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الفول ال�سوداين احلل الأمثل لفقدان الوزن
التخل�ص من  ال�سوداين ي�ساعد يف  الفول  اأن  اإىل  خل�ص بحث جديد 
بع�ص الكيلوغرامات غري املرغوب فيها، واحلفاظ على �سحة القلب 
الفول  من  جراما   35 تناول  اأن  الدرا�سة  ووج��دت  ال�سيطرة.  حتت 
ال�سوداين املحم�ص اجلاف واململح قليال قبل وجبتني رئي�سيتني كل 
يوم ميكن اأن ي�ساهم يف اإنقا�ص الوزن وخف�ص �سغط الدم وحت�سني 
من  جمموعتني  تقييم  وع��ن��د  ال�����س��ي��ام.  اأث��ن��اء  اجل��ل��وك��وز  م�ستويات 
البالغني الأ�سرتاليني املعر�سني خلطر متو�سط   اأو مرتفع لالإ�سابة 
مبر�ص ال�سكري من النوع 2، اخترب الباحثون تاأثري تناول 70 جراما 
من الفول ال�سوداين )15 جراما اإ�سافيا من الألياف( بالإ�سافة اإىل 
نظام غذائي لفقدان الوزن، مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي قليل 

الد�سم، نظام غذائي لفقدان الوزن.
ووجدوا اأن كال املجموعتني فقدوا الوزن بعد 6 اأ�سهر )6.7 كجم(.

يف  اأك��رب  حت�سن  لديهم  ك��ان  ال�سوداين  الفول  تناولوا  الذين  اأول��ئ��ك 
الدم  �سغط  يف  انخفا�سا  املجموعة  ه��ذه  �سجلت  حيث  ال��دم،  �سغط 
الإ�سابة  خطر  بانخفا�ص  يرتبط  ما  وه��و  زئبقي(  ملم   5 )مبقدار 

باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية بن�سبة 10%.

زيادة اأ�سماك القر�ش يف املياه قرب ال�سواطئ املزدحمة
بعد  على  لكن  احل�سرية  املناطق  بع�ص  مياه  يف  امل�سطافون  ي�سبح 
ذلك،  يدركوا  اأن  دون  القر�ص  اأ�سماك  تتحرك  منهم  ق�سرية  م�سافة 
الأ�سماك  حت��رك��ات  تتبعت  م��ي��ام��ي  ج��ام��ع��ة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  بح�سب 

املفرت�سة قبالة ال�ساحل اجلنوبي لفلوريدا.
ويف اإطار الدرا�سة، جرى تتبع ثالثة اأنواع خمتلفة من اأ�سماك القر�ص 
هي قر�ص الثور وقر�ص احلا�سن وقر�ص اأبو مطرقة الكبري عرب تثبيت 
�سنوات.  لعدة  حتركاتها  ومراقبة  باأج�سادها  �سغرية  اإر���س��ال  اأجهزة 
وتوقع الباحثون اأن تبتعد اأ�سماك القر�ص عن املناطق املزدحمة مثلما 
اأنها  تفعل احليوانات الربية الكبرية، لكنهم وج��دوا، بدًل من ذلك، 

تق�سي وقتاً طوياًل يف املياه التي يحب النا�ص ال�سباحة فيها.
القر�ص  اأ���س��م��اك  اأب��ح��اث  برنامج  مدير  وه��و  هامر�سالج،  نيل  وق��ال 
واملحافظة عليها يف جامعة ميامي: »بالرغم من اأن هذا قد يجعلك 
متوتراً بع�ص ال�سيء، اإل اأنه يثبت بالن�سبة يل اأن القر�ص ل يريد يف 
احلقيقة اأن يهاجم النا�ص، واأنه، يف الواقع، يت�سامح معهم ومييل اإىل 
جتنبهم«. وين�سح هامر�سالج مرتادي ال�سواطئ بتجنب ال�سباحة يف 
ال�سيد،  النا�ص  فيها  التي ميار�ص  املناطق  ويف  الروؤية  �سعف  ف��رتات 
لكنه يقول اإن الدرا�سة تثري قدراً اأكرب من القلق على اأ�سماك القر�ص 
نظراً لأنها تواجه تهديدات من ال�سيادين وتلوث ال�سواطئ. واأو�سح: 
بالن�سبة لأ�سماك  �سوءاً  اأكرث  تكون  الأخبار رمبا  اإن هذه  القول  »اأود 

القر�ص منا نحن الب�سر«.

مقروط اللوز.. اإبداع اجلزائريني يف عامل احللويات
يعد "مقروط اللوز" من احللويات التي توارث اجلزائريون �سناعتها 
اأن���واع  ج��ي��ال ب��ع��د ج��ي��ل، وال��ت��ي تتطلب ت��ق��ن��ي��ات خمتلفة ع��ن ب��اق��ي 

احللويات الأخرى.
"مقروط  ال�سيدة رزقي، فاإن  وبح�سب اخلبرية يف الطبخ اجلزائري 
اللوز" متثل حلقة مهمة حتكي كيف كانت اجلزائر ملتقى احل�سارات، 
م�سيفة يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية": "احللويات هي حكاية 
من  العديد  و�سلت  وق��د  الإ�سالمية،  والفتوحات  بال�سفر  مرتبطة 
اأن  ميكن  ل  لهذا  العبا�سية  ال��دول��ة  عهد  يف  اجل��زائ��ر  اإىل  احللويات 

نحكي ق�سة مقروط اللوز خارج هذا الإطار التاريخي".
جزائري  اب��ت��ك��ار  ه���و  اللوز"  "مقروط  اأن  رزق����ي  ال�����س��ي��دة  واأك�����دت 
غرار  على  والرتكية  ال�سرقية  احللويات  العديد من  يناف�ص  خال�ص 
"البقالوة" و"الزلبية" وغريها من احللويات اللذيذة التي اأ�سبحت 

تزين املائدة اجلزائرية يف املنا�سبات والأعياد والأفراح.
الف�ستق، يف  ال�سرقية، تعتمد عادة على مادة  اأن احللويات  واأو�سحت 
اللوز  على  باعتمادها  معظمها  يف  اجلزائرية  احللويات  تتميز  حني 

واجلوز والكاكاو، وهو ما يعطيها �سحرا خمتلفا يف املذاق.
وعن �سر حالوة مذاق "مقروط اللوز"، قالت ال�سيدة رزقي: "الأمر 
القدماء  اجل��زائ��ري��ون  اخرتعها  التي  ال�سحرية  اخللطة  اإىل  راج��ع 
)الليمون(  القار�ص احلم�سية  بفاكهة  اللوز  تعتمد على مزج  والتي 

وهو ما مينحها طعما مميزا، ويخفف من حالوة الع�سل وال�سكر".
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ما الفرق بني الطق�ش واملناخ؟
مع كرثة احلديث عن التغري املناخي والحتبا�ص احلراري، عادة ما ينظر 
اأنهما كلمتان خمتلفتان لكنهما  "الطق�ص" و"املناخ" على  اإىل م�سطلحي 

حتمالن املعنى نف�سه.
اأن اخللط بني امل�سطلحني خطاأ �سائع،  اأن ما ل يدركه الكثريون، هو  اإل 
الوثيق  ارت��ب��اط��ه��م��ا  رغ���م   ، م��ع��ن��ي��نينْ خم��ت��ل��ف��نينْ وامل���ن���اخ  للطق�ص  اإن  ح��ي��ث 

ببع�سهما البع�ص.
ويقول الباحث يف �سوؤون البيئة واملناخ مازن عبود يف حديث ملوقع "�سكاي 
امل��ن��اخ ت�سكل  ت��غ��ري  ف��ي��ه ق�سية  ب��ات��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  اإن���ه يف  ن��ي��وز عربية"، 
اأن كثريين يخلطون بني  اإحدى التهديدات الكربى لالأمن البيئي، جند 
امل�سطلحني على اأنهما واحد، م�سريا اىل اأن الفرق بني "الطق�ص" و"املناخ" 

يتمثل ب�سورة رئي�سة يف عن�سر الوقت.
عن  الناجتة  اجلو  حالة  على  يطلق  الطق�ص  م�سطلح  ف��اإن  عبود،  بح�سب 
وذل��ك خالل  الأر����ص،  �سطح  م��ن  القريبة  ال��غ��الف اجل��وي  تقلبات طبقة 
فرتة ق�سرية من الوقت، متتد بني ب�سع �ساعات وعدة اأ�سابيع، وهي توؤثر 
والربد،  باحلر  ال�سعور  اليومية من حيث  الب�سر  على حياة  مبا�سر  ب�سكل 
وال�سغط  والرطوبة  والرياح  والثلج  واملطر  الغيوم  الطق�ص  مظاهر  ومن 

اجلوي.
ل�"مظهر الطق�ص" لفرتة طويلة من  اأما املناخ، وفق الباحث، فهو و�سف 
الزمن قد ت�سل اإىل 30 عاما، وهو ي�سمل معدلت درجات احلرارة وهطول 
الأمطار والثلوج ودرجات احلرارة العظمى وال�سغرى ومنط الرياح ون�سبة 
املياه اجلوفية  النباتي وم�سادر  بالغطاء  اأي�سا  ال�سم�سي، ويرتبط  ال�سعاع 

وال�سطحية.

وفاة مفاجئة لت�سارلبي 
دين عن 32 عامًا 

املمثلة  ن��ي��وي��ورك  يف  ع��ام��اً   32 ع��ن  توفيت 
ت�سارلبي  اإفريقية  الأزي��اء اجلنوب  وعار�سة 
فيلم  �سخ�سيات  اإح���دى  ج�سدت  ال��ت��ي  دي��ن 
بال�سعفة  الفائز  �سادِن�ص"  اأوف  "تراينغل 
وفق  ال�سنة،  ه��ذه  ك��ان  الذهبية يف مهرجان 
ما اأعلنت ناطقة با�سمها اأكدت خرباً ن�سرته 
ناطقة  واأك����دت  متخ�س�سة.  اإع���الم  و���س��ائ��ل 
الإلكرتوين  بالربيد  ر�سالة  املمثلة يف  با�سم 
اإىل وكالة فران�ص بر�ص "الأنباء التي ن�سرها" 
�سوؤون  يف  املتخ�س�ص  "تي.اإم+زي"  م��وق��ع 
"مروع"  باأنه  الوفاة  خرب  وا�سفة  امل�ساهري، 
. وا�سار هذا املوقع واآخر هو "ديدلين" اإىل 
"ب�سورة مفاجئة"  توفيت  دين  ت�سارلبي  اأن 
ومل  نيويورك.  م�ست�سفيات  اأح��د  يف  الثنني 
تتوافر اأي معلومات عن اأ�سباب وفاتها اأو عن 
اي مر�ص رمبا كانت تعانيه. واأدت ت�سارلبي 
دين يف فيلم "تراينغل اأوف �سادِن�ص" للمخرج 
وهي  ي��اي��ا،  دور  اأو�ستلوند  روب���ن  ال�سويدي 
�سبكات  م�ساهري  وم��ن  ب���ارزة  اأزي���اء  عار�سة 
ب�سورتها  مهوو�سة  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
بحرية  رح��ل��ة  اإىل  ُت��دع��ى  املهنية،  وحياتها 
ف���اخ���رة م���ع ال���رج���ل ال����ذي ت��رت��ب��ط بعالقة 

عاطفية به، وهو اأي�ساً عار�ص اأزياء.

بدائل اللحوم.. ماهي وهل ميكن 
ال�ستغناء ب�سكل كامل عن تناولها؟ �ص 23

ال�سيف بعد  الر�ساقة  ل�ستعادة  ن�سائح   6
وم�سادر  ج��داً  خفيفة  فهي  اخل�سروات،  بتناول  فكري   -
الأل��ي��اف، وه��ي حليفة ك��ل م��ن يريد احل��ف��اظ على قوام 
ر���س��ي��ق. وي��ج��ب اأن مت��ث��ل اخل�����س��روات ث��ل��ث ال��ط��ب��ق على 
الأقل. تو�سح الدكتورة يف التغذية كورين �سي�سبور�سي�ص-
Corinne Chicheportiche- ع���ي���ا����ص 

Ayache: "اأ�سهل اخل�سروات التي ميكن ه�سمها هي 
الكو�سا والفا�سوليا اخل�سراء والباذجنان واجلزر املطبوخ 

والبطاطا والبطاطا احللوة".
- التخلي عن الأطعمة التي حتتوي على موؤ�سر جالي�سيمي 
والأرز  الأبي�ص،  واخلبز  احللوة،  )املنتجات  مرتفع   GI
ب�سرعة  امت�سا�سها  يتم  حيث  ذل���ك(،  اإىل  وم��ا  الأب��ي�����ص، 
من قبل اجل�سم، وبالتايل يح�سل تخزين الكربوهيدرات 
ب�سهولة على �سكل دهون يف البطن. لذلك من ال�سروري 
ال�سكر  النيئة، اخلالية من  الأطعمة  اختيار  الإمكان  قدر 
والقليل من املعاجلة قدر الإمكان )مثل احلبوب الكاملة، 
والبقول، والفواكه واخل�سروات، وما اإىل ذلك( التي يتم 
ت�سمن  وال��ت��ي  تدريجًيا  فيها  الكربوهيدرات  امت�سا�ص 

�سبًعا طويل الأمد.
- حت��ت��وي حل��وم البقر وحل��م العجل وحل��م ال�����س��اأن على 
دهون م�سبعة ي�سهل تخزينها. توؤكد األك�سندرا ريتيون اأن 
"اللحوم الزائدة حتفز اللتهابات وميكن اأن تخل بتوازن 
اجلراثيم  ت�سهم  اأن  ميكن  ذل��ك،  وم��ع  املعوية.  اجلراثيم 
الأف�سل احلّد  الوزن". لذلك من  زي��ادة  املتوازنة يف  غري 
وُيف�سل  الأ���س��ب��وع  يف  م��رت��ني  اإىل  ال��ل��ح��وم  ا�ستهالك  م��ن 

الدواجن والأ�سماك والبي�ص اأو حتى التوفو.
امل�سنوع  النباتي  ال�سمن  ال��زب��دة،  ال��ق�����س��دة،  م��ن  احل���ّد   -
امل�سبعة  ب��ال��ده��ون  غنية  الهند  ج��وز  اأو  النخيل  زي��ت  م��ن 
ب�سهولة  تخزينها  وميكن  ال�سرايني  �سّد  اإىل  متيل  التي 
يف اجل�سم، والرتكيز على الدهون النباتية اجليدة )زيت 
ال��زي��ت��ون، ب���ذور اللفت، اجل���وز، ال��ك��ت��ان، اإل���خ( ال��ت��ي توفر 
الدهون  متاًما  ونتجّنب  الأ�سا�سية.  الدهنية  الأحما�ص 
ي�سعب  التي  اإل��خ(  الدونات،  املقلية،  )الأطعمة  املطبوخة 

ه�سمها.
- الزبادي والزبدة والق�سدة واخلل والآي�ص كرمي ... غالًبا 

ما تكون املنتجات قليلة الد�سم غنية بالإ�سافات لتعوي�ص 
نق�ص ال�سكر اأو الدهون. ومع ذلك، فاإن املواد امل�سافة، ول 
اجلراثيم  تعطل  اأن  ميكن  وامل�ستحلبات،  املحليات  �سيما 
اأن  الأف�سل  م��ن  لذلك  اله�سم.  تعطل  وبالتايل  املعوية 

تنغم�سي مرة واحدة يف الطعام الطبيعي غري امل�سّنع.
العميقة  الع�سالت  تقوية  على  ال��ت��م��اري��ن  ه��ذه  تعمل   -
حلزام البطن والتي ت�سكل حزاًما طبيعًيا مي�سك الأع�ساء 
الداخلية للح�سول على معدة م�سطحة ومتنا�سقة. ادعمي 
نظامك الغذائي ببع�ص التمارين اخلا�سة بالبطن، ملزيد 

من النجاح يف مهمتك.

متارين ل�سد �لزنود يف �أ�سبوع
تقوية  مت��اري��ن  واأب�سط  اأف�سل  م��ن  جمموعة  يلي،  م��ا  يف 
الذراعني. يجب اأن تكون جميع التمارين م�سممة لتنا�سب 
اكت�سفي  ل��ذا  والأم���ان،  الراحة  اأج��ل  لياقتك من  م�ستوى 
واملجموعات  ال���ت���ك���رارات  م��ن  ال�سحيح  ال��ع��دد  بب�ساطة 
دون  م��ن  ج�سمك  على  ك���اٍف  ب�سكل  تعمل  ال��ت��ي  الزمنية 
مع  تدريجياً  زيادتها  على  واحر�سي  اإ�سابة،  يف  الت�سبب 

حت�سن قوتك.

�لتمدد
وثني  ال��ورك��ني  عر�ص  مبقدار  قدميك  مباعدة  مع  قفي 
ركبتيك قلياًل، اأم�ِسكي بالدمبل بكلتا يديك. ارفعي يديك 

لأع��ل��ى وف���وق وخ��ل��ف راأ����س���ك، واحملي 
اإبقاء  م��ع  ع��م��ودي،  �سكل  يف  الدمبل 
اثني  م�����س��ت��ق��ي��م��ني.  م��ع�����س��م��ي��ك 
مرفقيك، قومي بخف�ص الدمبل 
ت����اأك����دي من  خ���ل���ف راأ�����س����ك - 
نحو  متجهني  مرفقيك  اإبقاء 
العلويني  وذراع���ي���ك  ال�سقف 
ب���ال���ق���رب م���ن راأ����س���ك. 
ذراعيك  اف����ردي 
ل�����ل�����خ�����ل�����ف 
وك�������������������رري 

التمرين.

�لرفع �جلانبي
قفي ب�سكل م�ستقيم مع ثني ركبتيك قلياًل، اأم�سكي دمبل 
يف كل يد و�سعي ذراعيك اإىل جانبيك. مع احلفاظ على 
انحناء طفيف يف مرفقيك، ارفعي ذراعيك لأعلى وللخارج 
اإىل اجلانبني، حتى ت�سبحا م�ستويتني مع كتفيك. تاأكدي 

من اأن راحة يدك ل تزال متجهة لأ�سفل.
اخف�سي ذراعيك ببطء وكرري 8-12 مرة.

مترين �ل�سغط
ا�ستلقِي على وجهك لأ�سفل على الأر�ص مع املباعدة بني 
على  يديك  راحتي  �سعي  �سم،   20-15 ح��وايل  قدميك 
الكتفني. حافظي  اإبقائهما بعيداً عن عر�ص  الأر���ص، مع 
على ج�سدك م�ستقيماً، وحتركي لأعلى على اأ�سابع قدميك 
وارفعي ج�سمك عن الأر�ص با�ستخدام ذراعيك حتى يتم 
واخف�سي  ببطء  مرفقيك  اثني  ثم،  بالكامل.  متديدهما 
�سدرك نحو الأر�ص. توقفي حوايل 10-15 �سم قبل مل�ص 
الأر�ص مبعدتك. حافظي على ا�ستقامة الظهر وال�ساقني. 

ادفعي نف�سك لل�سكل الأ�سلي وكرري الأمر.
اإذا كان هذا �سعًبا للغاية يف البداية، فيمكنك عمل ن�سخة 
ذلك،  م��ن  اأب�سط  حتى  الأر�����ص.  على  ركبتيك  م��ع  اأ�سهل 
وقوفاً،  التمرين  بهذا  والقيام  احلائط  ا�ستخدام  ميكنك 

مع جعل قدميك على بعد 50 �سم تقريباً من احلائط.

بعد غياب 15 عاما.. ال�سياح 
الأوروبيون يعودون لفنزويال

تتح�سر فنزويال ل�ستقبال ال�سياح 
الأوروبيني اعتبارا من مطلع عام 
العزم على توفري  2023، عاقدة 
البنية التحتية املتطورة واخلدمات 
ال�سياحية املميزة، للزوار العائدين 

اإىل ربوعها بعد غياب 15 عاما.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ط��ور ال��ه��ام بعدما 
اأعلن الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص 
م��������ادورو، الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، اأن 
ت�سغيل  ترخي�ص  اأع���ادت  حكومته 
دام  غ��ي��اب  بعد  ال�سياحية  ال�سفن 
بالده  اأن  على  م�سددا  عاما،   15
"منفتحة على العامل" واأن "�سالح 
فنزويال ال�سري للنمو القت�سادي 
على املدى املتو�سط لي�ص النفط اأو 

الغاز، بل ال�سياحة".
يف  حملية  اإعالمية  مل�سادر  ووفقا 
من  ال�سياح  "اآلف  ف��اإن  كاراكا�ص، 
وفرن�سا  وبلجيكا  واإ�سبانيا  اأملانيا 
واإيطاليا �سيتوافدون على ال�ساحل 
الكاريبي الرائع جلزيرة مارغريتا 
يف ���س��م��ال ���س��رق ال��ب��الد ع��ل��ى منت 
الو�سول  يف  �ستبداأ  �سياحية  �سفن 
العام  ي��ن��اي��ر   3 يف  ف��ن��زوي��ال  اإىل 

املقبل".
وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي اآيل 
ت�سريحات  يف  و����س���ف  ب���������ادرون، 
باأنه  م��������ادورو  اإع�������الن  ���س��ح��ف��ي��ة 
الق�سرية  ال����ت����داب����ري  "يك�سر 
املتحدة  للوليات  اجلانب  اأح��ادي��ة 
ل�سنوات  منعت  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة 
و����س���ول ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة من 

اأوروبا اإىل فنزويال".
ت�سريحات  اأن  م��راق��ب��ون  وي����رى 
ر�سائل  ف���ح���وى  ت��ع��ك�����ص  ب��������ادرون 
���س��ي��ا���س��ي��ة ت����رغ����ب ك����اراك����ا�����ص يف 
الأمريكية  الإدارات  اإىل  توجيهها 
"مل ت��ت��م��ك��ن من  ال��ت��ي  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
ملمو�سة  م���ك���ا����س���ب  اأي  حت��ق��ي��ق 
ال��ذي قدمته لزعيم  الدعم  ج��راء 
امل���ع���ار����س���ة خ������وان غ����واي����دو �سد 
خالل  م���ادورو  نيكول�ص  الرئي�ص 
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  م��ع��رك��ة 
الفنزويلية الأخرية عام 2018"، 
م����ا جت���ل���ى ب����و�����س����وح اإث�������ر جتنب 
الدعوة  توجيه  املتحدة  ال��ولي��ات 
ل��ل��رج��ل��ني، ع��ل��ى ح���د �����س����واء، اإىل 
ُعقدت  التي  الأمريكيتني"  "قمة 
يونيو  �سهر  اأجن��ل��و���ص يف  ل��و���ص  يف 
البيت  اأن  الرغم من  الفائت، على 
الأبي�ص اأعلن حينذاك اأن الرئي�ص 
ات�سل  ب�����اي�����دن  ج�����و  الأم������ريك������ي 
بغوايدو لتاأكيد اعرتاف وا�سنطن 

به ك�"رئي�ص موؤقت لفنزويال".

ال�سيف مو�سم  بعد  الر�ساقة  ل�ستعادة  ن�سائح   6
�ل�سهر�ت، وال  ن�ست�سلم للوجبات �خلفيفة �لتي توؤن�سنا يف  هذ� �ل�سيف، وككل مو�سم �سيفي، 

�إىل  �لذهاب  ونف�سل  �ل�سهية،  و�ملاأكوالت  �ل�سيافة  باأنو�ع  �لغنية  �لدعو�ت  نفوت 
�نتفاخات  و�لنتيجة:  �لريا�سي.  �لنادي  �إىل  �لذهاب  من  ب��داًل  �ل�ساطئ 

�سغرية يف �جل�سم ت�سبب �الإزعاج و�لكثري ي�سعى للتخل�ص منها ب�سرعة.
"نبد�أ  �ل�سيف،  يف  ظهرت  �لتي  �ل�سغرية  �النتفاخات  على  للق�ساء 

�سكل  على  تخزينه  يتم  �ل��ذي  �ل�سكر،  تناول  عن  بالتوقف 
مي�سيجيه  ماك�سيم  �لتغذية  خ��ب��رية  تو�سح  دهون" 

نتحكم  نحن  بالطبع،   .Maxime Mességué
�لدهون. لكن �الأ�سو�أ هو �الأطعمة  ا يف تناول  �أي�سً
�ل�سوكوالتة  �ألو�ح  مثل  و�ل�سكر،  بالدهون  �لغنية 
ذ�ت  �الأطعمة  "نتجنب  و�لب�سكويت.  و�لكعك 

�حللويات  مثل   )GI( �ملرتفع  �جلالي�سيمي  �ملوؤ�سر 
و�لدقيق  و�ملعكرونة  و�الأرز  �ل�سكرية  و�مل�سروبات 
و�خلبز �الأبي�ص و�لبطاط�ص �ملهرو�سة... الأنها تزيد 

من ن�سبة �ل�سكر يف �لدم، وبالتايل �لتخزين".

اأم���ام  نق�سيها  ال��ت��ي  الأوق������ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
تكون  ق��د  الهاتف  على  اأو  الكمبيوتر  جهاز 
نقوم  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ل��ن��ا.  بالن�سبة  مم��ت��ع��ة 
ببع�ص الإجراءات حلماية اأعيننا من اأ�سواء 
ال�����س��ا���س��ات ال��ت��ي ت�سبب م�����س��اك��ل ع��دي��دة يف 
اج���راءات لتجّنب م�ساكل   3 اإل��ي��ك  ال��روؤي��ة. 

العيون الناجتة عن ال�سا�سات:
لأننا  العني:  جلفاف  وقطرات  نظارات   1-
ون�ستخدم  ط��ب��ي��ع��ي  ه���و  م���ا  ن�����س��ف  ن��رم�����ص 
للروؤية  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  امل��ف��ي��دة  ال��ع�����س��الت 
العني  اإجهاد  ت�سبب  ال�سا�سات  ف��اإنَّ  القريبة، 
الأزرق  �سوءها  اأن  يثبت  �سيء  ل  وجفافها. 
يعزز اإعتام عد�سة العني، لكنه يحّفز الدماغ 

ومينع النوم لياًل.
عن  بعيًدا  الكمبيوتر  �سا�سة  ح��رك��ي  ل��ذل��ك 
راأ����س���ك مب�����س��اف��ة ت���ع���ادل ع��ل��ى الأق�����ل طول 
ب��ف��ل��رت �سوء  ن����ظ����ارات  ذراع��������ك. وارت��������دي 
 2- ت�سحيح.  لديك  يكن  مل  لو  حتى  اأزرق، 

هي  الذهبية  ال��ق��اع��دة  منع�سة:  ا���س��رتاح��ات 
والنظر  الأك��رث.  على  �ساعة  كل  ال�ستيقاظ 
 20 الأق���ل  على  دقيقة،  ع�سرين  ك��ل  بعيًدا، 
اأو  ال��ن��اف��ذة  ب��ج��وار  امل��ث��ال  م��رًتا )على �سبيل 
ملدة ع�سرين  املكتب(،  الآخ��ر من  الطرف  يف 
ثانية، وذلك لإرخاء الع�سالت التي حتفزها 

الروؤية القريبة لل�سا�سات.
ال�سوء  قلة  للتعب:  م�ساّد  م�سيء  جو   3-
ال�سطوع...  ���س��دي��دة  ال�سا�سة  اأو  ال��غ��رف��ة  يف 

جترب اأعيننا على التكيف معها واإرهاقها.
بحيث  الكمبيوتر  �سعي  اأم��ك��ن،  واإذا  لذلك، 
من  ال�سطناعي  اأو  الطبيعي  ال�سوء  ياأتي 
اجلانب، ل يواجهنا )خا�سة اإذا كانت ال�سم�ص 
للغاية(،  ب�سكل مبا�سر، فهي مبهرة  م�سرقة 
ول خلفها )ينعك�ص ال�سوء على ال�سا�سة(، اأو 
اأعلى روؤو�سنا. اإذا كنت ل ت�ستطيعني روؤية ما 
يكفي، خا�سة يف امل�ساء، قومي باإ�ساءة املزيد 

من الأ�سواء بدًل من زيادة �سطوع ال�سا�سة.

م�ساكل  لتجّنب  اإجراءات   3
العيون الناجتة عن ال�سا�سات
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�ش�ؤون حملية

زكي ن�سيبة خالل لقائه باأع�ساء هيئة �لتدري�ص �جلدد بجامعة �الإمار�ت:

 نتطلع اإليكم لتعزيز املعرفة وفتح اآفاٍق جديدة يف املجالت ذات الأهمية الوطنية

�سرطة اأبوظبي تنظم جمل�ًسا ملناق�سة ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�ش

ما يزيد عن 100 عر�ص حي وور�سة عمل وفعالية �سائقة يف �أكرب دورة بتاريخ �حلدث..

الزوار ل�ستقطاب  الرتويجية  حملته  ُيكّثف  لل�سيد  الدويل  اأبوظبي  معر�ش  واملرح..   املغامرة  والفائدة،  املُتعة  من  اأيام   7

••  العني - الفجر 

ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة،  زكي  معايل  رّحب 
العربية  الإم���ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص 
عددهم  وال��ب��ال��غ  اجل���دد  التدري�ص  هيئة  باأع�ساء  امل��ت��ح��دة، 
ويف  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  ت��دري�����ٍص  هيئة  ع�سو   130
ا�ستقبال  حفل  خالل  وذل��ك  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف 
ن��ّظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة. واأك����د م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ة خ���الل احلفل:  
"حر�ص اجلامعة على تعزيز قدراتها البحثية وبناء �سمعتها 

الدولية وحتقيق الريادة يف الأبحاث املتقدمة والتكنولوجيا 
يف  نتطّلع  اأن��ن��ا  كما  مبتكرة.  مم��ار���س��ات  وخ��ل��ق  التطبيقية 
املجالت  اآف��اٍق جديدة يف  وفتح  املعرفة  تعزيز  اإىل  اجلامعة 
ذات الأهمية الوطنية."  واأ�ساف: "اإنه من الأهمية مبكان 
اأن نكون على دراية مبكانة جامعة الإمارات وا�سرتاتيجياتها 
الإم��ارات، ل �سيما  امل�ستقبلية لدولة  التوجهات  املبنية على 
واأنها مرتبطة ب�سكل مبا�سر باملبادئ الع�سرة التي و�سعتها 
القادمة.  عاماً  تطّورها يف اخلم�سني  لتوجيه  الدولة  قيادة 
حيث ُتعّد هذه املبادئ جديرة بالهتمام لأنها متثل اأهداف 

اجلامعة، والتي هي م�سدر لإنتاج الفكر واملعرفة والبتكار 
جامعة  " اإن  للجامعة:  الأعلى  الرئي�ص  واأو�سح  والبحث.  
وبناء  العاملي  لالنفتاح  مثال  الإم����ارات-  امل�ستقبل-جامعة 
الالزمة  الكفاءات  لتنمية  الدولية،  وال�سراكات  العالقات 
الداخل  يف  ومت�ساحمة  واإن�����س��ان��ي��ة  ق��وي��ة  جمتمعات  ل��ب��ن��اء 
ان�سمامكم  خ��الل  م��ن  " نتطّلع  ق��ائ��اًل  واخلارج."  ووّج���ه 
اإىل اجلامعة امل�ساهمة يف تثقيف �سبابها واإعدادهم ليكونوا 
قادة يف جمالتهم، بالإ�سافة اىل تعزيز بناء الن�سيج الثقايف 
واقت�ساد املعرفة للم�ساهمة يف حتقيق روؤية دولة الإمارات." 

وت�����س��ّم��ن ال��ربن��ام��ج ع��ر���س��اً ح���ول روؤي����ة ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
للخم�سني عاماً القادمة، قّدمه الدكتور ماثيو اإيفان�ص، نائب 
مدير اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية بالإنابة، عّرف احل�سور 
"جامعة امل�ستقبل"،  من خالله على روؤية جامعة الإم��ارات 
على  اجل��دد  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  اأك��د  كما  وتطّلعاتها، 
التعليمية  العملية  حم��ور  باعتبارهم  الطلبة  دع��م  اأهمية 

وت�سجيعهم على العمل اجلاد واغتنام الفر�ص.  
البحوث  مكتب  مدير  �سريف،  حم�سن  الدكتور  ق��ّدم  فيما 
وتوّقعات  التمويل  "فر�ص  ح��ول  عر�ساً  املمولة  وامل�ساريع 

البحثية  ب��امل��راك��ز  وع����ّرف  الإمارات"،  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��ح��ث 
كما  وجم��الت��ه.  ال�سرتاتيجي  البحث  وحم���اور  والكليات 
اإب���راه���ي���م، م��دي��ر م��ك��ت��ب الفاعلية  ع��ر���ص ال��دك��ت��ور و���س��ام 
من  تت�سمنه  وم��ا  الأك��ادمي��ي��ة  اجل���ودة  ع��ن  نبذة  املوؤ�س�سية 
العرتاف الأكادميي، ومراجعات الربامج، والتعلم ال�سامل، 
الأكادميية.  ب��اجل��ودة  يتعلق  فيما  وغ��ريه��ا  املناهج  واإدارة 
املرزوقي، عميد  الدكتور علي ح�سن  اللقاء بتقدمي  وانتهى 
والتوقعات"  "الفر�ص  ح��ول  عر�ساً  العليا  ال��درا���س��ات  كلية 

لأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد.

••  اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي ال�سالمة املرورية لطلبة  ناق�ست �سرطة 
بديوان  اأبوظبي  جمال�ص  مع  بالتعاون  امل��دار���ص 
ال��رئ��ا���س��ة وذل���ك يف حم��ا���س��رة ت��وع��وي��ة  بعنوان 
"العودة اإىل املدار�ص" ُعقدت يف جمل�ص "املتعر�ص 
�سيف العفاري" مبنطقة العامرة بالعني  بح�سور 
ال�سعادة  اأهايل املنطقة وم�ساركة دورية  عدد من 
�ساعد  و�سركة  را�سد"  ال�سغري  "الطفل  ودوري���ة 

لالأنظمة املرورية.
اإدارة  م��ن  الكلباين  ع��ب��داهلل  �سعيد  امل��ق��دم  وق���دم 
م��رور العني  مبديرية امل��رور وال��دوري��ات بقطاع 
املرورية  ل��ل��ق��واع��د  ���س��رًح��ا  امل��رك��زي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لأولياء الأمور والطريقة الآمنة لركوب احلافلة 

احلافالت  �سائقي  تقيد  �سرورة  موؤكداً  املدر�سية 
للحافالت  الطلبة  ركوب  اأثناء  ال�سالمة  بقواعد 
املحددة  القانونية  بال�سرعات  والتقيد   ، املدر�سية 
اأثناء اإنزالهم اأمام �ساحة املدر�سة و�سرورة تواجد 
اأولياء الأمور مع اأبنائهم حفاظا على �سالمتهم.

فرع  العزيزي مدير  ال��رائ��د خالد  حممد  وق��ال 
كثفت  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  اإن  ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات 
خالل الفرتة املا�سية ور�ص وحما�سرات التوعية  
ل�سائقي احلافالت وامل�سرفني  حول اأهمية التقيد 
بالقواعد املرورية ومت  عر�ص فيديوهات توعوية 
الأمور  اأول��ي��اء  وتعريف  امل��روري��ة  الأنظمة  ح��ول 
باأهداف دورية ال�سعادة  و"دورية الطفل ال�سغري 

را�سد" .
املدر�سية  احل���اف���الت  ���س��ائ��ق��ي  امل�����س��ارك��ون  وح���ث 

ع��ل��ى ����س���رورة الل���ت���زام ب��ق��ان��ون ال�����س��ري وامل����رور 
بال�سرعات  والل��ت��زام  كافية  اأم��ان  م�سافة  وت��رك 
ال�سالمة  ا�سرتاطات  توفر  من  والتاأكد  املحددة، 

باحلافالت املدر�سية.
ونزول  �سعود  من  التاأكد  �سرورة  املجل�ص   واأك��د 
ال���ط���الب م���ن احل��اف��ل��ة امل��در���س��ي��ة ق��ب��ل حتركها 
منها،  نزولهم  بعد  الطالب خلفها  وق��وف  وع��دم 
و البتعاد عنها مب�سافة مالئمة، واجللو�ص على 

املقاعد داخل احلافلة بطريقة اآمنة.
التاأكد  اإىل  وامل�سرفني  ال�سائقني  املجل�ص  ودع���ا 
م��ن خ��ل��و احل��اف��ل��ة م��ن ال��ط��الب ب��ع��د تو�سيلهم 
اإىل املدر�سة واملنزل، والرتكيز على القيادة وعدم 
مبركز  والت�سال  الهاتف،  على  بالرد  الن�سغال 
الرقم  على  اأبوظبي  �سرطة  يف  والتحكم  القيادة 

باحلافلة  اأعطال  اأي  عن  الإبالغ  حالة  يف   999
اأثناء ترحيل الطالب وتاأمني احلافلة والطالب 
ال��ط��ري��ق اإىل ح��ني و�سول  اآم���ن خ���ارج  يف م��ك��ان 

حافلة بديلة.
ونا�سدت �سرطة اأبوظبي �سائقي  املركبات، خالل 
نقل الأبناء اإىل املدار�ص والعودة منها، مبركباتهم 
واملرور،  ال�سري  واأنظمة  قواعد  مراعاة  اخلا�سة  
ال�سالمة  �سبل  اأق�����س��ى  ت��اأم��ني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
املرورية،  احلركة  طبيعة  ومراعاة  لهم،  والأم��ان 
املجتمع  فئات  وجميع  الطلبة،  �سالمة  اأج��ل  من 
و   ، ال��ط��ري��ق  ا���س��ت��خ��دام  واآداب  بثقافة  وال��ت��ح��ل��ي 
�����س����رورة ت���وخ���ي احل��ي��ط��ة واحل������ذر خ����الل نقل 
اأب��ن��اءه��م م��ن واإىل امل��دار���ص، واإي��ق��اف امل��رك��ب��ة يف 

املكان الآمن اأمام اأو بالقرب من املدار�ص. 

•• اأبوظبي –الفجر

اأبوظبي  معر�ص  ُي��ق��ام  ت��اري��خ��ه،  يف  الثانية  ل��ل��م��ّرة 
ال�����دويل ل��ل�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة ع��ل��ى م���دى 7 اأّي����ام 
املُتزايد،  الإقبال اجلماهريي  متوا�سلة، مبا يعك�ص 
وُيلّبي توقعات ع�ّساق ال�سقارة وال�سيد والفرو�سية 
وي�ستجيب  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  وال������رتاث 
التي   11 ال���  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ار���س��ني  لطموحات 

ُت�سّكل احلدث وتر�سمه.
وُت��ق��ام ال���دورة اجل��دي��دة )اأب��وظ��ب��ي 2022( خالل 
الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر القاِدمني، 
بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات، وبرعاية ر�سمية 
م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة- اأب���وظ���ب���ي، ال�����س��ن��دوق ال���دويل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  احل���ب���ارى،  ع��ل��ى  للحفاظ 
للمعار�ص حيث ُيقام احلدث، وراعي قطاع "اأ�سلحة 
الف�سي  والراعي  الدولية،  كاراكال  ال�سيد" �سركة 
�سركة "كيو" للعقارات، و�سركاء تعزيز جتربة الزوار 
ك��ل م��ن اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك للريا�سة 
الريا�سية  ل��ل��ُم��ع��ّدات  ب��ولري�����ص  ���س��رك��ة  الن�سائية، 
وراعي  ال��ف��اخ��رة،  ال��ع��رب��ة  وجم��م��وع��ة  �سة،  املُتخ�سّ
"�سمارت ديزاين" و�سركة  �سركة  الفعاليات كل من 
"اإيه  ال�سيارات  �سناعة  و�سريك  امللكية"،  "اخليمة 
اأر بي الإمارات"، وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة 

اأبوظبي ونادي تراث الإمارات.
ويت�سّدر احلدث، الأكرب من نوعه يف منطقة ال�سرق 

م�ستوى  على  ال�سيد  معار�ص  واأفريقيا،  الأو���س��ط 
العامل من حيث تنوع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب 
دول  منطقة  م��ن  ال�سياح  ا�ستقطاب  يف  ه��ام��اً  دوراً 
زاره  اإذ  عموماً،  والعامل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
زائر،  األ��ف  و750  مليون  نحو   2003 العام  منذ 
 )2021 )اأب��وظ��ب��ي  الأخ����رية  ���س��ه��دت دورت����ه  فيما 
زيارة اأكرث من 105 اآلف زائر من 120 جن�سية.

وبهدف ا�ستقطاب املزيد من الزوار من خمتلف دول 
ت��اري��خ املعر�ص،  ال���دورة الأك���رب يف  ال��ع��امل، حل�سور 
حملة  للحدث  املُنّظمة  العليا  اللجنة  اأطلقت  فقد 
ترويجية وت�سويقية دولية كربى من خالل مكاتب 
الأوروبية  ال����دول  م��ن  ع���دد  يف  التمثيلية  امل��ع��ر���ص 
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  مل��واق��ع  اإ���س��اف��ة  والآ���س��ي��وي��ة، 
وو���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة والإل���ك���رتون���ي���ة مبا 
ي�ستهدف الزوار املُهتّمني من خمتلف قارات العامل.

اللجنة  رئي�ص  املن�سوري  علي  ماجد  معايل  وك�سف 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���ص، الأم�����ني ال���ع���ام لنادي 
�سقاري الإمارات عن نحو 100 ن�ساط حي وور�سة 
على  املعر�ص  جمهور  بانتظار  �سّيقة  وفعالية  عمل 
مدى اأّيامه ال�سبعة، من اأن�سطة تعليمية وُم�سابقات 
مبا�سرة  وري���ا����س���ي���ة  ت���راث���ي���ة  وع����رو�����ص  م��ب��ت��ك��رة 
املرح  من  املزيد  للعائلة  وتوفر  اجلميع،  ت�ستقطب 
وفر�ص التعّلم، ولُتعّزز من جاذبية معر�ص اأبوظبي 
كمهرجان جماهريي عائلي يهم وينا�سب كافة اأفراد 

الأ�سرة واملجتمع.

لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ص  اإّن  معاليه،  وق��ال 
وال��ف��رو���س��ي��ة ي��ج��ذب ���س��ن��وًي��ا اأك���رث م��ن 100 األف 
املحليني  النهائيني  املُ�ستخدمني  ذل��ك  يف  مبا  زائ��ر 
القدرة  ذوي  م���ن  والأف�������راد  وال��ت��ج��ار  وال���دول���ي���ني 
املالية العالية وكبار ال�سخ�سيات وُع�ّساق الريا�سات 
اأنواعه،  مبختلف  وال�����س��ي��د  واخل��ارج��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 

وذلك ملدة 7 اأيام متوا�سلة من العرو�ص والفعاليات 
ال�سّيقة واملُعامالت التجارية وبناء �سبكات الأعمال. 
واأكد اأّن املعر�ص يطمح اإىل حتقيق املزيد من التاأثري 
واجتماعياً  وثقافياً  بيئياً  جُمتمعاتنا  يف  الإيجابي 
هذا  يف  م�سوؤولية  اأك��رث  اأن�سطته  وجعل  واقت�سادياً، 

امليدان.

ثقافة  على  التعّرف  فر�سة  ل��ل��زوار  املعر�ص  وُيتيح 
دول�����ة الإم��������ارات وم���وروث���ه���ا الأ����س���ي���ل م���ن خالل 
الأن�سطة املتنوعة واملبتكرة التي ُيقّدمها لهم، والتي 
اأهمية احلفاظ  تعمل على رفع الوعي لديهم حول 
ت�سجيعهم  اإىل  اإ�سافة  الربية  واحلياة  البيئة  على 
على ممار�سة الريا�سات الأ�سيلة وال�سديقة للبيئة 

بنحٍو ُم�ستدام.
وتربز ب�سكل خا�ص يف املعر�ص فعاليات نادي �سقاري 
الإم��������ارات، ح��ي��ث ُي���ق���ّدم ب���رام���ج ح��ّي��ة ح���ول رعاية 
ال�سقور ومبادئ ممار�سة ال�سقارة، وُيعّرف مبدر�سة 
حممد بن زايد لل�سقارة وفرا�سة ال�سحراء، ومركز 
ال�سلوقي العربي، ف�سال عن اإتاحة الفر�سة للعائلة 
والتقاط  ل��ل��ت��ف��اع��ل  ع��م��وم��ا ً  وال�����س��ي��اح واجل��م��ه��ور 
الطيور  ب�سحبة  ال�سقارين  مع  التذكارية  ال�سور 

وكالب ال�سيد العربية.
ال�سقور والإب��ل واخليول وعرو�ص  وُتعترب م��زادات 
والكالب  اجل��ارح��ة  وال��ط��ي��ور  وال��رم��اي��ة  الفرو�سية 
ال�سلوقي  وم���زاي���ن���ة  ال�����س��ق��ور  اأج���م���ل  وُم�����س��اب��ق��ة 
اأك���رث الفعاليات  وال��ع��رو���ص ال��رتاث��ي��ة احل��ّي��ة، م��ن 
جذباً للجمهور. كما ُيقّدم معر�ص اأبوظبي الدويل 
حّية  حُم��اك��اة  جتربة  لُع�ّساقه،  والفرو�سية  لل�سيد 
بالقو�ص  الرماية  ريا�سة  ل��ه��واة  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
اأن�سطة  واملُ�ساركة يف  اآمنة،  بيئة مثالية  وال�سهام يف 
الرماية والت�سديد با�ستخدام بنادق ال�سيد والقو�ص 
وال�سهم للُمبتدئني واملُحرتفني، ف�ساًل عن اكت�ساف 

والعر�ص  الرماية،  املتاحة يف جمال  املُعّدات  اأح��دث 
ال�سّيق للرماية بال�سهم من على ظهر اخليل.

والأن�سطة  ال���ع���م���ل  ور�������ص  م����ن  ال���ع���دي���د  اأّن  ك���م���ا 
التعّرف  منها  الأطفال،  بانتظار  الهادفة  التعليمية 
املهور  بينها  وم��ن  لديهم،  لة  املُف�سّ احليوانات  على 
واخل���ي���ول وال���ك���الب وال���ط���ي���ور، ل��ي��ت��وا���س��ل��وا معها 
ويتعّرفوا على اأ�ساليب رعايتها وكيفية الرفق بها يف 

وقت مبكر من منّوهم.
يف  املُجتمعي  والتفاعل  التكامل  جهود  من  وكجزء 
مّت  والفرو�سية،  لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ص 
اأن�سطة  لتقدمي  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
مميزة و�ساملة لالأطفال من اأ�سحاب الهمم، بهدف 

اإ�سراكهم ودجمهم يف املُجتمع.
يف جمال الريا�سات اخلارجية، وفيما يعر�ص احلدث 
يف  �سيوعاً  الأك��رث  والفعاليات  الريا�سية  للُمعّدات 
للتعّرف  اأي�ساً  الهواء الطلق، فاملعر�ص يدعو زواره 
املغامرات  �سعيد  ع��ل��ى  وال��ف��اع��ل��ني  امل��وؤث��ري��ن  ع��ل��ى 
ال�سناعة  رواد  مع  والتوا�سل  امل��ث��رية،  والريا�سات 
اليدوية،  الفنون واحل��رف  املجال. يف قطاع  يف هذا 
ُي�سارك ع�سرات الر�ّسامني والفنانني الت�سكيليني من 
دولة الإمارات و�سائر دول العامل يف اأن�سطة املعر�ص 
�سة يف فن  الفنية، والتي ت�سهد كذلك ور�ساً ُمتخ�سّ
الفخار  و�سناعات  العربي،  واخل��ط  باأنواعه  الر�سم 
والنحت وال�سجاد واخلو�ص )�سعف النخيل(، اإ�سافة 

لركن الت�سوير الفوتوغرايف.

مدير عام �سرطة اأبوظبي يلتقي املتعاملني 
يف مركز فح�ش ال�سائقني

•• اأبوظبي - الفجر

 اط��ّل��ع ���س��ع��ادة ال���ل���واء م��ك��ت��وم علي 
ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 
يف  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  خ��دم��ات  على 
مبنطقة  ال�����س��ائ��ق��ني  فح�ص  م��رك��ز 
ترخي�ص  ملديرية  التابع  "م�سفح" 
بقطاع  والآل��������ي��������ات  ال���������س����ائ����ق����ني 
اأبوظبي  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
امليدان"  "يف  م��ب��ادرة  �سمن  وذل���ك 

احلكومية 
و�سارك يف تقدمي اخلدمات والتقى 
على  وت��ع��رف  املتعاملني  م��ن  ع���دداً 
م��الح��ظ��ات��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م حول 
املقدمة لهم، ووقف على  اخلدمات 
كفاءة وفعالية اإجراءات العمل فيها 
و�سرعة  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ر���س��ا  وم����دى 
اإجن�����از م��ع��ام��الت��ه��م، وا���س��ت��م��ع اإىل 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  ع�����ن  اإي�����ج�����از 
للجمهور واجلهود املبذولة لتوفري 
ال�سعادة  ي��ع��زز  اجل��ه��د مب��ا  ال��وق��ت 
وال�سعور بالر�سا لدى املتعاملني . 

اأبوظبي  ���س��رط��ة  ع���ام  واأك����د م��دي��ر 
الل�������ت�������زام ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال���ت���وج���ه���ات 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
للمتعاملني  وال��رف��اه��ي��ة  ال�����س��ع��ادة 
�سمن جمتمع اإيجابي و�سعيد دائماً 
وفق  امل�����س��ت��م��ر  ال��ع��م��ل  اإىل  لف���ت���اً   ،
لتحقيق  ودقيقة  منظمة  منهجية 

ال�سعادة لالأفراد واملجتمع . 
اأبوظبي   و لفت اإىل حر�ص �سرطة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ام����ك����ان����ات ال����ك����وادر 

املتخ�س�سة ورفع  قدراتها لتقدمي 
للمراجعني، من  املتميزة  اخلدمات 
وتعزيز  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��دري��ب  خ���الل 
امل��وؤ���س�����س��ي ون�سر  اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز 
الأف�سل  وال�ستخدام  الولء  ثقافة 

للتقنيات . 
اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  وراف���ق مدير   
ال���ع���م���ي���د حممد  خ������الل اجل�����ول�����ة 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر مديرية  ال��ربي��ك 

ترخي�ص ال�سائقني والآليات .

�جلر�حة ت�ستهدف �ملري�سات �مل�سابات ب�سرطان �لثدي بعد �ال�ستئ�سال

كليفالند كلينك اأبوظبي يوفر اجلراحة املجهرية الوقائية للوذمة اللمفية يف دولة الإمارات

•• اأبوظبي  – الفجر

اأعلن م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية 
التحويلية  اللمفية  الوذمة  جراحة  اإج��راء  عن  موؤخًرا  ال�سحية، 
ملري�سات �سرطان الثدي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 
ت�سري الأبحاث اإىل اأن واحدة من كل خم�ص مري�سات يعانني من 

حدوث الوذمة اللمفية.
الإ�سابة  م�����س��اع��ف��ات  ك��اأح��د  اللمفية  ال���وذم���ة  ت��ن�����س��اأ  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
الإبطية  الليمفاوية  العقدة  ت�سريح  جراحة  بعد  اأو  بال�سرطان 
ويعاين  الإ���س��ع��اع��ي.  ال��ع��الج  اأو  ال�����س��رط��ان  ان��ت�����س��ار  ع��ن  للك�سف 
امل�سابون بها من حالة وهن و�سعف �سديدة، حيث تظهر على �سكل 
ورم حاّد يف اجلزء العلوي من الذراع بعد اإزالة العقد الليمفاوية 
الإ�سابة  اح��ت��م��الت  زي����ادة  يف  ب��ه��ا  الإ���س��اب��ة  وتت�سبب  امل��ن��ت�����س��رة، 
النف�سية  اإىل جانب تاأثرياتها على احلالة  بالعدوى واللتهابات، 
واجل�����س��دي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��خ�����س��ع��ون لعالج 
ال�سرطان. وبح�سب منظمة ال�سحة العاملية، فاإنه قد مت ت�سخي�ص 

 ،2020 العام  الثدي خالل  ب�سرطان  ام��راأة  مليون   2.3 اإ�سابة 
ك�سف  وقد  العامل.  انت�ساًرا يف  ال�سرطان  اأ�سكال  اأكرث  يجعله  مما 
املر�سد العاملي لل�سرطان التابع للمنظمة باأن �سرطان الثدي كان 
اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوًعا يف دولة الإمارات يف العام 2020 مع 

ت�سجيل 1030 حالة جديدة.
�سرع  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  ك��ل��ي��ف��الن��د كلينك يف  م��ع  وب��ال�����س��راك��ة 
اجلراحة  ه���ذه  ب��ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�ست�سفى 
الوقائية يف دولة الإمارات، حيث اأجريت اجلراحة موؤخًرا ملري�سة 
مواطنة بعد انت�سار �سرطان الثدي اإىل العقد الليمفاوية. وعادة 
الأولية  ال�سرطان  اإىل جانب ج��راح��ات  ما جت��ري ه��ذه اجل��راح��ة 
الأخرى مثل ا�ستئ�سال الثدي، وهي اإجراء وقائي لتفادي الإ�سابة 
بالوذمة اللمفية، وقد ت�ساعد يف جتنب احلاجة لإجراء مزيد من 

العمليات اجلراحية.
ويف هذا ال�سياق، قال الدكتور رايف جورونيان، رئي�ص الق�سم ورئي�ص 
اجلراحة التجميلية يف كليفالند كلينك اأبوظبي: "ي�ساهم توفري 
هذه اجلراحة املجهرية الوقائية للوذمة اللمفية �سمن امل�ست�سفى 

م��ن احل�����س��ول على هذا  امل��ر���س��ى  اأ���س�����ص متينة لتمكني  يف و���س��ع 
العالج وحتقيق نتائج اأف�سل لهم، ل �سيما بعد عمليات ا�ستئ�سال 
ال��ث��دي ح��ي��ث ت��ك��ون خم��اط��ر اإ���س��اب��ة امل��ر���س��ى ب��ال��وذم��ة اللمفية 
اإطار  اأك��رث. وي��اأت��ي تقدمي ه��ذا النوع من اجل��راح��ات يف  مرتفعة 
الرتكيز  مع  الوقائية  ال�سحة  اأ�ساليب  لتح�سني  الأ�سمل  جهودنا 
ال�سحة  دائ��رة  جهود  مع  ويتوافق  اأ�سا�سية،  ب�سورة  املري�ص  على 
الوقائي  الطب  على  امل��ت��زاي��د  وال��رتك��ي��ز  ال�ستثمار  يف  باأبوظبي 
ج�سدًيا  منهكة  حالة  هي  اللمفية  "الوذمة  واأ���س��اف:  والدقيق". 
وع��اط��ف��ًي��ا، ف��ه��ي ت�سعف م��ن ق���درة امل��ري�����ص ع��ل��ى احل��رك��ة، وقد 
املُجازة  غرى  ال�سّ اجلراحة  هذه  اأن  من  وبالرغم  للُعزلة.  تدفعه 
�سحية  خيارات  اتباع  املر�سى  على  يجب  احلالة،  من  تخفف  قد 
يف اأ�سلوب حياتهم لتجنب حدوث اأية م�ساعفات، اإذ تزيد ال�سمنة 
والأمرا�ص الأخرى امل�ساحبة من خطر الإ�سابة بالوذمة اللمفية 
اإدارة  على  القدرة  وتعترب  الثدي،  ا�ستئ�سال  جراحة  اإج��راء  بعد 
والعالجات  ال�سرطان  ملر�ص  والنف�سية  الفيزيولوجية  التاأثريات 

املرتبطة به من العوامل املهمة يف ت�سريع تعايف املري�ص.

املتحدة الوليات  يف  كلينك  كليفالند  مع  بال�سراكة  جتري  الوقائية  • اجلراحة 
الورم ا�ستئ�سال  عمليات  بعد  اللمفّية  بالوذمة  الإ�سابة  خلطر  يتعر�سون  الثدي  �سرطان  مر�سى  من  خم�سة  كل  من  • واحد 

نوع  وهو   ،2020 العام  خالل  الثدي  ب�سرطان  العامل  يف  امراأة  مليون   2.3 اإ�سابة  ت�سخي�ش  جرى  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  • وفًقا 
ال�سرطان الأكرث �سيوًعا يف دولة الإمارات
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تناول  عن  �الأ�سخا�ص  بع�ص  ميتنع 
بكل  �حليو�نية  و�ملنتجات  �للحوم 
�أخ���رون  يحبذ  ال  فيما  �أ�سكالها، 
عن  �لبحث  ي��ح��اول��ون  و  تناولها 
بد�ئل لها، ولكن، هل بد�ئل �للحوم 

مفيدة حقا ؟.

ماهي �إيجابياتها و�سلبياتها

بدائل اللحوم.. ماهي وهل ميكن ال�ستغناء ب�سكل كامل عن تناولها؟

�لكثريون »يجهلونه« متاما

خبري يحذر من عامل خطر يف املنزل ي�سبب �سرطان الرئة 

و ب��دل م��ن ذل���ك، ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك ع��ام��ل خطر خمتبئ 
"يجهلونه"  الكثريين  اأن  ذل��ك،  م��ن  والأ���س��واأ  امل��ن��زل.  يف 

متاما.
ويو�سف �سرطان الرئة باأنه اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطانات 

"�سيوعا"، 
 وقد يكون �سبب هذه احلالة "اخلطرية" غاز عدمي اللون 
خمتبئا يف املنزل، وفقا للدكتورة ديبورا يل من �سيدلية 

دكتور فوك�ص على الإنرتنت.
وقالت الدكتورة يل: "ُيعتقد اأن غاز الرادون هو ال�سبب 

الثاين الأكرث �سيوعا ل�سرطان الرئة بعد التدخني".
اإنتاجه  وال��رادون غاز عدمي اللون والرائحة واملذاق يتم 

ثقيال  معدنا  اليورانيوم  ويعد  اليورانيوم.  حتلل  اأث��ن��اء 
موجودا يف ال�سخور، "غالبا ما يقع يف اأعماق الأر�ص".

ويت�سرب الرادون من الرتبة اإىل الهواء، حيث ي�سمحل 
وي��ن��ت��ج م��زي��دا م��ن اجل��زي��ئ��ات امل�����س��ع��ة. واأث���ن���اء التنف�ص، 
للم�سالك  املبطنة  اخلاليا  على  اجلزيئات  هذه  ترت�سب 
الهوائية، حيث ميكن اأن تتلف احلم�ص النووي، ما يوؤدي 
�سرطان  ت�سبب  اأن  وُيحتمل  خلوية/  طفرات  حدوث  اإىل 

الرئة، بح�سب منظمة ال�سحة العاملية.
ويت�سرب غاز ال��رادون من باطن الأر���ص اإىل املنازل عرب 
باجلدران،  الأر�سيات  تالقي  نقاط  اأو  الأر�سيات  �سقوق 
اأو  الكابالت،  اأو  الأنابيب  املوجودة حول  الثغرات  اأو عرب 

يظهر  وق��د  ل��ل��ج��دران،  الإ�سمنتي  ال��ط��وب  يف  التجاويف 
يف  ت��رك��ي��زه  وي��زي��د  خمتلفة،  ت��رك��ي��ز  م�ستويات  يف  ال��غ��از 
حتتوي  كثرية  �سخور  على  املحتوية  املناطق  يف  ال��ه��واء 
ذرات  فيه  ترتكز  )حيث  الغرانيت  مثل  ال��رادي��وم،  على 

الرادون(، وتنت�سر يف املباين التي يدخل يف تاأ�سي�سها.
اإنتاج غاز ال��رادون، فاإنه يتم  "عندما يتم  واأو�سحت يل: 
ب�سكل  الرتكيز  اإىل  ومييل  امل��ب��اين  اإىل  �سعودا  توجيهه 
النا�ص  من  وكثري  اجلوفية.  املياه  ويف  الأقبية  يف  خا�ص 

غري مدركني مل�ستويات الرادون التي يعي�سون فيها".
اأقل.  اأو   3 م  20 بيكريل /  الآم��ن هو  ال���رادون  م�ستوى 
ويقال اإن اأقل من 100 بيكريل / م 3 منخف�ص املخاطر. 

وم�ستوى 200 بيكريل / م 3 ميثل خماطرة عالية.
ومتيل امل�ستويات اإىل اأن تكون اأعلى يف الطوابق ال�سفلية 

من املباين ويف الأماكن �سيئة التهوية.
وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ق��د ي��ك��ون اأول��ئ��ك ال��ذي��ن يعملون 
حتت الأر�ص معر�سني ب�سكل خا�ص خلطر التعر�ص لغاز 

الرادون.
الرادون  الرئة، يرتبط غاز  النظر عن �سرطان  وب�سرف 
اأي�سا ب�سرطان الكلى و�سرطان اجللد وبع�ص اأنواع �سرطان 

الدم وبع�ص اأورام الدماغ، وفقا لالأبحاث العلمية.
ال�سرطان،  ال��رادون  "حتى عندما ل ي�سبب  وك�سفت يل: 
اأن يوؤدي اإىل تفاقم الأمرا�ص الأخ��رى. لقد  فاإنه ميكن 

 )COPD( ارت��ب��ط مبر�ص الن�����س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن
والتليف الرئوي".

ماذ� تفعل حيال �لر�دون؟
اأو����س���ت ال��دك��ت��ورة يل ب�����س��رورة خ��ف�����ص م�����س��ت��وي��ات غاز 
الرادون يف املكان الذي تعي�ص فيه. قائلة، اإن هذا يت�سمن 
عادة اإغالق البالوعات الأر�سية باإحكام وحت�سني التهوية 
عن طريق فتح جميع النوافذ وت�سغيل املراوح. واأ�سافت 
الحتبا�ص  ج���راء  ال�سقيعية  ال��رتب��ة  ذوب����ان  ب�سبب  اأن���ه 
احلراري، يتم اإطالق كميات هائلة من الرادون يف الغالف 

اجلوي، ما قد ي�سبح م�سدر قلق "خطريا" للم�ستقبل.

عند �لتفكري يف �سرطان �لرئة، فاإن عامل �خلطر �لذي يتبادر �إىل �لذهن هو �لتدخني، كونه ميثل �ل�سبب �لرئي�سي للمر�ص يف نحو 85 % من 
�الإ�سابات، بينما حتدث 15 % من �حلاالت يف غري �ملدخنني. ومع ذلك، يحذر �أحد �خلرب�ء من �أن �لبيانات �لعاملية تظهر �أن 50 يف �ملائة من 

�لن�ساء �مل�سابات ب�سرطان �لرئة مل يدخّن �أبد�، وكذلك 15 % �إىل 20 % من �لرجال.

للربوتني  نباتيا  ب��دي��ال  ال��ل��ح��وم  ب��دائ��ل  ت��ق��دم 
اأن يجعل تناول نباتي  احليواين، والذي ميكن 
اأ���س��ه��ل ع��ل��ى ال��ب��ع�����ص، ول��ك��ن غ��ال��ب��ا م���ا يكون 
احل�����س��ول ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن الربوتني 
الكامل �سببا وراء رف�ص النا�ص لفكرة العتماد 

على النباتات.
احليواين  الربوتني  بدون  اأنه  الأ�ساطري  تكرث 
عليها  واحلفاظ  الع�سالت  بناء  امل�ستحيل  من 
اأو اأنك لن تكون قادرا على حتقيق ذروة اأدائك 

الريا�سي. 
ممتازة  ن��ب��ات��ي��ة  م�������س���ادر  ه���ن���اك  اأن  ح����ني  يف 
والبذور،  واملك�سرات  البقوليات  مثل  للربوتني 
ف���اإن ب��دائ��ل ال��ل��ح��وم ت��وف��ر م�����س��درا للربوتني 
الأحما�ص  جميع  على  يحتوي  ال���ذي  ال��ك��ام��ل 
الأمينية الأ�سا�سية الت�سعة التي نحتاجها، وهذا 
يختارون  النا�ص  من  الكثري  يجعل  اآخ��ر  �سبب 

تناول بدائل اللحوم.
اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ال��دك��ت��ورة فيدريكا  ت��ق��ول 

يف  �ساين�ص:"نعم  لي����ف  مل���وق���ع  اأم����ات����ي 
ب���دائ���ل اللحوم  ت��ق��دم  ال��غ��ال��ب ق���د 

تلك  خ��ا���س��ة  ال��ف��ائ��دة،  نف�ص 
غنية  لتكون  امل�سممة 

كما   ، بالربوتني" 
"من  ت���������س����ي����ف: 

بالذكر  اجل�����دي�����ر 
تقدم  ال���ن���ب���ات���ات  اأن 
بروتينات كاملة اأي�سا، 

ل�����������ذا ف��������اإن 

ن�ستبدل  كنا  اإذا  �سرورية  لي�ست  اللحوم  بدائل 
من  متنوعة  مبجموعة  احل��ي��واين  ال��ربوت��ني 

الربوتينات النباتية يف كل وجبة."

ماذ� يوجد يف بد�ئل �للحوم؟
متنوعة  جمموعة  على  اللحوم  بدائل  حتتوي 
ت�سبه  نكهة  اأو  ملم�ص  لتحقيق  امل��ك��ون��ات  م��ن 

اللحوم، ت�سمل املكونات ال�سائعة ما يلي:
- بروتني نباتي حمكم ،غالبا بروتني البازلء.

ال��ب��ق��ول��ي��ات، غالبا  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى  ال���ربوت���ني   -
اأو  ال�سويا  بروتني 

العد�ص.
ال�����������س�����ي�����ت�����ان، - 

ب�����������روت�����������ني 
م�����������س�����ن�����وع 
بروتني  من 
ال��������ق��������م��������ح 

"الغلوتني".
ال����ف����ط����ري����ات  ع����ل����ى  ال�����ق�����ائ�����م  ال�������ربوت�������ني   -
فطر  ،هو   Fusarium venenatum

وحيد اخللية يتخمر باجللوكوز.
كمنكهة  اخل��م��رية،ي�����س��ت��خ��دم  م�����س��ت��خ��ل�����ص   -
اأو  مدخن  وبعد  باللحوم  �سبيه  طعم  لتحقيق 

متفحم لبع�ص بدائل اللحوم.
- ع�سري البنجر،غالبا ما ي�ستخدم كملون.

من  ال��ع��دي��د  حت��ت��وي  ب��امل��غ��ذي��ات،  التح�سني   -
واحلديد،   12 ب  فيتامني  على  اللحوم  بدائل 
من  غالبا  ال��ل��ح��وم  اآك��ل��ي  عليه  يح�سل  وال���ذي 

م�سادر حيوانية.

ماهي �إيجابيات و�سلبيات بد�ئل �للحوم؟
�اليجابيات

يقلل من تناول اللحوم احلمراء
اأظ��ه��رت درا���س��ة يف جم��ل��ة ال��ط��ب ال��ب��اط��ن��ي اأن 
تقليل ا�ستهالكك من اللحوم احلمراء ميكن اأن 
ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية وزيادة طول العمر.

�أك���������������ر 
مة  � �ستد �

يف 
�الإنتاج

ع��������������ادة م���ا 
بع�ص  تاأخذ 
ب������������دائ������������ل 
ال�����ل�����ح�����وم، 

م��ث��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��ف��ط��ري��ة م�����س��اح��ة �سغرية 
امل�ستخدمة  ب��الأر���ص  مقارنتها  عند  لإنتاجها، 
لإنتاج  امل�ستخدمة  والأر������ص  امل��ا���س��ي��ة  ل��رتب��ي��ة 
تاأثريا  اأق��ل  يكون  اإنتاجها  ف��اإن  لها،  الأع���الف 

على البيئة.

�ل�سلبيات
معاجلة بكثافة

تخ�سع بدائل اللحوم عموما للكثري من املعاجلة 
ومع  باللحوم،  �سبيهة  ونكهة  ملم�ص  لتحقيق 
اأي�سا معاجلة بع�ص اللحوم،  ذلك ، ميكن 
مبا يف ذلك النقانق وحلم اخلنزير املقدد، 
ب�سكل مكثف، لذا ل يقت�سر هذا بال�سرورة 

على بدائل اللحوم.
اأق�����ل ودي�����ة مل���ن ي��ع��ان��ون م���ن ع����دم حتمل 

الطعام اإذا مل تتمكن من معاجلة فول ال�سويا 
على  احل�سول  يف  �سعوبة  جتد  فقد  القمح،  اأو 

بدائل اللحوم التي تنا�سب احتياجاتك.

هل بد�ئل �للحوم مفيدة لك؟
منا�سبا  م�سدرا  اللحوم  بدائل  توفر  اأن  ميكن 
ل��ل��ربوت��ني لأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون وجبات 

نباتية، 
النباتية  الربوتني  م�سادر  خلط  اأماتي  تف�سل 
للتاأكد من اأنك ت�ستهلك بروتينات كاملة، بدل 

من العتماد ب�سكل كبري على بدائل اللحوم.
تقول اأماتي :

"هناك ثالث فئات رئي�سية من بدائل اللحوم، 
الكاملة  ال��ب��ق��ول  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ن��وع��ة  ت��ل��ك 
اللحوم  ملنتجات  م�سابه  منتج  لإن��ت��اج  وال��ف��ول 

)مثل برغر الفا�سوليا(، 
الربوتني  م�ستخل�سات  ت�ستخدم  ال��ت��ي  وت��ل��ك 
النباتي لإنتاج طعام �سبيه باللحوم )مثل نقانق 
على  القائم  امل��ف��روم  واللحم  ال��ب��ازلء  ب��روت��ني 
ال��ف��ط��ري��ات( واأخ����ريا اأح���دث اب��ت��ك��ارات اللحوم 
ال�سطناعية،  وال��ل��ح��وم  امل��خ��ت��رب  يف  امل���زروع���ة 
لأنها  نباتية  لي�ست  الفنية  الناحية  من  والتي 

حتتوي على خاليا حيوانية".
غ����ال����ًب����ا م�����ا ي����ت����م ت����دع����ي����م ب�����دائ�����ل ال���ل���ح���وم 
جملة  يف  ل���درا����س���ة  وف���ًق���ا   ،B12 ب��ف��ي��ت��ام��ني 
Nutrients،هذه مادة مغذية نح�سل عليها 
ب�سكل عام من م�سادر حيوانية لأننا ل ن�ستطيع 
�سنعها يف اأج�سامنا، اإذا كنت تعتمد على م�سادر 
اإ�سافة  اإىل  حت���ت���اج  ف��ق��د  ل���ل���ربوت���ني   ن��ب��ات��ي��ة 

فيتامني ب 12 اإىل نظامك الغذائي.
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رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  �سراره(  بن  ماركت  )�سوبر 
113790 حيث ان ال�سيد:�سعيد علي عبيد �سراره الكتبي - اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )�سوبر ماركت بن �سراره( البالغة 100% اىل 
ال�سيد:طارق �سندنفيتل بوثيانالكاث - هندي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية اىل وكيل خدمات تنازل �ساحب الرخ�سة ال�سابقة ل�ساحبها احلايل .
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
MOJAU_2022- 0085867 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن
الرخ�سة  ميلك   - اجلن�سية  بنغالدي�سي   - ح�سني  نور  حاجي  ف�سل  ال�سيد:حممد  ان  حيث 
بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  والثالجات(  املكيفات  لت�سليح  )بنغالدي�ص  التجارية 
مبوجب رخ�سة رقم )609922( حيث ان ال�سيد:حممد ف�سل حاجي نور ح�سني - بنغالدي�سي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )بنغالدي�ص لت�سليح 
املكيفات والثالجات( البالغة 100% اىل ال�سيد:�سعيد م�سبح بطي حممد القايدي اماراتي 
اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص   . فردية 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك 

عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد حمد علي �صامل املري
املرجتعة ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003504/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد حمد علي �سامل املري 
العنوان:امارة عجمان املنطقة الب�ستان �سارع كورني�ص عجمان بنايه عجمان تاور 3 �سقة رقم 2506 

�سندوق الربيد رقم 1672 دبي رقم املوبايل 05095409114 الربيد اللكرتوين ليوجد
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:م�سرف ال�سارقة 
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�سار  الق�سية  ، يف  ال�سالمي  
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف :234016.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 70535
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : فرو�ستي �ي�ص كرمي ذ.م.م 
ال��ق��ان��وين :�سركة   ال�سكل    ، دي��رة  8 ملك ليدر للعقارات - م��ردف -  ال��ع��ن��وان : حم��ل رق��م 
 : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م   776725  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائرة  تعلن  1271687 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل 
بتاريخ 2022/8/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/30  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�سابات 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة  ، العنوان : مكتب رقم 
كافة  معه  م�سطحباً   - فاك�ص:042973071   - هاتف:042973060   - بور�سعيد   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�ص:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية فرو�ستي �ي�ص كرمي ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0005331 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد اأعظم خالد احمد غني -    العنوان:9569909 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
ملالكه  العائد  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  امليدور   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم 
بالزام  بالتايل احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري   ، امليدور  املحامي/احمد 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17.000( درهم �سبعة ع�سر الف درهم 
بقايا اتعاب املحاماة - مع الفائدة القانونية على املبلغ املق�سي به بواقع 5% �سنويا 
من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز اأ�سل الدين - مع الر�سوم 
وامل�ساريف - ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات  - حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�صة على  امر    SHCFICIPTO2022 /0005857 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الراحة لل�سقق الفندقية -    العنوان:9594771 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / بهاء الدين حممد زكي حممد عو�ص 
جواز  املدعي  ت�سلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  نامر  احلكم  ن�ص  بالتايل   ،
ال�سفر اخلا�ص به  - حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية 10 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن بالن�صر

)2022/150466( 
املنذرة:الوثبة الوطنية للتاأمني 

العنوان:مكتب رقم 1205 - ملك �سركة م�سماك العقارية - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف:97142522110 
- فاك�ص:97142522113

املنذر اليه:عالء الدين حممد �سعيد حممد ال�سرفاء - اأردين اجلن�سية - العنوان:دبي - ديرة - بور�سعيد - كريك 
�سايد ريزيدن�ص - �سقة 1203

العنوان:دبي - ديرة - بور�سعيد - برج �سنرتيوم �ستار -  اأردين اجلن�سية -  اليا�ص �سبح -  اليه:مهند نبيل  املنذر 
العربية  الم��ارات  التاأمني - �ص.ب:50761 دبي -  ال�سرفاء خلدمات  �سركة  1202-1203 ملك  مكتب رقم 

املتحدة - فاك�ص رقم:0097142243226
املو�سوع:ومبوجب هذا النذار العديل فان املنذر تنذر املنذر اليه مبوجب هذا النذار تكلفكم املنذرة ب�سداد املبلغ 
ا�سفة  ايام من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار ول �ست�سطر  امل�ستحق مليون درهم )1.000.000( درهم خالل خم�سة 
لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم مبا يف ذلك الفائدة القانونية والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة 
ار�سل هذا النذار دون اخالل باأي من حقوق املنذرة الخرى �سواء يف العقد او يف القانون او يف العرف بحيث حتتفظ 

املنذرة بحقها يف املطالبة باأي من هذه احلقوق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإنذار عديل بالن�صر
)2022/150432( 

املنذر اليه:�سركة رم�سان العي�سوي للمقاولت العامه ذ.م.م
املنذر:دار امل�سعود لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م

لذلك فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )120.000( درهم مائة وع�سرون الف درهم 
املتبقي من قيمة اعمال الدهانات الداخلية واخلارجية )جوتن( يف م�سروع مبنى جتاري �سكني )اأر�سي + 3 
طوابق مواقف �سيارات + 2 طابق مكاتب +7 طابق متكرر( والكائن مبنطقة الق�سي�ص 3 بدبي ، قطعة ار�ص 
رقم 246/169 واململوك ل�سركة البناء لال�ستثمار العقاري وال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري 
 %5 2019/12/9 بال�سافة اىل  املوؤرخة يف  اليها مبوجب التفاقية  املنذر  ال�سركه  واملتعاقد عليه مع 
الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ العالن 
الالزمة �سدكم ومنها  القانونية  اتخاذ كافة الج��راءات  ا�سفة اىل  املنذرة  الن��ذار وال �سوف ت�سطر  بهذا 
ا�ست�سدار امر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �سبق ذكره بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ كافة 

احلقوق القانونية الخرى للمنذرة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 اعالن ن�صرا

املنفذ  اىل  لالتي  وفقا  �سده  املنفذ  اعالن  بن�سر  التكرم  �سعادتكم  من  نرجو 
�سده/بانداراتيل علي ، ومقره مدينة خورفكان - منطقة الربدي وذلك حيث 
ت�سليم   - التنفيذ  ملف  بفتح  قام  قد  عبداهلل  مراد  عبداهلل  املنفذ/حممد  ان 
مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  لدى   2022/84 بالرقم  �سريع 
خورفكان ويقت�سي ذلك ح�سوركم �سخ�سيا او ووكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
للمثول  العالن  تاريخ  من  يوم   15 اأق�ساها  مدة  يف  ال�سادر  القرار  تنفيذ  او 
امام اللجنة يف مقر بلدية مدينة خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو 
عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى 

والتقرير ب�ساأنها يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�صعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

70349 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
MOJAU_2022- 0085605 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول :ريجيتا اجايان رافيندران اجلن�سيه - الهند هوية رقم:784198730857525 
عن كامل ح�ستها البالغة 100% - اإىل الطرف الثاين :نليناك�سان اجيان بن نليناك�سان اجلن�سية:الهند ، 

بن�سبة 50% - واىل الطرف الثالث:موهيل موهانان موهانان - اجلن�سية الهند بن�سبة %50 
بال�سم التجاري )القوه للوكالت املالحية( ن�ساط الرخ�ص )تعهدات التموين بالوقود واملحروقات 

- باجلملة وكالء خدمات ال�سفن والناقالت ، خدمات التخلي�ص اجلمركي ، مكتب( واملرخ�ص 
من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم:777861 ال�سادرة 

بتاريخ:2020/1/7 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان - تعديالت اخرى:تعديل ال�سكل القانوين 
لي�سبح �سركة ذ.م.م ، تعديل ال�سم التجاري لي�سبح )القوة للوكالت املالحية ذ.م.م( وعليه �سيقوم الكاتب 

العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  564/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )61105( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :احمد ر�سا طاهري - واخرون
الطابق   -  2 ب��الزا  بوليفار  ب��رج   - را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  بوليفارد  �سارع   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
19 - مكتب رقم 1903 - هاتف 042277717 - فاك�ص 042277767 - رقم م��ك��اين:2609288186 - الهاتف 

املتحرك:0506085069
املطلوب اإعالنهم : 1- غيث تركان جواد 2- اجاى براكا�ص نافاراجن راي لوهيا 3- زينب غازي عطار با�سي 

4- امين امتاز  ال�سيباى 5- ميكلني للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)61105( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5856/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 76/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )114986( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :بندومل لتجارة الكهربائيات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى اأفنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 205 
- مقابل ديرة �سيتي �سنرت 

اإعالنهما : 1- جزيرة الم��ارات للطاقة 2- جزيرة امريت�ص بور كوربري�سن ذ.م.م - �سفتهما :  املطلوب 
منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)114986( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1430/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 43/2022 امر على عري�سة �سيغة تنفيذية ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )107088( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :حممد عبداملجيد عبداملجيد جعفر
ام��ارة دبي - بور�سعيد - دي��ره - �سارع الحت��اد - بزن�ص افينيو - مكتب 514 - الدور  عنوانه:المارات - 

اخلام�ص - خلف ال�سركة العربية لل�سيارات )وكالة ني�سان( 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عرفه عبدالقادر �سعد - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )107088.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 253/2022/5541 تنفيذ �صيكات 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �ساندهيا ناير يوجيدا�ص  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )10021( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 253/2022/5130 تنفيذ �صيكات 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- اورنيام بولكيل كونهي مويدو حمزة
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )788605( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
MOJAU_2022- 0085840 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�صر
هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  باك�ستاين   - الدين  �سيف  الدين  ال�سيد:طاهر  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�سما  الرخ�سة  يف   %50 البالغة  ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب  رقم:784198795279516 
)الياقوت خلدمات تو�سيل الطلبات( التي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم:794072 اىل ال�سيدة/

�ساريتي ترينا افياجا - نيجريية اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم:A12034974 لت�سبح ن�سبتها %50
وان ال�سيد:يا�سر عرفات حممد اح�سان هندي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم:784199724854205 ارغب 
امل�سماه )الياقوت خلدمات تو�سيل الطلبات( التي  50% يف الرخ�سة  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�ستي  يف 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم:794072 اىل ال�سيد:�ساكتي كامبوج رامي�ص �ساند هندي اجلن�سية 
ويحمل هوية رقم:784199653654006 لت�سبح ن�سبته 50%  - خروج �سريك/�سركاء ودخول اخر/اخرين

العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 

العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ا�صرف �صعيد �صليمان دغل�ض
جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003001/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�سرف �سعيد �سليمان دغل�ص 
رقم   415 ال�سقة  الغزائية  املواد  لتجارة  ال�سوري  الركن  في�سل  امللك  �سارع  العنوان:النعيمية 

مكاين:4409308896 - هاتف:0528754445-0555911239
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:امل�ستقبل لتاأجري 
ال�سيارات واحلافالت موؤ�س�سة فردية ، اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها 
اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :11061.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4748/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة مببلغ )1.000.000( بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000527 وال�سادر عن 
بنك الفجرية الوطني بقيمة مليون درهم فقط لغري .

طالب التنفيذ : احمد قا�سم جرب حممد قا�سم
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع برج خليفة - بزن�ص باي - برامي تاور 2809

املطلوب اإعالنهما : 1- �سوجنهون �سوي 2- ونو العاملية �ص.م.ح - �سفتهما : منفذ �سدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1000000( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                            يف التنفيذ رقم  63/2022/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم sct-137-2021 ال�سادر من حماكم مركز دبي املايل 
به وقدره )76204(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  املنفذ �سدهم  بالزام  القا�سي  ال�سغرية(  الدعاوي  العاملي )حمكمة 

درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سينتور لتجارة الكهربائيات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املنخول - بردبي - دبي - �سارع مركز برجمان - مبنى برج املكاتب - �سقة 24
املطلوب اإعالنه : 1- جبل عتاقة للتوريدات الكهربائية - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)76204( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 348/2022/5130 تنفيذ عقاري 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/-1 تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سمينه اإدري�ص اإدري�ص احمد - وميثله:بدر حممد علي القرق

3 - رقم الر�ص  1- املنطقة وادي ال�سفا  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة 
1994 - ا�سم املبنى MARCO POLO - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 1205 - �سقة �سكنية - امل�ساحة 168.50
2- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 2005 - ا�سم املبنى ALI BABA - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 608 - 

. �سكنية  �سقة   -  712
الوحدة  رق��م   -  1 املبنى  رق��م   -  CLEOPATRA املبنى  ا�سم   -  2119 الر���ص  رق��م   -  3 ال�سفا  وادي  املنطقة   -3

. �سكنية  �سقة   -  901-801
4- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 2120 - ا�سم املبنى ALLALDIN - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 1102 

- �سقة �سكنية - امل�ساحة 168.61 
5- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 688 نوع العقار �سكني. 6- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 690 - نوع 
العقار �سكني - 6- املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 191/0 - نوع العقار �سكني - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 253/2022/7622 تنفيذ �صيكات 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة كري�ستال كيوب لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي ذ.م.م 
2- وائل ح�سن حماده - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دايركت �سور�ص تكنولوجيز ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )142250( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

بالدعوى رقم:2022/2261 جتاري جزئي - عجمان
عليها(  )املدعي  زان��غ  روب��رت  ذ.م.م وميثلها مديرها  البناء  ملقاولت  اي  دبليو  عليها/تي  املدعي  اىل 
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية واملرفوعة �سدكم من/الكوبانال ميدل اي�ست 
�ص.ذ.م.م وعليه فانتم مكلفني باحل�سور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده عن بعد يوم 
اخلمي�ص املوافق:2022/9/8 ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك با�ستخدام تطبيق زووم املرئي وامل�سموع 

على الرابط التايل:

على  بالدعوى  لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ستندات  وار���س��ال  املحدد  باملوعد  الجتماع  على  ال��دخ��ول  يرجى 
اعمالها  �ستبا�سر  اخل��ربة  فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  للخبري  اللكرتوين  الربيد 
املدين/�سعيد  ال���دف���اع  خ��ب��ري  ب������  الت�����س��ال  لال�ستف�سار   - ق��ان��ون��ا  ل��ه��ا  امل��خ��ول��ة  ل��ل�����س��الح��ي��ات  وف��ق��ا 

�خلبري �لدفاع �ملدينالزرعوين:0504999810
�سعيد �لزرعوين

اإعالن مدعي عليه بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة

70197 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن بالن�صر

)2022/150468( 
املنذر:موؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات

Mumtaz Abaya And Sheila - املخطر اليها:ممتاز لل�سيلة والعباية
جمهولة حمل القامة

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل   2022/1/220998 رق��م  الخ��ط��ار  مبوجب 
وقدره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  ينذر  بتاريخ:2022/8/4  بدبي 
)42000( درهم وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الخطار وال �سوف 
جند انف�سنا م�سطرين لتخاذ الجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى 

ملطالبتك باملبلغ بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
MOJAU_2022- 0085601 رقم املعاملة

تنازل /بيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبدالرحمن احمد حممد عبداهلل الكمايل - اجلن�سية 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/

الفردية  املوؤ�س�سة   يف  وذلك   - المارات  اجلن�سية   - ال�سعدي  �سامل  عبداهلل  �سامل  عمر 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  برقم:778552  املرخ�سة  كافيه(  التوت  )�سجرة  امل�سماه 

القت�سادية بحكومة ال�سارقة
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن بالن�صر

)2022/150467( 
املنذر:موؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات

املخطر اليها:اخلطوط ال�سحرية للتمديدات ال�سحية والكهربائية
جمهولة حمل القامة

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل   2022/1/220971 رق��م  الخ��ط��ار  مبوجب 
وقدره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  ينذر  بتاريخ:2022/8/4  بدبي 
)11460( درهم وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الخطار وال �سوف 
جند انف�سنا م�سطرين لتخاذ الجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى 

ملطالبتك باملبلغ بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اإعالن بالن�صر

)150424/2022( 
املنذر:ا�ص ار ات�ص للخدمات الفنيه

املنذر اليه:�سيف جلف للمقاولت ذ.م.م
فان املنذر ينذركم وفور تبلغكم الخطار اىل �سرورة تنفيذ ماجاء بالخطار 
العديل مع �سرورة �سداد مبلغ 128.631/25 درهم مئة وثمانية وع�سرون 
الف و�ستمائة وواحد وثالثون درهم وخم�سة وع�سرون فل�ص املرت�سدة يف ذمة 
وال  الخطار  ت�سلمكم هذا  اي��ام من  �سبعة  املنذر يف خالل  ل�سالح  اليه  املنذر 

�سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
  اعالن بالن�صر 

  يف اال�صتئناف رقم : 2022/1123 
بناء علي طلب امل�ستاأنف / فادي ب�سام منقار 

امل�ستاأنف �سده : ايهاب زهري الطويل - �سوري اجلن�سية 
مبحكمة   1 رق��م  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يوم 
امل��واف��ق:2022/9/8م يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله -  اخلمي�ص 

بو�سفك م�ستاأنف �سده   
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  االحتادية اال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�صاعل فريد عبداهلل عبدالرحيم املرزوقي

جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003141/ 
اإىل املحكوم عليه : م�ساعل فريد عبداهلل عبدالرحيم املرزوقي 

املنفذ:�سركة  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
اليها  امل�سار  الق�سية  ، يف  �ص.م.ع   ات�سالت  المارات لالت�سالت - جمموعة  جمموعة 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 

وامل�ساريف :36730
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : فود مود الد�رة �ملطاعم �ص.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 066-400 ملك مركز بالديوم لالعمال �ص.ذ.م.م - الرب�ساء الوىل - ا�ستدامة 

 : الرخ�سة  رقم    ، ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ص   - حمدودة  م�سوؤولية  ذات  :�سركة   القانوين  ال�سكل    ،  B
680634 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1619305 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 

حماكم دبي بتاريخ 2022/8/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/19  وعلى 

�حل�سابات  لتدقيق  �لزعابي  ميثاء  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من 

 1 التجاري  املركز  زاي��د-  ال�سيخ  �سارع   - ب��ارك بالي�ص  ا�سكوت  بناية   -  1101 رق��م  : مكتب  العنوان   ،
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، حممول:0555578859   - هاتف:048768662   -

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�سابات 
 - 1 ب��ارك بالي�ص - �سارع ال�سيخ زاي��د- املركز التجاري  1101 - بناية ا�سكوت   العنوان : مكتب رقم 

هاتف:048768662 - حممول:0555578859   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ���ص.ذ.م.م  �ملطاعم  فود مود الد�رة  لت�سفية  اأع��اله 
 2022/8/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/22 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1708/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/252 نزاع حمدد القيمة بالزام املنفذ �سده 
بان يوؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )17.423.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
بجوار مطعم   - للتاأمني  دبي  �سركة  با�سم  - مبنى ملك خا�ص  الرقة  �سارع   - دي��رة   - دبي  عنوانه:امارة 

ال�سفدي 
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى رمي البوادي �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17423.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : مريمية لتجارة �لعطور وم�ستح�سر�ت �لتجميل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م 

العنوان : دبي ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م ،  
رقم الرخ�سة : 993480 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1624257 مبوجب هذا تعلن 
باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة 
واملوثق   2022/8/25 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2022/8/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى 
 411 مكتب   : العنوان   ، �حل�سابات  ملر�جعة  مبادئ  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 - هاتف:048866575   - ميثاء  ع��ود   - ب��ردب��ي   - املو�سى  ع��ب��داهلل  حممد  ع��ب��داهلل  ملك 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، فاك�ص:048866575 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملر�جعة �حل�سابات 
 ال��ع��ن��وان : مكتب 411 م��ل��ك ع��ب��داهلل حم��م��د ع��ب��داهلل امل��و���س��ى - ب��ردب��ي - ع���ود م��ي��ث��اء - 

هاتف:048866575 - فاك�ص:048866575   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
�لو�حد  �ل�سخ�ص  �سركة  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �لعطور  لتجارة  مريمية  لت�سفية  اأع��اله 
كاتب  واملوثق لدى   2022/8/25 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ.م.م 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2022/8/25 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي بتاريخ 
اأعاله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 208/2022/1706 تنفيذ مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة النم�ساوية العربية للخر�سانة اجلاهزة ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )22713( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 208/2022/1707 تنفيذ مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سباح احلديثة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �ص.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )45970.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1758/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/228 نزاع حمدد القيمة بالزام املنفذ �سدها 
بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )17.982.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
بجوار مطعم   - للتاأمني  دبي  �سركة  با�سم  - مبنى ملك خا�ص  الرقة  �سارع   - دي��رة   - دبي  عنوانه:امارة 

ال�سفدي 
املطلوب اإعالنه : 1- ام ال ا�ص �سي لرتكيب �سبكات الت�سال الداخلي �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17982.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5942/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/478 نزاع جتاري 
وقدره )99054.77( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة اترنيت اخلليج التجارية املحدودة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - مكتب رقم 1901 - برج بري�سم - رقم 

info@aldhaherinternational.com:مكاين:2477286838 - بريد الكرتوين
وميثله:جا�سم �سامل م�سبح �سامل 

املطلوب اإعالنه : 1- اآي ايه اي لوتاه للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)99054.77( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  3362/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3204 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )125526.19( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :�سكويبي فودز

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى ام ام تاورز - �سقة 1203
املطلوب اإعالنه : 1- الأوروبية لالأغذية البحرية �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)125526.19( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 70392

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:820/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )657778.92( درهم قيمة م�ستحقات املدعية 
الدى املدعي عليها مبوجب اوامر ال�سراء والفواتري وك�سف احل�ساب والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:اليا�ص للتاأجري احلافالت ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املكتوم - مبنى بناية الرمي - �سقة 1304

املطلوب اإعالنه :  1- بي اأي �سي للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/5/19 يف مادة جتاريه انتهائية 
الف  و�سبعة وخم�سون  �ستمائة  درهم  املدعية مبلغ وقدره )657.778.92(  توؤدي اىل  ان  املدعي عليها  الزام 
و�سبعمائة وثمانيه و�سبعون درهما واثنان وت�سعون فل�سا والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ،  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
MOJAU_2022- 0085962 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�صر
�صالون املنزل اجلميل للتجميل- وكيل خدمات

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ريا�ص نيندور مو�سى نيندور مو�سى اجلن�سية الهند يرغب يف 
التنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيدة/ �سائمة عامر خان �ساهاين اجلن�سية: 
باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون املنزل اجلميل للتجميل( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )768749( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت 
اخرى تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ا�سافة ن�ساط تغيري ال�سم التجاري لي�سبح �سالون �سائمة 
عامر للتجميل .  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5213/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 365/2022 جتاري م�سارف جزئي بعد ان ا�سبح 
قابال للتنفيذ اجلربي .

طالب التنفيذ :بنك اأبوظبي التجاري
 - ت:044266024   - لل�سيارات  الفطيم  ووك��ال��ة  امل�سعود  بناية  ب��ج��وار  امل��ط��ار  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

متحرك:0502429874 - �ص.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152
بريد الكرتوين:cicilcases@baitulhikma.com - وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد لقمان م�ستاق احمد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)47266.97( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  8784/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000019( وال�سادر عن بنك را�ص اخليمة الوطني 

�ص.م.ع بقيمة )2005535( درهم .
طالب التنفيذ : �سهني للتجارة العامة وميثلها ال�سيد/�سرندريال �سينغ �سهاين

عنوانه:المارات - امارة دبي - نايف - دبي - مبنى حمل رقم 36-37 ملك حممد علي الفال�سي
املطلوب اإعالنه : 1- ايدين حميد زمانيان زينلي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2005535( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:850/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )85365( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:�ستالوارت لتجارة املعدات امليكانيكية والهند�سية �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات -امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - �سقة الول 107
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد 

املطلوب اإعالنهما :  1- معن عبدال�ستار �سديق احلاج حممد 2- ام ايه بي لدارة املن�ساآت �ص.ذ.م.م  
-  �سفتهما : متنازع �سدهما 

امل��ادة 54 من الالئحة  مو�سوع الإع��الن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ص 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها الوىل بان توؤدي 
مبلغ )85365( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف 

ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

رقم العالن: 2022/145259 رقم املهمة: 2022/236598

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  6222/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم:229 
ا�ستئناف   2021/809 رقم  بال�ستئناف  واملعدل  جزئي  جتاري   2020/3200 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1586715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:حممد عي�سى ابراهيم حممد دخان - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ساد�ص 

مكتب 605 رقم مكاين 2682589680  - وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
144 رق��م مكاين  ���س��ارع اجل��م��ريا فيال رق��م  دب��ي منطقة اجل��م��ريا الوىل  ال��ق��رق - ع��ن��وان��ه :ام����ارة  اإع��الن��ه : فهد حممد �سالح  امل��ط��ل��وب 

 algurg@cipher.ae  -00971504595565  -2419190562
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده: �سفر لالدارة �ص.ذ.م.م.- اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/7 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار: ح�سة )املنفذ �سده فهد 
1065.88 مرت  4748-617 امل�ساحة  124 رقم البلدية  حممد �سالح القرق( يف ار�ص ف�ساء- املنطقة: ند ال�سبا الرابعة- رقم الر�ص 

مربع قيمة احل�سة حمل البيع: 2581434 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
رقم العالن: 2022/145258 رقم املهمة: 2022/236597

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  6222/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم:229 
ا�ستئناف   2021/809 رقم  بال�ستئناف  واملعدل  جزئي  جتاري   2020/3200 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1586715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:حممد عي�سى ابراهيم حممد دخان - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ساد�ص 

مكتب 605 رقم مكاين 2682589680  - وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
144 رق��م مكاين  ���س��ارع اجل��م��ريا فيال رق��م  دب��ي منطقة اجل��م��ريا الوىل  ال��ق��رق - ع��ن��وان��ه :ام����ارة  اإع��الن��ه : فهد حممد �سالح  امل��ط��ل��وب 

 algurg@cipher.ae  -00971504595565  -2419190562
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده: �سفر لالدارة �ص.ذ.م.م.- اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/7 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار: ح�سة )املنفذ �سده فهد 
1065.88 مرت  4748-617 امل�ساحة  124 رقم البلدية  حممد �سالح القرق( يف ار�ص ف�ساء- املنطقة: ند ال�سبا الرابعة- رقم الر�ص 

مربع قيمة احل�سة حمل البيع: 2581434 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 

اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 
املرجتعة ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003359/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد عمريات
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:رامي ابراهيم 
عبا�ص املتويل ، اجلن�سية م�سري  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
ان  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  ودفع  املذكور  لتنفيذ احلكم  تقدم بطلب  املذكور  قد 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :12124.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13635 بتاريخ 2022/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 207/2021/1702 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- حممد عمران كوكار حممد يون�ص  -   جمهول حمل القامة
���ص.م.ب )م( الم��ارات )حالياً(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص )ال�سرق الو�سط( 

�سركة امريكان اك�سرب�ص )ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )�سابقاً(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )54880( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

26
يتطلب  الن�سر  قطاع  اأّن  الطنيجي  �سعيد  واأك���د 
ح�سد اجلهود بني اجلهات املعنية ب�سناعة الن�سر 
مبا  به  والنهو�ص  القطاع  هذا  م�ستقبل  لتطوير 
ي�سمن دعم ورعاية الُكتاب والنا�سرين الإماراتيني 
والو�سول باأعمالهم اإىل جميع الأ�سواق، من خالل 
خطط عمل متجددة توفر بنية حتتية مدعومة 
قطاع  اأعمال  لت�سهيل  والأنظمة  احللول  باأحدث 
العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ويحر�ص  الن�سر. 
فعاًل يف منظومة تطوير  اأن يكون م�ساهماً  على 

قطاع الن�سر على امل�ستويني املحلي اأو العاملي، من 
ينظمها  التي  وفعالياته  م�ساريعه  جميع  خ��الل 
والتي كان اآخرها "املوؤمتر الدويل للن�سر العربي 
وال�سناعات الإبداعية"، الذي �سكل من�سة مهمة 
ناق�ست اأحدث التوّجهات يف جمال �سناعة الن�سر 
وامل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي، و���س��ه��ل��ت ���س��ب��ل احل�����وار بني 
��ن��اع امل��ح��ت��وى، وق����ادة الفكر.  ج��ه��ات ال��ن�����س��ر، و���سّ
الإماراتيني  النا�سرين  م��ع  ال��ي��وم  ملتقى  وي��اأت��ي 
امل�ستمر  وللتوا�سل  اجلهود  لهذه  امتداداً  لتكون 

امل�ستجدات  على  للوقوف  القطاع  يف  املعنيني  مع 
ومعاجلة التحديات املختلفة".

بدوره قال �سعادة را�سد الكو�ص، املدير التنفيذي 
جلمعية النا�سرين الإماراتيني: "اأتاح هذا امللتقى 
للنا�سرين امل�ساركني فيه اخلروج بتو�سيات تعزز 
التقنيات يف منظومة  اأحدث  اإىل مواكبة  �سعيهم 
دعم  يف  منها  لال�ستفادة  العاملية  الن�سر  �سناعة 
املحتوى العربي، وبلورة خمرجات ت�سهم يف تعزيز 
اإ�سداراتهم، وخا�سة يف  املحتوى يف خمتلف  هذا 

الرقمية  والكتب  واليافعني  الأطفال  اأدب  جمال 
امللتقى  اإليهما  تطرق  حمورين  كاأبرز  وال�سوتية 
اإىل جانب حماور الرتجمة والت�سويق ومعار�ص 
مكونا  العربية  اللغة  "�ستظل  الكتاب".واأ�ساف: 
الثقافية  ه��وي��ت��ن��ا  ع��م��ق  ع���ن  وم���ع���ربا  اأ����س���ي���ال 
وحماية  حلفظ  واأداة  للمعرفة  وع���اًء  و�ستبقى 
ومن  والعربي،  املحلي  بعده  يف  وال���رتاث  الهوية 
واإ�سهامهم  الإماراتيني  النا�سرين  دور  ياأتي  هنا 
يف خدمة املحتوى العربي من خالل اإ�سداراتهم 

من  جتعل  اإ�سافة  متثل  اأن  على  يحر�سون  التي 
تخدم  ور�سالة  ح�سارية  منظومة  الن�سر  �سناعة 

القارئ العربي وتوفر له م�سادر املعرفة بلغته".
الإماراتيني  ال��ن��ا���س��ري��ن  واق����ع  امل��ل��ت��ق��ى  ون��اق�����ص 
م�سّلطة  الن�سر،  قطاع  ت��واج��ه  التي  والتحديات 
املقرتحة  واحل����ل����ول  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
ل��ل�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي اأمل����ت ب��ال��ق��ط��اع. ك��ذل��ك تناول 
تطوير  واأث��ره��ا يف  ال��ك��ت��اب  م��ع��ار���ص  دور  امللتقى 
املهني  ال��ربن��ام��ج  تطوير  و�سبل  الن�سر،  �سناعة 

ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 2023 وتطلعاته 
امل�ستقبلية.

الت�سويقية  الآل�����ي�����ات  اأي�������س���اً  امل��ل��ت��ق��ى  وب���ح���ث 
والرقمية  الورقية  الن�سر  قنوات  وتنوع  احلديثة 
للكتاب  الظفرة  معر�ص  ت��ن��اول  كما  وال�سوتية، 
واآفاقه التطويرية واملوؤمتر الأول للن�سر العربي 
الدولية  الكتاب  ومعار�ص  الإبداعية  وال�سناعات 
العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  بها  ي�����س��ارك  ال��ت��ي 

�سنوياً.

مركز اأبوظبي للغة العربية ينظم »ملتقى �سناعة الن�سر«

الطبيعية  ال��ك��ه��وف  اأح�����د  روم���ي���ل  ك��ه��ف  ُي���ع���د 
عند  ج��وف  اجلبل  ويقع يف  مبحافظة مطروح، 
 املنحدر املطل على ال�ساطئ بجزيرة روميل اأمام 

امليناء ال�سرقي للمدينة.
واحتفل متحف كهف روميل موؤخرا  بذكرى مرور 
خم�سة اأعوام على اإعادة افتتاحه، ويرجع تاريخ 
هذا الكهف اإىل الع�سر الروماين حيث ا�ستخدم 
كمخزن للقمح وال�سعري، واملياه، لت�سديرها اإىل 
 الوليات الرومانية، كما ا�ستخدم لإمداد ال�سفن 
وتزويدها باملوؤن الالزمة لقربه من البحر. كما 
اأرفني روميل، وامللقب  الأمل��اين  اختاره اجلرنال 
له  م��ق��ًرا  مبثابة  ليكون  ال�سحراء"  “ثعلب  ب��� 
وقلعة  لإدارة القتال اأثناء احلرب العاملية الثانية 

ومهرًبا اإذا �ساءت الأحوال يف املعركة.
1977م، حتي  وظل الكهف مهجوًرا حتى  عام 
ب����داأت حم��اف��ظ��ة م��ط��روح يف جت��ه��ي��زه واإع����داده 
كمتحف، ويف عام 1999 مت �سم املتحف ليتبع 

املجل�ص الأعلى لالآثار، اإل اأنه اأغلق لعدة �سنوات 
للرتميم والتطوير، ثم اأُعيد افتتاحه   للجمهور 

يف 25 اأغ�سط�ص 2017م.
متعلقات  م�����ن  جم���م���وع���ة  امل���ت���ح���ف  وي�������س���م 
والتي  روم��ي��ل  ب��اجل��رنال  اخل��ا���س��ة  ال�سخ�سية 
امل�سرية  للحكومة  ابنه مانفيلد روميل  اأهداها 

تخليدا لذكراه، 
وهي عبارة عن اأدوات حربية وخرائط للمواقع 
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  خ����الل  احل�����رب  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
من  ال�سغرية  الأ���س��ل��ح��ة  بع�ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مقتنيات  احلرب، واخلريطة التف�سيلية ملعركة 

"الغزالة". 
البحر  فى  الثانية  العاملية  احلرب  كتاب  ويقول 
اإن   ، " ن�سرت  والتى   ، 1964م  املتو�سط طبعة 
م��ع��رك��ة ال��غ��زال��ة ح��دث��ت ف��ى م��اي��و 1942م ، 
برقة  فى  القتال  جبهة  ا�ستقرت  حني  وخا�سة 
، ح��ي��ث ب���داأ ك��ل م��ن : روم��ي��ل ، واأوك��ل��ن��ل��ك فى 

التفكري بهجوم لتدمري خ�سومهم الربيطانيني 
القواعد  �سرب  فى  التكثيف  ب��داأ  ل��ذا  واحللفاء 
البحرية اأول فى مالطة وموانئ البحر املتو�سط 
، ا�ستعدادا ملعركة الغزالة ، وحني ا�ستقرت القوات 
الأملانية فى الغزالة �سافر روميل لروما وبرلني 
اأول حتى يلم باملوقف ال�سرتاتيجى قبل املعركة 

، لكنه مل يجد من هتلر جوابا .
كبري  بهجوم  الأملانية  القيادة  على  روميل  األ��ح 
ف��ى ظهر  ���س��وك��ة  ع��ل��ى م��ال��ط��ة ح��ت��ى ل ت�سبح 
الأملان  الأملانية، وقد حدث ت�سارب بني  القوات 
النتظار فى غزالة  الذين وجدوا  والإيطاليني 
حتى معرفة ما يقوم به الربيطانيون من ن�ساط 
، اإل اإن روميل وجد اأنه لبد من ن�سوب معركة 
حا�سمة ، ومت عمل خطة وخرائط للحرب وقد 
ا���س��ت��خ��دم روم��ي��ل ال��ف��ي��ل��ق الأف��ري��ف��ي ف��ى كافة 
ا�سطدم  حيث   ، الغزالة  معركة  ومنها  معاركه 

بالفيلق الهندي الذي ي�ستخدمه الإجنليز .

تعترب معركة الغزالة من اأ�سر�ص معارك احلرب 
امل�سرية  الغربية  ال�سحراء  فى  الثانية  العاملية 
على  كانت  اأن معركة غزالة  امل��وؤرخ��ون  ويوؤكد   ،
مراحل حيث انتهت املرحلة الأوىل منها بف�سل 
جناح،  اأي  حتقيق  ف��ى  ال�سحراء  ثعلب  روم��ي��ل 
وفى املرحلة الثانية ا�ستغل روميل تنظيم قواته 
وخالل املدة ما بني 2 اإىل 5 يونيو تركز القتال 
حول بري حكيم وا�ستخدم روميل قوات متفوقة 
اأم����ا املرحلة   ، ال��دب��اب��ات وال���ط���ائ���رات  ت��ع��اون��ه��ا 
الغزالة،  انهيار خط  فكانت  املعركة  الثالثة من 
املرحلة  ف��ى  الربيطانية  ال��ق��وات  خ�سرت  وق��د 
م��ن جمموع  دب��اب��ة   230 امل��ع��رك��ة  م��ن  الثالثة 

دباباتها البالغة نحو 300 دبابة .
ال�سحراء  معارك  فى  روميل  تفوق  �سر  يرجع 

الغربية امل�سرية ،
�سامال،  تطبيقا  احلركة  خفة  مبداأ  لتطبيقه   
قواته  وك��ان��ت  �سريعة،  ق����رارات  يتخذ  ك��ان  كما 

كان  وق��د   ، الأوام���ر  لتلبية  ال�ستعداد  اأمت  على 
يقود دبابة بنف�سه فى املعارك ، وكان يقف على 

تطورات القتال حلظة بلحظة .
 ، له  بيان  فى  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  واأ�سافت 
اخلا�ص  املعطف  املتحف  مقتنيات  ب��ني  م��ن  اأن 

باجلرنال وامل�سنوع من اجللد،
واخلرائط  ال��ب��و���س��ل��ة،  ج��ان��ب  اإىل  وامل���ن���ظ���ار،   
يده.،  ب��خ��ط  روم��ي��ل  م��الح��ظ��ات  ال��ت��ي  حتتوي 
املن�سورات  م��ن  �سل�سلة  ب��ث  يف  املتحف  ب��داأ  وق��د 

مواقع  �سفحات  على  التعريفية  والفيديوهات 
التوا�سل الجتماعي للمتحف عن القائد روميل 
وم��ق��ت��ن��ي��ات امل��ت��ح��ف ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف باملتحف 
والرتويج له والت�سجيع على زيارته خا�سة واأن 
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  ت�ستقبل  مطروح  حمافظة 
ال��ذي يعمل  الأم���ر  امل�سطافني،  ع��دد كبري م��ن 
الوعي  املتحف ورفع  زيارة  ت�سجيعهم على  على 
الأثري لدى خمتلف الفئات العمرية من زائري 

واأهل املحافظة.

يرجع تاريخه �إىل �لع�سر �لروماين

كهف روميل ماأوى الثعلب يف مطروح.. تفا�سيل معركة الغزالة يف احلرب العاملية الثانية 

�سدر حديًثا عن املركز امل�سري القومي للرتجمة 
العربية  الطبعة  �سامي  كرمة  الدكتورة  برئا�سة 
اخليال  خ���الل  م��ن  ال��ع��ل��م  "ا�ستك�ساف  ك��ت��اب  م��ن 
ل��وك��ال وم���ن ترجمة  ب���اري  ت��األ��ي��ف  العلمي" م��ن 

وتقدمي روؤوف و�سفي.
يف م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب ي��و���س��ح امل��رتج��م ك��ي��ف يوؤثر 
على  احلياة  اأن�سطة  كل  يف  املت�سارع  التغري  معدل 
الرجاء كما يوؤثر  اأو  امل�ستقبلية بالرهبة  توقعاتنا 
نت�سرف  التي  الطريقة  على  وا�سح  ب�سكل  ب��دوره 

اخليال  لكاتب  ميكن  الإط����ار  ه��ذا  ويف  ال��ي��وم  بها 
ال��ع��ل��م��ي اأن ي��ن�����س��ب ن��ف�����س��ه م��رتج��ًم��ا ك��ون��ًي��ا بني 
اليوم  ع��امل  لي�ص  العامل  ل��روؤي��ة  املختلفة  الطرق 
وح�سب؛ بل عامل امل�ستقبل اإذ اإن لديه القدرة على 
والعلم  اخليال  اإىل  م�ستنًدا  الغد  اآف��اق  ا�ست�سراف 

والتكنولوجيا.
من  ا  خا�سً قارًئا  العلمي  اخليال  اأدب  ق��ارئ  ويعد 
باأ�سلوب  احل��ي��اة  م��ع  التعامل  يرغب يف  اأن��ه  واق��ع 
وقد  ���ا  اأي�������سً م�ستقبلية  وب��ن��ظ��رة  م��ت��ف��رد  ع��ل��م��ي 
ذلك  على  العلمي  اخليال  ا�سطالح  النقاد  اأطلق 
يعالج بطريقة  ال���ذي  ال��روائ��ي  الأدب  م��ن  ال��ف��رع 
العلوم  يف  ت��ق��دم  لكل  الإن�����س��ان  ا�ستجابة  خيالية 
والتكنولوجيا �سواء يف امل�ستقبل القريب اأوالبعيد 
وجود  احتمالت  يف  الإن�سان  ت��اأم��الت  يج�سد  كما 

حياة يف الأجرام الف�سائية الأخرى.
ويهدف اخليال العلمي اإىل نقل احلقيقة العلمية 
تغلفت  واإن  م�ستقبلية  وب��ن��ظ��رة  و���س��دق  ب��اأم��ان��ة 
اأي�سا  يعالج  وه��و  الق�سة  وبريق  تاألق  له  بغالف 
ال�سرف  ب�سكلها  والعلمية  الجتماعية  الأف��ك��ار 

اخلال�ص.
ب��ح�����س��ب امل���رتج���م، ف����اإن اأح�����س��ن ق�����س�����ص اخليال 
العلمي التي ترتك تاأثريها على اأجيال من القراء 
هي التي تدور حول النا�ص وقد يكون هوؤلء النا�ص 
من الكائنات الأخرى اأو الروبوتات ولكنهم اأنا�ص 

اأفراحهم  القارئ ي�سعر بهم وي�ساركهم  اأن  مبعنى 
ف�سلهم  اأو  وجن��اح��ه��م  واأخ���ط���اءه���م  واأح���زان���ه���م 

النهائي.
ال�سبعينيات من  ف��رتة  اأن��ه يف غ�سون  يو�سح  كما 
العلمي  اخل��ي��ال  ا���س��ت��خ��دام  ب���داأ  الع�سرين  ال��ق��رن 
التعليمية  الف�سول  خمتلف  يف  وا�سع  نطاق  على 
اأن  تف�سري  وه��ن��اك  اخل���ارج  يف  الدرا�سية  واملناهج 
و�سيلة  بو�سفه  العلمي  باخليال  املفاجئ  الهتمام 
العلمي  اخل��ي��ال  اأدب  اإن  اأوًل:  ح��دي��ث��ة:  تعليمية 
اأ���س��ب��ح ���س��ائ��ًع��ا ب��ني الأط���ف���ال وال�����س��ب��اب وم���ن ثم 
فاإنه ي�سجعهم على املزيد من الهتمام بالقراءة،  
يتطرق  بطبيعته  ال��ع��ل��م��ي  اخل���ي���ال  اإن  ���ا:  وث���ان���ًيً
والفنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
ثم  ومن  م�ستقبلية  بنظرة  وغريها  والجتماعية 
اأف���رع كثرية من  ال��رثي يف  ال��ت��داخ��ل  بهذا  يتميز 
يطرح  العلمي  اخليال  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املعرفة، 
اأنه يربط  اأي  ال�سيطرة على الزمان واملكان  فكرة 
اأن  ميكن  لهذا  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  ب��ني 
يف  الدرا�سة  "قاعدة" ملنهج  العلمي  اخليال  ميثل 
امل�ستقبل، ويختتم املرتجم روؤوف و�سفي املقدمة 
العلمي"  اخليال  من  العلم  "ا�ستك�ساف  كتاب  ب��اأن 
اإ�سافة متميزة ومتفردة للمكتبة العربية العلمية 
ف�سول   8 م��ن  ال��ك��ت��اب  بالقتناء.يتكون  وج��دي��ر 
واملمكن  احلقيقي  ب��ني  "التفرقة  ب��ع��ن��وان:  ت��اأت��ي 

:فيزياء  وال��زم��ان  املكان  طبيعة  وامل�ستحيل"،"ما 
ال�سفر اإىل الف�ساء وال�سفر يف الزمن"،"مم يتكون 
املتبادلة"،  وال��ت��ف��اع��الت  ال��ط��اق��ة  امل����ادة،  ال��ك��ون: 
لذاتها:  م���درك���ة  ت��ك��ون  اأن  ل���الآل���ة  مي��ك��ن  "هل 
وحدنا  نعي�ص  واملعرفية"،"هل  احلا�سوبية  العلوم 
الف�ساء  يف  ذكية  كائنات  على  البحث  ال��ك��ون:  يف 
اإن�سانا:  ت��ك��ون  اأن  يعنيه  ال���ذي  "ما  اخلارجي"، 
واعتبارات  النانونية  التقانة  البيولوجية،  العلوم 
يف  ينتظرنا  م�ساكلنا" و"ماذا  نحل  اأخرى""كيف 

امل�ستقبل".
ق�سم  لوكال مدير خمتربات طالب  ب��اري  املوؤلف 
الأمريكية،  ميلون  كارنيجي  بجامعة  ال��ف��ي��زي��اء 
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف ف��ي��زي��اء امل���ادة 

املكثفة من جامعة كارنيجي ميلون .
املرتجم الكبري روؤوف و�سفي، عمل يف التدري�ص يف 
جامعات م�سر والعراق والكويت، األف عدًدا كبرًيا 
من ق�س�ص اخليال العلمي اأ�سهرها �سل�سلة "نوڤا" 
يف  الكتب  من  العديد  ترجم  كما  العلمي  للخيال 
على جائزة  الراحل  العلمي.ح�سل  اخليال  جمال 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأك���ادمي���ي���ة  م���ن  ال��ع��ل��وم  تب�سيط 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وج���ائ���زة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة لعام 
العلمية  الثقافة  جائزة  على  ح�سل  كما   ،2016
2020عن  من املركز القومي للرتجمة يف العام 

ترجمته لكتاب "روؤية نانونية".

ا�ستك�ساف العلم من خالل اخليال العلمي.. برتجمة الراحل 
روؤوف و�سفي يف كتاب جديد للمركز امل�سري القومي للرتجمة

تنظم موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ص معر�ساً فنياً كبرياً بعنوان "ملتقى 
العوي�ص للخط العربي"، يوم 19 �سبتمرب  اجلاري بقاعة املعار�ص الكربى 

مببنى املوؤ�س�سة بدبي.
وي�سم املعر�ص 63 خطاطاً ميثلون األواناً من جتليات اخلط العربي حيث 

وينب�ص  وال��زخ��رف��ة،  ال��ل��ون  واحل��رك��ة،  ال�سكون  ب��ني  الكلمات  فيه  تتناغم 
احلرف العربي ليخرج من اإطار اللوحة ويالم�ص الأحا�سي�ص، يف ان�سيابية 
تر�سي الذائقة الرفيعة، وجتمع الأ�سالة باحلداثة، وميتزج الفن الت�سكيلي 

بجمال اخلط يف اأفق ل حمدود.

�سلطان  موؤ�س�سة  توليه  الذي  الهتمام  لدائرة  ا�ستكماًل  املعر�ص  هذا  ياأتي 
بن علي العوي�ص الثقافية للفنون العريقة والأ�سيلة وتفتح الباب للمواهب 
اأن�سع  التي تتجاور يف التوجهات وال��روؤى، وتت�سافر جهودها لتقدم �سورة 

لدولة ح�سارية الروح واملعامل تتقدم يف م�سارات الأمم.

كما تقام على هام�ص احلدث ندوة عن فن اخلط يف الإم��ارات خالل ن�سف 
قرن يتحدث فيها عدد من الفنانني املخ�سرمني عن رحلة اخلط يف الإمارات 
، و�ستطبع موؤ�س�سة العوي�ص كتاباً خا�ساً عن امللتقى يحتوي على �سري و�سور 

واأعمال جميع امل�ساركني يف هذا احلدث الكبري.

»العوي�ش الثقافية« ينظم ملتقى للخط العربي

�لد�عمة  �ملركز  جهود  لبحث  �الإمار�تيني  �لنا�سرين  جمعية  �لن�سر" مع  �سناعة  "ملتقى  �لعربية  للغة  �أبوظبي  مركز  نظم 
للنا�سرين �الإمار�تيني و�للغة �لعربية و�سناعة �ملحتوى �خلا�ص بها، �إىل جانب ��ستعر��ص م�ساريعه ومبادر�ته �ملختلفة يف 

جمال �سناعة �لن�سر حمليًا ودوليًا.
�سارك يف �مللتقى �لذي �أقيم يف فندق �سانت ريجي�ص �لكورني�ص باأبوظبي، �سعادة �لدكتور علي بن متيم، رئي�ص مركز �أبوظبي 
للغة �لعربية، �سعيد حمد�ن �لطنيجي، �ملدير �لتنفيذي ملركز �أبوظبي للغة �لعربية باالإنابة، و�سعادة ر��سد �لكو�ص، �ملدير 
�لتنفيذي جلمعية �لنا�سرين �الإمار�تيني، �إىل جانب 50 نا�سر �إمار�تي يف جماالت �الأدب و�لفكر و�أدب �الأطفال و�لنا�سئة، 

و�لن�سر �لرقمي و�ل�سوتي، وجتارة حقوق �لن�سر �لكتب �ملرتجمة وعدد من ممثلي �ملركز من خمتلف �الإد�ر�ت.
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كتابتي لالأغاين جتعل هناك فرقا بني ما �أقدمه وما يقدمه غريي

تانيا �سالح: لدينا هويتنا ولدينا ما نقوله
ب�ساعات خالل  �سبق حفلها  ال��ذي  احل���وار  ه��ذا  يف 
اعتزازها  ع��ن  تانيا  تتحدث  ال���ربوف���ات،  اإج��رائ��ه��ا 
ولقائها  القلعة  حم��ك��ى  م�����س��رح  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف 
"م�سر"  اأن  م��ن��وه��ة  امل�����س��ري،  م��ع اجل��م��ه��ور 
اأو  "اأول  م�سميات  اأي  عن  بعيًدا  بلدها  هي 
كتابة  يف  جتربتها  ع��ن  وت��ت��ح��دث  ثاين"، 
الأغ����اين و���س��رورة وج���ود ذل��ك ب��ك��رثة يف 

جمتمعاتنا العربية.
ك��م��ا ت��ب��دي راأي���ه���ا يف اجل������راأة ال��ت��ي باتت 
العربية،  امل������راأة  اأغ���ن���ي���ات  يف  م���ت���واج���دة 
ومقاومة الفنان ملا يعي�سه من اإحباطات 

وغريها كما يرد بال�سطور التالية..

قلعة  مبهرجان  "�مل�ساركة   •
للمو�سيقى  �ل���دي���ن  ����س���الح 

و�لغناء الأول مرة" 
مب�ساركتي  ج���������ًدا  "�سعيدة   -
الدين  �����س����الح  ق���ل���ع���ة  مب���ه���رج���ان 
لأول  وال��غ��ن��اء  للمو�سيقى  ال���دويل 
اأك���ون جزءا  اأن  م���رة، وف��خ��ر كبري 
من برنامج مهرجان القلعة الذي 
تنظمه دار الأوبرا امل�سرية ومعتزة 
بالتواجد بامل�ساركة يف هذا احلدث 

يف بلدي م�سر.
بتمنى من كل النا�ص تيجي حت�سر 
مهم   كتري  لأن��ه  واملهرجان  احلفلة 
بخالف كونه مهرجانا جمانيا ونحن 
الذي  الغنائي  بالربنامج  ج���ًدا  ���س��ع��داء 

اخرتناه جلمهورنا.
اأقدم حفلي مع ع�سرة مو�سيقيني جميعهم  �سوف 
وت����ري����ات  رب����اع����ي  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  م�������س���ري���ون 
ا، واأطوف يف برناجمي الغنائي  اأي�سً �سي�ساركني 
يف رحلة اأبحر بها يف األبوماتي ال�ستة من الأول 

اإىل الأخري". 

بالقلعة حفلها  يف  تانيا  •  متطلبات 
- �ساألنا النجمة اللبنانية عما اإذا كانت فر�ست 
يف  املحكى  م�سرح  على  حلفلها  معينة  ���س��روًط��ا 
كما  ال�سوت  بتفا�سيل  واهتمامها  دقتها  اإط��ار 
"مل يكن لدي  هو معروف عنها، وهنا قالت: 
فرقة  ل���دي  ي��ك��ون  اأن  م��ن  اأك���رث  متطلبات 

الفرقة  تكون  اأن  ي�ستاهل  املهرجان  ه��ذا  لأن  رغبتي  كانت  فهذه  كبرية 
على م�ستواه، فاأنا دقيقة ب�سغلي لكني ل�ست ثقيلة يف متطلباتي ولذلك 

ل اأطلب اأكرث من الالزم".

م�سر  عن  • �لغياب 
بالقاهرة،  ح��ف��الت  ت��ق��دمي  ع��ن  غيابها  ع��ن  اللبنانية  النجمة  تتحدث 
اإىل جائحة كورونا، وت�سيف: غبت عن م�سر ب�سبب نق�ص عدد  م�سرية 
العودة كانت  بعد  اأول حفلة  اأ�سبح وجودها قلياًل وحتى  احلفالت حيث 
اأ�سارك  اأن  اأح��ب  ول  كبرية،  لفرتة  غبت  اأين  اأعتقد  ل  ولذلك  م�سر  يف 
باحلفالت التي اأ�سعر اأنها لي�ست على م�ستوى معني لذلك اأوقات اأرف�ص 
هذا  لأن  يل  كثرًيا  مهما  ك��ان  بالفعل  العر�ص  ه��ذا  لكن  العرو�ص  بع�ص 
املهرجان يجمع جمهورا من خمتلف الأجيال والأعمار، وهذا جمهوراأنا 
ل اأعرفه ورمبا هو ل يعرفني لذلك من املهم اأن اأ�سارك به كثرًيا، واأمتنى 
يريدون  ما  ونعرف  اإليهم  ن�سل  معانا حتى  وتتوا�سل  النا�ص حت�سر  اأن 

ال�ستماع اإليه منا.

�سالح ل�تانيا  �مل�سري  �جلمهور  • حمبة 
والذي  لها  امل�����س��ري  اجل��م��ه��ور  حمبة  ع��ن  اللبنانية  النجمة  تتحدث   -
تفاعل معها باحتفاء كبري بعد الإعالن عن حفلتها مبهرجان القلعة عرب 
من  اجلماهريية  بهذه  عرفت  وت�سيف:  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
خالل لقاءاتي مع جمهور الإ�سكندرية فرمبا تتعدى جماهرييتي هناك 

اأكرب من لبنان، 
اأما بغني يف م�سر يكون لدي هناك طاقة و�سعور خمتلف اآخذها منهم، 
وهذا �سعور حقيقي دون جماملة، فعندما اأكون هنا اأ�سعر اأن هذه بلدي 
زي  مفي�ص  وف��ع��اًل  بلدي  اأن��ه��ا  املهم  ال��ث��اين  اأو  الأول  تكون  اأن  يهمني  ل 

م�سر".  

�لر�ب فن  يف  �سالح  تانيا  • ر�أي 
على  حتفظها  اللبنانية  النجمة  اأب��دت  �سابقة،  اإعالمية  ت�سريحات  يف   -
لهذا  الكبري  النت�سار  وم��ع  العربية،  جمتمعاتنا  بني  ال��راب  فن  انت�سار 
اللون الغنائي بالفرتة احلالية كان لبد من اإعادة توجيه ال�سوؤال لها عما 

اإذا كانت ل تزال متحفظة براأيها اأم اأنها عدلت عنه، وهنا قالت: 
فن الراب هو نوع معني من فن املو�سيقى،

اأن ينت�سر يف   انت�سر يف اأمريكا وغريها من الدول لكنه لي�ص بال�سرورة 
وال�سعر  الزجل  �سعر  مثل  اأن��واع  هناك  لبنان حتديًدا  ويف  العربي،  عاملنا 

املحكي، 
و"فن الراب" هذا ا�سمه لدى الأمريكان ولي�ص بال�سرورة اأن نطلق عليه 
نف�ص الأ�سم فنحن لدينا هويتنا ولدينا ما نقوله، واأمر طبيعي اأن يتاأثر 
ال�سباب مبا نقوله وما يوجد من اأمناط مو�سيقية خمتلفة بالعامل وهذا 
لي�ص خطاأ  لكن املهم اأن نظل نحكي عن مو�سوعات ت�سبهنا، رمبا ي�سمونه 

ذلك. ن�سميه  اأن  اأريد  ل  "راب" لكن 

�أغانيها •كتابة 
- حتر�ص تانيا �سالح على كتابة م�سروعاتها الغنائية لتعرب من خالل 
كلماتها ال�سادقة عن معاين خا�سة لالإن�سانية والأمل، لكن ملاذا حتر�ص 
اأن ه���ذا الأم����ر ي��ف��رق معها كثرًيا،  ال��ن��ج��م��ة م��ن��وه��ة  ع��ل��ى ذل���ك، جت��ي��ب 
اأقدمه وما يقدمه  وت�سيف: كتابتي لالأغاين جتعل هناك فرقا بني ما 
غريي،  و�سحيح اأن هناك �ساعرات لكنه ل توجد كاتبات اأغان لكي نو�سل 
اأفكارنا عما يحدث معانا يف املجتمعات العربية التي نعي�ص فيها فهذا مهم 
وكلما كان اأكرث كلما تغنى ثقافتنا وي�ستطيع اجلن�ص الآخر يفهمنا اأكرث 
مبعنى اأن نكون مت�ساركني بالأفكار والواجبات واحلقوق ولي�ص فكرة اآخذ 

مكانه.

�ملر�أة  كلمات  • جر�أة 
املراأة  اأغنيات  امل�ستخدمة يف  - هنا تعلق تانيا �سالح يف ردها عن اجل��راأة 
بالوقت احلايل، وت�سيف: اجلراأة يف الكلمات للمراأة التي تغني مهمة جًدا 
لكن املهم يكون �سادق واأوقات هناك اأ�سياء اأراها فجة كثرًيا، واحلقيقة انا 
اأ�سجع على هذه اجل��راأة والآ ما بننقدم، والدليل ما قدمته يف جتربتي 
اخلا�سة باألبومي الأخري "10م" واأخذت بها مغامرة مل يكن معروفا ما 

هو رد  الفعل عليها. 
فيه  العربيات يف احلياة وحكيت  الن�ساء  وت�ستكمل: حتدثت عن جتربة   
ن�سطب  وكاأننا  النف�سال  وبعد  ل�سن معينة،  الو�سول  بعد  عن جتاربهن 
من ال�سجالت كما هو موجود لدينا يف لبنان،  فالبد اأن حتكي الن�ساء عن 

حياتها يف الكتب اأو بالرق�ص اأو بامل�سرح اأو ال�سينما املهم اأنها حتكي.

 • مقاومة �الإحباط بالفن 
يكون  رمب��ا  اللبناين  ال�سعب  يعي�سها  التي  املاأ�ساوية  الأو���س��اع  ظ��ل  يف   -
الفنان  تانيا:  تقول  هنا  لديه،  ما  اأف�سل  فنان  اأي  يقدم  اأن  ال�سعب  من 
مثله مثل اأي �سخ�ص لديه حمطات �سعود وهبوط، ولديه مراحل حلوة 
واأخ��رى  لكن هذه املراحل لبد اأن تعطيه طاقة حتى ي�ستطيع موا�سلة 
فن،  منها  يخرج  طاقة  متنحه  الفنان  بها  مير  التي  والتجارب  الرحلة، 
فهذه �سغلة الفنان بالأ�سا�ص "يتعذب عن غريه" ويخرب "عذابه لغريه" 
ويجعل "غريه ينب�سط" فنحن عملنا اأن ن�سعد اجلمهور باأعمالنا الفنية 
و�سعادة  اأجل حمبة  العذاب من  النا�ص مب�سوطة ونحن نحب  تكون  واأن 

جمهونا.

�سالح  تانيا  • جديد 
جتارب  خ��وذ  يف  القادمة  الفرتة  يف  تفكر  اأنها  اللبنانية  النجمة  توؤكد   -
ا  واأي�سً اأقدم كتابا مر�سوما،  اأو  بامل�سرح  اأفوت  اأن  "اأفكر  متنوعة، وقالت: 
متيل  التي  املو�سيقى  م��ن  ج��دي��دا  نوعا  يحمل  اجل��دي��د  لالألبوم  اأح�سر 
يحتاج  فالعامل  لبنان  بها يف  التي منر  الظروف  كل  والفرح مع  للبهجة 

لهذه الفرحة. 

عمل  لأول  الأوىل،  الربوفات  واإج��راء  الفعلي  التح�سري  غامن  �سمري  دنيا  الفنانة  ب��داأت 
م�سرحي لها يف م�سريتها الفنية والذي يحمل ا�سم »اآن�ستونا«،

 يف الوقت الذي ما زال فيلمها الأخري »ت�سليم اأهايل« يحقق اإقباًل يف �سالت العر�ص 
امل�سرية.

وفيما اأعربت غامن عن �سعادتها بالوقوف على خ�سبة امل�سرح، اأ�سافت: اأن �سعادتها 
»ك��ون العمل الأول يل مع املخرج الكبري الأ�ستاذ خالد ج��الل«، مو�سحة  اأك��رب 
كبري،  وجهد  قوي  حت�سري  اإىل  وحتتاج  وغنائية،  ا�ستعرا�سية  »امل�سرحية  اأن 

واأمتناه عماًل يلقى قبول ع�ساق امل�سرح«.
وقالت م�سادر يف ال�سركة املنتجة، اإنه »مل يتم حتديد موعد العر�ص ول 

مدته حتى الآن،
النجوم  مع  التعاقد  ومت  انتهت،  ال�ستباقية  التح�سريات  ولكن   

وامل�ساركني يف العر�ص، و�سط اإجراءات احرتازية م�سددة«.
وي�سارك يف بطولة »اآن�ستونا«،

 ك��ل م��ن ب��ي��وم��ي ف�����وؤاد، و���س��ام��ي مغاوري، 
النجوم  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الأغاين  كلمات  وك��ت��ب  ال�����س��ب��اب، 
ال�ساعر  وال����س���ت���ع���را����س���ات 
اأمي��������������ن ب�����ه�����ج�����ت ق����م����ر، 
الأحل�����ان عمرو  وت����وىل 
م�سطفى، فيما اأ�سند 
املو�سيقي  التوزيع 

لنابل�سي.

دنيا �سمري غامن تبداأ التح�سري 
ل� مل�سرحية »اآن�ستونا« الإنتاجية  ال��ذراع   ،»MBC »ا�ستوديوهات  تيم ح�سن مع  ال�سوري  النجم  يتعاون 

»جمموعة MBC«، لإخراج الفيلم ال�سينمائي »الزير �سامل« ولعب دور البطولة 
فيه.

و�سيقود ح�سن من خالل الفيلم، فر�سان قبيلة تغلب يف حرب الب�سو�ص �سمن 
اأول جتربة اإخراجية �سينمائية له، حيث ُينتظر اأن يلعب دور الفار�ص وال�ساعر 
اأ�سهر  اأح��د  املهلهل«،  و»اأبوليلى  �سامل  بالزير  امللّقب  ربيعة  بن  ع��دي  العربي 
�سخ�سيات حرب الب�سو�ص التي ُروي اأنها امتدت زهاء 40 عاماً يف مرحلة ما 

قبل فجر الإ�سالم.
وفيما يتم حالياً و�سع اللم�سات الأخرية على ال�سيناريو واحلوار يف الفيلم 

الذي كتبه ب�سار عبا�ص وعاجله درامياً ماهر من�سور وطور حمتواه 
ر »ا�ستوديوهات MBC« لبدء ت�سوير  اأحمد ندى، تتح�سّ

العمل اأواخر العام املقبل.
واأو�سح ح�سن يف ت�سريح �سحايف اأن »الفيلم �سيحظى 

وتقنية  فنية  وموا�سفات  كبرية  اإنتاجية  ب��ق��درات 
ع���ال���ي���ة«، م�����س��ي��ف��اً: »ك��م��ا ه���ي ع���ادت���ه���ا، حتر�ص 

اأعمال  ت���ق���دمي  ع��ل��ى   MBC ا����س���ت���ودي���وه���ات 
لتناف�ص  عالية  اإن��ت��اج��ي��ة  مب��وا���س��ف��ات  حملية 

اأبرز الأعمال العاملية يف فئتها«.
حامت  الأ�ستاذ  الكبري  املخرج  »ك��ان  واأكمل: 

الفيلم،  ل��ه��ذا  ر  يتح�سّ اهلل  رح��م��ه  ع��ل��ي 
فاأ�سند اإيّل دور الزير �سامل. حينها كتب 

عدوان  زي���اد  الأ���س��ت��اذ  ال�سيناري�ست 
رحيل  لكن  للعمل،  اأول��ي��ة  م�����س��ودة 
ح���امت ع��ل��ي ف��ر���ص ع��ل��ي��ن��ا التوقف 
لحقاً  يل  ُق����ّدر  اأن  اإىل  م��وق��ت��اً، 

فبداأنا  امل�������س���روع،  ع��ل��ى  الإ������س�����راف 
مرحلة  يف  الآن  اإىل  وم��ازل��ن��ا  جم�����دداً 

التح�سريات ُقبيل النطالق«.

من بطولته واإخراجه.. تيم ح�سن  »الزير �سامل« 

جنحت �لنجمة �للبنانية تانيا �سالح على مد�ر جتربتها �لفنية �لتي متتد الأكر من 20 عاًما، 
�أن تنطلق بتيار خمتلف عما هو �سائد بني جنمات جيلها لتقدم �سكاًل غنائًيا خمتلًفا ميزج بني 
�الإن�سانية ب�سدق  �لتي بحثت فيها عن م�ساعر  �ل�سادقة  و�لكلمات  �لعربية  �ملو�سيقى  هوية 
�لقلعة  مكحى  م�سرح  على  �مل�سري  جمهورها  �للبنانية  �لنجمة  �لتقت  مرة  و�إخال�ص.والأول 
تطوف  �لفنية،  رحلتها  من  منوعا  مزيجا  خالله  قدمت  و�لذي 

خاللها متجولة بني �ألبوماتها.
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�ستة مكونات فائقة قد 
تزيد عمرك 10 �سنوات

وفقا  للغذاء،  ب�سيطة  مفاتيح  عمل  خ��الل  من  العمر  ط��ول  حتقيق  ميكن 
لطبيبة �سحة الأمعاء الدكتورة ميغان رو�سي.

واإىل اأن تتفكك الب�سرية يف كيفية التنبوؤ بامل�ستقبل، �سيظل متو�سط   العمر 
املتوقع حمفوفا بعدم اليقني. وعلى الرغم من اأنه ل ميكنك التنبوؤ بدقة 
اإىل  ت�سري  الأب��ح��اث  اأن  اإل  �ستعي�سه،  ال��ذي  العمر  بطول   100% بن�سبة 
الزمان  من  عقد  اإىل  ي�سل  مبا  املتوقع  متو�سط   العمر  زي��ادة  ميكنك  اأن��ه 

عن طريق اإجراء حمولت غذائية ب�سيطة.
�ستة  تناول  بفوائد  رو�سي  ميغان  اله�سمية  القناة  �سحة  طبيبة  واأ���س��ادت 
يف  ُن�سرت  حديثة،  درا���س��ة  اإىل  ن�سيحتها  يف  وا�ستندت  "فائقة".  مكونات 
العنا�سر  م��ن  امل��زي��د  تعبئة  اأن  وج���دت   ،PLOS Medicine جملة 
النباتية يف نظامك الغذائي ميكن اأن يزيد من العمر الفرتا�سي مبقدار 
10 �سنوات. ووفقا لرو�سي، هذه "املكونات ال�ستة الفائقة"، والتي ميكن اأن 

ت�سيف "عقدا حلياتك"، هي:
- البقوليات

- الفاكهة
- املك�سرات

- كل احلبوب
- اخل�سروات

- الأع�ساب والتوابل.
وبحثا اأكرث يف التفا�سيل، قال الطبيب اإن 20 غراما من املك�سرات ت�سيف 

ما ي�سل اإىل عامني اإىل متو�سط   العمر املتوقع للم�ساركني.
وقالت الدكتورة رو�سي اإن الدرا�سة وجدت اأي�سا اأنه ميكنك اإ�سافة ثالث 

�سنوات اإىل حياتك عن طريق التبديل الب�سيط اإىل احلبوب الكاملة.
كل  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  يف  خمتلفا  نباتا   30 اإدخ���ال  مبحاولة  اأو���س��ت  كما 

اأ�سبوع.
وقالت رو�سي اإن اإطعام بكترييا الأمعاء ميكن اأن ينظم هرموناتك ويعزز 

دفاعاتك �سد املر�ص، من بني اأمور اأخرى.
النظام  التي نظرت يف  الدرا�سات  العديد من  بيانات من  الباحثون  وجمع 
الغذائي وطول العمر، اإىل جانب بيانات من درا�سة العبء العاملي لالأمرا�ص، 

والتي تقدم ملخ�سا عن �سحة ال�سكان يف العديد من البلدان.
وبدمج هذه البيانات، متكن الباحثون بعد ذلك من تقدير مدى اختالف 
متو�سط   العمر املتوقع مع التغريات امل�ستمرة يف تناول الفاكهة واخل�سروات 
والأ�سماك  والبقوليات  وامل��ك�����س��رات  امل��ك��ررة  واحل��ب��وب  الكاملة  واحل��ب��وب 
والبي�ص ومنتجات الألبان واللحوم احلمراء واللحوم امل�سنعة وامل�سروبات 

ال�سكرية. 
ثم  العمر،  نظام غذائي مثايل لطول  اإنتاج  ذلك من  بعد  املعدون  ومتكن 
يحتوي  وال��ذي   - النموذجي  الغربي  الغذائي  النظام  مع  مبقارنته  قاموا 
احلمراء،  واللحوم  امل�سنعة،  الأطعمة  من  كبرية  كميات  على  الغالب  يف 
ومنتجات الألبان عالية الد�سم، والأطعمة عالية ال�سكر، والأطعمة املعباأة 

م�سبقا.
ووفقا لأبحاثهم، فاإن النظام الغذائي الأمثل ي�سمل املزيد من البقوليات 
وال�سعري  )ال�سوفان  الكاملة  واحل��ب��وب  والعد�ص(  وال��ب��ازلء  )الفا�سوليا 

والأرز البني( واملك�سرات، وقليال من اللحوم احلمراء واملعاجلة.

�لبالغة؟ موؤ�س�ص  هو  • من 
- عبد القاهر اجلرجاين

�حلديث؟ �لع�سر  يف  �لعربي  �ل�سعر  �إحياء  ر�ئد  • من 
- حممود �سامي البارودي

�الأندل�ص؟ يف  ��ستحد�ثه  مت  �لذي  �لفن  هو  • ما 
- املو�سحات.

�لعربي؟ �الأدب  يف  �ملفامات  فن  ر�ئد  • من 
- بديع الزمان الهمذاين.

القمر  عن  الأر�ص  بعد  من  385�سعفا  يعادل  والأر�ص  ال�سم�ص  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�ص  ا�سم  حملوا  الذين  فرن�سا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�سم  بهذا  �سميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
تاأ�سي�سه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  يف  ال�سوي�سري  احلر�ص  هو  اأوروبي  نظامي  جي�ص  اأقدم  اأن  تعلم  • هل 

اإىل عام 1400م
م   1884 عام  جرينت�ص  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 

الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ص  اأن  تعلم  • هل 
يف  النحا�ص  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �سعر  اأن  تعلم  • هل 

نف�ص قطر �سعره
ال�سباحة. ميكنها  ل  • الغوريال 

خملب.  18 لديها  املنزلية  • القطط 
ال�سعال. ميكنها  ل  • الزرافات 

اأرجلها. خالل  من  تتذوق  • الفرا�سة 
الثانية. يف  مرة   200 باأجنحتها  ترفرف  املنزيل  والذباب  • النحل 

اأجنحة.  4 لها  • النحلة 
ال�سمال. نحو  يتدفق  النيل  • نهر 

1498م. عام  يف  كانت  اخرتاعها  مت  اأ�سنان  فر�ساة  • اأول 

احرتمت نف�سي فاحرتمتني 
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�الأ�سربين 
اأظ��ه��رت اأب��ح��اث ح��دي��ث��ة ب���اأن تناول 
اإىل  ي����وؤدي  منتظم  ب�سكل  امل�سكنات 
زيادة معدلت البقاء على قيد احلياة 
ب�سرطان  امل�سابني  الأ�سخا�ص  ل��دى 

الراأ�ص اأو الرقبة.
وبح�سب الأبحاث فاإن م�سكنات الأمل 
الإيبوبروفني،  اأو  الأ���س��ربي��ن  م��ث��ل 
ت��زي��د م��ن اح��ت��م��ال ال��ب��ق��اء على قيد 
احلياة بن�سبة ترتاوح بني )25 باملئة 
الذين  املر�سى  لدى  باملئة(   78 اإىل 
يعانون من نوع حمدد من ال�سرطان 
يحتوي على طفرة يف اجلينات تعرف 

.PIK3CA با�سم
قيد  على  البقاء  معدلت  بدرا�سة  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  قام  وقد 
احلياة ملدة خم�ص �سنوات لدى 266 �سخ�ص م�سابني بال�سرطان، ووجدوا 
باأن ال�ستخدام املنتظم لالأدوية امل�سادة لاللتهابات غري ال�ستريويدية مثل 

الأ�سربين والإيبوبروفني قد ح�سن حالتهم ال�سحية بن�سبة كبرية.
وقالت الدكتورة جنيفر فراند�ص، اأ�ستاذة جراحة الراأ�ص والرقبة: ” ت�سري 
اأن  ميكن  ال�سرتوئيدية  غري  اللتهاب  م�سادات  ا�ستخدام  اأن  اإىل  نتائجنا 
يح�سن حالة املر�سى ال�سحية ب�سكل كبري، لي�ص فقط لدى مر�سى �سرطان 
�سرطانات  من  يعانون  الذين  املر�سى  ل��دى  اأي�ساً  ولكن  والرقبة  ال��راأ���ص 

”.PIK3CA اأخرى حتتوي على طفرة
واأكدت فراند�ص على اأهمية الكت�ساف اجلديد وعلى �سرورة اإجراء املزيد 
ال�سابقة، وي�ساهم  من التجارب للح�سول على دليل موؤكد يوؤيد الأبحاث 
يف تطوير عالج فعال ملر�سى ال�سرطان، بح�سب ما نقلت �سحيفة مريور 

اأونالين الربيطانية.

دخل غالٌم ُب�ستاناً يتنّزه فيه، وكانت اأ�سجاُر الُب�ستان ُمثّقلًة بحملها، فهي ُمزدانة باألوان الفواكه الّلذيذة، واأ�سكال 
باخل�سرة  نظره  مُيتِّع  كان  بل  �سيئاً،  وثمارها  فواكهها  من  لتقطف  يده  متتّد  فلم  ال�سهية،  النا�سجة  الّثمار 

اليانعة والألوان ال�ساحكة يف ربوع الُب�ستان.
يف هذه الأثناء، كان الُب�ستاينُّ ُيراقب الغالم خمتبئاً وراء �سجرة، وبعد اأن اأنهى الغالم جولته يف الُب�ستان، وهّم 

اأن ُيغادر، جاءه الُب�ستاين واألقى عليه التحّية م�سفوعًة بابت�سامٍة عذبة، وقال له: لقد راأيُت �سيئاً عجباً!!
فقال الغالُم: فعاًل، يف الُب�ستان اأ�سياء عجيبة! قال الُب�ستاين: ل، ل اأق�سُد الُب�ستاَن، بل اأعني اأينِّ كنُت اأراقُبَك 
اأخرى  اأّي فاكهة  اأو  اأو خوخًة،  اأو رّمانًة  الُب�ستاَن، فتعّجبُت كيف مل متتّد يُدَك لتقطف تّفاحًة  اأن دخلَت  منذ 

اأعجبتك، ومل يكن هناك اأحٌد يف الُب�ستان؟!
ي منُذ �سغري اأّنني ل اأرتكب القبيح حتى اإذا مل اأَر اأحداً، طاملا اأّن نف�سي معي تراقبني،  قال الغالم: عّلمتني اأمِّ
اأن  اإليه  الذكي، وطلب  املُهّذب  امل��وؤّدب  الغالم  ج��واِب  الُب�ستاين من  ف�سّر  اأمامها!  القبيح  ارتكاب  اأك��ره  ف�سرُت 
يجل�ص على ب�ساٍط مفرو�ٍص على حاّفة �ساقية، ثّم قطَف له من الفاكهة ت�سكيلة جميلة، واأت��اُه بها يف �سحٍن 
نف�سي  ُت  منْ احرَتَ  ! اأراأي��تنْ الغالم:  قال  مريئاً.  هنيئاً  ُكل  ل  تف�سّ للغالم:  الُب�ستاين  قال  ال��ورود.  بع�ص  وفوقها 

متني!. فاحرَتَ

تومب�سون،  ك���ارول���ني  ال��ت��غ��ذي��ة  وف��ق��ا خل��ب��رية 
التفاح الأخ�سر هي الفاكهة التي ت�ساعد على 

اإطالة فرتة ال�سباب.
 Eat This، وت�سري اخلبرية يف حديث ملجلة
Not That ، اإىل اأن التفاح الأخ�سر يعترب 
اأف�����س��ل م����ادة غ��ذائ��ي��ة لإط���ال���ة ع��م��ر ال�سباب 
واجلمال. لذلك يجب اإ�سافتها للنظام الغذائي 

بعد �سن اخلم�سني.
اإنها  مثالية.  خفيفة  وجبة  "التفاح،  وت��ق��ول، 

على  وحتتوي  الغذائية  بالألياف  غنية  فاكهة 
ن�����س��ب��ة ب�����س��ي��ط��ة م���ن ال�����س��ك��ر. وه����ذا م��ه��م لأن 
املحافظة على م�ستوى م�ستقر لل�سكر يف الدم، 
يعطينا م�ستوى م�ستقرا من الطاقة وقد تقلل 
من خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سكري اأو مقدمات 

ال�سكري م�ستقبال".

توت �لعليق
العليق،  ت���وت  اآخ����ر -  وت�����س��ي��ف، ه��ن��اك م��ن��ت��ج 

واحلفاظ  ال�����س��ب��اب  ف���رتة  اإط��ال��ة  ع��ل��ى  ي�ساعد 
غنية  الثمار  وه��ذه  ج��ي��دة.  �سحية  حالة  على 
ب��الأل��ي��اف ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان، وهي 
ل��ت��خ��ف��ي�����ص م�ستوى  ب�����س��ورة خ��ا���س��ة  م��ف��ي��دة 
انخفا�ص  "اإن  وتقول،  ال��دم.  يف  الكولي�سرتول 
من  يخف�ص  ال��دم،  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى 
خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ال�����س��ك��ري واأم���را����ص القلب 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، و خ��ط��ر الإ���س��اب��ة بهذه 

الأمرا�ص يزداد مع التقدم بالعمر".

ما هي فوائد التفاح الأخ�سرو توت العليق؟

�سابرينا كاربنرت لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جو�ئز MTV Video Music Awards لعام 2022 يف نيو جري�سي. )رويرتز(


