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تعريف �أمريكي جديد 
للطعام �ل�صحي

ق�لت تو�صي�ت اأمريكية جديدة اإن و�صف الطع�م ب�أنه �صحي ال ينبغي 
اأن ي�صمل االأغذية ع�لية الدهون مب� يف ذلك ال�صلمون، اأو ال�صكري�ت 

امل�ص�فة، واإمن� يعني اأنه يحتوي على ملح اأقل، وحبوب ك�ملة مثاًل.
وم���ن امل��ق��رر اأن ت��وؤث��ر ال��ت��و���ص��ي���ت اجل��دي��دة الإدارة ال��غ��ذاء وال����دواء 
االأمريكية على كثري من املنتج�ت الغذائية، وتهدف هذه اخلطوة اإىل 

م�ص�عدة امل�صتهلكني على معرفة م� يعنيه الطع�م ال�صحي.
وبح�صب التقرير الذي ن�صره موقع "ميديك�ل اإك�صربي�س"، ال ينبغي 
احلديث  ال��ت��غ��ذي��ة  ع��ل��م  م��ع  �صحي"  "طع�م  م�صطلح  ي��ت��ع���ر���س  اأن 
بني  امل��واءم��ة  اجل��دي��دة  التو�صي�ت  حت���ول  ول��ذل��ك  ال�صليم،  واملنطق 

تعريف م� هو "�صحي" مع علم التغذية احل�يل.
%80 من  اأك��ر من  "اإن  وال���دواء:  االأغ��ذي��ة  اإدارة  تو�صي�ت  وق�لت 
ومنتج�ت  والفواكه  اخل�ص�ر  من  يكفي  م�  يتن�ولون  ال  االأمريكيني 
االألب�ن، لكنهم ي�صتهلكون كمي�ت غري �صحية من ال�صكري�ت امل�ص�فة 

والدهون امل�صبعة وال�صوديوم".
 ،1994 "�صحي" يف  وال��دواء الأول مرة كلمة  الغذاء  اإدارة  وح��ددت 
لكنه� اأ�ص�صت مع�يري ا�صتخدام امل�صطلح فقط على العن��صر الغذائية 

الفردية املوجودة يف كل منتج غذائي معني.
ا�صتهالك  ع��ل��ى  "الرتكيز  ع��ل��ى  ل��ل��وك���ل��ة  االق����رتاح اجل��دي��د  وي��ن�����س 
واخل�صروات  ال��ف��واك��ه  م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب�لعن��صر  الغنية  االأط��ع��م��ة 

واحلبوب الك�ملة، واأن حتتوي على ملح اأقل".

هذ� ما يفعله �لزرنيخ يف ج�صمك ؟
اإن الت�صمم ب�لزرنيخ  ق�لت خبرية التغذية االأمل�نية ي��صمني �صولت�س 
ال��زرن��ي��خ بن�صبة  ال��ت��ي حت��ت��وي على  ت��ن���ول االأغ���ذي���ة،  ي��ح��دث ب�صبب 
تركيز ع�لية مثل االأرز ال�ص�ئب واحلبوب وبع�س االأ�صم�ك وامل�أكوالت 

البحرية ك�ملح�ر وبلح البحر.
القلب  ب�أمرا�س  االإ�ص�بة  الزرنيخ يرفع خطر  اأن  �صولت�س  واأو�صحت 
اأنه  كم�  والكبد،  والكلى  ب�الأع�ص�ب  وُيلحق �صررا  الدموية  واالأوعية 

يرفع خطر االإ�ص�بة ب�ل�صرط�ن.
البطن  واآالم  والقيء  الغثي�ن  يف  ب�لزرنيخ  الت�صمم  اأعرا�س  وتتمثل 
والدوار واالإ�صه�ل الدموي والت�صنج�ت والطفح اجللدي وا�صطراب�ت 
الدورة  وف�صل  ال�صلل  ومظ�هر  الوعي  وف��ق��دان  االإلكرتوليت  ت��وازن 

الدموية، الذي يهدد احلي�ة.
ولتجنب االإ�ص�بة ب�لت�صمم ب�لزرنيخ ينبغي غ�صل االأرز جيداً وطهيه 
البحرية  وامل����أك���والت  االأ���ص��م���ك  ينبغي طهي  وف���ري، كم�  ج��ي��دا مب���ء 

جيداً.

�رتفاع �صغط �لدم ي�صّرع 
تاآكل �لذ�كرة

اأن الذين يع�نون من ارتف�ع �صغط الدم  اإىل  تو�صلت درا�صة جديدة 
القرارات  وات��خ���ذ  التفكري  على  قدرتهم  يف  اأ���ص��رع  ت���آك��اًل  ي��واج��ه��ون 

وتذكر املعلوم�ت مق�رنة مبن لديهم م�صتوي�ت �صغط دم طبيعية.
وتتبع الب�حثون ارتب�ط ارتف�ع �صغط الدم بتدهور وظ�ئف املخ على 
مدى �صنوات، يف بي�ن�ت من 6 درا�ص�ت كبرية ق�موا بجمعه� وحتليله�. 
ور�صدوا زي�دة ن�صبته� %50 يف االنخف��س املعريف املرتبط ب�صغط 

الدم.
"�ص�ين�س  وُن�صرت على موقع  الدرا�صة يف ج�معة ميت�صغ�ن،  واأجريت 
دايلي"، وق�لت اإن ارتف�ع �صغط الدم ي�صبب تدهوراً اإدراكي�ً اأ�صرع، واإن 

تن�ول اأدوية ال�صغط املرتفع يبطئ وترية هذا االنخف��س.
األ���ف �صخ�س، وبلغ   25 اأك���ر م��ن  ب��ي���ن���ت   6 ال���  ال��درا���ص���ت  و�صملت 

متو�صط �صنوات املت�بعة 8 �صنوات.
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�جلل�ك�ما م�ؤ�صر خطر 
على �لزهامير

اأظهرت درا�صة كبرية اأجريت يف ت�يوان اأن االأ�صخ��س الذين يع�نون من نوع 
الطبيعي،  التوتر  ي�صمى جلوكوم�  الزرق�ء،  املي�ه  اأو  معني من اجللوكوم� 

معر�صون ب�صكل كبري لالإ�ص�بة مبر�س الزه�مير.
منخف�صة  ال��زرق���ء  "املي�ه  اأي�ص�ً  اجللوكوم�  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  على  ويطلق 
التوتر"، ويحدث فيه� تلف يف الع�صب الب�صري على الرغم من اأن �صغط 

العني يقع �صمن النط�ق الطبيعي.
واأجرى الدرا�صة ب�حثون يف م�صت�صفى ت�يت�صونغ للمح�ربني القدامى الع�م 
النوع من اجللوكوم�  بهذا  امل�ص�بني  اإىل فح�س  النت�ئج  ت�يوان، ودعت  يف 

بحث�ً عن مر�س الزه�مير.
ال�صحي  الت�أمني  اأب��ح���ث  بي�ن�ت  ق���ع��دة  على  ال��درا���ص��ة  اأب��ح���ث  واعتمدت 
الب�حثون مبق�رنة  وق���م  12 ع�م�ً.  م��دار  التي مت جمعه� على  الت�يوانية 
ي��ع���ن��ون من  15317 �صخ�ص�ً  ال��زه���مي��ر ل��دى  م��ع��دل االإ���ص���ب��ة مب��ر���س 
اجللوكوم� مع 61286 �صخ�ص�ً يتط�بقون من حيث العمر ولي�س لديهم 

م�ص�كل يف العيون.
اأكر  الطبيعي  التوتر  جلوكوم�  من  يع�نون  الذين  اأن  الب�حثون  ووج��د 
لديهم  لي�س  مب��ن  م��ق���رن��ة   52% بن�صبة  ب���ل��زه���مي��ر  ل��الإ���ص���ب��ة  عر�صة 

م�ص�كل ب�صرية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم اإ���ص���ب��ة ك��ل م��ن ي��ع���ين م��ن اجل��ل��وك��وم��� مبر�س 
البع�س.  ببع�صهم�  ارت��ب���ط��ه��م���  ت��وؤك��د  ال��درا���ص��ة  ه���ذه  اأن  اإال  ال��زه���مي��ر، 
عملية  وه��ي  ومت��وت،  الع�صبية  اخلالي�  تتدهور  عندم�  يحدث  فكالهم� 

ت�صمى التنك�س الع�صبي.

منكهات �ل�صجائر �لإلكرتونية 
�صارة خلاليا �لدم �لبي�صاء

املنّكهة  ال�صوائل  اإن  ق�لت درا�صة جديدة 
الته�ب�ً  ت�صبب  االإل��ك��رتون��ي��ة  لل�صج�ئر 
نوع من خالي�  وهي  االأح�دية،  للخالي� 
لعدة  ال��ت��ع��ر���س  واإن  ال��ب��ي�����ص���ء.  ال�����دم 
خلط�ت من النكه�ت �ص�م�ً لهذه اخلالي�، 
وخ��صة القرفة والف�نيلي� ونكهة الزبد.

ب�حثون  اأجراه�  التي  الدرا�صة  واأ�ص�فت 
م��ن ج���م��ع��ة روت�����ص�����ص��رت ����ص���رراً جديداً 
لل�صج�ئر االإلكرتونية ين�صم اإىل �صل�صلة 
من االأدلة على اآث�ره� ال�صحية ال�صلبية، 
يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��زاي��د ا���ص��ت��خ��دام هذا 
ال�����ص��ج���ئ��ر م��ق���ب��ل التدخني  ال��ن��وع م��ن 
التقليدي.  وبح�صب الدرا�صة التي ن�صره� 
موقع "فرونتريز اإن في�صيولوجي"، تنتج 
من  اأك��ر  ح�لية  االإلكرتونية  ال�صج�ئر 
ا�صتخدام  ويتم  جت�رية،  عالمة   500
الع�ص�ئر  م���ن  اآالف   8 م���ن  ي��ق��رب  م���� 

االإلكرتونية ذات النكه�ت الفريدة.
الرئتني  االإلكرتونية  ال�صج�ئر  وتعّر�س 
يتم  عندم�  املنّكهة  الكيمي�ئية  ل��ل��م��واد 
وتعترب  وا�صتن�ص�قه�،  ال�صوائل  ت�صخني 
هذه ال�صوائل اآمنة لالأكل، وهو م� �صهل 
كبديل  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صج�ئر  ت��روي��ج 

اآمن للتدخني التقليدي.

�ل�صمام.. �لف��ئد �ل�صحية 
و�حلقائق �لغذ�ئية �ص 23

اأو ال�صنوات واالأ�صهر التي ع��صوه�  ولكل فرد عمر زمني، 
بيولوجي،  عمر  اأي�ص�  من�  لكل  اأن��ه  اإال  احل��ي���ة.  قيد  على 
والذي يقدر انخف��س اجل�صم بن�ء على عوامل ت�صمل الدم 

.)BMI( وح�لة الكلى وموؤ�صر كتلة اجل�صم
واعتمد الب�حثون من ج�معة "�صت�نفورد" يف ك�ليفورني�، 
هونغ  يف  �صركة  وه��ي   ،Deep Longevity و�صركة 
12000 ب�لغ �صيني، من الفئ�ت  كونغ، على بي�ن�ت من 
العمرية املتو�صطة واالأكرب �صن�. وك�ن نحو ثلثهم يع�نون 
وال�صرط�ن  الرئة  اأم��را���س  ذل��ك  يف  مب�  ك�منة،  ح�لة  من 

والنج�ة من ال�صكتة الدم�غية.
وب��صتخدام عين�ت الدم وامل�صوح�ت والبي�ن�ت الطبية، اأن�ص�أ 
البيولوجي  ب�لعمر  للتنبوؤ  لل�صيخوخة  منوذج�  اخل��رباء 
العمر  ح�صب  امل�����ص���رك��ني  مط�بقة  مت��ت  ث��م  للم�ص�ركني. 
ك�نت  التي  النت�ئج  مع  نت�ئجهم  مق�رنة  ومتت  واجلن�س، 

تتقدم يف العمر ب�صكل اأ�صرع.
واأظهرت النت�ئج، اأن ال�صعور ب�لوحدة اأو التع��صة ك�ن اأكرب 
موؤ�صر على حدوث تدهور بيولوجي اأ�صرع. تبعه التدخني، 
ال�صخ�س.  اإىل ع��م��ر  اأ���ص��ه��ر  ���ص��ن��ة وث��الث��ة  اأ����ص����ف  ال����ذي 
ووجدوا اأي�ص� اأن كون ال�صخ�س ذكرا، اأ�ص�ف م� ي�صل اإىل 

خم�صة اأ�صهر اإىل العمر.
كم� �صملت العوامل االأخرى املرتبطة بت�ص�رع ال�صيخوخة 
العي�س يف منطقة ريفية، والذي زاد من العمر البيولوجي 
للفرد اأربعة اأ�صهر، وهو م� ق�ل العلم�ء اإنه قد يكون ب�صبب 

�صوء التغذية اأو قلة توافر اخلدم�ت الطبية.
وتبني اأي�ص� اأن العزوبية، والتي ارتبطت منذ فرتة طويلة 

ب�ملوت املبكر، ترفع �صن ال�صخ�س بنحو اأربعة اأ�صهر.
ونظرت الدرا�صة فقط يف الب�لغني الذين ترتاوح اأعم�رهم 
اأن��ه م��ن غري  م��� يعني  ال�صن،  وك��ب���ر  العمر  ب��ني منت�صف 

الوا�صح م� اإذا ك�نت النت�ئج 
العمرية  ال��ف��ئ���ت  اإىل  تنتقل 

االأ�صغر.
عن  امل�ص�ركني  العلم�ء  ي�ص�أل  ومل 

ع����دد ال�����ص��ج���ئ��ر ال���ت���ي دخ���ن���وه���� يف 
اليوم.

وك����ن ب��ح��ث ���ص���ب��ق م��ن امل��ع��ه��د الوطني 
اأي�ص�  رب����ط  ق���د   )NIH( ل��ل�����ص��ي��خ��وخ��ة 

يع�دل  اإن��ه  ق�ئال  ب�ل�صيخوخة،  والعزلة  ب�لوحدة  ال�صعور 
اأن  اأي�����ص���  البحث  ه��ذا  ووج���د  ي��وم��ي���.  �صيج�رة   15 نحو 
البق�ء مبفردك معظم اليوم يوؤدي اإىل تراجع القدرة على 

اأداء امله�م اليومية مثل �صعود الدرج اأو امل�صي.

اأنت اأكرث ر�ضا عن احلياة بعد 55 عامًا
�صن  بلوغ  عند  ح�لهم  عليه  �صيكون  عم�  البع�س  يت�ص�ءل 
 Big ال�صبعني ع�ًم�. وبح�صب م� ورد يف تقرير ن�صره موقع
ب�ل�صلبية  �صي�صعر  اأنه  يعتقد  ف�إن هن�ك فريق�   ،Think
اأكر من اأي وقت م�صى، ورمب� �صيفكرون ملًي� يف اأهداف 
مل يحققوه� من قبل اأو �صيق�صون اأوق�تهم يف املع�ن�ة من 
ال��وق��وع يف دائ���رة مفرغة تدور  اأو  اأوج����ع واآالم م��ت��زاي��دة، 
اأنهم يقرتبون من نه�ية  حول خوف وجودي من معرفة 
حي�تهم. اأم� االحتم�ل الث�ين فهو م� يت�صوره فريق يرى 
اأنه رمب� �صيكون اأكر �صع�دة من اأي وقت م�صى. وب�لفعل 
ق�د الب�حث جي�صون �صرتيتون فريًق� من االأطب�ء الختب�ر 
وقي��ص�ت علمية. على  ملع�يري  وفًق�  الث�ين  االحتم�ل  هذا 
وجه التحديد، ق�م الب�حثون بتقييم م� اإذا ك�ن التقدم يف 
اأف�صل يف العثور على الفرح وجتربة  العمر يجعل الن��س 

امل�ص�عر االإيج�بية.

مفارقة عجيبة
تعد  ال  حتدي�ت  ال�صن  كب�ر  يواجه 
وال حت�صى، مثل امل�ص�كل ال�صحية 
والتدهور املعريف وفقدان االأزواج 
اال�صتقاللية.  وف��ق��دان  وال��وح��دة 
ع��ن احلي�ة  ال��ر���ص���  اأن  ت��ب��ني  ول��ك��ن 
واال���ص��ت��ق��رار ال��ع���ط��ف��ي يف جميع اأن���ح����ء ال��ع���مل ي��ب��داأ يف 
الر�ص�  اأن  الرغم من  وعلى  ع�م�.   55 �صن  الزي�دة حول 
عن احلي�ة يبداأ يف اال�صتقرار اأو حتى االنخف��س بعد �صن 
70، اإال اأن االأ�صخ��س الذين تزيد اأعم�رهم عن 90 ع�ًم� 
ال يزالون يتمتعون برف�هية نف�صية اأعلى من نظرائهم يف 

منت�صف العمر.

تناق�ض مثري للده�ضة
بداأ �صرتيتون وزمالوؤه �صوزان �صف�يتزر وتيم دالغلي�س من 
الفريق البحثي، رحلة البحث العلمي بغر�س الو�صول اإىل 
حقيقة هذا التن�ق�س املثري للده�صة. و�صع الب�حثون اأحد 
التدهور  اأن  وهو  احل�لة،  هذه  لتربير  املحتملة  االأ�صب�ب 
اأكر  االأ�صخ��س  العمر يجعل  ب�لتقدم يف  املرتبط  املعريف 
ب�صرعة  ال�صيئة  االأ�صي�ء  ال�صن  كب�ر  ين�صى  اإذ رمب�  �صع�دة، 
اأن منط احلي�ة االأب�صط واالإجه�د االأقل وعدم  اأكرب. كم� 
التي  ال��ن��ع��م  م��ن  ت��ع��د  التفكري  االإف�����راط يف  اإىل  احل���ج��ة 
ويف  الر�ص�.  من  مبزيد  ال�صعور  على  ال�صن  كب�ر  ت�ص�عد 
فر�صية  البحثي  وفريقه  �صرتيتون  ط��رح  نف�صه،  ال��وق��ت 
اأف�����ص��ل من  ي��ك��ون��ون  ال�صن رمب���  ك��ب���ر  اأن  م��ف���ده���  بديلة 

ال�صب�ب يف تعظيم �صع�دتهم يف الوقت احل�يل. 

ق�صة �أمرية دمناركية..
�مل�صائب ل تاأتي فر�دى

اأثين� لي�صت فقط ع��صمة اليون�ن، 
بل هي اأمرية دمن�ركية يبلغ عمره� 
انتم�وؤه�  ي��ك��ن  مل  اأع�������وام.   10
اإذ  له�،  �صم�ن�  امل�لكة  الع�ئلة  اإىل 
االإع���الن  بعيد  للتنمر،  ت��ع��ر���ص��ت 

عن جتريده� من لقبه�.
ن�صرته�  ال���ت���ي  ال��ت��ف������ص��ي��ل  ويف 
�صحيفة "ديلي ميل" الربيط�نية، 
ف���ق���د ق��������ررت م���ل���ك���ة ال�����دمن������رك 
من   4 جتريد  الث�نية،  م�رغريت 
األق�بهم  م��ن  ل��ه���  اأح��ف���د   8 اأ���ص��ل 

امللكية.
وحت���دث ع��ن ال��ق��رار، ال���ذي �صدر 
االأربعة،  االأب���ن����ء  وال���د  اأي�����م،  ق��ب��ل 
االأم����������ري ي�����واك�����ي�����م، ب���������ص����يء من 

الغ�صب.
مع  ال���ع���الق���ة  اإن  االأم�������ري  وق�������ل 
قرار  بعد  "معقدة"،  ح�لي�  اأ�صرته 
وال���دت���ه ن���زع االأل���ق����ب امل��ل��ك��ي��ة عن 
األق�ب  يحلموا  ل��ن  بحيث  اأب��ن���ئ��ه، 
بل  امللكي،  ال�صمو  اأو �ص�حب  اأمري 

�صيعّرفون ب�"اأ�صح�ب ال�صع�دة".
حيز  القرار  يدخل  اأن  املقرر  ومن 
التنفيذ يف االأول من ين�ير املقبل.

نزع  عند  اأث��ي��ن���  م�صكلة  تقف  ومل 
اللقب عنده�، كم� هو ح�ل اإخوته�، 
اإع��الن القرار اإىل  اإذ تعر�صت فور 
ال��ت��ن��م��ر يف م��در���ص��ت��ه���، ك��م��� تقول 
ع�ئلته�، وذلك على الرغم من اأنه� 

ال تزال حتمل لقب اأمرية.
وق���ل��ت وال��دت��ه���، االأم����رية م�ري: 
ي�أتون  املدر�صة"  يف  "طلبة  "اإنهم 
اإليه� وي�ص�ألون األ�صت اأنِت التي مل 
اأمرية؟"، وهو م� اعتربته  تعودي 

االأم نوع� من التنمر على ابنته�.

�أكرب عملية ن�صف 
باملتفجر�ت يف بريطانيا

الربيط�نية  ال�صلط�ت  ا�صتع�نت 
ب�ملتفجرات من اأجل تدمري م�صنع 
مهجور، يف اأكرب عملية من نوعه� 

يف ت�ريخ البالد احلديث.
حلظ�ت  م�صورة  لقط�ت  واأظهرت 
تداعي امل�صنع ال�صخم الذي ي�صل 

طوله اإىل 64 مرتا.
بلدة  يف  التفجري  عملية  ووق��ع��ت 
ردك�ر يف مق�طعة يورك�صري �صم�ل 
االأول  اأم���������س  اإجن�����ل�����رتا،  ����ص���رق���ي 

ال�صبت.
التفجري  ع��م��ل��ي��ة  يف  وا����ص���ت���خ���دم 
بح�صب  املتفجرات،  من  طن   1.6
�صحيفة "الغ�ردي�ن" الربيط�نية.

على  ال��ذي �صغط  ال�صخ�س  وك���ن 
ب��ل��دي��ة تقع  ال��ت��ف��ج��ري، رئ��ي�����س  زر 
ي���دع���ى بن  ردك���������ر يف ح�����دوده������، 
اأم���م ح�صد من  هو�صني، ومت ذلك 

املتفجرين.

�أ�ص��أ من �لتدخني.. �ل�حدة 
و�لتعا�صة ي�صّرعان �ل�صيخ�خة!

والتعا�ضة  بالوحدة  ال�ضعور  اأن  اإىل  �ضادمة  درا�ضة  تو�ضلت 
اأن  الباحثون  ووج��د  التدخني.  من  اأك��رث  بال�ضحة  ي�ضران 

من  اأكرث  للنا�ض  البيولوجية  ال�ضاعات  ت�ضّرع  العواطف 
 Daily "ال�ضجائر، بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة "ديلي ميل

الربيطانية.  Mail
والتعا�ضة  بالوحدة  ال�ضعور  اأن  الدرا�ضة  نتائج  وك�ضفت 

والياأ�ض ي�ضيف ما ي�ضل اإىل �ضنة وثمانية اأ�ضهر اإىل عمر 
ال�ضخ�ض، اأي ما يزيد بخم�ضة اأ�ضهر عن التدخني.

بال�ضاعة  يلحق  ال��ذي  ال�ضرر  اأن  الأبحاث  اأظهرت  وكذلك 
مبر�ض  الإ���ض��اب��ة  خماطر  م��ن  يزيد  للج�ضم  البيولوجية 

بل  اأخ��رى،  واأمرا�ض  القلب  واأمرا�ض  وال�ضكري  األزهامير 
ال�ضعور  عن  الناجم  املزمن  اللتهاب  اأن  الباحثون  يعتقد 

بالتعا�ضة يت�ضبب يف تلف اخلاليا والأع�ضاء احليوية.

مهم�ً  اإىل احلو�س تعترب موؤ�صراً  ن�صبة حميط اخل�صر  اأن  درا�صة علمية  ك�صفت 
للتنبوؤ ب�لوف�ة املبكرة اأكر من موؤ�صر كتلة اجل�صم.

وي�صيع اليوم ا�صتخدام موؤ�صر كتلة اجل�صم لتقييم الوزن ال�صحي، ويرتاوح النط�ق 
املث�يل للموؤ�صر بني 18.5 اإىل 24.9 كيلوغرام�ً للمرت املربع.

اأيرلندا:  اإيفران خ�ن الب�حث يف كلية الطب وال�صحة بج�معة كورك يف  ويقول 
ال  وب�لت�يل  اجل�صم،  يف  الدهون  توزيع  االعتب�ر  يف  ي�أخذ  ال  الوزن  كتلة  "موؤ�صر 

ميكن اعتم�ده موؤ�صراً موثوق�ً للتنبوؤ مبخ�طر املر�س اأو الوف�ة املبكرة".
االأوروبية  للجمعية  ال�صنوي  االجتم�ع  خالل  عر�صت  التي  الدرا�صة  اأن  واأ�ص�ف 
ك�ن  اإذا  معرفة  اإىل  تهدف  امل��صي  االأ�صبوع  يف  �صتوكهومل  يف  ال�صكري  الأب��ح���ث 
موؤ�صر ن�صبة حميط اخل�صر اإىل احلو�س اأو م� يعرف ب��صم موؤ�صر كتلة الدهون، 

ميكن االعتم�د عليه ب�صكل اأكرب للتنبوؤ ب�لوف�ة املبكرة".
اإذا ك�نت زي�دة م�صتوي�ت الدهون يف اجل�صم تزيد ب�لفعل  اأي�ص�ً  وبحثت الدرا�صة 

من احتم�الت الوف�ة اأم تقرتن به� فقط.
وتن�ولت الدرا�صة جمموعة من املتطوعني الذين يحملون جين�ت توؤدي اإىل زي�دة 
الوزن وال�صمنة، وبعد حتليل املعلوم�ت املطلوبة من خالل ق�عدة بي�ن�ت "يو.كيه 

بيوب�نك" الطبية يف بريط�ني�، تبني اأن ال�صمنة توؤدي ب�لفعل اإىل الوف�ة املبكرة.

حميط �خل�صر م�ؤ�صر جديد 
للتنب�ؤ بال�فاة �ملبكرة
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�ش�ؤون حملية

بيع �أغلى �صقر يف تاريخ معر�ض �أب�ظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية

نادي تر�ث �لإمار�ت يختتم م�صاركته يف معر�ض �أب�ظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية 2022

•• اأبوظبي - الفجر

���ص��ه��دت ال�����دورة ال��ت������ص��ع��ة ع�����ص��رة م��ن معر�س 
اأغلى  بيع  والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي 
بيع  مّت  حيث  ال�ص�بقة،  دورات���ه  ت���ري��خ  يف  �صقر 
"بيور جري" اإلرتا وايت اأمريكي بقيمة مليون 
 275 "م� يزيد عن  اإم�راتي  اآالف درهم  و10 
ال�ص�د�س من مزاد  اليوم  األ��ف دوالر" وذل��ك يف 
فع�لي�ت  �صمن  ���ص��ن��وي���ً  ُي��ق���م  وال����ذي  ال�����ص��ق��ور 

املعر�س.  
وه���ذا ال��ع���م اأط��ل��ق امل��ع��ر���س ن�صخة مم��ي��زة من 
مزاد ال�صقور التن�ف�صي، اإحدى اأكر الفع�لي�ت 

جذب�ً للجمهور.
اأوىل مل� هو ق���دم من   وُيعد هذا النج�ح خطوة 
م��ف���ج���آت واإ���ص���ف���ت ج��دي��دة يف ع����مل م���زادات 

العلي�  اللجنة  ب���داأت  وال��ت��ي  وامل��زاي��ن،  ال�صقور 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س ال��ت��ج��ه��ي��ز ل��ه��� يف ال����دورة 
ال��ق���دم��ة، م��ن خ���الل ا���ص��ت��ق��ط���ب ك���ربى واأه���م 
مزارع ال�صقور الع�ملية، والتي تنتج اأجود واأندر 
الدويل  اأبوظبي  ال�صقور، ليكون معر�س  اأنواع 
لل�صيد والفرو�صية ومزاداته، عالمة ف�رقة يف 

ع�مل ال�صق�رة على م�صتوى الع�مل.  
لل�صيد  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  وُي�������ص���ّك���ل 
زوار  م��ن  ل���الآالف  مث�لية  فر�صة  والفرو�صية 
املعر�س من ال�صق�رين االإم�راتيني والق�دمني 
اخلليجي  ال��ت��ع���ون  جم��ل�����س  دول  منطقة  م��ن 
ال�صقور   وم��ن��ت��ج��ي  ال���ع����مل  اأن���ح����ء  وخم��ت��ل��ف 
حول  االأ�صر  يف  املُك�ثرة  ال�صقور  نخبة  القتن�ء 
ال�صقور  م���زارع  اأف�صل  توفره�  وال��ت��ي  ال��ع���مل، 

الدولية واملحلية املُ�ص�ركة يف املعر�س.  

•• اأبوظبي - الفجر

اأم�����س م�ص�ركته يف  االإم�����رات  ت���راث  ن����دي  اختتم 
اأبوظبي  ال��ت������ص��ع��ة ع�����ص��رة م���ن م��ع��ر���س  ال�����دورة 
ن�دي  نظمه  ال���ذي  وال��ف��رو���ص��ي��ة  لل�صيد  ال���دويل 
�صق�ري االإم�رات برع�ية �صمو ال�صيخ حمدان بن 
الظفرة  نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة  اآل  زاي��د 
رئي�س ن�دي �صق�ري االإم���رات، خالل الفرتة من 
مبركز  اجل���ري  اأكتوبر   2 وحتى  �صبتمرب   26

اأبوظبي الوطني للمع�ر�س.
وق�ل �صعيد املن�عي مدير اإدارة االأن�صطة يف ن�دي 
ب�إقب�ل  ال��ن���دي حظي  ج��ن���ح  اإن  االإم������رات  ت���راث 
امل��ع��ر���س، حيث نظم  م��ن جمهور  واإه��ت��م���م كبري 
التي  واالأن�����ص��ط��ة  الفع�لي�ت  م��ن  العديد  ال��ن���دي 
تنوعت بني الور�س الرتاثية، وعرو�س ال�صق�رة، 

ال�صعرية،  واالأم�����ص��ي���ت  وال���ن���دوات  وامل��ح������ص��رات 
والتلوين،  الر�صم  واأن�صطة  الرتاثية،  وامل�ص�بق�ت 
اإىل ج�نب املعرو�ص�ت الرتاثية واملنتج�ت اليدوية 
واملح�فظة  ال��رتاث  اإحي�ء  بهدف  وذل��ك  املتنوعة، 
االأ�صيلة،  االإم����رات���ي���ة  وال��ت��ق���ل��ي��د  ال���ع����دات  ع��ل��ى 
ال��ذي هو جزء من  االأجي�ل  توا�صل  واالإ�صه�م يف 

ر�ص�لة الن�دي. 
واأكد املن�عي اأن الن�دي يعمل وفق اأ�ص�س ومنهجي�ت 
وال���ت���واف���ق مع  م�����ص��ت��دام  ت����راث  لتحقيق  م��ت��ب��ع��ة 
مرونة  على  العمل  خ��الل  من  الع�صر  متطلب�ت 
للجمهور،  املقدمة  وامل��ب���درات  الرتاثية  الربامج 
ب�إعتب�ره مكون من  ال��رتاث ح��صراً  يظل  بحيث 
مكون�ت التطور، ودافع� من دوافع قبول احلداثة 

وا�صتيع�به� يف جمتمع االإم�رات.
التواجد واحل�صور يف  الن�دي على  ونوه بحر�س 

جميع املع�ر�س واملهرج�ن�ت والفع�لي�ت الرتاثية 
واملجتمعية خ��صة هذا املعر�س الذي يعد االأكرب 
واأفريقي�،  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعه  من 
ويعد من اأهم الفع�لي�ت التي ُتعنى ب�صون رك�ئز 

الرتاث الثق�يف االإم�راتي االأ�صيل.
وم���ن ج���ن��ب��ه��� اأ����ص����رت ���ص��م��رية ال��ع���م��ري رئي�صة 
الن�دي يف هذا احلدث  اأن م�ص�ركة  االإع��الم  ق�صم 
املميز ن�لت �صدى وا�صع� ولقيت اإقب�ال كبريا من 
وا���ص��ع��ة م��ن خالل  اجل��م��ه��ور، وح��ظ��ي��ت بتغطية 
الع�مري  امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت��ق��دم��ت  و���ص���ئ��ل االإع�����الم 
هذه  اإجن����ح  يف  �ص�هم  م��ن  لكل  اجل��زي��ل  ب�ل�صكر 
املقبل  الع�م  يف  اللق�ء  اأم��ل  على  املميزة  امل�ص�ركة 
ب���ربام���ج ج���دي���دة ت�����ص���ه��م يف اإب�����راز ث��ق���ف��ة دولة 

االإم�رات وتراثه�.
ويف خت�م برن�جمه الثق�يف امل�ص�حب مل�ص�ركته يف 

اال�صتدامة  من�صة  يف  ن��دوة  الن�دي  نظم  املعر�س 
بعنوان »جهود دولة االإم�رات واليون�صكو يف �صون 
الدكتور  ���ص��ع���دة  فيه�  ال��ث��ق���يف«، حت���دث  ال����رتاث 
عبدالعزيز امل�صلم رئي�س معهد ال�ص�رقة للرتاث، 
وال��دك��ت��ور ع��و���س ���ص���ل��ح ال��ب���ح��ث وامل��ح������ص��ر يف 
رئي�س  ه��واري  الدكتور مو�صى  واأداره����  ال���رتاث، 

ق�صم تطوير املحتوى يف دائرة الثق�فة.
وتن�ول الدكتور عبدالعزيز امل�صلم العالق�ت بني 
بداي�ته�  منذ  ال�ص�رقة  واإم���رة  اليون�صكو  منظمة 
و�صواًل اإىل اعتم�د معهد ال�ص�رقة للرتاث مركزاً 
مبج�ل  القدرات  بن�ء  يف  الث�نية  الفئة  من  دولي�ً 
تن�ول  كم�  »اليون�صكو«،  قوائم  امللف�ت يف  ت�صجيل 
امل�صلم جهود ال�ص�رقة واأبرز الفع�لي�ت واالأن�صطة 
يف �صون الرتاث واحلف�ظ عليه مب� يتم��صى مع 
قيم اليون�صكو، وحتدث عن امل�ص�ريع التي يدعمه� 

ال��دول داخل برامج اليون�صكو  املعهد يف عدد من 
وخ�رجه�.

فيم� اأب�ن الدكتور عو�س �ص�لح يف حديثه عالقة 
دولة االإم�رات العربية املتحدة مبنظمة اليون�صكو، 
االإم������رات،  دول���ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة يف  النه�صة  م��ت��ن���واًل 
وانعك��صه� على العالقة ب�ملنظمة الدولية، منوه�ً 
مهم�ً  اقت�ص�دي�ً  م��ورداً  بو�صفه�  الثق�فة  ب�أهمية 

وجزءاً من التنمية امل�صتدامة.
يوم  اأي�ص�ً  �صهدت  ق��د  اال�صتدامة  من�صة  وك���ن��ت 
اجل��م��ع��ة، ن����دوة ب��ع��ن��وان »ن�����دي ت����راث االإم������رات 
ومب�درات«  اإ�صرتاتيجي�ت  ال����رتاث..  وا�صتدامة 
�صمن ال��ربن���م��ج ال��ث��ق���يف ل��ل��ن���دي، وحت���دث فيه� 
الرئي�صي  الب�حث  زغ��ل  ال��ف���حت  حممد  ال��دك��ت��ور 
وال���ب���ح���وث، ولطيفة  ل���ل���درا����ص����ت  زاي�����د  مب���رك���ز 
النعيمي م�صوؤولة الن�ص�ط الثق�يف ب�ملركز، واأداره� 

ال�صف�هي  ال����رتاث  يف  ال��ب���ح��ث  ال��ع���م��ري  م�صلم 
ب�ملركز.

وت���ن����ول ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ف����حت ك��ت���ب »حلية 
ال�������ص���ج���ع����ن« الب������ن هذيل  و����ص���ع����ر  ال���ف���ر����ص����ن 
االإم�رات  تراث  ن�دي  عن  �صدر  الذي  االأندل�صي، 
رفقة  ���ص���رك يف حتقيقه  وه��و   ،2001 ال��ع���م  يف 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داالإل��ه ال��ن��ب��ه���ن، م��ب��ي��ن���ً يف حديثه 
العربي  ال��رتاث  الكت�ب ومك�نته بني كتب  اأهمية 
النعيمي  لطيفة  تن�ولت  فيم�  ب�خليل.  املخت�صة 
ج��ه��ود م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ص���ت وال��ب��ح��وث الت�بع 
التي  االإم���رات ومب�دراته، وبراجمه  لن�دي تراث 
الب�حثني،  دعم  مثل  ال��رتاث،  ا�صتدامة  يف  ت�صب 
التدريبية لطلبة اجل�مع�ت، وتدري�س  وال��دورات 
اخل��صة  املت�حف  ودع��م  اجل�مع�ت،  يف  اإ�صداراته 

وغريه� من االأن�صطة.

�صرطة �أب�ظبي ت�صارك يف فعالية 
�لي�م �لعاملي لكبار �ل�صن

•• اأبوظبي-الفجر

���ص���رك��ت ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ب���ل��ت��ع���ون م��ع ب��ل��دي��ة مدينة 
والذي  ال�صن  لكب�ر  الع�ملي  ال��ي��وم  فع�لية  يف  اأب��وظ��ب��ي 
كورني�س  على  وذل��ك  �صنوي�ً  اأكتوبر  من  االأول  ي�ص�دف 

اأبوظبي.
مديرية  مدير  احلمريي  �ص�حي  حممد  العميد  واأك��د 
امل��واط��ن��ني نهج  اأن االح��ت��ف���ل بكب�ر  امل���رور وال���دوري����ت 
الفئة من  دور هذه  لتوؤكد على  اأبوظبي  �صرطة  اتبعته 
الكثري يف  العمل وقدمت  اأخل�صت  املجتمع والتي  فئ�ت 
االإم�رات   دول��ة  ت�صهده�  التي   والعط�ء  م�صرية  اخلري 

يف املج�الت ك�فة.
امل�صتمر  واهتم�مه�  اأبوظبي   �صرطة  حر�س  اإىل  ولفت 
بتنفيذ املب�درات الري�دية التي ت�صب يف االهتم�م بهذه 

العي�س  يف  بحقه�  لتنعم  املهمة   املجتمعية  ال�صريحة 
كب�ر  اأن  خ�صو�ص�ً  الطبيعية  االأ���ص��ري��ة  بيئته�  و���ص��ط 
التي  واخل���ربة  وامل��ع��رف��ة  ب�حلكمة  يتمتعون  امل��واط��ن��ني 
وجودهم  اأن  كم�  الن��صئة،  لالأجي�ل  ينقلوه�  اأن  ميكن 
يف  وي�ص�عد  االأ���ص��ري  الرتابط  من  يزيد  الع�ئلة  و�صط 
ت��رب��ي��ة االأط���ف����ل وال��ن�����سء وت��ر���ص��ي��خ ال��ق��ي��م االأخالقية 

والثق�فية يف نفو�صهم.
وذكر الرائد اأحمد عبداهلل املهريي مدير فرع العالق�ت 
الع�مة مبديرية املرور والدوري�ت اأن امل�ص�ركة ت�صمنت 
عقد ور�صة توعية عن ال�صالمة املرورية لكب�ر املواطنني 
واالأ�صر وت�صمنت م�ص�بق�ت توعية  مرورية و فيديوه�ت 
جت�وب�  �صهدت  الفع�لية  اأن  اإىل  م�صرياً   رقمية  توعية 
يف  ومت  املجتمع  �صرائح  وخمتلف  الع�ئالت  م��ن  كبريا 

خت�مه� توزيع الهداي�  على اجلمهور.

�صرطة �أب�ظبي تنظم فعاليات تثقيفية وترفيهية �صمن »عيالنا �أمانة«
••  اأبوظبي-الفجر

نظمت �صرطة اأبوظبي فع�لية "عي�لن� اأم�نة" 
التي ت�صمنت معر�ص� توعوي� وفقرات تثقيفية 
التج�ري  م����ول  ال��ع��ني  م��رك��ز  وت��رف��ي��ه��ي��ة يف 
بهدف  ال�صرطية  اجله�ت  من  ع��دد  مب�ص�ركة 
املجتمعية  ب�لظواهر  املجتمع  �صرائح  توعية 
التي  الفع�لية  وت�صمنت  واالأمنية.  واملرورية 
املنوعة  الفقرات  العديد من  يومني  ا�صتمرت 
منه� معزوف�ت وطنية وتراثية قدمته� فرقة 

مو�صيقى ال�صرطة و�صط اإعج�ب اجلمهور.
املركب�ت  ال�صرطي  امل��وروث  ق�صم  ا�صتعر�س  و 
القدمي  الع�صكري  والزي  القدمية  الع�صكرية 
وق���دم���وا ���ص��رح���ً ل�����زوار امل��ع��ر���س ح����ول  دور 
ت�أ�صي�س   وم���راح���ل  امل��رب��ع��ة  ���ص��رط��ة  م��ت��ح��ف 

�صرطة اأبوظبي.
ب�لعني  امل��خ��درات  مك�فحة  اإدارة  قدمت  كم�  
حم��������ص���رة ت���وع���وي���ة ع���ن اأ�����ص����رار امل���خ���درات 
اأب��ن���ئ��ه��م من  االأم����ور  اأول��ي���ء  وكيفية  حم�ية 

ال��وق��وع يف خم���ط��ر االإدم������ن ورف��ق���ء ال�صوء 
،ومت ع��ر���س ف��ي��دي��وه���ت ت��وع��وي��ة ح���ول  اآفة 
قدمت  اأمل" ،كم�  "فر�صة  وخدمة  املخدرات 
االأنظمة  ح�����ول   ف���ق���رة  ال���ع���ني  م�����رور  اإدارة 
 ، للجمهور   حتفيزية  وم�ص�بق�ت   امل��روري��ة  

اإ�ص�فة اإىل  �صرح حول دورية ال�صع�دة ودورية 
االأمني  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإدارة  وق���دم���ت  ال��ط��ف��ل. 
مت  كم�  البولي�صية  للكالب  ا�صتعرا�ص�ً   k9
للجمهور من  وتثقيف  توعية  فقرات  عر�س  
التي مت عر�صه� و فقرة  الفيديوه�ت  خ��الل  

 . امل�����ص���رك��ة  اجل��ه���ت  قدمته�  ال��ت��ي  امل�ص�بق�ت 
واالأمنية  ال�����ص��رط��ي��ة  اجل���ه����ت  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
وامل���روري���ة امل�����ص���رك��ة يف امل��ع��ر���س ال����ذي نظم 
اأبوظبي يف  على ه�م�س الفع�لية  دور �صرطة 
"احل�س  املجتمع وتعزيز مفهوم  اأف��راد  توعية 
التي  اخلدم�ت  اىل  اإ�ص�فة  االأمني" لديهم   
 . امل�����ص���رك��ة  ال�����ص��رط��ي��ة   االإدارات  ت��ق��دم��ه���  
وهي:   جه�ت  عدة  م�ص�ركة  الفع�لية  و�صهدت 
ق�صم  متمثلة يف  املدين  للدف�ع  اأبوظبي  هيئة 
املوؤ�ص�صي،  االت�ص�ل  وق�صم  الع�مة  ال�صالمة 
�صرطة  و مديرية  -ال��ع��ني،   االإ���ص��ع���ف  وق�صم 
واأك�دميية   الع�مة"،  العالق�ت  ق�صم   " العني 
واالأمنية  ال�����ص��رط��ي��ة  للعلوم  زاي���د  ب��ن  �صيف 
" ق�صم  الع�مة  وال��ع��الق���ت  امل��را���ص��م  واإدارة    ،
�صرطة  مو�صيقى  ،وفرقة  ال�صرطي"  امل��وروث 
وق�صم   ، امل��خ��درات  مك�فحة  واإدارة  اأب��وظ��ب��ي، 
"،وق�صم  ���ص��رط��ة  "كلن�  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة 
واإدارة   ، الالحقة  والرع�ية  ال�صرطية  املت�بعة 

. k9- التفتي�س  االأمني
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ميثل ال�ضمام اأحد اأنواع البطيخ الذي يحتوي على 
ن�ضبة عالية من الفيتامينات واملعادن ون�ضبة كبرية 

من املاء ت�ضل اإىل %90.
بيتا  �ضكل  A)يف  فيتامني  على  ال�ضمام  يحتوي 
جيد  م�ضدر  وهي   ،C فيتامني  وكذلك  كاروتني( 
ال�ضعرات  منخف�ضة  اأنها  كما  املعدين،  للبوتا�ضيوم 

احلرارية ولكنها مليئة بالنكهة

م�صجلة  تغذية  وخبرية  تغذية  اأخ�ص�ئية  ق�لت 
اأك�دميية  ب��صم  بيت�صربغ، وموؤلفة ومتحدثة  يف 
"يعد  م�جنريي:  هيذر  التغذية  وعلم  التغذية 
االأمر  يتعلق  عندم�  رائ��ع���  خ��ي���را  البطيخ  ه��ذا 

ب�ملغذي�ت لكل �صعرة حرارية".
يحتوي  الكنت�لوب  من  واح��د  "كوب  واأ�ص�فت: 
)ب�صبب  فقط  ح��راري��ة  �صعرة   55 ح��وايل  على 
حم��ت��واه امل���ئ��ي ال��ع���يل( ولكنه ي��وف��ر اأك���ر من 
فيت�مني  من  اليومية  احتي�ج�تك  من   100٪
اليومية  االحتي�ج�ت  واأكر من ٪50 من   ،A
لفيت�مني c، و 1.5 جرام من االألي�ف وم�صدر 

ه�م للبوت��صيوم".

حقائق غذائية
من  ج���رام   100 ل���  التغذية  حق�ئق  يلي  فيم� 
ال�صم�م، من مركز بي�ن�ت االأغذية الت�بع لوزارة 

الزراعة االأمريكية
- ال�صعرات احلرارية 38

- م�ء 90.2 جم
- بروتني 0.8 جم

- اإجم�يل الدهون 0.18 جم
- اإجم�يل االألي�ف الغذائية 0.8 جم

- اإجم�يل ال�صكر 7.88 جم
 -ك�ل�صيوم 9 ملجم

- فيت�مني A 0.232 جمم
- بوت��صيوم 157 جمم
 -ال�صوديوم 30 جمم

ما هي فوائد اأكل ال�ضمام؟
ق�ل م�جنريي: "اإن كال من الفيت�مين�ت 

التي  االأك�صدة  C من م�ص�دات  و   A
ت��ع��م��ل ع��ل��ى احل��ف���ظ ع��ل��ى �صحة 

االأك�صدة  وم�������ص����دات  اجل�����ص��م، 
اخلالي�  تلف  وتبطئ  متنع 

واالأن���������ص����ج����ة م�����ن خ���الل 
احلرة،  اجل��ذور  مه�جمة 
ج��زي��ئ���ت حتتوي  وه����ي 

ع���ل���ى اإل������ك������رتون غري 
من  الكثري  م��ت��زاوج: 
اجل��������ذور احل�������رة يف 

يوؤدي  ال��ذي  الت�أك�صدي  االإجه�د  ي�صبب  اجل�صم 
على  تعمل  االأك�صدة  لكن م�ص�دات  م�ص�كل،  اإىل 
احلرة  للجذور  ال�صحي  ال��ت��وازن  على  احلف�ظ 

وت�ص�عد على منع االإجه�د الت�أك�صدي".
واأ�ص�فت م�جنريي اإن فيت�مني )A( املوجود يف 
اأ�ص��صي للروؤية  � عن�صر غذائي  اأي�صً ال�صم�م هو 
ق�در  الأن���ه  خ������ص��ًة  ال�صحية، 
الروؤية  على 
يف 

ال�صوء اخل�فت.
لفرتات  احل����د  النق�س  اأن  ال��درا���ص���ت  ووج���دت 
طويلة يف فيت�مني )A( ميكن اأن ي�صبب العمى 

الكلي الذي ال رجعة فيه.
ت�ص�ن  T.H. مدر�صة  ل� ج�معة ه�رف�رد  ووفق� 

لل�صحة الع�مة،
اأن ات��ب���ع ن��ظ���م غذائي  اأدل���ة ق��وي��ة على   ه��ن���ك 
غني ب�لفواكه واخل�صروات، مب� يف ذلك ال�صم�م 
ب�أمرا�س  االإ���ص���ب��ة  خطر  ب�نخف��س  وي��رت��ب��ط 
اأن  اأي�����ص���  ال��دم���غ��ي��ة، ومي��ك��ن  وال�صكتة  ال��ق��ل��ب 

يخف�س �صغط الدم.
ك��ل��ي��ن��ك، مي��ك��ن لالألي�ف  مل���ي��و  ووف���ق���� 
وامل�ء يف ال�صم�م اأن ت�ص�عد يف اله�صم 
وت�ص�عد على منع االإم�ص�ك، عند 
ك���ج���زء م���ن نظ�م  ت�����ص��م��ي��ن��ه��� 
ب�الألي�ف، مثل  غذائي غني 
الغني  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ���م 
واخل�صروات  ب���ل��ف��واك��ه 

واحلبوب الك�ملة.

خم���اط���ر ت���ن���اول 
ال�ضمام

ي�صكل  ال  ع���م،  ب�صكل 
كبريا  خطرا  تن�وله 
ملعظم  ب�����ل����ن���������ص����ب����ة 
وم�����ع ذلك  ال���ن��������س، 
ب�أربع  رب��ط��ه  مت  فقد 
لالأمرا�س  ف������ص��ي���ت 
االأغذية  تنقله�  ال��ت��ي 
وفق�   ،2006 ع���م  منذ 
على  ال�������ص���ي���ط���رة  مل�����راك�����ز 
منه�  وال���وق����ي���ة  االأم����را�����س 
غ�لبية  وك������ن�����ت   )CDC(
ه��ذه احل����وادث ع��ب���رة ع��ن عدوى 
ال�ص�ملونيال،  ع���ن  ن���ج��م��ة  ب��ك��ت��ريي��ة 
اأي�������ص���� مبر�س  ل��ك��ن ال���ن��������س اأ����ص���ي���ب���وا 

اللي�صتريي�.
االأمرا�س  لتف�صي  عر�صة  ال�صم�م  يكون  ق��ود 
التي تنتقل عن طريق الغذاء الأن الف�كهة تنمو 
ع��ل��ى ات�����ص���ل وث��ي��ق ب����الأر����س، ح��ي��ث ق��د تتلوث 
ب�لبكتريي� من الرتبة اأو امل�ء اأو احليوان�ت قبل 
�صطح خ�رجي  البطيخ على  ح�ص�ده�، ويحتوي 

خ�صن وملم�س ميكنه حب�س البكتريي�.
اأثن�ء مع�جلة  اأن تنتقل البكتريي�  اأي�ص�  وميكن 

البطيخ املقطوع م�صبق�، 

من قطع ال�صكني عرب الق�صور امللوثة، اإذا ا�صتمر 
نقل  فيمكنه  نف�صه،  امل��ل��وث  ال�صكني  ا���ص��ت��خ��دام 

البكتريي� اإىل اجل�صد ب�لداخل.

يحتوي على ن�ضبة عالية من الفيتامينات واملعادن

�ل�صمام.. �لف��ئد �ل�صحية و�حلقائق �لغذ�ئية

�ل�ص�ك�لتة �لد�كنة حت�ّصن �لإدر�ك �لب�صري وحتميه من �لتلف

قد يخ�صى من لديهم ت�ريخ ع�ئلي ب�صعف الب�صر 
اأو م�ص�كل �صحية يف �صبكية العني اأن يواجهوا 

هذه امل�ص�كل يف مرحلة م� من حي�تهم.
وم��ع ذل��ك، تظهر االأب��ح���ث اأن��ه لي�س 
يوؤثر  اأن  وراث��ي. وميكن  �صيء  كل 
النظ�م الغذائي للفرد اأي�ص� على 

�صحة عينه.
ال�����ع�����دي�����د من  واأظ��������ه��������رت 
لل�صوكوالتة  اأن  ال��درا���ص���ت 
�صحية  ف���وائ���د  ال���داك���ن���ة 
درا�صة  ب��ي��ن��ه���  ل��ل��ع��ني، 
���ص��م��ل��ت ب���ي����ن����ت عن 
 500 اأك�����ر م���ن 
األ�����������ف م���������ص�����رك 
ووجدت اأن اأولئك 
يتن�ولون  ال��ذي��ن 
ال�����������ص�����وك�����والت�����ة 
ب�نتظ�م  ال��داك��ن��ة 
ح�ص�س   3-2(
يف  30غ  م������������ن 
لديهم  االأ����ص���ب���وع( 
خم������������ط�����������ر اأق�������������ل 
مبر�س  ل��الإ���ص���ب��ة 
ال�صكري واأمرا�س 
وال�صكت�ت  القلب 

الدم�غية.
وق�����ل����ت ال����ورق����ة 
ال�������ب�������ح�������ث�������ي�������ة: 
االأبح�ث  "ت�ص�رعت 
ال�صريرية حول االآث�ر 
لل�صوكوالتة  ال�صحية 

يف ال�صنوات االأخرية، وال �صيم� على �صحة القلب 
واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. اإن ال��ع��م��ل احل�����يل ل��� 14 
درا�صة جم�عية، مع 508705 م�ص�رك� من �صتة 
الت�جية،  القلب  اأم��را���س  ح�لة  و7267  بلدان 
و13271  دم����غ���ي���ة،  ���ص��ك��ت��ة  ح����ل���ة  و8197 
ح���ل��ة داء ال�����ص��ك��ري، ي��وف��ر ال��دل��ي��ل االأك����ر قوة 
وموثوقية حتى االآن حول كيفية ت�أثري ا�صتهالك 
ب�أمرا�س  االإ���ص���ب��ة  ع��ل��ى خم���ط��ر  ال�����ص��وك��والت��ة 
القلب واالأوعية الدموية مق�رنة ب�أقل ا�صتهالك، 
ل��ل�����ص��وك��والت��ة مرتبط�  ا���ص��ت��ه��الك  اأع���ل���ى  ك�����ن 
القلب  ب���أم��را���س  االإ���ص���ب��ة  خم���ط��ر  ب�نخف��س 

الت�جية وال�صكتة الدم�غية وال�صكري"
ويف درا�صة اأخرى اأجريت على اأكر من 2000 
اأبلغوا  التي  ال�صوكوالتة  ع��دد  زاد  كلم�  م�ص�رك، 
االأ�صبوع(،  يف  مرتني  اإىل  ي�صل  )م�  تن�وله�  عن 

قل عدد لويح�ت ال�صري�ن الت�جي لديهم.
وي���و����ص���ح ج����ي���ل���ز اإدم������ون������دز، م���دي���ر اخل���دم����ت 
الأن  "نظرا   :Specsavers يف  االإكلينيكية 
اأعلى  ال��داك��ن��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ن�صب  ال�����ص��وك��والت��ة 
م��ن ال��ك���ك���و، ف��ه��ي ت��ع��د ب��دي��ال اأف�����ص��ل للحليب 
واالأ����ص���ن����ف ال��ب��ي�����ص���ء. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأنه 
من  ع�لية  ن�صبة  على  يحتوي  ي��زال  ال  م���  غ�لب� 
ب�عتدال  ت��ن���ول��ه  عند  اأن���ه  اإال  وال��ده��ون،  ال�صكر 
اأن يكون م�صدرا جيدا للحديد والنح��س  ميكن 
من  جمموعة  ي��وف��ر  كم�  وال��زن��ك،  واملغني�صيوم 
والفالفون،  والفالفونويد  االأك�����ص��دة  م�����ص���دات 

والتي ميكن اأن تكون مفيدة ل�صحة العني.
ويف الواقع، اأظهرت درا�صة اأن ال�صوكوالتة الداكنة 
الب�صري،  االإدراك  حت�صني  يف  ت�ص�عد  اأن  ميكن 
وت�صري درا�صة اأخرى اإىل اأن مركب�ت الفالف�نول 
يكون  اأن  الداكنة ميكن  ال�صوكوالتة  املوجودة يف 

له� ت�أثري اإيج�بي على االأوعية الدموية.
على  حت��ت��وي  ل��دي��ن���  ال��ع��ني  �صبكية  الأن  ون���ظ���را 
لهذا  يكون  فقد  ال��دم��وي��ة،  االأوع��ي��ة  م��ن  الكثري 

اأي�ص� ت�أثري اإيج�بي على اأعينن�.
وت�صري اأبح�ث اأخرى اإىل اأن مركب�ت الفالفونويد 
املوجودة يف ال�صوكوالتة الداكنة ميكن اأن ت�ص�عد 
اأن  ميكن  وال���ذي  الت�أك�صدي،  االإج��ه���د  تقليل  يف 
ثبت  وق��د  ال��ت��ل��ف.  م��ن  ال��ع��ني  ي�ص�عد يف حم�ية 
ال�صوكوالتة  يف  اأي�ص�  املوجود  النح��س،  اأن  اأي�ص� 
الع�صب  تلف  م��ن  احل��م���ي��ة  يف  ي�ص�عد  ال��داك��ن��ة، 

الب�صري.
ويقول اإدموندز اإن ال�صوكوالتة ميكنه� القي�م مب� 

يلي:
واملغني�صيوم  والنح��س  للحديد  كبري  م�صدر   -

والزنك
- حت�صني االإدراك الب�صري

- دعم وظيفة القرنية
وُيعتقد اأن الك�ك�و املوجود يف ال�صوكوالتة الداكنة 
ق��د ي��زي��د م��ن ت��دف��ق ال���دم اإىل ال��دم���غ و�صبكية 

العني.
وميكن اأن يوؤدي هذا بدوره اإىل حت�صني اكت�ص�ف 
احلركة وحت�صني القدرة على روؤية احلروف ذات 

التب�ين املنخف�س.
واخ��ت��ت��م اإدم���ون���دز ب���ل��ق��ول: "هن�ك ال��ك��ث��ري من 
ولكن،  ال��داك��ن��ة،  لل�صوكوالتة  امل��ذه��ل��ة  ال��ف��وائ��د 
ب���ل��ط��ب��ع، م��ن امل��ه��م احل��ف���ظ ع��ل��ى ن��ظ���م غذائي 
جميع  على  ح�صولك  ل�صم�ن  و�صحي  م��ت��وازن 

العن��صر الغذائية التي يحت�جه� ج�صمك".

ت�ضاهم بع�ض م�ضادر الغذاء باإعطاء الطاقة للج�ضم التي ت�ضاعده على القيام باأعماله اليومية، وت�ضاهم با�ضتمرار وظائف اجل�ضم الأ�ضا�ضية وامل�ضاعدة يف 
الن�ضاط البدين واحلركة.

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
�صركة /بود بي ميدل اي�صت �س.م.م )رخ�صة رقم : L - 1275( والك�ئنة رقم املقر 
اأيه 070-144-08، رقم الط�بق 08، اإ�صم املبنى اوفي�ص�س 4 ، ون �صنرتال ، اإ�صم 
املنطقة مركز دبي التج�ري الع�ملي ، دبي، دولة االم�رات العربية املتحدة ،  واملرخ�صة 
اعالن  امل��ذك��ورة يف  ال�صركة  ه��ذه  ترغب   ، الع�ملي  التج�ري  دب��ي  �صلطة مركز  ل��دى 
عقد  ال��ذي  اإجتم�عه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�صطة  اتخ�ذه  مت  وال��ذى  للك�فة  قراره� 
بت�ريخ  2022/7/27  ب�ص�أن اغالق وحل ال�صركة. وفق� لذلك ، تهيب ال�صركة ب�أى 
طرف معنى ب�المر ولديه اى مط�لب�ت فى مواجهته� عليه تقدمي هذه املط�لب�ت 
7 يوم� من ت�ريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد امل�صجل او االت�ص�ل ب :  خالل 

ال�صيد / دهرياج اللواين ، دبي ، دولة االم�رات العربية املتحدة.
admin@podpay.me :  الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املط�لب�ت التى ترد بعد انته�ء فرتة اال�صع�ر واملحددة ب 7 يوم�.
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العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :غوب�ن النقلي�ت الع�مة 

CN  قد تقدموا اإلين� بطلب: والعق�رات رخ�صة رقم:1178084 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ص�فة احمد علي حممد احمد الكربي ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

حذف حمد م�صعود حمد م�صعود الدرمكي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
�صن  �ص�يني  :مطعم  ال�ص�دة   / ب�أن  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN  قد تقدموا اإلين� بطلب: اليت  رخ�صة رقم:1126787 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ص�فة جمعه خليفه �ص�مل جمعه الكعبي ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

حذف عبيد بن �ص�مل بن �صعيد ال�صحي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :�صيكيور فود خلدم�ت 

CN  قد تقدموا اإلين� بطلب: التو�صيل  رخ�صة رقم:3784778 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ص�فة ف�طمة �ص�مل حممد �ص�مل ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

حذف عبدالرحمن ح�صن عبداهلل دوره احلم�دي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :مطعم اف�صل مدينة

CN  قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�صة رقم:1532077 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ص�فة عبداهلل ن��صر ح�صني عبداهلل النعيمي ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع 

حذف حممد علي مثنى احمد احلربي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإلغاء اعالن �ضابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1021219  ب�ال�صم التج�ري:مطعم غولدن 
ت�يل ، ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�صة واع�ة الو�صع كم� 

ك�ن عليه �ص�بق�.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :ف��صن وولد اليف للمالب�س العربية

رخ�صة رقم:CN 1051638 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة زي�د م�دهور عبداجلليل ٪100

تعديل مدير / اإ�ص�فة زي�د م�دهور عبداجلليل
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ليلى حممد نور

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ف��صن وولد اليف للمالب�س العربية
FASHION WORLD LIFE ARABIAN WEAR

اإىل/ ف��صن وولد اليف للمالب�س العربية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FASHION WORLD LIFE ARABIAN WEAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :حمم�صة �صوكو ويلد

رخ�صة رقم:CN 4312651 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة زي�د م�دهور عبداجلليل  ٪100

تعديل مدير / اإ�ص�فة زي�د م�دهور عبداجلليل
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف ليلى حممد نور

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ حمم�صة �صوكو ويلد
CHOCHO WORLD ROASTERY

اإىل/ حمم�صة �صوكو ويلد- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CHOCHO WORLD ROASTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة. 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :الف� لبيع املعدات واالأجهزة الطبية

رخ�صة رقم:CN 1846836 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة عو�س داود ال�صوىل ٪100

تعديل مدير / اإ�ص�فة عو�س داود ال�صوىل
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل على �صيف على املزينى

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 40000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ الف� لبيع املعدات واالأجهزة الطبية
ALPHA MEDICAL EQUIPMENT SELLING

اإىل/ الف� لبيع املعدات واالأجهزة الطبية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALPHA MEDICAL EQUIPMENT SELLING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�  من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :�صكي الرك لتج�رة البال�صتيك

رخ�صة رقم:CN 1928565 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة جدير �صريي� م�ن�ت�ن�ت عبداهلل ٪100

تعديل مدير / اإ�ص�فة جدير �صريي� م�ن�ت�ن�ت عبداهلل
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد �ص�مل عثم�ن مب�رك الزع�بى

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 50000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ �صكي الرك لتج�رة البال�صتيك
SKY LARK PLASTIC TRADING

اإىل/ ن�ي�س ب�ك لتج�رة املنتج�ت البال�صتيكية ب�جلملة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
NICE PACK PLASTIC TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
للحيوان�ت  احلالقه  روم  غروم  :�ص�لون  ال�ص�دة   / ب�أن  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

االأليفه رخ�صة رقم:CN 4050264 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�ص�فة خ�ن�ت ج�ن حممدا �ص�ه

 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة خ�ن�ت ج�ن حممدا �ص�ه ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف �صعود ظ�فر عبداله�دى �صوف�ن االحب�بى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000
 تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ �ص�لون غروم روم احلالقه للحيوان�ت االأليفه
THE GROOM ROOM PETS SALOON

اإىل/ �ص�لون غروم روم احلالقة للحيوان�ت االأليفة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
THE GROOM ROOM PETS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
املالب�س  خلي�طة  العربي  :الك�ص�ف  ال�ص�دة   / ب�أن  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

الن�ص�ئية رخ�صة رقم:CN 1159589 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل اإ�صم جت�ري من/ الك�ص�ف العربي خلي�طة املالب�س الن�ص�ئية

AL KASHAF AL ARABI LADIES TAILORING

اإىل/ موؤ�ص�صة رفيف لتف�صيل وخي�طة املالب�س الن�ص�ئية

RAFIF TAILORING AND SEWING WOMEN CLOTHES ESTABLISHMENT

تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة تف�صيل وخي�طة مالب�س االأطف�ل  1410912

 تعديل ن�ص�ط / حذف تف�صيل وخي�طة املالب�س الن�ص�ئية العربية )العب�ءات الن�ص�ئية(  

1410906

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 

خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :ن�دي الرحبة الري��صي الرتفيهي

رخ�صة رقم:CN 1387193 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ن�دي الرحبة الري��صي الرتفيهي

ALRAHBA SPORTS ENTERTAINMENT CLUB

اإىل/ ن�دي الرحبة الري��صي الرتفيهي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ALRAHBA SPORTS ENTERTAINMENT CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ص�ط / حذف مطعم  5610001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :ك�فتريي� حممد ا�صلم

رخ�صة رقم:CN 1109898 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة جميب الرحمن م�ن�ك�ت ثيكى بيديك� ٪100

تعديل مدير / اإ�ص�فة جميب الرحمن م�ن�ك�ت ثيكى بيديك�
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد مبخوت ه�دى عبداهلل ال�ص�عرى

تعديل راأ�س امل�ل / من 20000 اإىل 50000
تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ ك�فتريي� حممد ا�صلم
MOHAMMAD ASLAM CAFETERIA

اإىل/ ك�فتريي� جميب الرحمن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MUJIB ALRAHMAN CAFETERIA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :االبداع لال�صت�ص�رات الهند�صية ذ م م

رخ�صة رقم:CN 1035278 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حممد فردو�س حممد زكري� من �صريك اإىل م�لك

تعديل ن�صب ال�صرك�ء / حممد فردو�س حممد زكري� من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حممد فردو�س حممد زكري� من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صرك�ء / حممد فردو�س حممد زكري� من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف متعب حوا�س كنع�ن ميزر ال�صديد

تعديل راأ�س امل�ل / من 150000 اإىل 50000
تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ االبداع لال�صت�ص�رات الهند�صية ذ م م
CREATIVE ENGINEERING CONSULTANCY LLC

اإىل/ االبداع لال�صت�ص�رات الهند�صية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CREATIVE .ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
�صركة   - الثقيلة  املك�ئن  الإ�صالح  جري�س  :دلت�  ال�ص�دة   / ب�أن  االإقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم:CN 2772823 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�ص�فة �صيبني ب�ول ب�ول ف�ال�صرياك�ران ك�جنوف�ر

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة �صيبني ب�ول ب�ول ف�ال�صرياك�ران ك�جنوف�ر  ٪49
 تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ص�فة عبداهلل جالل عبداهلل اجلالىل امل�صعبى  ٪51

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع / حذف �صيبني ب�ول ب�ول ف�ال�صرياك�ران ك�جنوف�ر
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل �صكل ق�نوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جت�ري من/ دلت� جري�س الإ�صالح املك�ئن الثقيلة  - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

DELTA GRACE HEAVY MACHINES REPAIRING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ دلت� جري�س لتج�رة الع�مة ذ.م.م

 - DELTA GRACE GENERAL TRADINGS L.L.C. - 
تعديل ن�ص�ط / اإ�ص�فة جت�رة ع�مة  4690018

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�أن / ال�ص�دة :موؤ�ص�صة يل بريل لتنقية املي�ه

رخ�صة رقم:CN 2536349 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل مدير / اإ�ص�فة حفيد اوتوراك�ل عبداهلل ك�تيل بورايل

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 15000

تعديل �صكل ق�نوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جت�ري من/ موؤ�ص�صة يل بريل لتنقية املي�ه

LE PEARL WATER REFINING ESTABLISHMENT

اإىل/ يل بريل لتج�رة املي�ه املعدنية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

LE PEARL MINERAL WATER TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
ليكن معلوم�� للجميع ب�أن ال�صيد : �صومني �صنج�م�ت�تهيل كرين�نكوتي - اجلن�صية : الهند، 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة )%100( وذلك اإىل ال�صيدة : �ص�ليج� 
)الوزير  امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   - جوبي  ن�راي�ن�ن  موتوفيك�تيل  �صوم�ن 
 )568830( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب�أم�رة  ت�أ�ص�صت  امل�صلحة(  النج�رة  ملق�والت 

ال�ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة، تعديالت اأخرى : ال يوجد.
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
والتن�زل  البيع  ، يرغب يف  بورم�   : - اجلن�صية  فيو  ي�ر  زاى  كي�و   : ال�صيد  ب�أن  للجميع  ليكن معلوم�ً 
يف  ال�صويد   : اجلن�صية   - ع�بد  جنم  احمد   : ال�صيد  اإىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن 
الرخ�صة امل�صم�ه )من�رة الربكة لتج�رة ال�صي�رات امل�صتعملة( ت�أ�ص�صت ب�أم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة 
تغيري   • اأخرى:  تعديالت  ب�ل�ص�رقة،   االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )506606( رقم 
ال�صكل الق�نوين من )وكيل خدم�ت( اىل )�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م( • تغيري اال�صم التج�ري من 
)من�رة الربكة لتج�رة ال�صي�رات امل�صتعملة( اىل )احمد العبيدي لتج�رة ال�صي�رات امل�صتعملة ذ م م �صركة 
ال�صخ�س الواحد(  • تغيري الن�ص�ط من )ا�صترياد واإع�دة ت�صدير - جت�رة �صي�رات الرك�ب امل�صتعملة( 
امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم  اىل )ا�صترياد واإع�دة ت�صدير( وعمالبن�س 
)4( ل�صنة 2013 يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 70555
اعلن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022 / 0006500 م�شتعجل 
اإىل املدعى عليه : �صركة رم�ص�ن العي�صوى للمق�والت ذ.م.م

نعلمكم ب�أن املدعي م�صنع بر�صتيج لالث�ث والديكور ذ م م ميثله/حممد عوي�س وكيال 
عنه /حممد �صالح حممد خليفه م�صري/ اجلن�صية، قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاله 
املحكمة  االإحت�دية،  ال�ص�رقه  اأم�م حمكمة  لذا يجب عليكم احل�صور   ،0.0 للمط�لبة 
م�  لتقدمي   08:30 ال�ص�عة  االبتدائية املدنيه يوم االربع�ء املوافق 2022/10/5، 
لديكم من دف�ع وم�صتندات، ويف ح�لة عدم ح�صوركم اأو اإر�ص�ل وكيل معتمد ينوب عنكم 

ف�إن املحكمة �صتب��صر االإجراءات الق�نونية يف غي�بكم.
حرر بت�ريخ 2022/09/29  / حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صع�دة املتع�ملني
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
�صركة /بود بي ميدل اي�صت �س.م.م )رخ�صة رقم : L - 1275( والك�ئنة رقم املقر 
اأيه 070-144-08، رقم الط�بق 08، اإ�صم املبنى اوفي�ص�س 4 ، ون �صنرتال ، اإ�صم 
املنطقة مركز دبي التج�ري الع�ملي ، دبي، دولة االم�رات العربية املتحدة ،  واملرخ�صة 
اعالن  امل��ذك��ورة يف  ال�صركة  ه��ذه  ، ترغب  الع�ملي  التج�ري  دب��ي  �صلطة مركز  ل��دى 
عقد  ال��ذي  اإجتم�عه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�صطة  اتخ�ذه  مت  وال��ذى  للك�فة  قراره� 
بت�ريخ  2022/7/27  ب�ص�أن اغالق وحل ال�صركة. وفق� لذلك ، تهيب ال�صركة ب�أى 
طرف معنى ب�المر ولديه اى مط�لب�ت فى مواجهته� عليه تقدمي هذه املط�لب�ت 
7 يوم� من ت�ريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد امل�صجل او االت�ص�ل ب :  خالل 

ال�صيد / دهرياج اللواين ، دبي ، دولة االم�رات العربية املتحدة.
admin@podpay.me :  الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املط�لب�ت التى ترد بعد انته�ء فرتة اال�صع�ر واملحددة ب 7 يوم�.

ا�شعار ت�شفية
70021
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العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 7555/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��صعة رقم 230 

مو�صوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000001( ال�ص�در عن املنفذ �صده وبقيمة 
)10000 درهم( 

ط�لب التنفيذ : تيكنو �صت�ر لتج�رة مواد البن�ء - �س ذ م م - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - 
�ص�رع ال�صيخ زايد - بن�ية برج لطيفة - الط�بق 37 - مكتب 3707  

املطلوب اإعالنه : 1 - حممد �ص�مل �صيدااليف �صيدااليف - �صفته : منفذ �صده   
املنفذ به  املبلغ  اأعاله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك���  : قد  االإع��الن  مو�صوع 

وقدره 10715 درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

االعالن. هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�   15
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن رقم 1217/2022/445 طعن جتاري  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون االوىل رقم 232 
االإ�صتئن�ف  حمكمة  اىل  اح�لته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�صوع�  �صكال  النق�س  قبول   : الطعن  مو�صوع 

ال�صدار حكمه� على �صوء م� تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �صده ب�لر�صوم وامل�ص�ريف واالتع�ب. 
الط�عن : ذا �صيهور�س لتج�رة القوارب - �س ذ م م - عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �ص�رع 
ال�صيخ زايد - برج ارنكو - الط�بق 20 - بجوار �صركة ك��صبري�صكي الب ال�صرق االو�صط - ه�تف : 048181804 

- متحرك : 0505562774 - مك�ين 1428776320 
وميثله : بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد اإ�صح�ق - �صفته : مطعون �صده 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بن�صخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الط�عن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة ب�لدف�ع 

خالل خم�صة ع�صر يوم� من ت�ريخ تبليغكم لالإعالن. 
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
عبدول �شتار حممد علي حممد جنيد حممد اف�شل  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004558/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدول �صت�ر حممد علي - حممد جنيد حممد اف�صل 

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ م�صنع االم�نة  لاللي�ف الزج�جية - ذ م م   

يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله  ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�الآتي :

املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 87407.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد احمد عزو  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006384/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد احمد عزو 
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ اكرم حنني ابو ك�صم - اجلن�صية : �صوري  
يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �ص�مال  الكلي  املجموع   : ك�الآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب�   ، لذلك 

وامل�ص�ريف 12551950 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ص�ر  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
يوم� من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة العابدين لل�شتثمار م م ح 
موؤ�ش�شة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة   

مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003112/ 
اإىل املحكوم عليه : موؤ�ص�صة الع�بدين لال�صتثم�ر م م ح موؤ�ص�صة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة 

ه�تف  الدويل  ال�ص�رقة  ملط�ر  احلرة  املنطقة   21513 ب  �س  ايه   330-03-1 كيو  مكتب  ال�ص�رقة   : العنوان 
mail@ab-group.com  -  065344940-0509419911

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ الر�صيد وم�ص�ركوه - يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   
تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 63612.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند 
التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( 
عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�ص�عة - اأم�م املحكمة املذكورة. ويف ح�لة تخلفك 

)م( عن ذلك ف�إن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ماهر درغام عبداهلل خفاجي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003652/ 

اإىل املحكوم عليه : م�هر درغ�م عبداهلل خف�جي 
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ حممود ربيع �صويحنه ، اجلن�صية �صوري يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي :
املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 127923.0

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ص�ر  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
يوم� من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002726 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد �صعيد ن�صر فرح�ن  
جمهول حمل االإق�مة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/10/18 بجل�صة  ب�حل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجم�ن  حمكمة 
6( �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 
اي�م من ت�ريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2022/9/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002983 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبده احمد احمد عمران  
جمهول حمل االإق�مة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/10/18 بجل�صة  ب�حل�صور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجم�ن 
�صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� 
ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اي�م من ت�ريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2022/9/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002613 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة ن��صر لالملنيوم  
جمهول حمل االإق�مة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/10/18 بجل�صة  ب�حل�صور  مكلف  انت 
حمكمة عجم�ن املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمه� اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  اي�م من ت�ريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/9/26 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

الدوائية - �ضركة  ال�ضيدلنية غري  امل�ضتح�ضرات  تلديرما لتجارة   : ال�صركة  ا�صم 
بردبي   - دب��ي  بلدية  43-44 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان   - م  م  ذ   - الواحد  ال�ضخ�ض 
- الفهيدي - ال�صكل الق�نوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( - 
رقم الرخ�صة : 994099 رقم القيد ب�ل�صجل التج�ري : 1625119 مبوجب هذا تعلن 
دائرة االإقت�ص�د وال�صي�حة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�صري يف ال�صجل التج�ري لديه� ب�إنحالل 
2022/9/23 واملوثق  ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  اأعاله  ال�صركة املذكورة 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/9/23 بت�ريخ  دب��ي  ال��ع��دل حم�كم  ك�تب  ل��دى 
مط�لبة التقدم اإىل امل�صفي املعني باركر را�ضل عبيد لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب 
رقم 504 ملك ال�صيخ م�صلم بن �ص�مل بن حم )بن حم العق�رية( - ديرة - بور�صعيد - ه�تف 
2959945-04 م�صطحب�ً معه ك�فة امل�صتندات واالأوراق  2959958-04 ف�ك�س :   :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : باركر را�ضل عبيد لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�صيخ م�صلم بن �ص�مل بن حم )بن حم العق�رية( - 
ديرة - بور�صعيد - ه�تف : 2959958-04 ف�ك�س : 2959945-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب���أن��ه  دب��ي  يف  وال�صي�حة  االإقت�ص�د  تعلن  ه��ذا 
لت�صفية تلديرما لتجارة امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلنية غري الدوائية - �ضركة 
ال�ضخ�ض الواحد - ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2022/9/23 
اأي  2022/9/23 وعلى من لديه  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحب�ً معه ك�فة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70392
العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زي�شان بت طارق جاويد طارق   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004960/ 
اإىل املحكوم عليه : زي�ص�ن بت ط�رق ج�ويد ط�رق 

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ حممد �ص�لح عبداهلل حن�ي� ال�صويدي  

يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي :
املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 2350.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بثينة حممد جميل حممد الطوالبة   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005352/ 

اإىل املحكوم عليه : بثينة حممد جميل حممد الطوالبة
حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 

املنفذ زبيده ج��صم حممد ا�صم�عيل امل�زمي - يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومب� 

لذلك، ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي : 
املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 24502.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� 
من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اعلن بالن�شر 

       يف  املنازعة رقم  2946/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمن�زع�ت الرابعة ع�صر رقم 763  

مو�صوع املن�زعة : املط�لبة مببلغ 30،728.35 درهم ب�الإ�ص�فة للفوائد الق�نونية بواقع %9 
حتى مت�م ال�صداد

املتن�زع : زعبيل لت�أجري ال�صي�رات )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة(  - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي 
 - الكرامة - بردبي - دبي - �ص�رع الكرامة - مبنى ارنكو - �صقة الث�ين - ثريفتي لت�أجري ال�صي�رات  

املطلوب اإعالنه : 1 - ا�ص�مم ح�صني ال�ص�وي عبد الق�در - �صفته : متن�زع �صده 
30،728.35 درهم  املط�لبة مببلغ  الدعوى ومو�صوعه�   اأق���م عليك���  : قد  االإع��الن  مو�صوع 
يوم اخلمي�س  له� جل�صة  ال�صداد. وح��ددت  9% حتى مت�م  بواقع  الق�نونية  للفوائد  ب�الإ�ص�فة 
ف�أنت مكلف  لذا  بعد  التق��صي عن  ق�عة  �صب�ح� يف   9.00 ال�ص�عة   2022/10/13 املوافق 
ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 1837/2022/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�صتئن�ف التج�رية االوىل رقم 84  

كلي  جت���ري   1460/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ص�در  احلكم  اإ�صتئن�ف   : ال��دع��وى  مو�صوع 
والر�صوم وامل�ص�ريف واالتع�ب.

م�صت�أنف  : عبد الرزاق حمي الدين حمي الدين - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ابوهيل - 
ديرة - دبي - �ص�رع �صالح الدين - مبنى �ص�رة - �صقة M01 - ب�لقرب من حمطة مرتو ابوبكر 

ال�صديق اأم�م دانوب هوب - وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  
املطلوب اإعالنهم� : 1- ميك�صم�ك�س للتج�رة )�س ذ م م(  �صفته : اخل�صم املدخل 

املدخل  اخل�صم   : �صفته   - بوالكي  اورني�م  حمزه  كونهيمويدو   -2
جل�صه  له�  وح��ددت  كلي.  جت���ري   1460/2019 رق��م  ب�لدعوى  ال�ص�در  احلكم  ا�صت�أنف  قد 
يوم الثالث�ء املوافق 2022/10/4 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح� بق�عة التق��صي عن بعد وعليه 

يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 1819/2022/305 ا�شتئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة االإ�صتئن�ف التج�رية االوىل رقم 84  
كلي  جت���ري   1425/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ص�در  احلكم  اإ�صتئن�ف   : ال��دع��وى  مو�صوع 

والر�صوم وامل�ص�ريف واالتع�ب.
م�صت�أنف  : عبد الرزاق حمي الدين بن حمي الدين - �صريك وكفيل مت�ص�من 

 عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ابوهيل - ديرة - دبي - مبنى �ص�رة  - �صقة M01 - ب�لقرب من 
حمطة مرتو ابوبكر ال�صديق اأم�م دانوب هوب - وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  

املطلوب اإعالنهم� : 1- ميك�صم�ك�س للتج�رة )�س ذ م م(  �صفته : اخل�صم املدخل 
املدخل  اخل�صم   : �صفته   - بوالكي  اورني�م  حمزه  كونهيمويدو   -2

جل�صه  له�  وح��ددت  كلي.  جت���ري   1425/2017 رق��م  ب�لدعوى  ال�ص�در  احلكم  ا�صت�أنف  قد 
يوم الثالث�ء املوافق 2022/10/4 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح� بق�عة التق��صي عن بعد وعليه 

يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150869/2022(
اإمي�ن الرف�عي مبوجب الوك�لة رقم  املنذر : ابراهيم عبدالرحم�ن ابراهيم الن��صر ال�صقعبي - كويتي اجلن�صية - بوك�لة املح�مية / 

املحرر: 2022/1/280555 وميثله� االأ�صت�ذ/ ف�روق على يو�صف اإبراهيم مبوجب وك�لة رقم 2020/1/198960 
املنذر اإليه : بي جي ات�س لت�أجري بيوت العطالت - �س.ذ.م.م

ال��ف��رتة من  ع��ن  امل�صت�أجرة  بذمة  به�  وامل�صغولة  امل��ت���أخ��رة  االي��ج���ر  قيمة  ���ص��داد  و�صرعة  ب�����ص��رورة  اإليه�  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف   : امل��و���ص��وع 
وحتى ت�ريخ 2022/11/24 ب�إجم�يل مبلغ 97500 درهم  2022/5/25

2022/11/25 وحتى ت�ريخ االخالء الفعلى وال�صداد الت�م بواقع بدل  ب�صرورة �صداد م� ي�صتجد من قيمة االيج�ر عن الفرتة من 
اأيج�ر �صنوى 195000 درهم

ت�صليم  ب�صرورة  االيج�ر  عقد  3 من  رقم  للبند  وفق�  ت�ريخه  دره��م حتى   5000 بواقع  املرتدة  ال�صيك�ت  قيمة غرامة  �صداد  ب�صرورة 
اأخرى متعلقة بذات  النه�ئية للكهرب�ء وامل�ء واي فواتري  الفتورة  التع�قد. ب�صرورة ت�صليم  الوحدة بح�لة جيدة كم� مت ت�صليمه� وقت 

الوحدة ال�صكنية
وذلك خالل )30( ثالثون يوم�ً من ت�ريخ هذا االنذار ويف ح�ل فوات هذه املدة دون �صداد قيمة املب�لغ املذكورة �صلف�ً يعني ذلك اخالاًل 
من املنذر اليه ببنود واحك�م عقد االيج�ر يحق معه للمنذر اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية الخالء امل�صت�أخر من العني وفق�ً لن�س امل�دة 
ل�صنة 2007 املعدل ب�لق�نون رقم 33 ل�صنة 2008 ب�ص�أن تنظيم العالقة بني موؤجرى وم�صت�أجرى   26 رقم  الق�نون  من  1/25/اأ 
العق�رات ب�م�رة دبي. واأ�ص�فه ك�فة الر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة اأثر ذلك االخالل مع احتف�ظ املوؤجر بحقه ب�ملط�لبة ب�لتعوي�س 

عن ف�صخ العقد وفوات املنفعة واي ا�صرار اأخرى تلحق اثر اخالل املنذر اليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150868(
امل�نذرة : �صركة كوين ميدل اي�صت )ذ.م.م( 

املنذر اإلي�ه : بيف�ر ج�ل�ف للم�ق��والت.�س ذ م م
)جمهول حمل االإق�مة(

و  ثم�نية  و  )م�ئت�ن  دره��م   288،981.00 وق��دره  مبلغ  ب�صداد  اإليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
ثم�نون الف� و ت�صعم�ئة وواحد و ثم�نون درهم( وذلك خالل خم�صة اأي�م )5( من ت�ريخ ن�صر 
هذا االإنذار ويف ح�لة عدم ال�صداد ف�إن املنذرة �صتقوم ب�للجوء اإىل اجله�ت املخت�صة للمط�لبة 
اإعم�ال  املح�م�ة.  اأتع�ب  ومق�بل  وامل�ص�ريف  الر�صوم  اإليه  املنذر  اإل��زام  مع  املرت�صدة  ب�ملب�لغ 
63 من الالئحة التنظيمية لق�نون االإج���راءات املدنية  امل���دة رق��م  62 و  امل���دة رق��م  لن�س 

االإحت�دي ال�ص�در بقرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�صنة 2018.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150886(
املنذر/ موؤ�ص�صة الب�كر الإدارة العق�رات.

املنذر اليه : الب جينوميك�س - منطقة حرة ذ.م.م
ت�ريخ  االي��ج���ر حتى  م��ن  امل�صتحق  ك���م��ل  ���ص��داد   )1  : ب���الت��ي  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  املنذرينبه علي  ف���ن 
ت�ريخ  م��ن  اي��ج���ر  م��ن  ي�صتجد  وم���  دره���م   60،075.85 وق���دره  مببلغ   09/09/2022
10/09/2022 وذلك خالل 30 يوم� من ا�صتالمه هذا االنذار. 2( اخالء العني امل�صت�جره 
يف ح�لة عدم دفع االيج�ر وت�صليم العني للمنذر خ�ليه من ال�صواغل وبنف�س احل�لة التي ك�نت 
عليه� مع �صداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�صه. 3( وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر 
التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا ب�صداد املبلغ املط�لب 
به والر�صوم وامل�ص�ريف مع االخالء الت�م مع حفظ ك�فة احلقوق االخرى للمنذراي� ك�ن نوعه� 

ال�ص�بقه واحل�ليه وامل�صتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150885(
املنذر/ موؤ�ص�صة الب�كر الإدارة العق�رات.

املنذراليه : مطعم الب�ز ب�ت�صوى.
ت�ريخ  حتى  االي��ج���ر  م��ن  امل�صتحق  ك���م��ل  ���ص��داد   )1: ب���الت��ي  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  علي  املنذرينبه  ف���ن 
و م� ي�صتجد من ايج�ر، بقيمة اإيج�رية  درهم   7،720.52 قدره  و  مببلغ   09/09/2022
2( اخالء  30 يوم� من ا�صتالمه هذا االن��ذار.  39،690 دره��م وذل��ك خالل  �صنوية وقدره� 
العني امل�صت�جره يف ح�لة عدم دفع االيج�ر وت�صليم العني للمنذر خ�ليه من ال�صواغل وبنف�س 
وبخالف   )3 ب�ملخ�ل�صه.  وتزويدن�  وامل���ء  الكهرب�ء  فواتري  �صداد  مع  عليه�  ك�نت  التي  احل�لة 
ذلك �صي�صطر املنذر التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا 
ب�صداد املبلغ املط�لب به والر�صوم وامل�ص�ريف مع االخالء الت�م. مع حفظ ك�فة احلقوق االخرى 

للمنذراي� ك�ن نوعه� ال�ص�بقة واحل� واحل�لية وامل�صتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
اإعلن بالن�شر 

بن�ء على تكليف مركز ف�س املن�زع�ت االأيج�رية يف الدعوى  03/21723/2022 
اأك�صي� رقم العق�ر:  ، يجب على املدعى عليه/ قيه�و  اإيج�رات   2022 �صكني ل�صنة 
352-0، جممع دبي لال�صتثم�ر االول ح�صور  2608، ا�صم املبنى: رقم االأر�س: 
10 �صب�ح� من خالل  ال�ص�عة  بعد  13-10-2022 عن  بت�ريخ  اجتم�ع اخلربة 
 expertdubaioffice@gmail.com الرابط و التوا�صل عرب االمييلني

/ s6911123@hotmail.com
يف ح�ل عدم احل�صور �صوف تب��صر اخلربة مهمته�.

اطراف الدعوى :
املدعية / اأنيل كوم�ر جه�  
املدعى عليه / فيه�و اأك�صي�

اإعلن اإجتماع خربة 

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 70197
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3795/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��صعة رقم 230 

 ،100263  ،  100264  ،  100265  ،  100387( رق��م  املرجتعة  ال�صيك�ت  بقيمة  املط�لبة   : التنفيذ  مو�صوع 
 ،  100355  ،  100354  ،  100353  ،  100391  ،100357  ،  100390  ،  100356  ،  100389

 )251400( بقيمة  م  م  ذ  �س  الغذائية  ب�ملواد  للتموين  ال�ص�مي  املطبخ  عن  وال�ص�درة   )100388
ط�لب التنفيذ : القو�س امللكي للت�صميم الداخلي - �س ذ م م - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري 

- دبي - �ص�رع مرا�صي درايف - مبنى برج اخلليج االزرق - �صقة الط�بق 16  
املطلوب اإعالنهم� : 1- املطبخ ال�ص�مي للتموين ب�ملواد الغذائية �س ذ م م - �صفته : منفذ �صده   

�صده  منفذ   : �صفته   - ندم  نبيل  ف�دى   -2
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 257860 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  االج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
ليكن معلوم�ً للجميع ب�أن ال�صيدة : مبينه كيزاكيم�داتيل - اجلن�صية : الهند ، ترغب يف 
نواز خ�ن  : خ�ن  ال�صيد  اإىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ك�مل ح�صته�  والتن�زل عن  البيع 
غي�ر  قطع  لتج�رة  النب�عة  )نور  امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  ب�ك�صت�ن   : اجلن�صية   - عبدالرزاق 
االجهزة الكهرب�ئية والتكييف( ت�أ�ص�صت ب�أم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )622541( 

ال�ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة، تعديالت اأخرى : ال يوجد
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13662 بتاريخ 2022/10/3 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�صر
ليكن معلوم�ً للجميع ب�أن ال�صيد : �صومني �صنج�م�ن�تهيل كرين�نكوتي - اجلن�صية : الهند يرغب 
�ص�وم��ن  �ص�ليج��   : ال�صيدة  اإىل  وذل���ك   )100%( الب�لغة  ح�صته  ك���م��ل  ع��ن  وال��ت��ن���زل  البيع  يف 
للمق�والت  احلقل  )�صيد  امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   - جوبي  ن�راي�ن�ن  موتوفيك�تيل 
 )559853( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب�أم�رة  ت�أ�ص�صت  التكييف(  وح��دات  وتركيب  ال�صحية 
ال�ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة، تعديالت اأخرى : تغيري اال�صم التج�ري من )�صيد 
 • ال�صحية(  للمق�والت  احلقل  )�صيد  اىل  التكييف(  وح��دات  وتركيب  ال�صحية  للمق�والت  احلقل 
تغيري الن�ص�ط من )مق�والت فئة �ص�د�صة - �صحي - تركيب وحدات التكييف - ا�صب�غ( اىل )مق�والت 
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املعر�س  مع  �صراكته�  خ��الل  ال���وزارة من  وتدعم 
م�����ص���رك��ة ف��ن���ن��ني م���ن دول�����ة االإم���������رات الإغن�ء 
والفنية  الثق�فية  االأو���ص���ط  وتعريف  جتربتهم، 
ع��ل��ى اإب��داع���ت��ه��م ع��ن ق���رب اأك����ر، وف��ت��ح املج�ل 
اأم���م��ه��م ل��ت��ب���دل امل��زي��د م��ن اخل����ربات واملع�رف 
ال����ت����ي تخدم  ال����ت����ج�����رب اجل�����دي�����دة  وم����راك����م����ة 
م�ص�ريعهم احل�لية وامل�صتقبلية، مثل امل�ص�ركة يف 
العديد  وغريه�  البندقية  وبين�يل  ليون  بين�يل 

من الفع�لي�ت الفنية والثق�فية.
وي�����ص���رك م���ن دول����ة االإم��������رات ك���ّل م���ن الفن�نة 
التون�صي  وال��ف��ن���ن  اله��صمي،  زي��ن��ب  االإم���رات��ي��ة 
مبجموعة  “اإل �صيد”  الع�ملي املقيم يف االإم���رات 
م��ن اأع��م���ل��ه��م ال��ف��ن��ي��ة يف ال�����دورة اخل���م�����ص��ة من 
�صيتعرف  ح��ي��ث  اإيجيبت”،  دي  “اآرت  م��ع��ر���س 

عمله�  على  اله��صمي  م�ص�ركة  خ��الل  اجلمهور 
الن�ق�صة”  امل�صلة   1.618 االإب��ل  “متويه  الفني 
�صل�صلة  من  م�صتمر  فني  م�صروع  عن  عب�رة  وهو 
جم�صم�ته  يف  ي��ح���ك��ي  ال����ذي  االإبل”  “متويه 
ال���ق���ط���ع االأث�����ري�����ة امل�������ص���ري���ة ال����ق����دمي����ة، حيث 
ا�صتط�عت اله��صمي اأن توّظف جلود االإبل املهملة 
هند�صية  جم�����ّص��م���ت  ب��ه���  لتغّطي  وا���ص��ت��خ��دام��ه��� 
جمّردة ت�صبه يف تكوين�ته� الطبيعة ال�صحراوية، 
م��ن جلد  تتخذ  التي  االأع��م���ل  ه��ذه  تدمج  حيث 
اجلم�ل ركيزة فنية لتعطي م�صهداً ممّوه�ً يعرّب 

عن روؤية فنية ا�صتثن�ئية. 
اأعم�له  م��ن  جمموعة  �صيد”  “اإل  �صيقدم  كم� 
التقليدي  العربي  اخل��ّط  ف��ّن  جم���ل  يف  املتمّيزة 
حتى  التقليدي  اجلرافيتي  فّن  مع  مزجه�  التي 

و�صل اإىل اأ�صلوب فنّي خ��س به اأطلق عليه لقب 
“ك�ليجرافيتي” الذي برع فيه.

بنت حممد  ن���ورة  م��ع���يل  ق���ل��ت  له�  ت�صريح  ويف 
هذا  ي�صّكل  وال�صب�ب:”  الثق�فة  وزي���رة  الكعبي، 
العديد  ملن�ق�صة  مث�لية  ف��ر���ص��ة  ال��ف��ن��ّي  احل���دث 
الع�مل  ح��ول  املجتمع�ت  تهّم  التي  الق�ص�ي�  م��ن 
ب�عتب�ره قّوة  ال��ذي تربز قيمته  الفّن  من خالل 
ال�صّك  ومم�  وق�ص�ي�ه�،  ال�صعوب  روؤى  عن  تعرّب 
فيه اأن م�ص�ركة اأعم�ل لفن�نني من دولة االإم�رات 
الذي  امل��ح��ل��ّي  ال��ف��ّن  ون��وع��ي��ة  بجم�لية  ���ص��ي��ع��ّرف 
نقل �صورة  وي�ص�هم يف  االإقليمية،  جت�وز حدوده 

ا�صتثن�ئية عن واقع االإبداع ورّواده يف الدولة«. 
الثق�فة  وزارة  يف  ن��ح��ر���س  مع�ليه�:”  وت���ب��ع��ت 
وال�صب�ب على اأن نعّرف ب�صكل اأكرب على م�ص�ريع 

اأم�مهم  املج�ل  ونتيح  املبدعني،  فن�نين�  واأعم�ل 
لتب�دل املزيد من اخلربات واملع�رف مع نظرائهم 
امل�ص�ركة  ف����إن  ل��ه��ذا  ال��ع���مل،  اأن��ح���ء  م��ن خمتلف 
وطموح�ت  روؤى  ي���خ���دم  امل���ع���ر����س  ه�����ذا  مب���ث���ل 
اآخراً  ب��ع��داً  املعر�س  لر�ص�لة  وي�صيف  الفن�نني، 
يخدم الق�صية االأ�ص��صية التي يطرحه� وتن�ق�صه� 
املعرو�صة، والتي تروي كّل منه�  الفنية  االأعم�ل 
مبتكرة  بطرق  اأ�صح�به�  اآراء  عن  وتعرّب  حك�ية 

تعّزز من فرادة الفّن ومك�نته«. 
وت��ع��ت��رب ال��ه������ص��م��ي واح�����دة م���ن اأب�����رز االأ����ص���وات 
ال��ن�����ص���ئ��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د دول����ة االإم������رات 
تتمّيز  اأن  ا���ص��ت��ط���ع��ت  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة 
والتحوالت  بيئته�  م��ن  م�صتوح�ة  فنية  ب���أمن���ط 
اأع��ق���ب التطورات  ال��دول��ة يف  ال��ت��ي ط����راأت ع��ل��ى 

منظوره�  من  وال�صن�عية  االن�ص�ئية  والطفرات 
االأ�صك�ل  لغة  اله��صمي  ا�صتخدمت  اخل��س حيث 
اعتنت  كم�  الطبيعة  من  وا�صتوحته�  الهند�صية 
الهوية  مقوم�ت  من  ب�لكثري  اأعم�له�  بت�صمني 
وتف�عل  حت��ّول  نق�ط  منه�  جعلت  التي  العربية 
الفنية  والرتاكيب  التكوين�ت  من  كبري  ثراء  مع 

املبهرة. 
الع�مل  ح����ول  مل���ع  ق���د  �صيد”  “اإىل  جن���م  وك������ن 
مل��� ق��ّدم��ه م��ن اأع��م���ل زّي���ن به� اأ���ص��ط��ح وواجه�ت 
املب�ين يف عدد من املدن والعوا�صم الع�ملية ومنه� 
احلروف  جم�لية  لوح�ته  عك�صت  حيث  الق�هرة، 
لفّن  الفنّية اخل�صو�صية  الهوية  العربية، ورونق 

اخلّط العربي. 
وك����ن امل��ع��ر���س وم��ن��ذ اإط��الق��ه منذ اأرب���ع �صنوات 

قّد حقق جن�ح�ت كبرية، وا�صتقبلت ن�صخة الع�م 
امل��صي  اأكر من ن�صف مليون زائر، وو�صلت عدد 
اإىل  امل�ص�هدات عرب مواقع التوا�صل االجتم�عية 
اأكر من ملي�ر م�ص�هدة، وجرى عر�س فع�لي�ته 
يف اأكر من 800 و�صيلة اإعالمية عربية ودولية 
اأكر  اإق�مته منذ  تتم  اأول معر�س فني  ب�عتب�ره 
االأهرام�ت ب�جليزة،  4500 ع�م يف منطقة  من 
ا�صت�ص�فة  م���ع  امل��ع��ر���س  ان��ع��ق���د  ي��ت��زام��ن  ح��ي��ث 
املتحدة  االأمم  مل��وؤمت��ر  العربية  م�صر  جمهورية 
�صرم  يف   2022 لع�م   ”27 “كوب  امل��ن���خ  لتغري 
ال�صيخ، حيث ي�أتي دعم دولة االإم�رات لهذا احلدث 
يف اإط�ر العالق�ت اال�صرتاتيجية والت�ريخية التي 
جتمعه� مع م�صر وا�صتعداده� ال�صت�ص�فة املوؤمتر 

املقبل “كوب 28” يف الع�م 2023.  

وزارة الثقافة وال�ضباب �ضريك عاملي للمعر�ض 

مبدع�ن من �لإمار�ت يف �لدورة �خلام�صة من معر�ض �آرت دي �إيجيبت

•• ال�شارقة-الفجر:

غري  ال��ع���مل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  “كلم�ت”،  اخ��ت��ت��م��ت 
الق��صمي،  بدور  ال�صيخة  �صته�  اأ�صَّ التي  الربحية، 
ل��ل��ن������ص��ري��ن، وتتخذ  ال������دويل  رئ��ي�����ص��ة االحت�������د 
من  اخلريية  حملته�  له�،  مقراً  االإم����رات  دول��ة 
ع��دد من  ل�2،200 طفل يف  الكتب  توفري  اأج��ل 
املوؤ�ص�ص�ت التعليمية واخلريية ب�ململكة املغربية. 

و”اأرى”،  مكتبة”  “تنبَّ  م��ب���درت��ي  خ��الل  وم��ن 
اخل�رجية  وزارة  مع  ب�لتع�ون  متهم�  نظَّ اللتني 
 1،500 كلم�ت”  “موؤ�ص�صة  مت  قدَّ االإم�راتية، 
كت�ب متنوع يف خمتلف القط�ع�ت املعرفية، حيث 
للمكفوفني  رة  املي�صَّ الكتب  من   1،100 ��رت  وفَّ
و�صع�ف الب�صر، و4 مكتب�ت حممولة تت�صمن كل 
100 كت�ب، بهدف تزويد االأطف�ل  واحدة منه� 
التي  املعرفة  مب�ص�در  امل��ح��روم��ني   و  الالجئني 

تعينهم على اإثراء مه�راتهم ب�للغة العربية. 

مبادرتا »تنبَّ مكتبة« و»اأرى«
مب�درة  خ��الل  م��ن  كلم�ت”  “موؤ�ص�صة  م��ت  وق��دَّ
َّ مكتبة” مكتبتني متنقلتني ب�للغة العربية  “تنَنبنَ
املدر�صتني  م���ن  ك���ل  يف  ال���دار����ص���ني  ل���الأط���ف����ل 

واأحمد  احل��ك��وم��ي��ة،  م���ل��ك  االإم�����م  احلكوميتني 
على  م�صى  التي  العريقة  امل��در���ص��ة  ال�����ص��رق���وي، 
اأطلقت  بينم�  ع�����م.   100 م��ن  اأك����ر  اإن�����ص���ئ��ه��� 
التي تهدف اإىل اإت�حة  مب�درته� الث�نية “اأرى”، 
الب�صر  و���ص��ع���ف  املكفوفني  ل��الط��ف���ل  ال���ق���راءة  
ال��ت��ي مي��ك��ن قراءته�  ب���ل��ك��ت��ب  ، ع��رب ت��زوي��ده��م 
كبرية،  ب�أحرف  املطبوعة  اأو  “برايل”  بطريقة 
مت  امل�صجلة �صوتي�ً، والتي قدَّ ف�صاًل عن الكتب 
اجلمعية  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون   1،000 خ��الل��ه���  م���ن 
موؤ�ص�صة  تلقت  فيم�  املكفوفني،  الإدم���ج  املغربية 
 200 ب��واق��ع  متنقلتني  مكتبتني  ���ص��رق-غ��رب 

كت�ب، و100 كت�ب مي�ّصر ل�صع�ف الب�صر.

ر�ضالة �ضامية
“موؤ�ص�صة كلم�ت”:  امل�زمي، مديرة  اآمنة  وق�لت 
املوؤ�ص�ص�ت  م���ع  ت��ع���ون��ن���  اإزاء  ب���ل��ف��خ��ر  “ن�صعر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، ال���ت���ي ت�����وؤدي ع���م���اًل ب�لغ 
ال��ت��ي حتت�ج  ال��ف��ئ���ت  ل��الرت��ق���ء بثق�فة  االأه��م��ي��ة 
خالل  فمن  املعرفية،  م�صريته�  ملت�بعة  دعم  اإىل 
�س  نكرِّ ف�إنن�  التعليمية  وامل��واد  ب�لكتب  تزويده� 
الالجئني  االأط��ف���ل  خدمة  يف  ال�ص�مية  ر�ص�لتن� 
واملكفوفني  يف منطقتن� العربية وحول الع�مل«. 

واأ�ص�فت: “تعّد هذه احلملة جزءاً ال يتجزاأ من 
ا�صرتاتيجيتن� اجلديدة لتغطية اأجزاء اأكرب من 
كتب�ً  نوفر  اأن  كثرياً  وي�صعدن�  االإفريقية،  الق�رة 
دائرة  االأط��ف���ل �صمن  م��ن  مل��زي��د  ع�لية اجل���ودة 
الق�ص�س  تلهمهم  اأن  راج��ني  امل�صتفيدة،  اجله�ت 

���زه���م ع��ل��ى االإمي������ن  ال���ت���ي ت��رك��ن���ه��� ل��ه��م وحت���فِّ
ب�أحالمهم، والتحلي ب�جلراأة لتوظيف اإمك�ن�تهم 
جزءاً  ب�عتب�رهم  جمتمع�تهم  اإث���راء  يف  الك�ملة 
الق�ص�س  بقدرة  “نوؤمن  منه�«.وت�بعت:  اأ�ص��صي�ً 
وقد  احلقيقية،  الب�صرية  االإمك�ن�ت  اإطالق  على 

العلم  ون�صر  التثقيف  احلكيمة  قي�دتن�  و�صعت 
امل�صتدامة.  التنمية  اأ���ص�����س  ���ص��دارة  يف  وامل��ع��رف��ة 
مب�درتي  اأطلقن�  بهذا،  العميق  الإمي�نن�  ون��ظ��راً 
االأطف�ل  ح��ق  ل�صم�ن  و”اأرى”  مكتبة”   َّ “تنَنبنَ
ب�لقراءة واحل�صول على م�ص�در الثق�فة واملعرفة 

بجميع اأ�صك�له�«.

برامج اجتماعية وتعليمية
���ص���ن��درا ف���ل���ورز، م�صوؤولة  اأ����ص����رت  م��ن ج���ن��ب��ه���، 
احلم�ية يف موؤ�ص�صة �صرق-غرب، اأن التعليم يلعب 
دوراً حم��وري���ً يف من��و االأط��ف���ل ال��الج��ئ��ني، فهو 
ي�ص�عدهم على التمتع بحي�ة �صعيدة، ومن خالل 
الكتب يتعرفون على وجه�ت نظر متنوعة، تفتح 
املفو�صية  امتن�ن  موؤكدة  جديدة،  اآف�ق�ً  اأم�مهم 
على  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�ص�مية 
ك��ل��م���ت، وتوفريه�  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ك��رمي��ة  امل���ب����درة 
الذين  الالجئني  لالأطف�ل  �صتقدم  التي  الكتب 
فر�صة  تعد  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  يتكلمون  ال 
ثمينة للو�صول اإىل االأدوات الالزمة لتعلم اللغة 
التي  ال���دول  يف  الر�صمية  اللغة  وه��ي  ال��ع��رب��ي��ة، 
االندم�ج  على  ت�ص�عدهم  وب�لت�يل  ت�صت�صيفهم، 

االجتم�عي يف الدول امل�صيفة.

�ضرد الق�ض�ض 
املغرب  اإىل  ك��ل��م���ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  زي������رة  وت�����ص��م��ن��ت 
�صل�صلة من جل�ص�ت �صرد الق�ص�س وور�س العمل 
لرت�صيخ مك�نة الكتب من خالل اإ�صراك االأطف�ل 
الق�ص�صي،  ال��ط���ب��ع  ذات  واالأن�����ص��ط��ة  ال��ق��راءة  يف 
واإعط�ئهم الفر�صة للتف�عل معه�. ورافقت رمي 

ج��صم، 
كلم�ت،  موؤ�ص�صة  يف  اخل������ص��ة  امل���ب����درات  م��دي��رة 
�صرق-غرب،  موؤ�ص�صة  يف  االأطف�ل  من  جمموعة 
العجيبة”  أّم������ي  “جوارب  ق�����ص��ة  ب��ق��راءت��ه��� 
مب�صطة  ق�صة  وه���ي  اخل���ي����ط،  م��ي��ث���ء  مل��وؤل��ف��ت��ه��� 
التفكري  ع��ل��ى  االأط���ف����ل  ق����درة  تعك�س  ول��ط��ي��ف��ة 

واال�صتنت�ج.
ل��ط��الب اجلمعية  اأخ�����رى  ج��ل�����ص��ة  اإىل  اإ���ص���ف��ة   
ا�صتحوذت على  املكفوفني، حيث  املغربية الإدم���ج 
خميلة االأطف�ل ب�صرده� ال�صيق لق�صة “فلفو�س 
الع�ل.ويف مدر�صة  بقلم ري عبد  ذاكرته”  �صيع 
قراأت  م�لك،  االإم���م  ومدر�صة  ال�صرق�وي  اأحمد 
التي  ي��صمني كعكيبي ق�صة “اأف�صل �صديقني”، 
وتر�صيخ  القومية  ال�صلوكي�ت  غر�س  اإىل  ت�صعى 

ال�صعور ب�مل�صوؤولية لدى االأطف�ل.

انطالقًا من روؤيتها بتزويد الأطفال الالجئني واملكفوفني و�ضعاف الب�ضر مب�ضادر املعرفة 

م�ؤ�ص�صة كلمات تغر�ض �صغف �لقر�ءة بني 2200 طالب يف م�ؤ�ص�صات تعليمية وخريية باملغرب

•• ال�شارقة-الفجر:

الع�مري،  ب���ن رك��������س  اأح���م���د  ���ص��ع���دة  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
الهيئة  مقر  يف  للكت�ب،  ال�ص�رقة  هيئة  رئي�س 
القن�صل  ج���ون،  ب��ي��وجن  م��ون  �صع�دة  ب�ل�ص�رقة، 
جرى  حيث  اجلنوبية،  كوري�  جلمهورية  الع�م 

خالل اللق�ء بحث العالق�ت بني ال�ص�رقة واملدن 
بتعزيز  الكفيلة  وال�����ص��ب��ل  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ك��وري��ة 

التع�ون الثق�يف امل�صرتك.
وبحث الع�مري خالل لق�ئه ب�لقن�صل الكوري، 
“معر�س  على  �صرف  �صيف  ال�ص�رقة  م�ص�ركة 
واال�صتعدادات   2023 للكت�ب”  الدويل  �صيول 

اأجندة ثق�فية  الهيئة الإع��داد  التي تعمل عليه� 
الثق�يف  احل���دث  ه���ذا  يف  للم�ص�ركة  وم��ت��ك���م��ل��ة 
ال���دويل ال��ب���رز، واإب����راز ري����دة م�����ص��روع االإم����رة 
الثق�يف بعد االإعالن عن اختي�ر ال�ص�رقة  لتمثيل 
ال��ث��ق���ف��ة االإم���رات��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة اأم�����م اجلمهور 

الكوري واالآ�صيوي يف املعر�س.
وبحث اجل�نب�ن تر�صيخ التع�ون الثق�يف وتب�دل 
وت�صويق  ب�صن�عة  االرت��ق���ء  اخل���ربات يف جم���ل 
“هيئة  بني  الرتجمة  م�ص�ريع  وتن�صيق  الكت�ب 
ال�����ص���رق��ة للكت�ب” وال��ه��ي��ئ���ت ال��ن��ظ��رية ل��ه��� يف 
كوري� اجلنوبية، وتعزيز ال�صالت بني الن��صرين 
اجلنوبيني  وال����ك����وري����ني  ال����ع����رب  وامل����ب����دع����ني 
املع�ر�س  يف  للم�ص�ركة  اأم���م��ه��م  االأب����واب  وف��ت��ح 

واملهرج�ن�ت.
وحتدث رئي�س هيئة ال�ص�رقة للكت�ب اأم�م الوفد 
اأن�صطته�  ع��رب  الهيئة  تتيحه  م���  ح��ول  ال��ك��وري 
الثق�فية  امل�ص�ريع  املختلفة من من�ص�ت لعر�س 
االإبداعية،  وال�����ص��ن���ع���ت  ال��ن�����ص��ر  جم�����الت  يف 
واملعرفية  االأدب��ي��ة  التج�رب  اإب���راز  يف  وجهوده� 
ال�ص�رقة الدويل للكت�ب”،  “معر�س  من خالل 
للطفل”،  ال���ق���رائ���ي  ال�������ص����رق���ة  و”مهرج�ن 

ي�صهم  للن��صرين، مب�  تنظمه�  التي  واملوؤمترات 
وفر�س  اأ�صواق  وا�صتك�ص�ف  اأعم�لهم  تطوير  يف 

جديدة.
اإرث�ً  اجلنوبية  ك��وري���  “متلك  ال��ع���م��ري:  وق���ل 
ت�ريخ�ً ثق�في�ً وح�ص�ري�ً كبرياً، ي�صعدن� يف )هيئة 
ال�ص�رقة للكت�ب( اأن مند ج�صور التوا�صل بينه� 
وبني م�صروع ال�ص�رقة الثق�يف، لتطوير عالق�ت 
مثمرة بني املبدعني و�صّن�ع الكت�ب والن��صرين 
الكوريني،  ون��ظ��رائ��ه��م  وامل��ن��ط��ق��ة  االإم�������رات  يف 
ال�صمو  �ص�حب  روؤي���ة  جن�صد  الهيئة  يف  فنحن 
الق��صمي،  حممد  ب��ن  �صلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
تعزيز  ال�ص�رقة، يف  االأعلى ح�كم  املجل�س  ع�صو 
نتق��صم  التي  ال��ع���مل،  دول  مع  الثق�يف  التع�ون 

معه� القيم والر�ص�ئل والتطلع�ت«.
الكوري  الوفد  زي�رة  “متثل  الع�مري:  واأ�ص�ف 
لعالق�ت  ا�صتكم�اًل  للكت�ب  ال�ص�رقة  هيئة  ملقر 
متوا�صلة وجهود عمل م�صرتكة ق�دته� ال�ص�رقة 
منذ عقود، حيث كن� املمثلني الوحيدين للثق�فة 
الدويل  ���ص��ي��ول  “معر�س  م��ع��ر���س  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�ص�رقة  )م��ع��ر���س  ك���ن  امل��ق���ب��ل  ويف  للكت�ب”، 
منه�  تطل  التي  ال��ن���ف��ذة  ه��و  للكت�ب(،  ال���دويل 

حركة الن�صر الكورية على املنطقة العربية«. 
اأك��د �صع�دة مون بيوجن ج��ون، القن�صل  وب��دوره 
اأن كوري�  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري����  ال���ع����م جل��م��ه��وري��ة 
اإم�����رة  اجل��ن��وب��ي��ة ت��رب��ط��ه��� ع��الق���ت متينة م��ع 
الثق�فية،  ال�����ص���رق��ة  روؤي�����ة  ع��ززت��ه���  ال�����ص���رق��ة، 
ودوره� يف تقدمي منوذج كبري لفتح اأفق احلوار 

الع�مل، وق�ل:  والتوا�صل مع خمتلف ح�ص�رات 
“ نحن �صعداء ب��صت�ص�فة االإم�رة �صيف �صرف 
 ،2023 للكت�ب”  ال�����دويل  ���ص��ي��ول  “معر�س 
ت�صكل  اال�صت�ص�فة  ه���ذه  ب����أن  م��وؤم��ن��ون  ون��ح��ن 
العالق�ت  لتعزيز  كبرية  وفر�صة  نوعّية  خطوة 

مع الثق�فة العربية من بوابة ال�ص�رقة«.

اأثناء زيارة القن�ضل الكوري لهيئة ال�ضارقة للكتاب

بحث ��صتعد�د�ت م�صاركة �ل�صارقة �صيف �صرف يف معر�ض �صي�ل �لدويل للكتاب 2023

•• اأبوظبي-الفجر: 

ان�ضمامها  عن  وال�ضباب،  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
للدورة اخلام�ضة من معر�ض “ اآرت دي اإيجيبت”  
الأهرامات  ه�ضبة  يف  يقام  الذي  عاملي،  ك�ضريك 
من  الفرتة  خ��الل  العربية،  م�ضر  جمهورية  يف 
حتت  القادم،  نوفمرب  من   30 اإىل  اأكتوبر  من   27
ووزارة  امل�ضرية،  والآثار  ال�ضياحة  وزارة  رعاية 
ملنظمة  امل�ضرية  الوطنية  واللجنة  اخلارجية 
امل�ضرية  ال�ضياحة  تن�ضيط  وهيئة  اليون�ضكو، 

وب�ضعار »الأبد هو الآن«.  

االثنني   3  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13662  
Monday    3    October    2022   -  Issue No   13662



فــن عــربـــي

27
ي�ضتعد لطرح اأغنية من اأحلان بليغ حمدي

علي �حلجار: رف�صت �لرت�صح ملن�صب 
نقيب �مل��صيقيني

ترتات علي احلجار 
وق�ل علي احلج�ر اإنه وافق على غن�ء ترت جزيرة غم�م لعدة اأ�صب�ب 
اإبراهيم عبد املجيد  بداية من املوؤلف عبد الرحيم كم�ل، وال�ص�عر 
الذي غنى له واحدة من اأجمل اأعم�له "مل� ال�صت� يدق البيب�ن" اإىل 

ج�نب االأحل�ن وق�صة العمل. 
وعن غي�به عن ترتات امل�صل�صالت، اأو�صح علي احلج�ر اأن هذا االأمر 
وامللحنني  املنتجني  م��ن  ج��دي��د  جيل  ي��ت��واج��د  ح�لي�  الأن���ه  منطقي 

يرغبون يف العمل مع مطربي جيلهم.
وا�صتطرد:" بقى يف ملحنني غري عم�ر ال�صريعي وعمر خريت وي��صر 
مدحت  احللو  وحممد  احلج�ر  علي  غري  ومطربني  الرحمن  عبد 

�ص�لح الذي بداأ رحلة العودة من خالل م�صل�صل اأبو العرو�صة". 

علي احلجار وحممد احللو
التي  احل��ل��و  حممد  ب�لفن�ن  عالقته  ع��ن  احل��ج���ر  علي  حت��دث  كم� 
بداأت منذ �صنوات عديدة اأثن�ء مرحلة الدرا�صة وم�ص�ركتهم� يف فرقة 

غن�ئية �صوي�، وامتدت حتى اليوم. 
يف  احللو  مبحمد  ا�صتبداله  �ص�ئع�ت  حقيقة  احل��ج���ر  علي  واأو���ص��ح 
ترت م�صل�صل لي�يل احللمية، موؤكدا  اأنه ال يعرف هذه الق�صة، ولكن 

حممد احللو مغنواتي كبري ودائم� اأ�صفه ب�أنه مطرب املطربني. 
اآدم  ب�إنه بني  وا�صتطرد علي احلج�ر عن حممد احللو:" اأن� موؤمن 
اأبي�س وال بيغري وال بي�ص�يق من جن�ح غريه" وو�صفه  حلو وقلبه 

ب�أنه �صديق عمره الذي يقطن بجواره.
الترتات  ت��وك��ي��ل  "ك�ن واخ����د  ب����أن���ه  ن��ف�����ص��ه  ع��ل��ي احل���ج����ر  وو����ص���ف 
ال�صعيدي" مثل ذئ�ب اجلبل والرح�ي� وغريه�، م�صريا اإىل اأنه بداأ 

الترتات مع عم�ر ال�صريعي و�صيد حج�ب يف م�صل�صل "االأي�م". 

علي احلجار وتامر ح�ضني
وعن مت�صك علي احلج�ر ب�إ�صت�يل معني يف الغن�ء، اأو�صح اأن االأعم�ل 
يجب اأن تليق مبن يقدمه�، وا�صتع�ن مبث�ل على اأغ�ين الفن�ن ت�مر 
االأغنية  ح�صني  ت�مر  بيقدمه  اللي  اأغني  جيت  "لو  ق�ئال:  ح�صني 

هت�صقط". 
اأغ�نين� �صبه  اإيق�ع  وا�صتطرد:"ال �صوتي زي �صوت ت�مر ح�صني وال 

بع�س ولكنه مل� غنى ع�رفة قدمه� ب�صوته وبطريقة حلوة جدا".
"جتي�س  األ��ب��وم��ه  ع��ن  كوميدي�  موقف�  احل��ج���ر  علي  الفن�ن  وروى 
ودخوله�  البحريي  دالي�  الفن�نة  �صهرة  �صبب� يف  ك�ن  الذي  نعي�س"، 
دي  ب�حلك�ية  ف��خ��ورة  ق�ئال:"هي  و�صفه  ح��د  على  التمثيل  جم���ل 

جدا". 
االألبوم واجه مواقف عديدة منه� عدم  اإن هذا  وق�ل علي احلج�ر، 

لهم  ف�أر�صلوا  له  م���دي  دفع مق�بل  ال�صودان على  املوزعني يف  ق��درة 
جم�ال عرب �صوق اإمب�بة، وق�م ببيعه� حتى يح�صل على اأمواله.

علي احلجار وبليغ حمدي
اأغنية جديدة من  ا�صتعداده لطرح  الفن�ن علي احلج�ر عن  وك�صف 
اأحل�ن بليغ حمدي بعد مرور �صنوات على رحيل امللحن ال�صهري الذي 

قدمه يف بداية م�صواره. 
وق�ل علي احلج�ر اإن ورثة بليغ حمدي وجدوا االأغنية بني مقتني�ته، 
وه�تفوا �صديق� له لعر�س االأغنية عليه الأنه االأجدر بتقدميه�، ثم 
قررت ال�صركة املتحدة للخدم�ت االإعالمية اإنت�جه�، م�صريا اإىل اأنه 

ينتج اأعم�له منذ ع�م 1981.
من  ه�مة  خطوة  اجلديدة  الأغنيته  املتحدة  ال�صركة  اإنت�ج  اأن  واأك��د 
حمدي،  بليغ  بت�ريخ  يليق  ال��ذي  النج�ح  وحتقيقه�  انت�ص�ره�  اأج��ل 
دقيقة،   12 وك�نت مدته�  اأ�صع�ر جم�ل بخيت  اأنه� من  اإىل  م�صريا 

واخت�صره� مع املوزع اأدهم دهيمة اإىل 4 دق�ئق. 
وحتدث الفن�ن علي احلج�ر عن مت�بعته للعديد من ال�صعراء ال�صب�ب 
بداي�ته مع  اأن  اإىل  م�صريا  اإبراهيم،  وم�صطفى  ع���دل  م�يكل  منهم 

كب�ر الكت�ب وال�صعراء و�صعته يف مك�نة ال يجب اأن يقل عنه�. 
وق�ل اإنه ميتهن الفن، وال يت�بع اأي م�صروع جت�ري اآخر مثل املط�عم، 
مو�صح�:"مل� ج�يل فلو�س بنيت �صتوديو وم�س ب�أجره ب�س موفريل يف 
االإنت�ج.. ال�ص�عة ب� 800 جنيه يف اأي �صتوديو واأن� بحب اأقعد اأ�صتغل 

على االأغنية براحتي".
وحتدث علي احلج�ر عن فرتة احتك�ر امللحن بليغ حمدي الأعم�له، 
واأ�ص�د ب�إن�ص�نيته واأخالقه بعدم� �صمح له ب�لغن�ء من كلم�ت �صالح 
اأي اعرتا�س  ج���ه��ني واأحل����ن �صيد م��ك���وي ب��ل واأن��ت��ج االأل��ب��وم دون 

حر�ص� منه على م�صلحة املغني ال�ص�عد اآنذاك.

زيجاته املتعددة
وحتدث علي احلج�ر عن ع�ئلته، واأبن�ئه ال�7 الذين يتمتعون مبواهب 
مو�صح�:"مكنت�س  والتمثيل  والتلحني  الغن�ء  منه�  ع��دي��دة  فنية 

مق�صودة".
اجت��وزت كتري ودي  ق���ل علي اجلح�ر:" اأن���  املتعددة،  زيج�ته  وع��ن 
ح�جة من�صح�س عدوي بيه�"، واأكد املطرب الكبري على اأنه ا�صتمر 

يف زيجته االأخرية حوايل 20 ع�م� ولديه 4 اأوالد و3 فتي�ت. 
الغن�ء  تعلم  ولكنه  ي�صبهه،  ال  �صوته  احل��ج���ر  اأح��م��د  ابنه  اإن  وق���ل 
5 �صنوات على يد جده الذي ك�ن يغني  والتلحني منذ ك�ن يف عمر 
اأ�صبح  للفن  ودرا�صته  متعددة  دول  اإىل  �صفره  ومع  املو�صح�ت،  معه 

مثقف فني� اأكر ويغني بعدة لغ�ت. 

علي احلجار ونقابة املو�ضيقيني 
تر�صحه  ع��دم  �صبب  اإن��رج��ي،  ل��رادي��و  احل��ج���ر  علي  الفن�ن  وك�صف 

على من�صب نقيب املو�صيقيني خلف� للفن�ن ه�ين �ص�كر، موؤكدا على 
�صكرتري  لكنه رف�س مت�م� منهم  الرت�صح  الكثريين طلبوا منه  اأن 

النق�بة. 
واأو�صح علي احلج�ر �صبب رف�صه الرت�صح على من�صب 

ذك�ء  اأن���م��ع��ن��دي�����س  ق�ئال:"  امل��و���ص��ي��ق��ي��ني  ن��ق��ي��ب 
اجتم�عي ودي م�صئولية كبرية والقرى والنجوع 

واملح�فظ�ت ملي�نة فن�نني ومو�صيقيني".
واأ�����ص�����ر ع��ل��ي احل����ج�����راإىل اأن ح���ل اأزم�����ت 

الفن�نني واملو�صيقيني م�صئولية كبرية، 
م�صت�صهدا بح�لة املو�صيق�ر عبد اهلل 

اأ�صيب  ال��ذي  الن�ي  ع���زف  حلمي 
ب�����ص��رط���ن يف احل���ن���ج���رة ومل 

توفري  ال���ن���ق����ب���ة  ت�����ص��ت��ط��ع 
قدرا كبريا من االأموال 

من اأجل عالجه.  
وو������������ص�����������ف ع����ل����ي 

الع�زف  احل���ج����ر 
حلمي  اهلل  ع��ب��د 
ب���أن��ه ث��روة مثل 
االأه���������رام����������ت، 

اأن  الب��������د  وك����������ن 
ال���دول���ة كله�  ت��ت��ك���ت��ف 

م��ن اأج���ل ع��الج��ه، م�����ص��ريا اإىل 
الفن�ن ه�ين  ق��رارات  اأن��ه غري متفق مع 

�ص�كر بخ�صو�س منع عدد من املغنيني موؤخرا. 
يعرفون  ال  من  متنع  اأن  عليه�  يجب  النق�بة  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 

الغن�ء، ولكن هذا اأمر �صعب يف ظل �صيطرة ال�صو�صي�ل ميدي�، 
الرتيند  وحت��ق��ي��ق  ب���مل�����ص���ه��دات  م��ع��رتف  غ��ري  مو�صح�:" اأن����� 
اأ�صهل �صيء ولو م�صيت يف ميدان االأوب��را من غري هدوم هبقى 

تريند".
ال�صب�ب  ج��ي��ل  م��ن  املف�صلني  مغنيه  ع��ن  احل��ج���ر  ع��ل��ي  وحت���دث 

ت�مر ح�صني  قبلهم  وم��ن  ر���ص���د،  اأح��م��د جم�ل وحممد  واأب��رزه��م 
امب�رح حلم�قي غريبة  اأغنية  وحممد حم�قي مو�صح�:" �صمعت 

ال�صب�ب  ع�ص�ن  ده  للم�صتوى  ي��ن��زل  حم��ت���ج  م�س  جن��م  وه��و  �صوية 
ي�صمعوه".

لبدء  ال��ب���رون(،  )ع��ودة  م�صل�صل  عمل  فريق  ي�صتعد 
واالأردن  م�صر  جن��وم  م��ن  ع��دد  مب�ص�ركة  الت�صوير، 

و�صورية.
واأعلن املخرج االأردين �ص�مر خ�صر، بدء الت�صوير غًدا 
االإثنني يف ق�صر امل�صعودي بطريق م�صر االإ�صكندرية 

ال�صحراوي. 
بني  ت�صويره�  يتم  حلقة   15 من  امل�صل�صل  ويتكون 
تعي�س  �صخ�صي�ت  عن  اأحداثه  وت��دور  وتركي�،  م�صر 
بعد 30 ع�م�ً وهي م�صكونة بهواج�س امل��صي، حيث 
و�صل عزام الر�صيدي 60 ع�م�ً - ويج�صد ال�صخ�صية 
طويلة،  غربة  بعد  م�صر  اإىل  فهمي-  ح�صني  النجم 
فقط،  ه��ذا  م���دة،  منذ  املهمل  فندقه  اف��ت��ت���ح  ليعيد 
و�صديقه  موؤن�س  االأردين  حم�ميه  ي�صطحب  ولكنه 

ال���ق���دمي ح�����ص��ن، وي�����ص��ت��وق��ف اجل��م��ي��ع اه��ت��م���م عزام 
الر�صيدي بخم�صة �صب�ب هم )رج�ئي، راوية، دارين، 

ه�ين، و�صريف( وي�صتدعيهم ليقيموا يف فندقه، 
خ�رج  مبتكرة  م�ص�ريع  الإجن���ز  ب�لتجريب  ويقومون 
ال��درام���ت��ي��ك��ي��ة لالأحداث  ال���روؤي���ة  ال�����ص��ن��دوق، وف���ق 
املتبعة، بح�صب موؤلف امل�صل�صل املخرج االأردين �ص�مر 

خ�صر،
�صي�ص�هد ح�لة فنية  العربي  املتفرج  ب���أن  اأك��د  ال��ذي   
جم�لية خمتلفة عم� هو دارج يف حم�ولة ال�صتخدام 
يف  ي�صتمر  امل��ت��ف��رج  اأو  امل�ص�هد  جتعل  ال��ت��ي  اللقطة 

مت�بعة اأحداث امل�صل�صل.
ويعر�س "عودة الب�رون"، �صمن �صب�ق درام� رم�ص�ن 
املقبل 2023، من خالل القنوات العربية، وي�ص�رك 

الذي غ�ب  امل�صري ح�صني فهمي  النجم  امل�صل�صل  يف 
اإىل  اإ�ص�فة  �صنوات،  ع��دة  التليفزيونية  ال��درام���  عن 

النجم امل�صري خ�لد �صليم،
 والنجمة امل�صرية نه�ل عنرب، والنجم االأردين �ص�ري 
الزغبي،  اآالن  اللبن�ين  والنجم  زيتون  وربيع  اأ�صعد، 

ريه�م �صعيد، وعالء مر�صي،
و�صب�����ري  املرغ�����ني،  و�صي�������ء  مغ�������وري،  و�ص������مي   
عبد املنعم، ومي�س حمدان، واملمثلة ال�صورية ك�ترين 
املغربي،  رزان  اللبن�نية  للفن�نة  خ��س  وظهور  على، 
والفن�ن االأردين عبد الرحمن خ�صر، واأحمد ع��صور 
على  الع�م  وامل�صرف  من�صور  حممد  اإن��ت���ج   امل�صل�صل 
االإن���ت����ج وال��ت�����ص��وي��ر خ�����رج م�����ص��ر وداخ��ل��ه��� يو�صف 

خ�صر.

بدء ت�ص�ير م�صل�صل )ع�دة �لبارون( 
مب�صاركة جن�م �ل�طن �لعربي

حل الفنان علي احلجار �ضيفا على حلقة خا�ضة 
مع الإعالمية زهرة رامي عرب حمطة راديو اإنرجي 
92.1، بعد اختياره جنم �ضهر �ضبتمرب لالحتفاء 
على  ا�ضتمرت  التي  والغنائية  الفنية  مب�ضريته 

مدار اأكرث من 40 عاما. 
الفنان علي احلجار عن عالقته بترتات  وحتدث 
حتى  طويلة  �ضنوات  عنها  غاب  التي  امل�ضل�ضالت 
عاد لغناء ترت م�ضل�ضل "جزيرة غمام" التي كانت 
اأحد اأ�ضباب جناح العمل يف دراما رم�ضان 2022.
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وجبات خفيفة �صائعة ميكن �أن تزيد 
من خطر �لإ�صابة ب�صرطان �لأمعاء

الوجب�ت  ذل��ك  يف  مب�  املع�جلة،  ف�ئقة  االأطعمة  اأن  جديدة  درا�صة  وج��دت 
اخلفيفة املعلبة وامل�صروب�ت ال�صكرية، قد تزيد من خطر اإ�ص�بة ال�صخ�س 

ب�صرط�ن االأمع�ء.
�صحية  درا���ص���ت  ث��الث  م��ن  بي�ن�ت  املتحدة  ال��والي���ت  يف  ب�حثون  وفح�س 
األف   160 األف رجل وحوايل   46 اأكر من  رئي�صية طويلة االأمد �صملت 

امراأة، مت تتبعهم ملدة 24 اإىل 28 ع�م�.
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  االأم��ع���ء،  ب�صرط�ن  اإ�ص�بة  ح�لة   3216 حتديد  ومت 
لتحديد  الغذائية  واالأنظمة  احل���الت  عن  بي�ن�ت  االأك�دمييون  وا�صتخدم 

خم�طر االإ�ص�بة ب�صرط�ن االأمع�ء.
ووجدوا اأن االأطعمة ف�ئقة املع�جلة، مب� يف ذلك امل�صروب�ت الغ�زية، وجب�ت 
خفيفة معب�أة اخلبز التج�ري والكعك والب�صكويت واحللوي�ت. وقد مت ربط 
املنتج�ت اجل�هزة لالأكل اأو املنتج�ت احلرارية املجهزة م�صبق� بزي�دة خطر 

االإ�ص�بة ب�صرط�ن االأمع�ء.
الن�ص�ء الالئي تن�ولن اأعلى كمي�ت من الوجب�ت اجل�هزة ك�ن لديهن خطر 
االإ�ص�بة ب�صرط�ن االأمع�ء بن�صبة 17 يف امل�ئة مق�رنة ب�أولئك يف املجموعة 

االأقل ا�صتهالك�.
الوجب�ت  من  كمي�ت  اأك��رب  تن�ولوا  الذين  الرج�ل  ك���ن  نف�صه،  الوقت  ويف 
اجل�هزة التي حتتوي على اللحوم اأو الدواجن اأو امل�أكوالت البحرية اأكر 

عر�صة لالإ�ص�بة ب�صرط�ن االأمع�ء.
املحالة  امل�صروب�ت  اأكر  �صربوا  الذين  الرج�ل  اأن  اأي�ص�  الدرا�صة  ووج��دت 
ب�ل�صكر ك�نوا اأكر عر�صة بن�صبة 21 يف امل�ئة لالإ�ص�بة ب�صرط�ن االأمع�ء 

مق�رنة ب�أولئك الذين �صربوا اأقل.
ق�ل الب�حثون اإن االأطعمة ف�ئقة املع�جلة ت�صكل 57 يف امل�ئة من اإجم�يل 
ال�صعرات احلرارية اليومية التي ي�صتهلكه� االأمريكيون الب�لغون، مع زي�دة 

ث�بتة على مدار العقدين امل��صيني.
"ارتبط   :)BMJ( الربيط�نية  الطبية  املجلة  يف  الدرا�صة  موؤلفو  وكتب 
الرج�ل  ل��دى  املع�جلة  ف�ئقة  االأط��ع��م��ة  اإج��م���يل  م��ن  ال��ع���يل  اال�صتهالك 
الرج�ل  ل��دى  امل��ع���جل��ة  ف�ئقة  االأط��ع��م��ة  م��ن  معينة  فرعية  وجم��م��وع���ت 

والن�ص�ء بزي�دة خطر االإ�ص�بة ب�صرط�ن القولون وامل�صتقيم".
بني  الطع�م  ا�صتهالك  يف  املجلة  نف�س  يف  ن�صرت  منف�صلة  درا�صة  ونظرت 
منخف�س  غذائي�  نظ�م�  يتبعون  الذين  الب�لغني  اأن  ووج��دت  االإيط�ليني 

اجلودة وي�صتهلكون اأغذية ف�ئقة املع�جلة لديهم معدالت وفي�ت اأقل.
منهم  ت��ويف  م�ص�رك،   23000 م��ن  يقرب  م���  بي�ن�ت  الب�حثون  وفح�س 
غذائي�  نظ�م�  يتبعون  الذين  الب�لغون  ك�ن  املت�بعة،  فرتة  خالل   2205
اأقل جودة واأعلى ا�صتهالك غذائي ع�يل املع�جلة اأكر عر�صة للوف�ة خالل 
فرتة املت�بعة مق�رنة ب�أولئك الذين اتبعوا نظ�م� غذائي� اأف�صل واأكلوا اأقل 

كمية من االأطعمة ف�ئقة املع�جلة.

والأر�ض  ال�ضم�ض  بني  امل�ضافة  اأكرب،  امل�ضافتني  • اأي 
اأم امل�ضافة بني الأر�ض والقمر؟

- امل�ص�فة بني ال�صم�س واالأر�س حيث تع�دل حوايل 385 �صعف امل�ص�فة 
بني االأر�س والقمر.

• ما هي املدينة التي ت�ضتخدم خيوط العنكبوت يف 
حياكة الأقم�ضة؟

- مدغ�صقر.
ال�ضم�ض؟ حرارة  درجة  تبلغ  •  كم 

- على ال�صطح، ت�صل حرارة ال�صم�س اىل 5600 درجة مئوية.. بينم� 
يف ب�طن ال�صم�س، فت�صل اىل 15 مليون درجة مئوية.

ال�ضاخن؟ املاء  اأم  البارد  املاء  اأخف..  •  اأيهما 
- امل�ء الب�رد.

الكب�ر. ي�صيب  مم�  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�ص�  االأطف�ل  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  •هل 
منه�. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  مت�م  الذك�ء  اأن  والفطنة  الذك�ء  بني  • الفرق 

خمتلفة. ل�ص�ن  ب�صمة  له  �صخ�س  فكل  اال�ص�بع  ب�صمة  • مثل 
االخ�صر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 

مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�صيئة  • ال�صفة 
الكوهنيور. هي  م��صة  ا�صهر  • ا�صم 

ال�صينيون. هم  احلدائق  ان�ص�ء  فكرة  ابتكر  �صعب  • اول 
العطور. �صن�عة  يف  قيمة  م�دة  وهو  العنرب  حوت  اأمع�ء  من  ي�صتخرج  • العنرب 

الدافئة. املي�ه  من  اأ�صرع  ب�صكل  الب�ردة  املي�ه  يف  ت�صري  • البواخر 
 !!! والكت�بة  القراءة  جتهل  ك�نت  البكر  �صك�صبري  ابنة  ان  ت�صدق  • هل 

الدم  يف  احلم�صية  الدهني�ت  زي�دة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ص�ي  �صرب  يف  االفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�صبة الكول�صرتول يف الدم والع�مل االأ�ص��صي يف ت�صّلب ال�صرايني.

كبري. جن�ح  وتلقى  الثلج  بكم�دات  يع�لج  املف��صل(  )روم�تيزم  الروم�تيزم  ح�الت  بع�س  اأن  تعلم  •هل 

املحتال وال�سر الكبري
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ال�ضمر 

ال��والدة، ولكن دون االإكث�ر منه  امل��راأة احل�مل لل�صمر ي�صهل عملية  تن�ول 
الأنه يت�صبب يف الوالدة املبكرة، فعليك تن�ول 2 كوب يف االأ�صبوع، كم� ي�صهل 

نزول الدورة ال�صهرية بدون اأمل، ويزيد من اإدرار اللنب لالأم املر�صع.
ويقوي اجله�ز املن�عي للج�صم، ويقي من االإ�ص�بة ب�أمرا�س ال�صت�ء، ويحد 

من ارتف�ع �صغط الدم.
كم� يحمى االأطف�ل من االإ�ص�بة ب�ملغ�س، وي�صهل عملية اله�صم، وي�ص�عد 
وا�صرتخ�ء  ب�لراحة  ال�صعور  على  وي�ص�عد  البطن،  من  الغ�زات  طرد  على 

اجله�ز الع�صبي.
الرغبة  ويقوي  القولون،  ب�صرط�ن  واالإ�ص�بة  القولون،  يع�لج م�ص�كل  كم� 

اجلن�صية لدى ال�صيدات، الأنه يزيد اإفراز هرمون االإ�صرتوجني.
ويخل�س من ق�صرة ال�صعر ويقويه ويحد من ت�ص�قطه، ويحد من االإ�ص�بة 

ب�لنوب�ت القلبية، ويقي من االإ�ص�بة ب�ل�ص�كت�ت الدم�غية.

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرج�ل الفقراء ويدعي هوزان جل�س ذات يوم يح�دث نف�صه ويت�ص�ءل اإىل 
متى �صيظل على هذا الفقر، مل�ذا ال يعي�س مثل من حوله �صعيدا غني� ي�صتطيع ان يجد كل م� يتمن�ه .. ف�صمع 
من يرد عليه ويقول له: عليك ان ت�صلك طريق احليلة لتغتني وتعي�س �صعيدا، فنظر حوله فوجد �صيط�نه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�صم ابت�ص�مة خبيثة فق�ل لل�صيط�ن: وم� هي تلك احليلة التي اعي�س به� غني�، ابت�صم 

ال�صيط�ن وتركه وان�صرف وطوال الليل والرجل من�صغل يفكر حتى ج�ءت الفكرة .
يف اليوم الث�ين تظ�هر ب�ملر�س ف�خذ جريانه وا�صدق�ءه ي�أتون لالطمئن�ن عليه ومنحه بع�س الطع�م وهن� بداأ 
تنفيذ خطته، ف�خت�ر احدهم وك�ن معروف� بني الن��س ب�لرثرة وانه ال يكتم �صرا وق�ل له: ي� �صديقي العزيز 
�ص�أموت هن� دون ان اعي�س ولو ليومني.. رغم اين ا�صتطيع لو املك �صحتي ان اعي�س ملك�.. ف�أ�صتغرب الرجل 
وق�ل: كيف، فق�ل له هوزان انه �صري، �صري اخل��س الذي ال ابوح به اال ملن يدفع الكثري وغم�س عين�ه وتظ�هر 

ب�لنوم واملر�س ال�صديد.
ذهب الرجل اىل احد االثري�ء وق�ل له: لقد عرفت ان لدي هوزان �صر كبري من يعرفه ي�صبح اغني االغني�ء 
لكن يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فق�ل الغني: ح�صن� �صرنى.. وذهب الغني ايل هوزان وتن�ق�ص� ثم قرر ان 
يدفع لهوزان ع�صرة االف قطعة ذهبية ويرتك له ال�صر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية 
ال�ص�بق لتك املدينة وهو يقدر مبئ�ت االوزان من الذهب واجلواهر من يذهب  من احلجر ي�صم كنوز امللك 

للبحث عنه يذهب يف ليلة قمرية .
احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ال يبوح ب�ل�صر ويف خالل ا�صبوع ك�ن هن�ك ع�صرة من االغني�ء كل منهم 
دفع لهوزان ع�صرة االف قطعة ذهبية ويعي�س يف انتظ�ر اول ليلة قمرية وهي ت�أتي بعد ا�صبوع.. وقبل ان مير 
ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ال يعرفه فيه� احد ليعي�س عي�صة امللوك ويفتتح جت�رة كبرية وي�تي منه� 
ب�رب�ح ال ح�صر له� لكنه ك�ن يعي�س مهدد ب�نك�ص�ف امره فكثريا م� �صمع من امه ان الدني� �صغرية فهل ي�تي 
يوم� يعرف الن��س فيه حقيقة هذا املحت�ل وهل وجد الع�صرة االغني�ء كنزهم املدفون حتت �صفح اجلبل يف ليلة 

قمرية.

اأخ�ص�ئية  كورينيفيت�س  اآن�  الدكتورة  اأعلنت 
اآالم  اأن  الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س 
التنف�س ه��ي ع��الم���ت غري  ال��ب��ط��ن و���ص��ي��ق 
وا�صحة قد ت�صري اإىل احت�ص�ء ع�صلة القلب.
احت�ص�ء  اأع��را���س  اإىل  ب�الإ�ص�فة  له�،  ووفق� 
اآالم  اأو  )احل��رق��ة  التقليدية  القلب  ع�صلة 
االأي�صر  الكتف  اإىل  تنتقل  القلب  منطقة  يف 
والذراع والفك ال�صفلي( هن�ك عالم�ت غري 

وا�صحة يجب االنتب�ه له�.
وت�صيف، اأوىل هذه العالم�ت اأمل يف البطن، 
حيث ميكن اأن يح�كي احت�ص�ء ع�صلة القلب، 
اأو  اأو الته�ب املعدة  الته�ب الزائدة الدودية، 

اأو حتى الت�صمم. وهذه حت�صل  قرحة املعدة 
ع�دة عند احت�ص�ء اجلدار ال�صفلي اأو اخللفي 

للبطني االأي�صر.
ووفق� له�، قد ي�صري ال�صعور ب�صيق التنف�س، 
خ��صة  اأي�����ص���.  ال��ق��ل��ب  ع�صلة  اح��ت�����ص���ء  اإىل 
ب�أمل  ي�صعر  ال  قد  الربو  يع�ين من  واأن من 
ع�صلة  ب�حت�ص�ء  االإ���ص���ب��ة  ع��ن��د  ال�����ص��در  يف 
التنف�س من  القلب، وقد ت�صتمر نوبة �صيق 
عدة دق�ئق اإىل �ص�ع�ت وتزول تلق�ئي�. وهذه 

ح�لة ن�درة جدا.
قد  التي  االأخ��رى  العالم�ت  وم��ن  وت�صيف، 
ال�صعف  القلب-  ع�صلة  احت�ص�ء  اإىل  ت�صري 

وانخف��س م�صتوى �صغط  والتعرق  املف�جئ 
الدم.

وتقول، "ع�دة يحدث هذا النوع من احت�ص�ء 
الذين  االأ����ص���خ��������س  ل����دى  ال��ق��ل��ب  ع�����ص��ل��ة 
وب�ملن��صبة،  ال�����ص��ك��ري.  م��ر���س  م��ن  ي��ع���ن��ون 
اأنهم م�ص�بون مبر�س  الكثريون ال يعلمون 
ال�صكري، لذلك ال يعريون اأي انتب�ه لل�صعف 

املف�جئ".
وتن�صح االأخ�ص�ئية كل من ظهرت عنده هذه 
الالزم،  الفح�س  اإج��راء  العالم�ت، ب�صرورة 
وعدم جت�هله� عند ظهوره� وا�صتدع�ء �صي�رة 

اال�صع�ف عند ال�صعور ب�أعرا�س م�ص�بهة.

طبيبة تك�صف ثالث عالمات غري و��صحة لحت�صاء ع�صلة �لقلب

تالميذ املدار�ض يحملون علًما �ضينًيا عمالًقا قبل الحتفال باليوم الوطني للبالد يف الأول من اأكتوبر. ا ف ب 


