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عقار مينح الرجال الأمل يف مواجهة ال�سرطان اخلطري
ت��ط��ور الأب���ح���اث العلمية لإن��ت��اج عقار  ت��رت��ف��ع م��ع  اأن الآم����ال  ي��ب��دو 
وهو  ال��رج��ال،  ب��ن  انت�شارا  ال�شرطانات  اأك��ر  م��ن  ل��واح��د  خم�ش�ص 
اململكة  يف  ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  �شت�شبح  ال��رو���ش��ت��ات.  �شرطان 
املتحدة، اأول مقدم رعاية �شحية يطرح عقار "دارولوتاميد" للمر�شى 

الذين انت�شر �شرطان الرو�شتات يف اأجزاء اأخرى من ج�شمهم.
وبح�شب �شحيفة "ديلي ميل"الريطانية، فقد اأظهرت جتارب الدواء 
اأن فر�ص العي�ص لفرتة اأطول تزداد بن�شبة الثلث لدى الرجال الذين 

تركوا �شابقا دون عالج.
اإعاقة م�شتقبالت الأندروجن يف اخلاليا  ال��دواء عن طريق  ويعمل 
ال�شرطانية، والتي بدورها متنع تاأثري هرمون الت�شتو�شتريون الذي 

ي�شمح للخاليا ال�شرطانية بالبقاء والتكاثر.
وقالت اخلدمة ال�شحية اإنها �شتبداأ يف تقدمي الدواء ملر�شى �شرطان 

الرو�شتات املوؤهلن يف غ�شون اأ�شابيع.
الرجال،  ال�شرطان �شيوعا بن  اأنواع  اأكر  ويعد �شرطان الرو�شتات 

حيث يتم ت�شخي�ص حوايل 47000 �شخ�ص به كل عام يف اإجنلرتا.
اخلدمات  هيئة  يف  التنفيذية  امل�����ش��وؤول��ة  ب��ري��ت�����ش��ارد،  اأم��ان��دا  وق��ال��ت 
ال�شحية: "اإنه لأمر رائع اأن يكون املر�شى يف اإجنلرتا اأول من يتلقى 

هذا العالج يف اأوروبا لنوع متقدم و�شديد من �شرطان الرو�شتات".

درا�سة تن�سف الفكرة املغلوطة ال�سائدة عن البطاطا
التخل�ص من  ت�شاعد يف  اأن  البطاطا ميكن  اأن  درا�شة حديثة  ك�شفت 

الوزن الزائد، دون بذل الكثري من اجلهد.
وقال العلماء اإن النا�ص مييلون اإىل ال�شعور بال�شبع مبجرد تناول كمية 
معينة من الطعام، بغ�ص النظر عن حمتواها من ال�شعرات احلرارية. 
يف  امل�����ش��ارك��ون  �شعر  فقد  الريطانية،  �شن"  "ذا  �شحيفة  وبح�شب 
الدرا�شة بال�شبع اأ�شرع بعد ا�شتبدال الأطعمة ذات ال�شعرات احلرارية 

العالية بالبطاطا.
وح�شب املفهوم ال�شائع، ترتبط البطاطا بزيادة خطر الإ�شابة مبر�ص 
ال�شكري من النوع الثاين ومقاومة الأن�شولن، لكن الدرا�شة اأ�شارت 

اإىل نتائج خمالفة لذلك.
وقالت الروفي�شور، كانديدا ريبيلو، من مركز "بنينغتون" لالأبحاث 
من  نقلل  مل  اأن��ن��ا  ه��و  درا�شتنا  م��ن  الرئي�شي  "اجلانب  لويزيانا:  يف 
من  احل��راري��ة  ال�شعرات  م��ن  حمتواها  قللنا  ول��ك��ن  ال��وج��ب��ات  حجم 
اللحوم  بع�ص  ا�شتبدال  "عند  واأ���ش��اف��ت:  البطاطا.  ت�شمن  خ��الل 
كثري  ويف  اأ�شرع،  ب�شكل  ممتلئن  اأنف�شهم  امل�شاركون  وجد  بالبطاطا، 
من الأحيان مل ينهوا الوجبة". واأجرى الباحثون الدرا�شة على 36 
�شخ�شا تراوحت اأعمارهم بن 18 و 60 عاما يعانون من زيادة الوزن 

اأو ال�شمنة اأو مقاومة الأن�شولن.

اجتاهات ت�سريحات �سعر متوقعة يف 2023
ب��داأ خ��راء التجميل  2022 من نهايته،  العام احل��ايل  اق��رتاب  مع 
واأهم  ال��ق��ادم،  العام  يف  �شائدة  �شتكون  التي  اجلمال  اجتاهات  بتوقع 
ال��ع��ام اجلديد  خ���الل  �شتهيمن  ال��ت��ي  امل��ت��وق��ع��ة  ال�����ش��ع��ر  ت�����ش��ري��ح��ات 

.2023
 ،2023 ل��ع��ام  املتوقعة  ال�شعر  ت�شريحات  اجت��اه��ات  اأه���م  يلي  فيما 

بح�شب موقع ميرتو الريطاين:
املبلل  ال�شعر  "كان  �شيد هايز  التجميل  ال�شعر اجلاف: تقول خبرية 
�شائداً كثرياً يف عرو�ص ربيع و�شيف 23. اإنها ت�شريحة اأقل عملية، 
ولكن ل يزال من املمكن القيام بها، وميكنك ا�شتخدام اجلل للح�شول 
ال�شعر  على  الت�شفيف  حليب  ر���ص  اأو  للخلف،  م�شطح  مظهر  على 

للح�شول على مظهر جذاب لل�شعر".
للوجه.  ف��وري��ة  ح���دة  تعطي  وح�شية  اأك���ر  ت�شريحة  ب���وب:  ب��وك�����ص 
ولإن�شاء ق�شة حادة احلافة، ا�شتخدمي اأداة متلي�ص ال�شعر واح�شلي 
على ت�شذيب منتظم. ربطة ال�شعر لأعلى: لطاملا كانت هذه الت�شريحة 
موجودة، لكن �شيد يتوقع �شرنى املزيد من الأ�شخا�ص الذين يلجوؤون 
اإذا  اأو  اأنيق. واإذا كان �شعرك دهنياً بع�ص ال�شيء،  اإليها كمظهر ليلي 
الليل، ا�شحبي �شعرك  اإىل  النهار  اإىل تغيري املظهر من  كنت بحاجة 

للخلف وا�شتخدمي ربطة منا�شبة.

الثالثاء   29  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13710  
Tuesday   29    November    2022   -  Issue No 13710

ك�سف اأف�سل بروتني 
للوقاية من ال�سكري

ارنت درا�شة اأمريكية النظام الغذائي النباتي مع نظام تقييد الكربوهيدرات 
مع تناول بروتن حيواين، ملعرفة الأف�شل للوقاية من ال�شكري.

منخف�ص  غ���ذائ���ي���اً  ن���ظ���ام���اً  ي��ت��ب��ع��ون  ال���ذي���ن  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  واأف�������ش���ت 
اأ�شا�شي معر�شون باأكر  ب�شكل  الكربوهيدرات ويتناولون بروتيناً حيوانياً 
تناول  عند   39% اإىل  الن�شبة  وزادت  بال�شكري،  لالإ�شابة   35% م��ن 

القليل من احلبوب الكاملة.
اأدرج��وا يف  الذين  اأن  اأجريت يف جامعة هارفارد،  التي  الدرا�شة   واأظهرت 
اإ�شابتهم بال�شكري،  نباتياً يف نظامهم الغذائي، قل خطر  الغالب بروتيناً 

ب�%6 يف 30 عاماً.
تناولهم  ق��ي��دوا  ال��ذي��ن  اأن  ت��ب��ن  توداي"،  ن��ي��وز  "مديكال  م��وق��ع  ووف���ق 
للكربوهيدرات املكررة قل خطر اإ�شابتهم بال�شكري بن�شبة %15 مقارنة 

مع الذين يتبعون نظاماً غذائياً عادياً.
ويف النظام الغذائي املقيد للكربوهيدرات، تكون الأخرية م�شدراً ملا ل يزيد 

عن %40 من ال�شعرات احلرارية اليومية. 
وامتازت الدرا�شة مبتابعة بيانات اأكر من 203 األفاً من �شجل املحاربن 
18 جمموعة  ت�شنيف  ات��ب��ع��ت  واأن���ه���ا  ع���ام���اً،   30 م���دى  ع��ل��ى  ال��ق��دام��ى، 
واخل�شروات،  وال��ف��واك��ه،  الكاملة،  احلبوب  مثل  الغذائية،  العنا�شر  من 
وامل��ك�����ش��رات، وال��ب��ق��ول��ي��ات، واحل��ل��وي��ات، وال���ده���ون احل��ي��وان��ي��ة، ومنتجات 

الألبان، واللحوم.

الطريقة ال�سحيحة 
لتنظيف الب�سرة اجلافة

اأوردت جملة  Elle  اأن الب�شرة اجلافة 
خا�شة،  ت��ن��ظ��ي��ف  ط��ري��ق��ة  اإىل  حت���ت���اج 
للتهيج  تعر�شها  دون  للحيلولة  وذل��ك 

واللتهاب.
بال�شحة  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ج���ل���ة  واأو�����ش����ح����ت 
واجلمال اأن اأوىل خطوات التنظيف هي 

اإزالة املاكياج جيداً لياًل.
ا�شتعمال  ي��ت��م  ال��ث��ان��ي��ة  اخل���ط���وة  ويف 
للب�شرة  خم�ش�ص  تنظيف  م�شتح�شر 
اجلافة، ويف�شل اأن يكون يف �شورة حليب 
اأو زيت اأو جل، على اأن يحتوي م�شتح�شر 
التنظيف على مواد ترطيب مثل حم�ص 
تعمل  وم���واد  واآلن��ت��وي��ن  الهيالورونيك 
ت��ق��وي��ة ح��اج��ز احل��م��اي��ة الطبيعي  ع��ل��ى 
واجللي�شرين  ال�شرياميد  مثل  للب�شرة 
والبانثينول والنيا�شيناميد، مع مراعاة 
اأن يخلو امل�شتح�شر من املواد احلافظة.

ويف اخلطوة التالية يتم تدليك الب�شرة 
�شطف  ثم  برفق،  التنظيف  مب�شتح�شر 
�شاخن،  م��اء  ولي�ص  ف��ات��ر  مب��اء  الب�شرة 
نظراً لأن املاء ال�شاخن يت�شبب يف جفاف 
الب�شرة ب�شكل اإ�شايف، ثم جتفيف الب�شرة 

برفق ولي�ص بعنف.

هل ميكن الق�ساء 
على الإنفلونزا؟ �ص 23

هناك يقن يفر�ص نف�شه. نحن نختر اأ�شياء لن يفهمها 
اأحد غرينا اأبًدا، بغ�ص النظر عن مدى �شعوبة حماولتك، 
فاإن  ب��ه،  ت�شعر  ال��ذي  الأمل  ما  ل�شخ�ص  ت�شرح  اأن  اأحياًنا 
اإليك  التي يوجهها  اللطيفة  الكلمات  اأو  ا�شتجابته  �شمت 
لن جتد  الداخلي.  اأمل��ك  �شرخات  اأن جتيب عن  ل ميكن 
اجلواب اأبًدا خارج ذاتك لأن الأمل بداخلك وهو توقيعك. 
اإنه يك�شف عن نف�شه يف عالقتنا احلميمة، ونحن املبدعون 

الوحيدون لأي حترر حمتمل من الأمل الذي بداخلنا.
الأ�شخا�ص،  ل يقل حجم ق�ش�ص احلياة والأمل عن عدد 
ال�شخ�شية  والنجاحات  بالتجارب  حافل  ف��رد  كل  فم�شار 
اإن قدرتنا على  اأن يخترها بعمق.  التي ل ميكن لغرينا 
احلقيقي  الدافع  هي  و�شجاعتنا  وثقتنا  وفهمنا  ال�شمود 

وراء التغلب على الأمل.
lesmotspositifs، فاإن  ووفًقا لتقرير ن�شره موقع 
النهاية.  �شفائنا يف  لنا متاًما مثل  اآلمنا وجروحنا ملك 
من  نثب  حتى  الذاتية  بقوتنا  الت�شال  اأم��ر  يعود  فاإلينا 
جديد. يف الواقع قدرتنا على ال�شمود مبنية قبل كل �شيء 

على ذواتنا. ل اأحد ي�شتطيع اأن ي�شع نف�شه يف مكاننا.
اأنه ميكن ملن حولنا مرافقتنا وم�شاعدتنا، لكنه  ول �شك 
لن ي�شتطيع اأبًدا اأن ي�شعر مبا يهاجمنا ويدمرنا. لكن يف 
الواقع، ما هو تعريف الأمل وكيف نتعامل معه؟ وما الذي 

نقرر قبوله اأو م�شاحمته على طريق اأملنا؟

الأمل يتغذى على الذكريات
 "dolor - oris" تاأتي كلمة اأمل من الكلمة الالتينية
اإنه �شعور  املعنوية،  اأو  التي تعني الأمل واملعاناة اجل�شدية 

موؤمل يدمر راحة بالنا.
اأن  مي��ك��ن  �شخ�ص  اأي  لأن  الأمل،  ت��ع��ري��ف  ال�شعب  وم���ن 
اأن  املهم  وبيئته.  هويته  بح�شب  خمتلف  ب�شكل  به  ي�شعر 
تعرف اأن الأمل ينق�شم اإىل عاملن رئي�شين هما الإدراك 
والإح�شا�ص، فهو بالتايل مرتبط ارتباًطا وثيًقا بتجربتنا 

ال�شخ�شية وبرغبتنا يف حترير اأنف�شنا من �شلبيته.
اإن ما نعاين منه ل ميكن اأن ي�شعر به اإل ال�شخ�ص املعني 
ن��ح��ن رغم  ب��ه  ن�شعر  ك��م��ا  اأح��ب��اوؤن��ا  ب��ه  ي�شعر  وح����ده، ول 
تعاطفهم العميق معنا لل�شعي لفهمنا، قد ي�شعرون باحلزن 
على معاناتنا، ففي معظم الأوقات يريد حميطنا العائلي 
واأ�شدقاوؤنا حتريرنا من الأمل وتهدئته، لكن الأمر لي�ص 

بال�شهولة املرغوبة، لأن ما منر به يخ�شنا 
والأمر مرتوك لنا وحدنا للتغلب عليه.

يف  نعي�شهما  وجتربتنا  الأمل  م��ع  ق�شتنا 
اأن  اأعماق قلوبنا، وميكننا فقط  ج�شدنا كله، يف 

اأو  نغفر  اأن  ميكننا  فقط  ل،  اأو  قدًما  امل�شي  نختار 
اأن نقرر النتقام.

ووفًقا للتقرير، يتغذى الأمل على الذكريات التي ل�شنا 
واإح�شا�شنا  اإدراكنا  فاإن  م�شوؤولن عنها وحدنا، ومع ذلك 
نعمل  اأن  يجب  فمعهما  فينا،  ب�شمة  يرتكان  اللذان  هما 

حتى جند طريقنا اإىل ال�شفاء.

الأمل توقيعنا ال�صخ�صي
احلياة  يف  امل��وؤمل��ة  ال�شلبية  اللحظات  ه��ذه  نعي�ص  اأن  علينا 
التي نبكي فيها، ون�شك فيها يف كل �شيء، ويف طريقنا يف 
احلياة. البع�ص يظل �شجيًنا يف هذه الذكريات، وهذا التيه 
�شريحب  فيما  �شلبية،  دائ��رة  يف  الأمل  و�شيبقى  املحن.  يف 
على  ق��درت��ه��م  يف  للنمو  وحم��ف��ز  كتعزيز  ب����الأمل  اآخ����رون 

املقاومة وال�شمود.
اأن يفهمك،  نوعه، وقد يحاول حميطك  الأمل فريد من 
لكن لن يرى �شوى جزء �شغري من اأملك، لأن كل �شيء يف 
داخلك. كل �شيء نختره يف داخلنا، نحن منر باأ�شياء لن 

يفهمها اأحد.
واإذا اعترت الأمل معيًقا لذاتك وانهياًرا حلياتك، اأو راأيت 
اأنك �شحية له، فهذه الروؤية لي�شت طريًقا للوعي الكامل 
الأمل مرهق  ب��ام��ت��الك  ال�����ش��ع��ور  ه���ذا  الأمل.  م��واج��ه��ة  يف 
اأكر  الأمل  جتعل  ال�شلبية  اأو  ال�شكوى  وم��دم��ر.  للغاية 
اإنه يخدعك، ويفر�ص نف�شه عليك يف كل  عناًدا واإ�شراًفا، 

مكان، فتجد نف�شك حمروًما من قوتك يف النهاية.
وميثل الأمل توقيعنا ال�شخ�شي، فهو لي�ص قائًما لإفنائنا، 
بل حلفر ثقوب فينا حتى جند فيها كنوًزا اأخرى، واإجابات 
اأخ��رى فينا. نحن نظل نعمل معه اإىل اأن ن�شل اإىل �شكل 
م��ن اأ���ش��ك��ال الإره�����اق، وي�شتمر ه��ذا ل��ف��رتة ق��د ت��ط��ول اأو 
تق�شر بح�شب ا�شتعدادات الأ�شخا�ص. ول يكفي اأن تعي�ص 
م�شتويات  جميع  على  قائمة  كحقيقة  ب��ل  كعقاب،  الأمل 

وجودنا.
الذات • حب 

الآخرين • حب 

الذات • م�شاحمة 
الآخرين عن  • العفو 

املوت • وجه 
احلياة • وجه 

الذاتي • العطاء 
لالآخرين • العطاء 

الأمل هو اليد التي ت�شري اإىل �شخ�شنا، ومكانتنا، والقيمة 
للعفو  اإي��اه يف احلياة، فهل نحن م�شتعدون  التي نعطيها 
اأن  اإىل متى ميكننا  ال�شدمات؟  وه��ذه  امل��ع��ان��اة،  ه��ذه  ع��ن 

نتحمل ون�شمد يف وجه الأمل؟

هل هناك حد للمعاناة؟
البع�ص ير�شل الر�شالة اإىل املوت، فينتهي الأمل بالنتحار، 
فيما �شيبقى الآخرون غارقن يف في�ص املعاناة دون روؤية 
ه��ذا احل��د ال���ذي تتدفق فيه ال��دم��وع ب��ال ان��ق��ط��اع، ولن 
اأبًدا. وبعد ذلك �شريى الآخرون ال�شوء يف نهاية  تتوقف 
النفق، وهناك ي�شبح كل �شيء على املحك يف وجودنا. يجب 
اأن يخرج الأمل يف وقت ما، حتى يجد كل واح��د طريقته 

وتوافقه اأمام الأمل.
اأح���د، وم��ع ذل��ك ففي  اإن��ن��ا من��ر دوًم���ا باأ�شياء ل��ن يفهمها 
امل�شار  ه��ذا  على  ي���ًدا  البع�ص  مينحك  ���ش��وف  م��ا  مرحلة 
والعزاء  الدعم  ق�شرية.  لفرتة  ال�شوداء  بالنجوم  املر�شع 

ثمينان، فهذا ي�شاعدك على التعبري عن نف�شك.
اليد، لأن ل  ه��ذه  فيه عن  تتخلى  وق��ت  ياأتي  �شوف  لكن، 
ف��ي��ك م��ن ج��دي��د ذلك  ي�����ش��يء  اأن  اأح���د غ���ريك ي�شتطيع 
النجم الذي ي�شاعدك على النظر اإىل احلياة وجًها لوجه. 
نحن نعي�ص اأ�شياء لن يفهمها اأحد، و�شتجروؤ بعد ذلك على 
اأو وجل، ل �شيما حتى توؤمن  النظر اإىل الأمل دون خوف 

باحلياة مرة اأخرى.

�سايبوت اأول اآلة 
اأوتوماتيكية لتح�سري ال�ساي

يعتر �شايبوت اأول اآلة اأوتوماتيكية 
م���ن ن��وع��ه��ا ل��ت��ح�����ش��ري ال�����ش��اي يف 
العامل، ويعمل اجلهاز مع كل اأنواع 
ال�شاي التي ميكن تخيلها تقريباً، 
مثل �شاي اخلمري، اأو �شاي احلليب، 
اأو حتى �شاي املات�شا الغني املتحلل. 
اإ�شافة  وك���ل م���ا ع��ل��ي��ك ف��ع��ل��ه ه���و 
ببدء  واإخباره  �شايبوت  اإىل  ال�شاي 
ال�شاي  ن��وع  على  وب��ن��اًء  التخمري. 
درجة  لديك، يختار اجلهاز  ال��ذي 
الالزم  وال��وق��ت  التخمري  ح����رارة 
وم�شادات  ال��ن��ك��ه��ات  ل���ش��ت��خ��راج 
ذلك  بعد  ويتم  املنا�شبة.  الأك�شدة 
امل��خ��م��ر يف غالية،  ال�����ش��اي  ت��وزي��ع 
ال�����ش��اي دافئاً  ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى  مم���ا 
�شايبوت  وت��ك��م��ن روع���ة  ل�����ش��اع��ات. 
ي�شتغرق  اأن����ه  ح��ق��ي��ق��ة  يف  ال���رائ���ع 
حت�شري  يف  اأق������ل  وج�����ه�����داً  وق����ت����اً 
اآلة �شنع  تفعل  كما  ال�شاي، متاماً 
اجلهاز  وياأتي  القهوة.  مع  القهوة 
التي  اخلا�شة  بياناته  ق��اع��دة  م��ع 
كيفية حت�شري  فهم  على  ت�شاعده 
بال�شبط.  ال�������ش���اي  م���ن  ن����وع  ك���ل 
ال�شاي  اإ����ش���اف���ة  ���ش��وى  ع��ل��ي��ك  م���ا 
�شايبوت  يف  التخمري  ح��ج��رة  اإىل 
ودعها تعرف ما الذي تعمل عليها، 

و�شتتوىل الآلة التحكم تلقائياً.
ل  ني�شري�شو،  اآلت  عك�ص  وع��ل��ى 
ا�شتخدام  على  ب��وت  �شاي  يجرك 
اأي نوع معن من ال�شاي. وميكنك 
ال�شائبة  ال�����ش��اي  اأوراق  ا���ش��ت��خ��دام 
اخل���ا����ش���ة ب����ك )م�����ع روائ�������ح مثل 
الزجنبيل اأو القرفة(، اأو م�شحوق 
حتى  اأو  ال�شاي،  اأكيا�ص  اأو  املات�شا، 
اأقرا�ص ال�شاي اخلا�شة ب� �شايبوت 
وحتى  امل��ف�����ش��ل،  ف��ن��ج��ان��ك  ل�شنع 
تخ�شي�ص اأوقات ال�شراب ودرجات 
و�شفاتك  اح���ف���ظ  ث����م  احل��������رارة 

املف�شلة لوقت لحق.

الكاجو .. فوائد �سحية جّمة
امل�شتهلك  ا���ش��ت�����ش��ارات  م��رك��ز  ق���ال 
الكاجو  اإن  الأملانية  بافاريا  بولية 
اأنه  اإذ  يتمتع بفوائد �شحية جّمة، 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ده����ون ق��ّي��م��ة متتاز 
القلب  �شحة  على  اإيجابي  بتاأثري 
وم�شتوى  ال���دم���وي���ة  والأوع�����ي�����ة 

الدهون يف الدم.
واأ�شاف املركز اأن الكاجو يعد كنزاً 
املهمة  والفيتامينات  امل��ع��ادن  م��ن 
والعظام  واجل���ل���د  ال��ع��ن  ل�����ش��ح��ة 
اأنه  اإذ  والأع�������ش���اب،  وال��ع�����ش��الت 
 Bو  A الفيتامينات  على  يحتوي 
وE، ويزخر باحلديد واملغني�شيوم 

والكال�شيوم.
ي�شتمل  ذل��������ك،  اإىل  واإ������ش�����اف�����ة 
الأميني  احل��م�����ص  ع��ل��ى  ال��ك��اج��و 
يحتاجه  وال���ذي  "الرتبتوفان"، 
ال�شعادة  ه��رم��ون  لإن���ت���اج  اجل�����ش��م 

"ال�شريوتونن".

الأمل يتغذى على ذكريات 
ل�سنا م�سوؤولني عنها وحدنا

هذه  ط��ورت  لقد  ذاكرتنا،  يف  حمفورة  ذكريات  طفولتنا  �صدمات  تظل 
لأنها  �صخ�صية،  م�صاحات  اإنها  داخلنا.  يف  الأمل  من  م�صاحات  ال�صدمات 
ت�صكل اإىل حد كبري �صخ�صيتنا النف�صية. اإننا ن�صع املعنى الذي نريده على 
ذكرياتنا. بعبارة اأخرى، ت�صمن الذكريات بطريقة ما فرديتنا ووجودنا، 
الأمل  يف  يوجد  األ  متاًما؟  ملكنا  الذكرى  اأن  اعتبار  هكذا  ميكننا  هل  لكن 
مكان ما لذكريات م�صرتكة مع الآخرين؟ يتغذى الأمل على الذكريات وعلى 
ما نرغب يف الحتفاظ به يف النهاية. هل هذه الذاكرة املدفونة جيدة اأم 

م�صرة ل�صخ�صيتنا و�صحتنا؟

ال�شحية  املتاعب  اإن احلمى من  ما�شكه  ياكوب  الدكتور  قال 
اأنها  اإىل  م�شريا  ال�شتاء،  يف  خا�شة  الأط��ف��ال،  ل��دى  ال�شائعة 
لي�شت �شيئة يف البداية لأنها رد فعل دفاعي طبيعي للج�شم 

على العدوى.
واأ�شاف طبيب الأطفال الأملاين اأنها ت�شتلزم ا�شت�شارة الطبيب 

عند:
- ا�شتمرار احلمى ملدة تزيد عن يوم.

مثل  ل��ل��ح��رارة  اخلاف�شة  الأدوي����ة  ت��ن��اول  رغ��م  ا�شتمرارها   -
والإيبوبروفن،  ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي��ة  الأدوي������ة 
الكمادات  مثل  املرتفعة  احل����رارة  خلف�ص  اأخ���رى  وب��ت��داب��ري 

الباردة والراحة يف الفرا�ص.
- ظهور اأعرا�ص مثل القيء والإ�شهال واآلم البطن والطفح 

اجللدي والت�شنجات.
واأ�شار ما�شكه اإىل اأن احلمى قد ت�شري اإىل اأمرا�ص عدة مثل 
التهاب الأذن الو�شطى، واللتهاب الرئوي، والتهاب ال�شحايا، 

واأمرا�ص الروماتيزم، وت�شمم الدم.

ُحمى الأطفال .. متى 
يجب ا�ست�سارة الطبيب؟
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات حتتفل باليوم الوطني ال�51

زكي ن�سيبة: هذا اليوم مل يكن يومًا عابرًا يف التاريخ بل يومًا له دللت ومعاٍن �ساغها القادة املوؤ�س�سون
•• العني-الفجر

نظمت جامعة الإمارات العربية املتحدة برناجماً 
اح��ت��ف��ال��ي��اً م��ت��ن��وع��اً خ���الل اأ���ش��ب��وع ت��ن��وع��ت فيه 
الفقرات والعرو�ص بن معار�ص فنية وفعاليات 
تراثية وعرو�ص مو�شيقية وحما�شرات وندوات 
واأ�شاتذة  طلبة  فيها  ���ش��ارك  �شعرية  واأم�����ش��ي��ات 
عروا  وموظفيها،  الإداري���ة  وقيادتها  اجلامعة 

من خاللها عن حبهم وولئهم للوطن.
الثقايف  ن�شيبة-امل�شت�شار  اأن��ور  زكي  معايل  وق��ال 
ل�شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة ، الرئي�ص الأعلى 
"نقف اليوم  جلامعة الإمارات العربية املتحدة: 
 51 نحتفل مب��رور  ونحن  وك��ري��اء  �شموخ  بكل 
عاماً، على قيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
 .1971 ال��ع��ام  م��ن  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  �شباح 

ذلك اليوم املجيد من تاريخ دولتنا.
واأ�شاف معاليه : "هذا اليوم، مل يكن يوماً عابراً 
�شاغها  ومعاين  دللت  له  يوماً  بل  التاريخ،  يف 
القادة املوؤ�ش�شون، وروؤية طموحة من املغفور له- 
باإذن اهلل -موؤ�ش�ص دولة المارات العربية املتحدة، 
وباين نه�شتها و�شرح ح�شارتها، الراحل اخلالد 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ووج��دان��ن��ا،  وعقولنا  قلوبنا  يف 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. اإن الثاين من 
دي�شمر، كان حلماً، وبات حقيقة، عندما اجتمع 

ال�شبعة لإمارات اخلري، و�شاغوا بيانهم،  القادة 
امل�شتقبل،  اآف��اق  نحو  �شعوبهم  تطلعات  وحققوا 
باأن تكون لهم دولة واحدة، وعلم واحد، ون�شيد 

واحد، وقائد يكتب التاريخ باأحرف من النور.
"اإن قيام دولة  اأنور ن�شيبة:  واأو�شح معايل زكي 
الإحتاد، مل ياأِت من فراغ، بل كان �شرورة وطنية 
متليها الظروف يف وقت كانت حتيط مبنطقتنا 
يجب  كان  واإقليمية،  دولية  و�شراعات  حتديات 

وم�شاحلنا  وج��ودن��ا  ع��ل��ى  للحفاظ  مواجهتها 
الإن�شانية  ر���ش��ال��ت��ن��ا  وا����ش���ت���م���رار  ال���وط���ن���ي���ة، 
قيام  اإىل  زايد"   “ ن�����داء  ف���ك���ان  واحل�������ش���اري���ة، 
التطور  ركب  ويواكب  التحديات  يواجه  الحتاد 
يوم  �شباح  فكان  الإرادات،  فتالقت  احل�شاري، 
الثاين من دي�شمري، ميالد تاريٍخ جديد، لنبالج 
فجر عربي وحدوي اأ�شيل. وها نحن اليوم وبعد 
التطور  من  مرحلة  يف  دخلنا  عاماً،   51 م�شي 

ال��ع��ط��اء حتت  لت�شتمر رح��ل��ة  وال��ب��ن��اء  وال��ن��م��اء 
مظلة قيادتنا الر�شيدة، هياأ اهلل حلمل ر�شالتها 
خري  فكانوا  والوطن،  باهلل  اآمنو  رجال  ورايتها، 
له  املغفور  ال��راي��ة  حمل  فقد  �شلف،  خلري  خلف 
نهيان   اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اهلل-  ب���اإذن   -
واقتدار،  واإخ���ال����ص  اأم��ان��ة  ب��ك��ل  اهلل-  رح��م��ه   -

ليحافظ على هذا الإرث احل�شاري الوطني". 
الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمته  يف  معاليه  واأك���د 

على: "اأن اليوم، وبعون وبف�شل من اهلل، من�شي 
قدماً يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  وم��ع��ه 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة، رئي�ص 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ���وان���ه���م   ال������وزراء،  جمل�ص 
اأع�شاء املجل�ص الأعلى حكام الإم��ارات، لتوا�شل 
دولتنا م�شريتها، وتتبواأ مواقع القيادة والريادة، 

وت�شابق الزمن، لتكون يف مقدمة الدول الأكر 
منواً وتطوراً، رحم اهلل قادتنا املوؤ�ش�شون، وبارك 
ل��ن��ا يف ق��ادت��ن��ا مل��وا���ش��ل��ة ت���اأدي���ة ال��ر���ش��ال��ة وحمل 
ال���راي���ة، ل��ت��ب��ق��ى دول����ة الإم�������ارات وط���ن الأم����ان 

والأمان وال�شالم".
ولقد �شاركت كليات اجلامعة ومراكزها العلمية 
والأن�شطة الطالبية واإداراتها واأق�شامها يف هذه 
املنا�شبة بتقدمي جمموعة من الفقرات والعرو�ص 
على  ا�شتعرا�شية  وكرنفالت  واملو�شيقية  الفنية 
اجلامعة  مكتبة  نظمت  ح��ي��ث  اأ���ش��ب��وع،  ام��ت��داد 
الكال�شيكية،  ال�شيارات  معر�ص  ت�شمن  كرنفال 
والبيئة البحرية، وزهبة العرو�ص ومتجر اأع�شاب 
ال�شايب وغريها، كما احتفل ملتقى اأ�شرة جامعة 
عرو�ص  بتقدمي  والجتماعي  الثقايف  الإم���ارات 
للماأكولت  ورك���ن  فنية  وم��ع��ار���ص  "اليولة" 
ال�شعبية واخليمة الرتاثية وم�شاراكات ملوؤ�ش�شات 

متنوعة يف هذه الحتفالية.
م�شرية  يف  اجلامعة  واأ�شاتذة  طلبة  �شارك  اأي�شاً 
املنا�شبة،  بهذه  فرحتهم  ع��ن  تعبريا  احتفالية 
الع�شكرية،  املو�شيقية  الفرقة  عر�ص  جانب  اإىل 
وف����رق����ة احل���رب���ي���ة، وع����رو�����ص اخل����ي����ول، وكما 
الرتاثية  القرية  فعاليات  الحتفالت  ت�شمنت 
ال��ط��ال��ب��ات وال��ط��الب، وف��ع��ال��ي��ات قرية  يف ق�شم 

املعرفة الإماراتية بتنظيم كليات اجلامعة.

بح�صور حممد بن ركا�ض 

قبيلة الر�سيدة الوحا�سا حتتفل باليوم الوطني 51 يف العني موؤكدة على قيم الوفاء والولء للوطن والقيادة
•• العني - الفجر

عر اأبناء قبيلة الوحا�شا يف الإم��ارات عن حبهم وولئهم للوطن  والقيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شرية  ظل  يف  الر�شيدة 
الأعلى حكام  املجل�ص  اأع�شاء  ال�شمو  "حفظه اهلل" واأ�شحاب  الدولة  رئي�ص 
للعز  اليوم الوطني حمطة خالدة وتاريخية ورم��زاً  اأن  الإم��ارات. موؤكدين 
و�شعبها  وال��ولء لالإمارات  الوفاء  قيم  املجتمع  تر�شخ يف  والفخر ومنا�شبة 
م�شاف  يف  ال��دول��ة  و�شعت  التي  والنجاحات  ب��الإجن��ازات  معتزين  املعطاء، 

الدول الأكر تقدماً. 
جاء ذلك خالل كلمة غريب را�شد الوح�شي "معرف قبيلة الوحا�شا" خالل 
وذلك  الحت���اد،  لتاأ�شي�ص   51 الوطني  اليوم  مبنا�شبة  اأق��ي��م   ال��ذي  احلفل 
ركا�ص  بن  حمد  حممد  ال�شيخ  بح�شور  العن  مبدينة  العامرة  منطقة  يف 
العامري ع�شو املجل�ص ال�شت�شاري الوطني لإمارة اأبوظبي، وال�شيخ الدكتور 
�شامل حممد بن ركا�ص ع�شو املجل�ص الوطني الحتادي "�شابقاً"، وعدد من 

اأعيان ووجهاء القبائل وكبار امل�شوؤولن وح�شد كبري من املدعوين. 
واألقى يف املنا�شبة �شعادة امل�شت�شار اأحمد �شامل �شودين رئي�ص جمعية  الإمارات 

ذك��رى جميدة  الوطني  ال��ي��وم  اأن  فيها  اعتر  كلمة  ال��وال��دي��ن  وب��ر  لرعاية 
بداأها  التي  العطرة  ال�شرية  نعي�ص  وفيها  وذاك��رت��ن��ا،  وجداننا  يف  حمفورة 
اآل نهيان  واإخوانه �شيوخ الإمارات،  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املوؤ�ش�ص  القائد 
الذين وهبوا حياتهم من اأجل بناء �شرح الحتاد ال�شامخ الذي يزداد يف كل 

عام قوة و�شالبة  وازدهاراُ وتقدماً.
وتخلل املنا�شبة القاء ق�شائد وطنية يف حب الوطن والقيادة احلكيمة، لكل 
وحممد  الأحبابي  نا�شر  وجابر  الكعبي  �شرور  حمد  �شامل  د.  ال�شعراء  من 
�شالح القحطاين وعتيق تعيب الوح�شي، ود. رامي عبداهلل املقدادي وقا�شم 

حممد الغريبي، وقدم الفقرات الإعالمي وليد احلمريي.
 كما ت�شمن الحتفال العديد من الفقرات وم�شاركة فرقة احلربية وفرقة 

العيالة ال�شعبية بعدد من اللوحات الرتاثية والأغاين الوطنية ..
والجتماعية  الثقافية  ال�شخ�شيات  من  لعدد  تكرمي  احلفل  خالل  وج��رى 
من  املواطنن  كبار  م��ن   رج���الت  تكرمي  مت  كما  والإع��الم��ي��ن،  وال�شعراء 
الرعيل الأول الذين �شاهموا يف م�شرية الحتاد املباركة، اإ�شافة اإىل تكرمي 
املوؤهالت  واأ�شحاب  القبيلة،  اأب��ن��اء   من  ال��دك��ت��وراه  �شهادة  على  احلا�شلن 

والكفاءات واملميزين يف جمالت متعددة.

املدر�سة الوطنية الأمريكية بالعني  
تنظم م�سرية »اإمارات املحبة «

•• العني - الفجر

�شمن احتفالت دولة الإمارات باليوم الوطني ال� 51 ؛ وتر�شيًخا للهوية 
املدر�شة  نظمت  ؛  وبناتنا  اأبنائنا  وقلوب  نفو�ص  يف  الوطن  وحب  الوطنية 
 " "اإمارات املحبة  الوطنية الأمريكية بالعن م�شرية لطالبها حتت �شعار 
تعزيزا ملقولة املغفور له -باإذن اهلل -ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان:" اإن 

الحتاد يعي�ص يف نف�شي ويف قلبي .
وقد انطلقت امل�شرية مب�شاركة �شرطة اأبوظبي بالعن، حيث حمل الطالب 
مرددين  املدر�شة  اأم���ام  م��ن  ب��ه  وانطلقوا  الإم����ارات  دول��ة  علم  والطالبات 

الن�شيد الوطني.

�صحة لرعاية الكلى ُتطلق خدمة غ�صيل الكلى الّليلي

حتّمل اجل�سم لغ�سيل الكلى ب�سكل اأف�سل نظرًا لُبطء العملية وحت�ّسن م�ستوى الطاقة عند بع�ض املر�سى 

دورية ال�سعادة ب�سرطة اأبوظبي تفاجئ منت�سبيها مببادرة 2 دي�سمرب تزامنًا مع عيد الحتاد الـ51

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت "�شحة" لرعاية الكلى، التابعة ل�شركة 
اأكر  "�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي 
الإمارات،  دول��ة  يف  ال�شحية  للرعاية  �شبكة 
الّليلي.  ال��ك��ل��ى  لغ�شيل  خ��دم��ة  اإط����الق  ع��ن 
وت��ت��وف��ر اخل���دم���ة ح��ال��ي��اً يف م���رك���ز �شحة 
لرعاية للكلى يف املفرق مع خطط ملزيد من 

التو�شع لحقاً.
ويتم اإجراء غ�شيل الكلى الليلي طوال الليل 
عن  يغنيهم  مما  نائماً  املري�ص  يكون  بينما 
اأ�شبوعياً  م��رات  ثالث  طويلة  �شاعات  ق�شاء 
وبالتايل  الكلى  غ�شيل  بجهاز  مو�شول  وهو 
النهار.  وقتهم خالل  ا�شتغالل  ميكنهم من 
وميكن لهذا النوع من غ�شيل الكلى اأن يكون 
اأخف وطاأة على اجل�شم حيث ُي�شري العديد 

الطاقة  م�شتويات  حت�ّشن  اإىل  املر�شى  م��ن 
اأقل، مع قيود غذائية  اأدوية  لديهم، وتناول 
اأخّف. بالإ�شافة اإىل ذلك، قد توؤدي جل�شات 
غ�شيل الكلى الطويلة اإىل حت�شن تلف القلب 
الناجت عن ارتفاع �شغط الدم، بالإ�شافة اإىل 
واأخرياً،  الفو�شفات.  يف  اأف�شل  حتكم  توفري 
ميكن اأن ي�شهم هذا الإجراء اأحياناً يف ت�شريع 
امل��ر���ش��ى الذين  ال��ت��ع��ايف ح��ي��ث  ي�شعر  وق���ت 
اأقل  باإجهاد  الليلي  الكلى  لغ�شيل  يخ�شعون 
جلل�شات  يخ�شعون  الذين  باأولئك  مقارنة 
وقال  النهار.  اأثناء  التقليدية  الكلى  غ�شيل 
الروفي�شور �شتيفن هولت، املدير التنفيذي 
غ�شيل  "يوّفر  الكلى":  ل��رع��اي��ة  ل�"�شحة 
من  يعانون  ال��ذي��ن  للمر�شى  الليلي  الكلى 
الفوائد  من  العديد  احل��ادة،  الكلى  اأمرا�ص 
من الناحيتن الطبية والجتماعية. نفخر 

باإطالقنا هذه اخلدمة حيث توؤكد التزامنا 
املجتمع  لأف��راد  املتنوعة  الحتياجات  بتلبية 
اإ�شافة  الإجن��از  هذا  وي�شّكل  نخدمه.  ال��ذي 
الدولة،  الكلى يف  ا�شتثنائية خلدمات رعاية 
كبري  ب�شكل  �شي�شتفيد  املجتمع  اأن  ونعتقد 
م��ن اإت��اح��ة ه��ذا اخل��ي��ار ال��ع��الج��ي اجلديد. 
وت��ت��وف��ر اخل��دم��ة اجل��دي��دة ح��ال��ي��اً يف مركز 
"�شحة لرعاية الكلى" لكّننا نخّطط للتو�ّشع 
يف نطاق تقدميها لإتاحتها وت�شهيل و�شول 
اخلدمات  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار  اإليها."  م��ر���ش��ان��ا 
لغ�شيل  يخ�شع  ك��ل��ى  م��ري�����ص  لأي  ُم��ت��اح��ة 
الكلى املنتظم ويرغب يف اإجراء غ�شيل الكلى 
الليلي على اأن يكون موؤهاًل للخ�شوع لغ�شيل 
ق�����ادراً على  ي��ك��ون  واأن  اأب��وظ��ب��ي.  ال��ك��ل��ى يف 
املفرق  يف  الكلى  غ�شيل  مركز  واإىل  الذهاب 
والأرب����ع����اء واجلمعة.  الث���ن���ن  اأي�����ام  م�����ش��اء 

وجل��ع��ل جت��رب��ة امل��ري�����ص اأك���ر راح���ة توّفر 
"�شحة لرعاية الكلى" اأ�شّرة عالية اجلودة، 
مع اإ�شاءة منخف�شة مل�شاعدتهم على النوم، 

واأن��ظ��م��ة مراقبة �شحية  ل���الأذن،  و���ش��ّدادات 
خفيفة  وج��ب��ات  تقدمي  ع��ن  ف�شاًل  حديثة، 

بح�شب احلاجة.

•• اأبوظبي-الفجر

والدوريات  امل���رور  مبديرية  ال�شعادة  دوري���ة  ف��اج��اأت 
اأبوظبي منت�شبيها   بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة 
ع��ن��د م��دخ��ل ب��واب��ة م��ب��ن��ى ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي وم��ب��ن��ى اأك���ادمي���ي���ة ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د للعلوم 
ب��ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا والإع�����الم  يف  ال�شرطية والم��ن��ي��ة 
وذلك  دي�شمر"   2" عليها  اأط��ل��ق��ت  مم��ي��زة  م��ب��ادرة 
ل��دول��ة الإم�����ارات   51 ال����  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم   مبنا�شبة 
الهدايا  املبادرة  توزيع  . و ت�شمنت   املتحدة  العربية 

واأعالم الدولة ور�شالة حتتوي على اأول خر ن�شرته 
جريدة الحتاد عن اإعالن قيام دولة الإمارات العربية 
املتحدة ور�شائل  حمبة يف ع�شق الوطن حتمل دللت 
وطنية  جميلة مثل عي�شي بالدي دام احت��ادك يادرة 
الأوطان ، ودام عزج  يابالدي .  و اأعرب املنت�شبون عن 
انعك�شت  التي  ب��اإجن��ازات م�شرية الحت���اد  اع��ت��زازه��م  
بخريها الوفري على دولة الإم��ارات العربية  املتحدة  
وطن  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  ال��ت��ط��ورات  حتقيق  يف 
اخلري والعطاء يف املجالت كافة و�شكروا فريق  دورية 
التي  تزامنت مع احتفالت  ال�شعادة على مبادرتهم  

اجلميع  نفو�ص  على  الغالية   الذكرى  بهذه   الوطن 
اأبوظبي  ب�شرطة  امل��رور والدوريات  واأك��دت مديرية   .
ن�شر  على  حر�شها  منطلق  وم��ن  ال�شعادة  دوري���ة  اأن 
لقيم  وتر�شيخا  والعطاء  اخل��ري  وط��ن  يف  الإيجابية 
احت��اد الم���ارات  يف نفو�شنا  وانتقالها من جيل  اإىل 
جيل راأت تنفيذ مبادرة تعر عن  العتزاز  باجنازات 
امل�����ش��رية الحت���ادي���ة ال��ظ��اف��رة وت��ب��ادل��ت ال��ت��ه��اين مع 
واخلم�شن  ال��واح��د  الحت���اد  بعيد  احتفاء  املنت�شبن 
نفو�شنا  تنعك�ص على  تاريخية  غالية    فهي منا�شبة 

يف ن�شر البهجة وال�شعادة  يف الوطن.
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واآلف  ال�صت�صفاء  حالت  من  املاليني  يف  يت�صبب  �صائعا  مر�صا  الإنفلونزا  تعد 
الوفيات كل عام حول العامل.وت�صري الدرا�صات اإىل وفاة ما ي�صل اإىل 342 األف 
�صخ�ض ب�صبب الإنفلونزا يف الوليات املتحدة بني عامي 2010 و 2020، وفقا 
من  ثالثة  خالل   )CDC( منها  والوقاية  الأمرا�ض  على  ال�صيطرة  ملراكز 
اأوبئة الأنفلونزا الأربعة يف القرنني املا�صيني، مبا يف ذلك جائحة اإنفلونزا 

عام 1918، وقفز هذا العدد اإىل املاليني يف جميع اأنحاء العامل.
ولكن هل من املمكن الق�صاء على النفلونزا؟

يقول اخت�شا�شي املناعة يف مركز اأوريغون القومي لأبحاث 
ل،  هي  املخت�شرة  الإجابة  اإن  �شليفكا،  م��ارك  الرئي�شيات 
وقال اإن اأقرب ما و�شلنا اإليه من هذا الكاأ�ص املقد�شة لعلم 
اأول   - 2021-2020 الأوبئة كان يف مو�شم الأنفلونزا 
التقنيع  كان  عندما  التاجي،  الفريو�ص  لوباء  كامل  �شتاء 

والعزل يف املنزل اأكر �شيوعا.
ويفيد مركز ال�شيطرة على الأمرا�ص يف ذلك املو�شم اأنه 
مبا يقرب من 150 األف حالة اإ�شابة موؤكدة بالإنفلونزا 
الأرج��ح(، وهو يت�شاءل  اأعلى على  الرقم احلقيقي  )كان 
خالل  بالإنفلونزا  اأ�شيبوا  �شخ�ص  مليون   39 ب�  مقارنة 
اأن���واع  اأح���د  اإن  �شليفكا  وق���ال   .2020-2019 م��و���ش��م 

فريو�ص الإنفلونزا رمبا يكون قد انقر�ص.
وتابع �شليفكا: "هذا مثري، لكنه ل يوؤثر كثريا، مع العودة 
اإىل ال�شفر اجلوي واملدر�شة والعمل والتن�شئة الجتماعية 

املنتظمة، عادت الأنفلونزا لالنتقام".
و�شرح �شليفكا ذلك لأن فريو�شات الإنفلونزا، التي ت�شبب 
من  الن�شخ  اآلف  م��ك��ون��ة  ب��ا���ش��ت��م��رار،  تتغري  الإن��ف��ل��ون��زا 
نف�شها، وت�شمى هذه الإ�شدارات املختلفة من الفريو�شات 

"ال�شاللت". "املتغريات" اأو 
تنت�شر  ال�����ش��اللت،  اإح���دى  اختفت  اإذا  �شليفكا  وبح�شب 

�شاللت اأخرى، 
الذي  الأم��ر  الأنفلونزا  باأ�شكال جديدة من  ياأتي  كل عام 
ت�شنيع  ال�شعب  م��ن  يجعل  ه��ذا  ج��دي��دا،  لقاحا  ي�شتلزم 
العلماء  على  ويتعن  الإنفلونزا  ملو�شم  لال�شتعداد  لقاح، 
توقع املتغريات التي �شتكون �شائدة يف املو�شم املقبل، بناء 
الكرة  ن�شف  يف  الب�شر  ب��ن  تنت�شر  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  على 

الأر�شية املعاك�ص.
قال اخت�شا�شي املناعة يف كلية الطب بجامعة ميني�شوتا 
مارك جنكينز : "اإنه تخمن يف بع�ص الأحيان ل يفهمونه 

ب�شكل �شحيح".
وت�شمل اأعرا�ص الأنفلونزا ارتفاع درجة احلرارة وال�شعور 
بالتعب وال�شداع واأمل باجل�شم، ويف بع�ص ال�شنوات يتحور 
اأنه يتفوق على  فريو�ص الإنفلونزا ب�شرعة كبرية لدرجة 
فيه  ت�شبح  ال��ذي  الوقت  حلول  وم��ع  اللقاحات.  م�شنعي 
تكون  ل  قد  ال�شكان،  لعامة  لإعطاءها  جاهزة  اللقاحات 

فعالة جدا �شد اأحدث املتغريات.
وتتغري الفريو�شات امل�شتخدمة اأحيانا يف لقاح الإنفلونزا 
لي�شت  الفريو�شات  اأن  يعني  ه��ذا  الت�شنيع،  عملية  اأث��ن��اء 
نتيجة  اللقاح،  اإىل  واإ�شافتها  "تطابقا جيدا" وقت قتلها 
%10 اإىل  ل��ذل��ك ت���رتاوح فعالية ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا م��ن 
على  ال�شيطرة  ملركز  وفقا  اأخ��رى،  اإىل  �شنة  من   60%
ال��ذي يتلقى لقاح  ف��اإن ال�شخ�ص  اآخ��ر  الأم��را���ص، مبعنى 
 60% اإىل   10% بن�شبة  اأق��ل  فر�شة  لديه  الإنفلونزا 
لالإ�شابة بالأنفلونزا من ال�شخ�ص الذي مل يتلق اللقاح، 
وتبلغ هذه الفعالية ذروتها بعد �شهر واحد من التطعيم 
ثم ت�شعف مبرور الوقت، وتنخف�ص بن�شبة %10 تقريبا 

كل �شهر.
ملواكبة  ط��ري��ق��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ق���د  اإن����ه  جينكينز  وي���ق���ول 
على  العلماء  بع�ص  يعمل  اإذ  ال�شريعة،  ال��ط��ف��رات  ه��ذه 
يعمل  اأن  �شاأنه  من  لقاح  اأي  لالإنفلونزا  عاملي  لقاح  اإنتاج 
ل��الإن��ف��ل��ون��زا، حيث  املحتملة  امل��ت��غ��ريات  ال��ع��دي��د م��ن  �شد 
املناعي  للجهاز  حاليا  املتوفرة  الإنفلونزا  لقاحات  تقدم 
ُي�شمى  الأن��ف��ل��ون��زا،  ف��ريو���ص  �شطح  م��ن  م��اأخ��وذا  بروتينا 
اجلهاز  ينتج  لذلك  Hemagglutininا�شتجابة 
املناعي اأج�شاما م�شادة، وهي بروتينات متنع غزو م�شببات 
للتعرف  اإنتاجها  ويتم  خاليانا،  اختطاف  من  الأم��را���ص 

على هذا الروتن املحدد وا�شتهدافه.
التي  امل�شادة  الأج�شام  متيل  حيث  امل�شكلة  العلماء  و�شرح 

التعرف على جزء  اإىل  الإنفلونزا  للقاح  ا�شتجابة  ننتجها 
واحد فقط من الهيماجلوتينن، ويت�شكل هذا الروتن 

اإىل حد كبري مثل قطعة من الروكلي.
قال جينكينز: "مييل جهاز املناعة اإىل اإنتاج اأج�شام م�شادة 
�شد اجلزء العلوي، زهرة الروكلي، ول�شوء احلظ مييل 
التحور  اإىل  ب��ال��راأ���ص،  اأي�شا  امل�شمى  العلوي،  اجل��زء  ه��ذا 
ل  الروتن  �شاق  ف��اإن  ذل��ك،  من  النقي�ص  على  ال�شريع، 
يتغري كثريا، لكن اجلهاز املناعي ل يهتم به كثريا، وينتج 

كمية �شغرية فقط من الأج�شام امل�شادة لل�شاق.
اأن يعلم اجلهاز املناعي  من �شاأن لقاح الإنفلونزا ال�شامل 
يف  راأ���ش��ه،  م��ن  ب��دل  الهيماجلوتينن،  �شاق  على  التعرف 
الآونة الأخرية فعل العلماء ذلك بال�شبط: لقد �شمموا 
ما  ع��ل��ى  للح�شول  الإن��ف��ل��ون��زا  م��ن  �شعيفة  ح��ي��ة  ن�شخا 
اأطلقوا عليه ا�شم هيماجلوتينن "خيمري"،هذه الن�شخة 
م���ن ال���روت���ن ل��ه��ا روؤو�������ص غ���ري ع���ادي���ة ل حت��ف��ز جهاز 
الأج�شام  من  املزيد  باإنتاج  املناعي  اجلهاز  املناعة،ويقوم 

امل�شادة ا�شتجابة لل�شاق.
اختتمت التجارب ال�شريرية للمرحلة الأوىل لهذا اللقاح 
ال��ن��ت��ائ��ج يف اجلريدة  ون�����ش��رت   .2020 ع���ام  ال�����ش��ام��ل يف 

الر�شمية
51 م�شاركا  urnal Nature Medicine، �شمل 
اآمن واأن الأف��راد الذين مت  اأن اللقاح ب�شكل عام  ووج��دوا 
اأج�شاما م�شادة لل�شاق،ومع ذلك كانت  اأنتجوا  تطعيمهم 
الإ�شابة  معدلت  تقي�ص  ومل  جدا  �شغرية  التجربة  هذه 

بن ال�شكان،
  اأو�شح جينيكيز:"من ال�شابق لأوانه حتديد ما اإذا كانت 
هذه الأج�شام امل�شادة �شتوفر حماية فعلية �شد الإنفلونزا، 
ولي�ص  م�شادة  اأج�شام  على  احل�شول  بالتاأكيد  ميكنك  اإذ 

حماية جيدة".

قال اخلراء لنفرت�ص اأننا يف النهاية نعتمد لقاحا عامليا، 
للغاية  املحتملة  غري  الفرتا�شية  ال�شيناريوهات  اأحد  يف 
يكون اللقاح فعال بن�شبة 100 % تقريبا ويتلقى جميع 
الب�شر، حتى هذا لن يكون كافيا للق�شاء على الإنفلونزا، 
اأنواعا كثرية من احليوانات،  ذلك لأن الإنفلونزا ت�شيب 

ومن وقت لآخر،
 وتقفز من نوع خمتلف اإىل الب�شر اأو العك�ص، وت�شمى هذه 

العدوى بالتهابات حيوانية املن�شاأ.
ت�شجيله يف  املن�شاأ مت  ان��دلع لأنفلونزا حيوانية  اأول  منذ 
عام 1958، حدد العلماء 16 نوعا من اأنواع الأنفلونزا 
تف�شي  اإن  �شليفكا  وق���ال  الب�شر.  ل��دى  املن�شاأ  احليوانية 
�شاللة من  �شببه  ك��ان   2009 ع��ام  اخل��ن��ازي��ر  اإن��ف��ل��ون��زا 
مثل  مريب"  "ب�شكل  ب���دت  وال��ت��ي   ،H1N1 ف��ريو���ص 
البديل  القاتلة، يف مرحلة ما قفز هذا   1918 اإنفلونزا 
ثم  خمتلف  اإنفلونزا  فريو�ص  مع  متحدا  اخلنازير،  اإىل 

قفز مرة اأخرى اإىل الب�شر.
كل  تطعيم  علينا  ال��ع��دوى،  انتقال  "لوقف  �شليفكا  وق��ال 

اأن  بطة وخنزير يف وقت واح��د، خالفا لذلك من املمكن 
اإىل  خمتلف  حيواين  ن��وع  يف  وتتحول  الإنفلونزا  ت�شتمر 
اأن يتعذر التعرف عليها مرة اأخرى من قبل جهاز املناعة 

الب�شري.
مرنا  ل����ق����اح  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال���ب���اح���ث���ن  ب���ع�������ص  وي����ه����دف 
 Moderna و Pfizer لالأنفلونزا. على غرار لقاحي
COVID-19، فاإن هذا اللقاح �شيعلم اجلهاز املناعي 

.Hemagglutinin لإنتاج الروتن امل�شتهدف
اآخ��رون مبا يف ذل��ك فريق م��ارك �شليفكا يف  يعمل علماء 
لقاحات  تطوير  على  والعلوم،  لل�شحة  اأوري��غ��ون  جامعة 
اأك���ر ف��ع��ال��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��روت��ي��ن��ات ف��ريو���ش��ي��ة �شليمة، 
تلك  تق�شم  التي  احلالية  الإنفلونزا  لقاحات  عك�ص  على 
الروتينات الفريو�شية اإىل اأجزاء �شغرية قابلة للذوبان.

اأو لقاحا يحمي  اأكر فعالية  اإنه مع لقاح   قال جينكينز 
من املزيد من املتغريات، من املمكن منع دخول امل�شت�شفى 
الأنفلونزا  على  الق�شاء  اإن  النهاية  يف  واأردف  والوفيات، 

لي�ص الهدف الوحيد املجدي.

ترتاوح فعالية اللقاح من 10 % اإىل 60 % من �صنة اإىل اأخرى

هل ميكن الق�ساء على الإنفلونزا؟

مكمالت فيتامني )د( ي�ساعد 
يف التخفيف من اأعرا�ض الكتئاب

عبئا  الك��ت��ئ��اب  اأع���را����ص  ت�شبب 
اأنحاء  جميع  يف  كبريا  مر�شيا 
تكون  م����ا  وغ���ال���ب���ا  ال����ع����امل، 
الفعالية العالجية مل�شادات 
الك���ت���ئ���اب احل���ال���ي���ة غري 
ك��اف��ي��ة وي��ب��ح��ث اخل����راء 
اأخ���رى لتخفيف  ع��ن ط��رق 

اأعرا�ص الكتئاب.
واأ�شار حتليل تلوي  �شامل اأجراه 
فريق دويل من الباحثن اإىل اأن 
مكمالت فيتامن )د( قد تخفف 
اأع�����را������ص الك���ت���ئ���اب لدى  م����ن 
بالكتئاب،  امل�����ش��اب��ن  ال��ب��ال��غ��ن 
التلوي ع�شرات  التحليل  وي�شمل 
ال����درا�����ش����ات م����ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

العامل.
ينظم  د  ف��ي��ت��ام��ن  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
املركزي  الع�شبي  اجل��ه��از  وظ��ائ��ف 
بالكتئاب،  ا�شطراباتها  ارتبطت  التي 
الدرا�شات  لح��ظ��ت  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
امل��ق��ط��ع��ي��ة وج�������ود ارت�����ب�����اط بن 
اأع��را���ص الك��ت��ئ��اب ونق�ص 
فيتامن د. ومع ذلك  
التحليالت  ف�����اإن 
ال��������ت��������ل��������وي��������ة 
ال���������ش����اب����ق����ة 

حول تاأثريات مكمالت فيتامن )د( على الكتئاب كانت 
غري حا�شمة.

من  العديد  نتائج  بن  اجلمع  التلوي  التحليل  يف  ويتم 
التحليل  ويعد  اإح�شائيا،  وحتليلها  املختلفة  الدرا�شات 
ال��ت��ل��وي اجل��دي��د ح���ول ارت��ب��اط م��ك��م��الت فيتامن )د( 
الآن، مبا يف  ن�شره حتى  ال��ذي مت  الأك��ر  بالكتئاب هو 

ذلك نتائج 41 درا�شة من جميع اأنحاء العامل.
حققت هذه الدرا�شات يف فعالية فيتامن )د( يف التخفيف 
من اأعرا�ص الكتئاب لدى البالغن من خالل التجارب 

الع�شوائية ذات ال�شواهد يف جمموعات �شكانية خمتلفة.
و���ش��م��ل��ت ال���درا����ش���ات ت��ل��ك ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى مر�شى 
الكتئاب وعامة ال�شكان، والأ�شخا�ص الذين يعانون من 
حالت ج�شدية خمتلفة. تظهر نتائج التحليل التلوي اأن 
اأكر فعالية من العالج الوهمي  مكمالت فيتامن )د( 
امل�شابن  الأ�شخا�ص  لدى  الكتئاب  اأعرا�ص  تخفيف  يف 

بالكتئاب.
يقول باحث الدكتوراه واملوؤلف الرئي�شي يف معهد الطب 
ال�شريري يف جامعة �شرق فنلندا، توما�ص ميكول: "على 
فاإن  التلوي،  التحليل  لهذا  الوا�شع  النطاق  من  الرغم 
اليقن من الأدلة ل يزال منخف�شا ب�شبب عدم جتان�ص 
بعدد  املرتبط  التحيز  خطر  وب�شبب  املدرو�شن  ال�شكان 

كبري من الدرا�شات".
ويخل�ص ميكول اإىل اأن "هذه النتائج �شت�شجع التجارب 
الكتئاب  امل�شتوى يف مر�شى  عالية  ال�شريرية اجلديدة 
ال���دور املحتمل  اإل��ق��اء م��زي��د م��ن ال�شوء على  اأج���ل  م��ن 

ملكمالت فيتامن )د( يف عالج الكتئاب".
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العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
حمكمة عجمان الحتادية 

املحكمة البتدائية املدنيه 
)جزئي( مدين   /  0003983/AJCFICIREA2022 يف الدعوى رقم

حم�شر اجتماع اإدارة الدعوى
بالجتماع املنعقد اليوم: 2022/11/22 

بح�شور مدير الدعوى / خلود �شامل ال�شويدي
قدمت الق�شية رقم: AJCFICIREA2022/0003983 / مدين )جزئي( 

املرفوعة من / املدعي )ة( �شفيان رم�شان علي 
�شد / - املدعي عليه : حممد ندمي عبد الغني

املح�شر : - عقد الجتماع عر تقنية الت�شال املرئي عن بعد 
- ح�شر املدعى ، واطلعنا على بطاقة الهوية - مل يح�شر املدعى عليه

يف  املذكور  الرقم  على  وات�شلنا  حمدد،  غري  العنوان  ان  وتبن  عليه،  املدعى  عن  التحري  وورد   -
التحري ) الرقم غري �شحيح ( - القرار - تقرر تاأجيل الجتماع اىل تاريخ 6-12-2022 لعالن 

املدعى عليه ن�شرا يف اجلرائد الوا�شعة النت�شار وباللغتن العربية والجنليزية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70591
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  292/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع الدعوى : طلب حجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأمنيي يف اإمارة دبي
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�شبكت تارو - الطابق الرابع - مكتب 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي    404
املطلوب اإعالنه : بخيت حممد يعقوب ن�شيب مري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الطوار الثالثة - دبي - فيال رقم )57( 04 - 0506542547-

AAA@YAHOO.COM  -  0400000000
�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/12/7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع����الن  م��و���ش��وع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص  وعلى   )emiratesauction.ae
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ص وما عليه من بناء - املنطقة : املرر - رقم الر�ص 581 - رقم البلدية : 117-411 
- امل�شاحة : 175.22 مرت مربع - التقييم : 6000000 درهم.  نوع العقار : ار�ص وما عليه من بناء - املنطقة : املرر - رقم الر�ص 447 - رقم 
البلدية : 272-117 - امل�شاحة : 161.09 مرت مربع - التقييم : 5500000 درهم. نوع العقار : ار�ص وما عليه من بناء - املنطقة : الق�شي�ص 
الثانية - رقم الر�ص 55 - رقم البلدية 668-233 امل�شاحة : 1697.06 مرت مربع - التقييم : 70000000 درهم. نوع العقار : ار�ص وما عليه 

من بناء - املنطقة : املرر - رقم الر�ص 557 - رقم البلدية : 295-117 - امل�شاحة : 158.86 مرت مربع - التقييم : 5500000 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  8/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404  

املطلوب اإعالنه : فرح حممد علي الزرعوين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الر�شاء الوىل - بردبي - دبي - فيال رقم 45 - �شارع )B-10( خلف م�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - 

 arefzarooni@yahoo.com  -  040000000  -  0501187070
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/12/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : قطعة ار�ص )مبنية( املنطقة : 

نايف - رقم الر�ص 211 - امل�شاحة : 334،45 مرت مربع - التقييم : 8،500،000 درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

MOJAU_2022- 0103996 رقم املعاملة
اإعالن تنازل

)ت�صريح بالن�صر يف اجلريدة(
الرخ�شة )مطعم ومقهى  التنازل عن  بالت�شديق على  العدل  الكاتب  �شيقوم  اأنه  العلم  يرجى 
الرتا�ص( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بعجمان برقم )111167( وامل�شجلة 
بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، بن الأطراف املذكورة اأ�شمائهم اأدناه / املتنازل / احمد م�شهور 
احمد ق�شيم - اجلن�شية : الأردن - رقم الهوية : 784199233958901 ب�شفتي  وكياًل 
رقم )0097878_2022_ وكالة  الدللعه مبوجب  ال�شيد / حممد حممود عبده  عن 
اليه / ق�شي حممد امن احمد ق�شيم  املتنازل  العام.  العدل  الكاتب  MOJAU( �شادرة من 
- الأردن - رقم الهوية : 784198883894044 ب�شفتي وكياًل عن ال�شيد / امين احمد 
الكاتب  من  �شادرة   )MOJAU_2022_0103681( رقم  وكالة  مبوجب  ق�شاميه 
العدل العام. وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوماً ، من 

تاريخ ن�شر هذا العالن

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0103927 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

والتنازل عن  البيع  باك�شتان يرغب يف  - اجلن�شية  وزير حممد خان حبيب خان  ال�شيد   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
)1%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ خالد عبد الرحمن حممد �شريف ال علي اجلن�شية : 
الإمارات، وكذلك يرغب ال�شيد وزير حممد خان حبيب خان - اجلن�شية : باك�شتان يف البيع والتنازل عن )49( من 
كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ حممد رحيم حممد عثمان - اجلن�شية : اأفغان�شتان، ويرغب ال�شيد 
وزير حممد خان حبيب خان - اجلن�شية : باك�شتان يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )%100( 
املريجة لتجارة قطع غيار  امل�شماه )طريق  الرخ�شة  اأفغان�شتان، يف  ال�شيد كل وىل احمد زى - اجلن�شية:  اإىل  وذلك 
تغيري   - اأخرى:  تعديالت  رقم)784450(  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  ال�شيارات( 
ال�شكل القانوين للرخ�شة من وكيل )خدمات( اإىل )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(، - تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة 
من طريق املريجة لتجارة قطع غيار ال�شيارات( اإىل )طريق املريجة لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ،م،م(، وعمالبن�ص 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
 : اجلن�شية   - اليافعي  احمد  عبداهلل  �شالح  في�شل  ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( 
العربية يف  الرفاعي حممد عبيد - اجلن�شية جمهورية م�شر  ال�شيد حممد  اإىل  وذلك 
الرخ�شة امل�شماه )�شالون م�شراوى للحالقة( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
اخرى  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )601216( 
املادة  اإىل )وكيل خدمات(، وعمالبن�ص  القانوين من )موؤ�ش�شة فردية(  ال�شكل  : تغيري 
2013 يف �شان الكاتب  )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل. 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد حممد ح�شون اودين جالل احمد - اجلن�شية بنغالدي�ص، 
: زمري  ال�شيد  اإىل  وذلك  البالغة )100%(  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
الدين جوزاب خان اجلن�شية بنغالدي�ص، يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون بروك�شل للحالقة( 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )502406( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات،
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000833 يف  الدعوى رقم الإ�صتئناف

بالن�صر 
امل�شتاأنف �شده : با�شم ح�شن العلي النجر�ص 

عنوانه : العنوان : عجمان برج �شيتي تاور برج C2 �شقة 806 الهاتف : 0555433888
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�شيد/ غالب جابر 
-  قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000833/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/11/29 ال�شاعة 10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�صائية 
عمر را�صد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر 2022/151888
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : بيج ان�شولي�شن كومباين �ص.ذ.م.م
بتاريخ  امل��وؤرخ   000148 رقم  ال�شيك  امل�شتحقة  ال�شيك  �شداد   )1 بالتي  اليه  املنذر  على  ينبه  املنذر  فان 
اخليمة الوطني الذي ميثل قيمة اليجار من  راأ�ص  بنك  علي  درهم   5550 مبلغ  بواقع   2022/9/10
تاريخ 2022/7/24 ايل تاريخ 2022/11/1 حتى تاريخ ال�شداد وذلك خالل 30 يوما من ا�شتالمه 

هذا النذار.
)2( اخالء العن امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العن للمنذر خاليه من ال�شواغل مع �شداد 

فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جرا  3( و بخالف ذلك �شي�شطر 

ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلاليه وامل�شتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70197
MOJAU_2022- 0103752 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
حيث اأن ال�شيد: نو�شاد عامل �شيخ �شياء الرحمن - هندي اجلن�شية - ميلك الرخ�شة التجارية )ور�شة 
الريق الالمع للحدادة ( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم ) 753269( 
حيث ان ال�شيد نو�شاد عامل �شيخ �شياء الرحمن - هندي - اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته يف الرخ�شة التجارية )ور�شة الريق الالمع للحدادة( البالغة )50%( اإىل ال�شيد : حممد 
عمر فاروق روح المن - بنغالدي�ص اجلن�شية -خروج �شركاء تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة من 

وكيل خدمات اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متلك اجنبي
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية 

حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0096042 رقم املعاملة

اخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 30000 ثالثون الف درهم 

املخطر: �شيد اقتدار احل�شن �شيد جنم احل�شن  - العنوان: ال�شارقة - الهاتف : 0556318308
املخطراليه : نظام الطاقة لتجارة لوحات التحكم الكهربائية وقطع غيارها

العنوان : املنطقة الو�شطي املدام ال�شارع العام حمل رقم 19 ملك �شعيد �شليم �شعيد الكتبي
الهاتف : 971528124959

املخول  قبل  من  املحرر  ال�شيك  مو�شوع  درهم  الف  ثالثون   30000 مببلغ  للمخطر  �شيك  حرر  اإليه  ال�شرح:املخطر 
دون �شرف لن  ارتد  انه  ال  ال�شيك  املدعى ل�شرف  توجه  ال�شيك  ا�شتحقاق  بتاريخ  انه  املدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  
30000 ثالثون الف درهم بتاريخ  000198 مبلبغ  احل�شاب مغلق كايف قابل  لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك رقم 

ا�شتحقاق 2021/12/31 وامل�شحوب على بنك بنك المارات دبي الوطني
دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�شتحقاقه  تاريخ  م�شي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  ان  وحيث 

جدوى،
لذلك:فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
وهذا اخطار منا بذلك،،،  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70392
MOJAU_2022- 0103888 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
التجارية )خمبز  الرخ�شة  باك�شتاين اجلن�شية ميلك   - كل  زار  العظيم  ال�شيد: عبد  اأن  حيث 
حيث   )763023  ( رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  ال�شيف( 
ان ال�شيد: عبد العظيم زار كل - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من 
ح�شته يف الرخ�شة التجارية ) خمبز ال�شيف( البالغة )100%( اإىل ال�شيد حممد زاده جل 

فارين – باك�شتاين اجلن�شية . ا�شافة �شريك / �شركاء،
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  12985/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )014188( وال�شادر عن حبيب بنك اي يف زيوريخ 
بالر�شوم  الج��م��ايل  املبلغ  ل�شداد   )3877747.70( ال�شيك  قيمة  م��ن  املتبقي  واملبلغ   )4000000( بقيمة 

)3883262.70( ل�شالح طالب التنفيذ .
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - مبنى �شتي افنيو - �شقة 703
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة تهائم التجارية �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3.883.262.7(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  369/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  2426/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)123810( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : النور الرتقايل لتجارة الهواتف �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - النهدة - ال�شارقة - برج حممد املال - الطابق 7 - مكتب 703
وميثله:ق�شر �شالح �شامل الك�شادي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عرفان علي �شادق  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)123810( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1964/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
بال�شتئناف  واملعدل  جزئي  م��دين   2021/3013 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
رقم:2022/354 ا�شتئناف مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )497902( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : و�شيم نبيل البارودى
عنوانه:المارات - امارة دبي -القرهود - ديره - دبي - �شارع حمطة جي جي ك - مبنى بناية اركادا - �شقة 

الثالث - حمطة جي جي كو
املطلوب اإعالنهم : 1- امل ع�شفور 2- �شند�ص طالل �شليمان ابو الع�شل 3- �شكند هوم خلدمات متابعة 

املعامالت �ص.ذ.م.م  - �شفتهم : منفذ �شدهم
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
وقدره )502922.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

MOJAU_2022- 0103980 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بيع تنازل

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:فيجايا لك�شمى كارتيككيان اجلن�شية الهند ترغب يف التنازل 

الرخ�شة  الهند وذلك يف  - اجلن�شية  بولود  ال�شيد:هارولد جون  عن كامل ح�شتها وذلك اىل 

امل�شماه )مطعم العربي العاملي( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:762397 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى ليوجد.

2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 

�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0103995 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:�شهيب زادا حكيم اهلل حممد زيب جان - باك�شتاين اجلن�شية - 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة التجارية )ريف اخلليج 
اىل   545500 رقم  وحتمل  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  والتطريز(  للخياطة 
ال�شيد:�شديد الرحمن �شلطان حميد - باك�شتاين اجلن�شية - تعديالت اخرى مت تغيري ال�شم 

التجاري من:ريف اخلليج للخياطة والتطريز اىل �شوق الواحة للتجارة القم�شة.
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
رقم العالن:2022/205461

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  6312/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )14149995.02 درهم(  17/2019 جلان جتاري  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:�شركة ال�شعفار الوطنية للمقاولت �ص.ذ.م.م 

رق��م مكاين   - 103 رق��م  الطابق الول - مكبت  ال�شفينة -  بناية  ب��الزا -  املايا لم�شي  الكرامة - مقابل  دب��ي - بردبي - منطقة  :ام��ارة  عنوانه 
وميثله :عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   -   2408780976

املطلوب اإعالنه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي 
عنوانه :امارة دبي - القرهود - بجانب حمطة مرتو جي جي كو - بناية جمموعة حممد عمر بن حيدر - الطابق الول - مكتب رقم 103 - ق�شم 
ahmed. - 042830099 - 0508550867 )ال�شوؤون القانونية ويعلن على وكيله القانوين مكتب املحامي )يعقوب قا�شم �شاهن عبداهلل

sanna@mohhholding.com
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/12/7 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  الإع���الن:اأن���ه  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�ص - رقم الر�ص 459 - املنطقة الر�شاء جنوب الثانية - امل�شاحة 7432.32 

مرت مربع - التقييم 16.000.150.00 درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم  72/2017/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : الت�شريح بتوقيع احلجز ىل العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد �ص.م.ع 

عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بجوار دوار ال�شاعة - امتداد �شارع املكتوم - مبنى ال�شاملية - خلف فندق 
مو�شكو - الطابق الر�شي - وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 

املطلوب اإعالنه : انيل كابور �شايندا�ص كابور 
عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي - الرفاعه - بردبي - �شارع الرفاعة - مبنى ملك الدكتور جي ا�ص فريناندا�ص - مكتب 503 - �شركة 

ale@panglobaltrading.com - 043938102 -  0504595166 - بان جلوبال التجارية ذ.م.م
مو�شوع الإعالن:اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/12/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :وحدة عقارية - رقم 
الر�ص 25 - رقم البلدية:1371-682 - املنطقة احلبية الرابعة - ا�شم املبنى رويال ريزيدني�ص 1 - رقم الوحدة 1407 - امل�شاحة 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   - درهم    928.138.43 التقييم   - مربع  مرت   173.23

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
رقم العالن:2022/205462

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  6312/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )14149995.02 درهم(  17/2019 جلان جتاري  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:�شركة ال�شعفار الوطنية للمقاولت �ص.ذ.م.م 

رق��م مكاين   - 103 رق��م  الطابق الول - مكبت  ال�شفينة -  بناية  ب��الزا -  املايا لم�شي  الكرامة - مقابل  دب��ي - بردبي - منطقة  :ام��ارة  عنوانه 
وميثله :عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع   -   2408780976

املطلوب اإعالنه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي 
عنوانه :امارة دبي - القرهود - بجانب حمطة مرتو جي جي كو - بناية جمموعة حممد عمر بن حيدر - الطابق الول - مكتب رقم 103 - ق�شم 
ahmed. - 042830099 - 0508550867 )ال�شوؤون القانونية ويعلن على وكيله القانوين مكتب املحامي )يعقوب قا�شم �شاهن عبداهلل

sanna@mohhholding.com
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/12/7 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  الإع���الن:اأن���ه  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�ص - رقم الر�ص 459 - املنطقة الر�شاء جنوب الثانية - امل�شاحة 7432.32 

مرت مربع - التقييم 16.000.150.00 درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اإعالن بالن�صر
                          املنذره �شركة اف ايه ام كو لتاأجري بيوت العطالت �ص.ذ.م.م - اإماراتي اجلن�شية

املنذر اليه الول: خالد ندمي اخلياط - ) اجلن�شية / لبنان (

املنذر اليه الثاين: حممود �شقري - ) اجلن�شية / كندى(

مبلغ  �شداد  ب�شرورة  تنذركما  املنذره  فاإن  درهم   70000 ان��ذار تكليف بالوفاء مبلغ وق��دره 

وقدره 70،000 درهم بدل الإيجار املرت�شد يف ذمتكما حتى تاريخ 2022/4/26 ، وتعوي�ص 

الر�شوم  �شداد  التام  ال�شداد  5% وحتى  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   10،000 بقيمة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة وذلك يف موعد غايتة خم�شة ايام اعتبار من تاريخ اعالنك 

بهذا النذار وال �شن�شطر ايل اتخاذ كافة الجراءات قبلك وفقا لحكام القانون .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
انذار بالن�صر 

 2022/151758
املنذره : �شول �شان جوان ريجو�شو
بوكالة / املحامي عبيد ال�شام�شي

املنذر اليها: لوليلت جري�ص بينيت
26،400 درهم  نقدم لك هذا الإن��ذار النهائي لت�شديد ملوكلتنا مبلغ وقدره 
األ���ف واأرب��ع��م��ائ��ة دره���م ل غ��ري خ���الل ف���رتة اأق�شاها  )ف��ق��ط �شتة وع�����ش��رون 
الإن��ذار، واإل �شنكون م�شطرين لتخاذ  ا�شتالمك هذا  اأي��ام، من تاريخ  �شبعة 
بذمتك،  لنا  املرت�شدة  امل�شتحقات  كافة  لتح�شيل  القانونية  الإج���راءات  كافة 

و�شتتحملن كافة الر�شوم، والنفقات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0101629 رقم املعاملة

 اإخطار عديل
املخطرة : هبه كمال احمد �شيف - اردنية اجلن�شية و حتمل بطاقة هوية رقم )78419789402136(

العنوان: ال�شارقة - املجاز 3 - هاتف رقم : )0505997725(
املخطر اإليه : طارق حممد �شالح زكريا هندية - اردين اجلن�شية

العنوان: عجمان - هاتف رقم : )0527062400(
مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ و قدره )48،175،88 درهم ،

اإليه قد حرر للمخطرة اقرار مديونية م�شدق لدى الكاتب العدل برقم )2019/6477(  الوقائع : حيث اأن املخطر 
مببلغ و قدره )110،000 درهم ( مائة وع�شرة الف درهم - على اأن ي�شدد املبلغ على اق�شاط �شهرية ابتداء من تاريخ 

التام. �شداد  حتى  و   2019/09/30
- وحيث ان املخطر اليه قام ب�شداد ن�شف املبلغ تقريبا ومنذ اكر من �شنة مل يكمل ال�شداد وتبقى يف ذمته للمخطرة مبلغ 

و ثمانية وثمانون فل�ص ( درهم  و�شبعون  وخم�شة  ومائة  درهم  الف  واربعون  )ثمانية  درهم  وقدره )48،175،88( 
- وحيث ان املخطرة تر�شل للمخطر اليه ب�شكل متكرر ر�شائل وات�شالت واملخطر اليه ليجيب و يتهرب ومياطل بال�شداد 
دون مرر قانوين . - حاولت املخطرة حت�شيل قيمة املتبقي من القرار من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً 

لكن دون جدوى،
- و عليه تطلب املخطرة من املخطر اإليه اللتزام بدفع قيمة القرار يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ الخطار واإل 

�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�شتالم املبلغ ،
- و عليه تلتم�ص املخطرة من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن بالن�صر        
 1688/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- البرز لرتكيب املواد العازلة �ص.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شوبرميا ل�شناعه املواد العازله �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/8/9  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�شت�شدار  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )44904( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
او  الم��ر  التظلم  يف  احل��ق  ولكم  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م   300 ومبلغ  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
ا�شتئنافه بح�شب الحوال ال�شخ�شية وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/12695 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- جريالديني �شابلفاروا �شينو  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )7479( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:207/2021/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

ي��وؤدوا مبلغ وق��دره )22.791.150.99( مليون دولر امريكي اي  بان  بالت�شامن والت�شامم  املدعي عليهم  ال��زام   : الدعوى  مو�شوع 
ما يعادل )83.825.853.34( مليون درهم اماراتي مع ما ي�شتجد من مبالغ نا�شئة عن الفائدة البنكية والغرامات املرتتبة عن عدم 
ال�شداد والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق ح�شب ك�شف احل�شاب املرفق وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهم 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ر�شملة تريد فاينان�ص فاند

ع��ن��وان��ه:دب��ي - قرية ال��ب��واب��ة 10 - الطابق 1 - مركز دب��ي امل��ايل - ������ص.ب:31145 دب��ي - ه����ات����ف:97143635600 - ع��ن��وان الريد 
اللكرتوين:info@masadvocates.com - مكاين رقم 2701989646

املطلوب اإعالنهما :  1- اإنوفا رفينينج اأند تريدينج م.م.ح )تروترز هولدينجز ليمتد �شابقا( 2- جرين �شرينغ انرجي م.م.ح  -  �شفته 
: مدعي عليهما

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/12/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ر�شملة 
تريد فاينان�ص فاند اول:برف�ص الدفع بعدم اخت�شا�ص املحكمة ولئيا - ثانيا:برف�ص الدفع املبدى من املدعي عليه ال�شاد�ص بانعدام 
واحد  وق��دره )21.254.928.30(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ثالثا:بالزام   - الدعوى  �شفته يف 
بالدرهم  او ما يعادلها  �شنت  امريكي وثالثون  الف وت�شعمائة وثمانية وع�شرون دولر  واربعة وخم�شون  وع�شرون مليون ومائتان 
الماراتي مبلغ وقدره )78.218.136.14( ثمانية و�شبعون مليون ومائتان وثمانية ع�شر الف ومائه و�شتة وثالثون درهما واربعة 
ع�شر فل�ص ، والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 5% من 2021/5/6 وحتى متام ال�شداد والزمتهم بالر�شوم وامل�شاريف والف 
درهم اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  7881/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 819/2022 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )595975.6( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف والتعاب ور�شم التنفيذ.
طالب التنفيذ : فندق ال�شاطئ روتانا

املحامي/ بوكالة   - ال�شاطئ  فندق  مبنى   - ال�شياحي  النادي  �شارع   - اخلالدية   - ابوظبي  عنوانه:امارة 
عبدالعزيز الهنائي

املطلوب اإعالنه : 1- الفا لل�شياحة �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)595975.6( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70197

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  737/2018/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/80 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)1549143.37( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري

 - ت:044266024   - لل�شيارات  الفطيم  ووكالة  امل�شعود  بناية  بجوار   - املطار  �شارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
متحرك:0502429874 - �ص.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
املطلوب اإعالنه : 1- �شعيد را�شد احمد �شعيد غالب الفال�شى - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ح�شة يف قطعة الر�ص 
رقم 586/0 مبنطقة املرر نوع العقار جتارية م�شاحة العقار 258.64 مرت - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7060/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2387/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )571006( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ار جي ام �شي لرتكيب املواد العازلة يف الأبنية �ص.ذ.م.م
ام��ارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بزن�ص بوينت  عنوانه:المارات - 

- �شقة 101
املطلوب اإعالنهم : 1- حممد يون�ص غالم حيدر ماديا 2- نبي بخ�ص ماديا 3- ع�شام الدين حيدر 

ماديا 4- طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م - �شفتهم : منفذ �شدهم
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )571006(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6758/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�شادر يف امللف رقم 7003/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )2845391.6( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : ال�شركة الفنية لأعمال اخلر�شانة اجلاهزة - ذات م�شوؤولية حمدودة

عنوانه:امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - اخلليج التجاري - �شارع ال�شعاده - بناية بري�شم تاور - 
مكتب رقم 1901

املطلوب اإعالنهما : 1- كمال ح�شني ح�شن خواجة 2- �شركة كمال خواجة ملقاولت البناء ذ.م.م 
- �شفتهما : منفذ �شدهما

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
به وقدره )2845391.6( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  7863/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�شداد  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 530/2022 نزاع حمدد القيمة 

املبلغ املنفذ به وقدره )108.540( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شرفيو �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�شر - هاتف 
رقم:043352200 - فاك�ص :043342200 - رقم مكاين:2583686879

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى ايام العز �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )108540(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اعالن بالن�صر        

 5220/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �شده : 1- جنوى كمال كامل احمد زهران  - جمهول حمل الإقامة 
املحامي/ وميثله  القانونية  وال���ش��ت�����ش��ارات  للمحاماة  احل��ق��وق  :مكتب  امل��ت��ن��ازع  مب��ا 

عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)50.000( درهم خم�شون الف درهم بال�شافة ل�شريبه القيمة امل�شافة - ثانيا:الزام 

املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة  املوافق 2022/11/30  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0103761 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد عبداهلل احلاج احلو�شني - اجلن�شية المارات يرغب 
100% وذلك اىل ال�شيد:عدنان حممد عبداهلل  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
وكهرباء  ميكانيك  لت�شليح  الرمثاء  )جنوم  الرخ�شة  يف  المارات  اجلن�شية   ، احلو�شني  احلاج 
ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:537628 ال�شادرة من دائرة 

التنميه القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 اإعالن حكم بالن�صر    

 رقم الدعوى 2022/91 جتاري كلي   
بناء على طلب مدعي/فايز معت�شم - اجلن�شية/كندا

اىل مدعي عليه :عارف حيدر جمايل غالم حيدر جمايل - اجلن�شية/باك�شتان 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2022/10/28 ا�شدرت بحقك احلكم بالتايل: 
حكمت املحكمة يف مادة جتارية:بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي اىل املدعي مبلغا ماليا مقداره 
)593500( الف درهم خم�شمائة ثالثة وت�شعون الف خم�شمائة درهم - 9% �شنويا فائدة من تاريخ 
اقامه الدعوى يف:2022/7/4 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه الول امل�شاريف و 100 درهم 

اتعاب حماماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا 
امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 اإداري �صعادة متعاملني

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(   عمايل   SHCFICILABIN2022 /0006963 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : تريازو املحدودة - جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم بان املدعي:للن ياداف برجورا�شان ياداف - هندي اجلن�شية - قد اقام 
البتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  اعاله  املذكورة  الدعوى 
املدنيه قرار املحكمة حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان 
29400 درهم و  توؤدي املدعي مبلغ )ت�شعة وع�شرين الفا واربعمائة درهم( 
الر�شوم وامل�شروفات املنا�شبة واعفاء املدعي من باقي الر�شوم ورف�ص الدعوى 

فيما زاد على ذلك من طلبات.  حرر بتاريخ  2022/11/21  
املحكمة البتدائية املدنيه 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
 اعالن بالن�صر

                        يف  الإ�صتئناف رقم 1618/2022/320 ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
حمل  جم��ه��ول   - فهمي  حممد  حممد  حم��م��ود   -1/ ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / رو�شه فريد جابر حامد - وميثله:عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري - قد ا�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2022/1205 
احوال نف�ص م�شلمن -  وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق 2022/12/19 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  القرهود  منطقة  يف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0007540 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مهند حممد ب�شام �شيب - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي:حممد ابراهيم عبدالعظيم حممد عبدالفتاح

والت�شريح  فيها  لنظر  جل�شة  اقرب  وحتديد  الدعوى  قبول  فيها:1-  ويطالبك  الدعوى  عليك  اقام  قد 
ب�شداد الر�شم واعالن املدعي عليه 2- احلكم بالزام املدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره )48500( ثمانية 
واربعن الف وخم�شمائة درهما مع فائدة قانونية 12% من تاريخ رفع املطالبة 2022/9/9 اىل ال�شداد 

التام 3- الزام املدعي عليه بالر�شوم وكافة امل�شاريف واتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/12/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 08:30 �شباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/11/22  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

عاي�صه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0008595 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شهادات علي حممد علي - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعية:ال�شارقة حللول النقل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  فيها:اول:الزام  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقام  قد 
)11492.46( درهم احد ع�شر الف واربعمائة واثنن وت�شعون درهم و�شتة واربعون فل�شا - ثانيا:الزام 
املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد - ثالثا:الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة .
الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 08:30 �شباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 
( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/11/22  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

عاي�صه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 70408
اإعالن مدعي عليه  بالن�صر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2022 يف الدعوى  رقم 007128/ 

اىل املدعي عليه:اياد فائق جمعه جمعه - عراقي اجلن�شية
اجلن�شية  عراقي   - البياتي  حميد  منري  املدعي/وفاء  بان  نعلمكم 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ناأمر بالزام املدعي عليه 
بالفائدة  والزمته  درهم   )900000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان 
ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �شنويا   %5 مبقدار 

والزمته بامل�شروفات - حرر بتاريخ:2022/11/21 . 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0103954 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة:زرميه كابريوفا ، اجلن�شية اوكرانيا ترغب يف البيع والتنازل 
 - ال�شام�شي  را�شد اجلروان  علي  ال�شيد:عبداهلل  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شتها  عن 
ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي  املثايل(  الذوق  )خمبز  امل�شماه  الرخ�شة  يف  المارات  اجلن�شية 
تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   778682 رقم  مبوجب رخ�شة 

اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر ، تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
MOJAU_2022- 0103902 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بن الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :  عبداحلميد كابن - اجلن�شية الهند حيث يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 

100% - اإىل الطرف الثاين : حممد �شريف كالودومبان حممد - اجلن�شية الهند
بال�شم التجاري )متجر الختيار للمالب�ص اجلاهزة(  ن�شاط الرخ�شة )جتارة املالب�ص اجلاهزة ، جتارة الأحذية 

، بيع العطور - بالتجزئة - بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة - بيع ال�شاعات وقطع غيارها - 

بالتجزئة بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة - بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة( واملرخ�ص من دائرة 

التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 141041 ال�شادرة 

بتاريخ  1988/11/22 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان 

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عدىل بالن�صر

رقم ) 2022 / 151896(
املنذرة : �شركة : �شنتميرت كيوب للعقارات

املنذر اإليهم : - مو�ش�شه دلوك�ص خلدمات تو�شيل الطلبات - اين�ص جا�شرى - زي�شان نويد نويد 
عامل  - ) جمهول حمل الأقامة (

فاإن املنذرة تر�شل هذا الإنذار العديل للمنذر اإليهم ل�شداد قيمه ال�شيك رقم 000032 املرجتع 
من البنك بال�شافه اىل الغرامات املرتتبه عليهم ح�شب عقد اليجار والر�شوم وامل�شاريف وذلك 
30 يوم من تاريخة ... واإل ف�شوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اليهم كافه الجراءات  يف خالل 
القانونيه املنا�شبه لخالء العن املوؤجرة و�شداد بدلت اليجار من تاريخ ا�شتالم مفتاح العن 
املوؤجرة وذلك �شب �شروط وبنود عق اليجار حتى الخالء التام و�شداد كافه الر�شوم وامل�شاريف 

والغرامات املرتتبه عليهم ح�شب عقد اليجار و�شريبه القيمه امل�شافه حتى الخالء التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عدىل بالن�صر

رقم ) 2022 /151890(
املنذرة : �شركة : �شنتميرت كيوب للعقارات

املنذر اإليهم : - �شوبري ير خلدمات التو�شيل - - حممد اجمل �شاه حممد - - خوار على �شاه 
حممد - ) جمهول حمل الأقامة (

-00005( رقم  ال�شيكات  قيمه  ل�شداد  اإليهم  للمنذر  العديل  الإن��ذار  هذا  تر�شل  املنذرة  ف��اإن 
00006-00007( املرجتعن من البنك بال�شافه اىل الغرامات املرتتبه عليهم ح�شب عقد 
اليجار والر�شوم وامل�شاريف وذلك يف خالل 30 يوم من تاريخة وال ف�شوف تتخذ املنذرة جتاة 
املنذر اليهم كافه الجراءات القانونيه املنا�شبه لخالء العن املوؤجرة و�شداد بدلت اليجار من 
التام  بنود عق اليجار حتى الخ��الء  و  املوؤجرة وذلك �شب �شروط  العن  ا�شتالم مفتاح  تاريخ 
و�شداد كافه الر�شوم وامل�شاريف والغرامات املرتتبه عليهم ح�شب عقد اليجار و�شريبة القيمه 

امل�شافه حتى الخالء التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عدىل بالن�صر 

رقم ) 2022 / 151892 (
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات .

املنذر اإليه : بالل احمد حمفوظ اخرت خان - ) جمهول حمل الأقامة (
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�شرعه �شداد الدين املرت�شد بذمتهم مبلغ وقدرة 5353 
درهم مف�شل كالتي : - مبلغ وقدرة 3900 درهم قيمه اعمال ال�شيانه بالأمر على عري�شه 

رقم 2022/2812 
- م��ب��ل��غ وق�����درة 383 دره����م ق��ي��م��ه اي���ج���ار 2 اي����ام ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر الأم�����ر ع��ل��ى ع��ري�����ش��ه رقم 

2022/2812
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�شوم وم�شاريف الأمر على عري�شه رقم 2022/2812.

ويف حال عدم ال�شداد خالل املدد املحددة فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
لت�شجيل اأمر الداء لدي مركز ف�ص املنازعات اليجارية

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عدىل بالن�صر

رقم ) 2022 / 151893 (
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات.

املنذر اإليه : �شكندر حممود مق�شود احمد - ) جمهول حمل الأقامة (
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�شرعه �شداد الدين املرت�شد بذمتهم مبلغ وقدرة 4913 
درهم مف�شل كالتي : - مبلغ وقدرة 3350 درهم قيمه اعمال ال�شيانه بالمر على عري�شه 

رقم 2022/2810 
- م��ب��ل��غ وق�����درة 493 دره����م ق��ي��م��ه اي���ج���ار 2 اي����ام ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر الأم�����ر ع��ل��ى ع��ري�����ش��ه رقم 

 2022/2810
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�شوم وم�شاريف الأمر على عري�شه رقم 2022/2810

ويف حال عدم ال�شداد خالل املدد املحددة فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
لت�شجيل اأمر الداء لدي مركز ف�ص املنازعات اليجارية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عديل بالن�صر

)2022/151891(
املنذر / اأرجان اأك�شوي - تركي اجلن�شية.

املنذ اإليه: ميالد على اكر حممدي - ايراين اجلن�شية - رقم املحرر : 2022/1/313110
نخطركم  اك�شوي(  )ارج��ان  للمنذر  القانونيون  امل�شت�شارون  املحامون  حمامون  ب�شفتنا  فاأننا 

مبوجب هذا النذار ، ب�شرورة التي:
 220،000 وق���درة  مببلغ  ال��وف��اء  ب�شرورة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  بال�شداد  ويكلف  ويعلن  يخطر 
الأ�شتحقاق يف  تاريخ  12% من  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  الف  ع�شرون  و  )مائتان  دره��م 
ال�شداد التام خالل مدة اق�شاها 5 ايام من تاريخ الأعالن بهذا الأخطار  وحتى   2022/9/1
وال �شي�شطر املنذر اإىل القيام بالإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اإليهما مع حتميلكم كافة 

الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماه. مع ال�شكر ونرجوا ح�شن تعاونكم،،،
املنذر ارجان ك�صوي - تركي اجلن�صية

بوكالة املحامي / جا�صم الزرعوين

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
انذار عديل بالن�صر

رقم ) 2022 / 151895 (
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات.

املنذر اإليه : �شاروخ احمد عجاز احمد - ) جمهول حمل الأقامة (
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�شرعه �شداد الدين املرت�شد بذمتهم مبلغ وقدرة 7260 
درهم مف�شل كالتي : - مبلغ وقدرة 5150 درهم قيمه اعمال ال�شيانه بالمر على عري�شه 

رقم 2022/2653 
- م��ب��ل��غ وق�����درة 986 دره����م ق��ي��م��ه اي���ج���ار 2 اي����ام ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر الأم�����ر ع��ل��ى ع��ري�����ش��ه رقم 

 2022/2653
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�شوم وم�شاريف الأمر على عري�شه رقم 2022/2653. 

ويف حال عدم ال�شداد خالل املدد املحددة فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
لت�شجيل اأمر الداء لدي مركز ف�ص املنازعات اليجارية

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13710 بتاريخ 2022/11/29 
اإنذار عدىل بالن�صر

رقم ) 2022 / 151898 (
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات.

املنذر اإليه : على نا�شري باتل حممد نا�شري - ) جمهول حمل الأقامة (
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليه بالوفاء ب�شرعه �شداد الدين املرت�شد بذمته مبلغ 
وقدرة 5065 درهم قيمه فواتري الكهرباء واملاء وذلك خالل خم�شه ايام من 

تاريخ ال�شتالم
ويف ح��ال ع��دم ال�����ش��داد خ��الل امل���دد امل��ح��ددة ف��ان��ه يحق للمنذرة ات��خ��اذ كافة 

الجراءات القانونية لت�شجيل اأمر الداء لدي مركز ف�ص املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197



ثقافة وفن�ن
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 •• جواداالهارا-الفجر:

القادة  ل�شناعة  قرن  ربع  موؤ�ش�شة  منت�شبو  جنح 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف ح�����ش��د اجل��م��ه��ور امل��ك�����ش��ي��ك��ي من 
والأدائية، حيث  الب�شرية  والفنون  امل�شرح  ع�شاق 
مدينة  يف  مينفال”  بلو  “فيفيان  م�شرح  اكتظ 
جوادالهارا، باجلمهور مل�شاهدة العر�ص امل�شرحي 

الذي  ال�شماء”  حت��ت  الأر����ص  “فوق  العرائ�شي 
تقدمته “ربع قرن” �شمن م�شاركتها يف فعاليات 
ال�شارقة �شيف �شرف الدورة ال� 36 من “معر�ص 

جوادالهارا الدويل للكتاب«. 
بالعتماد  تقدميه  ج��اء  ال��ذي  العر�ص،  وح�شر   
على احلركة والتعبري اجل�شدي من دون ا�شتخدام 
اللغة، كل من ال�شيخ فاهم القا�شمي، رئي�ص وفد 

بن  اأحمد  و�شعادة  املعر�ص،  يف  امل�شارك  ال�شارقة 
للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  العامري،  ركا�ص 
ال�شارقة  الثقافية يف  املوؤ�ش�شات  وعدد من ممثلي 
م���ن واق����ع الأطفال  ل����ريوي ج��ان��ب��اً  وامل��ك�����ش��ي��ك، 

الالجئن حول العامل.
وت����دور ف��ك��رة ال��ع��ر���ص يف ف��ل��ك م��ع��ان��اة الأطفال 
ال��الج��ئ��ن ع��ر الن��ت��ق��ال م��ن احل��ي��اة الطبيعية 

م���ن تدمري  وم����ا حت���دث���ه  احل������روب  ت���اأث���ري  اإىل 
ال�شوء  واإل��ق��اء  وثقافتهم،  ومدار�شهم  لبيوتهم 
على اإ�شهامات اأ�شحاب الأيادي البي�شاء يف البناء 
ل��الأط��ف��ال لإع���ادة  ال��ع��ون  ي��د  وت��ق��دمي  والتعليم 

الب�شمة اإىل وجوههم الريئة.
املتميزين  من  نخبة  العر�ص  تقدمي  يف  و�شارك   
نا�شئة  منت�شبي  م��ن  ال��ع��ر���ص  وف��ن��ون  امل�����ش��رح  يف 

التابعتن  ال��ق��درات  لتطوير  وال�شارقة  ال�شارقة 
ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين وهم: 
الزرعوين  يون�ص  وع��م��ر  �شالح  حممد  ع��ب��داهلل 
الزعابي  اأحمد  ومن�شور  عبا�ص  عمران  وحممد 
اأحمد  جمعة  وع��ب��داهلل  احل��م��ادي  حممد  و�شيف 
حمرمي  حممد  وعدنان  علي  اآل  ح�شن  وحممد 
وماجد جمعة اأحمد، ويرافقهم وفد من موؤ�ش�شة 

نائب  ح�ّشوين،  حممد  اأ�شماء  برئا�شة  ق��رن  رب��ع 
الدكتور  وع�شوية  ال�شارقة،  فتيات  �شجايا  مدير 
عدنان �شلوم، خبري الفنون امل�شرحية يف موؤ�ش�شة 
�شوؤون  ق�شم  رئي�ص  العو�شي،  و�شهاب  ق��رن،  رب��ع 
ال�شاعر،  وع��ب��داهلل  ال�����ش��ارق��ة،  نا�شئة  يف  امل��راك��ز 
املازمي  وعلي  وامل��خ��ازن،  امل�شرتيات  ق�شم  رئي�ص 

اإداري م�شرح وفنون العر�ص يف نا�شئة ال�شارقة.

م�سرح ربع قرن يحقق جناحًا جماهرييًا 
يف املك�سيك بــ »فوق الأر�ض حتت ال�سماء«

•• دبي-الفجر: 

»ق�����ش�����ص ت��روي��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة« ���ش��ع��ار يرفعه 
مهرجان »املرموم: فيلم يف ال�شحراء« الذي 
»دبي  دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  تنظمه 
من  لتحتفي  امل��ق��ب��ل،  دي�شمر  يف  للثقافة« 
والإقليمية،  املحلية  ال�شينما  ب�شناع  خالله 
م��ب��ت��ك��رة لعر�ص  اآف�����اق�����اً  اأم���ام���ه���م  ف���احت���ة 
اإط���ار  يف  ذل���ك  وي���اأت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ق�ش�شهم 
التزام الهيئة بدعم ورعاية اأ�شحاب املواهب 
الهادفة  لروؤيتها  حتقيقاً  ال�شينما،  قطاع  يف 
لإنتاج  عاملية  وجهة  دب��ي  مكانة  تر�شيخ  اإىل 

الأفالم و�شناعة ال�شينما. 
“دبي  ك�����ش��ف��ت  ال�����ش����ت����ع����دادات،  ���ش��ي��اق  ويف 
للثقافة” عن اأع�شاء جلنة حتكيم املهرجان 
ال���ذي ت��ق��ام فعالياته خ��الل ال��ف��رتة م��ن 9 
حتى 11 دي�شمر املقبل، يف حممية املرموم 
ال�شحراوية، وت�شم كوكبة من خراء قطاع 
ال�شينما يف الإمارات واملنطقة، وهم: املخرجة 
ال��غ��امن، وط���وين امل�شيح،  وال�����ش��اع��رة جن���وم 
واملخرج  �شينما،  فوك�ص  يف  الإداري  امل��دي��ر 
نهلة  واملخرجة  واملنتجة  بطي،  عمر  واملنتج 
الفهد، واملخرجة اآمنة بلهول، حيث �شيتولون 
يف  امل�شاركة  الق�شرية  الأف��الم  تقييم  مهمة 
الق�شرية  الأف��الم  ل�شناعة  املرموم  م�شابقة 
واأفالم  الوثائقية،  الأف��الم  التي ت�شم فئات 

احلركة  والأف�����الم  )ال��ت��ح��ري��ك(  النيم�شن 
احلية )ليف اأك�شن(. 

بيئة حا�صنة
امل��ه��رج��ان من�شة ف��ري��دة م��ن نوعها  »مي��ث��ل 
ال�شابة  ال�شينمائية  املواهب  دعم  على  تركز 
لتو�شيع  ال��ف��ر���ش��ة  ومت��ن��ح��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
مكتوم  ال�شيخ  يوؤكد  التعبري  بهذا  اآفاقها” 
اآل مكتوم،  ب��ن ح�شر  ب��ن حممد  م���روان  ب��ن 
م��دي��ر م�����ش��روع م��ه��رج��ان امل���رم���وم، �شابط 
الهيئة،  يف  والفعاليات  امل�شاريع  اإدارة  اأول 
ف��ي��ل��م يف  “املرموم:  م��ه��رج��ان  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ويقول: “تطل الن�شخة الثانية  ال�شحراء”، 
“دبي  ت�شعى  ث���ري،  برنامج  امل��ه��رج��ان  م��ن 
وحتفيز  دع����م  اإىل  خ��الل��ه  م���ن  للثقافة” 
والإقليمية،  املحلية  ال�شينما  �شناع  ومتكن 
مكانة  لرت�شيخ  ال��ه��ادف��ة  ل��روؤي��ت��ه��ا  حتقيقاً 
للثقافة، حا�شنة لالإبداع،  دبي مركزاً عاملياً 
اأن املهرجان  اإىل  م�شرياً  ملتقى للمواهب”، 
يف  فعالياته  و�شل�شلة  م�شابقته  عر  ي�شاهم 
اختالف  ع��ل��ى  ال�شينما  ب�شناعة  الرت���ق���اء 
جمالتها، ما يعمل على توفري بيئة حا�شنة 

لإبداعات ال�شباب. 
اأك�����دت ���ش��م��ا ي��ح��ي��ى املهريي،  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
يف  ف���ي���ل���م  “املرموم:  م���������ش����روع  م�����دي�����رة 
املدير  مكتب  يف  اأول  ���ش��اب��ط  ال�شحراء”، 

“دبي  يف  والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي 
على اأهمية الأ�شماء التي �شتتوىل  للثقافة”، 
عملية حتكيم الأفالم املتناف�شة على جوائز 
اللجنة  اأع�����ش��اء  “يتميز  ق��ائ��ل��ة:  امل��ه��رج��ان، 
يف  ال��الم��ع��ة  وب�شماتهم  العالية  بخرتهم 
�شناعة الأفالم”، م�شيفًة اأن اأع�شاء اللجنة 
���ش��ي��ع��م��ل��ون م���ن خ����الل م��الح��ظ��ات��ه��م على 
الأف��الم على �شقل وتطوير  م�شاعدة �شناع 
اإبداعاتهم، وموؤكدًة اأن املهرجان يهدف عر 
م�شابقته اإىل ا�شتقطاب املوهوبن يف �شناعة 
مبتكرة  من�شة  وت��وف��ري  الق�شرية،  الأف���الم 
اإىل  مبهاراتهم  ال��و���ش��ول  م��ن  مُتكنهم  لهم 

م�شتوى الحرتاف.

ت�صكيلة متنوعة
اأهمية  امل��ه��رج��ان، ج���اءت  اأهمية  ق��در  وع��ل��ى 
فاملخرجة  ف���ي���ه،  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  اأع�������ش���اء 
م�شارك  موؤ�ش�ص  ال��غ��امن،  جن��وم  وال�����ش��اع��رة 
ل�شركة نهار لالإنتاج، حائزة على العديد من 
والدولية، ومن  والإقليمية  املحلية  اجلوائز 
الإم���ارات �شمن جائزة  ميدالية فخر  بينها 
ل����الأداء احل��ك��وم��ي املتميز  ب��ن را���ش��د  حممد 
اأك��ر من  واأنتجت  اأخرجت  2019، كما  يف 
الوثائقي  بينها  اأف��الم روائية طويلة من   8
“حمامة” و”اأحمر اأزرق اأ�شفر” و”املُريد” 
ومطر  و”ع�شل  �شفتن”  ب�����ن  و”ما 
وغبار” وغريها. كما ميتلك املنتج واملخرج 
للمبادرات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ب��ط��ي،  ع��م��ر 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��درا���ش��ات الإع��الم��ي��ة يف 
جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�شينمائي، 
خرة وا�شعة يف الإخراج والنتاج ال�شينمائي، 
حيث �شبق له اأن توىل من�شب مدير م�شاعد 
لفيلم “مهمة م�شتحيلة: بروتوكول ال�شبح” 
ال����ذي ا���ش��ت�����ش��اف��ت دب���ي ت�����ش��وي��ر جمموعة 
امل�شيح،  طوين  اإىل  بالإ�شافة  م�شاهده.  من 
وال���ذي  ���ش��ي��ن��م��ا،  ف��وك�����ص  يف  الإداري  امل��دي��ر 
“ماجد  اأولويات  على حتقيق  مهامه  ترتكز 
الأفالم  و�شراء  املحتوى  اإنتاج  يف  الفطيم” 

اإىل جانب مهمة برجمة الأفالم  وتوزيعها، 
واملحتوى يف فوك�ص �شينما. 

الفهد  نهلة  وامل��ن��ت��ج��ة  امل��خ��رج��ة  ج��ان��ب  اإىل 
التي حققت ب�شمة مميزة يف �شناعة الأفالم 
فيلمي  بينها  وم��ن  ال��درام��ي��ة،  وامل�شل�شالت 
ال�شمت”  جدار  خلف  و”218:  “حجاب” 
و”�شاعة  القلوب”  “حرب  وم�����ش��ل�����ش��الت 
حائزة  وه���ي  الأفاعي”،  و”دموع  �شفر” 
على العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير، 
اإدارة  يف  تنفيذي  مدير  من�شب  �شغلت  كما 
 2020 “اك�شبو  يف  الإم����ارات����ي  امل��ح��ت��وى 
اإ�شافًة اإىل املخرجة اآمنة بلهول التي  دبي”. 
تولت مهمة الإ�شراف على الروؤية الإبداعية 
“اك�شبو  م��ع��ر���ص  وخ���ت���ام  اف���ت���ت���اح  حل��ف��ل��ي 
م�شوؤولية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دبي”،   2020
الو�شل  لقبة  الإب��داع��ي��ة  ال��رجم��ة  تطوير 
ت��ول��ت ت�شميم  ال����ذي  ال�����دويل  امل��ع��ر���ص  يف 
�شخ�شياته.يذكر اأن املهرجان �شي�شهد خالل 
من  متنوعة  ت�شكيلة  ع��ر���ص  ان��ع��ق��اده  ف��رتة 
الأفالم التي تعك�ص روؤى �شناعها وجماليات 
جانب  اإىل  وال��ب��ي��ئ��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة  املجتمعات 
العمل  وور���ص  النقا�شية  اجلل�شات  من  باقة 
التي يقدمها كوكبة من اخلراء يف �شناعة 
الأفالم، وتهدف “دبي للثقافة” من خاللها 
اإىل دعم ومتكن اأ�شحاب املواهب الإبداعية 

تعزيزاً لقوة اقت�شاد دبي الإبداعي. 

اأ�ساليب البحث العلمي
 

ن�شتنتج من العنوان باأن لكل بحث اأ�شلوب ومنهجية معينة، فهنالك 
الأ����ش���ل���وب ال��و���ش��ف��ي وال��ك��م��ي وال��ت��اري��خ��ي وال���ش��ت��ق��رائ��ي وبالتايل 
ف����اإن الأ���ش��ل��وب ه��و خ��ارط��ة ط��ري��ق ال��ر���ش��ال��ة ال��ع��ل��م��ي��ة “املاج�شتري 

-الدكتوراة«.
حمتوى  ال��ع��ن��وان  م��ن  ن�شتنتج  اأن  يجب  العلمية  الر�شائل  يف  ه��ك��ذا 
اجلذور  منه  يتفرع  ثم  ومن  املحتوى  اأ�شا�ص  هو  فالعنوان  الر�شالة، 
من م�شكلة البحث واأ�شئلة البحث واأهداف البحث وفر�شيات البحث، 
يفهمه  ب�شيطاً  �شهاًل  وا���ش��ح��اً  يكون  اأن  ال��ع��ن��وان  م��ن  وب��ال��ت��ايل لب��د 

القارئ، وبعيداً عن امل�شطلحات املعقدة.
فعند  واملالمح،  املعامل  وا�شحة  البحث  م�شكلة  تكون  اأن  لبد  وعليه 
حلل  و�شغف  رغبة  للباحث  يكون  اأن  ب��د  ل  للعنوان  الباحث  اختيار 
البحث  بن  للجمع  بها،  وي�شعر  الإدراك  يدركها متام  معينة  م�شكلة 

والتفكري  التنقيب  واملتعة يف 
البحث،  رح��ل��ة  يف  وال���ت���اأم���ل 
و�شوًل اإىل �شي جديد يريد 
الباحث التو�شل له، يجب اأن 
تكون م�شكلة البحث جديدة 
مل يتعر�ص لها �شخ�ص اآخر 
من قبل لُي�شاف علماً جديداً 

يف املجال املراد مناق�شته.
على  ي����ح����ت����وى  ال������ع������ن������وان 
املتغري  ����ش���ط���ر  ����ش���ط���ري���ن، 
املتغري  و����ش���ط���ر  امل�������ش���ت���ق���ل 
املتغري  ف��اإن  وبالتايل  التابع 

التابع هو الظاهرة)النتيجة( 
واملتغري امل�شتقل هو )ال�شبب ( الذى اأدى اإىل ظهور املتغري التابع اأي 
املناخي(  التغري  البيئي يف  التلوث  )اأثر  العنوان  النتيجة، مثال على 
النتيجة  التابع(هي  املناخي )املتغري  باأن التغري  العنوان  ن�شتنتج من 
والظاهرة والتي بحاجة اإىل حل فوري وموؤمترات واتفاقيات حفاظاً 
يف  الرئي�شي  ال�شبب  اأم  امل��ن��اخ��ي،  التغري  م��ن  الإن�����ش��ان  �شالمة  على 
حدوث التغري املناخي هو التلوث البيئي)املتغري م�شتقل( الذي اأدى 
الرابط  والتي هي  الفجوات  ل�شد  بحاجة  فنحن  النتيجة  اإىل ظهور 
بن ال�شبب والنتيجة للتو�شل اإىل حل للظاهرة، الفجوات التي تكون 
بن ال�شبب والنتيجة مثل عوادم ال�شيارات ،امل�شانع ، حرائق الغابات، 
اإىل  والتو�شل  الظاهرة  ي��وؤدي حلل  الفجوات  �شد  الت�شحر وغريها، 

امل�شتهدف يف احلياد املناخي �شمن اأهداف التنمية امل�شتدامة. 
ٌي��ع��ت��ر ع��ل��م��اً، فعند ع��م��ل ال���ش��ت��ب��ان��ة وال����ذي يعتر  ٌي��ق��ا���ص ل  م��ا ل 
بارومرت الر�شالة واملقيا�ص احلقيقي للر�شالة، لبد من اختيار عينة 
البحث ب�شكل جيد واأن يكونوا ممن يعمل يف املجال املراد البحث فيه 
اأو القطاع الذي تريد اأن تطور منظومته، واأل تكون عينة ع�شوائية 
اإىل  حتتاج  وال��ت��ي  املجتمعية  التحديات  مثل  معينة  جم��الت  يف  اإل 
عينة من اجلمهور وعامة النا�ص، ومن اأ�شاليب جمع البيانات كذلك 
اأن تكون مراجع حديثة ما  اأما الدرا�شات ال�شابقة فال بد  املقابالت. 
بن اخلم�ص والع�شر �شنوات واأن يذكر الباحث اأن درا�شته تختلف عن 

الدرا�شات ال�شابقة يف النقاط التالية.
م�شاحة املقال ل تت�شع ل�شرح اأ�شاليب البحث العلمي، فاملقال املذكور 
مادة  اأ���ش��ت��اذ  �شكري،  ع���ادل   : للدكتور  في�ص  م��ن  غي�شاً  ك��ان  اأع���اله 
اأيام رحمه اهلل  نباأ وفاته قبل  العلمي والذي فاجاأنا  البحث  اأ�شاليب 
وغفر له وجعل م��اأواه اجلنة، ا�شتفدنا منه الكثري وكان لديه املزيد 

فكان علمه من العلم الذي ُينتفع به.
 �صعيد الزعابي

ثالث فئات �صينمائية اإبداعية ت�صعل املناف�صة بني �صناع الأفالم 

»دبي للثقافة« تعلن عن جلنة حتكيم »املرموم: فيلم يف ال�سحراء«

•• ال�شارقة-الفجر:

نافذة  العامل”  “�شوت  اأم�شية  فتحت 
الدويل  ج��واداله��ار  “معر�ص  جلمهور 
جماليات  اإىل  ل����ل����دخ����ول  للكتاب” 
احلديثة  والالتينية  العربية  الق�شيدة 
فعلى  اأ�شكالها،  مبختلف  والكال�شيكية 
خلود  ال�����ش��اع��رة  ج��م��ع��ت  واح����دة  من�شة 
املعال، وال�شاعر عبد اهلل الهدية، والكاتب 
املك�شيكي ديغو غامي�ص، لتقدم  والأدي��ب 

ال�شعراء بو�شفهم �شوت احلياة. 
ال�شارقة  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن  ذل�����ك  ج�����اء 
�شيف �شرف ال��دورة ال� 36 من معر�ص 

اكتظ  للكتاب، حيث  الدويل  جوادالهار 
املت�شوقن  ب��اجل��م��ه��ور  الإم�������ارة  ج���ن���اح 
لالإطاللة على خ�شو�شية ال�شعر العربي 

وفرادته الأ�شلوبية واملو�شوعية، 
اجلمهور  اأن  اإل  ال��ل��غ��ة  ح���اج���ز  ف���رغ���م 
ارت����دى �شماعات  ال��ك��ب��ار وال�����ش��غ��ار  م��ن 
ال�شعراء  لق�شائد  واأ���ش��غ��ى  ال��رتج��م��ة، 
اأن ال�����ش��ع��ر لغة  وت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا، ل��ي��وؤك��د 
وج����دان ال��ب�����ش��ر م��ه��م��ا ت��ب��اي��ن��ت بالدهم 

وثقافاتهم واأعراقهم. 
الكاتبة  اأدرت��ه��ا  التي  الأم�شية  وا�شتهلت 
ل���ورا دي ب��ي��رتو، ال�����ش��اع��رة خ��ل��ود املعال 
من  واح�������د  حت���ق���ق  “اليوم  ب���ق���ول���ه���ا: 

اأحلم  اأح��الم��ي، فقد كنت ط��وال حياتي 
الوحيد  البلد هو  املك�شيك، فهذا  بزيارة 

الذي تاألفه قبل اأن تزوره،
 وه��و ال��ذي يفتح لك ذراع��ي��ه من بعيد، 
�شتفعل  م��اذا  الزيارة  بعد هذه  اأعلم  فال 

املك�شيك بق�شائدي وقلبي!«.
واأخ������ذت امل���ع���ال ج��م��ه��ور الأم�����ش��ي��ة اإىل 
الذي  وال��ه��ادئ  اخل��ا���ص  ال�شعري  عاملها 
والت�شوف،  وال�شكون  التاأمل  اإىل  ينحاز 
لريى  الب�شيطة  التفا�شيل  عند  ويقف 
منها جتربة الوجود الإن�شاين و�شواغله 
الذاتية، فمن ق�شيدة بعنوان “هرولة” 
�شاكن”حتى  ح���ويل  ���ش��يء  “كل  ق����راأت: 
ارتعا�ص ذاك الغ�شن الوحيد” لن تتغري 
اإىل قلبي،  اأه��رول  اأن  علي  هذه احلال” 

اأحرره«. 
اإىل  وال��ن��ظ��ر  التمهل  اإىل  ي��دع��و  وك��م��ن 
توقفت  احل��ي��اة،  م��ن  ال��ع��اب��رة  اللحظات 
املعال يف ق�شيدتها “�شرود” عند حلظات 

هادئة من يوم قد يكون عادياً، 
�شفافة  ق�شائد  ال�شكون  وراء  اإن  لتقول 
ويلم�ص  ل��رياه��ا  �شاعر  قلب  اإىل  حت��ت��اج 

جمالها، 
يف  الغيمة”  “ يف  امل��ط��ر  “يف   : ف���ق���راأت 
الأفق املتاأجرح بيني وبينك”اأرى روحي 

�شاردة”ليتك ترّدها«. 
ال��ه��دي��ة، فاأدخل  ال�����ش��اع��ر ع��ب��د اهلل  اأم���ا 

الأم�شية  جمهور  العمودية،  بق�شيدته 
وال������رتاث������ي  ال����دي����ن����ي  امل����ح����م����ول  اإىل 
والأ�شطوري يف الذاكرة العربية، فكانت 
ق�شائده حمت�شدة بال�شور اجلمالية ذات 
التاريخ  يف  الرا�شخة  العميقة  ال��دللت 

الثقايف للمنطقة العربية، حيث قراأ: 
اأطلقت يف مدك املحظور اأ�شرعتي، وجئت 

اأحبو على اأ�شالء اأمنيتي
مللمت بع�شي على بع�شي على اأملي، كي 

اأجمع الكل من اأنقا�ص اأزمنتي
الروح  تعرفني،  ال�شاح  ف��ار���ش��اً  جمعتني 

�شيفي وحلم العمر اأح�شنتي
وليت �شطر الروؤى وجه الراق وما بنيت 

من معنوات باأجنحتي«.
بدوره قّدم الكاتب ديغو غامي�ص اإطاللة 
على ال�شعر الالتيني ب�شورة عامة، حيث 
اختار اأن يقراأ خمتارات من اأبرز ال�شعراء 

الكال�شيكين يف الق�شيدة الالتينية، 
وفد  م��ن  الأم�شية  جمهور  اأم���ام  لي�شع 

اإمارة ال�شارقة، 
وال�����زوار ال��ع��رب ال��ع��وامل ال��ت��ي بنيت يف 
ف�شائها الق�شيدة الالتينية واملو�شوعات 
الالتينين،  ال�����ش��ع��راء  بها  ان�شغل  ال��ت��ي 
ف���ط���اف ب��اجل��م��ه��ور م���ن امل��ك�����ش��ي��ك اإىل 
الإك��وادور، مروراً بفنزويال، و�شوًل اإىل 

نيكاراغوا. 

خالل اأم�صية �صمن فعاليات »ال�صارقة �صيف �صرف جوادالهارا الدويل للكتاب«

خلود املعال وعبد اهلل الهدية وديغو غامي�ض يقروؤون »�سوت العامل« 
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اإحدى اأهم ال�صهادات عن اأحداث احلرب العاملية الأوىل واأهوالها 

 ..)All Quiet on the Western Front( 
يدح�ض العديد من الأكاذيب التاريخية

ي��ح��م��ل ف��ي��ل��م ب���ريغ���ر ال�����ذي ُع���ر����ص لأول م����رة يف 
مهرجان تورنتو ال�شينمائي الدويل عنوان الرواية 
ذاته )اأطلقت "نتفليك�ص" على الفيلم بالعربية ا�شم 
امليدان الغربي"(، ليغدو واحًدا  "كل �شيء هادئ يف 
الأفالم  فئة  عن  "نتفليك�ص"  اإنتاجات  اأ�شخم  من 
�شاعتن  م���دار  على  ي���روي  اإذ  ل��ل��ح��روب،  املناه�شة 
ون�������ش���ف، ق�����ش��ة جم��ن��د ����ش���اب ا���ش��م��ه ب�����اول بومير 
)فيليك�ص كامري(، ين�شم اإىل اجلي�ص الأملاين خالل 
ال�شادق  باحلما�ص  مدفوًعا  الأوىل،  العاملية  احلرب 
تزوير عمره،  اإىل  تدفعه  درج��ة  اإىل  خلدمة وطنه، 

حتى ي�شمن قبوله من قبل الإدارة الع�شكرية.
ي��رى بومير، ومن  اأن  لن مي�شي وق��ت طويل، قبل 
معه على اجلبهة، الوجه احلقيقي للحرب، و�شرعان 
ما تتبدد براءته اأمام املذابح التي ي�شهدها، وُيجر 
على ارتكابها، مفارًقا احلياة يف اإحداها ب�شبب تعنت 

القيادات الع�شكرية وطموحها الزائف بالن�شر.
بكونها  ل��ل��ح��رب،  املناه�شة  رمي���ارك  رواي���ة  ت�شتهر 
واح���دة م��ن اأك��ر ال��رواي��ات اإزع��اًج��ا مل��ا حتتويه من 
لدرجة  الأوىل،  العاملية  احل���رب  ع��ن  م��وؤمل��ة  حقائق 
الكتاب  اأمر بحرق كل ن�شخة من  الثالث  الرايخ  اأن 
الأمل��اين، وتثبيط عزمية  لت�شويهه املجهود احلربي 
اأن  اإل  ال��رواي��ة ط��اغ،  اأن ح�شور  باقي اجل��ن��ود.وم��ع 
الكلمات وكثري من  بريغر يروي ق�شته بقليل من 
مبناظر  فيلمه  فيفتتح  امل���وؤث���رة،  وال��رم��وز  ال�����ش��ور 
الغربية  اأوروب������ا  وغ���اب���ات  وج��ب��ال  ل�����ش��م��اء  طبيعية 
�شبابًيا  م�شهًدا  لي�شور  بعدها  ينتقل  ثم  ال�شاكنة، 
ك��ث��ي��ًف��ا، ت���ت���وارى خلفه ج��ث��ث اجل��ن��ود امل��رتاك��م��ة يف 

اإح����دى ���ش��اح��ات ال��ق��ت��ال. ي��خ��رتق ر���ش��ا���ص املعركة 
هايرني�ص  اجل��ن��دي  مب��وت  مت�شبًبا  امل�شهد،  �شكينة 
وما يليه من تكد�ص التوابيت ال�شوداء عقب انتهاء 
اأج�شادهم  دون  اجل��ن��ود  ث��ي��اب  ت��ع��ود  بينما  امل��ع��رك��ة، 
ُت��ن��ظ��ف وت��ق��ط��ب وتقدم  اأمل���ان���ي���ا، ح��ي��ث  ���ش��م��ال  اإىل 
الفيلم،  ب��ط��ل  بينهم  م��ن  م�����ش��ت��ج��دي��ن،  ج��ن��ود  اإىل 
الراحل  زميله  ب��زة  يرتدي  ما  �شرعان  ال��ذي  ب��اول، 
رحلته  بعدها  وت��ب��داأ  عنها،  ال�شم  ل�شاقة  ن��زع  بعد 
ال�شاقة يف القتال وتكوين بع�ص ال�شداقات، واإنهاء 
املعارك  ت�شتعل  ال�����ش��الح.وب��ي��ن��م��ا  ق���وة  اأخ����رى حت��ت 
القيادات  تدير  والأملانين،  الفرن�شين  اجلنود  بن 
يقودها  ح��وار  طاولة  على  �شرية  اجتماعات  العليا 
)دانيال  اإرزب��ريغ��ر  ماتيا�ص  الأمل��اين  امل�شت�شار  نائب 
العاملية  ب��رول(، وهو �شخ�شية حقيقية من احل��رب 
مع  ال�شالم  عملية  يف  حم��ورًي��ا  دوًرا  لعبت  الأوىل، 
عن  تبتعد  الأ�شلية  ال��رواي��ة  اأن  الفرن�شين.ومع 
اجل�شدية  املعاناة  على  الرتكيز  حماولة  ال�شيا�شة، 
اأن  اإل  وخارجها،  املعركة  خالل  للجندي  والنف�شية 
فيلم بريغر ير�شم اأبعاًدا اأخرى لتلك احلرب، م�شرًيا 
اإىل اأنها كانت �شبًبا رئي�شًيا يف �شعود هتلر والنزعات 
النازية املت�شددة التي اعترت الهدنة هزمية مذلة 
من  خلفته  عما  ف�شاًل  خ��ج��ل،  وم��دع��اة  لالأملانين 
�شراعات ل زالت تع�شف بال�شتقرار ال�شيا�شي حتى 
اإدوارد بريغر يف مقابلة له عقب  يومنا هذا. يقول 
عر�ص العمل: "ياأتي الفيلم يف توقيت مثايل نظًرا 

لكل ما يحدث يف اأوروبا اليوم".
ت��رتك��ز ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ى اإ�شرار 

اإرزبريغر على دخول الهدنة اإىل حيز التنفيذ قبل 
هدر املزيد من الدماء على اجلانبن، و�شراعه مع 
م�شاومة  اأي  يرف�شون  ال��ذي��ن  الفرن�شين  ال��ق��ادة 
ن��اح��ي��ة، ومع  م��ن  م��اء وج��وه��ه��م  حتفظ لالأملانين 
اجلنود  ير�شلون  ال��ذي��ن  اأنف�شهم  الأمل��ان��ي��ن  ال��ق��ادة 
ليموتوا يف اخلنادق، بينما يالزمون ق�شورهم التي 

بالكاد نلمح من �شرفاتها دخان املعركة.
ال�شباط  اأح���د  بها  فيت�شبب  ال��ك��رى،  ال��ك��ارث��ة  اأم���ا 
من  املنهكن  جنوده  مبنع  املت�شددين،  الع�شكرين 
ا�شرتداد  م��ع��رك��ة  اإىل  وج��ره��م  امل��ن��زل،  اإىل  ال��ع��ودة 
فقط،  دق��ائ��ق  بخم�ص  ال��ه��دن��ة  ب���دء  قبيل  ال�����ش��رف 
مت�شبًبا يف مقتل عدد هائل منهم، حتت �شعار طنان: 

احلرب؟". بال  اجلندي  "ما 
ن��راه��ا يف  ال��ت��ي  الأخ���رية  اللحظات  اأن معركة  وم��ع 
املوؤرخن  بع�ص  اأن  اإل  ت��اري��خ��ًي��ا،  ت��وث��ق  مل  الفيلم 
م���ن اجلنود  ال��ع��دي��د  وف����اة  ت���واري���خ  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
الأمل��ان��ي��ن ق��د ت��ع��ر���ش��ت ل��ل��ت��الع��ب، خ��ا���ش��ة اأولئك 
الذين �ُشجلت وفاتهم يف اليوم ال�شابق للهدنة، حتى 

يتجنب القادة الع�شكريون غ�شب ذويهم.
بن  ال�شداقة  عالقات  تت�شكل  كيف  الفيلم  ي�شور 
اجلنود يف ذات اخلندق، وكيف تتغلب عواطفهم على 
فيت�شاركون  احل��ي��اة،  قيد  على  البقاء  يف  غريزتهم 
ال�����ش��ح��ي��ح، وح��ت��ى التخيالت  ال�����ش��ح��ك��ات وال��ط��ع��ام 
فقط،  ق�شرية  للحظات  احل���رب  بعد  م��ا  ح��ي��اة  ع��ن 
تنري كابو�شهم القامت، قبل اأن يعودوا اإىل ال�شاحات 
املظلمة جمدًدا، حيث ُيقتل الرجال فردًيا وجماعًيا 
اإىل  بالدبابات،  والده�ص  الأط���راف  وب��رت  بالطعن 

ج���ان���ب الخ���ت���ن���اق ب���ال���غ���از واحل�������رق، وغ���ريه���ا من 
اأ���ش��ال��ي��ب ال��ق��ت��ل امل���روع���ة. ي��ع��ر���ص امل��خ��رج م�شاهد 
امل���وت وال��ت��ع��ذي��ب ب��و���ش��وح ���ش��دي��د، م���وؤك���ًدا �شرورة 
ت�����ش��وي��ر ال��ع��ن��ف لإي�����ش��ال ر���ش��ال��ة ال��ف��ي��ل��م وحتقيق 
غايته النهائية.تت�شرب العواطف من بن الأ�شالك 
لهم  قيل  من  مع  اجلنود  ويتفاعل  ا،  اأي�شً ال�شائكة 
الآخر،  الطرف  على  الطبيعيون  "اأعداوؤهم"  اإنهم 
بكرهه  مت�شبًثا  ال�شنة  قرابة  اأم�شى  ال��ذي  فبومير 
الفيلم عند قتله لأحد  نهاية  ينهار يف  للفرن�شين، 
جنودهم ومراقبته وهو يلفظ اأنفا�شه الأخرية، عاملًا 
املعاناة املجانية، لكنه �شرعان ما  اأنه ت�شبب يف تلك 
يتحول اإىل اآلة قتل جمدًدا مع الإعالن عن دخول 
معركة اأخرى بعدما ا�شتنزفت احلرب اآخر م�شاعره 
وتركته خاوًيا. يوؤكد بريغر على الطبيعة الهو�شية 
القتال  على  مدمنن  اجل��ن��ود  جتعل  التي  للحرب، 
انتهاء  ب��ع��د  ك���ات  ي��ت�����ش��اءل  اإذ  اآن،  م��ن��ه يف  وه��ارب��ن 
موعد  عن  فيها  حياته  يفقد  اأن  كاد  دموية  معركة 
الفيلم  بامللل".يدح�ص  "ي�شعر  لأنه  املقبلة  املعركة 
م�شتنًدا  ��ا،  اأي�����شً التاريخية  الأك���اذي���ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
جاك�شون  ب��ي��رت  ك��ت��اب  منها  توثيقية،  م��راج��ع  اإىل 
ال�شهري عن احلرب العاملية الأوىل؛ "لن يتقدموا يف 
ال�شن"، موؤكًدا الدور احلا�شم الذي لعبته الأ�شلحة 
احلديثة التي كانت بحوزة اجلي�ص الفرن�شي حينها 
البنادق الآلية وقاذفات  يف هزمية الأملانين، ومنها 
اللهب والدبابات حديثة ال�شنع التي جابهها اجلنود 
ما  وهو  ماهيتها،  جلهلهم  النار  باإطالق  الأملانيون 

ميكن اأن يكون �شحيًحا نظًرا لتاريخ ت�شنيعها.

ا اإىل اأن اجلنود الأملانين تعر�شوا  ي�شري الفيلم اأي�شً
ل��ل��خ��داع م���ن ق��ادت��ه��م ح���ن مل ُت��ن��ق��ل ل��ه��م حقيقة 
الغربية،  اجل��ب��ه��ة  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ش��ط��راب��ات 
تقرير ع�شكري  املاأخوذ عن  الفيلم  ا�شم  يو�شح  كما 
ت�شبب  م���ا  "الهادئة"،  ب����  اجل��ب��ه��ة  ي�����ش��ف  ح��ق��ي��ق��ي 
النف�شية  بالعديد من حوادث النتحار والنهيارات 
اأع����را�����ص ما  ب���ن ���ش��ف��وف اجل���ن���ود، وظ���ه���ور اأوىل 
اليوم  تعرف  باتت  التي  الق�شف"،  "�شدمة  ب�  �شمي 
تلك  بريغر  ال�شدمة.ي�شور  بعد  م��ا  با�شطرابات 
ب��دق��ة �شديدة،  ال��ع��امل  ت��اري��خ  ال�����ش��وداء م��ن  املرحلة 
الإ�شعاف  وعنابر  وامل��م��رات  اخل��ن��ادق  ت�شكيل  فيعيد 
وح��ت��ى ح��ف��رة امل��رح��ا���ص ال��ت��ي ك��ان��ت م��ك��ان جتمع 

املعا�شرة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع���ن  ف�����ش��اًل  اآن������ذاك،  ل��ل��ج��ن��ود 
والقتال،  املعارك  م�شاهد  ر�شم  يف  ي�شتخدمها  التي 
مرعبة  مو�شيقية  ون��غ��م��ة  م��ذه��ل  ب����اأداء  م�شحوبة 
طبول  ق��رع  يتخللها  بريتلمان،  فولكر  امللحن  م��ن 
متقطع ينذر باخلطر القريب، مقدًما اإبهاًرا ب�شرًيا 
و�شمعًيا ل يقل عما قدم �شابًقا يف اأعمال اأيقونية عن 
 Fullو  The thin red line مثل  احل���رب، 
metal jacket.يكتب بريغر التاريخ من وجهة 
املرة، معيًدا متثيل احلرب  "اخلا�شرين" هذه  نظر 
الدموية، ليخرج با�شتنتاجات قد ت�شاعدنا على فهم 
مَل ج��رى كل ه��ذا، ورمب��ا جتنب اأخطار مماثلة قد 

تواجه الب�شرية يف م�شريتها الطويلة.

دخلت املغنية تايلور �شويفت التاريخ املو�شيقي الأمريكي الإثنن من خالل احتالل ع�شر 
اأغنيات من األبومها اجلديد )Midnights( كامل املراتب الع�شر الأوىل �شمن ت�شنيف 

)Billboard Hot 100(، يف �شابقة من نوعها.
وبح�شب )Billboard(، هذه املرة الأوىل منذ 64 عاماً ُيحقق فيها اأّي فنان مثل هذا 
الإجن��از. وقد تفوقت �شويفت بذلك على مغني الراب درايك الذي جنح يف احتالل ت�شعة 

من املراكز الع�شرة يف الت�شنيف يف �شبتمر 2021.
املنتظر   ،)Midnights( العا�شر األبومها  املا�شي  اأكتوبر   21 �شويفت يف  اإطالق  وكان 
بقوة من حمبيها والذي عادت فيه املغنية الأمريكية اإىل منط مو�شيقى البوب، قد ت�شّبب 
الألبومات  )لأك���ر  القيا�شي  ال��رق��م  يح�شد  اأن  قبل  )�شبوتيفاي(،  خدمة  على  باأعطال 
ا�شتماعاً يف يوم واحد(، وفق ما اأعلنت املن�شة العمالقة يف جمال املحتويات ال�شوتية بالبث 

التدفقي.
وعلقت املغنية واملوؤلفة املو�شيقية البالغة 32 عاماً عر )تويرت(: )10 على 10 يف ت�شنيف 

)هوت 100(؟ مع األبومي العا�شر؟ اأنا مذهولة(.
املمتد  الأ�شبوع  يف  احتلت   )Anti‐Hero( اأغنية  اأن   )Billboard( ت�شنيف  وبّن 
على  متقدمة  ا�شتماع،  مليون   59.7 م��ع  الرتتيب  ���ش��دارة  منه،  و27  اأكتوبر   21 ب��ن 
 ،)Maroon( التي حّلت ثانية مع 41.4 مليون ا�شتماع، ثم )Lavender Haze(

وبعدها )Snow on the Beach( التي تعاونت فيها مع لنا ديل ريي.
 )25( األ��ب��وم  منذ   )Billboard 200( ت�شنيف  يف  انطالقة  اأف�شل  الأل��ب��وم  وح��ّق��ق 

للمغنية الريطانية اأديل �شنة 2015.
وقد  الليل،  منت�شف  مو�شوع  على  بالكامل  الألبوم  يف  ع�شرة  الثالث  الأغنيات  وتتمحور 
خالل  اأ�شدرتهما  اللذين  ال�شابقن  األبوميها  طبع  ال��ذي  اللون  عن  �شويفت  فيه  ابتعدت 
جائحة كوفيد - Evermore( 19( و)Folklore( )الفائز بجائزة غرامي لأف�شل 
األبوم �شنة 2021(. وت�شب مو�شيقى )Midnights( اأكر يف خانة مو�شيقى اللكرتو 

البوب. 

الأوىل املراتب  احتلت   )Midnights( من  اأغنيات   10

)Billboard( سويفت تدخل التاريخ... من بوابة�

يقدم املخرج ال�صينمائي، اإدوارد بريغر، الن�صخة الأملانية الأوىل عن رواية اجلندي ال�صابق اإيريك ماريا رميارك "كل �صيء هادئ 
على اجلبهة الغربية" )All Quiet on the Western Front(، وهي اإحدى اأهم ال�صهادات عن اأحداث احلرب العاملية 

الأوىل واأهوالها، وقد كتبت باللغة الأملانية عام 1929، واأخرجها لوي�ض مايل�صتون بن�صخة اأمريكية �صدرت يف 1930.
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طبيب قلب: النب�ض فوق 120 
من اأعرا�ض عدد من الأمرا�ض

ع�شو  القلب،  اأمرا�ص  اأخ�شائي  بيلينكوف،  يوري  الرو�شي  الطبيب  اأعلن 
اأكادميية العلوم الرو�شية، اأن النب�ص ما فوق 120 اأو اأقل من 40 نب�شة 

يف الدقيقة، قد يكون من اأعرا�ص اأمرا�ص خطرية.
وي�شري يف حديث ملوقع URA.RU، اإىل اأن النب�ص، ميكن اأن يزداد عند 
النفعال وقد يرتفع اإىل 110-120 يف الدقيقة ومع ذلك لي�ص خطرا. 
اأو ي�شتمر  اإذا ا�شتمرت هذه احلالة فرتة طويلة، يوما كامال مثال،  ولكن 
اإىل  ه��ذا ي�شري  ف��اإن  ال��راح��ة،  م��ن  وي��اأخ��ذ ق�شطا  ال�شخ�ص م�شتلق  اأن  م��ع 
م�شكلة ما. ويقول، "ولكن، ما ال�شبب. اإنه �شوؤال معقد جدا. لأنه قد يكون 
ناجما عن فرط ن�شاط الغدة الدرقية، اأو عن التهاب يف ع�شلة القلب، اأو 
اأن انخفا�ص النب�ص ل  حتى ق�شور القلب". وي�شيف، يجب النتباه، اإىل 
 40 دون  النب�ص  انخف�ص  اإذا  لأن��ه  �شيء طبيعي.  كل  اأن  اإىل  دائما  ي�شري 
نب�شة يف الدقيقة، فيجب مراجعة الطبيب. ويقول، "يف هذه احلالة تتخذ 
قرارات معينة لتعوي�ص النق�ص احلا�شل، با�شتخدام اأجهزة تنظيم �شربات 
القلب". وي�شري، اإىل اأن هذا من �شمات اجل�شم اأو ب�شبب فرط ن�شاط الغدة 
و   54 بن  هي  الطبيعي  للنب�ص  التقريبية  "احلدود  وي�شيف،  الدرقية. 

الدقيقة" يف  �شربة   80

اأطعمة تلحق ال�سرر مبينا الأ�سنان!
LEDS- اأع���ل���ن ط��ب��ي��ب الأ����ش���ن���ان ب��ي��ك��زود غ��ان��ي��ي��ف، م��دي��ر ع���ام ع���ي���ادة

اأن  الأ���ش��ن��ان،  لطب   Esthetic Functional Dentistryк
احللويات وع�شائر الفواكه ت�شاعد على ت�شو�ص الأ�شنان.

وي�شري الطبيب، اإىل اأن اأكر املواد �شررا ل�شحة الأ�شنان هي �شكر املكعبات. 
ووفقا له بعد تناوله، تبقى يف جتويف الفم دقائق �شغرية من ال�شكر، التي 

ت�شكل بيئة مواتية لتكاثر البكترييا.
ويقول، "ينتج من عملية معاجلة دقائق ال�شكر، حم�ص ع�شوي، يوؤثر �شلبا 
يف �شحة اجل�شم ب�شورة عامة. وهذا احلم�ص يلحق ال�شرر مبينا الأ�شنان، 

ما يوؤدي اإىل ت�شو�ص الأ�شنان".
وين�شح الطبيب، بعدم م�شغ احللويات وتناول الب�شكويت، لأن دقائق هذه 

املواد ميكن اأن تبقى بن الأ�شنان، وبالتايل ت�شو�شها.
ذلك  وبعد  الداكنة  ال�شوكولتة  من  قطعة  تناول  الأف�شل  "من  وي��ق��ول، 

�شطف جتويف الفم جيدا مباء دافئ".
وي�شيف، ل ين�شح بتناول القهوة ال�شاخنة مع الآي�ص كرمي البارد، لأنه مع 

بع�شهما ميكن اأن يلحقا ال�شرر مبينا الأ�شنان.
ويقول، "تذكروا كيف يتحطم القدح البارد عند �شب ماء حار فيه. نف�ص 
هذا ال�شيء يح�شل مع مينا الأ�شنان، حيث تظهر ت�شققات جمهرية فيها 
الأ�شنان عر�شة  يجعل  ما  وامل�شروبات،  الأطعمة  ح��رارة  درجة  تفاوت  عند 
وظهور  البكترييا  من��و  على  ت�شاعد  ال��ت��ي  والأح��م��ا���ص،  ال��ط��ع��ام  ل��دق��ائ��ق 
الت�شو�ص". وي�شيف، تلحق ع�شائر الفواكه الطازجة ال�شرر مبينا الأ�شنان 
ومن  الأ�شنان  مينا  تلين  على  تعمل  التي  الفاكهة  اأحما�ص  ب�شبب  اأي�شا، 
دقائق  فيه  وتبقى  خ�شنا  الأ�شنان  �شطح  ي�شبح  لذلك  ونتيجة  تاآكلها.  ثم 

الطعام، التي تغدو غذاء للبكترييا.

النحو؟ علم  موؤلف  هو  • من 
اأبو الأ�شود الدوؤويل

وال�صلوى؟ املن  معنى  • ما 
املن هو الع�شل وال�شلوى هو طائر ال�شمان

امل�صاحة؟ حيث  من  العامل  يف  بحر  اأكرب  هو  • ما 
-البحر الأبي�ص املتو�شط

ال�صم؟ حا�صة  يف  الثعبان  ي�صتخدمه  الذي  الع�صو  هو  • ما 
- ل�شانه

الطائيان؟ اأطلق عليهما  اللذان  ال�صاعران  • من هما 
البحرتي واأبو متام.

العرو�ض؟ علم  موؤلف  • من 
اخلليل بن اأحمد الفراهيدي

راأ�شه. يف  يقع  الروبيان  قلب  اأن  تعلم  • هل 
ع�شلة.  32 هي  للقط  الواحدة  الأُُذن  ع�شالت  عدد  اأن  تعلم  • هل 

اليوم. يف  �شاعة   18 اإىل   16 من  نومها  �شاعات  عدد  ل  َي�شِ فقد  كثرياُ،  تنام  الِقطط  اأن  تعلم  • هل 
الفَيلة. هي  القفز  ت�شتطيع  ل  التي  الوحيدة  الثدييات  اأن  تعلم  • هل 

ُرَكب. اأربع  متتلك  التي  الوحيدة  احليوانات  هي  الفيلة  اأن  تعلم  • هل 
ال�شوتية. فوق  املوجات  �َشَماع  ت�شتطيع  الِقطط  اأن  تعلم  • هل 

الت�شمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�شان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عن  يغلق  الدلفن  اأن  تعلم  • هل 
ال�شمع حا�شة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�شلة  هي  الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�شدة  والزبدة  البي�ص  و�شفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�شمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامن  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�شه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�شفراء  واخل�شروات 
والفراط يف تناوله ي�شبب �شغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�شداع وت�شاقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�شل

التاجر ال�صغري
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اللنب الرائب 
�شولوماتينا،  يلينا  ال��دك��ت��ورة  اأع��ل��ن��ت 
اللنب  اأن  ال��رو���ش��ي��ة،  ال��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية 
ال���رائ���ب ي�����ش��اع��د ع��ل��ى حت�����ش��ن عملية 

اله�شم وتعزيز منظومة املناعة.
وت�شري اخلبرية اإىل اأنه ميكن ا�شتخدام 
ال��ل��نب ال���رائ���ب يف اأي����ام ال�����ش��وم، وهذه 
الإف��راط يف  بعد  م�شاألة حيوية خا�شة 

تناول الطعام.
يوم  اأج��زاء يف  اإىل  الرائب مق�شم  اللنب  بتناول لرت من  وتن�شح اخلبرية، 
ال�شيام، اأو ميكن تناول ح�شاء بارد من اخل�شار. كما اأن اللنب الرائب لذيذ 
ومفيد مع الثمار. ولكنها يف نف�ص الوقت ل تن�شح بتنظيم اأكر من يوم 

واحد لل�شوم يف الأ�شبوع.
وت�شيف، تناول كمية �شغرية من اللنب الرائب بانتظام مفيد للج�شم، لأن 

اللنب يعزز منومة املناعة.
وتقول، "لأن 70 باملئة من منظومة املناعة ترتكز يف الأمعاء وتعتمد على 
الرائب فيها ب�شورة مبا�شرة.  اللنب  يوؤثر  التي  الأمعاء،  حالة ميكروبيوم 
واللنب الرائب هو الروبيوتيك الذي يجلب البكترييا ال�شرورية لتعزيز 
املر�شية  البكترييا  على مواجهة  اجل�شم  قدرة  ما يحدد  املناعة،  منظومة 

التي تدخل اجل�شم من اخلارج".
من  ك��وب  تناول  يكفي  جيدة  بحالة  امليكروبيوم  على  احلفاظ  اأج��ل  وم��ن 
اللنب الرائب يوميا. وميكن ا�شتبداله بن فرتة واأخرى مبنتجات الألبان 

املخمرة الأخرى.

خرج بيرت واخته �شوزي اإىل احلقول اخل�شراء لح�شار بع�ص كيزان الذرة ال�شفراء ل�شلقها لتكون غذاء لهم، 
وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�شع فيه ال�شعادة ال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان الب يعمل طوال 
احلنون  ال��زوج  بتلبية طلبات  تكتفي  فكانت  الم  اما  ال�شغرية  عائلته  ليكفي طلبات  اج��ريا يف احلقول  اليوم 
اليوم قررت الخت احلنون ان تطعم دجاجاتها بع�ص  ال��ذرة هذا  وال�شغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان 
الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�شتقر يف الفرن ال�شاخن فخافت �شوزي من القرتاب 
منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكر قليال قليال حتى ا�شتقرت مت انتف�شت وكاأنها قطعة قطن ببيا�شها 
فاح�شت  لتتذوقها  فمها  و�شعتها يف  ومع حرارتها  �شوزي  يد  �شاخنة يف  اخ��رى  لت�شتقر مرة  وط��ارت  ال�شاهق 
بحالوة الطعم وا�شرعت لتخر والدتها مبا حدث فجاءت الم وو�شعت بع�ص احلبات على الفرن لتتحول بعد 
قليل اإىل ف�شار فما كان من بيرت ال ان قرر ان ي�شبح بائعا للف�شار بدون ان يخر من حوله كيف ي�شنعه وقد 
ابدع يف �شنعه فوجد اقبال كبريا من ال�شغار وا�شبح �شانع الف�شار ال�شغري من مي�شوري احلال وا�شبح لديه 

وعائلته ما يكفي ل�شراء بع�ص حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�شار .

الأف�شل يف  غالبا ما ُيطلب منا جتاهل اجل��وع، لكن من 
الوقت  اأن  يخرك  عندما  ج�شدك  اإىل  الن�شياع  الواقع 

حان لتناول الطعام، كما يقول العلماء.
وت��رت��ك��ز ال��ع��دي��د م��ن الأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ال�����ش��ائ��ع��ة على 
ح�شاب  عند  امل��ث��ال  �شبيل  على   - ب��اجل��وع  ال�شعور  جتاهل 
ال�شعرات احلرارية اأو تناول الطعام فقط يف اأوقات معينة 

من اليوم.
الطعام  وتناول  �شهيتنا  يف  الثقة  اأن  اإىل  الأبحاث  وت�شري 
عندما ن�شعر باجلوع - ت�شمى الأكل ب�شكل حد�شي - اأف�شل 
الدرا�شات، كان  اإحدى  النف�شية واجل�شدية. ويف  ل�شحتنا 
اأكر عر�شة  ب�شكل حد�شي  الطعام  تناولوا  الذين  اأولئك 
اأولئك  م��ن  اأج�شادهم  م��ع  بال�شعادة  وال�شعور  اأق��ل  ل��وزن 

الذين قيدوا تناولهم للطعام.

كان  اأج�شامنا  اإ���ش��ارات  مع  الن�شجام  اإن  الباحثون  وق��ال 
اأو  ع�شري  غ��ذائ��ي  نظام  "اأحدث  ات��ب��اع  م��ن  اأهمية  اأك��ر 

خطة لتناول الطعام".
 6000 اأك��ر من  ويف ال�شتطالع عر الإن��رتن��ت، اأج��اب 
�شاب يف ثماين دول على اأ�شئلة حول احرتام الذات وموؤ�شر 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  مقيا�ص  وه��و   ،)BMI( اجل�شم  كتلة 

الفرد يتمتع بوزن �شحي اأو غري �شحي.
ونظر الباحثون يف ثالثة اأمناط لتناول الطعام - حد�شية 

وعاطفية ومقيدة.
ويعرف الأكل العاطفي باأنه ا�شتجابة لالإ�شارات الداخلية 
م��ث��ل ال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��وت��ر اأو احل����زن. والأك����ل امل��ق��ي��د مقيد 
ب�شكل �شارم بهدف فقدان الوزن اأو احلفاظ عليه. ووجد 
التحليل اأنه كلما زاد عدد الأ�شخا�ص الذين ياأكلون ب�شكل 

حد�شي، كانوا اأكر �شعادة مع اأج�شادهم. كما كان لديهم 
ثقة اأعلى باأنف�شهم ووزن اأقل.

امل�شتويات الأعلى من الأكل  اأخ��رى، ارتبطت  ومن ناحية 
املقيد والعاطفي بانخفا�ص ر�شا اجل�شم وتقدير 

الذات وزيادة الوزن.
الدكتورة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ب��اح��ث��ة  وق���ال���ت 

�شارلوت ماركي، من جامعة روجترز 
الر�شائل  "ت�شري  نيوجري�شي:  يف 
املهم  م����ن  اأن������ه  اإىل  ب���ا����ش���ت���م���رار 
وال�شبع يف  اإ�شارات اجلوع  جتاهل 

اأج�شادنا، لكن الثقة يف اأج�شادنا 
ن�شعر  عندما  الطعام  وت��ن��اول 

باجلوع يبدو اأنه اأف�شل". 

درا�سة تك�سف عن اأف�سل طريقة لفقدان الوزن!

اآفا دوفريناي تت�صلم جائزة املوؤ�ص�صني يف حفل توزيع جوائز اإميي الدولية يف مدينة نيويورك.  رويرتز


