله���ار�: 
للعام  للكتاب  �لعاملية  و�لعا�صمة  للكتاب،  �لعربية 
�صرف  �صيف  �ل�����ص��ارق��ة  ت��ك��ون  �أن  ���ص��ع��د�ء   ،2019
للكتاب،  ج���و�د�اله���ار�  م��ع��ر���ص  م��ن  �ل�36  �ل����دورة 
�صعد�ء �أن تكون �أول مدينة يف �لعامل �لعربي و�ل�صرق 
ال  �ل�صارقة  الأن  �صعد�ء  علينا،  �صيفاً  حتل  �الأو�صط 
و�إمنا  وح�صب،  �الأ�صيلة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  ت��ق��ّدم 
ت��ع��ك�����ص ب���روؤ�ه���ا وج���ه���ود ح��اك��م��ه��ا ���ص��اح��ب �ل�صمو 
�لقا�صمي، ع�صو  �لدكتور �صلطان بن حممد  �ل�صيخ 
�لعربية  �لثقافة  �ل�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�أي�����ام �ملعر�ص  و�الإ���ص��الم��ي��ة ك��ام��ل��ة، ف��ه��ن��ا وخ����الل 
�صنحتفي بامل�صركات �لتي جتمعنا بالثقافة �لعربية 
لغتنا  يف  كلمة   4000 فهنالك  �جلميلة،  ولغتها 

تعود �أ�صولها �إىل �لعربية«.
رئي�ص جامعة جو�د�الهار�:  لوميلي،  ريكاردو  وقال 
“نحتفي �ليوم مبدينة كبرية وجميلة متثل و�حدة 
م���ن ع��و����ص��م �مل��ع��رف��ة يف �ل���ع���امل، وم��ت��وج��ة بلقب 
�لعا�صمة �لعاملية للكتاب 2019، نحتفي بال�صارقة، 
�أي���ام ل��ن ت��ك��ون مدينتنا  ف��ال��ي��وم وع��ل��ى م���د�ر ت�صعة 
فهنا  مك�صيكية،  �صارقة  �صت�صبح  و�إمنا  جو�د�الهار�، 
�صنحتفي بالتفاعل �لتاريخي و�جلميل بني �لثقافة 

�لعربية و�لالتينية«.
و�صهد �ليوم �الأول من �ملعر�ص �فتتاح ر�صمي جلناح 
يقدم  �ل��ذي  �ملعر�ص،  �صرف  �صيف  �ل�صارقة،  �إم���ارة 
و�لعربي،  �الإم��ار�ت��ي  �لثقايف  للم�صهد  حّية  ���ص��ورة 
وم�صوؤولني  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ب��ح�����ص��ور 
ومك�صيكية،  �إمار�تية  و�إبد�عية  ثقافية  مبوؤ�ص�صات 
�الإمارة  �لتي تبذلها  �لر�ئدة  �مل�صاريع  و�طلعو� على 

لتعزيز �ل��ث��ق��اف��ة �الإم��ار�ت��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة، خ��ا���ص��ة يف 
�إقليمياً  جمال �لن�صر �لذي تلعب فيه �ل�صارقة دور�ً 
باجلناح  جولتهم  خالل  تعرفو�  فيما  ب��ارز�ً،  ودولياً 
ع��ل��ى �مل��وؤ���ص�����ص��ات �مل�����ص��ارك��ة وم���ا ت��ق��دم��ه يف جماالت 
�لفنون، و�لر�ث، و�ل�صناعات �الإبد�عية، و�لرجمة 

وغريها من �ملجاالت �لثقافية �ملختلفة.
و�طلع �حل�صور، خالل جولتهم بجناح �ل�صارقة �لذي 
جمموعة  على  للكتاب،  �ل�صارقة  هيئة  عليه  ت�صرف 
و��صعة من �الأعمال �الأدبية و�الإ�صد�ر�ت �لتي تري 
ر�أ�صها  وعلى  و�لعاملية،  �لعربية  �ملكتبة  �ل�صارقة  بها 
�ل�صادرة  �ل�صارقة،  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  موؤلفات 
�الأدبية  �مل��وؤل��ف��ات  على  وت��ع��رف��و�  �الإ�صبانية،  باللغة 
للكتاب”  �ل�صارقة  “هيئة  ترجمتها  �لتي  و�لعلمية 
ح�صور  لتعزيز  م��ب��ادر�ت��ه��ا  �صمن  �الإ���ص��ب��ان��ي��ة  للغة 
�لكتاب �الإمار�تي و�لعربي لدى قارئ �الأ�صبانية، كما 
�ل�صادرة  �لثقافية  و�ل��دوري��ات  �ملجالت  ��صتعر�صو� 
من  تن�صره  وم���ا  �ملختلفة،  �الإم�����ارة  م��وؤ���ص�����ص��ات  ع��ن 
�لعربية  للح�صارة  �مل��رم��وق��ة  �ملكانة  تر�صخ  �أع��م��ال 

لدى �لقر�ء من �لثقافات �الأخرى. 
وت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة �ل�����ص��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب م���ن خ���الل جناح 
وفنية  و�أدبية  ثقافية  وجل�صة  فعالية   27 �ل�صارقة 
ثقافية  وهيئة  موؤ�ص�صة   20 مع  بالتعاون  وتر�ثية، 
�إمار�تياً  وم��ب��دع��اً  ك��ات��ب��اً   24 �إم��ار�ت��ي��ة ومب�����ص��ارك��ة 
وع���رب���ي���اً، وذل�����ك خ����الل �ل���ف���رة م���ن 26 ح��ت��ى 4 

دي�صمرب 2022.
وي�صارك �صمن جناح �إمارة �ل�صارقة كل من “�حتاد 
لالإذ�عة  �ل�صارقة  و”هيئة  �الإمار�ت”،  و�أدب��اء  كتاب 
�الإمار�تيني”،  �لنا�صرين  و”جمعية  و�لتلفزيون”، 
�صلطان  �ل���دك���ت���ور  و”د�رة  �لثقافة”،  و”د�ئرة 

�لقا�صمي”،
لالآثار”،  �ل�صارقة  و”هيئة  �ل�صارقة”،  و”جامعة   
و”معهد  و”جمعية �الإمار�ت الإد�رة حقوق �لن�صخ”، 
�لقا�صمي”،  و”من�صور�ت  للر�ث”،  �ل�����ص��ارق��ة 
و”جمموعة  و”�ملجل�ص �الإمار�تي لكتب �ليافعني”، 
�حلكمة”،  و”بيت  كلمات”،  و”موؤ�ص�صة  كلمات”، 

و”متحف �ل�صارقة للح�صارة �الإ�صالمية«.

تكرميًا مل�صروعها الثقايف وروؤيتها يف تعزيز احلوار بني احل�صارات

�ملك�صيك ترفع علم �الإمار�ت �حتفاًء بال�صارقة �صيف �صرف معر�س 
جو�د�الهار� �لدويل للكتاب 2022

•• غواداالهارا - املك�سيك-وام: 

�صهد ج��ن��اح �إم����ارة �ل�����ص��ارق��ة �مل�����ص��ارك يف �ل����دورة �ل��� 36 من 
�لدورة  ���ص��رف  �صيف  للكتاب  �ل���دويل  ج���و�د�اله���ار�  معر�ص 

�إقبااًل كبري�ً من جمهور �ملعر�ص .
ف��ق��د �ك��ت��ظ �جل��ن��اح بجمهور �ل��ق��ر�ء و�الأدب�����اء و�ل�����زو�ر من 
�لر�غبني يف �الطالع على �حلر�ك �الإبد�عي يف دولة �الإمار�ت 
�مل�صروع  على  و�لتعرف  �لعربية،  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��ث��ق��ايف �ل���ذي ت��ق��وده �إم����ارة �ل�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث ت��ّق��دم �الإم����ارة 
�لثقافة  وتاريخ  ر�ه��ن  عن  حّية  �صورة  �لثقافية  مبوؤ�ص�صاتها 

ومو�صيقى،  �أدب،  من  �ملتعددة،  باأبعاده  و�لعربية  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وتر�ث، وفن، وتقاليد �صعبية.

و�صّكل جناح �الإمارة - �مل�صارك مبكانه على �لبو�بة �لرئي�صية 
�مل�صاركة  �لعاملية  و�لبلد�ن  �مل��دن  يت�صّدر  و�ل��ذي  للمعر�ص، 
و�مل�صركات  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ل��الإط��الل��ة  ب��و�ب��ة   -
�إذ  و�ل��الت��ي��ن��ي��ة،  �لعربية  �لثقافتني  جتمع  �ل��ت��ي  �الإن�����ص��ان��ي��ة 
�حلو�رية  و�جلل�صات  و�ملو�صيقية  �لر�ثية  �لعرو�ص  ح�صدت 
وزو�ر  �ملك�صيكني  م��ن  ك��ب��ري�ً  جمهور�ً  �جل��ن��اح  ي�صهدها  �لتي 
�ملعر�ص �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل.و��صتقطب جناح 
و�لثقافية  �لدبلوما�صية  �ل�صخ�صيات  كبار  نخبة من  �الإم��ارة 

وممثلي �ملوؤ�ص�صات �لثقافية ومدر�ء �ملكتبات وكبار �لنا�صرين 
من  �أك��ر  م�صاركة  �جلناح  جمع  حيث  �لالتينية،  �لقارة  من 
فر�صة  وق��دم  �ل�صارقة،  م��ن  ومعرفية  ثقافية  موؤ�ص�صة   20
نظريتها  وب��ني  بينها  �مل�صرك  و�لعمل  �لتو��صل  ج�صور  ملد 
جماالت  لبحث  م�صاحة  �جلناح  فكان  و�الأجنبية،  �ملك�صيكية 
تنظيم فعاليات م�صركة بني عو��صم �ملعرفة �لعاملية و�إمارة 
من  �ملعرفية  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لتعاون  �أف��ق  وتو�صيع  �ل�صارقة، 
بلد�ن  خمتلف  م��ن  ثقافة  وب��ي��وت  ك��ت��اب  و�حت����اد�ت  مكتبات 
�لعامل.و عن حجم �الإقبال �لكبري �لذي ي�صهده جناح �الإمارة 
يف �ملعر�ص .. قال �صعادة �أحمد بن ركا�ص �لعامري، رئي�ص هيئة 

�ل�صارقة للكتاب: “ما يحدث �ليوم يف معر�ص جو�د�الهار� من 
�هتمام و�إقبال على �لثقافة �الإمار�تية هو جت�صيد و��صح وحّي 
لروؤية ر��صخة و�صعها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان 
�ل�صارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن 
�حلاكم �حلكيم منذ �أكر من خم�صة عقود، �آمن فيها باأن ما 
تك�صفه �لثقافة و�لكلمة �ملكتوبة من قيم م�صركة بني �صعوب 
�لعامل �أكر قوة ور�صوخاً من �أ�صكال �لتباين و�الختالف، وهو 
�الأ�صا�ص يف بناء عالقات م�صتد�مة بني بلد�ن �لعامل، ونحن 
فخورون �أن نرى هذ� �القبال و�الحتفاء �لكبري من �جلمهور 
�إمار�تية  ثقافة  م��ن  تقدمه  وم��ا  �ل�صارقة  ب��اإم��ارة  �ملك�صيكي 

�الإمار�تية  ثقافتنا  حتمل   “ �ل��ع��ام��ري:  ».و�أ����ص���اف  وعربية 
�ملنجز  يف  م�صاهمتنا  حجم  جت�صد  ب���ارزة  ع��الم��ات  و�لعربية 
�حل�صاري �الإن�صاين �لكبري، وما تقوده �ل�صارقة على م�صتوى 
ثقافتنا، وقوة ح�صورها  ف��ر�دة ومتيز  تاأكيد على  �لعامل هو 
وتاأثريها يف ح�صار�ت �ل�صعوب، �صو�ء على م�صتوى �الأدب، �أو 
بحجم  معر�ص  يف  �ل�صارقة  ح�صور  وم��ا  �ملو�صيقى،  �أو  �لفن، 
�لوطن  �أول من  معر�ص ج��و�د�اله��ار� للكتاب - �صيف �صرف 
�لعربي- �إال ر�صالة لكل فرد وموؤ�ص�صة �إمار�تية وعربية ندعو� 
تو�صيع  على  وت��اأث��ريه��ا  �ملكتوبة  �لكلمة  بقوة  للتم�صك  فيها 

مكاننا على خارطة �لثقافة �لعاملية«.

�إقبال جماهريي كبري على جناح �ل�صارقة �صيف �صرف جو�د�الهار� �لدويل للكتاب

االثنني   28  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13709  
Monday   28    November    2022   -  Issue No 13709



فــن عــربـــي

27

يهمني املحافظة على جناحي وعلى حمبة النا�س يل

عالء زلزيل: �لرغبة باال�صتمر�رية موجودة 
عندي، ولكنني �أحققها بطريقة معينة

�أع���م���ال���ك  �آِخ���������ر  ط����رح����ت   •
 Let's( ب��ع��ن��و�ن  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة 
 )Go To Dabke
بخلطة  ت���ت���م���ي���ز  �ل�����ت�����ي 
�أ�صلوبك  تعك�ص  معينة 
ع���الق���ة  وال  ك����م����غ����نٍّ 
ب��ال�����ص��ائ��د. كيف  ل��ه��ا 
فكرة  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
وتنفيذها  �الأغنية 

وتفا�صيلها؟
د�ئماً  �ع��ت��دتمُ   -
�أن �أقّدم خلطًة 
خ�����ا������ص�����ة ب���ي 
�أع������م������ايل  يف 
�ل�����غ�����ن�����ائ�����ي�����ة 
خلطة  وه�����ي 
����ن����ي.  ����ِب����همُ ���������صْ تمُ
�أحر�ص  وكفناٍن 
ع������ل������ى �ل�����������روي 
و�إع���ط���اء م��ه��ل��ة من 
�ل�������وق�������ت ب�������ني ط�����رح 
الأنني  و�أخ������رى  �أغ��ن��ي��ة 
�أالحظ �أن عدد�ً كبري�ً من 
�أغنياٍت  ِدرون  يمُ�صْ �لفنانني 
يف �أوقات متقاربة ملجّرد طرح 

�أعمال جديدة.
الأنني  �لفكرة  هذه  �صد  ولكنني 
ت�صكل  �أغ��ن��ي��ات  ����ِدَر  �����صْ �أمُ �أن  ��ل  �أف�����صّ
ع���الم���ة ف���ارق���ة ول���ك���ن يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 
وجمهوري.  �صخ�صيتي  وت�صبه  ت�صبهني 
 8 ي�صم  �أل��ب��وم  ت�صجيل  م��ن  �نتهيتمُ  وق��د 
ِدَرها مبعدل �أغنية و�حدة  �أغنيات على �أن �أمُ�صْ
�صهرياً، وكل �أغنية �صتكون بطريقة معينة �أو �أ�صلوب 

خمتلف ولكنها ت�صبه عالء زلزيل.
و�أخرى  فرة  بني  �أغنية  تطرح  �أنك  �لالفت  • لكن 
رغبة  لديك  �أن  و��صحاً  يبدو  �أن��ه  مع  بعدها  تغيب  ثم 
يوؤثر عليك ويحول دون  �أمر ما  بالعودة، فهل ثمة  كبرية 

عودتك كما تتمنى؟

�أط��رح هذ�  �أن  - كال ال يوجد �صيء يوؤثر علّي. ولكن قبل 
فريو�ص  �نت�صار  ب�صبب  �صعبة  بظروف  مررنا  كلنا  �لعمل، 

كورونا �لذي �أّثر على �لكرة �الأر�صية كلها و�صّل حركتها.
ولكنني  عندي،  موجودة  باال�صتمر�رية  �لرغبة  �أن  �صك  ال 
من  �أح��اف��ظ  �أن  على  �أح��ر���ص  �إذ  معينة،  بطريقة  �أحققها 
�لتي  و�لنجاحات  �لفني  وم�صو�ري  تاريخي  على  خاللها 
�أجل  للر�جع فنياً من  ل�صتمُ م�صطر�ً  حققتمُها يف حياتي. 
بع�ص  وبينهم  معينة،  م��وج��ة  ي��رك��ب��ون  م��ن  بع�ص  �إر���ص��اء 
�أرف�ص  و�أنا  ي�صريون وفق موجة معينة.  �لذين  �ملتعّهدين 
�لفني  وتاريخي  وجناحاتي  ��صمي  الأن  مت��ام��اً  �الأم���ر  ه��ذ� 
ع فيه ال ي�صمحون بذلك، و�الإعالم نف�صه هو  �لذي ال َتر�جمُ
�لذي يوؤكد �أن ما حققتمُه خالل م�صو�ري �لفني قالئل جد�ً 

هم �لفنانون �لذين حققو� مثله.
�لنا�ص  حمبة  وع��ل��ى  �لنجاح  ه��ذ�  على  �ملحافظة  ويهمني 
يل و�لتي �أثق بها كثري�ً كما �أثق بقوتي كفنان يعرف كيف 
يطرح �لعمل وكيف يقّدمه للنا�ص وباأي طريقة وكيف تكون 
�أ�صد�ءه. وبالرغم من ظروف )كورونا( يف �لفرة �ملا�صية، 
فاإن �لرغبة يف �لنجاح و�ال�صتمر�رية موجود�ن عندي د�ئماً 

وب�صكل كبري جد�ً،
 وال توجد �أي عو�ئق تعر�ص طريقي.

�ل�صمايل وجو�نا مالح  كلود�  �الأخرية، قررْت  �لفرة  • يف 
�أنهما  بعد غياب طويل. ومع  �لغنائية  �ل�صاحة  �إىل  �لعودة 
جن��م��ت��ان وم��ع��روف��ت��ان، ول��ك��ن م��ا ���ص��ل��ب��ي��ات �ب��ت��ع��اد �لفنان 

وكذلك �الإيجابيات يف حال ومُجدت؟
�لتحدث عن غياٍب يف جتربتي، بل لطاملا كنتمُ  - ال يكن 
حا�صر�ً د�ئماً حتى من خالل �الأغنيات �لوطنية �لتي كانت 
تمُبث يف �ل�صو�رع و�لطرق ويف كل �ملنا�صبات. ال �أحب �أن �أقول 
الأنه  علّي(،  )بلوك  هناك  كان  �أو  للمحاربة  تعّر�صتمُ  �إنني 
يفر�ص بالفنان �أن يكون على )قد حالو( و�أن يفّكر د�ئماً 
رب  على  معتمد�ً  ناجحة،  �أع��م��ال  تقدمي  وكيفية  بالنجاح 

�لعاملني �أواًل ثم على ثقة �لنا�ص به وحبهم.
�أم��ل��ك ق��اع��ده �صعبية كبرية ج��د�ً وه��ن��اك جيل  �حل��م��دهلل، 
�لعامل  ع��ل��ى م�صتوى  ي��و�ك��ب��ن��ي وحم��ب��ون  ع��ري�����ص  ط��وي��ل 

�لعربي كله،
�أع��م��ال ج��دي��دة، وه���ذ� ال يكون  �أت��ري��ث عند ط��رح   لكنني 
�أن  �أك���ون يف ح��ال ترقب د�ئ��م��ة م��ع  �إذ  �ل��ف��ن،  م��ن  �ن�صحاباً 
باإمكاين �أن �أطرح كل يوم �أغنية جديدة، ولكن بع�ص �لنجوم 
�لذين يفعلون ذلك ال حتقق �أعمالهم �لنجاح �ملطلوب وال 

ل  يكن �صماع �أغنياتهم، و�أنا ل�صت مع هذ� �الأ�صلوب بل �أف�صّ
�أن �أقّدم عماًل ناجحاً ي�صتمر.

)�لدلعونا(  مثل  �ل��ي��وم،  حتى  م�صتمرة  ت���ز�ل  ال  �أغنياتي 
و)�ل�صكل �حللو( و)تقربين( وغريها، وهي تمُبث يف �لنو�دي 
�أن  �لنا�ص يف �الأعر��ص و�حلفالت. ال �صك  �لليلية ويغنيها 
�أمٌر �صعب جد�ً ويحتاج لوقت  تقدمي عمل ناجح وي�صتمر 
�لغرب  يف  �لنجوم  �صحيح.  ب�صكل  تقديه  يتم  كي  طويل 
ينتظرون �صنتني �أو ثالث �صنو�ت قبل طرح عمل �صخم ثم 
يقومون بعده بجوالٍت فنية، بينما �ملو�صة يف عاملنا �لعربي 

هي طْرح �أعمال جديدة يف �أوقات متقاربة جد�ً.
و�صار  م��ي��دي��ا(  )�ل�صو�صيال  ب��وج��ود  �ل��و���ص��ع  ت��غ��رّي  �ل��ي��وم، 
و�ِكباً �أكر، و�أحاول �أن �أو�كب  مطلوباً من �لفنان �أن يكون ممُ
و�أتو�جد �أكر و�أعّو�ص عن �لفرة �لتي �بتعدتمُ خاللها عن 
�ل�صاحة �لفنية من خالل تقدمي �أعمال مميزة. علماً �أنني 
باإحياء عدد كبري من  كنتمُ منهمكاً  �ملا�صية  �لفرة  ط��و�ل 

�حلفالت و�ملهرجانات على م�صتوى �لعامل �لعربي.
مثاًل، غنيت يف طابا مع �صريين عبد�لوهاب وكلٌّ منا �أحيا 
ليلة خا�صة، كما َت�صاركتمُ مع عمرو دياب باإحياء حفل فني 
دبي  �أحييتمُها يف  �لتي  �الأردن، هذ� عد� �حلفالت  �صخم يف 

و�صورية.
�أن  ك��ان م�صّرفاً ومل يح�صل  وت��و�ج��دي يف ه��ذه �حلفالت   
جمهوري  ك��ان  ب��ل  فا�صل،  �أو  �ل��ع��دد  ناق�ص  حفل  يف  غنيتمُ 

يربهن يف كل مرة �أنه على قدر ثقتي به.
ومن �إيجابيات �البتعاد، �أنه ي�صمح للفنان مبر�قبة �ل�صوق 
كي يعرف كيف يكن �أن يكون متميز�ً د�ئماً عن �الآخرين 

من خالل �أعماله، 
بالفنان  �ل�صلبيات، فيفر�ص  �أما  وهذ� �الأمر يحتاج وقتاً. 
�أال يغيب ب�صكل كلي. ويف �لفرة �الأخرية ظهرتمُ يف ثالث 
مقابالت )ترند( باعر�ف �أهّم حمطات �لتلفزيون �لعربية 
�لتي كانت �إطالالتي على �صا�صاتها، وهذ� يعني �أن �جلمهور 

معي ويحبني وينتظر مني �جلديد د�ئماً.
�لرجال  �لفنانني  بني  مو�صة  حتولت  �لتجميل  • عمليات 

كما �لن�صاء، 
�لتغيري �لكبري يف وجهك. هل �أجريَت عملية  ويبدو الفتاً 

حنك )تك�صا�ص( �أو )ليفتينغ(؟
- مل �أخ�صع الأي عمليات جتميل، ول�صتمُ بحاجة �إليها. ومل 
�أغرّي ال يف �صكل �أنفي وال عيوين، وكل ما يف �الأمر �أنه �أ�صبح 

يل حلية كما �أنني غرّيتمُ ت�صريحة �صعري ولي�ص �أكر.

ع��ل��ق �ل��ف��ن��ان �أح���م���د خ��ال��د ���ص��ال��ح، �أحد 
�أحمد  �ملخرج  �إن  ب"،   19" فيلم  �أبطال 
�أ�صلوب  ل��دي��ه  �ل��ع��م��ل،  خم���رج  �هلل،  ع��ب��د 
بع�ص  ي�����رك  �أن  �الإخ�����������ر�ج،  يف  م���ع���ني 
عليها،  ��رد  يمُ مل  �لتي  �ال�صتفهام  عالمات 
للجمهور  �الأم������ور  م���ن  �ل��ك��ث��ري  وي����رك 
يتوقعها ويجيب عليها ويفكر فيها، وهو 

�أمر ممتع للغاية.
و�أ�صاف خالل لقائه مع �الإعالمية منى 
�ل�صاذيل بربنامج "معكم" �لذي يذ�ع على 
قناة "cbc": "هذ� �الأ�صلوب يف �الإخر�ج، 
منه،  وي��خ��رج  �لفيلم  ي�صاهد  م��ن  يجعل 
�لنقاط  بع�ص  ح��ول  نقا�ص  حلقة  ي��دي��ر 
وعالمات �ال�صتفهام يف �لفيلم، يكون هذ� 

�الأمر ممتع بالن�صبة للجمهور".
وقال: "دوري، ن�صر �ل�صاي�ص، حاولت �أن 
مف�صل  �أم��ر  وهو  كاإن�صان،  مفرد�ته  �أرى 
�ال�صكريبت،  عن  وبعيد�  �ال�صكريبت،  يف 
م����ن خ�����الل �ل�����ربوف�����ات ����ص���اه���دن���ا �أم�����ور 
�ملثال،  �صبيل  على  بال�صخ�صية،  خا�صة 
�أن �صخ�صية ن�صر �ل�صاي�ص، عندما تر�ها 
ت�صعر �أنه �صخ�ص قوي، ولكنه يف �حلقيقة 

مظلوم و�صعيف".
ظامل  �ل�صاي�ص،  ن�صر  �أن  "�أ�صعر  وت��اب��ع: 
ومظلوم، �لظروف و�صعته ب�صكل �أو باأخر 

�أن يظلم، وهو ال يرى �أنه يظلم".

حد�د،  د�ري����ن  �لتون�صية،  �ملمثلة  تن�صط 
�لتلفزيوين  �مل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى  م�����ص��ر،  يف 
ت�صري  ل��ه��ا،  ت�صريحات  يف  و�ل�صينمائي. 
فيلم  ت�صوير  م��ن  �نتهت  �أن��ه��ا  �إىل  ح���د�د 
�جتماعي  عمل  وه��و  �ملاميز"،  "جروب 
ك���وم���ي���دي ي���ت���ن���اول ح���ي���اة �الأم�����ه�����ات مع 
مذيعة  �صخ�صية  ف��ي��ه  جت�صد  �أوالده������ن، 
ت�صطر �إىل ترك مهنتها و�لتفرغ الأ�صرتها.
دي�صمرب/ �ل��ف��ي��ل��م يف  ع��ر���ص  �مل��ق��رر  م��ن 

بطولته  يف  وت�صارك  �ملقبل.  �الأول  كانون 
من ي�صر� �للوزي، وروبي، وحممد ثروت، 
وغادة عادل، ورمي م�صطفى. �لق�صة من 
�لعال،  عبد  وغ���ادة  بليبل،  �إي��ه��اب  ت��األ��ي��ف 

و�إخر�ج عمرو �صالح.
ل��د�ري��ن ح���د�د ح��ال��ي��اً م�صل�صل  وي��ع��ر���ص 
حياة  ير�صد  �ل��ذي  �لباكي"  "�ل�صاحك 
جت�صد  �لريحاين.  جنيب  �لر�حل  �لفنان 
�لزوجة  فيكتورين،  �صخ�صية  خالله  من 
�أنها وقعت يف  �الأخرية للريحاين. وتوؤكد 
حب تفا�صيل �ل�صخ�صية و�أجو�ء �مل�صل�صل 
�لقدية. تطل حد�د يف �أربع حلقات فقط. 
�إىل  �لباكي"  "�ل�صاحك  م�صل�صل  تعر�ص 
�لدقة  توّخي  ع��دم  ب�صبب  ع��دة،  �نتقاد�ت 
بع�ص  �أع��م��ار  تنا�صب  وع���دم  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�لتي  �الأدو�ر  م��ع  �حلقيقية  �ل�صخ�صيات 
لعبوها. يف هذ� �ل�صياق، تقول حد�د �إنها ال 
حتب �حلديث عن �الآر�ء �ل�صلبية، وتف�صل 
�أن تكون �صخ�صية �إيجابية تركز يف عملها 

كامري�  �أم����ام  بالعمل  وت�صيد  ف��ق��ط. 
�ملخرج حممد فا�صل.

�لباكي"  "�ل�صاحك 
ق�صة  ع���ن  م����اأخ����وذ 

م���������ن ت�����األ�����ي�����ف 
حم���������������م���������������د 

�ل����غ����ي����ط����ي، 
و�إخ��������������������ر�ج 

حم�������������م�������������د 
ف����������ا�����������ص����������ل، 

بطولته  يف  و����ص���ارك 
�حلميد،  عبد  ف��ردو���ص  �لفنانني  م��ن  ك��ل 

ورز�ن مغربي، وعمرو عبد �جلليل.
حاليا  �لتون�صية  للفنانة  �أي�����ص��ا  ي��ع��ر���ص 
�ملن�صات  �إح����دى  ع��ل��ى  "�تز�ن"  م�صل�صل 
�صخ�صية  دور  ف��ي��ه  وجت�����ص��د  �ل��رق��م��ي��ة، 
�حلياة  يف  هدفها  نيفني،  تدعى  �نتهازية 
�أي  �ل��ن��ظ��ر �إىل  �مل����ال، م��ن دون  ف��ق��ط ه��و 
�عتبار�ت �أخرى. م�صل�صل "�تز�ن" بطولة 
كل من ركني �صعد، و�صدقي �صخر، و�أحمد 
مالك، وثر�ء جبيل، وغريهم. �لق�صة من 
و�إخر�ج  عمر،  و�صيد  ماهر  ت�صبيح  تاأليف 

�صادي عبد �ل�صالم.
يذكر �أن د�رين حد�د لها جتربة م�صرحية 
هندي"،  "ماجنا  وه��ي  م�صر،  يف  و�ح���دة 
عر�صت منذ فرة. تقول �إنها كانت جتربة 
لها،  بالن�صبة  ومرهقة  وخمتلفة  جميلة 
وقدمت من خاللها �أغاين و��صتعر��صات.

�أحمد خالد �صالح: فيلم "19 ب" ترك �لكثري 
من �الأمور للم�صاهد يف�صرها ويجيب عليها

د�رين حد�د �نتهت من 
ت�صوير فيلم )جروب �ملاميز(

اأغنية  زلزيل  عالء  اللبناين  الفنان  طرح 
 Let's Go To( ب��ع��ن��وان  ج���دي���دة 
االإيقاعي  بلونها  تتمّيز  التي   )Dabke

الراق�س، وهي من كلمات واأحلان اإيهاب غيث وحممد �صعت، وتوزيع فرا�س عودة، 
ومت ت�صويرها حتت اإدارة املخرجة جي�صيكا هيكل.

زلزيل حتّدث يف هذا احلوار عن غيابه وعودته وعن عمله اجلديد واألبومه املقبل، 
موؤكدًا اأنه مل يخ�صع لعمليات جتميل، معترًا اأنه لي�س بحاجة اإليها، ومبينًا �صبب 

التغير الكبر يف وجهه.\
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نق�س فيتامني В6 يوؤدي �إىل خدر يف �ليدين
نق�ص  �أن  �لركية،  �لتغذية  خبرية  �صايار،  �أون��ري  جانيل  �لدكتورة  �أعلنت 

فيتامني В6 يف �جل�صم يوؤدي �إىل وخز يف �ليدين.
وتقول �خلبرية، "يوؤدي نق�ص فيتامني В6 يف �جل�صم �إىل �الإ�صابة بفقر 
�لدم، ب�صبب �نخفا�ص �إنتاج خاليا �لدم �حلمر�ء، وي�صعر �ل�صخ�ص بالتعب 
و�ل�صعف وخور �لقوى. ويظهر طفح جلدي وت�صققات يف �ل�صفاه وجفافها. 
�ملعدية.  ب��االأم��ر����ص  �الإ���ص��اب��ة  خطر  ي���زد�د  �ملناعة  منظومة  �صعف  وعند 
�الأطفال  ع��ن��د  وي��الح��ظ  و�الأ���ص��اب��ع.  و�ل��ق��دم��ني  �ل��ي��دي��ن  بتنمل  وي�صعر 
�لقلق وتقلب �ملز�ج وت�صعر �لن�صاء �حلو�مل بالغثيان يف �لفرة �ل�صباحية 

وم�صكالت معرفية، مثل "�الرتباك و�صعوبة �لركيز و�لن�صيان".
وفول  و�لبقوليات  �لبي�ص  �آح  يف   В6 فيتامني  يوجد  �خل��ب��رية،  وت�صيف 
حاالت  يف  مفيد  �لفيتامني  وه��ذ�  �ملعاجلة.  و�حل��ب��وب  و�ملك�صر�ت  �ل�صويا 
�ل��رب��و و�ل��ت��وح��د و�أم���ر�����ص �لقلب و�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة وم��ت��الزم��ة �لنفق 
�لر�صغي ومر�ص �ل�صكري و�ل�صرع و�لكاآبة وح�صى �لكلى وه�صا�صة �لعظام 

ويف حالة �لغثيان و�لتقيوؤ يف فرة �حلمل.
و�حلر�رة  لل�صوء  ج��د�  ح�صا�ص  �لفيتامني  ه��ذ�  �أن  م��ن  �خل��ب��رية،  وحت��ذر 
ويفقد خ�صائ�صه حتت تاأثري �الأ�صعة فوق �لبنف�صجية و�ملعاجلة �حلر�رية.

وتقول، "تفقد �لع�صائد 50 باملئة من هذ� �لفيتامني، و�أن بكترييا �أمعاء 
�الإن�صان و�حليو�ن تنتج هذ� �لفيتامني، ولكن قد ال يتمكن �ل�صخ�ص من 
�لبالغ  لالإن�صان  �ليومية  �جلرعة  وت�صيف،  منه".  و�ال�صتفادة  ��صتخد�مه 
 30-25 В6 يوميا، وهذ� يعادل  1.25-1.67 ملغم من فيتامني  هي 

ميكروغر�م لكل كيلوغر�م من وزنه.

ر�ئحة كريهة قد تكون عالمة خطرية للغاية 
على �رتفاع ن�صبة �لكولي�صرتول يف �لدم

�أن ير�كم بهدوء  �لدم يكن  �لكولي�صرول يف  �رتفاع  �أن  �لرغم من  على 
يف �ل�صر�يني دون ظهور �لعديد من �لعالمات �لتحذيرية، فقد تتمكن من 

�كت�صاف �جلاين مبجرد تقدم �حلالة.
�أن ي�صد تر�كم �لكولي�صرول �ل�صر�يني ويحد من تدفق �لدم �إىل  ويكن 
�ل�صر�يني  با�صم مر�ص  �أي�صا  �إليه  ي�صار  �أن هذ�   NHS �صاقيك. وتو�صح 
�ملحيطية )PAD(. وهذه �حلالة قادرة على �إطالق �إ�صارة حتذير كريهة 
تتعر�ص  فقد  ب�صدة"،  "مقيد�  �صاقيك  �إىل  �ل��دم  تدفق  كان  و�إذ�  �لر�ئحة. 

.)CLI( خلطر �الإ�صابة بنق�ص تروية �الأطر�ف �حلرجة
"من �ل�صعب  �أن يكون  "خطرية للغاية" يكن  CLI م�صاعفات  وي�صف 
معاجلتها"، وفقا ل� NHS. ويكن �أن تت�صبب هذه �حلالة �أي�صا يف ظهور 
�أ�صابع  على  �ملوجود  �جللد  �أن  �ل�صحية  �خلدمة  وتو�صح  كريهة.  عالمة 
�إىل  ويتحول  وخ��در�،  ب��ارد�  ي�صبح  �أن  �ل�صفلية يكن  �أطر�فك  �أو  قدميك 

�للون �الأحمر ثم �الأ�صود، و/�أو يبد�أ يف �النتفاخ وينتج عنه �لقيح.
ويكن �أن ت�صبب هذه �مل�صاعفات �أملا �صديد� ويجب معاجلتها "على �لفور". 
ومع ذلك، من �ملهم مالحظة �أن �رتفاع �لكولي�صرول نادر� ما يت�صبب يف 
ظهور عالمات حتذيرية. وهذ� هو �ل�صبب يف �أن �لطريقة �الأكر موثوقية 

لتحديد م�صتوياتك هي من خالل فح�ص �لدم.

االأمريكية؟ املتحدة  للواليات  االأ�صليني  ال�صكان  هم  • من 
�لهنود �حلمر.

األبانيا؟ دولة  عا�صمة  هي  • ما 
-  تري�نا.

كم يبلغ عدد االأ�صنان التي ميتلكها القط؟
- 40 �صنا.

ال�صم�صي؟ التقومي  ابتكر  الذي  ال�صعب  • من 
- �مل�صريني �لقدماء.

بذكائه؟ امل�صهور  البحري  احليوان  هو  • ما 
- �لدولفني

االأزرق؟ باللون  ال�صماء  ظهور  �صبب  • ما 
�لطيف  �أل���و�ن  من  �ملتكونة  �أل��و�ن��ه  جميع  يفقد  �ل�صم�ص  �صوء  الأن   -

عندما تخرق طبقة �لغالف �جلوي ما عد� �للون �الأزرق.

�لتاريخ. قبل  ما  ع�صور  يف  موجودة  كانت  �لتي  �حلياة  �أ�صكال  بدر��صة  يقوم  علم  هو  �حلفريات  علم  �أن  تعلم  • هل 
و�ملناخ. �لطق�ص  مثل  وظو�هره،  �جلوي  �لغالف  مع  يتعامل  علم  هو  �جلوية  �الأر�صاد  علم  �أن  تعلم  • هل 

�أو لقاحاً  �لنحلة رحيقاً  �لرو�ئح و�لرق�ص. فعندما تكت�صف  �لبع�ص عن طريق  �لنحل يت�صل ببع�صه  �أن  • هل تعلم 
يف ب�صتاٍن ما، تعود �إىل �خللية وتبد�أ بالرق�ص وهي تدور وتدور �صمن دو�ئر �صيقة. 

من:  موؤلفة  تكون  �لو�حدة  �خللية  يف  �لنحل  عدد  �أن  تعلم  • هل 
1500 بي�صة كل يوم  ملكة و�ح��دة، و�آالف �لنحالت �الأخريات �لعامالت، فامللكة ت�صع كل �لبيو�ص، فهي قد ت�صع 
وحو�يل 250،000 بي�صة كل ف�صل. و�لبيو�ص �ملخ�صبة تنمو لت�صبح نحالت عامالت، �أما �لبيو�ص غري �ملخ�صبة 

فتتطور �إىل ذكور )زنابري(. 
بينهم. �ملوجودة  الت  و�لتفاعمُ و�لطاقة  �ملادة  بِدر��صة  يقوم  علم  هو  �لفيزياء  علم  �أن  تعلم  • هل 

�لركيبية  و�لبمُنية  �مل���و�د،  ومم��ي��ز�ت  وخ�صائ�ص  �ملمُ��رك��ب��ات،  بدر��صة  يقوم  علم  هو  �لكيمياء  علم  �أن  تعلم  هل   •
للمو�د.

�جلوي. �لغالف  بعد  �ملوجود  �لكون  در��صة  على  يقوم  علم  هو  �لفلك  علم  �أن  تعلم  • هل 
�لفيزيائية  �لتغري�ت  وجميع  وتاريخها،  �الأر�ص  ن�صاأة  در��صة  على  يقوم  علم  هو  �جليولوجيا  علم  �أن  تعلم  هل   •

ت بها. و�لكيميائية و�لبيولوجية �لتي َمَرّ

زوجة جحا
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التني 
فاكهة  �أنَّ  �حل���دي���ث  �ل���ط���ب  �ك��ت�����ص��ف 
ف����و�ئ����د �صحية  ع���ل���ى  �ل���ت���ني حت���ت���وي 
�لتغذية  خ���رب�ء  بع�ص  وين�صح  ��ة.  ج��مَّ
�أّي وجبة  �لتني عن  يغيب  �أال  ب�صرورة 
�الألياف  على  الحتو�ئه  نظر�ً  غذ�ئية، 
�له�صم،  على  ي�صاعد  ولكونه  �لغذ�ئية، 
ة  �����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �مل���ع���ادن �ملهمَّ �أنَّ ك��م��ا 
و�لفيتامينات، ال �صيما �لفيتامني "بي" 

B، �لذي ي�صارك يف تفعيل �آلية ت�صنيع كر�ت �لدم �حلمر�ء، وي�صاعد على 
�أي�صاً  ��صتقالب �لربوتينات، وي�صّهل �مت�صا�ص معدن �ملغنيزيوم، وي�صاعد 
على تنظيم �ل�صغط �ل�صرياين وخف�ص كولي�صرول �لدم وعالج �الإم�صاك، 
�لطازج  �لتني  ويتوفر  �لقولون.  �صرطان  من  �لوقاية  يف  دوره  عن  ف�صاًل 
�لطازج  �لتني  طعم  �أنَّ  كما  �خل��ري��ف،  ف�صل  بد�ية  حتى  �ل�صيف  ف��رة  يف 
�لعام  �لفرة من  يكون يف هذه  �لد�كن،  �لبنف�صجي  �إىل  لونه  �ل��ذي ييل 
�الأف�صل على �الإطالق. ويحتوي �لتني �لطازج على �ملاء بن�صبة %80، كما 
و�ملغنيزيوم  �لبوتا�صيوم  و�ملعادن، مثل  �لفيتامينات  كمّيات من  فيه  تتوفر 
و�لفو�صفور و�حلديد. وبف�صل كمية �الألياف و�ل�صكر �لتي يحتويها �لتني، 
فاإنَّه يعّد منا�صباً ملن يعانون من م�صكلة �الإم�صاك. ويكن تناول ثمار �لتني 
�أو ��صتخد�مها يف �ل�صلطات �أو �أكلها م�صوية مع �جلنب. ويكن �الحتفاظ 
بالتني �لطازج فقط لب�صعة �أيام يف �لثالجة. لذلك يجب ��صتهالكه �صريعاً. 
وكبديل للتني �لطازج يكن تناول �لتني جمففاً، كما ين�صح ب�صر�ء �لتني 

�ملجفف بطريقة طبيعية، الأنه ال يحتوي على مو�د كيميائية.

�آال ترين  �لتافه �ذهبي عنا  �لرجل  يا زوجة  �نت  �لن�صاء مع زوجة جحا وقالت لها �حد�هن  ت�صاجرت جمموعة من 
�ذهبي من هنا ف�صرخت زوج��ة جحا وقالت بل عندي من  �لذهب.. هيا  و�ح��دة من  نف�صك ال ترتدين حتى قطعة 
�لذهب �لكثري لكني ال �حب �ن �لب�صه حتى ال حت�صدين �حد�كن، وتركتهن و�ن�صرفت باكيه.  يف �لبيت عرف جحا ما 
حدث وغ�صب جلرح كر�مة زوجته و�م �والده وقال لها نعم �نت �صليطة �لل�صان وجباره لكني �حبك فاأنت �م �والدي ولن 
�جعلك تخجلني بينهن �بد�ً.. قام جحا من فوره �إىل غرفته وجل�ص وحيد�ً يفكر فيما �لعمل مع هوؤالء �لن�صوة وكيف 
يحقق �منية زوجته حتى ال يقلن عليها كاذبة..   حاول جحا �لنوم لكنه ظل قلقاً حتى �تته فكرة، يف �ل�صباح خرج جحا 
مبكر�ً جد�ً من بيته وقد تنكر يف �صورة رجل عجوز و�رتدى ثياباً قدية كان و�لده يلكها، ولب�ص معها عمامة كبرية 
خ�صر�ء وعباءة بي�صاء ثم خرج على طريق �لقرية وجل�ص هناك حتت �حدى �ال�صجار، وعندما بد�أ �لنا�ص ي�صتيقظون 
ويخرجون قام من مكانه و�صار بهدوء ليدخل �لقرية فر�آه بع�ص من �هلها و�صاأله �حدهم من �ين جئت �يها �ل�صيخ 
�لطيب وماذ� تريد؟ فقال جئت من بالد �حلجاز عابر�ً قريتكم و�ريد �ن �رتاح قلياًل.. فاأ�صرع �لرجل ليدعوه عنده 
ليتربك به، وهناك يف بيت �لرجل �لذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا �إىل زوجة �لرجل وقال �نت يا �م مربوكة كيف 
حالك، فقال �لرجل وكيف عرفت �ن �بنتي تدعى مربوكة. فقال جحا: �آه كان هذ� مكتوباً �مام وجهى لكنك ال تر�ه 
يا علي. ف�صاح �لرجل من فرحته وقال وعرفت ��صمي �ي�صاً �نت بالفعل رجل مبارك.  يف خالل �صاعات قليلة عرفت 
�لقرية كلها بالرجل �ملبارك �لذي ح�صر من �حلجاز وينادي �لنا�ص باأ�صمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفو� �نه يقر�أ 
�لطالع ويك�صف لهم �مل�صتور ويتنباأ مب�صتقبلهم فتدفق �لنا�ص عليه، كل منهم يعطيه بع�ص �ملال لي�صتطيع �ن يعرف 
منه طالعه �و م�صتقبله �و �خباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري و�لتمعن يف وجه �ل�صخ�ص ثم يبد�أ يف �لكالم وال ي�صكت 
�بد�ً.  ��صبوعان مر� وجحا يجل�ص �صيفاً يف كل بيت يوم و�حد فقط حتى جمع من �ملال �لكثري �لكثري ثم �علن نيته يف 
�لرحيل فحزن �لنا�ص ب�صدة وجاءو� ليودعوه حمملني بالهد�يا �لكثرية �لغاليه فحملها و�صكرهم وخرج من �لقرية 
ر�كباً بغاًل غاليه منحها له �حد �غنياء �لقرية.. فذهب �إىل �لقرية �ملجاورة وباع �لبغلة ب�صعر كبري و��صرى حمارين 
وعاد كما كان �إىل ��صله جحا وقد حمل �حلمارين بالهد�يا وو�صل �إىل بيته و�صم زوجته �إىل �صدره وهو يقول: �نتقمت 
لك. ومنحها ما معه من نقود كثرية جد�ً ��صرت بها �لذهب و�ملالب�ص �جلديدة وح�صرت بهم �حدى �الأعر��ص فكانت 
�جمل من �لعرو�ص و�خر�صت �أل�صنة ن�صاء �لقرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ال �صمت �هلل فيك 

�لن�صاء �بد�ً يا جحا.. �وح�صتنا.. فقال لها: �آ�صف يا زوجتى �حلبيبة كنت يف �حلجاز!. 

�أنو�ع معاجني �الأ�صنان، �لتي  حذر �أطباء من �أ�صر�ر ��صتخد�م بع�ص 
يقدمها �ملنتجون على �أنها خم�ص�صة لتبيي�ص �الأ�صنان.

من  كوبيلوف  مك�صيم  �الأ�صنان  وج��ر�ح  �صار�ند�  �آن��ا  �لدكتورة  وت�صري 
بع�ص  �أن  �إىل  �لتجميلي،  �الأ�صنان  لطب   PerfectSmile مركز 
يف  تفيد  �أنها  على  �ملنتجون،  يعر�صها  �لتي  �الأ�صنان  معاجني  �أن���و�ع 
�أنها  على  ع��الوة  �ملفعول،  هذ�  لها  لي�ص  �لو�قع  يف  �الأ�صنان،  تبيي�ص 
تلحق �ل�صرر مبينا �الأ�صنان. ويقدم �لطبيبان بع�ص �لتو�صيات ب�صاأن 
�ال�صتخد�م �ل�صحيح لهذه �ملعاجني. ووفقا للطبيبة �صار�ند�، �ل�صبغة 
�ل�صبكة  �الأ�صنان ال تقع على �صطحها بل يف د�خل  �مل�صوؤولة عن لون 

�أن تقدمه هذه �ملعاجني  "�أكر ما يكن  �لبلورية لالأ�صنان. وتقول، 
و�إز�لة  �لن�صط  �الأك�صجني  بتاأثري  طفيفة،  ب�صورة  �ملينا  تبيي�ص  هي 
�لر�صبات �جلريية �ملر�كمة على �الأ�صنان. �أي �أنها ال تعطي نتيجة 
�صاطعة". ويتفق �لدكتور كوبيلوف معها يف هذه �مل�صاألة، ولكنه يعتقد 
�أن هذ� �لتاأثري �لطفيف، �صببه �لركيبة �لعدو�نية لهذه �ملعاجني، ما 

ي�صاعد على �إز�لة �لر�صبات و�ل�صبغات.
��صتخد�م  يف  يفرطون  �لذين  �الأ�صخا�ص  يعاين  �أن  "يكن  وي��ق��ول، 
هذه �ملعاجني، من زيادة ح�صا�صية �الأ�صنان، و�آالم وتاآكل �ملينا". لذلك 

ين�صح با�صتخد�مها بني فرة و�أخرى.

�أطباء �الأ�صنان يحذرون من 
�أ�صر�ر معاجني تبيي�س �الأ�صنان

جماهر من كوريا اجلنوبية يقفون اللتقاط �صورة اأمام ن�صخة طبق االأ�صل من كاأ�س العامل يف قطر -رويرتز


