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النظام الغذائي النباتي يعيق منو الأطفال
حذرت هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية يف بريطانيا )NHS( الأهل 

من اإجبار اأطفالهم على اتباع اأنظمة �صحية "نباتية" يف �صن مبكرة.
وبينما تعتقد ن�صبة من اأخ�صائيي التغذية اأن النظام الغذائي النباتي 
اآمن على �صحة الأطفال، اإل اأن اآخرين يوؤكدون اأن الأهل من املمكن 
متوازنة"  "غري  اأطفالهم  وجبات  جتعل  قد  اأخطاء  �صحية  يقعوا  اأن 

و"غري �صحية"؛ ما يوؤثر �صلبا على اأج�صامهم وقدراتهم العقلية.
قال داون ميلور، رئي�س ق�صم التغذية يف جامعة اأ�صتون: "اإذا مل ُيعَط 
اأو الطفل ما يكفيه من الطاقة والربوتني، فقد يوؤثر ذلك  الر�صيع 

على منوه ب�صكل مبا�صر".
وتابع: "يف حال كان نظام الأطفال الغذائي منخف�س باليود واحلديد، 

فهذا �صيوؤثر على منو اأدمغتهم و�صيقلل من قدراتهم العقلية".
واأ����ص���اف: "يف ح��ال مل ي��وف��ر ن��ظ��ام الأط��ف��ال ال��غ��ذائ��ي م��ا يكفي من 
12"، فلن يوؤدي ذلك اإىل فقر دم فح�صب، لكن �صيوؤثر  "ب  فيتامني 

على اأع�صابهم ون�صاطهم البدين".

فح�ص ثوري.. يكت�صف القاتل ال�صامت يف 10 دقائق
بف�صل جهاز ت�صوير مقطعي جديد، اأ�صبح من املمكن يف غ�صون 10 

دقائق، اكت�صاف وتقدمي العالج املنا�صب لرتفاع �صغط الدم.
لرتفاع  امل�صببة  العقيدات  باكت�صاف  املقطعي،  الت�صوير  جهاز  ويقوم 
املر�س، يف  بهذا  امل�صابني  املاليني من  املوجودة يف غدد  ال��دم،  �صغط 

غ�صون دقائق.
ويهدد ارتفاع �صغط الدم حياة ماليني الأ�صخا�س، اإذ ميكنه اأن يوؤدي 

اإىل النوبات القلبية والف�صل الكلوي واخلرف.
ال���دم يف  ب��ارت��ف��اع �صغط  10 م�صابني  ك��ل  م��ن  واح���د  اإىل  وم��ا ي�صل 
املوجودة  العقيدات  ب�صبب  احلالة  ه��ذه  من  فقط  يعانون  بريطانيا، 
يف ال���غ���دت���ني ال��ك��ظ��ري��ت��ني، ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ك��م��ي��ات زائ������دة م���ن هرمون 
الألدو�صتريون، الذي يت�صبب بدوره يف احتفاظ اجل�صم بامللح، وبالتايل 

ارتفاع �صغط الدم.
وميكن للمر�صى الذين لديهم م�صتويات عالية من الألدو�صتريون يف 

اأج�صامهم اإزالة غدة كظرية واحدة باأمان.
وياأمل اخلرباء يف اململكة املتحدة الذين قادوا اأبحاث الت�صوير املقطعي 
من  املزيد  وع��الج  ت�صخي�س  يف  النظام  ي�صاعد  اأن  اجلديد،  املحو�صب 

الأ�صخا�س امل�صابني بهذا املر�س الذي يهدد احلياة.
بلندن،  م��اري  كوين  جامعة  من  ب���راون،  موري�س  الربوفي�صور  ولفت 
اإىل اأن "هذه العقيدات �صغرية جدا وميكن التغا�صي عنها ب�صهولة يف 

الت�صوير املقطعي املعتاد".

تعرف على اأكرث القوانني غرابة يف العامل
عادة ما ت�صن البلدان قوانينها اخلا�صة للحد من اجلرمية والعديد 
من املخالفات التي ميكن اأن يرتكبها مواطنوها، اإل اأن بع�س البلدان 

ت�صن قوانني قد يجدها الكثريون غريبة وغري منطقية.
فيما يلي جمموعة من اأغرب القوانني من جميع اأنحاء العامل، وفق 

ما اأوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية:
�صحب �صيفون املرحا�س بعد ال�صاعة 10 م�صاًء ممنوع يف �صوي�صرا: من 
غري القانوين �صحب �صيفون املرحا�س بعد ال�صاعة 10 م�صاًء يف مبنى 
�صكني يف �صوي�صرا حيث تعتربه احلكومة من التلوث ال�صو�صائي. ول 
ُي�صمح للمقيمني ب�صحب �صيفون املرحا�س بني ال�صاعة 10 م�صاًء و 7 
�صباحاً لأنه قد يزعج جريانهم. مُينع اإطالق الغازات يف مكان عام يف 
فلوريدا بعد ال�صعة 6 م�صاًء: يف فلوريدا الأمريكية، يعد اإخراج الريح 
اأو الغازات يف مكان عام بعد ال�صاعة 6 م�صاًء اأم��راً غري قانوين لأنك 
�صت�صبب اإزعاجاً لالآخرين. مُينع بناء قالع رملية على بع�س �صواطئ 
اإ�صبانيا: يف بع�س مناطق اإ�صبانيا، من غري القانوين لالأطفال والكبار 
على حد �صواء بناء قالع رملية على ال�صواطئ. يف عام 2016، �صوت 
جمل�س مدينة بينيدورم على حظر القالع الرملية يف �صاطئ ليفانتي، 
واإذا مت القب�س عليك واأنت تبنيها، فقد تواجه غرامة ت�صل اإىل اأكرث 
اأرونا  �صواطئ  على  القاعدة  نف�س  تنطبق  اأمريكي.  دولر   150 من 
وتينرييف، حيث ُيطلب من مرتادي ال�صواطئ التقدم بطلب للح�صول 

على ت�صريح بلدية قبل بناء قلعة رملية.
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هل �صي�صبح �صرب كوب 
قهوة رفاهية يف اأوروبا؟

يعترب �صرب كوب من القهوة روتينا ي�صتهل به الكثريون يومهم، لكن يبدو 
امل�صتمرة  الزيادات  بعد  اأوروب��ا  رفاهية يف  اإىل  يتحول  الروتني قد  اأن هذا 
اإىل م�صتويات  ي�صل  اأن  ال��ذي ميكن  القهوة  �صعر  الأخ��رية يف  ال�صنوات  يف 
اأعلى يف عام 2023. بح�صب اأرقام "يورو�صتات"، التي ح�صل عليها موقع 
"�صكاي نيوز عربية"، فقد قفز �صعر القهوة يف الحتاد الأوروبي من زيادة 
بن�صبة 5 % يف يناير 2022 مقارنة ب�صهر يناير 2021 اإىل %14 يف 
يونيو و %17 يف نوفمرب املا�صي. ويف البلدان الأكرث ح�صا�صية للت�صخم، 
الإح�صاء  معهد  ويعترب   .%  35 ال��زي��ادة  تتجاوز  املجر،  اأو  ليتوانيا  مثل 
الأ�صعار قد حت��ول هذا  الأخ��رية يف  "الزيادات  اأن ه��ذه  الأوروب���ي  لالحتاد 
املنتج ال�صتهالكي حتى الآن اإىل منتج فاخر". ويرجع خبري ال�صوق واأحد 
رواد �صناعة "القهوة املتخ�ص�صة" يف فرن�صا، كري�صتوف �صريفيل اأ�صباب هذا 
الرتفاع يف الأ�صعار اإىل عوامل كثرية، اأهمها بح�صب حديثه ملوقع "�صكاي 
"عانت  ويو�صح  الطاقة".  اأ�صعار  وارت��ف��اع  املناخي  "التغري  عربية"،  نيوز 
القهوة يف البداية من التغري املناخي الناجت عن الحتبا�س احلراري الذي 
اأثر ب�صكل �صلبي على زراعة النب وحجم امل��زارع. ثم الأزمة ال�صحية التي 
ت�صبب فيها انت�صار فريو�س كورونا، اإذ وقع �صلل يف النقل العاملي، فاأ�صجار 
النب تزرع يف املناطق ال�صتوائية، وبعد عملية اجلني والتحمي�س يتم نقل 
احلبوب عرب ال�صفن اإىل اأماكن ال�صتهالك اجلماعي مثل اأوروبا، مما يوؤدي 
اإىل حتمل تكاليف لوج�صتية وطاقة كبرية. وقبل التعايف من تبعات الأزمة 
ال�صحية، انطلقت احلرب يف اأوكرانيا وارتفعت فواتري الطاقة ب�صكل اأكرب 

ما زاد من م�صاريف الإنتاج والتوزيع".

تعرف  ال�صفر..  حتت  درجة   50
اإىل اأبرد مدينة يف العامل

يف  ال�صيبريية،  ياكوت�صك  م��دي��ن��ة  ُت��ع��د 
رو�صيا، واحدة من اأبرد مدن العامل على 
وج���ه ك��وك��ب الأر������س، ح��ي��ث تبلغ درجة 
50 درج���ة مئوية حتت  احل���رارة ه��ن��اك 
ال�صفر، ويعي�س بها قرابة 286.5 األف 
ن�صمة. وي�صارك �صكان ياكوت�صك، مدينة 
الأق�صى  ال�����ص��رق  ال��واق��ع��ة يف  ال��ت��ع��دي��ن 
لرو�صيا، اأ�صاليبهم يف التعامل مع تدين 
درجات احلرارة يف مدينتهم وبراعتهم يف 
العي�س بنجاح يف اأماكن قا�صية الربودة، 
�صهور  اأك��رث  الثاين  -ك��ان��ون  يناير  فكان 
العام برودة، ورغم اعتيادهم على درجات 
يتخذون  ال�صكان  ف��اإن  املتدنية،  احل��رارة 
اح��ت��ي��اط��ات اإ���ص��اف��ي��ة ل��ل��ت��دف��ئ��ة. وق���ال 
عا�صمة  ياكوت�صك،  مدينة  �صكان  اأح���د 
يرتدي  وهو  الرو�صية،  �صاخا  جمهورية 
القفازات  م��ن  وع���دة ط��ب��ق��ات  و���ص��اح��ني 
ميكنك  "ل  وامل�����الب�����������س:  وال����ق����ب����ع����ات 
وتلب�س  ت��ت��ك��ي��ف  اأن  "اإما  حماربتها"، 
اأو اأنك تعاين"، فيما و�صف  وفقاً لذلك 
ب��ائ��ع اأ���ص��م��اك جم��م��دة يف ���ص��وق حملي، 
"امللفوف"، فهو يرتدي عدة  نف�صه مثل 

مالب�س �صتوية.

تغري املناخ وتلوث الهواء.. هل يفاقم ال�صداع 
الن�صفي وال�صكتات الدماغية واخلرف؟ �ص 23

» رحل النهار « يفوز بجائزة 
مهرجان امل�صرح العربي

فاز العر�س الإماراتي رحل النهار 
وتاأليف  العامري  حممد  للمخرج 
الدورة  بجائزة  اهلل  اإ�صماعيل عبد 
امل�صرح  مل��ه��رج��ان  ع�����ص��رة  ال��ث��ال��ث��ة 
مدينة  يف  اختتمت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي 

الدار البي�صاء باملغرب.
وقال مدحت الكا�صف رئي�س جلنة 
التحكيم خالل حفل اخلتام الذي 
حممد  م�����ص��رح  خ�صبة  ع��ل��ى  اأق��ي��م 
اإن خم�س م�صرحيات من  ال�صاد�س 
الر�صمية  امل�صابقة  �صمن   11 بني 
ا���ص��ت��وف��ت ال�������ص���روط امل��ط��ل��وب��ة يف 
"اللغة  يف  واملتمثلة  املناف�صة  ه��ذه 
والأداء  للن�س،  بالن�صبة  العربية 
الفنية، وجودة  والروؤية  التمثيلي، 
الفني  بالبناء  وعالقتها  الإت��ق��ان 

واجلمايل والفكري".
ال���ع���رو����س هي  ه����ذه  اأن  واأ�����ص����اف 
"�صا طا را" من املغرب و"خالف" 
تون�س  و"الروبة" من  العراق  من 
الإم�������ارات  م���ن  النهار"  و"رحل 
ليقع  امل����غ����رب  م����ن  و"بريندا" 

الختيار على.. "رحل النهار".
غنائية  ب����ف����ق����رة  احل����ف����ل  وب����������داأ 
�صمرية  امل���غ���رب���ي���ة  ل���ل�������ص���وب���ران���و 
"اأن�صودة  خاللها  قدمت  ال��ق��ادري 
املطر" من األبومها اجلديد "حني 

اأهوى".
جوائز  ت�����ص��ل��ي��م  احل����ف����ل  و����ص���م���ل 
العلمي  للبحث  العربية  امل�صابقة 
امل�صرحي التي ذهبت لكل من عادل 
القريب من املغرب، ومروة وهدان 

واأ�صماء ب�صام من م�صر.

تيكتوك ياأمل برفع احلظر 
املفرو�ص عليه يف الأردن

اأعلن تطبيق تيكتوك للت�صجيالت 
اأنه  ب���ي���ان  ال��ق�����ص��رية يف  امل�������ص���ورة 
ال�صلطات  م���ع  حم���ادث���ات  ي��ج��ري 
احلظر  رف������ع  ب����ه����دف  الأردن������ي������ة 
املفرو�س عليه بعد نحو �صهر من 
"حتر�س  اتهامه بن�صر فيديوهات 
خالل  والفو�صى"  ال��ق��ت��ل  ع��ل��ى 
الحتجاجات التي �صهدتها اململكة 

ال�صهر املا�صي.
"لدينا  ب��ي��ان  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وق����ال 
اإمي����������ان ك����ام����ل اأن��������ه م�����ن خ����الل 
حمادثاتنا امل�صتمرة مع ال�صلطات، 
ميكننا التو�صل اإىل قرار من �صاأنه 
اأن ي�صمح ملن�صة تيكتوك مبوا�صلة 
�صانعي  م�����ن  امل�����الي�����ني  خ����دم����ة 
وجدوا  الذين  الأردن  يف  املحتوى 
م��وط��ن��ا ل��ل��ت��ع��ب��ري الإب����داع����ي على 

من�صتنا".

هل يعترب الع�صري الأخ�صر 
بديلاً �صحيًّا للوجبات اليومية؟

الأخ�ضر  الع�ضري  اأن  ت�ؤكد  التي  املعل�مات  تكرث 
�ضحي  بديل  واأن��ه  ال�ضم�م،  من  اجل�ضم  يخل�ص 

اأن  ي�ؤكدون  التغذية  خرباء  اأن  اإل  لل�جبات، 
ا �ضليًما. اعتماده ل يعد نهًجا �ضحيًّ

اإليك  الأخ�ضر،  الع�ضري  ف�ائد  تتعدد  فبينما 
كم�ضدر  عليه  العتماد  عدم  �ضرورة  وراء  ال�ضبب 

 Eat" م�قع  ن�ضره  تقرير  بح�ضب  للتغذية،  رئي�ص 
:"This Not That

مك�نات الع�ضري الأخ�ضر
الفواكه  م����ن  م���زي���ج  م����ن  الأخ�������ص���ر  ال��ع�����ص��ري  ي���ت���ك���ون 
واخل�����ص��راوات والأع�����ص��اب ال��ط��ازج��ة، وم��ن اأب���رز فوائده 
ب�صكل  الطازجة  املنتجات  "ا�صتهالك  بح�صب اخلرباء هو 

يومي".
واخل�صراوات  الفاكهة  منتجات  اأن  اإىل  الدرا�صات  وت�صري 
املركزة - مبا فيها الع�صائر- تزيد من م�صتويات حم�س 

الفوليك وم�صادات الأك�صدة وفيتامني �صي يف اجل�صم.

خ�ضارة الألياف
ت��خ��ف�����س م���ن ن�صبة  اإذ  ت��ع��د الأل����ي����اف ع��ن�����ص��ًرا م���غ���ذًي���ا، 
الكولي�صرتول يف الدم، وتنظم عمل اجلهاز اله�صمي، كما 

تعمل على تثبيت ن�صبة ال�صكر يف الدم.
ويقول اخلرباء، اإنه عند ف�صل لب الفاكهة واخل�صراوات 
يف  تبقى  الأل��ي��اف  غالبية  ف��اإن  الع�صر،  اأثناء  ال�صائل  عن 
اأن  اللب، والذي غالًبا ما يتم التخل�س منه؛ وهذا يعني 
الع�صائر ل حتمل الفوائد نف�صها التي نح�صل عليها من 

ثمار الفاكهة واخل�صراوات الكاملة.

الع�ضري لي�ص كافًيا
كميات  على  يحتوي  الأخ�صر  الع�صري  اإن  اخل��رباء  يقول 
ال��غ��ذائ��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة كالربوتني  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ق��ل��ي��ل��ة م���ن 
وال���ده���ون، م��ا يجعله اأق���ل اإ���ص��ب��اًع��ا، وب��ال��ت��ايل ف���اإن عدم 
الغذائي،  النظام  يف  املهمة  الأخ���رى  العنا�صر  ا�صتهالك 

�صيوؤدي حتًما اإىل نق�س الفيتامينات واملعادن يف اجل�صم.
ج��م��ي��ع م��ا ���ص��ب��ق ي��خ��ل��ق ب�����ص��ع م�����ص��اك��ل ج�����ص��م��ان��ي��ة، منها 
ت�صاقط ال�صعر، و�صرر يف الأظافر واجللد، وفقدان الكتلة 

الع�صلية، كما ي�صهم يف تاأخر �صفاء اجلروح.
وي�صري خرباء التغذية اإىل اأن انخفا�س ال�صعرات احلرارية 
التمثيل  عملية  اإبطاء  على  يعمل  اخل�صراء،  الع�صائر  يف 
الغذائي يف اجل�صم؛ ما يوؤثر �صلًبا على العمليات احليوية 

ومينع فقدان الوزن.

بال�ضكل  الع�ضري  ت�ضتهلك  كيف 
ال�ضحيح؟

الأخ�صر  الع�صري  يكون  عندما  اأنه  التغذية  يوؤكد خرباء 
اأح���د م��ك��ون��ات ن��ظ��ام��ك ال��غ��ذائ��ي، ف��ه��ذا اأم���ر "جيد"، اإذ 
وم�صادات  وامل���ع���ادن  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  جل�����ص��دك  �صي�صيف 
الفواكه  ا���ص��ت��ه��الك  ع��ل��ى  �صيحفزك  اإن����ه  ك��م��ا  الأك�������ص���دة، 

واخل�صراوات ب�صكل يومي.
ل��ك��ن يف ح���ال ا���ص��ت��خ��دام ال��ع�����ص��ري ك��ب��دي��ل ع��ن الوجبات 
ا، اإذ يجب التاأكد من  املتوازنة، فاإن هذا الأمر �صار �صحيًّ
اأن جميع الوجبات حتتوي على كميات كافية من الربوتني 

والدهون والألياف.
ويف النهاية، ينوه اخلرباء اإىل �صرورة تناول ثمار الفواكه 

واخل�صراوات كاملة، للح�صول على جميع فوائدها.

ع�ضري الكرز احلام�ص فعال ملعاجلة الأرق
باأن  الربيطانية،  ال�صحة  وزارة  اأ�صدرتها  درا���ص��ة  اأف���ادت 
ال��ك��ث��ري م��ن الأ���ص��خ��ا���س ال��ب��ال��غ��ني ي��ع��ان��ون م��ن الأرق اأو 

ا�صطرابات النوم الأخرى لأ�صباب خمتلفة.
ولفتت اإىل اأنه اإذا كنت تعاين من الأرق ملدة تقل عن ثالثة 
اأ�صهر، فهذا ي�صمى الأرق ق�صري املدى، واأنه اإذا كان اأكرث 

من ثالثة اأ�صهر فهو ي�صمى الأرق طويل الأمد.
واأو�صحت الدرا�صة التي اأوردتها �صحيفة "ديلي اإك�صرب�س" 
الربيطانية، يوم الأربعاء، اأنه بالن�صبة ملعظم النا�س، متيل 

م�صاكل النوم اإىل ت�صوية نف�صها يف غ�صون �صهر تقريًبا.
"يعاين معظم النا�س من م�صاكل النوم  وقالت الدرا�صة: 
الربيطانيني  ثلث  اأن  ُيعتقد  ال��واق��ع،  ح��ي��ات��ه��م...ويف  يف 

يعانون من نوبات من الأرق يف مرحلة ما".
واأ�صافت: "هناك الكثري من العالجات والطرق حلل تلك 
امل�صكلة.. وبح�صب الدرا�صات اأثبت ع�صري الكرز احلام�س 

وزيادة  الأرق  ل��ع��الج  وفعالة  اآم��ن��ة  ي��ك��ون طريقة  ق��د  اأن���ه 
الكرز  ليلة.. هذا لأن  التي حت�صل عليها كل  النوم  كمية 
احلام�س غني ب�صكل طبيعي بامليالتونني، وهو الهرمون 

امل�صوؤول عن النعا�س".
على  اأي�صا  يحتوي  احلام�س  الكرز  اأن  الدرا�صة  وذك��رت 
كمية جيدة من الرتبتوفان والأنثو�صيانني، وهما مركبان 

قد ي�صاعدان اجل�صم على اإنتاج امليالتونني واإطالة اآثاره.
ت��ن��اول ع�صري  اأن  الأب��ح��اث  "اأظهرت  ال��درا���ص��ة:  وت��اب��ع��ت 
الكرز احلام�س يزيد من م�صتويات امليالتونني يف اجل�صم، 

وي�صاعد على حت�صني نوعية النوم ومدته".
الذين  امل�صاركون  قام  التجارب  اإح��دى  اأن��ه يف  اإىل  ولفتت 
الكرز  ع�صري  م��ن  اأون�صة   16 ب�صرب  الأرق  م��ن  يعانون 
ملدة  ي��وم  ك��ل  اآخ��ر  ع�صري  م��ن  الكمية  نف�س  اأو  احلام�س 

اأ�صبوعني.
 85 "ع�صري ال��ك��رز زاد م��ن وق��ت ال��ن��وم مبعدل  وق��ال��ت: 
دقيقة يف املجموعة التي تناولت هذا الع�صري.. هذا يعني 

اأن ع�صري الكرز يوؤدي فعال اإىل نوم اأطول واأف�صل".
وب��ح�����ص��ب ال���درا����ص���ة، ف����اإن الأ���ص��خ��ا���س ال���ذي���ن يدخنون 
وي�صتيقظون  ال��ن��وم  يف  لال�صتغراق  اأط���ول  وقتا  ي��اأخ��ذون 
النوم،  يف  ا�صطراب  من  يعانون  ما  وغالًبا  متكرر،  ب�صكل 
�صلبي  ب�صكل  يوؤثر  والكافايني  الكحول  تناول  اأن  م�صيفة 
على النوم؛ ما يعني �صرورة جتنبهما قبل فرتة ق�صرية 
الغازية  وامل�صروبات  والقهوة  ال�صاي  وخا�صة  ال��ن��وم،  من 

وال�صوكولتة وم�صروبات الطاقة.
اأو  ب��ن��وم خ��ف��ي��ف  ي��ت��م��ي��زون  "بع�س الأ���ص��خ��ا���س  وق���ال���ت: 
ظروف  بع�س  اأن  حني  يف  للنوم،  اأط��ول  وقًتا  ي�صتغرقون 
احلياة قد جتعل من املرجح اأن ينقطع نومك.. واإذا كانت 
قلة النوم توؤثر على حياتك اليومية اأو ت�صبب لك ال�صيق، 

فيمكنك التحدث اإىل الطبيب".

عالج  اإىل  التو�صل  على  العلماء  الكهف  رج��ل  جينات  اكت�صاف  ي�صاعد  قد 
جديد لل�صلع. ويعتقد اخلرباء الآن اأن الب�صر لديهم اجلينات الالزمة لنمو 

ال�صعر يف جميع اأنحاء اأج�صادهم، لكن التطور اأعاقهم.
وقد يوؤدي هذا الخ��رتاق اإىل طرق جديدة لإع��ادة منو ال�صعر بعد ال�صلع، 
وفقاً للعلماء يف جامعة يوتا هيلث وجامعة بيت�صربغ الذين اأجروا البحث. 
ي�صاعد  اأن  ميكن  بالعمر،  واملتعلق  الوراثي  ال�صعر  ت�صاقط  اإىل  وبالإ�صافة 
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ف��ق��دوا ال�صعر م��ن خ��الل ال��ع��الج الكيميائي  اأي�����ص��اً  ال��ع��الج 

والثعلبة.
بع�س  تكون  "قد  يوتا هيلث:  ك��الرك من جامعة  ناثان  الدكتور  وق��ال 
النهج  اتخذنا  لقد  ال�صعر.  ت�صاقط  عن  م�صوؤولة  اجلينية  التغريات 
اجلينات  على  للتعرف  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ل���ص��ت��خ��دام  الإب���داع���ي 

اخلا�صة بنا".
ومتت مقارنة الرموز اجلينية من 62 حيواناً خمتلفاً ملعرفة 
�صبب اختالفنا عن القردة مثل الغوريال. وقالت الدكتورة 
عدد  "هناك  بيت�صربغ:  جامعة  من  كووالت�صيك  اأم��ان��دا 
اأنه  نعتقد  عنها.  الكثري  ن��ع��رف  ل  اجلينات  م��ن  كبري 

ميكن اأن يكون لهما دور يف منو ال�صعر واإ�صالحه".

رجل الكهف يقود 
اإىل علج لل�صلع
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�ش�ؤون حملية
من خالل اجله�د البحثية للباحثني والطلبة  

جامعة الإمارات ت�صارك مب�صروعني بحثيني يف مركز �صباب من اأجل  ال�صتدامة خلل اأ�صبوع اأبوظبي لل�صتدامة

يندرج �ضمن اأهداف خطة »املدينة« ال�ضرتاتيجية 2022 � 2032

تبادل اخلربات بني مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية وجامعة ولية كاليفورنيا ـ ت�صيكو 
الربوفي�صورة ريبيكا ليتل: تواكب اأحدث املمار�صات العاملية يف خدماتها املقدمة للأ�صخا�ص ذوي الإعاقة

�صرطة اأبوظبي تعزز الوعي املروري ملوظفي الحتاد للطريان

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة  ت�صارك 
مركز  من�صة  يف  بحثيني  م�����ص��روع��ني  يف 
مبادرة  ال�صتدامة"-  اأج���ل  م��ن  "�صباب 
 18-16 م����ن  م�����ب�����ادرات م�������ص���در   م����ن 
اأبوظبي  اأ�صبوع  يف  وذل��ك    2023 يناير 
اإب����راز  ل��ال���ص��ت��دام��ة  2023 م���ن خ���الل 
ذات  والطلبة   للباحثني  البحثية  اجلهود 
الأدوار  كاأحد  البيئية  بال�صتدامة  ال�صلة 
الطالب  لتمكني  اجل��ام��ع��ة  يف  الرئي�صية 
يف  لي�صاهم  امل�صتقبلية  وامل��ه��ارات  باملعارف 

التنمية والنماء. 
واأو�صح الدكتور اأحمد علي مراد - النائب 
على  باجلامعة  العلمي  للبحث  امل�����ص��ارك 
الأهمية الكربى مل�صاركة الطلبة الباحثني 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  الإم����ارات يف  م��ن جامعة 
ال�صبوع   ه��ذا  باعتبار  وذل��ك  لال�صتدامة 
اخلرباء  يجتمع  ح��ي��ث  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ذو 
واملخت�صني لعر�س اأف�صل املمار�صات التي 
فهذا  البيئة،  ا�صتدامة  تعزيز  يف  ت�صاهم 
للتعرف  لطالبنا  مميزة  فر�صة  ال�صبوع 
بالبيئة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
ولك�صب اخل��ربات وامل��ع��ارف اجل��دي��دة من 

اخلرباء الذين يعر�صون نتائج م�صاريعهم 
ال��ب��ح��ث��ي��ة. وت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى تعزيز 
اجل���ام���ع���ة يف هذه  ال��ط��ل��ب��ة يف  م�����ص��ارك��ة 
على  للتعرف  وذل���ك  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
�صوق العمل احلقيقي واملت�صل بالتخ�ص�س 

العلمي.
ب��اأن اجلامعة  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأ���ص��ار 
والبتكار  البحث  ا�صرتاتيجية  خالل  من 
ال�صتدامة  ح��ددت  قد   2026-2023
للفرتة  البحثية  الأول���وي���ات  م��ن  البيئية 
ذات����ه����ا وذل������ك لرت���ب���اط���ه���ا ب����الأول����وي����ات 
وجود  ونتيجة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
حتقيق  على  ت�صاعد  التي  املمكنات  وتوفر 
يف  ي�صاهم  تطبيقي  طابع  ذات  خم��رج��ات 
ايجاد حلول مبتكرة للتحديات املجتمعية 
من  ع��دد  اجلامعة  اأطلقت  فقد  والعاملية، 
الطالب  لدعم  املوجهة  البحثية  الربامج 
بحثياً منها برنامج اأبحاث اأهداف التنمية 
امل�صتدامة حيث مت النتهاء يف العام املا�صي 
2021 من الدورة الأوىل ب� 56 م�صروعاً 
الأمم  ب��اأه��داف  �صلة  ذات  طالبياً  بحثياً 
امل�صتدامة، ويبداأ طالبنا  للتنمية  املتحدة 
هذا العام ب� 140م�صروعاً بحثياً طالبياً. 
العلمي  للبحث  امل�����ص��ارك  النائب  واأو���ص��ح 

باجلامعة باأن طالبنا يعر�صون م�صروعني 
بحثيني خالل اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
نورة  الطالبة  ت�صتعر�س  حيث   ،2023
وباإ�صراف  الهند�صة  كلية  م��ن  امل���زروع���ي 
ك��اًل م��ن ال��دك��ت��ور  ول��ي��د اأح��م��د والأ�صتاذ 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ى امل���رزوق���ي ن��ت��ائ��ج م�صروعه 
البحثي والذي يهدف اإىل تقليل النفايات 
وحتويل  ال�صناعة  من  الناجتة  الع�صوية 
وت�صاهم  حيوية.  م��واد  اإىل  النفايات  هذه 
نتائج هذا البحث يف اإن�صاء مركب م�صنوع 
م��ن امل��خ��ل��ف��ات واإ���ص��اف��ة ل��ه��ا م���ادة لحمة 
يف  لت�صاهم  ال�صناع  خملفات  م��ن  حيوية 
البناء  مل��واد  امليكانيكية  اخل��وا���س  حت�صني 

مثاًل. 
كما وي�صتعر�س كاًل من طالب الدكتوراه 
نوران مو�صى و �صبرية هاري�س و اميانويل 
وباإ�صراف  الهند�صة  كلية  من  جاليواجنو 
الأ�صتاذ  و  املرزوقي  علي  الدكتور  الأ�صتاذ 
ال���دك���ت���ور ب��ا���ص��م ج���داي���ل وب��ال��ت��ع��اون مع 
م�صروعهم  ب��امل��ي��د   ال�����ص��ن��اع��ي  ال�����ص��ري��ك 
اأدوات  ان��ت��اج  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  البحثي 
الواحد  ال�صتخدام  ذات  املائدة  اأو  الطعام 
القابلة للتحلل من خملفات نخيل مركب 

من خالل تكوين مركب قابل للتحلل.

•• ال�شارقة –الفجر:

للخدمات  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ت�صت�صيف 
ولغاية   12 من  الفرتة  خالل  الإن�صانية 
طالب  م���ن  وف�����داً  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر   21
وُمعلمي وخرباء جامعة ولية كاليفورنيا 
– ت�صيكو بهدف تبادل اخلربات وتطوير 
املعدلة  ال���ري���ا����ص���ي���ة  ال���رتب���ي���ة  خ����دم����ات 
وت���ر����ص���ي���خ ا����ص���ت���خ���دام اأف�������ص���ل واأح������دث 

املمار�صات امل�صتندة اإىل الأدلة العلمية. 
   اأكدت �صعادة ال�صيخة جميلة بنت حممد 
الزيارة  ه��ذه  اأن  املدينة  رئي�س  القا�صمي 
املدينة  اأه������داف  اإط�����ار حت��ق��ي��ق  ت���اأت���ي يف 
 "  2032-2022  " ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
مثل "تبني مناهج التعلم املوؤ�ص�صي واإنتاج 
املوؤ�ص�صات الوطنية والإقليمية  املعرفة يف 
اجلامعات  مع  الت�صبيك  " ع��رَب  والعاملية 
لتوثيق  ودول��ي��اً  حملياً  البحثية  وامل��راك��ز 
وبناء مناذج عالجية وخدماتية اأكادميية 

وتطوير نطاق وجودة اخلدمات. 
املعتمد  ال��ربن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ص���ارت 
ل��ل��زي��ارة يف ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د م��ن جوانب 
خا�س  وب�صكل  املرحلة  هذه  خالل  العمل 
الريا�صية  بالرتبية  املرتبطة  الأن�صطة 
لالأ�صخا�س  امل��ق��دم��ة  وخدماتها  امل��ع��دل��ة 

ذوي الإعاقة من خمتلف الأعمار. 
ب�صورة  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اإن  وق���ال���ت      
عملية وم�صاركة طالب وخرباء الوفد يف 
من  وغريها  الريا�صية  الرتبية  ح�ص�س 
معلمي  برنامج  �صمن  املدرجة  الأن�صطة 
الرتبية الريا�صية يف املدينة ي�صهم ب�صكل 
املجال  ويف�صح  النتائج  حتقيق  يف  مبا�صر 

اأع�صاء الوفد ومعلمي  لنقا�س مثمر بني 
املدينة ب�صورة واقعية ومبا�صرة. 

   رئي�س املدينة حتدثت عن اأهمية ور�س 
الزيارة  ب��رن��ام��ج  �صي�صهدها  ال��ت��ي  العمل 
من  املدينة  احتياجات  توفري  يف  ودوره���ا 
الرتبية  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
جامعة  خ���رباء  م��ن  وامل��ق��دم��ة  الريا�صية 
اأن  م�صيفة  – ت�صيكو،  كاليفورنيا  ولي��ة 
من اإيجابيات الربنامج العديدة اأنه يتيح 
ملعلمي الرتبية الريا�صية يف املدينة ال�صفر 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  والتدرب 

لأ�صبوعني يف كل عام من عامي الربنامج 
املقرتح.

مدة  قبل  ال��زي��ارة  لربنامج  التمهيد  ومت 
بعد"  "عن  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  مبجموعة 
امل�صوؤولني  امل��دي��ن��ة م��ن  ف��ري��ق ع��م��ل  ب��ني 
واخ��ت�����ص��ا���ص��ي ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة مع 
خرباء جامعة ولية كاليفورنيا – ت�صيكو 
ريبيكا   " ال��ربوف��ي�����ص��ورة  مقدمتهم  ويف 
ليتل" حيث متت مناق�صة خربة املعلمني 
يف املدينة واحتياجاتهم العملية والعلمية 
لتطوير  وم���ق���رتح���ات���ه���م  وال���ت���دري���ب���ي���ة 

خدمات الرتبية الريا�صية. 
   ك��م��ا مت ت��وف��ري جم��م��وع��ة م��ن املراجع 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ال���ت���ي ت��ل��ب��ي ج���ان���ب���اً من 
الرتبية  جم����ال  يف  امل���دي���ن���ة  اح���ت���ي���اج���ات 
ريبيكا  الربوفي�صورة  قبل  من  الريا�صية 
بالإ�صافة اإىل تقدميها عر�صاً لفريق عمل 
املدينة حول الرتبية الريا�صية املعدلة يف 
الوليات املتحدة الأمريكية تناول الروؤى 

احلديثة يف هذا املجال. 
بامل�صتوى  ريبيكا  الربوفي�صورة  واأ�صادت    
املتقدم الذي و�صلت اإليه املدينة من خالل 

الجتهاد واحلر�س على مواكبة اأحدث ما 
الأ�صخا�س  جم���ال  يف  اإل��ي��ه  ال��ت��و���ص��ل  مت 
ذوي الإعاقة ثم توظيفه خلدمة طالبها 
م�صرية  متمكنني،  اخت�صا�صيني  يد  على 
العمل يف  اأ�صاليب  العديد من  ت�صابه  اإىل 
الوليات  يف  املتبعة  الأ�صاليب  مع  املدينة 

املتحدة المريكية.
    وتوجهت بال�صكر والتقدير اإىل �صعادة 
القا�صمي  حم��م��د  ب��ن��ت  جميلة  ال�صيخة 
للخدمات  ال���������ص����ارق����ة  م���دي���ن���ة  رئ���ي�������س 
الإن�����ص��ان��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ا ق��دم��ت��ه وتقدمه 
ومتكني  وم���ن���ا����ص���رة  اح����ت����واء  ���ص��ب��ي��ل  يف 
مع  ين�صجم  مبا  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س 
لوفد  الفر�صة  واإتاحة  املمار�صات،  اأح��دث 
جامعة ولية كاليفورنيا – ت�صيكو لزيارة 

املدينة وتبادل اخلربات.
   وم���ن اجل���وان���ب امل��م��ي��زة ل��ل��ربن��ام��ج اأن 
يف  �صي�صاركون  اجل��ام��ع��ة  وخ���رباء  ط��الب 
م��ع طالب  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ح�ص�س 

ومعلمي املدينة.
 وك����ان ف��ري��ق م���ن خ����رباء ج��ام��ع��ة ولية 
املدينة  زار  ق���د  ت�����ص��ي��ك��و   – ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
خالل الأ�صبوع املن�صرم وقام بجولة على 
عدد من الأق�صام واملراكز اطلع فيها على 
املدينة  تقدمها  التي  واخلدمات  الربامج 

ب�صورة عامة. 
زيارة  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  اخل��ت��ام، جت���در  يف 
ت�صيكو   � كاليفورنيا  ولي���ة  ج��ام��ع��ة  وف���د 
اإىل املدينة تندرج يف اإطار ال�صعي امل�صتمر 
خدماتها  لتطوير  الإن�صانية  للخدمات 
وخرباتها وتنمية وتعزيز اأوا�صر التعاون 

مع اجلهات واملوؤ�ص�صات العاملية. 

••  اأبوظبي-الفجر:

بال�صالمة  الوعي  اأبوظبي  �صرطة  ع��ززت 
���ص��رك��ة الحت���اد  مل��وظ��ف��ي وزوار  امل���روري���ة 
يف  اآم��ن��اً   "اأبقى  فعالية   �صمن  للطريان 

اخلارج " باملبنى الرئي�صي  باأبوظبي. 
حول  ت��وع��ي��ة   ور���ص��ة  الفعالية  وت�صمنت 
اللتزام بقوانني  ال�صائقني  على   حتفيز 
امل����رور وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �صرورة  واأن��ظ��م��ة 
الن��ت��ب��اه اأث��ن��اء ق��ي��ادة امل��رك��ب��ات، وخف�س 
والتعاون  املدار�س  من  بالقرب  ال�صرعات 
تعزيز  امل������رور يف  دوري�������ات  ع��ن��ا���ص��ر  م���ع 
واللتزام  امل����روري����ة،  احل���رك���ة  اإن�����ص��ي��اب��ي��ة 
ب��ال��ت��وق��ف ع��ن��د م�����ص��اه��دة ذراع  ق����ف  يف 
عند  الآمنة  والقيادة  املدر�صية  احلافالت 
احلوادث  وق��وع  لتجنب  الطق�س  تقلبات 
، ك��م��ا مت ع��ر���س اأف����الم ت��وع��ي��ة  مرورية  
رق���م���ي���ة  وت����وزي����ع ال���ه���داي���ا واجل����وائ����ز و 
عر�س جهاز املحاكاة من �صركة الإمارات 

لل�صيارات. 
البلو�صي  ي��و���ص��ف  حم��م��ود  العميد  واأك����د 
بالإنابة  والدوريات  املرور  مديرية  مدير 
اه��ت��م��ام ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ب���زي���ادة الوعي 
املروري لدى جميع �صرائح املجتمع م�صيًدا  
ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء   م��ع  بالتعاون 
ال�صالمة  منظومة  اأه�����داف   حت��ق��ي��ق   يف 

املرورية  يف  اإمارة  اأبوظبي . 
بالقيادة  ال��وع��ي  ن�صر  اأه��م��ي��ة   اإىل  ول��ف��ت 
الآم��ن��ة ع��ل��ى ال��ط��رق والل���ت���زام بقوانني 
امل��رور وحث على �صرورة  تعاون  واأنظمة 
اجل��م��ي��ع  يف  احل����د م���ن م�����ص��ب��ب��ات وقوع 
احلوادث  املرورية واحلفاظ على الأرواح 

واملمتلكات .

جامعة خليفة ت�صتعر�ص حلولاً مبتكرة يف 
جمال تكنولوجيا الطاقة النظيفة وامل�صتدامة 

خلل اأ�صبوع اأبوظبي لل�صتدامة 2023
•• اأبوظبي– الفجر

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن م�صاركتها يف اأ�صبوع اأبوظبي 
لال�صتدامة 2023 بني يومي 14 و19 يناير يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، حيث ت�صتعر�س اجلامعة يف جناحها  )A-411( عدًدا 
من حلولها املبتكرة يف جمال تكنولوجيا الطاقة النظيفة وامل�صتدامة وذلك 
اأ�صبوع  املقامة على هام�س   ،2023 امل�صتقبل  العاملية لطاقة  خالل القمة 

اأبوظبي لال�صتدامة 2023، املبادرة العاملية التي تقودها دولة الإمارات.
و�صيقّدم جناح جامعة خليفة يف املعر�س م�صروع نظام مياه البحر للطاقة 
مبنية  برجمية  واأداة  امل��رك��زة،  ال�صم�صية  احل��رارة  وتكنولوجيا  وال��زراع��ة، 
جامعة  م��رك��ز  و�صيعر�س  ال�����ص��ب��ك��ات.  لتكامل  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ع��ل��ى 
م�صّنعاً  بيولوجياً  م�صت�صعراً  املتقدمة  املياه  وتكنولوجيا  لالأغ�صية  خليفة 
ال�صرف  م��ي��اه  وعينات  الطبية  العينات  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  للك�صف 
مواد  اإىل  امل��ي��اه  حتلية  خملفات  لتحويل  ج��دي��دة  وتكنولوجيا  ال�صحي، 
هيكلية، وتكنولوجيا حتلية املياه بالطاقة ال�صم�صية. كما �صت�صمل فعاليات 
للغرافني  والبتكار  الأبحاث  مركز  على  عامة  نظرة  خليفة  جامعة  جناح 
واملواد ثنائية الأبعاد واإمكانات الغرافني يف جمالت الطاقة واملياه والبناء 

وتخفيف وزن املركبات.
و�صيقود اأع�صاء الهيئة الأكادميية يف جامعة خليفة ور�س وجل�صات متنوعة 
35 طالًبا  2023، بينما �صي�صارك  خالل القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 
ت�صم  توعية  م��ب��ادرات  عرب  ال�صتدامة  اأج��ل  من  �صباب  من�صة  يف  وطالبة 
اأع�صاء برنامج �صفراء  برنامج القادة ال�صباب لطاقة امل�صتقبل، اإىل جانب 

اأهداف التنمية امل�صتدامة �صمن جامعة خليفة.
الرئي�س  نائب  احل��م��ادي،  �صلطان  ع��ارف  الدكتور  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
ومبادراتها  اجل��ام��ع��ة  م�����ص��اري��ع  "ت�صتهدف  خليفة:  جل��ام��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
2023 طيًفا  لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  �صتقّدمها خالل  التي  البحثية 
وب�صفتنا  النظيفة.  والطاقة  ال�صتدامة  قطاعي  يف  املهتمني  من  وا�صًعا 
موؤ�ص�صة اأكادميية مرموقة، نرى اأن مبادراتنا �صيكون لها  تاأثري كبري على 
املناخي  باحلياد  الإم���ارات  دول��ة  التزام  يف  �صت�صهم  حيث  العاملية،  ال�صاحة 
الأعمال  ورج��ال  وامل�صتثمرين  ال�صناعة  وق��ادة  ال�صيا�صات  �صانعي  وتدعم 
الذين يعملون من اأجل عقد مناق�صات موؤثرة حول ت�صريع التقدم املناخي، 

ا مع اقرتاب قمة املناخ COP28 املقبلة". خ�صو�صً
و�صي�صارك الدكتور �صتيف غريفيث، نائب الرئي�س الأول للبحوث والتطوير 
والأ�صتاذ يف جامعة خليفة، يف جل�صة بعنوان "تقييم ابتكارات الهيدروجني 
غريفيث  الدكتور  و�صريكز  الأخ�صر.  الهيدروجني  قمة  الأخ�صر" خالل 
على اأبرز البتكارات واحللول والبتكار املنت�صر عرب �صل�صلة القيمة باأكملها 
و�صبل ت�صريع التحول من مرحلة البحث والتطوير اإىل مرحلة التنفيذ. 
للتغري  املقاومة  التحتية  "البنية  بعنوان  مغلقة  جل�صة  يف  �صي�صارك  كما 
املتجددة،  والطاقة  والبيئة  لال�صتدامة  ال�صيدات  ملتقى  خالل  املناخي" 

الذي يقام �صنوًيا.
والزراعة،  للطاقة  البحر  مياه  نظام  م�صروع  املعرو�صة  امل�صاريع  و�صت�صم 
ل��دى جامعة  امل�صتدامة  الطاقة احليوية  اأب��ح��اث  ال��رائ��دة لحت��اد  امل��ب��ادرة 
املنتج عرب  ال��ط��ائ��رات  ب��وق��ود  تعمل  ط��ائ��رة جت��اري��ة  اأول  خليفة. وجنحت 

النظام التابع لالحتاد يف التحليق يف يناير 2019.
و�صريكز العر�س التقدميي حول تكنولوجيا احلرارة ال�صم�صية املركزة على 
من�صة معهد م�صدر للطاقة ال�صم�صية التابعة جلامعة خليفة والتي ت�صمح 

باختبار تكنولوجيا الطاقة ال�صم�صية املركزة وتخزين الطاقة احلرارية.
والت�صور  ال�صتقرار  "تقييم  اأداة  خليفة  جامعة  جناح  يف  �صُتعر�س  كما 
والتح�صني"، والتي ت�صكل برناجًما جديًدا مبنياً على الذكاء ال�صطناعي 
لنظام الطاقة الإماراتي مع دمج الطاقة املتجددة. ي�صتخدم الأداة حالياً 
العام  الديناميكي  الأداء  لتقييم  تران�صكو  �صركة  يف  التخطيط  مهند�صو 

ل�صبكة ال�صركة خالل خطط التو�صع امل�صتقبلية.
فريو�س  اكت�صاف  ميكنه  ال��ذي  املبتكر  البيولوجي  امل�صت�صعر  و�صُيعر�س 
امل�صفاة  غري  البلدية  ال�صحي  ال�صرف  ومياه  الطبية  العينات  يف  كورونا 
القابلة  ال�صائلة  ال�صبكة  بنية  من  جديدة  فئة  اإىل  اإ�صافة  املعاجلة،  وغري 
للتقطري  ال�صوئي  احل���راري  ال�صطح  لت�صخني  الأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة 
الغ�صائي �صمن عملية حتلية املياه بالطاقة ال�صم�صية، وتكنولوجيا فعالة 

من حيث التكلفة وجمدية جتارياً لتقليل املحلول امللحي.
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اإىل  تع�د  درا�ضة   364 �ضملت  حديثة،  مراجعة  زعمت 
احلالت  من  جمم�عة  يجعل  املناخ  تغري  اأن   ،1990 عام 

ال�ضحية اأكرث �ضي�عا و�ضدة.
العاملية  احل���رارة  درج��ات  ارت��ف��اع  اأن  الباحث�ن  ووج��د 
خماطر  من  زادت  ال�ضدة  املتزايدة  اجل�ية  والظ�اهر 
املتعدد  والت�ضلب  الدماغية واخلرف  بال�ضكتات  الإ�ضابة 

ومر�ص باركن�ض�ن.

وتقول الدرا�صة اإن الأمر ل يقت�صر على الأمرا�س 
اخلفيفة  الأم��را���س  اأ�صبحت  بل  فح�صب،  املزمنة 

مثل ال�صداع اأكرث �صيوعا.
وتظهر الأبحاث ال�صابقة اأن ارتفاع درجات احلرارة 
حيث  القلب،  على  ال�صغط  م��ن  يزيد  ال�صيف  يف 
يعمل اجل�صم بجهد اأكرب ليبقى باردا وي�صخ الدم 

اإىل الأع�صاء املختلفة.
وت�صري الأدلة اإىل اأنه عندما يتم ا�صتن�صاق التلوث، 
فاإنه يت�صرب اأي�صا اإىل جمرى الدم. وهذا ال�صغط 
املزمن على اجل�صم يزيد من خماطر ا�صطرابات 

يف الدماغ واأمرا�س ع�صبية.
ومنذ عام 1981، ارتفعت درجات احلرارة العاملية 

عقد. لكل  فهرنهايت  درجة   0.32
للدرا�صة،  الرئي�صي  املوؤلف  وقال 

من  داوان،  اأن�����درو  ال��دك��ت��ور 
ك���ل���ي���ف���الن���د ك���ل���ي���ن���ك يف 

"يطرح  اأوهايو:  ولية 
العديد  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 

على  التحديات  من 
بع�صها  الب�صرية، 
غ�������ري م������درو�������س 

درج���ة حرارة  ارت��ف��اع  ت��اأث��ري  ن�صهد  وبينما  ج��ي��دا. 
كوكب الأر�س على �صحة الإن�صان، من ال�صروري 
يتغري  اأن  ميكن  كيف  الأع�صاب  اأط��ب��اء  يتوقع  اأن 

املر�س الع�صبي".
ي�صاب  �صخونة،  الأك��رث  للمناخات  التعر�س  وعند 
املاء  من  املزيد  اإىل  يحتاج  لأن��ه  باجلفاف  اجل�صم 
ل��ت��ع��وي�����س م���ا ف���ق���ده م���ن خ����الل ال����ع����رق. وحتى 
ال�صداع  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  اخل��ف��ي��ف  اجل��ف��اف 

)�صداع التوتر( وال�صداع الن�صفي.
عند  ال��دم��اغ  يتقل�س  "كليفالند"،  لعيادة  ووف��ق��ا 
الإ�صابة باجلفاف، وي�صغط على الأع�صاب نتيجة 

لذلك، مما ي�صبب الأمل.
ووجدت اإحدى الدرا�صات اأي�صا اأن ارتفاع متو�صط 
للذهاب  ال�صابق  اليوم  درج��ة احل��رارة يف 
بن�صبة  ال�صداع  زاد  امل�صت�صفى،  اإىل 

.7.5%
 364 ال���ب���اح���ث���ون  واخ����ت����ار 
على  اأج��������ري��������ت  درا���������ص��������ة 
ال��ب��ال��غ��ني، وُن�������ص���رت بني 
عامي 1990 و2022، 
ن��ظ��رت يف ال��ع��الق��ة بني 
ال�صحية  ال�������ظ�������روف 
وال���ت���غ���ريات يف درج���ات 
احل���������رارة وال���ظ���واه���ر 
اجل������وي������ة ال�������ص���دي���دة 

وتلوث الهواء.
وق����������������د ارت�������ب�������ط�������ت 
اجلوية  ال���ظ���واه���ر 

ال�صديدة والتقلبات يف درجات احلرارة بزيادة تواتر 
ال�صكتات الدماغية و�صدتها، وزيادة نوبات ال�صداع 
الن�صفي، ودخول مر�صى اخلرف اإىل امل�صت�صفيات، 
وتفاقم الت�صلب املتعدد.واأدى تغري املناخ اإىل زيادة 
اإثارةللأمرا�س  ووالأك���رث  دفئا  الأك��رث  ال��ظ��روف 
التي ت�صيب اجلهاز الع�صبي، مثل التهاب ال�صحايا 

والتهاب الدماغ و�صلل الأطفال.
ال�����ص��ك��ان��ي��ة اجلديدة  ال��ت��ج��م��ع��ات  اأن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 
تنقلها  التي  بالأمرا�س  الإ�صابة  خلطر  معر�صة 
احل��ي��وان��ات واحل�����ص��رات مثل ف��ريو���س غ��رب النيل 
والتهاب  ال�صحائية  ب��امل��ك��ورات  ال�صحايا  وال��ت��ه��اب 

الدماغ الذي ينقله القراد.
الأكرث  الطق�س  اأدى  كما 
اإىل زيادة العدوى  دفئا 
القراد  ينقلها  ال��ت��ي 
ومل  وال�����ب�����ع�����و������س. 
ت��ف��ك��ر ال���درا����ص���ة يف 
�صبب تفاقم اخلرف 
املتعدد  الت�صلب  اأو 

مع تغري املناخ.
ال�صبب  يكون  وق��د 
ال�صن  كبار  اأن  ه��و 
اأك��������������رث ع����ر�����ص����ة 
الظروف  خل��ط��ر 
ال���������������ص�������ح�������ي�������ة 
اأثناء  ع���ام  ب�صكل 
ويرجع  احل�����رارة، 
اإىل  ج���زئ���ي���ا  ذل�����ك 
�����ص����ن����ه����م واأي�����������ص�����ا 
مييلون  لأن��ه��م 
العي�س  اإىل 

مبفردهم وقد ل ي�صربون ما يكفي من ال�صوائل.
ومي��ك��ن اأن ت����وؤدي ال��ت��غ��ي��ريات يف درج����ة احل����رارة 
اخل��ارج��ي��ة اإىل زي����ادة ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال���دم���اغ، ما 
مثل  تنتهي مبر�س  لعمليات  اأك��رث عر�صة  يجعله 
اخل��رف.وال��ت�����ص��ل��ب امل��ت��ع��دد ي��ع��ن��ي اأن الإ����ص���ارات 
احلرارة  ت���وؤدي  اأن  ميكن  كما  ت��ت��ب��اط��اأ.  الع�صبية 
اإىل تفاقم الأعرا�س موؤقتا عن طريق اإبطاء هذه 

الإ�صارات اأكرث.
امل�صتمرة  ال��زي��ادة  ن��اجت��ة ع��ن  ك��ان��ت احل����رارة  واإذا 
تتح�صن  ل  ف��ق��د  ال��ع��امل��ي��ة،  احل�������رارة  درج������ات  يف 

الأعرا�س.
اأكرث  اأجريت على  اإح��دى الدرا�صات التي  ووج��دت 
يف  الطبية  بالرعاية  مري�س  ماليني  ثالثة  م��ن 
نيو اإجنالند اأن ارتفاع درجة احلرارة مبقدار 1.5 
امل�صت�صفيات  دخ���ول  زي���ادة  اإىل  اأدى  مئوية  درج���ة 

ملر�صى اخلرف بن�صبة 12%.
واأظهرت درا�صة اأخرى، اأجريت على اأكرث من 22 
اأن  ال�����ص��داع،  ال��ط��وارئ بجريرة  األ��ف زي���ارة لق�صم 
ارتفاع درجة احلرارة مبقدار 5 درجات مئوية كان 
مرتبطا به خطر الإ�صابة اأكرث باأي �صداع، وخا�صة 

ال�صداع غري الناجت عن ال�صداع الن�صفي.
ومل ت��ك��ن اأ���ص��ب��اب ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات وا���ص��ح��ة، لكن 
الباحثني توقعوا اأنها قد تكون ب�صبب التغريات يف 
درجات احلرارة، وانهيار النظام البيئي، والتعر�س 

لتلوث الهواء وانعدام الأمن الغذائي.
وي��رى اجل�صد اأن التغريات يف درج��ة احل��رارة هي 
وميكن  مري�صا.  يجعلك  قد  ما  الإج��ه��اد،  مبثابة 
اأن تدخل ملوثات الهواء اإىل جمرى الدم وجتعل 
اأمرا�س  تفاقم  ف�صال عن  �صعوبة،  اأك��رث  التنف�س 

الرئة.
وقال مراجعو الدرا�صة اإن هناك حاجة اإىل مزيد 
من البحث يف انهيار النظام البيئي وانعدام الأمن 

ال�صبب يف ذلك هو  اأن  اإىل  اأي�صا  الغذائي.واأ�صاروا 
تغري املناخ الذي يت�صبب يف املزيد من تلوث الهواء، 
الدماغ  �صيخوخة  ت�����ص��ري��ع  اإىل  ب����دوره  ي����وؤدي  م��ا 
وال�����ص��راي��ني.وي�����ص��ه��ل الح��ت��ب��ا���س احل�����راري ركود 
الهواء من خالل زيادة احلرارة، ما قد يت�صبب يف 

ا�صتمرار امل�صتويات غري ال�صحية من امللوثات.
وبع�س جزيئات تلوث الهواء �صغرية جدا لدرجة 
البنية  البقع  ت�صرع  اأن  وميكن  اجللد،  تدخل  اأنها 

واخلطوط الدقيقة والتجاعيد.
ومل يكن هناك اإجماع حول �صبب تاأثري تغري املناخ 
على ال�صكتات الدماغية، ولكن وجدت درا�صتان اأن 
درج��ات احل��رارة الباردة ت��وؤدي اإىل زي��ادة ال�صكتات 
الدماغية، وهذا قد يرجع اإىل اأن درجات احلرارة 
املنخف�صة تزيد من انقبا�س الأوعية الدموية، ما 
اأج��زاء من  اإىل  ال��دم والأك�صجني  قد يقطع تدفق 

الدماغ. وميكن اأن تت�صبب احلرارة ال�صديدة اأي�صا 
يف اإ�صابة الأ�صخا�س ال�صعفاء بال�صكتات الدماغية.
ويف اإحدى الدرا�صات، اقرتح العلماء اأنه يف "حزام 
اجل�صيمات  تعمل  الإف��ري��ق��ي،  ال�صحايا"  ال��ت��ه��اب 
الدقيقة التي تنفخ بوا�صطة رياح الهارماتان )رياح 
�صحراوية �صديدة احلرارة واجلفاف( على تكثيف 

انتقال التهاب ال�صحايا.
املزيد  بالفي�صان  ارتبط  الت�صيك،  جمهورية  ويف 

من حالت التهاب الدماغ الذي ينقله القراد.
وي�صار اإىل اأن اأحد قيود هذه املراجعة هو اأن جميع 
الدرا�صات اأجريت يف بلدان مي�صورة احلال، ما يعني 
اأن النتائج ل تنطبق على املناطق الأفقر، حيث قد 

تكون التغريات املناخية اأكرث احتمال.
 American جم���ل���ة  يف  ال���ن���ت���ائ���ج  وُن���������ص����رت 

.Academy of Neurology

تغري املناخ وتلوث الهواء.. هل يفاقم ال�صداع الن�صفي 
وال�صكتات الدماغية واخلرف؟

طبيبة تك�صف كيفية الوقاية من مر�ص ال�صكري

مقابلة  يف  بوبوفيت�س،  الأخ�صائية  وقالت 
مع "غازيتا رو" اإن 415 مليون �صخ�س يف 
ووفقا  ال�صكري،  يعانون من مر�س  العامل 

بحلول  ال��ط��ب��ي��ة،  ع���ام ل��ل��ت��وق��ع��ات 
�صريتفع   ،2040

ه������������ذا ال������رق������م 
 642 اإىل 

مليونا.
واأ����������ص���������ارت 
الأخ�صائية 
خل������م�������������س 

تقليل  يف  ب��ه��ا  الل���ت���زام  �صي�صاعد  ق��واع��د، 
من خماطر الإ�صابة مبر�س ال�صكري من 

النوع 2 اإىل احلد الأدنى.
التخل�س  هي  الأوىل  القاعدة  اأن  وذك��رت 

م��ن ال���وزن ال��زائ��د: "اإن ف��ق��دان م��ا ل 
ب��امل��ئ��ة من  5 اإىل10  ي��ق��ل ع��ن 
الوزن �صي�صاعد على الوقاية 

من مر�س ال�صكري".
واأو���ص��ح��ت اأن���ه م��ع زيادة 

ن  ز و

ال�صكري،  ال��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني  ي��ن��م��و  اجل�����ص��م، 
وم�صتوى  اجل�����ص��م  يف  لل�صكر  م��وؤ���ص��ر  وه���و 
يظل  الطبيعي  ال�����ص��ك��ري  الهيموغلوبني 
5.7باملئة،  م��ن  اأق��ل 
من  وامل���������ص����ت����وى 
ب����امل����ئ����ة   5.7
 6.4 اإىل 
ي�صري  ب���امل���ئ���ة 
مقدمات  اإىل 
ال���������ص����ك����ري، 

اإىل  ي�صري  اأك���رث  اأو  باملئة   6.5 وامل�����ص��ت��وى 
يجب  ث��ان��ي��ة  ال�صكري".وكقاعدة  م��ر���س 
مراقبة النظام الغذائي، ون�صحت الطبيبة 
بعدم الذهاب يف دورات بال�صعرات احلرارية، 
من  بح�صابها  ق��م  ال��وق��ت  ن��ف�����س  يف  ول��ك��ن 
اأج���ل م��ن��ع ال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا عن 
بع�س  كما قدمت  البدين.  الن�صاط  طريق 
ال��ت��و���ص��ي��ات ب�����ص��اأن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي، وما 
يجب اختياره كاخل�صروات غري الن�صوية: 
وال�صبانخ،  والقرنبيط،  والفطر،  الفلفل، 
وزي�����ادة ال��ف��واك��ه واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة اإىل 

النظام الغذائي.
امل�صروبات  كمية  بتقليل  ون�صحت 
كمية  وزي���������������ادة  ال���������ص����ك����ري����ة 
والدجاج  ال�صمك  ال��ربوت��ني: 

والزبدة والبي�س.
الثالثة  ال����ق����اع����دة  واأم���������ا 
ال�صغط،  م���راق���ب���ة  ف���ه���ي 
الطبيبة،  اأو����ص���ح���ت  ك��م��ا 
الكولي�صرتول  ارت���ف���اع  اإن 
م���ن عالمات  ال����دم  و���ص��غ��ط 
العديد من الأم��را���س، مبا يف 
ذل����ك م��ق��دم��ات ال�����ص��ك��ري مع 
مر�س  اإىل  ال���ت���ح���ول  خ���ط���ر 

ال�صكري.
وك����ق����اع����دة راب����ع����ة وه���ي 

اإن  الأهم التوقف عن التدخني، واأو�صحت 
الدموية،  بالأوعية  ي�صر  ال�صجائر  "دخان 
ال��ن��ه��اي��ة م���ن خ��ط��ر ارتفاع  ي��زي��د يف  مم���ا 
يقل  ما ل  واأن  الدم"،  ال�صكر يف  م�صتويات 
ال�صكري  مر�س  من  حالة  مليون   25 عن 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف   2 ال����ن����وع  م����ن 
ال�صجائر  بتدخني  مبا�صر  ب�صكل  مرتبطة 

خام�صة  كقاعدة  الطبيبة  وحده.واأو�صحت 
هي مراقبة الن�صاط البدين ويكفي بح�صب 
يوميا  احلركة  من  دقيقة   30 الأخ�صائي 
اأن�صطة  واختيار  الأ�صبوع،  يف  م��رات  خم�س 
القلب  جتعل  ال��ت��ي  تلك  ال�����ص��دة:  معتدلة 
الع�صالت  وت�صتهلك  اأ���ص��رع  ب�صكل  ينب�س 
لالأ�صخا�س  بالن�صبة  ال��ط��اق��ة،  م��ن  امل��زي��د 

عاما،   60 ع���ن  اأع���م���اره���م  ت���زي���د  ال���ذي���ن 
".وبالن�صبة  ال�صباحة  اأو  بامل�صي  اأو���ص��ت 
اأو�صحت  الأول،  النوع  من  ال�صكري  ملر�س 
تطوره،  منع  امل�صتحيل  من  يكون  يكاد  اأن��ه 
الأ�صباب  زال��وا ل يعرفون  الأط��ب��اء ما  لأن 
الوراثي  للعامل  ميكن  حلدوثه:  الدقيقة 

اأن يلعب دورا يف ذلك.

ك�ضفت الطبيبة الأخ�ضائية اأنا�ضتا�ضيا ب�ب�فيت�ص، اخلبرية يف م�ضروع حما�ضرة "DiaTalks" ملر�ضى ال�ضكري، اأن اإنقا�ص ال�زن بن�ضبة 5 اإىل 10 باملئة وامل�ضي 
الي�مي ي�ضاعد يف ال�قاية من مر�ص ال�ضكري.
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العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كاتلني كايت ماجنو �شو�شانو   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000200/ 

اإىل املحكوم عليه : كاتلني كايت ماجنو �صو�صانو 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ترمي مطر حممد ترمي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 8429.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ماركت & بالترز - �ص ذ م م  
العنوان : حمل رقم 5 ، 6 ملك مارينا - مر�صى دبي - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
 1083747  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   660178  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2023/1/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ام بي �ضي ملراجعة 
احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 501 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5521328-04 فاك�س : 5521352-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ض�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ام بي �ضي ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 501 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 
: 5521328-04 فاك�س : 5521352-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ماركت & 
بالترز - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ض�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/212(

املنذرين : مهلهل عبد العزيز مهلهل حمد اخلالد / �صريفة عبدالعزيز مهلهل حمد
اخلالد / خالد عبدالعزيز مهلهل حمد اخلالد

املنذر اليها : بوابة الطريق للح�صاب الآيل �س.ذ.م.م
املو�صوع

و�صداد   11 رقم  للمحل  اليجار  عقد  جتديد  ب�صرورة  اليها  املنذر  على  املنذرين  وينبه  ينذر 
بدل اليجار من تاريخ 15/10/2022 اىل تاريخ 14/10/2023 واملقدر بقيمة ايجارية 
وذلك خالل  الخالء  تاريخ  اليجار حتى  بدل  و�صداد  التام  والخالء  �صنويا  درهم   27430
ثالثون يوماً من تاريخ هذا الإنذار وال �صي�صطر املنذرين ا�صفني اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
والق�صائية لخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف حتى 

تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرين الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
التاريخ : 2023/1/17

انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/223(

املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود فرع دبي
املنذر اليه : فرياج كا�صون موداناجي موداناجي - �صريلنكا اجلن�صية

وقدره 28،522.66 درهم اماراتي” مبلغ  ب�صداد  اخطار   : “املو�صوع 
اإماراتي  28،522.66 درهم  �صداد مبلغ و قدره  اإليها ب�صرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  �صداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املرت�صد  قيمة 
متويل املركبة هوندا �صيفيك - �صنة ال�صنع -2014 - و�صف املركبة �صالون - لون 
املركبة اأبي�س - رقم اللوحة 98654 خ�صو�صي E دبي واملمولة ل�صاحلكم من قبل 
املنذر وذلك خالل موعد اأق�صاه )�صبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار العدىل، 
واإل �صوف ي�صطر املنذر اأ�صفا لتخاذ اإجراءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر 

اإليها كافة الر�صوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/166(

املنذر : هل�صايد برويدتيز ليمتد
�صد/ املنذر اليها : مركز بلو �صبي�س لالأعمال �س.ذ.م.م

املنذرة تنذر املنذر اإليها وتخطرها باإخالء وت�صليم العني مو�صع عقد الإيجار 
لل�صرط  اإعمال  الفور  على  اإليها  وت�صليمها   30/8/2021 بتاريخ  امل�صجل 
بعد  وذلك  امل�صتحقة“(  الإيجارية  القيمة  دفع  )“الإخالل يف  ال�صريح  الف�صخ 
اأخلت يف  ا�صتئجارها للعقار والتي  امل�صتحقة عن فرتة  �صداد القيمة الإيجارية 
دفعها ، واأل فاإن املنذرة �صوف ت�صطر اأ�صّفة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

�صدها ، ورفع دعوى ق�صائية بالف�صخ والإخالء والت�صليم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )160/2023(
املنذر : تكنو�صتيل لالن�صاءات - ذ م م - رخ�صة جتارية رقم )228408( 

ميثلها مديرها / كرمعلي خرم - وينوب عنه بالتوقيع / حممد خان باتي اعظم - مبوجب وكالة م�صدقة ا�صول 
رقم 373412/1/2022 بتاريخ 2022/11/9 - العنوان : دبي - �صنابور - هاتف : 0557310477 

املنذر اليه : العراب وامل�صاريف للمقاولت - �س ذ م م 
العنوان : اإمارة دبي - مركز الغرير - الطابق ال�صاد�س - الغرير للعقارات - هاتف : 042053555 

بتاريخ  بينهما  املحرر  الإيجار  عقد  بف�صخ   : الإنذار  هذا  اإليه مبوجب  املنذر  على  وينبه  املنذر  ينذر   : املو�صوع 
31/05/2022 وانه م�صتعد لدفع الغرامة قيمة ايجار �صهرين، وينذره بت�صليمه ال�صيكات ارقام 023395-

مدة  خالل  وذلك  درهم،    316،800 وقدره  مببلغ  الوطني  دبي  المارات  بنك  على  وامل�صحوب   023396
القانونية  اتخاذ كافة الإجراءات  اإىل  املنذر  واإل �صي�صطر  الإنذار  ا�صتالمه هذا  تاريخ  ايام من  اق�صاها خم�صة 
التي حتفظ له حقه مبا فيها اإقامة الدعاوي الق�صائية مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر 

اليه بكافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن بالن�شر

رقم املحرر )2023/227(
مقدمه : املخطرة يو يف ا�س للنقليات �س.ذ.م.م - بوكالة املحامي احمد ح�صن  املازمي

�صد / املخطر اإليه : 1- ال�صواقي للنقليات العامة - موؤ�ص�صة فردية.
2-  حممد اأحمد عبيد - ب�صفته مالك املخطر اليها الأوىل واملخول بالتوقيع على ال�صيك مو�صوع الإنذار الراهن.

3- خالد عبدالعزيز خمي�س حميده - ب�صفته املخول بالتوقيع على ال�صيك مو�صوع الإنذار الراهن.
و�صتمائة  األف  و�صبعة  درهم )مائتان  اإليها مبلغ وقدره )207،663.80(  �صداد  ب�صرورة  فيه  الإخطار نخطركم  جئنا مبوجب هذا 
الفائدة القانونية  اإىل  تاري�خ اعالنكم بالإخطار احلايل، بالإ�صافة  اأيام عم�ل م�ن  وثالثة و�صتون درهماً وثمانون فل�صا( وذلك خالل 5 

من تاريخ الإخطار احلا�صر، واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم، والتي من �صمنها ما يلي :
1- اإ�صدار املنع من ال�صفر بحقكم.

2- اإ�صدار اأمر �صبط واإح�صار حلني �صداد املبلغ املرت�صد.
3- احلجز على جميع الأر�صدة البنكية العائدة للمخطر اإليه.

4- احلجز على جميع املمتلكات العائدة للمخطر اإليهم �صواء ال�صيارات اأو الأرا�صي اأو العقارات الأخرى.
5- خماطبة كافة اجلهات التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من اأموال.

6- احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�صخ�صي اخلا�س بكم لدى جهة عملكم.
7- بالإ�صافة اإىل اإجراءات اأخرى اأكرث ق�صوة بحقكم.

مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �صتكون على م�صوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/183(

املنذر : ديزرت تورف كري للتجارة العامة ذ م م 
املنذر اإليهم :  1/ ام ات�س كيه الظنحاين ملقاولت البناء

الظنحاين حمدان  خمي�س  ح�صن  ماجد   /2
و  �صتة  درهم   56،700 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
خم�صون األفاً و�صبعمائة درهما قيمة ال�صيك رقم )000118( و امل�صحوب علي 
%5 خالل خم�صة ايام من  بنك الإمارات الإ�صالمي والفائدة القانونية بواقع 
تاريخ اإعالنكم بهذا الإنذار وفى حال خمالفة املنذر اليهم ذلك، �صوف ي�صطر 

املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
العدول عن ت�شفية �شركة

�شماء �شدين للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - دبي

اجتمع �صركاء بن ثاين لغ�صي �س.ذ.م.م رخ�صة رقم 846392 مبقر 
القانونى  100% للن�صاب  ح�صور  بن�صبة  و  دبي  يف  الرئي�صي  ال�صركة 
مبوجب  ال�صادرة  القرارات  جميع  الغاء  العمومية  اجلمعية  وقررت 
 05/07/2022 بتاريخ  املنعقد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�صر 
وموثق لدى الكاتب العدل حتت رقم 2022/1/182877 واعتباره 
وال�صروط  القانونى  و�صعها  بذات  ال�صركة  بقاء  وا�صتمرار  يكن  مل  كاأن 
توثيق  مت  ال�صابقة.  والتزاماتها  حقوقها  وبنف�س  ال�صركاء  بني  املنظمة 
 2023/1/16 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  الت�صفية  عن  الرجوع  قرار 

برقم حمرر 2023/1/29122

العدول عن ت�شفية �شركة 

70021
العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم SHCFICIPOR2022 /0005429 جتاري )جزئي(

اإىل : املحكوم عليه اميريجري ماجنمنت )م.م.ج(، 
العنوان : 9569290 جان كارل رام �صتجري ن�صوارد، العنوان : 9569291

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/01/11 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  اندر�صون،  الك�صاندر  جيم  ال�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
عليه  للمدعي  بالن�صبة  �صفة  ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  )اأول(  احل�صوري/ 
الثاين. )ثانيا( باإلزام ال�صركة املدعي عليها الأويل باأن توؤدى املدعي مبلغا مقداره 101390 
بالدرهم  يعادله  ما  اأو  اأمريكيا(  دولرا  وت�صعون  وثالثمائة  األف  وواحد  )مائة  اأمريكي  دولر 
الإماراتي وباإلزامها بفائدة قانونية �صنوية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 
12/7/2022 حتى متام ال�صداد �صريطة الأ جتاوز اأ�صل املبلغ املق�صي به واألزمتها بامل�صاريف 

والر�صوم ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قاباًل لال�صتئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم SHCFICIPOR2022 /0004520 جتاري )جزئي(

اإىل : املحكوم عليه حممود ح�صني غلوم، العنوان : 9550014
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/12/05 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
ن�س   : بالتايل  الإ�صالمي،  ال�صارقة  م�صرف  ل�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
احلكم : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
وثالثون  وواحد  و�صتمائة  األفا  واأربعون  وت�صعة  )ثالثمائة  درهم   349631.77
درهما و�صبعة و�صبعون فل�صا( والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ املطالبة وحتى 
املحاماة،  اأتعاب  مقابل  درهم  وبامل�صاريف وخم�صمائة  بالر�صوم  واألزمته  التام،  ال�صداد 
 30 ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قاباًل لال�صتئناف خالل املدة القانونية  

يوماً اعتباراً من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف  الدعوى رقم SHCFICIINJ2022 /0008784 / م�شتعجل 

والإ�صت�صارات  للمحاماه  اللنجاوي  حممد  املحامي  الأ�صتاذ  مكتب  املختار  حمله   : الإقامة  حمل  جمهول   - اأرورا  �صينك  ديب  �صمري   : اإىل 
القانونيه الكائن باإمارة دبي املركز التجاري الأول �صارع ال�صيخ زايد بنايه فندق فريمونت مدخل املكاتب الطابق 21 مكتب رقم 2102 هاتف 

info@mtaadv.com  : اإلكرتوين  بريد   0526525230
 و اإىل : حممد على �صعيد عبداهلل - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة ال�صناعيه خلف �صيتى �صنرت موؤ�ص�صة بردات ال�صارقة هاتف 0506880222

نعلمكم باأن املدعي )ة( / كورفيندر دهودى العنوان / حمل الإقامة : عنوانه املختار يعلن على مقر وكيله القانوين اإمارة ال�صارقه �صارع امللك في�صل 
- اأبراج املرزوقي - برج �صى - الطابق الثالث ع�صر - مكتب رقم 1302 - هاتف 0506317024 رقم الهاتف : 971506317024 

املحدد  باملوعد  عليهما  املدعى  اإعالن  مع  الدعوى  لنظر  جل�صه  اأقرب  حتديد  قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة   ب���� : 1- 
2- تعيني خبري ح�صابي وذلك حل�صاب ربع العقارين اأرقام 47 و 83 والذي اأ�صبح رقمه )72( يف �صوء حكم الإ�صتئناف رقمي 238/2016 
و 1132/2018 اإ�صتئناف مدنى واملوؤيد بق�صاء النق�س رقمي 230/2021 و 2021/265 نق�س مدين وذلك من تاريخ اإبعاد املدعي عن 
البالد بتاريخ اأكتوبر 2007 وحتى تاريخ ت�صليمهما اأو ت�صليم قيمتهما للمدعي مع الق�صاء باإلزام املدعى عليهما متكافلني ومت�صامنني ب�صداد مبا 
ي�صفر عنه تقرير اخلبري من ريع واأرباح للمدعي مع اإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام الت�صليم اأوال�صداد. 
ال�صيد اخلبري بالإطالع على عقود الإيجار للعقارات مو�صوع الدعوى ببلديه ال�صارقة لبيان القيمه احلقيقيه لربع العقارات والق�صاء  3- تكليف 

يف �صوئها.  4- ويف جميع الأحوال اإلزام املدعى عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 1
لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�صتعجلة الثانية حمكمة ال�صارقه الإحتادية �صباح يوم ....... املوافق 2023/01/26 
�صتبا�صر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�صال  اأو  ح�صوركم  عدم  حالة  ويف   ، م�صتندات  و  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:00 ال�صاعة 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0009655 مدين )جزئي(

اإىل املدعي عليه علياء عبدالرازق حممد عبداهلل الهويل - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى املرفوعة من / املدعي )ة( : عائ�صة حممد عبداهلل �صليمان ال على

والتي تطالبكم فيها ب: 
- الق�صاء باإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ 90،000 درهم )ت�صعون األف درهم( 

- اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ : 20،000 درهم )ع�صرون األف درهم( تعوي�صاً مادياً عما اأ�صابها من 
اأ�صرار من جراء اإ�صتيالء املدعى عليها للمبلغ املطالب به من املدعية ونتيجة ما فاتها من ك�صب من جراء اإخالل املدعى 
عليها وعدم تنفيذها ملا مت الإتفاق عليه واإ�صتيالئها على اأموال املدعية دون وجه حق، مع الفائدة القانونية بواقع %12 
�صنويا من تاريخ 2022/8/22 وحتى متام ال�صداد. - اإلزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف الق�صائية ومقابل اأتعاب 
املحاماة . مع حفظ كافة حقوق املدعية الأخرى ب�صائر اأنواعها. اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2023/01/25 اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( 
�صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل 

تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0106790 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 50000 درهم

املخطر/ ارنولد رميول كارمينو فلبيني اجلن�صية هوية رقم 784196850368513
العنوان : دبي الق�صي�س املحي�صنة API 4 بناية طابق رقم 104 بلوك D هاتف : 0504989466

املخطر اإليه : مايكل كو �صونزا اجلن�صية / الفلبني هوية رقم 784198243582941
العنوان : ال�صارقة التعاون �صارع التعاون الرئي�صي برج تايغر �صقة 1002 هاتف : 0565039045

الوفاء بقيمة �صيك مببلغ 50000 خم�صون الف درهم
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ اجمايل 50000 درهم حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى 

ل�صرف ال�صيك ال انه ارتد دون �صرف ب�صبب وقف الدفع وبيانه كالتايل :
ا�صتحقاق 2022/08/29 وامل�صحوب على بنك امل�صرف بتاريخ  درهم   50000 مببلغ   6 رقم  ال�صيك   .1

اإليه ميتنع عن الوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه و واملطالبة الودية مراراً وتكراراً  وحيث ان املخطر 
تاريخ  اأيام من  املذكور خالل خم�صة  املديونية  �صداد مبلغ  فاأننا نخطركم ب�صرورة   ، ولكن دون جدوى، لذلك 
اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار 

للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك ،،،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 اإخطار عديل 

MOJAU_2022- 0109486 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخطر : مطر علي احمد امطري احلب�صي، اجلن�صية المارات، واحمل بطاقة هوية رقم 784199553272727
العنوان : راأ�س اخليمة / �صيح الربيرات - هاتف رقم : 971567733373

املخطر اإليه : عنود ا�صماعيل ح�صن �صالح احلو�صني ، اجلن�صية المارات ، وحتمل بطاقة هوية رقم 784198917107918 
- العنوان : ال�صارقة - هاتف رقم : 0501011046

مو�صوع الإخطار : املطالبة بالتوقيع على ف�صخ عقد البيع امل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل 
بالرقم MOJAU_2022_0053878 بتاريخ 2022/03/07

التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  والتطريز،  للخياطة  اخلام  مغزل   / امل�صماه  الرخ�صة  مالكة  اليها  املخطر  ان  حيث   : الوقائع 
العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  م�صدق  بيع  عقد  مبوجب  للمخطر  ببيعها  وقامت   745965 بالرقم  ال�صارقة  يف  القت�صادية 
بالرقم MOJAU_2022_0053878 بتاريخ 2022/03/07 ولكن املخطر ل يرغب باإكمال عملية ال�صراء ونقل 
الرخ�صة ل�صمه ب�صبب اكت�صافه لوجود م�صاكل على الرخ�صة مل يكن على علم بها ويرغب بف�صخ عقد البيع و حاول املخطر 

الت�صال باملخطر اليها مرارا وتكرارا للتوقيع على ف�صخ عقد البيع لكن دون جدوى،
وال  تاريخه  من  عمل  اأيام   5 خالل  وذلك  البيع  عقد  ف�صخ  على  التوقيع  ب�صرورة  )اليها  )املخطر  املخطر  يخطر   - لذلك 

�صي�صطر اأ�صفاً اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - م�شنع مغل لالأعمال اخل�شبية ذ م م 
حممد اكرب حممد طفيل حممد اأخرت مغل حممد طفيل مغل حممد انور حممد طفيل  

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002613/ 
اإىل املحكوم عليه : م�صنع مغل لالأعمال اخل�صبية ذ م م

العنوان : ال�صارقة - ال�صناعية رقم 1 - خلف �صارع امللك عبدالعزيز - �صربة رقم 1 - م�صنع مغل لالعمال اخل�صبية. 
حممد اكرب حممد طفيل  

العنوان : ال�صارقة - ال�صناعية رقم 1 - خلف �صارع امللك في�صل - �صربة رقم 1 - م�صنع مغل لالعمال اخل�صبية.
حممد اأخرت مغل حممد طفيل مغل

العنوان : ال�صارقة - ال�صناعية رقم 1 - خلف �صارع امللك في�صل - �صربة رقم 1 - م�صنع مغل لالعمال اخل�صبية. 
حممد انور حممد طفيل 

العنوان : ال�صارقة - ال�صناعية رقم 1 - خلف �صارع امللك في�صل - �صربة رقم 1 - م�صنع مغل لالعمال اخل�صبية. 
حيث انه بتاريخ 2020/12/11 قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ ا�صحاق علي رو�صان ، اجلن�صية 
الإمارات العربية املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 4375718.0 لذلك 
انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإ�شعار طلب الدفع من خالل الن�شر يف ال�شحف 

الطرف املخطر : ال�صيخ القاب�صة ب�صفتها البائع
اإىل املخطر : لبنى الزواوي ب�صفتها امل�صرتي

 املو�صوع : الدفعة امل�صتحقة للوحدة رقم SF-96 يف م�صروع �صانك�صوري فولز
مبوجب عقد البيع املربم بني الطرف املخطر والطرف املخطر، مل يتم 
�صداد املبلغ امل�صتحق بعد من قبل الطرف املخطر. ولذلك، ينذر الطرف 
املخطر مبوجبه الطرف املخطر ويطالبه بت�صوية الدفعة يف غ�صون 30 
يوما من تاريخ هذا الإ�صعار، وبخالف ذلك فاإن الطرف املخطر يحتفظ 
دولة  قوانني  مبوجب  بها  املعمول  الإنهاء  اإجراءات  اتخاذ  يف  بحقوقه 

الإمارات العربية املتحدة.

اإ�شعار طلب الدفع 
من خالل الن�شر يف ال�شحف  

70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004301 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فام للتطوير العقاري وميثلهما ال�صيد/ في�صل علي مو�صى 
النقبي  - جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2023/2/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/16 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 70591
 وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

اعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 
يف االإنابة الق�شائية رقم 1346 ل�شنة 2014

اإىل املنفذ �صده /عبداهلل علي �صعيد حميد اخلييلي - ب�صفته �صاحب البيت امللكي للعقارات 
ل�صالح املنفذ له / ح�صني حممد عبداهلل ح�صني 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ...
- قطعة رقم 163/ا مبنطقة النهدة باإمارة ال�صارقة 

- قطعة رقم 490 مبنطقة ال�صجعة ال�صناعية باإمارة ال�صارقة 
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�صية التنفيذية اأعاله اخطاركم بوجوب �صداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�صية 
التنفيذية اأعاله مبلغ وقدره 592،230 درهم ، وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة 
�صتتخذ القرار املنا�صب ب�صان طرح العقار املذكورة اأعاله للبيع وفق الأ�صول وذلك عمال لن�س املادة )288( فقرة )2( للقانون 

الحتادي رقم )42( ل�صنة 2022 ب�صان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�صي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة امل�صود عنها اعاله ...

عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

تغيري ا�شـم / القرع احمد �شامل اجلابري  
املوحد  الرقم   / �صامل اجلابري  القرع احمد   / املواطنة  تقدمت 
)554845( بطلب اىل ق�صم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�صمها 
اإذا  عما  لالإفادة  خماطبتكم  وتقرر  )حمده(.  اإىل  )القرع(  من 
اأو قيود جزائية ومطلوب لية جهة متنع من  كان عليه �صوابق 
تغيري ا�صمها. على ان ي�صلنا ردكم الكرمي خالل 7 ايام من تاريخ 

ار�صال الر�صالة املوافق يف 2023/1/12
رئي�ض ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ق�شر ال�شيافة لل�شقق الفندقية )�شركة ذات تو�شية 
ب�شيطة( عبداجلليل اإ�شماعيل احمد دزن اخللفاين على مرزوق مهدي حممد االحبابي عبدالرحمن 

اإ�شماعيل اأحمد دزن اخللفاين اإيالف للخدمات العامة ملالكها / عبداجلليل اإ�شماعيل اأحمد دزن اخللفاين  
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCILABS2022 /0008937 عمايل  

اإىل املحكوم عليه : ق�صر ال�صيافة لل�صقق الفندقية )�صركة ذات تو�صية ب�صيطة( - العنوان : اإمارة ال�صارقة املجرة ال�صارقة خلف �صارع 
اإ�صماعيل  عبداجلليل   -  27029 بريد  �صندوق   0506457570 رقم  هاتف  الدين  �صياء  تي�صري  حممد  ملك  بناية  الكورني�س 
احمد دزن اخللفاين - العنوان : اإمارة ال�صارقة املجرة ال�صارقة خلف �صارع الكورني�س بناية ملك حممد تي�صري �صياء الدين هاتف رقم 
0508355116 - على مرزوق مهدي حممد الحبابي - العنوان : اإمارة ال�صارقة املجرة ال�صارقة خلف �صارع الكورني�س بناية ملك 
حممد تي�صري �صياء الدين هاتف رقم 0505888666 0554305500 - عبدالرحمن اإ�صماعيل اأحمد دزن اخللفاين - العنوان : 
اإمارة ال�صارقة املجرة ال�صارقة خلف �صارع الكورني�س بناية ملك حممد تي�صري �صياء الدين هاتف رقم 0506457570 �صندوق بريد 
27029  - اإيالف للخدمات العامة ملالكها / عبداجلليل اإ�صماعيل اأحمد دزن اخللفاين  - العنوان : ال�صارقة الغوير / ال�صارقة خلف 
�صارع الزهراء مكتب رقم M1 ملك ح�صام بن ح�صني بن حيدر دوري�س و�صركاوؤه هاتف رقم 0508355116 و 0506457570 
العزب  املنفذ �صالمه عبداجلواد  املدعي   املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح  بتاريخ قد �صدر احلكم  انه  48246 . حيث  �صندوق بريد 
الدرديري - اجلن�صية م�صري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 87740.0 لذلك انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك 
)م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد متام حمي الدين  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005246/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد متام حمي الدين 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حمدي احل�صني رم�صان الزواوي - اجلن�صية م�صري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 14708.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  8592/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- فورم غروب م.د.م.�س  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة تيجان للمقاولت ذ م م 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )75120334( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70591

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/13761 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ال جا�صرب دي مي�صا كاباتينجان  -   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 )118366( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/17645 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ر�صا جربائيل بابابور  -   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 )2690367.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:6506/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات ال�صاد�صة ع�صر رقم 765

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )5200( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام  . 

املتنازع:جلف درايف لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى مركز دبي للت�صوق - �صقة 314 رقم املحل 

املطلوب اإعالنه :  1- �صعد بن حممد بن �صعد طلحه  -  �صفته : متنازع �صده 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5200(  مو�صوع الإعالن :  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام- وحددت لها 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  ال�صاعة:09:00 �صباحا  امل��واف��ق:2023/1/23  الثنني  يوم  جل�صة 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:4039/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثانية ع�صر رقم 761
مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6400( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
والفائدة 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:�صناء لتاأجري ال�صيارات - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - حمل رقم 2 ملك فاطمة علي علي الها�صمي - مكاين 

رقم:3183594819 
املطلوب اإعالنه :  1- عبداهلل بن علي بن ح�صني الزهراين  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري بالزام املتنازع �صده مبلغ 6740 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته الر�صوم وامل�صاريف .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6534/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف النزاع التجاري رقم 139/2022 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)24.262.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : �صركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�صالت المارات
الطابق   -  2 ب��الزا  بوليفارد  برج   - را�صد  بن  ال�صيخ حممد  بوليفارد  �صارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
19 - مكتب رقم 1903 - هاتف 042277717- ف��اك�����س:042277767 - رقم م��ك��اين:2609288186 - الهاتف 

املتحرك:0506085069
املطلوب اإعالنه : 1- العامل الزرق للنقل الربي العام �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة   لر�صوم  �صاملة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )24262.50(
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 70545

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1771/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 198/2022 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )760.159( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : نيليا ابا�صارايفا

العا�صر - هاتف  ال��ط��اب��ق   - ت���اور  ب���رامي   - ب��رج خليفة  ���ص��ارع   - ال��ت��ج��اري  دب��ي - اخلليج  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:043352200 - فاك�س:043342200 - رقم مكاين:2583686879

وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- زاكر اأبا�صارايف - �صفته : منفذ �صده

م��و���ص��وع الإع����الن : ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة ب��ت��اري��خ اخ��ط��ارك��م ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره 
)760159.00( درهم خالل 15 يوما من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم امارة دبي - مر�صى دبي - ا�صم 
امل��ادة 295 من  البناية ال�صدف 4  -رقم العقار 302 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�س 

قانون الجراءات املدنية - بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2023/1/12.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8793/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/2977 نزاع حمدد القيمة ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )164985( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : املنهل للمقاولت ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع الحتاد - مبنى برج �صهيل 1 - �صقة 1302 - بعد 

بناية مركز املال بالزا
املطلوب اإعالنه : 1- علي عي�صه عو�س - �صفته : منفذ �صده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع الإعالن : قد 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )164985(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7523/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/256 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )930.596.15( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف والتعاب .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع املطار - بجوار دوار ال�صاعة

املطلوب اإعالنه : 1- يونى واى للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ار�س جم�صيد حق ر�صائي - �صفتهما 
: منفذ �صدهما

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع الإعالن : قد 
به وقدره )930.596.15( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1099/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�صوع الدعوى : اول/الزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما باداء مبلغ وقدره )357.817.75( درهم فقط 
ثالثمائه و�صبعة وخم�صون الفا وثمامنائة و�صبعة ع�صر درهما وخم�صة و�صبعون فل�صا - حتى تاريح 2022/11/9 بال�صافة 
بكافة  عليهما  املدعي  ثانيا:الزام   - التام  ال�صداد  وحتى  الفعلي  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  الغرامة  اىل 

الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�صرف المارات ال�صالمي - م�صاهمة عامة

 - الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى   - الطبية  دب��ي  مدينة   - دب��ي  وع��ن��وان��ه/ام��ارة  ����س.م.ع  ال�صالمي  الم���ارات  عنوانه:م�صرف 
�س.ب:6564 - بوكالة املحاميني/جابر ال�صالمي واحمد ال�صالمي - وعنوانه امارة دبي - هاتف:0505661676

املطلوب اإعالنهما :  1- �صري �صاي انرتنا�صونال م.م.ح 2 مانوج كاميل�صكومار �صوخالين  -  �صفتهما : مدعي عليهما 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اول/ال��زام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما باداء 
الفا وثمامنائة و�صبعة ع�صر درهما وخم�صة و�صبعون  مبلغ وقدره )357.817.75( درهم فقط ثالثمائه و�صبعة وخم�صون 
ال�صداد  الفعلي وحتى  تاريخ ال�صتحقاق  التاأخريية بواقع 9% من  الغرامة  فل�صا - حتى تاريح 2022/11/9 بال�صافة اىل 
التام - ثانيا:الزام املدعي عليهما بكافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2023/1/23  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  18008/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000009( وال�صادر عن بنك المارات دبي الوطني 
بقيمة )190000( .

طالب التنفيذ : �صياء عبدالرحمن عوير
عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية 2 - �صارع خليفة - برج ال�صنا - �صقة رقم 403 - بالقرب من 

حمطة ادنوك
املطلوب اإعالنه : 1- ه�صام ح�صني قطايا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)194315( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن بالن�شر        

 6437/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املتنازع �صده : 1- عزيزي ديفيلومبنت�س �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا املتنازع :احمد خمي�س نا�صر خمي�س املن�صوري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املتنازع �صده ب�صداد مبلغ )200.000( درهم 
للمتنازع بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة. 

قاعة  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2023/1/25 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن بالن�شر        

 1018/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : 1- تامر حممود حممود علي يو�صف 2- �صايل احمد فوؤاد حممد ر�صوان  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( نور بنك )م�صاهمة عامة( �صابقا 
وميثله : بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى ف�صخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2017/2/26 مالحقه والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار وت�صليمه للمدعي خاليا من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد 
امللكية وال��زام املدعي عليه ب�صداد  ال��واردة يف �صهادة  ا�صارة الج��ارة  اث��ار و�صطب  وما يرتتب على ذلك من 
املدفوعة من تاريخ 2021/4/28 وحتى تاريخ  املتاأخرة غري  مبلغ وقدره )73.677.38( درهم قيمة الجرة 
2022/1/28 ومبلغ وقدره )74.630( درهم قيمة الجرة املتاأخرة غري املدفوعة اي�صا من تاريخ 2022/1/28 
وحتى تاريخ 2022/11/28 وما ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة 
ذمة من اجلهات ذات العالقة  - وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2023/1/23 ال�صاعة 09:00 �صباحا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1294/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1645 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2.232.222.25( درهم اثنني مليون ومائتني واثنني وثالثون الفا ومائتني واثنني وع�صرون درهما 

وخم�صة ع�صرين فل�س - �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : فيمز لعمال املقاولت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�صي - ديرة - دبي - �صارع اخلبي�صي - مبنى البحري واملزروعي - 
�صقة الطابق الول - 10.11 خلف معر�س هيونداي  وميثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي

املطلوب اإعالنه : 1- بريل �صور ملقاولت البناء �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2232222.25(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2933/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

الفائدة  مع  دره��م   )58000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر  با�صدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
القانونية 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد ومبنع املطلوب �صده المر من ال�صفر والر�صوم 

وامل�صاريف . 
املدعي:اخلليج لالأعالف ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع الحتاد - مبنى بزن�س افنيو - �صقة 809 - 
خلف معر�س �صيارات ني�صان  - وميثله:ح�صن عبداهلل حممد اآل علي

املطلوب اإعالنه :  1- نايف حممد �صالح حممد  -  �صفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/1/3 - بالزام  اأمر  مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )58.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وحيث انه عن طلب املنع من 
ال�صفر فان الوراق قد خلت من ما يثري خ�صيه من هرب املدعي عليها ومن ثم فاملحكمة ترف�صه ، ولكم احلق 

يف التظلم المر او ا�صتئنافه بح�صب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 اإخطار عديل   

MOJAU_2022- 0096297 رقم املعاملة
اخطار عديل

املخطر / �صريف عبد اهلل حممد عبد اهلل الأحمد - اجلن�صية : الإمارات
واأحمل هوية اإماراتية رقم )784196057609743(  

العنوان ال�صارقة - الطرفة - �صارع 18 - منزل رقم 39 - الهاتف : 971505770777
املخطر اإليه / حممد ر�صا على حممد ارجمندي اجلن�صية : ايران 

العنوان: ال�صارقة - ال�صناعية 15 - �صركة اأرجمندي - الهاتف : 0506450720
مو�صوع الخطار : مراجعتنا لدى اجلهات املخت�صة للتوقيع على اإلغاء وكالة رقم )2008/25335( تاريخ 

2008/10/8
اأو الإلغاء للمخطر اليه وبرقم )2008/25335( بتاريخ  حيث ان املخطر قام بت�صديق وكالة غري قابلة للنق�س 
،  نخطركم باحل�صور لدى اجلهات املخت�صة وذلك  10/8/2008 ونتيجة لرغبة املخطر يف الغاء الوكاله املذكورة 
 ، لذلك  الوكيل.   ب�صفتك   2008/10/8 تاريخ   )2008/25335( رقم  وكالة  اإلغاء  على  للتوقيع  على  للتوقيع 
عليه يف  املرتتبة  القانونية  الثار  كافة  ول�صريان  ملفعولة  ونفاذا  به  للعمل مبا جاء  الخطار  بهذا  فاملخطر يخطركم 
مواجهتكم ويف حالة ا�صتخدامكم للوكاله املذكورة �صوف تتحمل امل�صوؤولية الكاملة و�صوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �صدكم 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0073072 رقم املعاملة
اخطار عديل بالوفاء

مببلغ وقدرة )44280 اربعة واربعون الف ومئتان وثمانون درهم(
املخطر : حمدي احل�صيني الزواوي - م�صري اجلن�صية ب�صفته مدير �صركة �صركة جلوبال يارد ل�صناعة الألواح اخل�صبية - اماراتية اجلن�صية

globyard@hotmail.com وعنوانه / عجمان - النعيمية - هاتف رقم 0556624577 - المييل
املخطر اليه / ماك�صويل نيادزو - زميبابوي اجلن�صية

وعنوانه / ال�صارقة - البحرية - بناية البحرية - هاتف رقم 0529985135 - 0508711687
يخطر بر�صالة ن�صية حال تعزر العالن

يداين املخطر املخطر اليه مبوجب ال�صيكات التالية بياناتها :-
ال�صيك رقم )000017( واملوؤرخ بتاريخ 2015/11/25 وامل�صحوب علي بنك ابو ظبي التجاري واملقدر القيمة )25000 خم�صة وع�صرون الف درهم(

ال�صيك رقم )000018( واملوؤرخ بتاريخ 2015/12/20 وامل�صحوب علي بنك اأبو ظبي التجاري واملقدر القيمة )19280 ت�صعة ع�صر الف ومنتان وثمانون درهم(
وحيث اأن املخطر قد قام بايداع تلك ال�صيك يف ميعاد ا�صتحقاقها ال اأنها قد ارتدت ب�صبب عدم وجود ر�صيد كاف. 

طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا ب�صرورة �صرعة �صداد تلك ال�صيكات بالطرق الودية املتكررة اإل اأن املخطر اليه قد امتنع وتهرب عن تنفيذ التزاماته 
ب�صداد قيمة تلك ال�صركات وباءت جميع املحاولت بالف�صل من جتاه املخطر اليه .

وحيث اأن املادة )142( من قانون املعامالت املدنية ن�صت علي :-
على الدائن اأن يكلف املدين اأول بالوفاء مبيعاد خم�صة اأيام على الأقل ثم ي�صت�صدر اأمرا بالأداء من قا�صي حمكمة املواد اجلزئية التابع لها موطن املدين اأو 
رئي�س الدائرة باملحكمة البتدائية ح�صب الأحوال وذلك ما مل يقبل املدين اخت�صا�س حمكمة اأخرى بالف�صل يف النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء اأن يح�صل 
بكتاب م�صجل مع علم الو�صول. ويقوم بروت�صتو عدم الدفع مقام هذا التكليف “ وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف املنذر اليه بالوفاء بالدين خالل 
)خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار( ، والإ �صوف يقطر اأ�صفا ل�صت�صدار اأمر اأداء.  لذلك ، فاننا تنذركم ب�صرعة اداء قيمة ال�صيكات وذلك يف مدة اأق�صاها 

خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم تلك النذار وال �صوف ن�صطر اأ�صفني لحتاد كافة الجراءات القانونية الالزمة جتاهكم.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
انذار عديل بالن�شر
رقم )209/2023(

املنذره:- فندق �صتيال دي ماري )ذ.م.م(
املنذر اليه :- اوبينا انو�صى

فاأن املنذره تنذرك ب�صداد قيمة ال�صيك واملتاأخرات مبلغ وقدره : 170،625 
الرخ�صة  و�صتمائة وخم�صة وع�صرون درهم( وجتديد  الف  )مائة و�صبعون 
التجارية يف مدة اق�صاها )30( ي����وم )ثالثون يوماً( من تاريخ الن�صر وال 
�صت�صطر املنذره لتخاذ كافة الجراءات القانونيه التي حتفظ لها حق ها 
 - - جزائية طلب الخالء  املثال ل احل�صر قيد دعوى مدنية  �صبيل  على 
واملطالبه بالتعوي�س عن اي عطل او �صرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008686/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - �صركة �صمري حممود واأولده - ذ م م 
العلي  حممود  �صمري   -  2

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ح�صناء م�صطفى غ�صاين ، اجلن�صية �صوري  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
اىل  بالإ�صافة  درهم   130757.0 وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   
151 يف برج  %12 من تاريخ تقدمي طلب التحكيم ، و�صحة ونفاذ عقد ال�صقة  الفائدة القانونية بواقع 
الهدى يف اإمارة ال�صارقة وت�صجيل ونقل ملكية ال�صقة املذكورة والباركن.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ات�ص ايه جي لتجارة امل�اد الغذائية �ص ذ م م  
27-2001 ملك روؤي��ا هولدينج ليمتد - اخلليج التجاري -  العنوان : مكتب رقم 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 1055159 رقم القيد 
وال�صياحة يف  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  1792790 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
العدل  واملوثق لدى كاتب   2023/1/9 بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/9 بتاريخ  دبي  حماكم 
اإىل امل�صفي املعني ال�ض�يدي لتدقيق احل�ضابات - �ص ذ م م العنوان : مكتب رقم 
704 ملك حممد �صعيد خلف الغيث - بور�صعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�س :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ض�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ال�ض�يدي لتدقيق احل�ضابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �صعيد خلف الغيث - بور�صعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ات�ص ايه جي لتجارة 
امل�اد الغذائية �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 
لديه  من  وعلى   2023/1/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ض�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  247/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار الكائن بامارة دبي - من نوع ار�س - يف منطقة احلمريه - رقم الر�س 43 - رقم البلدية 450 - 313 
11.412.01 والعقار الكائن بامارة دبي - من نوع ار�س - يف منطقة  امل�صاحة الكلية باملرت املربع:1060.21 - امل�صاحة الكلية بالقدم املربع 
منخول - رقم الر�س 606 - رقم البلدية 466-317 امل�صاحة الكلية باملرت املربع 1486.45 - امل�صاحة الكلية بالقدم املربع:16.000.01 

واملرهون للبنك املدعي
طالب التنفيذ:م�صرف عجمان �س.م.ع 

عنوانه :المارات - امارة عجمان - �صارع امليناء - بناية امليناء �صندوق بريد:7770 عجمان 
وميثله :حبيب حممد �صريف عبداهلل املال 

املطلوب اإعالنه : داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - املنخول �صارع 18 - لندن كراون لل�صقق الفندقية - قطعة رقم 606 - 317-466 مكاين:282189388 - 

هاتف رقم:043511119 - 0507666677 - فاك�س:043517711 - 05624562645
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2023/2/1 املوافق  الربعاء  يوم  :اأن��ه يف  الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :ار�س وما عليها من بناء - املنطقة احلمرية - رقم الر�س 43 - امل�صاحة 1060.21 مرت مربع 
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 انطلقت على م�صرح �صاطئ الراحة احللقة املبا�صرة 
الثالث،  مو�صمه  يف  املنكو�س  برنامج  من  الأوىل 
واملتخ�ص�س  نوعه  من  الأول  ال�صعري  الربنامج 
بفن املنكو�س من موروث ال�صعر النبطي الأ�صيل، 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  م��ن  بتنظيم 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
امل�صتمر  اللجنة  اإط��ار حر�س  الربنامج يف  وياأتي 
يف  دوره  وتعزيز  ال�صعبي  باملوروث  التعريف  على 

بناء الهوية الوطنية.
الربنامج  م��ن  الأوىل  امل��ب��ا���ص��رة  احل��ل��ق��ة  ح�����ص��ر 
م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف املزروعي 
ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جل��ن��ة اإدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، وح�صد 
م��ن الإع��الم��ي��ني وحمبي ف��ن املنكو�س م��ن دولة 

الإمارات وخارجها.
اآل����ي����ة ال��ت��ن��اف�����س بني  ومت ع���ر����س ت���ق���ري���ر ع����ن 
املت�صابقني ال� 18 الذين يخو�صون خم�س مراحل 
الأوىل  الثالث  املراحل  التقييم يف  رئي�صية يكون 
منها تبعاً جلمال ال�صوت واإتقان اللحن وطريقة 
الأداء وطول النف�س وقوة ال�صوت، مق�صوماً بن�صبة 
املائة  يف  و50  التحكيم  جلنة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   50
الرابعة  املرحلة  اإىل  و�صوًل  اجلمهور،  لت�صويت 
60 يف املائة  ن�صف النهائية حيث ت�صبح الن�صبة 
اأما  اجل��م��ه��ور،  لت�صويت  امل��ائ��ة  يف  و40  للجنة، 

املت�صابقون  فيتناف�س  النهائية  اخلام�صة  املرحلة 
ال�صتة خ��الل��ه��ا ع��ل��ى امل��راك��ز م��ن ال�����ص��اد���س حتى 

الأول واإعالن الفائز بلقب »فار�س املنكو�س«.
ت��ق��ري��ر م�صّجل  م��ن خ���الل  �صلطت احل��ل��ق��ة  ك��م��ا 

ال�صوء على ما مييز هذه الدورة من الربنامج يف 
تدريبي  تنظيم خميم  يرافقه  اإذ  الثالث  مو�صمه 

يهدف اإىل تقدمي الدعم للمت�صابقني.
ويف ختام احللقة مت الإعالن عن نتيجة ت�صويت 

ال�صعودية  من  مت�صابقان  وت��اأّه��ل  التحكيم  جلنة 
ال��ذي ح�صل على  امل��ري  وهما عبد اهلل اجل��الب 
الدو�صري  ع��م��ار  اآل  غ��امن  وم��ب��ارك   48 نتيجة 
الأربعة  املت�صابقون  اأم���ا   ،47 على  ح�صل  ال���ذي 

وفهد  قطر،  من  امل��ري  احلديد  طالب  املتبقون: 
وراك������ان عاي�س  امل��ن�����ص��وري  ال��رب��ي��ع��ي  ع��ب��د اهلل 
الربيعي املن�صوري من الإمارات، وفرج احلميدان 
اجلمهور  ت�صويت  ف�صيكون  ال�صعودية،  من  املري 

مقرراً يف تاأهل اثنني منهم لال�صتمرار يف املناف�صة، 
وذل��ك م��ن خ��الل امل��وق��ع الإل��ك��رتوين والتطبيق 
اخلا�س بربنامج املنكو�س والذي ميكن للجمهور 

من خالله الت�صويت لنجومهم املف�صلني.

ح�صور لفت لل�صعراء يف احللقة املبا�صرة الأوىل من برنامج املنكو�ص

•• دبي-الفجر: 

اأف�صل  اأح���د  ل�����الآداب،  ك�صف م��ه��رج��ان ط���ريان الإم�����ارات 
احتفال  واأك���رب  ال��ع��امل  م�صتوى  على  الأدب��ي��ة  املهرجانات 
بالق�ص�س يف الوطن العربي، عن انطالق الدورة اخلام�صة 
2023، مع  ف���رباي���ر  1 و6  ب���ني  امل��ه��رج��ان  م���ن  ع�����ص��رة 
جمموعة ا�صتثنائية من الفعاليات التي ت�صم اأملع الأ�صماء 
م���ن امل��وؤل��ف��ني احل��ائ��زي��ن ع��ل��ى ج���وائ���ز وجن����وم هوليوود 

وخرباء القطاع الأدبي.
من  �صخ�صية   250 من  اأك��رث  املهرجان  برنامج  ويجمع 
اأع��ظ��م ال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن ال��ع��امل��ي��ني يف اأك����رث م��ن 300 
يعودون  الذين  امل�صاهري  من  جمموعة  فيهم  مبا  فعالية، 
مو�صوع  يج�صدون  حيث  املهرجان،  يف  للم�صاركة  دبي  اإىل 

دورة هذا العام من املهرجان وهو “خري جلي�س”..
وينطلق مهرجان الإمارات لالآداب يوم 1 فرباير مع اأبرز 
فعالياته، اأبيات من اأعماق ال�صحراء، حيث حتتفي كوكبة 
املا�صي  واإرث  الأج���داد  بحكمة  واملتحدثني  املبدعني  م��ن 
يف  والرق�س  وال�صعر  املو�صيقى  من  مذهلة  اأج���واء  و�صط 

قلب �صحراء دبي وحتت �صماء مر�صعة بالنجوم.
اأبرز الفعاليات، حديث معايل رمي الها�صمي، وزيرة  ومن 
الدولة ل�صوؤون التعاون الدويل، و�صعادة هالة بدري، مدير 
حول  للثقافة”،  “دبي  الثقافة والفنون يف دبي  عام هيئة 
جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة الرائدة يف ا�صت�صراف 
امل�صتقبل و�صناعته، بدايًة من تقدمي احللول يف جمالت 
ال�صحة وبرامج التعليم وموؤ�صرات ال�صعادة والقوة الناعمة 
وو�صوًل اإىل ا�صتقطاب ال�صتثمارات ويف جمالت العالقات 

الدولية والدبلوما�صية الثقافية.
ويف هذا ال�صياق، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة 
الإم�����ارات  ط����ريان  “مهرجان  “ُيعد  دب����ي:  يف  وال��ف��ن��ون 
دبي،  اأجندة  على  الثقافية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  لالآداب” 
كوكبة  �صقفه  يجمع حتت  �صنوي  ملتقى  اإىل  حيث حت��ول 
اجلمهور  تهم  موا�صيع  ملناق�صة  والفكر  الثقافة  اأه��ل  من 
ع��ل��ى اخ���ت���الف ���ص��رائ��ح��ه وث��ق��اف��ات��ه وج��ن�����ص��ي��ات��ه، ف�صاًل 
املواهب  اأ�صحاب  مع  للتفاعل  نوعية  فر�صاً  توفريه  عن 
اإيجاباً  الإبداعية يف املجالت الأدبية املختلفة، ما ينعك�س 
“دبي  اأن دعم  واأكدت بدري  على امل�صهد الثقايف املحلي”. 

الهادفة  التزاماتها  اإط��ار  يف  ي�صب  للمهرجان  للثقافة” 
اإىل جعل دبي وجهة جاذبة للمثقفني واملبدعني من �صتى 

اأنحاء العامل. 
لالآداب”  الإم������ارات  “طريان  م��ع  “جتمعنا  واأ����ص���اف���ت: 
اإىل تعزيز املعرفة  العديد من القوا�صم امل�صرتكة الهادفة 
ون�����ص��ر ال��ث��ق��اف��ة ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، واله��ت��م��ام بتوفري 
خم��ت��ل��ف و���ص��ائ��ل ال��ت��ف��ك��ري الب���ت���ك���اري ل��الرت��ق��اء بالفكر 
وال��وع��ي الإن�����ص��اين وامل�����ص��اه��م��ة يف دع���م واإر����ص���اء التنمية 
جمموعة  عرب  حتقيقها،  اإىل  دبي  ت�صعى  التي  احل�صارية 
وجعلها  ال���ق���راءة  ن�صر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  واخل��ط��ط  امل���ب���ادرات 
املحلي  الأدب���ي  باملنتج  الحتفاء  جانب  اإىل  حياة،  اأ�صلوب 
واإبراز املواهب الإماراتية وم�صاهماتها التي تغني ال�صاحة 
باأهمية  الوعي  م�صتوى  ورفع  والعاملية،  العربية  الثقافية 

التبادل الثقايف بني ال�صعوب”. 
وعربت بدري عن اعتزازها بامل�صاركة يف جل�صات املهرجان 
امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  ال���دول���ة يف  ع���ن جت��رب��ة  واحل���دي���ث 
املوا�صيع  ه��ذه  مثل  ط��رح  اأهمية  اإىل  م�صرية  و�صناعته، 
الإبداعية  امل��ج��الت  دب��ي والإم����ارات يف  ت��ربز جتربة  التي 

والثقافية والقت�صادية وغريها.
كما تت�صمن اأجندة الفعاليات اأم�صية فاخرة يف حب جربان 
خليل جربان احتفاء بالذكرى 140 ملولد جربان ومرور 
100 عام على اإ�صدار اإرثه الأدبي الأبرز، كتاب “النبي”. 
فنية  عرو�س  يتخللها  ع�صاء  ماأدبة  على  الفعالية  ت�صتمل 
لأغنية  اأوب����رايل  وغ��ن��اء  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 

“اأعطني الّناي وغّن”.
�صريبح؟  م��ن  م�صابقة  م��رة  ولأول  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
ال�صهري  امل�صابقات  برنامج  من  امل�صتوحاة  الكّتاب  حت��دي 
الأع��رج وزوجته  وا�صيني  د.  يت�صابق  “اأحلى عيلة”؛ حيث 
الها�صمي  اإب��راه��ي��م  ال�صاعر  مواجهة  يف  الأع���وج  زينب  د. 
وزوجته ال�صاعرة �صو�صن الدهنيم للك�صف عما يجمعهم يف 

عوامل الكلمات والكتب واخليال و�صط اأجواء حما�صية.
اجلرمية  اأدب  يف  املتخ�ص�صان  الكاتبان  ي�صطحب  فيما 
تفاعلية  املرزوقي احل�صور يف جتربة  واإبراهيم  داود  نهى 
الغام�س  اللغز  حل��ل  تكفي  ل  واح���دة  ج��رمي��ة  جل�صة  م��ع 
ح�صة  الإم���ارات���ي  لل�صعر  و�صيكون  امل��ج��رم.  ع��ن  والك�صف 
اأملع الأ�صماء،  مميزة مع ليلة من ال�صعر العربي مب�صاركة 
من والد ال�صعراء الإماراتيني اأحمد عي�صى الع�صم، وجا�صم 

وجنوم  ال��ظ��اه��ري،  وجن���اة  ال��ن��ج��ار،  ح�صن  اإىل  ال�صحيح 
الغامن.

وتناق�س فعالية الثقافة على املائدة العربية م�صتقبل الكلمة 
والكتاب العربي على طاولة م�صتديرة مع الكّتاب يا�صمينة 
وت�صتعر�س  اهلل.  الن�صر  وخالد  برج�س،  وج��الل  خ�صرا، 
الراوي ق�صايا  الب�صر وهدى حمد و�صهد  الكاتبات بدرية 
الكتابة  الكتابة يف جل�صة  امل��راأة اخلليجية وجت�صيداتها يف 
برفقة  رج��ل  �صد  رج��ل  جل�صة  ت�صلط  فيما  التيار.  عك�س 

على  ال�صوء  الأع���رج  ووا�صيني  النعا�س  حممد  الأدي��ب��ني 
منطني متناق�صني من الرجال يف الأدب العربي املعا�صر.

كما يلمع ا�صم ال�صيف ال�صهري بوبي ت�صني يف فعالية ماأدبة 
لتجمع  فرباير   3 يف  تنطلق  التي  ت�صني  بوبي  مع  ع�صاء 
ال�صتدامة  على  الرتكيز  مع  الفاخرة  الع�صاء  بني جتربة 
 - اإنرتكونتيننتال  يف  الزيتون  ملطعم  احل�صرية  والقائمة 
دبي ف�صتيفال �صيتي، اإىل جانب جل�صات احلوار ال�صخ�صية 

مع ال�صيف. تتاح اجلل�صة باللغة الإجنليزية فقط

يف دورته اخلام�ضة ع�ضرة 

مهرجان طريان الإمارات للآداب ينطلق مع 
فعالية اأبيات من اأعماق ال�صحراء يف 1 فرباير

نظمت “مكتبة” التابعة لدائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي فعاليات الدورة 
�صهر  نهاية  حتى  فعالياتها  ت�صتمر  التي  املبدع  القارئ  م�صابقة  من  العا�صرة 
اأم���ام الأط��ف��ال والنا�صئة لالإبحار بني  امل��ج��ال  2023، وذل��ك لإت��اح��ة  اأب��ري��ل 
�صفحات الكتب باللغتني العربية والإجنليزية، والتعرف على عوامل جديدة، 
وروؤًى متنوعة، ومعلومات مفيدة تروي �صغفهم بالقراءة وحتفزهم على زيارة 
املكتبات العامة بانتظام للم�صاهمة يف تنمية هويتهم الثقافية، وبناء جمتمع 

مثقٍف واٍع وقارئ.
الأطفال،  ريا�س  مرحلة  طلبة  الأوىل،  وللمرة  ال��ع��ام،  ه��ذا  دورة  يف  وي�صارك 
واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  وطالبات  طالب  من  املطالعة  رواد  اإىل  اإ�صافة 

اإدارة  مدير  امل��ه��ريي،  �صيخة  الدولة.وقالت  يف  والثانية  الأوىل  احللقتني  يف 
القارئ  م�صابقة  »جنحت  اأب��وظ��ب��ي:   – وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  املكتبات 
املبدع يف تر�صيخ ثقافة القراءة يف نفو�س النا�صئة يف دولة الإمارات على مدار 
الإب��داع��ات يف خمتلف  اأي�صاً يف حتفيزهم على مطالعة  عقد كامل، و�صاهمت 
جديدة  اأجيال  ا�صتقطاب  يف  وجناحها  امل�صابقة  ا�صتمرارية  وتعك�س  املوا�صيع. 
القائم  اأهمية الدور الذي تلعبه يف دعم تطور جمتمع املعرفة  امل�صاركني  من 
على الفكر والثقافة واحت�صان الإبداع. ونثق اأن الدورة اجلديدة �صت�صهد تاألق 
املزيد من جنوم املطالعة يف كافة اأنحاء الدولة، وخا�صة مع فتح باب امل�صاركة 
والثانية«. الأوىل  اإىل احللقتني  اإ�صافة  الأطفال  اأمام طلبة ريا�س  العام  هذا 

»مكتبة«  ع�صوية  وتفعيل  اإن�صاء  امل�صابقة  يف  بامل�صاركة  الراغبني  على  يتعني 
اختيار  امل�صابقة عن طريق  الت�صجيل يف  ثم  الإل��ك��رتوين،  خ��الل موقعها  من 
اأكرب  بقراءة  ذلك  ليقوموابعد  الرئي�صية،  القائمة  من  املبدع  القارئ  م�صابقة 
عدد ممكن من الكتب ثم تعبئة ال�صتمارة اخلا�صة بامل�صابقة وت�صليمها باملوعد 
ُبعد لتقييم  اأو عن  امل�صاركني اجتياز مقابلة �صخ�صية  املحدد؛ كما يجب على 
التفا�صيل اخلا�صة بامل�صابقة يف كتيب خا�س ميكن  م�صاركتهم. وتتوفر كافة 
اأو موقع »مكتبة« الإلكرتوين. اأو املكتبات العامة  احل�صول عليه من املدار�س 

الكتب  وع��دد  كتّيبامل�صابقة،  اإجن���از  ن�صبة  على  بناء  امل�صاركات  تقييم  و�صيتم 
امل�صتعارة من املكتبات العامة، وتقييم فهم امل�صارك للكتاب املقروء، وقدرته على 

التحدث بلغة �صليمة وا�صتخدام املهارات اللغوية، ف�صاًل عن امتالكه مهارات 
التحليل الدليل واملعجمي، والتفكري الإبداعي والنقدي.

وي�صتطيع امل�صاركون ا�صتعارة الكتب من جميع اأفرع مكتبات دار الكتب املنت�صرة 
يف اإمارة اأبوظبي، ومن املكتبة الرقمية، كما �صتتاح لهم الفر�صة للم�صاركة يف 

اأندية القراءة الفرتا�صية املقرر تنظيمها مل�صاعدتهم.
وكانت الدورة التا�صعة من م�صابقة القارئ املبدع قد ا�صتقطبت 627 م�صاركاً 
اأ�صحاب الهمم، بن�صبة منو  اإم��ارات الدولة مبا يف ذلك الطلبة من  من كافة 
النا�صئة  الثامنة، مبا يعك�س تزايد اهتمام  %111 مقارنة بدورتها  جتاوزت 

بالقراءة باعتبارها وعاًء للثقافة وحمفزاً للمعرفة.

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تطلق الدورة العا�صرة من م�صابقة القارئ املبدع
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املواقع الوطنية يف لئحة اليون�صكو للرتاث العاملي .. ذاكرة ح�صارية حتفظها اأر�ص الإمارات

•• دبي-وام: 

لئحة  على  اإم��ارات��ي��ة  م��واق��ع  اإدراج  يعك�س 
الرتاث العاملي التابعة ملنظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة »اليون�صكو«، وعلى 
احل�صارية  ال��ق��ي��م��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  لئ��ح��ت��ه��ا 
والطبيعية  الأث���ري���ة  ل��ل��م��واق��ع  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف دول����ة الإم�������ارات، وي��ع��زز ج��ه��ود تن�صيط 

ال�صياحة الثقافية يف الدولة. 
املواقع  اأهمية احلفاظ على  الدولة  وتدرك 
وتوثيقها،  والأث��ري��ة،  والطبيعية  الثقافية 
باعتبارها اأحد املكونات الرئي�صية للموروث 
عن  العمل  اإىل  دفعها  ال��ذي  الأم���ر  املحلي، 
قائمة  املواقع على  تلك  اأه��م  لت�صجيل  كثب 
ال��ي��ون�����ص��ك��و ل��ل��رتاث ال��ع��امل��ي، وال��ت��ي جاءت 
تفاعل  ت�صتوعب  ح�����ص��اري��ة  ذاك����رة  مب��ث��اب��ة 
الب�صرية،  احل�����ص��ارات  م��ن  العديد  والتقاء 
وتكللت باإدراج مدينة العني وبع�س مواقعها 
الأثرية على قائمة املنظمة الأممية للرتاث 
الإن�صاين العاملي لت�صبح اأول موقع اإماراتي 

على هذه القائمة. 
وتعترب املواقع املدرجة على الالئحة اأو تلك 
مق�صداً  التمهيدية  الالئحة  على  امل��درج��ة 
ل��ل��زائ��ري��ن م��ن داخ���ل ال��دول��ة وال�����ص��ي��اح من 
اخلارج، حيث تواكب الدعوة اإىل زيارتها يف 
هذه الأوقات من العام مع حملة اأجمل �صتاء 
حتت  الثالثة  ن�صختها  تاأتي  التي  العامل  يف 
�صعار "موروثنا"، وت�صعى اإىل اإبراز مقومات 
املوروث والهوية الوطنية، ومنظومة القيم 

الإماراتية الأ�صيلة املتوارثة. 

-�ض�ن الرتاث. 
العنا�صر  اإب���راز  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  وت�صعى 
امل���ادي على  امل���ادي وغ��ري  ال��رتاث��ي��ة ب�صقيها 
قوائم  ع��ل��ى  وت�صجيلها  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��اح��ة 
ال��ت��ع��ري��ف بها،  ي�����ص��ه��م يف  ال��ي��ون�����ص��ك��و مب���ا 
وترويجها عاملياً واحلفاظ عليها وترميمها 
ل�����دى منظمة  ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري  ح�����ص��ب 
"اليون�صكو"، حيث يعزز ت�صجيل اأحد املواقع 
على لئحة املنظمة الدولية ح�صور الدولة 
العاملية،  الثقافية  ال�صياحة  خريطة  على 
الثقايف  ال��رتاث  و�صون  ا�صتدامة  يدعم  ما 

وجعله اأداة فاعلة يف التنمية القت�صادية. 
ال���ع���امل���ي معامل  ال�������رتاث  وت���ع���ت���رب م����واق����ع 
"اليون�صكو"  يف  العاملي  ال��رتاث  جلنة  تقوم 
برنامج  �صمن  اإدراج���ه���ا  ليتم  برت�صيحها 
م��واق��ع ال����رتاث ال��دول��ي��ة وه���ذه امل��ع��امل قد 
و�صال�صل  واملقابر  كاملحميات  طبيعية  تكون 
اجلبال والغابات وقد تكون من �صنع الإن�صان 

كاملباين، والقالع واحل�صون واملدن. 
الرتاث  حلماية  الدولية  التفاقية  وتعرف 
 1972 العام  املوقعة يف  والطبيعي  الثقايف 
الطبيعية  املعامل  باأنه  الطبيعي"  "الرتاث 
الفيزيائية  الت�صكيالت  م��ن  ت��ت��األ��ف  ال��ت��ي 
بدقة  امل���ح���ددة  وامل���ن���اط���ق  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  اأو 
احليوانية  لالأجنا�س  موطناً  توؤلف  والتي 

والنباتات املهددة. 

- اأهمية جي�ل�جية. 
و�صهد 2011 دخول اأول املواقع الإماراتية 
ع��ل��ى لئ��ح��ة ال��ي��ون�����ص��ك��و، ح��ي��ث ات��خ��ذ قرار 
دخول مدينة العني خالل الجتماع ال� 35 
للجنة الرتاث العاملي ب� " اليون�صكو" الذي 

عقد يف مقر املنظمة يف باري�س. 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  و���ص��م��ت 
اإىل  املدينة  اليون�صكو"   " والثقافة  والعلم 
اإىل  املنظمة  وا�صتندت  املهمة،  القائمة  هذه 
والتاريخية  والأثرية  الأهمية اجليولوجية 
جل���ب���ل ح��ف��ي��ت ال������ذي ي���ق���ع ع���ن���د اأط������راف 
ح�صارة  اإىل  وكذلك  عليها  وي�صرف  املدينة 
ال��ع��ني ف�صاًل  ت��زده��ر يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  هيلي 
مثل  التاريخية  الأه��م��ي��ة  ذات  املن�صاآت  ع��ن 
ونظام  الواحات  �صعود" ومناطق  بنت  "بدع 
املياه  لإدارة  ي�صتخدم  ك���ان  ال���ذي  الأف����الج 

واحلفاظ عليها. 

-واحة العني. 
اأدرج��ت على قائمة  تعترب واحة العني التي 
للزوار  مق�صداً  لليون�صكو  العاملي  ال���رتاث 
من املجتمع املحلي وال�صياح على حد �صواء، 
والذين ي�صتمتعون با�صتك�صاف املركز البيئي 
التعليمي والتجول بني جمموعة وا�صعة من 
املمّرات املُظلَّلة بني ما يزيد عن 147 األف 
قرابة  فيها  ينمو  �صا�صعة  وم�صاحات  نخلة، 
اإىل عدد  بالإ�صافة  النباتات  100 نوع من 

من املزارع املنتجة. 
البيئي جت��رب��ة ف��ري��دة تنقل  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
ال��زوار من احلا�صر اإىل املا�صي، وذل��ك من 

خالل �صا�صات تفاعلية واأن�صطة تثقيفية. 
ن�صاأة  مراحل  امل�صغرة  ال��واح��ة  وت�صتعر�س 
واح����ة ال��ع��ني وال���ع���وام���ل ال��ت��ي اأ���ص��ه��م��ت يف 
التقليدية  ال��ري  اأ�صاليب  وت��ربز  ظهورها. 
على  ال�����ص��وء  م�صلطًة  ب���الأف���الج،  امل��ع��روف��ة 
احل�صون  واأه�������م  ال����واح����ة  م���وق���ع  اأه���م���ي���ة 
فعال  ب��دور  تقوم  كانت  وال��ت��ي  ب��ه،  املحيطة 
يف حماية الواحة والدفاع عنها من املخاطر 

اخلارجية. 

-م�قع هيلي الأثري. 
الربونزي  للع�صر  اأث���ري  م��وق��ع  اأك���رب  يقع 
العني،  ب��الإم��ارات يف منطقة هيلي مبدينة 
ويعود تاريخه اإىل بداية الألف الثالثة قبل 
الثانية  الأل���ف  ب��داي��ة  حتى  وا�صتمر  امل��ي��الد 

دون انقطاع. 
وق���د ج���رى ���ص��م ب��ع�����س اأج�����زاء ه���ذا املوقع 
ت�صميمها  مت  التي  هيلي،  اآث��ار  حديقة  اإىل 
التاريخية  الآث�����ار  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 
واإتاحتها للزوار. وُيعد مدفن هيلي الكبري 

واحداً من اأكرب املدافن اجلماعية يف موقع 
من  دائ��ري��ة  ب��اأ���ص��ك��ال  املبنية  الأث����ري  هيلي 
احلجر املنحوت، فيما ي�صل قطره اإىل 12 
4 اأمتار  اأن��ه ك��ان على ارت��ف��اع  م��رتاً، ويبدو 

عن �صطح الأر�س. 
كل  داخلية  غ��رف   4 على  امل��دف��ن  ويحتوي 
ع��دد حمدد  ل��دف��ن  واح���دة منها خم�ص�صة 
املدفن مبدخلني  ه��ذا  ويتميز  امل��وت��ى.   من 
واآدمية  حيوانية  لأ�صكال  زخ��ارف  يحمالن 
وهو  "الو�صيحي"،  امل��ه��ا  ح���ي���وان  اأب���رزه���ا 
اجلزيرة  �صبه  يف  الأ�صلية  احل��ي��وان��ات  م��ن 
العربية، ويقود املدخالن اإىل الغرف الأربع 
بجوار  امل��وت��ى  دف��ن  يف  ا�صتعمالها  مت  ال��ت��ي 

الهدايا واملتعلقات ال�صخ�صية. 

-ح�ضارة حفيت. 
توؤرخ ح�صارة حفيت لبداية الع�صر الربونزي 
يف الإمارات، حيث اأظهرت عمليات التنقيب 
الدمناركية  البعثة  اأجرتها  التي  الآث��ار  عن 
ا�صتوطن  قد  الإن�صان  اأن   ،1959 عام  منذ 
منطقة العني منذ نهاية الألف الرابع قبل 

امليالد. 
التي  الأث��ري��ة  بالبقايا  ذل��ك  على  وُي�صتدل 
حفيت  ج��ب��ل  منطقة  يف  عليها  ال��ع��ث��ور  مت 
كالفخار والأدوات احلجرية والتي تعود اإىل 
عمرها  بلغ  وق��د  املبكر،  ال��ربون��زي  الع�صر 
اأدلة  ت��ق��دم  وه��ي  �صنة،  اآلف   5 نحو  ال��ي��وم 
لالأ�صالف  احلرفية  وامل��ه��ارات  الرباعة  عن 

الأوائل ل�صكان العني. 
الوا�صع على  النت�صار احل�صاري  ويدل هذا 
اأهمية منطقة العني منذ ذلك التاريخ، حيث 
جرى التنقيب يف الع�صرات من هذه املدافن 
التي تبني باأنها ت�صبه بع�صها البع�س خالل 

فرتة جتاوزت خم�صة عقود من الزمن. 

-بدع بنت �ضع�د. 
تعترب مدافن بدع بنت �صعود من اأهم املعامل 
اأق��ي��م��ت على قمم  ال��ع��ني، حيث  الأث��ري��ة يف 
و�صفوح هذا املرتفع، ويبلغ عددها اأكرث من 
40 مدفناً حجرياً مبنية من احلجارة غري 
مدفناً   18 من  اأك��رث  منها  ُنقب  املتنا�صقة، 
وفرتاتها  واأح��ج��ام��ه��ا  اأ���ص��ك��ال��ه��ا  يف  تختلف 

الزمنية اأي�صاً. 
فيها  التنقيب  التي مت  امل��داف��ن  اأح���دث  اأم��ا 
امليالد،  قبل  الأول  الأل��ف  بداية  اإىل  فتعود 

4 مدافن من تلك الفرتة  ُك�صف عن  حيث 
 8 طوله  ال�صكل  م�صتطيل  اأحدها  الزمنية، 

اأمتار وعر�صه 6 اأمتار. 
اأن  التنقيب  عمليات  خ��الل  م��ن  تبني  وق��د 
املدافن الواقعة على امتداد ال�صفح ال�صرقي 
الع�صر  اإىل  ت��ع��ود  �صعود  بنت  ج��رن  ملنطقة 
الربونزي، وهي �صبيهة باملدافن املوجودة يف 

منطقة جبل حفيت. 

-م�اقع على الالئحة التمهيدية. 
ال�صرتاطات  اإم��ارات��ي��اً  موقعاً   12 واج��ت��از 
التمهيدية  القائمة  يف  ب��اإدراج��ه��ا  اخلا�صة 
ال��ت��اب��ع��ة ملنظمة  ال���ع���امل���ي  ال������رتاث  مل���واق���ع 
والثقافة  وال��ع��ل��م  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
)اليون�صكو(، حيث باتت مر�صحة لعتمادها 
���ص��م��ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ر���ص��م��ي��ة مل���واق���ع ال���رتاث 

العاملي. 
وت���اأت���ي ج��ه��ود الإم������ارات يف ه���ذا امل��ج��ال يف 
الرتاث  على  احل��ف��اظ  على  حر�صها  اإط���ار 
ي��ع��ت��رب ركيزة  ال�����ذي  الإم�����ارات�����ي الأ����ص���ي���ل 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��دول��ة ال��ع�����ص��ري��ة وم��ل��م��ح��اً من 
وعن�صراً  املحلي،  للمجتمع  املميزة  املالمح 
لذلك  الوطنية،  الهوية  ت�صكيل  يف  اأ�صا�صياً 
دعماً  ال��رتاث  عنا�صر  ت�صجيل  جهود  تلقى 
املعنية  م��ن خمتلف اجل��ه��ات  غ��ري حم���دود 
ال�12 املر�صحة لدخول  يف الدولة. واملواقع 

القائمة هي: 
-موقع اأم النار.. تقع جزيرة اأم النار قبالة 
اأثري  اأبوظبي، وتتميز مبوقع  اإمارة  �صاحل 
اإلقاء  على  �صاعدت  كبرية  اكت�صافات  ي�صم 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ح��ي��اة ���ص��ك��ان الإم�����ارات خالل 
واأ�صلوب  وث��ق��اف��ت��ه��م  ال����ربون����زي  ال��ع�����ص��ر 

ح��ي��ات��ه��م.  وك��ان��ت ه��ذه اجل��زي��رة ال�صغرية 
فّعاًل  دوراً  لعبت  كبرية  م�صتوطنة  مبثابة 
اأظهرت القطع  يف التجارة الإقليمية، حيث 
الأثرية املكت�صفة اأن �صكانها كانوا يتاجرون 
م����ع اأب����ن����اء ح�������ص���ارات ب���ع���ي���دة، م���ث���ل بالد 

الرافدين القدمية وح�صارة وادي ال�صند. 
ال�صبخة  ت���ق���ع   .. ال�����ص��اح��ل��ي��ة  -ال�����ص��ب��خ��ة 
ال�صبعية  اأبوظبي جنوب جزر  ال�صاحلية يف 
الكاملة  ال�����ص��ب��خ��ة  وت���ع���د  واأب����والأب����ي���������س، 
4 طبقات  الوحيدة يف العامل التي تت�صمن 
امل�����ص��ط��ح��ات موجودة  م���ن  ب������ارزة  رئ��ي�����ص��ة 
جميعها يف موقع واح��د، حيث ل ميثل هذا 
للكربون الأزرق  تقليدياً  بيئياً  املوئل نظاماً 
من�صاأ  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  م��ن  واإمن����ا  ف��ق��ط، 
مل��خ��زون ال��رتب��ة التاريخي م��ن ال��ك��رب��ون يف 

ال�صبخات ال�صاحلية. 
يف  البدية  م�صجد  يعد  ال��ب��دي��ة..  م�صجد   -
ال��ف��ج��رية اأح���د اأب����رز امل��ع��امل ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
الدولة ويعود تاريخ البناء اإىل عام 1446، 
وت�صميمه  ال�����ص��غ��رية،  مب�����ص��اح��ت��ه  وي��ت��م��ي��ز 
الت�صقيف،  يف  الفريد  والإن�صائي  املعماري 
بل  �صقفه،  رفع  الأخ�صاب يف  ت�صتخدم  اإذ مل 
قباب  يحمل  و�صطه،  يف  عمود  على  يعتمد 

امل�صجد الأربعة يف نظام هند�صي بديع. 
-م��وق��ع ال��دور..ي��ع��د م��وق��ع ال����دور الأث���ري 
اإحدى اأكرب امل�صتوطنات املحلية على �صاحل 
الع�صر  ف����رتة  خ����الل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم�������ارة 
 2 املوقع ح��وايل  الروماين و ت�صل م�صاحة 
كيلومرت مربع، وازدهر املوقع خالل اأواخر 
القرن الأول قبل امليالد حتى القرن الثالث 

امليالدي. 
ميناء جت��اري��ا حيث  ال���دور  م��وق��ع  يعترب  و 

الرحالت  رئ��ي�����ص��ي��ة يف  ت���وق���ف  ن��ق��ط��ة  ك����ان 
وبالد  الرافدين  بالد  جنوب  بني  التجارية 
املوقع  اإىل  الإ���ص��ارة  مت  وق��د  والهند،  فار�س 
ب��اأن��ه قد  وال��روم��ان��ي��ة  اليونانية  امل�����ص��ادر  يف 
يكون ميناء "عمانه". وي�صم املوقع العديد 
اإله  املميزة مثل معبد  الأث��ري��ة  امل��ب��اين  م��ن 
ال�صم�س واحل�صن الدفاعي وعدد من املباين 

احلجرية والقبور اجلماعية والفردية. 
-خ��ور دب��ي..ك��ان خ��ور دب��ي ولي���زال القلب 
ال��ن��اب�����س ل��ل��م��دي��ن��ة، وه���و ع��ب��ارة ع��ن ل�صان 
ال���ع���رب���ي ي��ف�����ص��ل م��دي��ن��ة دبي  يف اخل��ل��ي��ج 
دبي، وتطل  ديرة وبر  اإىل ق�صمني  القدمية 
املعمارية  امل��ب��اين  م��ن  �صل�صلة  جوانبه  على 
الأبنية  م���ن  ����ص���روح���اً  واأخ������رى  احل���دي���ث���ة، 
امل��ع��م��اري��ة ال���رتاث���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ك�����س جوهر 
التي  التاريخية  املناطق  يف  واملتمثل  املا�صي 

ت�صم ما يقارب 192 مبنى تراثياً. 
احلياة  حممية  نحو  ام��ت��داده  اخل��ور  يتابع 
الربية يف راأ���س اخل��ور التي ت��وؤوي ما يزيد 
نوعاً،   67 من  مائي  طائر   20000 على 
واأكرث من 500 �صنف خمتلف من النباتات 

واحليوانات. 
..تقع جزيرة �صري بونعري  - �صري بونعري 
�صواحل  من  كلم   65 بعد  على  ال�صارقة  يف 
العربي، ومتتد  الإم��ارات على اخلليج  دولة 
حممية  وه��ي  مربع،  كلم   13 م�صاحة  على 
طبيعية فريدة، نظراً ملعاملها البيئية املهمة، 
والتي تت�صمن طبقات جيولوجية، ونباتات 
طبيعية، وطيوراً بحرية، وتتميز مبناظرها 
اجلزيرة  ت�صكل  ك��م��ا  اخل���الب���ة،  الطبيعية 
م��ل��ج��اأ ط��ب��ي��ع��ي��اً ل��ل�����ص��الح��ف م��ن��ذ اأك����رث من 

عام.   2000
-ق���ل���ب ال�������ص���ارق���ة..حت���ت���وي م��ن��ط��ق��ة قلب 
ال�������ص���ارق���ة ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ري م����ن امل����واق����ع 
واحد  كل  يعك�س  التي  والأثرية،  التاريخية 
لكونها  ن��ظ��راً  ك��ب��رية،  تاريخية  قيمة  منها 
الإن�صانية  احل�����ص��ارات  التقاء  على  �صاهدة 
ت�����ص��ك��ل نقطة  ال���ت���ي مل  امل��ن��ط��ق��ة،  ه����ذه  يف 
عبور للقوافل التجارية والبحرية والربية 
توا�صل بني  نقطة  اأي�صاً  بل مثلت  فح�صب، 
���ص��ع��وب وق��ب��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة، وم���ن اأب����رز هذه 

املواقع ميناء ال�صارقة القدمي. 
الو�صطى  املنطقة  الو�صطى..تعرب  -املنطقة 
امل��م��ت��د يف  املنطقة  ت��اري��خ  ع��ن  ف��ري��د  ب�صكل 
�صحراوية  بظروف  حماطة  جبلية  منطقة 

يف  ال�صكان  ب��راع��ة  املنطقة  وتنقل  قا�صية. 
والعوامل  ال��ظ��روف  مع  والتعاي�س  التكيف 
ال��ع�����ص��ر احلجري  امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة 
الإ���ص��الم، وت�صم  ف��رتة ما قبل  اإىل  القدمي 

املنطقة خم�صة مواقع اأثرية رئي�صة. 
ال��ت��ج��اري��ة..ت��ق��ع جلفار  امل��دي��ن��ة   .. -ج��ل��ف��ار 
امل��دي��ن��ة ال��ت��ج��اري��ة يف راأ������س اخل��ي��م��ة على 
اأرا�صي  وت�صم  ه��رم��ز،  م�صيق  م��ن  مقربة 
امل��ن��اط��ق ال�صاحلة  اأك����رب  ت��ع��د م���ن  خ�����ص��ب��ة 
ل��ل��زراع��ة، وح���دائ���ق ن��خ��ي��ل مم��ي��زة، ونظراً 
جلفار  بيئة  يف  الطبيعية  التغريات  لتكرار 
وا�صتخدام الأرا�صي فاإن العديد من املواقع 
ارتباطاً  مرتبطة  اأ�صبحت  املهمة  الأث��ري��ة 

مبا�صراً باملدينة. 
-منطقة �صمل..متثل منطقة �صمل م�صهداً 
اأثرياً كثيفاً ميتد على طول �صفوح جبال راأ�س 
وتتميز  كيلومرتات،   3 من  لأك��رث  اخليمة 
الأكا�صيا،  غ��اب��ات  م��ع  احل�صوية  بال�صهول 
وت�صم املنطقة اأكرث من 100 مقربة تعود 
قبل  م��ا  وم�صتوطنات  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا  اإىل 
يعود  الو�صطى  القرون  من  وق�صر  التاريخ 
قبل   1600-2000( �صوق  وادي  لفرتة 

امليالد(. 
�صاية  م��ن��ط��ق��ة  ���ص��اي��ة..ت��ع��ت��رب  -م��ن��ط��ق��ة 
م��ن اأك���رث امل��واق��ع اإث���ارة ل��الإع��ج��اب واأهمية 
يف اإم����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ن ح��ي��ث موقعها 
حتيط  حيث  الثقايف،  وم�صهدها  اجل��غ��رايف 
ب��ه��ا اجل��ب��ال ���ص��دي��دة الن���ح���دار ال��ت��ي ي�صل 
ارتفاعها اإىل 850 مرتاً من ثالث جهات، 
املختلفة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���ن���اظ���ر  اأه�����م  وم����ن 
التاريخية يف  وامل��واق��ع  الأث��ري��ة  والأم���اك���ن 
�صاية: البحرية، حدائق النخيل واحل�صن، 

وح�صن �صاية. 
-اجل������زي������رة احل�����م�����راء..ك�����ان�����ت اجل����زي����رة 
هكتاراً   45 م�صاحتها  تبلغ  التي  احل��م��راء 
تقع يف الأ�صل داخل اخلليج قبالة ال�صاحل 
اجل��ن��وب��ي ل���راأ����س اخل��ي��م��ة، وك����ان الطرف 
بالرب  ت��ق��ري��ب��اً  مت�صاًل  ال�����ص��رق��ي  اجل��ن��وب��ي 
معظم  يف  اإليها  الو�صول  وميكن  الرئي�صي، 
الأوقات. وتربط الأزقة ال�صيقة يف اجلزيرة 
الأفنية  ذات  املنازل  من  جمموعة  احلمراء 
املرجانية و�صخور  الأحجار  بنيت من  التي 
الطبقات،  ب��ت��ق��ن��ي��ة  الأح���ف���وري���ة  ال�����ص��اط��ئ 
العثور على اأمثلة ملنازل جتار  اأي�صاً  وميكن 

اللوؤلوؤ يف اجلزيرة. 
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طبيبة اأطفال حتدد الفيتامينات 
اللزمة لتلميذ املدار�ص

حددت الدكتورة اآل كالينت�صيفا، اأخ�صائية طب الأطفال، الفيتامينات التي 
يحتاجها تالميذ املدار�س، وكيف توؤثر يف ن�صاطهم.

من  اأن��ه  اإىل  "اإزفي�صتيا"،  ل�صحيفة  حديث  يف  الرو�صية،  الطبيبة  وت�صري 
اأجل اأن يتحمل التلميذ الأعباء املدر�صية والن�صاطات غري املنهجية، يجب 
اأن يح�صل على تغذية متوازنة حتتوي على ن�صبة عالية من الفيتامينات 
الطبيعي  النمو  على  ت�صاعد  التي  امل��واد  على  وكذلك  املعدنية،  والعنا�صر 
هذا  لأن  طبيعية.  ب�صورة  اجل�صم  واأنظمة  اأع�صاء  جميع  وعمل  وتطوره، 

يجعله يتذكر املواد اجلديدة ب�صهولة اأكرب ويكمل واجباته ب�صكل اأ�صرع.
وت�صيف اإن من اخلطاأ تناول الفيتامينات، لزيادة ن�صاطه، من دون و�صفة 

طبيب.
D - يح�صن وظيفة الذاكرة الق�صرية، وي�صاهم يف امت�صا�س  - فيتامني 
يف  الطفل  ويعاين  والأ���ص��ن��ان.  العظام  حالة  ويح�صن  والكال�صيوم،  الفلور 
والع�صالت  ال��ع��ظ��ام  يف  واآلم  الأ���ص��ن��ان  وت�صو�س  التعب  م��ن  نق�صه  ح��ال��ة 
والأ�صماك  البي�س  و�صفار  البقر  كبد  يف  الفيتامني  ه��ذا  ويوجد  وتنّمل. 

الدهنية والزبدة ومنتجات الألبان ويف البطاط�س.
املزاجية  احل��ال��ة  حت�صن  الفيتامينات  ه��ذه   -В جمموعة  فيتامينات   -
اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  للمراهقني  مفيدة  اأن��ه��ا  كما  للطفل،  والعاطفية 
تذكر كمية كبرية من املعلومات، لأنها ت�صكل ذاكرة قوية وحت�صن النتباه. 
توجد هذه الفيتامينات يف كبد البقر والفطر وال�صنوبر والفول والبي�س 
ولكن  ق��وي،  موؤك�صد  الفيتامني  ه��ذا   -С فيتامني   - الأل��ب��ان.  ومنتجات 
الفيتامني  هذا  ي�صاعد  با�صتمرار.  تناوله  يجب  لذلك  يخزنه،  ل  اجل�صم 
على امت�صا�س فيتامينات جمموعة В، كما اأنه يقوي ذاكرة الطفل ويحمي 

ب�صره. و "يدعم املناعة ويحافظ على ال�صحة".
لي واحلم�صيات والك�صم�س  يوجد هذا الفيتامني يف الفلفل احللو والربوكُّ

الأ�صود والبطيخ والطماطم وامللفوف النيء وال�صبانخ ويف الكبد.
والأ�صنان  الأظافر  الب�صر وحالة  الفيتامني  - يح�صن هذا   А فيتامني   -
والهيكل العظمي. ويحمي فيتامني Е هذا الفيتامني من الأك�صدة يف كل 
من الأمعاء والأن�صجة. اأي عند نق�س فيتامني Е ل ميت�س اجل�صم الكمية 
معا.  الفيتامينني  هذين  تناول  يجب  لذلك   .  А فيتامني  من  ال��الزم��ة 
А العمى الليلي وجفاف امللتحمة وتلني القرنية  وي�صبب نق�س فيتامني 

وجفاف اجللد وتق�صره وغري ذلك.
يوجد هذا الفيتامني بن�صبة جيدة يف البي�س والأ�صماك واخليار والكو�صا 
والكبد والبطاطا احللوة والبطيخ واجلزر وال�صبانخ والربوكلي واليقطني 

وامل�صم�س واحلليب.
نق�صه  وعند  والن��ت��ب��اه،  الرتكيز  الفيتامني  ه��ذا  يح�صن   -  Е فيتامني   -
يعاين الطفل من ا�صطرابات ع�صبية وع�صلية مثل بطء رد الفعل و�صعوبة 

امل�صي و�صعف ع�صالت العني وق�صر عمر خاليا الدم احلمراء.
يوجد هذا الفيتامني بن�صبة عالية يف الزيوت النباتية: زيت عباد ال�صم�س، 
زيت بذور القطن، والزعفران وزيت الذرة، وال�صمن النباتي واللوز والفول 
اليومي  الغذائي  النظام  احتواء  �صرورة  على  الطبيبة  وتوؤكد  ال�صوداين. 
والكال�صيوم  وامل��ول��ي��ب��دي��ن��وم  وال��ي��ود  ال��ك��روم  مثل  امل��ع��ادن  على  للتالميذ 

وال�صيلينيوم واأحما�س اأوميغا 3 الدهنية.

ال�ضعراء؟  اأ�ضعر  ه�  • من 
-امروؤ القي�س 

اأبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�ضا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�صوان 

ع�ضرين؟  يف  عا�ص  الذي  ال�ضاعر  على  يطلق  • ماذا 
-�صاعر خم�صرم 

�ضعره؟  قتله  الذي  ال�ضاعر  ه�  • من 
-املتنبي 

غراب؟  جمع  ه�  • ما 
-اأغربة ، غربان ، اأغرب 

بق�صرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�صرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�س  اأن  كما  الهواء  لأك�صدة  فيتاميناته  يعر�س  فالأنتظار  ب�صرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�صري 

الأنواع تف�صد ب�صرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�صر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي الأن�صان.
اأر�صا.  ي�صقط  اأن  قبل  �صاعات  لب�صع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�صافة  على  من  �صماعه  ميكن  الأ�صد  • زئري 
اخلم�صني.  �صن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�صبوع  كان  الفرعونية  م�صر  • يف 
نف�صها.  �صته�صم  فاإنها  واإل  اأ�صبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�صان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�صتعمرات  على  غ��ارات  ي�صن  لأنه  وذلك  ال�صفاح(  )النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�صمد  �صائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �صالحه  القط  • ل�صان 

وعيدان  ال��ط��ني  با�صتعمال  امل��ك�����ص��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �صمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •
احلطب.

اال�سد املخادع

األربعاء   18  يناير    2023  م   -    العـدد   13751  
Wednesday   18    January    2023   -  Issue No 13751

 

اخل�ص
املركبة،  ال��ع��ائ��ل��ة  م���ن  اخل�����س 
وهو من املحا�صيل املرتفعة يف 
القيمة الغذائية، كما اأنه نبات 
متنوعة،  اأ����ص���ك���ال  ول����ه  ح����ويل 
الأوراق  ط��ول  يختلف  ولذلك 
الثمار  اأم��ا  اأ�صنافه،  باختالف 
اأو البذور فهي �صغرية احلجم 
بني غامق مييل  ولونها غالباً 
الأ�صناف  واأه���م  الأ����ص���ود،  اإىل 
امل���ن���ت�������ص���ر زراع����ت����ه����ا الإت��������وب 

والبلدي والرومي. 
على  اخل�������س  اأوراق  حت���ت���وي 
ال�صكريات  م���ن  ك��ب��رية  ن�����ص��ب��ة 

البوتا�صيوم واملنجنيز والف�صفور  املعدنية مثل  الأمالح  وكميات قليلة من 
فيتامني  وخا�صة  بالفيتامينات  غنى  م�صدر  وه��و  واحل��دي��د،  والكال�صيوم 

)ه�(. 
يوجد يف و�صط اأوروبا ومنطقة البحر الأبي�س وجنوب رو�صيا. 

الأجزاء امل�صتعملة اجلذور والأوراق. 
الأع�صاب وعالج  تهدئة  فى  وفوائده  اخل�س  نبات  امل�صريني  قدماء  عرف 

العقم وزيادة اخل�صوبة؛ نظرا لحتوائه على فيتامني )ه�(. 
واخل�س دواء م�صكن اأو مهدئ ومرطب للب�صرة و�صاف لالأرق 

وي��ع��ت��رب اخل�����س م��ل��ني ج��ي��د، وي��ف��ي��د ف��ى ح���الت ال���ص��ط��راب��ات الوظيفية 
وت�صلب ال�صرايني 

و�صل اإىل الغابة اجلميلة ا�صد �صخم اجل�صم كث اللبدة عيناه وا�صعتان و�صوته عال ي�صم الآذان.. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�صعة عرينا له وبعد ان افرت�صه رفع على بابه راية بي�صاء كبرية، ا�صتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم: انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�صدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�صة ل ته�صم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�صيد، واحب ان 
اجل�س يف بيتي كثريا فاأرجو من ان ت�صرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�صكلة اي�صا ا�صتطيع ان احلها له فقد 

كنت حكيم غابتي.
�صدقت احليوانات الطيبة ال�صد املخادع وملدة ا�صبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �صعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�س احليوانات تختفي �صيئا ف�صيئا وبداأت الغابة حت�س بالقلق منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �صيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�صد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج ولن ال�صد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �صكان 

الغابة مبا يفعله ال�صد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�صد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�صد ولن ي�صتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�صتو�صح الكهف بنف�صي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لال�صد غري باب الكهف فقط، لذا ا�صتعد اجلميع لتقدمي بع�س 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�صتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�صعة لال�صد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�صهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�صد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�صبحت �صدا يحول دون خروج ال�صد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�صحابه بحمل جذوع ال�صجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�صد امليت 

تعلن عن هزميته �صر هزمية و�صقوط رايته البي�صاء على باب الكهف.

اأعلنت يلينا تيخومريوفا خبرية التغذية الرو�صية، 
اأن اأي نوع من اجلنب م�صنوع بتكنولوجيا �صحيحة 
بروتني  على  يحتوي  لأن���ه  لل�صحة  مفيدا  يعترب 

ودهون مفيدة.
"اإزفي�صتيا"،  ل�صحيفة  حديث  يف  اخلبرية  وت�صري 
اأن��ه مع ذلك يجب اختيار الأن��واع التقليدية و  اإىل 

ال�صلبة واجلديدة واملوجودة يف حملول ملحي.
الألبان،  منتجات  م��ن  اجل��نب  مو�صحة،  وت�صيف 
واإن��زمي تخرث احلليب.  يح�صل عليها من احلليب 
وجميع اأنواع اجلبنة ل حتتوي على الالكتوز، لأنه 
اأثناء املعاجلة احلرارية يفقد احلليب ال�صكر املوجود 
يف تركيبه. اأي اأن اجلنب يحتوي على بروتني ودهن 

احلليب فقط.

للتكنولوجيا  وف��ق��ا  م�����ص��ن��وع  ج���نب  "اأي  وت���ق���ول: 
ال�صحيحة ، مبا يف ذلك من دون ا�صتخدام الزيوت 
لل�صحة. لأنه يحتوي  بالتاأكيد مفيد  النباتية، هو 
على كمية كبرية من الربوتني، الذي ميت�صه اجل�صم 
ب�صهولة و�صرعة. ووجود الدهون يف اجلنب يح�صن 

املناعة وله تاأثري اإيجابي يف اجلهاز الع�صبي".
على  الغذائية  احلميات  غالبية  حتتوي  لها،  ووفقا 
الدهون  ن�صبة جيدة من  اجلنب، لأنه يحتوي على 
بالإ�صافة  بال�صبع.  اإح�صا�صا  تعطي  التي  ال�صحية 
من  مثالية  ن�صبة  ع��ل��ى  اجل���نب  ي��ح��ت��وي  ذل���ك،  اإىل 
اجل�صم  ميت�صهما  اللذين  والفو�صفور،  الكال�صيوم 
�صرورية  املغذية  العنا�صر  ه��ذه  و�صرعة.  ب�صهولة 
والع�صالت،  وامل��ف��ا���ص��ل  والأرب���ط���ة  ال��ع��ظ��ام  ل�صحة 

لذلك من املهم احل�صول عليها يوميا.
اجلنب  يف  امللح  ن�صبة  اأن  نتذكر  اأن  يجب  وت�صيف، 
بالن�صبة  ل����ذل����ك،   . اآخ������ر  اإىل  ن�����وع  م����ن  ت��خ��ت��ل��ف 
ل��الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ارت���ف���اع م�صتوى 
�صغط الدم وزي��ادة ال��وزن، تناول الأجبان احلديثة 

ال�صنع.
ال�صباح  يف  اململح  اجل��نب  بتناول  اخل��ب��رية  وتن�صح 

وفرتة ما قبل الظهر فقط.
وتقول: "جميع اأنواع اجلنب �صحية اإذا مت ت�صنيعها 
ب�صكل �صحيح. ولكن من الأف�صل عدم تناول اجلنب 
اجلودة.  منخف�س  ي��ك��ون  م��ا  غالبا  لأن���ه  امل��ط��ب��وخ، 
لذلك من الأف�صل اختيار اجلنب الكال�صيكي املخلل 

ال�صلب واجلديد".

طبيبة تك�صف اخل�صائ�ص املفيدة للأجبان
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