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»احللو املر«.. م�ضروب ال�ضودانيني الأول يف رم�ضان 
يف  امل�شتعل  باحلطب  يعمل  موقد  على  ُو�شع  كبري  معدين  اإن��اء  اأم��ام 
امل�شروب  تعد  الغني  عبد  و���ش��ال  جل�شت  اخل��رط��وم،  �شواحي  اإح���دى 
الأ�شهر الذي يتناوله ال�شودانيون يف �شهر رم�شان.. اإنه “احللو املر«.

ويف قرية اأم ُع�شر جنوب العا�شمة، مت�شك هذه املراأة ال�شودانية بلوح 
هذا  منها  ُي�شنع  التي  ال��ذرة  عجينة  وتب�شط  �شغري  م�شّطح  خ�شبي 

امل�شروب املحلي، فوق �شطح الإناء ال�شاخن.       
�شودانيا  ثوبا  ت��رت��دي  وه��ي  بر�س  فران�س  لوكالة  الغني  عبد  وت��ق��ول 
تقليديا برتقايل اللون: “لقد ورثنا “م�شروب” احللو املر من اأمهاتنا 
اأ�شا�شي  “م�شروب  اأن��ه  عاما   43 البالغة  امل���راأة  وت�شيف  وج��دات��ن��ا«. 
التي يوحي  الرغم من احل��رية  دون��ه«. على  فارغة من  املائدة  ُتعترب 
املنع�شة  املكافاأة  امل�شروب  هذا  يعتربون  ال�شودانيني  اأن  اإل  ا�شمه،  بها 
التي ي�شتحقونها بعد نهار طويل من ال�شيام. واعتادت ال�شودانيات يف 
�شهر رم�شان، بح�شب ما توؤكد عبد الغني، اأن يجتمعن �شوّية لتجهيز 
التي  الغني  عبد  وت�شري  اأ�شرهن.  على  بينهن  فيما  وتوزيعه  امل�شروب 
فيما  امل�شروب،  للم�شاعدة يف حت�شري  الن�شاء  بع�س  كانت جال�شة مع 
رن باأنف�شهّن  اأطفالهن يلعبون حولهن، اإىل اأن الن�شوة يف املدن ل يح�شّ
على  املر”  “احللو  ي��زال يتعني عليهّن تقدمي  “ل  امل�شروع، لكن  هذا 
املائدة.. في�شرتينه جاهزا«. وتو�شح ال�شابة ال�شودانية اأن حت�شري هذا 
امل�شروب يبداأ قبل انطالق �شهر رم�شان باأ�شابيع عدة، اإذ يتعني ح�شد 
الذرة النابتة وجتفيفها يف ال�شم�س، ثم طحنها قبل مزجها مع توابل 

معينة مثل احللبة اأو الكمون.

درا�ضة مثرية تك�ضف عالقة ال�ضمنة بني الأم وابنتها
بناتهن  م��ع  امل��ر���س  خماطر  بال�شمنة  امل�شابات  الأم��ه��ات  ت�شارك  ق��د 
ولكن لي�س مع اأبنائهن، هذا ما خل�شت اإليه درا�شة مثرية حول مر�س 
الوليات  يف  الأط��ف��ال  من  باملئة   20 ي�شيب  وال��ذي  املنت�شر،  ال�شمنة 
لأمهات  يولدن  اللواتي  الفتيات  اأن  جديدة   درا�شة  وك�شفت  املتحدة. 
يعانني من ال�شمنة اأو لديهن كميات كبرية من الدهون يف اجل�شم قد 

يكن اأكرث عر�شة لكت�شاب الدهون الزائدة يف اجل�شم.
وق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة ري��ب��ي��ك��ا م�����وون م���ن م���رك���ز ع��ل��م الأوب����ئ����ة بجامعة 
الدرا�شات  من  مزيد  اإىل  حاجة  “هناك  الربيطانية:  �شاوثهامبتون 
اإىل  ت�شري  اإليها  التي تو�شلنا  النتائج  �شبب حدوث ذلك، ولكن  لفهم 
وقت  يف  تبداأ  اأن  يجب  وتركيبته  اجل�شم  وزن  مع  التعامل  مناهج  اأن 
املولودات لأمهات يعانني  الفتيات  مبكر جدا من احلياة، خا�شة عند 
ده���ون اجل�شم  بقيا�س  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام  ال����وزن«.  وزي����ادة  ال�شمنة  م��ن 
يف  ووال��دي��ه��م،  اأق���ل،  اأو  �شنوات   9 بعمر  طفال،   240 يف  والع�شالت 
مرحلة الطفولة املبكرة. ا�شتخدم الباحثون هذه البيانات لتحديد ما 
اإذا كان موؤ�شر كتلة اجل�شم وكمية الدهون يف اجل�شم والع�شالت لدى 

الطفل مرتبطة بتلك الكمية لدى الآباء.

بطارية الآيفون تنفد ب�ضرعة.. احلل يف خطوات ب�ضيطة
بعمر بطارية جيد،  عادة ما تتمتع اأجهزة اآيفون الأحدث من “اأبل”، 
لكن التطبيقات املوجودة على الهاتف ميكن اأن توؤثر على جودة وعمر 
البطارية، لذا اإذا وجدت اأن بطارية هاتفك تنفد ب�شرعة كبرية، فقد 

يكون احلل يف “خيار” موجود �شمن الإعدادات.
اخللفية  يف  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  حت�����دي�����ث  ي����ت����م  اآي�������ف�������ون،  ه�����وات�����ف  يف 

.»Background App Refresh«
لفهم هذا ب�شكل اأو�شح، تقول اأبل: “بعد التغيري اإىل تطبيق خمتلف 
�شيتم ت�شغيل بع�س التطبيقات لفرتة  “النتقال من تطبيق لآخر”، 

ق�شرية قبل اأن يتم �شبطها على حالة التعليق«.
“التطبيقات التي تكون يف حالة تعليق، غري م�شتخدمة ب�شكل ن�شط، 

وفق اأبل. ول تفتح اأو ت�شتهلك موارد النظام”، 
للتطبيقات  ميكن  اخللفية،  يف  التطبيقات  حت��دي��ث  خ��الل  م��ن  لكن 

املعلقة البحث عن التحديثات وحمتوى جديد.
قد تكون ميزة حتديث التطبيقات يف اخللفية مفيدة، لكنها ت�شتنزف 

بطارية جهازك، لذا قد ترغب يف اإيقاف ذلك.
اأبل اعرتفت اأي�شا باأن “اإيقاف ت�شغيل التطبيقات ي�شاعد يف احلفاظ 

على عمر البطارية«.
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رم�ضان يف ت�ضاد.. طقو�س خا�ضة وموائد عامرة باخلريات
الذي  الت�شادي،  املجتمع  املبارك مبكانة مميزة لدى  يحظى �شهر رم�شان 

ي�شكل ن�شبة امل�شلمني فيه اأكرث من 80 باملئة من �شكان البالد.
الأخرى،  الأ�شهر  بقية  ع��ن  تختلف  خا�شة  بطقو�س  ال�شهر  ه��ذا  ومي��ت��از 
ويق�شي  وال�شدقات،  اخل��ري  اأع��م��ال  تكرث  حيث  كليا،  فيه  تتغري  فاحلياة 
القراآن، ويخرج  امل�شاجد لل�شالة والدعاء وقراءة  امل�شلمون جل وقتهم يف 

التجار زكاة اأموالهم لتقدميها للفقراء وامل�شاكني.
الذي  �شعبان،  ب��داي��ات  منذ  رم�شان  �شهر  ل�شتقبال  الت�شاديون  ويتهياأ 
وا�شتعجال  تلهفا  وذل��ك  “ِق�شري”  ا�شم  الت�شادية  العامية  يف  عليه  يطلق 

لرم�شان.
املجتمع  يف  منت�شرة  ظ��اه��رة  وه��ي  �شعبان،  �شهر  يف  يكرث  ال����زواج  اأن  كما 
ال��ت�����ش��ادي، ك��واح��دة م��ن ال��ط��رق للتعبري ع��ن ف��رح��ة ق��رب ق���دوم رم�شان 

وال�شتعداد له.
الباحث  يقول  ت�شاد،  يف  الكرمي  ال�شهر  ق��دوم  ت�شبق  التي  ال�شاعات  وع��ن 
“عند قرب قدوم ال�شهر،  الت�شادي علي علي، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
الأ�شواق  اإىل  يذهبون  حيث  بالنا�س،  والأ�شواق  ال�شوارع  اكتظاظ  يالحظ 

ل�شراء ما يحتاجون اإليه يف رم�شان«.
من  فهناك  طريقتني،  على  رم�شان  ه��الل  حت��ري  يف  الت�شاديون  »يعتمد 
يعتمد على التحري وفق العني املجردة، وهناك الغالبية التي تعتمد على 
اإعالن املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية، الذي يعتمد بدوره على حتري 

الهالل يف ال�شعودية«.
»عند ثبوت روؤية الهالل، يتبادل النا�س التهاين والتربيكات، حيث يرددون 
يطلبون  حيث  و”ال�شماح”  كرمي”،  “رم�شان  قبيل  من  الكلمات  بع�س 

العفو من بع�شهم البع�س ويدعون لبع�شهم.

امللك ت�ضارلز ميتنع عن 
العمل بعد 6 م�ضاء

و�شع امللك ت�شارلز لنف�شه خطة �شارمة 
منذ  مهام  ب��اأي  القيام  بعدم  فيها  يلتزم 
ال�شابقة  ال��ل��ي��ل��ة  يف  م�����ش��اء   6 ال�����ش��اع��ة 
�شعوره  ع����دم  ع��ل��ى  ل��ت��ت��وي��ج��ه، ح��ر���ش��اً 

بالتعب اأثناء حفل التتويج.
تتويجه،  ح��ف��ل  ي�شبق  ال����ذي  امل�����ش��اء  يف 
حفل  امللك  ي�شت�شيف  اأن  املفرت�س  من 
الكومنولث  راب���ط���ة  ل���ق���ادة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ع�شاء  م���اأدب���ة  ي��ح�����ش��ر  واأن  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
تقول  امل�����ش��ادر  ولكن  بكغنهام،  ق�شر  يف 
اإىل  و�شيتوجه  مبكراً  �شيعود  امللك  ب��اأن 
ال�شرير مبا�شرة، الأمر الذي يعني باأنه 
لن يقيم اأي احتفال يف الليلة التي ت�شبق 

حفل تتويجه. 
ومن املتوقع اأن ي�شتمتع كبار ال�شخ�شيات 
الأجنبية وغريهم من كبار ال�شخ�شيات، 
ب���ح���ف���الت ال����ش���ت���ق���ب���ال وغ�����ريه�����ا من 

املنا�شبات طيلة عطلة نهاية  الأ�شبوع. 
اإليزابيث الراحلة، ح�شرت  وكانت امللكة 
تتويجها  �شبقت  ال��ت��ي  الليلة  يف  م��اأدب��ة 
يف  ك���ان���ت  ول��ك��ن��ه��ا   ،1953 يف  ر���ش��م��ي��اً 
اآنذاك  عمرها  من  والع�شرين  ال�شاد�شة 

وكانت تتمتع بن�شاط اأكرب. 

ن�ضائح طبية لتخفيف اآلم 
املعدة خالل �ضهر رم�ضان �ص 23

احتجاجات ترامب تقطع 
ت�ضوير فيلم »جوكر« 

ت��واج��ه اأط��ق��م اإن���ت���اج ف��ي��ل��م جوكر 
الت�شوير  تعطل  احتمال  اجلديد 
ينظمها  التي  الحتجاجات  ب�شبب 
ت��رام��ب، مع جتمع ح�شود  م��وؤي��دو 
يف  املحكمة  عند  املتظاهرين  م��ن 
مدينة  �شلطات  وكانت  نيويورك. 
نيويورك قد ا�شتعدت لهذا امل�شهد، 
ال��ع��ام��ون يف  امل��دع��ون  ينظر  حيث 
الرئي�س  �شد  اتهام  لئحة  اإ�شدار 
دعا  ال��ذي  ترامب،  دونالد  ال�شابق 
ن��ي��اب��ة عنه.  ال��ت��ج��م��ع  اإىل  اأت��ب��اع��ه 
املقرر  م��ن  ك��ان  ال�شبت،  ي��وم  لكن 

ا�شتئناف ت�شوير فيلم جوكر.
فيلم  ل��ت�����ش��وي��ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ومت 
نيويورك  مدينة  يف  ال��ق��ادم  جوكر 
ل����ك����ن يف الأي���������ام  �����ش����ه����ور.  م����ن����ذ 
الإنتاج  اأط��ق��م  ت�����ش��ارع  الأخ������رية، 
الت�شوير  ت��ع��ط��ل  اح���ت���م���ال  م����ع 
ليو  وق����ال  الح��ت��ج��اج��ات.  ب�شبب 
الإنتاج،  م�����ش��اع��د  ماني�شكال�شي، 
ال������ذي ك�����ان ي����اأخ����ذ ا����ش���رتاح���ة يف 
تقدم  النهاية،  “يف  قريب:  مقهى 
بحاجة  ك���ان���وا  ال�����ش��ي��ن��م��ا.  ع���م���ال 
اإليه  ي��ح��ت��اج��ون  مب���ا  ال��ق��ي��ام  اإىل 
يلهم  الفيلم،  ويف  العمل«.  لإجن��از 
جواكني  دوره  يلعب  ال��ذي  جوكر، 
نخب  �شد  الحتجاجات  فينيك�س، 
جوثام. ويف احلياة الواقعية، األهم 
ت��رام��ب الح��ت��ج��اج��ات اأي�����ش��اً. ويف 
الرئي�س  الأخ����رية، دع��ا  الأ���ش��اب��ي��ع 
ال�شابق اأن�شاره اإىل الحتجاج على 
م��ا ق���ال اإن���ه لئ��ح��ة ات��ه��ام و�شيكة 
دولر  األ�����ف   130 ب���دف���ع  ت��ت��ه��م��ه 
الإباحية  امل��م��ث��ل��ة  ���ش��م��ت  ل�����ش��راء 

�شتورمي دانيلز.

الأمطار الغزيرة 
تغرق طرق الكويت

اأغ���رق���ت الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة التي 
يف  خمتلفة  م��ن��اط��ق  ل��ه��ا  تعر�شت 
الأحد  الأول  اأم�س  م�شاء   الكويت 
اخلليجي،  البلد  �شوارع  من  ع��ددا 
ال�شري  ب��ع��رق��ل��ة ح��رك��ة  وت�����ش��ب��ب��ت 
واإغ������الق ع����دد م���ن ال���ط���رق التي 

جتمعت بها املياه.
متداولة  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
����ش���وارع ع���دة وه���ي غ��ارق��ة نتيجة 
�شاحبتها  التي  الغزيرة  الأم��ط��ار 

عوا�شف رعدية وت�شاقط للربد.
ال�شيارات  الأم��ط��ار  م��ي��اه  وغ��ط��ت 
يف ن��ف��ق ط��ري��ق ال���غ���زايل وف����ق ما 
اأحد  وث��ق��ه  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ره 
ب�شيارته،  م��روره  اأثناء  الأ�شخا�س 
و�شاحات  اأخ���رى  ط��رق  ب��دت  فيما 

اأ�شبه بالبحريات.

دقيقة اأقل.. ابتعد عن و�ضائل   15
التوا�ضل الجتماعي واك�ضب �ضحتك!

التوا�صل  لو�صائل  ا�صتخدامهم  م��ن  �صباب  قلل 
اأكرث يومًيا  اأو  15 دقيقة  االجتماعي مبقدار 
الحظ  اأن  كانت  النتيجة  اأ�صهر.  ثالثة  ملدة 
بالوحدة  ال�صعور  عالمات  انخفا�ض  باحثون 

واالكتئاب لدى هوؤالء. فما ال�صر؟ يف درا�صة قام 
ون�صرت  بريطانيا،  من  الباحثني  من  فريق  بها 
االأملاين،  الطبي  "اأبونيت"  موقع  على  نتائجها 
مت تق�صيم خم�صني �صخ�صًا ترتاوح اأعمارهم بني 

20 و 25 عامًا على ثالث جمموعات.
يف املجموعة االأوىل طلب من امل�صاركني احلفاظ 

على ا�صتهالكهم املعتاد لو�صائل التوا�صل االجتماعي، 
ويف الثانية تقليل اال�صتخدام مبقدار 15 دقيقة كل يوم، 

اآخر  بن�صاط  القيام  امل�صاركني  من  طلب  فقد  الثالثة   اأما 
والنتائج  االإجتماعي.  التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  من  ب��داًل 

كانت مفاجئة للباحثني.

اأج���ري يف جامعة  اأظ��ه��ر بحث ج��دي��د 
لينكولن ميموريال، اأن مقتني الكالب 
با�شطرابات  ل��الإ���ش��اب��ة  عر�شة  اأك���رث 
بينما  يقتنونها،  ل  ال��ذي��ن  م��ن  ال��ن��وم 
انتفا�س  اإىل  القطط  مقتنو  يتعر�س 
ال�شاق طوال الليل. وعلى الرغم من 
العتقاد ال�شائد باأن احليوانات 
اإح�شا�شاً  ت���وف���ر  الأل���ي���ف���ة 
ب���الأم���ان وال��رف��ق��ة التي 
اأ�شحابها،  ت��ري��ح  ق��د 

اأن وجود  اأظهرت بو�شوح  النتائج  فاإن 
احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة ي���وؤدي اإىل تدين 

جودة النوم ب�شكل عام.
وي�شني�شكي،  لورين  الدكتورة  وقالت 
احليوانات  اإن  ال��درا���ش��ة،  ق���ادت  ال��ت��ي 
بالأمان  اإح�����ش��ا���ش��اً  ت��وف��ر  الأل��ي��ف��ة ق��د 
م�شتويات  م���ن  ت��ق��ل��ل  ال��ت��ي  وال��رف��ق��ة 
من  ولكنها  والكتئاب  والتوتر  القلق 
ناحية اأخرى، قد تف�شد نوم اأ�شحابها.  
وقد  تبني اأن اأ�شحاب الكالب يعانون 
النوم،  وا���ش��ط��راب��ات يف  م�����ش��اك��ل  م��ن 
وال�شعور  النوم،  اأثناء  التنف�س  وتوقف 
بعدم الراحة، وال�شعور بالنعا�س، وعدم 
النوم،  من  ك��اٍف  ق�شط  على  احل�شول 
واحلاجة اإىل حبوب للنوم، واهتزاز يف 
لي�س لديهم  اإذا قورنوا مبن  ال�شاقني 
القطط  اأ�شحاب  اأن  تبني  كما  ك��الب. 
اأكرث عر�شة لل�شخري، ولديهم م�شكلة 
يف  انتفا�شات  لهم  وحت���دث  ال��ن��وم،  يف 

ال�شاقني. 

درا�ضة: احليوانات الأليفة 
توؤثر �ضلبًا على جودة النوم

من  بها  امل�شاركون  قلل  التي  املجموعة  يف 
التوا�شل  لو�شائل  اليومي  ا�شتخدامهم  
الجتماعي، حت�شنت وظيفة املناعة لديهم 
���ُش��ج��ل لدى  ك��م��ا  امل���ائ���ة.  15 يف  مب��ع��دل 
بنزلت  الإ�شابات  اأقل من  امل�شاركني عدد 
وال��ث��اآل��ي��ل، وحت�شنت  ال���ربد والإن��ف��ل��ون��زا 
بينما  امل��ائ��ة،  يف   50 بن�شبة  ال��ن��وم  ج���ودة 
 30 بن�شبة  الكتئاب  ع��الم��ات  انخف�شت 

يف املائة.
املجموعة  امل�شاركون �شمن هذه  يلتزم  مل 
بالهدف ب�شكل جيد فح�شب، بل وقللوا من 
ا�شتخدامهم لو�شائل التوا�شل الجتماعي 
15دقيقة  م��ن  ب���دًل  دقيقة   40 ب��ح��وايل 

املطلوبة يومياً.

اإعادة النظر يف حمالت التوعية
حافظت  التي  املجموعة  يف  امل�شاركون  اأم��ا 
التوا�شل  لو�شائل  املعتاد  ا�شتهالكها  على 
زي���ادة  ل��دي��ه��م  ف��ق��د �شجلت  الج��ت��م��اع��ي، 
املثري  من  لكن  يومياً.  دقائق   10 قدرها 
لالهتمام، اأن يف املجموعة التي ُطلب منها 
التوا�شل  15 دقيقة من و�شائل  ا�شتبدال 
ال�شتهالك   زاد  اآخ��ر،  بن�شاط  الجتماعي 
لديها بنحو 25 دقيقة يومياً. ف�شاًل عن 
اأي حت�شن يذكر على �شحة  اأن��ه مل يطراأ 

امل�شاركني.
وق�������ال ال����ربوف����ي���������ش����ور، ف���ي���ل ري�������د، من 
ن�شر  ال��ذي  بريطانيا،  يف  �شوانزي  جامعة 
ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة رف��ق��ة ف��ري��ق��ه يف "جملة 
"هذه  ال�شلوك":  ع��ل��م  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حياة  حت�شني  ميكن  اأن���ه  تظهر  ال��ب��ي��ان��ات 
ال���ن���واح���ي، عندما  م���ن  ك��ث��ري  ال���ن���ا����س يف 
يقللون من ا�شتخدامهم لو�شائل التوا�شل 

الجتماعي".
لأولئك  ال�شعيف  التقيد  "اأما  واأ����ش���اف 
ال��ت��ق��ل��ي��ل من  اأن  ع���ل���ى  اأج��������ربوا  ال����ذي����ن 
اأن  اأظهر  اآخ��ر،  اأو فعل ن�شاط  ا�شتهالكهم 
اإخبار  تتجنب  اأن  يجب  التوعية   حمالت 
بدًل  بل  وقتهم،  ا�شتغالل  بكيفية  النا�س 

منحهم  ذل���������ك،  م�����ن 
احل�����ق�����ائ�����ق وت���رك���ه���م 
يقومون بالتقليل من 

تلقاء اأنف�شهم ".

���ص��ع ه��ات��ف��ك واق����راأ 
كتابًا!

"�شع هاتفك جانباً واقراأ كتاًبا!". 
اأنها  �شك  القبيل ل  ه��ذا  جملة من 

ت���رتدد م�����راراً وت���ك���راراً ع��ل��ى م�شامع 
لي�شوا  اليوم  لكنهم  ال�شباب،  من  العديد 
لل�شبكة  ُينظر  ���ش��ن��وات  منذ  ل��ه��ا.  بحاجة 
يف  مناف�س  مبثابة  اأن��ه��ا  على  العنكبوتية 
جذب انتباه القراء ال�شباب. غري اأن اإلقاء 
نظرة عامة على الأرقام، على الأقل خالل 
فرتة تف�شي وباء كورونا، تك�شف اأن معدل 
القراءة بني ال�شباب مل يرتاجع، نقاًل عن 

.)KNA( وكالة الأنباء الكاثوليكية
ويف درا�شة اأجرتها جمعية اأبحاث امل�شتهلك 
يف اأملانيا، ك�شفت  نتائجها اأن معدل القراءة 
لدى اأكرث من ثلث الأطفال وال�شباب  من 
عمر 10اإىل 19 عاماً، زاد اأثناء جائحة 
كورونا. كما زاد بيع كتب الأدب لل�شباب. 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ت��و���ش��ل��ت درا����ش���ة حول 
 2020 للعام  الإع��الم  وو�شائل  ال�شباب 
اأن ال�شباب  يقروؤون يف املتو�شط ما يقرب 

من 20 دقيقة اإ�شافية يومياً.
ال�شباب،  لأدب  العمل  فريق  رئي�س  واأك��د 
ال�شباب  اأدب  اأن  ����ش���ف���اي���ك���ارت،  رال������ف 
والأط����ف����ال جت����اوز الأزم������ة ب�����ش��ك��ل جيد 
�شوق  اأخ��رى يف  مقارنة مبجالت  للغاية 
املدار�س  اإغ����الق  اأن  وي��ف��رت���س  ال��ك��ت��اب. 
لهذه  ترك  الرتفيهية،  الأن�شطة  وغياب 

الفئة املزيد من الوقت للقراءة.
اإيجابي،  اأم���ر  ه��ذا  اأن  �شفايكارت  وي���رى 
اإىل  الأرق���ام ترجع  ه��ذه  اأن  لكنه ي�شيف 
حد كبري اإىل ال�شباب الذين قراأوا كثرياً 
ملحوظ  ب�شكل  اأك����رث  ث��م  ك���ورون���ا،  ق��ب��ل 
ال��ذي��ن يقروؤون  اأول���ئ���ك  ال���وب���اء.  خ���الل 

من  اأك���رث  يفعلوا  ل��ن  القليل  ع��ام  ب�شكل 
ذلك يف الإغالق اأي�شاً.

ول��الأ���ش��ف خ���الل ف���رتة الإغ�����الق ب�شبب 
تنفيذ برامج  املمكن  كورونا مل يكن من 
للت�شجيع على القراءة، كما مل يكن هناك 

مبادرات مماثلة من املدار�س اأي�شاً.

موؤثرو الكتب
الفرتا�شي  ال��ف�����ش��اء  ا���ش��ت��غ��الل  مي��ك��ن 
منذ  ال���ق���راءة.  على  ال�شباب  ت�شجيع  يف 
���ش��ن��وات ظ��ه��رت م���دون���ات ال��ك��ت��ب، التي 
الأدبية  الكتب  عن  نبذة  بعر�س  تخت�س 
بالإ�شافة اإىل املقالت النقدية عنها. لكن 
الكتب"،  "موؤثرو  م�شطلح  ظهر  حالياً 
وهو م�شطلح ُيطلق على موؤلفي الكتب، 
ال���ذي���ن ت��ع��ر���س ل��ه��م ك��ت��ب ع��ل��ى �شبكة 
حتت  "ان�شتغرام".  الجتماعي  التوا�شل 
يتم   ،bookstagram# ه��ا���ش��ت��اغ 

عر�س الكتب من الناحية اجلمالية على 
املن�شة، الأكرث �شعبية يف اأو�شاط ال�شباب، 
اإىل جانب ذلك هناك اأي�شاً  "ان�شتغرام". 
)تقاطع  وه���و   "Shelfie" م�شطلح 
 "Selfie" �شخ�شية  �شورة  من  الكلمة 
 ،)"shelf" للرف،  الإجنليزية  والكلمة 

وهو ما يعني �شورة رف الكتب.
العنا�شر  ب��ني  ه��ذا  الكتب  م�شهد  يجمع 
اأو تبادل  ك��ت��ب  ن�����ش��ائ��ح   م��ث��ل  الأدب����ي����ة، 
املرئية  اخل�شائ�س  مع  ال��ق��راءة،  جت��ارب 
بال�شور  ب�شدة  تتاأثر  والتي  لالن�شتغرام 

اجلمالية.
اأح��دث الجت��اه��ات هي مقاطع الفيديو   
والتي  توك"،  "تيك  من�شة  على  للكتب 
ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��ب��اب. يف 
امل�شحوبة  ال��ق�����ش��رية،  الفيديو  مقاطع 
الكتب  ال�شباب  يناق�س  باملو�شيقى،  غالباً 

وي�شاركون جتاربهم يف القراءة.
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�ش�ؤون حملية

ا�صت�صافها امل�صت�صار اأحمد بن علي الظنحاين يف جمل�صه بدبا 

انطالق اأوىل جل�ضات منتدى الفجرية الرم�ضاين بعنوان »اأ�ضواء على ريادة الأعمال امل�ضتدامة«
• املجل�ض ناق�ض اأهمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة بالن�صبة القت�صاد الدولة
• تطرق امل�صاركون اإىل االأمن الغذائي كاأولوية يف ا�صرتاتيجية دولة االإمارات

عقار جديد لعالج الذئبة احلمراء

جناح اأطباء م�ضت�ضفى توام يف عالج مري�ضة بالذئبة احلمامية اجلهازي باأحدث عالج
العقار اجلديد متت املوافقة عليه من اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع بالإمارات بناًء على درا�ضات من خمتلف دول العامل

•• الفجرية ـ الفجر

انطلقت اأول اأم�س اأوىل جل�شات منتدى الفجرية الرم�شاين 
الأعمال  ري����ادة  ع��ل��ى  “اأ�شواء  ب��ع��ن��وان  ال��ث��ام��ن��ة  دورت����ه  يف 
�شعار  حت��ت  غب�شة  م��وؤ���ش�����ش��ة  تنظمه  وال����ذي  امل�شتدامة” 
بح�شور اأحمد حممد اليماحي  “ال�شتدامة.. اليوم للغد”، 
نائب رئي�س الربملان العربي ع�شو املجل�س الوطني الحتادي، 
والدكتور خالد الظنحاين رئي�س اللجنة املنظمة للمنتدى 

ونخبة من امل�شوؤولني ورجال الأعمال وجمهور غفري.
بن  اأح��م��د  امل�شت�شار  ا�شت�شافها  ال��ت��ي   - اجلل�شة  يف  ���ش��ارك 
ريادة  م�شت�شار   - الفجرية  بدبا  الظنحاين يف جمل�شه  علي 
ورائد  الب�شتكي،  حممد  جا�شم  امل�شاريع  وتنمية  الأع��م��ال 
�شعيد  ال��زراع��ي  واخلبري  اليماحي،  خما�س  �شامل  الأع��م��ال 
املعيلي، واأدارها الدكتور حمد املطريي نائب رئي�س اللجنة 

املنظمة للمنتدى.
وا�شتعر�س الدكتور خالد الظنحاين رئي�س املنتدى اخلطوات 

املنتدى  التي طراأت على منا�شط  التطور  املتميزة ومراحل 
خالل ال�شنوات ال�شابقة وما �شيطرحه خالل العام اجلاري 
من موا�شيع مهمة وغنية مت�س املجتمع الإماراتي وت�شهم يف 
تو�شيع دائرة ال�شتفادة من احلوار البناء ومناق�شة الق�شايا 
الثقافية لأفراد املجتمع على  الجتماعية وتقدمي التوعية 

خمتلف اأطيافهم و�شرائحهم.
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  اأه��م��ي��ة  اجلل�شة  ون��اق�����ش��ت 
اخلا�س،  القطاع  اأن  الدولة، من منطلق  لقت�شاد  بالن�شبة 

حمرك رئي�س للن�شاط القت�شادي، وم�شدر رئي�س لالإبداع، 
والب��ت��ك��ار وري����ادة الأع���م���ال، وم�����ش��ارك يف حم��اول��ة حتقيق 
لرواد  احلكومي  الدعم  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتدامة، 
الأعمال الإماراتيني وال�شبل املمكنة لتحقيق ال�شتدامة يف 
م�شريتهم  تواجههم يف  التي  والتحديات  ال�شبابية  امل�شاريع 

اأعمالهم الريادية.
ك��م��ا ت��ط��رق امل�����ش��ارك��ون اإىل الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ك���اأول���وي���ة يف 
ا�شرتاتيجية دولة الإمارات، وهي ما�شية يف حتقيق هدفها 

اإىل �شدارة موؤ�شر الأمن الغذائي العاملي بحلول  بالو�شول 
الإجن�����ازات  م��ن  م��زي��د  اإىل حتقيق  وت��ت��ط��ل��ع   ،2051 ع���ام 
البيانات  وت�شخري  ال��غ��ذائ��ي،  الأم����ن  م��ل��ف  يف  وال��ن��ج��اح��ات 
عجلة  تدفع  م��درو���ش��ة  ا�شرتاتيجيات  و�شع  يف  للم�شاهمة 
اآمن  غ��ذاء  توفري  و�شمان  م�شتدام،  م�شتقبل  اإىل  التحول 
الأعمال  رواد  ا�شتثمار  خ��الل  من  معقولة  باأ�شعار  و�شحي 
خالد  ك��رم  الرم�شانية  اجلل�شة  ختام  ويف  القطاع.  ه��ذا  يف 

الظنحاين امل�شاركني بدروع و�شهادات تقديرية.

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  ل�شركة  ال��ت��اب��ع  ت���وام،  م�شت�شفى  يف  الأط��ب��اء  جن��ح 
اأكرب �شبكة للرعاية ال�شحية  للخدمات ال�شحية “�شحة”، 
اأكرب من�شة رعاية  واإحدى ال�شركات التابعة ل�”بيورهيلث”، 
�شحية متكاملة يف دولة الإمارات يف عالج مري�شة اإماراتية 
جديد  بعقار  اجلهازي  احلمامية  الذئبة  مر�س  من  تعاين 
والتي متت املوافقة عليه من اإدارة الغذاء والدواء المريكية 
ووزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بالإمارات بناًء على درا�شات 
املفا�شل  اأم���را����س  ق�����ش��م  ال���ع���امل  وق����ام  م���ن خم��ت��ل��ف دول 
والروماتيزم يف م�شت�شفى توام التابع ل�شركة �شحة اأبوظبي 
بتوفري هذا الدواء وحت�شريه للمري�شة يف العيادة الوريدية 
النهارية، لتكون من املر�شى الذين يتم عالجهم من خالل 

هذا العقار احلديث الذي يوؤخذ �شهرياً.
اأمرا�س  ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  النقبي،  خ��ال��د  د.  و���ش��رح 
م�شارك  واأ���ش��ت��اذ  ت���وام  م�شت�شفى  يف  وال��روم��ات��ي��زم  املفا�شل 
عدم  م��ن  ت��ع��اين  املري�شة  “اأن   ، الإم�����ارات  بجامعة  ملحق 
لأدوية  تناولها  م��ن  ال��رغ��م  على  ل�شنوات  باملر�س  التحكم 

خمتلفة.«

اجلهازي  احلمامية  الذئبة  مر�س  اأن  النقبي،  د.  واأ���ش��اف 
ه��و م��ر���س م��ن��اع��ي ذات���ي غ��ري م��ع��دي ق��د ي�شيب اأي جزء 
م��ن اجل�����ش��م ب�شبب م�����ش��ادات ي��ف��رزه��ا اجل�����ش��م ���ش��د بع�س 
وقد  ال��ذك��ور،  اأك��رث من  الإن���اث  املر�س  وي�شيب  الأن�شجة.  
ي�شيب كافة الأعمار لكنه غالًبا ما يتم ت�شخي�شه يف املرحلة 
املر�س غري معروف  ه��ذا  عاًما.   45 اإىل   15 العمرية من 
ال�����ش��ب��ب ل��ك��ن ت��وج��د ع��وام��ل ق��د ت��زي��د م��ن اح��ت��م��ال ظهور 
البنف�شجية  فوق  والأ�شعة  الوراثي  ال�شتعداد  منها  املر�س 
والتوتر  وال�شمنة  والتلوث  والتدخني  الهرمونات  وت��اأث��ري 
النرتفريون  وم���ادة  دال  فيتامني  ونق�س  ال�شدمات  بعد 

والفريو�شات واحلّيوم وبع�س الأدوية.
وقد يوؤثر املر�س على اأجزاء خمتلفة من اجل�شم. وقد تكون 
اأو ت�شاقط  اأو متو�شطة مثل طفح جلدي  الأعرا�س خفيفة 
اأمل   اأو  اأو �شداع ل يخف بامل�شكنات العادية  غزير يف ال�شعر 
“تيّب�س” يف مفا�شل اأو انخفا�س يف عدد الكريات البي�شاء 
ازرقاق  اأو  الإره����اق  اأو  ال��دم��وي��ة  ال�شفائح  اأو  احل��م��راء  اأو 
ال�شغط  ف���رتات  اأث��ن��اء  اأو  ل��ل��ربد  التعر�س  )ع��ن��د  الأ���ش��اب��ع 
النف�شي( وجفاف العني وقد تكون �شديدة فت�شيب الأوعية 

الدموية اأو الكبد او الكلية او اجلهاز الع�شبي.

اأب�����ًدا يف  اأرغ����ب  “مل   ، امل��ري�����ش��ة �شميحة  م��ن  ت�����ش��ري��ح  ويف 
اأ�شدقائي  ب��ال��ذئ��ب��ة احل���م���راء م��ع  اإ���ش��اب��ت��ي  ال��ت��ح��دث ع��ن 
8 �شنوات وا�شت�شرت عدة  واملقربني بي. مت ت�شخي�شي منذ 
قررت   2018 ع���ام  ويف  امل�شت�شفيات،  خمتلف  م��ن  اأط��ب��اء 
ا�شت�شارة د. خالد النقبي الذي كان يعمل اآنذاك يف م�شت�شفى 
العني ثم اأكملت متابعتي يف عيادته مب�شت�شفى توام، وعالج 
كان  املر�س  يف  التحكم  لكن  خمتلفة  بطرق  الذئبة  مر�س 
�شعباً مما ا�شطرين لأخذ دواء الكورتيزون بالإ�شافة لعدة 
ولكن  يل  بالن�شبة  �شعب  امل��ر���س  ه��ذا  م��ع  التعاي�س  اأدوي���ة، 
على  �شاعدين ج���داً  د. خ��ال��د وطاقمه  ق��دم��ه  ال���ذي  ال��دع��م 
دواء  اإيقاف  من  متكنت  وقد  ال�شعب،  املرحلة  هذه  تخطي 
امرا�س  ق�شم  لفريق  بال�شكر  اأت��ق��دم  مت��ام��اً.   ال��ك��ورت��ي��زون 
املفا�شل والروماتيزم يف م�شت�شفى توام على الدعم الطبي 

الذي قدموه يل خالل فرتة عالجي.”
وجدت درا�شة اإماراتية ُن�شرت عام 2017 يف جملة الذئبة 
العاملية اأن ن�شبة انت�شار مر�س الذئبة هي 103 حالت لكل 
الذئبة  العالجات ملر�س  اأن��واع  األ��ف مري�س.  تتوفر   100
احلمامية اجلهازي يف الإمارات، وختم د. النقبي اأن من املهم 
الفحو�شات  واإج���راء  الطبيب  وبن�شائح  ب��الأدوي��ة  الل��ت��زام 

الكلوي  الف�شل  “مثل  املر�س  م�شاعفات  لتجنب  املطلوبة 
اأو نزيف يف الرئتني  اأو جلطة يف الدم  اأو ال�شكتة الدماغية 

م�شاعفات  ح�شول  اأو  القلب  غ�شاء  اأو  ع�شلة  ال��ت��ه��اب  اأو 
احلمل«.

�صمن برنامج اأبحاث اأهداف التنمية امل�صتدامة

جامعة الإمارات تطلق 104 م�ضاريع بحثية طالبية
•• العني- الفجر

اإع��الن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة عام  انطالقاً من 
الإمارات  جامعة  حر�شت  فقد  ال�شتدامة،  ع��ام   2023
ال�شتدامة يف جميع  تعزيز مفهوم  املتحدة على  العربية 
ال��ق��ط��اع��ات، اأن�����ش��اأت ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
موؤخًرا بنية حتتية متكاملة لتحقيق التوازن بني التنمية 
البيئية  ال�شتدامة  �شمان  مع  والجتماعية  القت�شادية 
. اأن�شاأ مكتب الأبحاث بجامعة الإمارات العربية املتحدة 
 )SDGs( امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  اأب��ح��اث  برنامج 
اأه���داف التنمية  ، وال���ذي يهدف اإىل زي���ادة ال��وع��ي ح��ول 
امل�شتدامة لالأمم املتحدة  )UN-SDGs( بني طالب 
اإيجاد  اإىل  ا  اأي�شً الربنامج  يهدف  واملجتمع،  اجلامعات 
حلول �شاملة وم�شتدامة مل�شاكل وحتديات العامل. بحيث 
ي�شبحوا  حتى  البحثية  الطالب  ق��درات  حت�شني  يحاول 
اأع�شاء فاعلني يف جمتمعهم. واأكد الأ�شتاذ الدكتور اأحمد 
علي مراد - النائب امل�شارك للبحث العلمي حر�س جامعة 
الإمارات العربية املتحدة على تعزيز م�شاركتها وتفاعلها 
م�شاريع  لإن�شاء  امل��ب��ادرات  تعزيز  خ��الل  من  املجتمع  مع 
 )SDGs( امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ب���اأه���داف  تهتم  بحثية 
اأعلنت  للربنامج،  الثانية  ال��دورة  و�شمن  ع�شر،  ال�شبعة 

مب�شاركة  بحثية  م�شروعات   104 متويل  عن  اجلامعة 
468 طالبا وطالبة من خمتلف الكليات. ُتظهر حقيقة 
ال���ش��ت��دام��ة قيمة جهود  ع���ام  ُت��ع��ق��د يف  ال����دورة  ه���ذه  اأن 
للق�شايا  العلمية  للم�شاعدة يف تطوير احللول  اجلامعة 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اأ���ش��ار  وق��د  التنمية.  ب��اأه��داف  املتعلقة 
الأوىل من  ل���ل���دورة  امل��ل��ح��وظ  ال��ن��ج��اح  اأن  م����راد  اأح���م���د 
ركزت  والتي  الثانية،  ال��دورة  اإط��الق  اإىل  اأدى  الربنامج 
على اأربع اأهداف خمتلفة من اأهداف التنمية امل�شتدامة، 
ال�شاد�س:  والهدف  اجليد،  التعليم  الرابع:  الهدف  وهي 
الثامن:  وال��ه��دف  ال�شحية،  وال��ن��ظ��اف��ة  النظيفة  امل��ي��اه 
ع�شر:  اخلام�س  والهدف  القت�شاد،  ومنو  الالئق  العمل 
 – م��راد  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  واأو�شح  ال��رب.  احلياة يف 
بحثية  م�شروعات   104 وعددها  البحثية  امل�شاريع  ب��اأن 
ا�شتملت على 32 م�شروعاً بحثياً تدعم الهدف اخلام�س 
ع�شر من اأهداف التنمية امل�شتدامة املرتبطة “ باحلياة يف 
بالإ�شافة اإىل اأنه مت متويل 25 م�شروعاً بحثياً  الرب”، 
يدعم الهدف الرابع املت�شل” بالتعليم اجليد “. واأي�شاً 
مت متويل 28 م�شروعا بحثيا يدعم الهدف ال�شاد�س وهو 
م�شروعا   11 “ و  ال�شحية  والنظافة  النظيفة  املياه   “
اآخر يدعم الهدف الثامن واملعني “ بالعمل الالئق ومنو 
القت�شاد “، و 8 م�شاريع اأخرى تدعم اأهداف م�شرتكة.

اأ�ضتاذ جامعي من اأمريكية ال�ضارقة يطور تقنيات جديدة ل�ضتهداف اخلاليا ال�ضرطانية
•• ال�شارقة - الفجر

بينما يوا�شل باحثون من اجلامعة الأمريكية 
مبتكرة  بحثية  اإجن���ازات  حتقيق  ال�شارقة  يف 
الأ�شتاذ  األ���ق���ى  ال�����ش��رط��ان،  م��ر���س  ع���الج  يف 
موؤخًرا  احل�شيني  غ��ال��ب  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ي 
ا���ش��ت��ه��داف اخلاليا  حم���ا����ش���رة ح����ول ط����رق 
�شمن  ال�شرطان  مر�س  ملعاجلة  ال�شرطانية 
�شل�شلة حما�شرات كلية الهند�شة يف اجلامعة 
على  ال�شوء  م�شلًطا  ال�شارقة،  يف  الأمريكية 
ا�شتهداف  جم��ال  يف  البحثية  اأع��م��ال��ه  اأح���دث 
اخلاليا ال�شرطانية با�شتخدام تقنية املوجات 
اأ�شتاذ  هو  احل�شيني  الدكتور  ال�شوتية.  ف��وق 
يف ق�شم الهند�شة الكيميائية والبيولوجية يف 
باحث  وه��و  ال�شارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
الأدوي�������ة للخاليا  اإي�������ش���ال  ورائ�����د يف جم����ال 
يت�شمن  ال�شوتية.  فوق  باملوجات  امل�شتهدفة 
عمله تطوير تقنيات جديدة لتو�شيل الأدوية 
لتقليل  وا�شتهدافها  ال�شرطانية  اخلاليا  اإىل 
الآث�����ار اجل��ان��ب��ي��ة ل��ل��ع��الج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي. فمن 
خالل تغليف عامل العالج الكيميائي يف ناقل 
الورم،  م��وق��ع  اإىل  ي�شل  حتى  ال��ن��ان��و  بحجم 
ميكن خلاليا اجل�شم ال�شليمة جتنب التفاعل 

مع الأدوية امل�شادة لل�شرطان.
ال�شارقة   وت�شم جهود اجلامعة الأمريكية يف 
تو�شيل  “اأبحاث  جمموعة  الدوؤوبة  البحثية 
طرق  عن  اأع�شاوؤها  يبحث  والتي  الأدوية”، 
اخلاليا  اإىل  الأدوي��ة  تو�شيل  لتعزيز  جديدة 
ال�شرطانية وا�شتهدافها، ف�شاًل عن ا�شتخدام 
حيث  حتريك،  كاآلية  ال�شوتية  ف��وق  امل��وج��ات 
واملفتاح  القفل  اآل��ي��ة  العمل  ف��ري��ق  ي�شتخدم 

امل�����ش��ت��ق��ب��الت( لتح�شني  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة )رب����ط 
تراكم الأدوية وا�شتهدافها يف موقع الورم. من 
خالل اإ�شافة مفتاح اإىل �شطح الناقل النانوي 
ي��ن��ا���ش��ب الأق���ف���ال )امل�����ش��ت��ق��ب��الت( ع��ل��ى �شطح 
اخلاليا ال�شرطانية، حيث ياأمل الباحثون يف 

زيادة فعالية العالج وتقليل اآثاره اجلانبية.
الأدوية”،  تو�شيل  “اأبحاث  جمموعة  تتاألف 
اأع�شاء  م��ن   ،2012 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  التدري�شية  الهيئة 
البكالوريو�س  طلبة  من  وجمموعة  ال�شارقة 
واملاج�شتري واأ�شاتذة دكتوراه م�شاركني. جتري 
املجموعة حالًيا جتارب للعثور على موؤ�شرات 
املوجات فوق ال�شوتية الأكرث فعالية )الرتدد 
النب�س(،  وم��دة  ال�شوتية  فوق  املوجات  وق��وة 
على  للح�شول  بطلب  املجموعة  تقدمت  وقد 
ب����راءة اخ����رتاع ل���ش��ت��خ��دام الأج�����ش��ام امل�شادة 
)املفتاح هو اجل�شم امل�شاد( على �شطح ناقالت 
ال���ن���ان���و وامل����وج����ات ف����وق ال�����ش��وت��ي��ة يف عالج 

�شرطان الثدي.
وقال الدكتور احل�شيني يف حديثه عن اأحدث 
املوجهة  الأدوي��ة  تو�شيل  تقنية  “اإن  اأبحاثه: 
تقنية  هي  ال�شوتية  فوق  املوجات  با�شتخدام 
واع�����دة ل��ل��ح��د م���ن الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة للعالج 
ال�شرطان.  عالج  فعالية  وحت�شني  الكيميائي 
نانوية  ن���اق���الت  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��ح��ث��ن��ا  ي��ه��دف 
العالج  عوامل  تو�شيل  ميكنها  وفعالة  اآمنة 
الورم،  موقع  اإىل  انتقائي  ب�شكل  الكيميائي 
اأ�شعر  ال�شليمة.  الأن�شجة  على  احل��ف��اظ  م��ع 
باحلما�شة مل�شاركة النتائج التي تو�شلنا اإليها 
التكنولوجيا  لهذه  املحتمل  التاأثري  ومناق�شة 

على حياة مر�شى ال�شرطان«.
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الروتينية  ال��ت��غ��ي��ريات  ت�صبب 
وال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي اآالم������ا يف 
امل��ع��دة خ���الل ���ص��ه��ر رم�����ص��ان يف 
ال�صائمني،  ل��دى  االأح��ي��ان  بع�ض 
العالجات  بع�ض  االأطباء  ويقرتح 
تخفيف  يف  ت�صهم  التي  الب�صيطة 

تلك االأعرا�ض. 

بني  م�شرتكة  حالة  امل��ع��دة،  اآلم  م��ن  ال�شكوى  تعد 
اأغلب ال�شائمني، ومتيل هذه ال�شكاوى اإىل الزيادة 
مع التغيريات يف النظام الغذائي، ويو�شح الدكتور 
م�شطفى كابالن، الأ�شتاذ امل�شارك يف ق�شم اأمرا�س 
قي�شري،  ميموريال  مب�شت�شفى  اله�شمي  اجلهاز 

اأ�شباب النزعاج وطرق عالجه ح�شب احلالة.
يقول كابالن: قد يوؤدي تغيري عدد الوجبات واأوقات 
اإىل حدوث  �شهر رم�شان  املختلفة خالل  الوجبات 
م�شاكل يف املعدة، وقد حتدث هذه الآلم يف ال�شحور 
)اآخر وجبة قبل بدء ال�شيام اليومي( اأوعند تناول 

وجبة الإفطار )اأي بعد انتهاء ال�شيام اليومي(.
ت��ن��اول الأطعمة  ع��ل��ى  اإىل احل��ر���س  ك��اب��الن  ي��ن��وه 
يف  ت�شاعد  ولكنها  امل��ع��دة  تتعب  ل  ال��ت��ي  اخلفيفة 
الطهي  ط��رق  ا�شتخدام  اأهمية  اإىل  وي�شري  ال�شبع، 
اأبطاأ  ب�����ش��ك��ل  ال���ط���ع���ام  وا����ش���ت���ه���الك  ال�����ش��ح��ي��ح��ة، 

والهتمام بتناول ال�شوائل.
ويحدد كابالن اأمل املعدة باأنه ما ُيطلق على الأمل 
الذي ي�شعر به يف اجلزء العلوي من البطن، بالقرب 
با�شم  املعروفة  املنطقة  فوق  احلاجز،  احلجاب  من 

عظم ال�شدر اأو الق�س.
وي���ب���داأ الأمل ع����ادة م���ن ن��ق��ط��ة واح�����دة ومي��ك��ن اأن 
واأحيانا  الي�شار  اأو  اليمني  واإىل  اخللف  اإىل  ينت�شر 
اإىل منطقة ال�شدر. ميكن اأن يكون اأنيا اأو م�شتمرا 

طويل الأمد.

ويتحدد م�شدر الأمل ح�شب طبيعته وانت�شاره، �شواء 
حدث عند اجلوع اأو ال�شبع، والظروف امل�شاحبة له 

بح�شب كابالن :
اإذا كان �شبب الأمل هو الرجتاع، فقد حتدث �شكاوى 
يف  و�شعوبة  الطعام،  ارجت���اع  اأو  امل��ع��دة  حرقة  مثل 
ال��ب��ل��ع، وال�����ش��ع��ال، وب��ح��ة يف ال�����ش��وت، ودغ���دغ���ة يف 

احللق.
ت���زداد اآلم ق��رح��ة امل��ع��دة يف ح��ال��ة اجل���وع، ع���ادة يف 

الليل.
يف  وا���ش��ح،  ب�شكل  احل���زام  واآلم  الظهر  اآلم  تظهر 

الأمرا�س التي ت�شيب البنكريا�س.
اأمل �شديد يف اجلانب  امل��رارة،  يرتافق مع ح�شوات 

الأمين العلوي بعد الوجبات الثقيلة.
بالتاأكيد،  العتبار  يف  القلبية  النوبة  و�شع  يجب 
الذراع  ينت�شر يف  ب��اأمل  املعدة م�شحوبا  اأمل  كان  اإذا 
�شعوبات  مثل  بحالت  م�شحوبا  والرقبة  الي�شرى 

التنف�س والتعرق،
ب�شبب  املعدة،  واآلم  ت��زداد م�شاكل الرجت��اع واملعدة 

زيادة ال�شغط داخل البطن اأثناء احلمل.
وقدم الدكتور كابالن عدة ن�شائح للتعامل مع اآلم 

املعدة يف �شهر رم�شان ح�شب احلالة:
اإذا كان املري�س يعاين من اآلم يف املعدة لأول مرة، 
للم�شغ  ق��اب��ل  ���ش��راب  اأو  اأق��را���س  ا�شتخدام  ميكنه 
ُي��ع��رف ب��ا���ش��م م�����ش��ادات احل��م��و���ش��ة وال��ت��ي حتتوي 

ال�شوديوم  اأجل��ي��ن��ات  م���ن  ال��ن�����ش��ط  ال��ع��ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
التي متنع الرجت��اع، حتتوي معظم  والبيكربونات 
لهذا  اخلبز.  �شودا  على  الواقع  يف  امل�شروبات  هذه 
باإ�شافة  املح�شر  امل��زي��ج  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�����ش��ب��ب، 
ملعقة واحدة من �شودا اخلبز اإىل كوب واحد من 

املاء يف املنزل مفيًدا للمعدة.
مي��ك��ن ال��ب��دء يف ت��ن��اول الأدوي�����ة ال��وق��ائ��ي��ة للمعدة 
يف  امل��وج��ودة  تلك  مثل  امل��ع��دة  حمو�شة  تثبط  التي 

مرة  ال��ربوت��ون  م�شخة  مثبطات  اأدوي���ة  جمموعة 
بعد  فارغة  معدة  على  ال�شحور  قبل  يوميا  واح��دة 
الأدوية،  ه��ذه  ت��ن��اول  حالة  ويف  الطبيب،  ا�شت�شارة 
يو�شى با�شتخدامها ب�شكل م�شتمر ملدة �شهر. يبداأ 
اإىل  ث��الث��ة  ع���ادة يف غ�شون  الأدوي����ة  ه��ذه  مفعول 

خم�شة اأيام.
احلم�شية  امل���������ش����روب����ات  جت���ن���ب  حم����اول����ة  ي���ج���ب 
خالل  امل��ع��دة  واآلم  ل��الرجت��اع  امل�شببة  والأط��ع��م��ة 
والقهوة  ال�شاي  تناول  والتقليل من  �شهر رم�شان، 
وعدم  ال�شرير،  راأ����س  ورف���ع  وال��ك��ح��ول،  وال�شجائر 

النوم فورا بعد الطعام.
كانت  اإذا  ولكن  للمعدة،  مفيدا  العلكة  م�شغ  يعد 
م�شاكل  ت�شبب  اأن  اأو حم��الة، ميكن  �شكرية  العلكة 
الغازات، ميكن مل�شغ العلكة بني الإفطار وال�شحور 

اأن يوفر بع�س الراحة للمعدة.
البتعاد عن املالب�س التي من �شاأنها �شد البطن.

اأن  لأن��ه��ا ميكن  ب��ال��ده��ون  الغنية  ال��وج��ب��ات  جتنب 
تزيد من الأمل امل�شاحب حل�شوات املرارة.

الريا�شة والتمارين الريا�شية جيدة، لكن التمارين 
الثقيلة ميكن اأن ت�شبب اأي�شا �شغطا داخل البطن 

وتزيد من �شكوى.
اإىل  ال��ذه��اب  ���ش��رورة  الدكتور كابالن على  وي��وؤك��د 
امل�شت�شفى اإذا ا�شتمر الأمل لفرتة طويلة، ول يزول 

عن طريق العالجات املنزلية الب�شيطة.

عالجات ب�صيطة ت�صهم يف تخفيف االأعرا�ض

ن�ضائح طبية لتخفيف اآلم املعدة خالل �ضهر رم�ضان

�ضحة الفم ال�ضيئة ميكن اأن توؤدي اإىل خراجات 
دماغية قاتلة وفقا لدرا�ضة جديدة

اإىل  دخ��ل��وا  مري�شا   87 �شجالت  الباحثون  فح�س  وق��د 
امل�شت�شفى ب�شبب خراجات يف الدماغ، وا�شتخدموا البيانات 
عينات  اأخ���ذ  م��ن  عليها  ح�شلوا  ال��ت��ي  امليكروبيولوجية 

اخلراج وعينات م�شتزرعة يف املخترب.
يف  ال��ف��م  بكترييا  وج���ود  يف  بالتحقيق  ذل���ك  ل��ه��م  ف�شمح 

خراجات اأدمغة املر�شى، 
حيث مت حتديد �شبب اخلراج يف 35 مري�شا فقط، اأو مل 

يتم العثور عليه.
�شبب  حتديد  يتم  مل  مري�شا   52 اأن  نتائجهم  واأظهرت 
اخلراجات لديهم كانوا اأكرث عر�شة بثالث مرات لوجود 
ُعرف  الذين  باملر�شى  مقارنة  عيناتهم،  يف  الفم  بكترييا 

�شبب اخلراجات لديهم.
اأكرب ب�شكل ملحوظ  اأع��دادا  اأي�شا  املر�شى  ويحمل هوؤلء 
وهي   ،Streptococcus anginosus�ال م��ن 
بكترييا ميكن اأن توؤدي اإىل التهاب البلعوم وجترثم الدم 
والكبد.  والرئة  الدماغ  مثل  الداخلية  الأع�شاء  والتهاب 

وغالبا ما توجد هذه البكترييا يف خراجات الأ�شنان.
وي�����ش��ار اإىل اأن خ���راج ال��دم��اغ ه��و ت���ورم يف ال��دم��اغ مليء 
ب��ال�����ش��دي��د، وي��ح��دث ع����ادة ع��ن��دم��ا ت��دخ��ل ال��ب��ك��ت��ريي��ا اأو 
اإ�شابة  بعد  اأو  الإ���ش��اب��ة  بعد  امل��خ  اأن�شجة  اإىل  الفطريات 

�شديدة يف الراأ�س.
الرئي�شية،  ال��درا���ش��ة  م��وؤل��ف��ة  ق��ال��ت  ج��ام��ع��ي،  ب��ي��ان  ويف 

الدكتورة هويل روي، اإن النتائج �شددت على اأهمية نظافة 
الفم اجليدة.

واأو���ش��ح��ت اأن���ه "يف ح��ني ي��ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الأ���ش��ب��اب املحتملة حل��دوث خ��راج��ات ال��دم��اغ، ف��اإن اأ�شل 
ال�شريرية.  الناحية  من  جمهول  يظل  ما  غالبا  العدوى 
وم��ع ذل��ك، ك��ان من املده�س اأن جند بكترييا حت��دث عن 
طريق الفم ب�شكل متكرر يف خراجات الدماغ ذات الأ�شل 

غري املربر".
وتابعت: "هذا ي�شلط ال�شوء على اأهمية ا�شتخدام تقنيات 
جرثومي  كم�شدر  الفم  جتويف  لتقييم  ح�شا�شية  اأك��رث 
ال�شوء  ي�شلط  اأنه  كما  الدماغ.  حمتمل يف مر�شى خراج 
على اأهمية حت�شني العناية بالأ�شنان ونظافة الفم ب�شكل 

عام".
اأن  اإىل  ت�شري  النتائج  "هذه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  وخل�شت 
يف  اخلفية  للعدوى  م�شدرا  اعتباره  ميكن  الفم  جتويف 
ال��ت��ي مل يتم حت��دي��د �شبب وا�شح  ال��دم��اغ  ح���الت خ���راج 

لها".
امل�شتقبلية فح�شا عن طريق  الدرا�شات  ت�شمل  اأن  ويجب 
الفم وحتليال للميكروبيوم من اأجل فهم اأف�شل لالآليات 

املحددة وتطوير مناهج للوقاية.
وت�شكل الدرا�شة جزءا من البحث اجلاري داخل جمموعة 
الدكتور  بقيادة  باجلامعة،  الفموي  امليكروبيوم  اأب��ح��اث 

ل�شتك�شاف  ب��روك�����س،  زوي  وال��دك��ت��ور  بي�شكو�س  راوؤول 
الروابط بني امليكروبيوم الفموي وجمموعة من اأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية واجلهاز الع�شبي.
وجتري جتارب �شريرية اأخرى للتحقيق يف الروابط بني 
�شحة اللثة ومر�س األزهامير وحتديد املر�شى املعر�شني 
خلطر الإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س القلب والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة يف 
عيادات طب الأ�شنان للرعاية الأولية، حيث ميكن اأن يوؤدي 
اأمرا�س  اأثناء  )امليكروبيوم(  الفم  بكترييا  ت��وازن  تغيري 

اللثة اإىل ارتفاع �شغط الدم وال�شكتات الدماغية.

وت�شمل اأعرا�س خراج الدماغ ما يلي:
ويقع يف جزء  �شديدا،  يكون  ما  غالبا  ال��ذي   - ال�شداع   -

واحد من الراأ�س ول ميكن ت�شكينه با�شتخدام امل�شكنات
- تغريات يف احلالة العقلية - مثل الرتباك

اأو  الع�شالت  �شعف  مثل   - الع�شب  وظيفة  يف  م�شاكل   -
تداخل الكالم اأو ال�شلل يف جانب واحد من اجل�شم

- حرارة عالية
- النوبات 

- ال�شعور باملر�س
- ت�شلب الرقبة

- تغيريات يف الروؤية - مثل عدم و�شوح الروؤية اأو �شيبها 
اأو ازدواجها.

اأظهرت درا�صة جديدة اأن البكترييا املعروفة باأنها ت�صبب التهابات يف الفم قد تكون اأي�صا عامال م�صاهما يف اإ�صابة املر�صى 
بخراجات يف الدماغ قد تهدد احلياة.

يف  حتدث  التي  بالبكترييا  وارتباطها  الدماغ  خراجات  يف   ،Dentistry جملة  يف  ُن�صرت  التي  الدرا�صة،  بحثت 
جتويف الفم.ويف حني اأن هذا النوع من اخلراجات غري �صائع ن�صبيا، اإال اأنها ميكن اأن توؤدي اإىل حدوث وفيات اأو 

اعتالل كبري.

الثالثاء   28  مارس    2023  م   -    العـدد   13810  
Tuesday   28    March    2023   -  Issue No 13810



24 الثالثاء   28  مارس    2023  م   -    العـدد   13810  
Tuesday   28    March    2023   -  Issue No 13810

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإعالن بالن�شر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم

تقدم ال�شيد/�شيف اهلل ا�شحق �شيف هرمودي اإماراتي اجلن�شية 
اإ�شمه  تغيري  بطلب  ب��دب��ي  ال�شخ�شية  الأح����وال  حمكمة  اىل 
�شيف  ا�شحق  �شيف  اإىل  هرمودي  �شيف  ا�شحق  اهلل  �شيف  من 
هرمودي ، وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

خالل �شهر من تاريخ ن�شره.
ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإعالن بالن�شر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم

اإماراتي  هرمودي  �شيف  ا�شحق  اهلل  �شيف  ال�شيد/فهيم  تقدم 
اجلن�شية اىل حمكمة الأحوال ال�شخ�شية بدبي بطلب تغيري 
اإ�شمه من فهيم �شيف اهلل ا�شحق �شيف هرمودي اإىل فهد �شيف 
ا�شحق �شيف هرمودي ، وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به 

ايل املحكمة خالل �شهر من تاريخ ن�شره.
ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : تي ات�ض اي �صي للمقاوالت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 226 ملك تاون �شكوير لال�شتثمار )�س ذ م م( ديرة - املمزر - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   762869  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1238998  : التجاري 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/2/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/2/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
 2903-1 رقم  مكتب   : العنوان  لتدقيق احل�صابات   االن�صاري  & اأم  ايه  املعني 
ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان -املركز التجاري الأول - هاتف : 
2955582-04 فاك�س : 2955598-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ايه & اأم االن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان 
    04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  -املركز 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  �صي  اي  ات�ض  تي  لت�شفية  اأع���اله 
2023/2/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2023/2/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأم القيوين االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - 1- �شركة االندل�ش للم�شاريع الهند�شية ذ 
م م - حاليا - �شركة االندل�ش ل�شيانة وتركيب معدات االطفاء - �شابقا

اأداء    اأمر   UAQCEXCICPL2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000060/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة الندل�س للم�شاريع الهند�شية ذ م م - حاليا - �شركة الندل�س ل�شيانة وتركيب 
معدات الطفاء - �شابقا - العنوان : اإمارة اأم القيوين الرقة �شارع عقبة بن نافع بناية فاطمة خلفان حممد 

حمل هاتف 0505770377 - تعلن بالن�شر 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بري�شتول فاير اجننريجن )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
 املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 265571.0 درهم + ر�شم اعالن بالن�شر 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )7( ايام من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مطعم بيت املندي : ملالكه احمد 
حممد جابر بن جرب ال�شام�شي - �شركة ال�شخ�ش الواحد )ذ م م( 

)كلي(   جتاري   AJCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002706/ 
اإىل املحكوم عليه : مطعم بيت املندي : ملالكه احمد حممد جابر بن جرب ال�شام�شي - �شركة ال�شخ�س الواحد )ذ م 
م(  - العنوان : عجمان النعيمية 2 �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جوار ال�شفري مول هاتف : 067438840، الرقم 
2645388734  - حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ  املكاين : 
مطعم بيت املندي )موؤ�ش�شة فردية ميلكها احمد عبداهلل حممود ا�شماعيل(  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله.   ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي :  حكمت املحكمة : ب�شطب ال�شم التجاري للمدعي عليها )مطعم بيت املندي( وحذفه من ال�شجل 
التجاري نهائيا والزام املدعي عليها باإلزاله اية لوحات او مواد او مطبوعات به مع ن�شر احلكم ب�شحيفتني بالغتني 
العربية والجنليزية والزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب حماماة ورف�س ما عدا ذلك.  املجموع 
الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 23837.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004090 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : مودة لنقل الركاب واحلافالت وال�شحن الربي  
حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  

املنفذ عمرو كامل عبا�س مر�شى ، اجلن�شية م�شري - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 2969.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 2982 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �شدهما / 2- خالد حممد حمد عبيد ال�شام�شي ، 3-طارق حممد حمد عبيد ال�شام�شي  

ل�شالح طالب التنفيذ / بنك الإمارات دبي الوطني �س م ع  
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ، وذلك لبيع العقارات 

العائدة ملكيتها للمنفذ �شده  واأو�شاف العقارات على النحو التايل : 
ماليني  )ثالثة  درهم   3،860،000  : التثمني  ب�شعر  ال�شارقة  باإمارة  اجلزات  مبنطقة  ملك   )229( رقم  العقار   -

وثمامنائة و�شتون الف درهم( والعقار عبارة عن : ثالث فلل طابق )ار�شي + اول( + �شور 
ماليني  )ثمانية  درهم   8،850،000  : التثمني  ب�شعر  ال�شارقة  باإمارة  النباعة  مبنطقة  ملك   )818( رقم  العقار   -
 وثمامنائة وخم�شون الف درهم( والعقار عبارة عن : بناية �شكنية جتارية )ار�شي + ميزانني + 6 طوابق متكررة + بنت هاو�س(  

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 
باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  له  كل من  وعلى  البيع  قبل موعد  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات 

معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
  رئي�ش ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2023/305 اإبتدائي جتاري 

 بناء على طلب مدعي / زيدون اأ�شامة احمد عبداهلل اجلن�شية / العراق 
اىل مدعى عليه / �شامر حممد حممود زيد الكيالين ، اجلن�شية / 
الردن    فاأنت مكلف باحل�شور امام �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
 ،2023/4/3 املوافق  الإثنني  يوم  من   9.00 ال�شاعة  يف  عنك 
ويف  ودفوع،  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة 
املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�شال  اأو  تخلفك عن احل�شور  حالة 

فاإن املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا.
مدير الدعوى 

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

 8260/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-احمد حممد رجب حممود - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد ممدوح �شعبان حممد احمد  
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  قد 
به وقدره )96620( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/459(

املنذرين : عي�شى عبد الرزاق عبد الكرمي كلنرت - اإماراتي اجلن�شية
عن نف�شه وب�شفته وكياًل عن ورثه عبد الرزاق عبد الكرمي كلنرت وهم :  

كلينرت مبوجب حمرر وكالة رقم 2016/1/168921  الكرمي  عبد  الرزاق  عبد  1- حممد 
كلينرت مبوجب حمرر وكالة رقم 2016/1/167559 الكرمي  عبد  الرزاق  عبد  فاطمة   -2

عبد الكرمي كلينرت مبوجب حمرر وكالة رقم 2015/1/49359 الرزاق  عبد  مرمي   -3
حممد احلمادي مبوجب حمرر وكالة رقم 2016/1/167546 احمد  عائ�شة   -4

املنذر اليه : راجا حممد علي خان راجا حممد فرياد خان - )جمهول حمل القامة(
التي  ديوا  فاتورة  قيمة  درهم   6،420 مبلغ  اليهم  ي�شدد  بان  اليه  املنذر  ينذرون  املنذرين  فان 
امام  �شده  الدعوى  لرفع  م�شرين  �شيكونون  وال  النذار  مبدة  بذمته  تر�شدها  رغم  �شددوها 
اللجان الق�شائية للمطالبة بالزامه باملبلغ ا�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

والفائدة القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن اجتماع جلنة اخلربة احل�شابية

يف الدعوي رقم 136 ل�شنة 2022 جتاري م�شارف كلى - دبي
املقامة من / بنك الإمارات دبي الوطني )�س.م.ع( ، 2- بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(   -1

�شد/ 1- �شركة فال للبرتول املحدودة ، 2- ال�شور لالإ�شتثمارات �س.ذ.م.م
املطلوب اعالنها )�شركة فال للبرتول املحدودة(

بحكم  الواردة  اخلربة  جلنه  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  البتدائية  دبي  حمكمة  من  تعيننا  مت  اأنه   ، املنتدبة  اخلربة  جلنه  نحن  نعلن 
للبرتول  فال  “�شركة  الوىل  عليها  املدعى  نعلن  كما   - اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2022-12-28 بجل�شة  ال�شادر  املحكمة 
املحدودة“ املذكور اأعاله حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم الربعاء املوافق 05-04-2023 يف متام ال�شاعة 3:00 
م�شاًء وذلك من خالل الت�شال املرئي بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول علي الرابط ادناه ، ويف حال 

اأي ا�شتف�شارات يرجي الت�شال علي رقم 043413632
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89033246788?pwd=MDBucDRjQzcxK0o3WDZOUkRvMmJoQT09 
Meeting ID: 890  3324  6788
Passcode : 683721

جلنه اخلربة املنتدبة /
اخلبري احل�صابي / عمر عبد العزيز اجل�صمي قيد حماكم دبي )189(

اخلبري احل�صابي / عبداهلل علي �صيف القايدي قيد حماكم دبي )196(
اخلبري احل�صابي / حممد مقبل عامر الكثريي قيد حماكم دبي )205(

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف  الدعوى رقم AJCFICIGRI2023 /0000855 تظلم  

اىل : ميزان الرحمن بيار احمد  
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية 2 �شارع خليفة مقابل بناية حمدان �شقة 201 رقم مكاين 4421508049 

هاتف رقم 0527341867 ، 0544967329   
رقم  هاتف   ،  2 الرقايب  : عجمان  الإقامة  : / حمل  العنوان   - اجل�شميى  اليحيى  احمد عبداحلميد  على   / باأن متظلم  نعلمكم 

alhajs_8@hotmail.com  رقم الهاتف : 507677743   0507677743
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 

لكل من �شبق وملا �شيلي بياناته يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة : 
اأول : قبول التظلم وحتديد موعد جل�شة للنظر فيه واعالن املدعي عليه ا�شول 

ثانيا : الغاء احلكم يف الدعوى رقم )4338/2022( امر اداء 
ثالثا : الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8333( )ثمانية الف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهم( فقط ل غري + والفائدة القانونية 

املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  حتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
رابعا : الزام املدعية عليه بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

املوافق   ------- يوم  �شباح  الإحتادية  عجمان  حمكمة  امل�شتعجلة  الدعاوى  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
اإر�شال وكيل معتمد ينوب  اأو  9.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  05/04/2023 ال�شاعة 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 22/03/2023 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف  الدعوى رقم AJCFICIGRI2023 /0000854 تظلم

اىل : ميزان الرحمن بيار احمد  
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية 2 �شارع خليفة مقابل بناية حمدان �شقة 201 رقم مكاين 0544967329 

.services  2 نعلمكم باأن متظلم / طارق راجح طالب الطيب - العنوان / حمل الإقامة : عجمان النعيمية
  557985995  : الهاتف  رقم   0557985995  : رقم  هاتف   cpod@shjpolice.gov.ae

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
لكل من �شبق وملا �شيلي بياناته يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة : 

اأول : قبول التظلم وحتديد موعد جل�شة للنظر فيه واعالن املدعي عليه ا�شول 
ثانيا : الغاء احلكم يف الدعوى رقم )4303/2022( امر اداء 

ثالثا : الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26666( )�شتة وع�شرون الف و�شتمائة و�شتة و�شتون درهم( + والفائدة القانونية %9 
من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام. 

رابعا : الزام املدعية عليه بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق   ------- يوم  �شباح  الإحتادية  عجمان  حمكمة  امل�شتعجلة  الدعاوى  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
اإر�شال وكيل معتمد ينوب  اأو  9.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم  05/04/2023 ال�شاعة 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 22/03/2023 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 4130/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230 

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000048( وال�شادرعن املنفذ �شده من بنك ابوظبي التجاري 
بقيمة 150000 درهم. 

طالب التنفيذ : ال�شركة الوطنية ملنتجات الملونيم �س م ع ع  
69EXT هاتف  رقم  ، عقار  ال�شيب حمافظة م�شقط  ال�شناعية )مدائن(  الر�شيل  ، مدينة  �شلطان عمان   : عنوانه 

اأمي���   الدكتورة   : املحاميني  بوكالة   -  2444644  -  00968 فاك�س   -  00968  -  24446450
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ئي ا�س �شي لتجارة مواد البناء ذ م م  - �شفته : منفذ �شده   

�شده  منفذ   : �شفته   - امل�شري  ح�شني  ح�شن  حممد   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره   درهم اىل 
ر����ش���وم خل��زي��ن��ة امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه ف���ان امل��ح��ك��م��ة �شتبا�شر  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ  

الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 3 اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شهام احمد حممود احمد حممود  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003305/ 
اإىل املحكوم عليه : �شهام احمد حممود احمد حممود 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ جمموعة اجلنيد ال�شناعية - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 126704.0 درهم
 )7( خالل  اأعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اأيام من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008852/ 

اإىل املحكوم عليه : بال�شي ل�شيانة املباين - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اف�شر انتوميا ، اجلن�شية : بنجالدي�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 9936.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 70535
اعالن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2023 / 0001437  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : وليد علي اإبراهيم مراد املازمي الإمارات العربية املتحدة اجلن�شية
نعلمكم بان املدعي بدر عبداهلل احمد ابراهيم ، الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله اأمام حمكمة ال�شارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية 
وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر   : املحكمة  قرار  املدنية. 
املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  بامل�شروفات.  والزمته  درهم   )118000(

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
حرر بتاريخ 10/3/2023 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006990 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عمار علي حمد علي النقبي  - جمهول حمل الإقامة  
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   17/4/2023 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  27/03/2023 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �صعيد رحمه �صعيد ال�صام�صي للنقل الربي العام - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 24 ملك موؤ�ش�شة جمال الغرير - العوير 1 - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 556978 رقم القيد بال�شجل التجاري : 80470 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
ال��ت��ج��اري لديها ب��اإن��ح��الل ال�شركة امل��ذك��ورة اأع���اله ، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دبي 
 2023/3/23 العدل حماكم دبي بتاريخ  2023/3/27 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 
فيجن  �صمارت  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
 - ليمتد  هولدينج  روؤي��ا  ملك   2001-9 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  ملراجعة 
بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :  فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �صمارت فيجن ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري 
مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه  فاك�س :         - هاتف :   
قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية �صعيد رحمه �صعيد ال�صام�صي للنقل 
الربي العام - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/27 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/23 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �صايف انرجي لال�صتثمار - �ض ذ م م  
العنوان : مكتل رقم J47/ املالك حميد �شلطان حميد بن مويزه / ديرة / املرر - ال�شكل 
الرخ�شة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�شخ�س   - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1387158  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   824033  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/21 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �شعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - لال�صتثمار  انرجي  �صايف  لت�شفية  اأع����اله 
حماكم دبي بتاريخ 2023/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر

اإعالن �شحيفة الطعن رقم 2023/208  
بوكالة املحامي / ليلى املهري 

اإىل : هاجر �شعيد علي مقال ال�شحي  
ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�شتئناف رقم 735-2016/765 جتاري 
طرف  م��ن  بالنق�س  عليه  ال��ط��ع��ن  مت  ق��د   2023/2/31 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادر 
الطاعن/ م�شرف ابوظبي ال�شالمي، يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم ايداع 
مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات التي 
يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا
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العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 344/2023/100 احوال نف�ش م�شلمني 
املنظورة يف : دائرة ال�شرة احوال نف�س ال�شابعة رقم 68  

مو�شوع الدعوى : دعوى خلع 
املدعى : �شعاد حممد عالء الدين جربيني  

 عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ابوهيل - ديرة - دبي - �شارع الوحيدة - مبنى ارابيال - �شقة 1  
املطلوب اإعالنه : 1- ا�شماعيل ابراهيم - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها دعوى خلع.    
قاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2023/4/4 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ره��ود   منطقة  يف  ال�شخ�شية  الح���وال  مبنى  يف  بعد  ع��ن  التقا�شي 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70408 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 987/2023/40 مدين  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414  

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )32500( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحلني ال�شداد والزامه بالر�شوم وامل�شاريف. 

املدعى : ماركو ماجي�شرتو  
عنوانه : العنوان : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الور�شان الوىل - �شارع ور�شان بناية X-14 - رقم املحل 10 - 

بالقرب من ام ار تي كفيتريا ، رقم مكاين 3964384891  
املطلوب اإعالنه : 1- كرايج بالنت - �شفته : مدعى عليه 

الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )32500( درهم والفائدة  اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها  مو�شوع الإعالن : قد 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحلني ال�شداد والزامه بالر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة 
اأو من  9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2023/3/28 ال�شاعة  يوم الثالثاء املوافق 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70408

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 256/2023/100 احوال نف�ش م�شلمني 
املنظورة يف : دائرة ال�شرة احوال نف�س ال�شابعة رقم 68  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بولية املوؤقتة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
- منطقة اخلليج  دب��ي  اإم���ارة   - الإم���ارات   : - عنوانه  اإ�شماعيل ح�شنني   : عائ�شة عمر  املدعى 

  p06 التجاري - دبي - مبنى باي �شكوير 02 - �شقة
وميثله : في�شل �شامل فريوز �شامل  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد راأفت حممود قرنى - �شفته : مدعى عليه 
والر�شوم  امل��وؤق��ت��ة  ب��ولي��ة  املطالبة  ومو�شوعها   ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
ال�شاعة   2023/4/4 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
9.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 331/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذية الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع املكاتب املرهونة 4401 ، 4402، 4403 ، 4404 ، 4405 الكائنة بالطابق 
رقم 44 ، باملنبى امل�شمى مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�شة - اإمارة دبي 

املدعى : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�شي هاو�س 
تاور 1 وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�شلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س ابراج بحريات جمريا  - وميثله : 
خالد حممد �شعيد بوج�شيم - املطلوب اإعالنه : 1- فونيك�س غلوبال م د م �س وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو 
ديفيد �شميث ب�شفتهما امل�شفيني واملمثليني القانونني لل�شركة من خالل مرحلة الت�شفية - �شفته : منفذ �شده    

الكانئة يف  املنقولت  با�شتالم  24-3-2023 اخطاركم  بتاريخ  الإبتدائية  دبي  : قررت حمكمة  الإع��الن  مو�شوع 
املبنى  رق��م   -  393- 5812  : البلدية  رق��م   -  846 الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�شة   : املنطقة   - العقار )مكتب 
:1 - ا�شم املبنى : بزن�س افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4401 - امل�شاحة : 102،55 مرت مربع( خالل 15 يوم 
من تاريخ العالن واإل �شيتم توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد الرا�شي عليه املزاد و�شراء املنقولت وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 1942/2023/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761   

املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  املدعي عليه مببلغ وقدره )11،950 درهم(  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

اإم��ارة دبي - هور العنز - دي��رة - دبي - �شارع هور  املتنازع : �شيخ حممد م�شرق اجلمال �شيخ  - عنوانه : الإم��ارات - 
العنز - مبنى الكتبى - �شقة 102 - �شارع بالقرب من م�شجد عائ�شة  

املطلوب اإعالنه : 1- حافظ �شاجهان حممد حنيفه - �شفته : متنازع �شده 
بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره )11،950 درهم(  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مو�شوع الإع��الن : قد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ  ال�شداد  5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي  2023/3/28 ال�شاعة  املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70408 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 472/2023/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف الثالثة رقم 821   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم باداء مبلغ وقدره 333،332 درهم والفائدة 
اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم  املدعية  ب��ال��زام  احلكم   ، ال�شداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 القانونية 

املحاماة. 
م�شتاأنف  : رب�شون فرانكو - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع امل�شتقبل - مبنى 

ريجال تاور - �شقة 711 - فندق جي دبليو ماريوت  
املطلوب اإعالنه : 1- فابيو ايدواردو رو�شي ب�شفته مدير و�شريك �شركة يف �شي جي خلدمات تدقيق واختبار املخاطر 

اللكرتونية )�س ذ م م( - �شفته : م�شتاأنف �شده   
قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 1902/2022 جتاري جزئي 

وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 9.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70591

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 502/2023/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87   

وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ج��زئ��ي  639/2022 جت���اري  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال��دع��وى  مو�شوع 
والتعاب. 

امل�شتاأنف  : الحتاد ماربل اند جرانيت )�س م ح(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبى - منطقة اخلليج التجاري - مبنى ا�شبكت تاور - مكتب 3202 - بجوار باى افينو مول - 

 info@amalkhamisadvo.com - 0508810185 - 042594391 هاتف رقم
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�شي  

املطلوب اإعالنه : 1- دينبليك�س لتجارة مواد البناء �س ذ م م - �شفته : م�شتاأنف �شده   
قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 639/2022 جتاري جزئي 

وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 10.30 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1172/2022/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره  2022/472 عقاري جزئي  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 

)561625.6 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : عزيزي ديفليومبنت�س �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الول - دبي - �شارع 

ال�شيخ زايد - مبنى كونراد بيزني�س تاور - �شقة 1505  
املطلوب اإعالنهما : 1- نواكايجو �شانداى اومازى - �شفته : منفذ �شده   

�شده  منفذ   : �شفته   - اومازى  �شانداي  اإيبيكم   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 561625.60 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. حكمت املحكمة / مبثابة احل�شوري للمدعي عليهما / بف�شخ اتفاقية البيع 
وال�شراء للوحدة العقارية الكائنة مب�شروع عزيزي فاري�شتا رقم 1125 مبنى فاري�شتا لعدم التزام امل�شرتى بواجباته 
التعاقدية وعدم �شداد كامل ثمن الوحدة مع الغاء ت�شجيل الوحدة رقم 1125 مبنى فاري�شتا من ا�شم املدعي عليهما 
واإعادة ت�شجيلها با�شم املطور )املدعية(  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70591

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2023/1/172233(
املنذرة : الفردان لدارة العقارات - بوكالة املحامي �شلطان العوي�س

املنذراليه : ا�س بي ا�س ماك�س للخدمات الفنية ذ.م.م - جمهول حمل القامه
اأنذار ب�شداد املرت�شد والخالء

 2022/6/15 بتاريخ  وينتهي   2021/6/16 بتاريخ  يبداأ  اإيجار  عقد  مبوجب  ان��ه  حيث 
ا�شتاأجر املنذر اإليه من املنذرة ما هو عبارة عن مكتب رقم 2 بايجار 45000 درهم �شنويا وعند 

انتهاء العقد ا�شتمر با�شغال العني حتى تاريخه ،  بناء عليه ، 
من  للفرتة  اليجار  قيمة  دره��م   30000 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��اإن 
�شنويا،  دره��م   45000 بواقع  امل�شتجد  والي��ج��ار   2023/2/15 ولغاية   2022/6/16
واإخالء العني امل�شتاجرة خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإنذار و اإل �شن�شطر 
اإىل الق�شاء للمطالبة بتلك املبالغ مع ماي�شتجد من ايجار واإخ��الء العني  ا�شفني اإىل اللجوء 

املوؤجرة مع حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات و مقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ش���م ال�شركة : كيه تي ا�س لتجارة اجهزة التحكم �س ذ م م  
رقم الرخ�ش��ة : 809418 

عن�وانها : مكتب رقم 202 ملك �شفن تايد�س ليمتد - جبل علي  
ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1351279 
مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ، ق��د مت ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري لديها 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�شركة  بانحالل 

)2023/2/23( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/2/23( 
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-

b -  الهاتف : )2223773 - 04(    ا�شتدامة   - البطني  رقة   - الو�شط  ال�شرق  ليجند  ملك   )1204
الفاك�س )2223773 - 04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة االإقت�شاد وال�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ش���م ال�شركة : جي اآي ايه لإدارة امل�شاريع - �س ذ م م  
رقم الرخ�ش��ة : 884491 

عن�وانها : مكتب رقم 14B-066 ملك عقارات الغرير - ذ م م - املطينة  
ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1490475 
مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ، ق��د مت ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري لديها 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�شركة  بانحالل 

)2023/3/22( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/3/22( 
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-

b -  الهاتف : )2223773 - 04(    ا�شتدامة   - البطني  رقة   - الو�شط  ال�شرق  ليجند  ملك   )1204
الفاك�س )2223773 - 04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة االإقت�شاد وال�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
البطني  ال�شرق الو�شط - رقة  : مكتب )005-1201-1202-1203-1204( ملك ليجند  عنوانه 

b ا�شتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » كيه تي ا�س لتجارة اجهزة التحكم �س ذ م م 
وعنوانها  : مكتب رقم 202 ملك �شفن تايد�س ليمتد - جبل علي  

لدى  وامل�شدق   )2023/2/23( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/2/23( 

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-
   )04  -  2223773(  : هاتف    -  b ا�شتدامة   - البطني  رقة   - الو�شط  ال�شرق  ليجند  ملك   )1204
الفاك�س )2223773 - 04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة االإقت�شاد وال�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
البطني  ال�شرق الو�شط - رقة  : مكتب )005-1201-1202-1203-1204( ملك ليجند  عنوانه 

b ا�شتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » جي اآي ايه لإدارة امل�شاريع - �س ذ م م
وعنوانها  : مكتب رقم 14B-066 ملك عقارات الغرير - ذ م م - املطينة  

لدى  وامل�شدق   )2023/3/22( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/3/22( 

وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-
   )04  -  2223773(  : هاتف   -  b ا�شتدامة   - البطني  رقة   - الو�شط  ال�شرق  ليجند  ملك   )1204
الفاك�س )2223773 - 04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة االإقت�شاد وال�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

عمايل  AJCEXCILABS2023 /0000316 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : يونى بال�شت لل�شناعات البال�شتيكية - ذ م م  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ حممود فايز حممد عي�شى - اجلن�شية م�شري - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 19954.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل علي د�شرت�ش   
مدين    SHCEXCICVS2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002109/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل علي د�شرت�س 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ طارق ح�شني عبداهلل غلوم ح�شن   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 74846.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
رقم الرخ�شة : 70533

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�شم التجاري : حمل هاب للعطور ذ م م )�شركة ال�شخ�س الواحد(   
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : حمل هاب للعطور ذ م م )�شركة 
ال�شخ�س الواحد( ذ م م )�شركة ال�شخ�س الواحد( تاأ�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�شركات الحتادي رقم )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة 
التنمية القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )111677( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة ال�شارقة ،  هاتف :    ، �س.ب :  

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU-2023- 0123845 رقم املعاملة
اإخطار عديل للوفاء مببلغ 125000 درهم

املخطر : حممد يحيى ابراهيم وادى وكيل عن ال�شيد احمد بن عبد اهلل بن على - مبوجب وكالة �شادره من دبي رقم املحرر )100766/1/2023(
العنوان / اإمارة ال�شارقة / ام الطرافه بناية مطعم اريا�س - هاتف رقم : 0506324332

املخطر اليه / ثابت حميد ح�شن القطي�شات - اجلن�شية : الردن العنوان : دبي / �شركة التكاتف ل�شياغة الذهب - هاتف رقم : 0566770326/ 0502427123
املو�شوع : مطالبة بالزام املخطر اليه ب�شداد مبلغ وقدرة 125000 درهم مائة وخم�شة وع�شرون الف درهم

وحيث اأ�شدر املخطر اليه عدد 10 �شيكات
رقم ال�شيك : 000054 - تاريخ ال�شيك : 05/08/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم
رقم ال�شيك : 000055 - تاريخ ال�شيك : 05/07/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم
رقم ال�شيك : 000056 - تاريخ ال�شيك : 05/09/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم
رقم ال�شيك : 000057 - تاريخ ال�شيك : 05/10/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم
رقم ال�شيك : 000058 - تاريخ ال�شيك : 05/11/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم

رقم ال�شيك : 000059 - تاريخ ال�شيك : 05/12/2021 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم 
رقم ال�شيك : 000060 - تاريخ ال�شيك : 05/01/2022 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم

الف درهم خم�شة   5000  : بقيمة  التجاري  دبي   : بنك   -  05/02/2022  : ال�شيك  تاريخ   - رقم  ال�شيك : 000061 
رقم ال�شيك : 000062 - تاريخ ال�شيك : 05/03/2022 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 5000 خم�شة الف درهم

رقم ال�شيك : 000069 - تاريخ ال�شيك : 10/03/2022 - بنك : دبي التجاري بقيمة : 80000 ثمانون األف درهم
باإجمايل مبلغ وقدره -/ 125000 درهم مائة وخم�شة وع�شرون الف درهم لي�س له مقابل وفاء قائم وقابل لل�شحب وارتدت جميعها ب�شبب ))احل�شاب مغلق((

وحيث اأنه نتيجة للتعامل بني الطرفان قام املخطرة بتنفيذ التفاق عليه ال اأن املخطر اليه اأخال بالتفاق وامتنع عن ت�شديد املبالغ املرت�شدة يف ذمته والبالغه قدرها 125000 درهم، 
لذلك - ومبوجب ذلك فان املخطرة توجه هذا الخطار للمخطر اليه تطالبها والزامها ب�شداد املبلغ املذكور خالل مدة اق�شاه 5 ايام عمل مبثابة اخطار نهائي من تاريخ ا�شتالمها لهذا 
الخطار ، وفى حالة عدم ال�شداد �شتلجاأ املخطرة للجهات الق�شائية للمطالبة باملبلغ وحتميل املخطرة اليها املزيد من الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل 

التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU-2023- 0122560 رقم املعاملة
اخطار عديل

املخطر : حممد احمد حممد اأمني الهرمودي - اماراتي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196148432766( ب�شفته 
باأمارة  القت�شادية  التنمية  دائرة  واملرخ�شة من  ذ.م.م(  البناء  ملقاولت  الذهبي  )املجل�س  امل�شماة  الرخ�شة  بن�شبة )51%( يف  �شريك 

ال�شارقة برقم )509284(
العنوان : ال�شارقة - احلزانة ، هاتف رقم : 971506465339

املخطر اليهما : 1- حممد داود حممد جي - باك�شتاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198394635860(
هاتف رقم : 1971505295760 - 971529595880

العنوان : عجمان - املويهات 3
حممد حفيظ حممد جي - باك�شتاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198932975935(  -2

هاتف رقم : 971554406646 - 971506324036
العنوان : عجمان - املويهات 3

واملرخ�شة  م(  م  ذ  البناء  ملقاولت  الذهبي  )املجل�س  امل�شماة  الرخ�شة  يف  �شركاء  اليهما  واملخطر  املخطر  ان  حيث   : الخطار  مو�شوع 
ال�شارقة برقم )509284(، - وبعد التوا�شل معهم مرارا وتكرارا ال انهم ممتنعني عن الرد  باأمارة  من دائرة التنمية القت�شادية 
تتطلبه  مبا  التزامهم  لعدم  الرخ�شة  فى  اليهما  املخطر  تواجد  من  املخطر  وان  القت�شادية،  الدائرة  امام  احل�شور  من  وممتنعني 
القت�شادية خالل خم�شة ايام من  التنمية  دائرة  اإليهما ب�شرورة احل�شور اىل  املخطر  املخطر  الرخ�شة من اجراءات ، لذلك • يخطر 
اإ�شتالم الإخطار للتوقيع على الوراق الالزمة خلروج املخطر من الرخ�شة واإل �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية لذلك ،  وعليه يلتم�س 

املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإخطار عديل 

MOJAU-2023- 0126081 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخطر : جم�شري كارنغادان - هندي اجلن�شية احمل بجواز �شفر رقم V6427861ب�شفتي مالك 
امل�شماه “الزين للن�شخ اخلرائط والر�شومات “ واملرخ�شة بامارة ال�شارقة برقم )754310( ، العنوان 

: ال�شارقة - �شناعية 17 - هاتف رقم : )0559676148(
املخطر اإليها : فاطمه خليل داود دراع املازمى - اماراتية اجلن�شية
العنوان : ال�شارقة - الرملة - هاتف رقم : )0527971000(
مو�شوع الإخطار : ا�شتدعاء املخطر اليه اىل الدائر القت�شادية

الوقائع :- حيث اأن املخطر اإليها هي وكيله خدمات املخطر يف الرخ�شة املذكوره اعاله )الزين للن�شخ 
اليها مل تقم باحل�شور اىل  اأن املخطر  اخلرائط والر�شومات( رقم الرخ�شه )754310( - وحيث 
اإليها  الدائرة القت�شادية للتوقيع على املعامالت الالزمة للرخ�شة ،  - وعليه يعلن املخطر املخطر 
وكيل  بالرخ�شة لدخال  املعامالت اخلا�شة  للتوقيع على  القت�شادية  الدائرة  اىل  ب�شرورة احل�شور 

خدمات جديد - وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU-2023- 0125302 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخطر : �شفن هيلز للتجارة العامة ذ م م - رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برقم )623001( وميثلها ب�شفته �شريك 
ومدير ال�شيد : �شرافان كومار باميدي باميدى وينكاتا رامانا - اجلن�شية : الهند ويحمل هوية اماراتية رقم )784198042053086(

العنوان : ال�شارقة - مويلح - خلف ارع املليحة - مكتب رقم 224 ملك عبد اهلل خليفه حممد اجلابري - هاتف رقم : 971554947776
املخطر اإليه : �شركة اخلليج للمفاتيح الكهربائية والديناميكية ذ م م وميثلها املدير : خالد را�شد �شيف �شعيد اجلروان

العنوان : ال�شارقة - �شناعية رقم 1 - �شارع الأول ال�شناعيى - ار�س م�شورة ملك �شركة م�شاريع
هاتف رقم : 065338568 / 0507784243

مو�شوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )3213( درهم
الوقائع : نتيجة للتعامل التجاري بني املخطر واملخطرر اليها قام املخطر اليه بتحرير �شيك بقيمة )3213 درهم( وعند تقدمي ال�شيك للبنك 

ب�شبب )التوقيع غري معتمد - او التوقيع الثاين مطلوب( وعند مراجعته ماطل يف ال�شداد وبيانات ال�شيك كالتي :
الدويل التجاري  البنك  على  وامل�شحوب   2023/02/16 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )3213( بقيمة   )676124( رقم  �شيك   -1

- طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى،  - وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �شداد املبلغ 
املرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�شر باملخطر

لذلك ،  فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم 
هذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�شتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي 

احلقوق ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
 اإخطار عديل باإلغاء وكالة برقم حمدد 
MOJAU-2023- 0121761 رقم املعاملة

اإعالن عزل وكالة بوا�شطة كاتب العدل
املخطر/ تونديل بوتني فيدو كوجنو كوجنو توما�س - اجلن�شية : الهند ، 

واحمل هوية اماراتية رقم )784197283740864( 
العنوان : ال�شارقة - احلزانة - فيال رقم 11 - هاتف رقم : 0504625924

املخطر اإليه / حممود حممد حممود �شلبي - اجلن�شية : م�شر 
ويحمل هوية اماراتية رقم )78419843627037(

العنوان : دبي - النهدة - بناية جيفت مارت - هاتف رقم : 0588033165
املو�شوع : عزل الوكالة

برقم  العدل  الكاتب  ال�شيد  من  عليها  وامل�شدق   2021/3/18  : بتاريخ  ل�شاحلكم  املحررة  للوكالة  اإ�شارة 
)2021/1/38087( ، وعمال لن�س املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�شنة : )1985( و 

املعدل بالقانون رقم : )1( ل�شنة : )1987(
لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلكم من الوكالة املذكورة اعتبارا من يوم ت�شلمك هذا الإعالن

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
مذكرة اإعالن بالن�شر للح�شور امام اخلربة 

بالدعوي رقم 863/2023 جتاري ال�شارقة
كخبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطكم  قا�شم  اهلل  عبد  ناجي  �شابر   / علية  املدعى 
الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  ال�شارقه  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذا  ح�شابي 
عقيل  خ�شر  النا�شر  عبد   / املدعي  من  �شدكم  املقامة  جتاري   2023/863
 11 ال�شاعة   2023/3/31 املوافق  اجلمعه  يوم  حتديد  مت  فقد  وعليه  البطاين 
الت�شال  بعد من خالل منظومة  املزمع عقده عن  ظهرا موعداً لجتماع اخلربة 
املرئي زووم )ZOOM( راجني الت�شجيل على منظومة الت�شال املرئي للتواجد 
يف املوعد املحدد ، لال�شتف�شار الت�شال على 0509359988 او من خالل الربيد 

amsy2000x@gmail.com اللكرتوين
اخلبري / امين �شعيد النجار 
خبري ح�شابي

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
املو�شوع : مذكرة اإعالن بالن�شر باحل�شور اأمام اخلربة احل�شابية

يف الدعوى رقم : 2023/13 جتاري العني 
 املدعى عليها : �شركة يوين بيتون ردي مك�س ذ.م.م 

اأعاله  املذكورة  بالق�شية  ح�شابية  كخربة  املحكمة  عدالة  قبل  من  انتدابنا  مت  اأنه  علًما  نحيطكم 
واملرفوعة �شدكم من : �شركة بغلف الظافر لل�شناعات املعدنية 

- اأنتم مكلفني باحل�شور او من ينوب عنكم قانونا اأمام اخلربة بو�شفكم طرفا مدعي عليه.
مكان و�شاعة الجتماع: يوم اخلمي�س املوافق 2023/03/30 ال�شاعة الثانية ظهراً مبقر ال�شركة 
املدعية والكائن / امارة ال�شارقة – دوار ال�شاعة – بناية دميا�س – الطابق الثامن – مكتب 804 

دفاترها  كافة  ومطالعة  الدعوى  مبو�شوع  تتعلق  م�شتندات  من  لديها  ما  علي  لالطالع  وذلك 
و�شجالتها.

يرجي الت�شال علي الرقم 026331500 لال�شتف�شار . 
 خبري ح�شابي 
عبد اهلل �شعيد املن�شوري
قيد رقم 694

اإعالن اإجتماع خربة 

70591 العدد 13810 بتاريخ 2023/3/28 
التاريخ 2023/03/21

اإعالن بالن�شر للم�شكو �شدهما
يف الدعوى رقم 2022/8430 جزاء

ال�شادة )جيوي روجرينيل �شاريو�س �شولي�س، ريو قيوامبا ار�شيال، جا�شتني جوي باقتا�س باقتا�س، 
كاثي  ابارينو،  جراناد  لوي�س  �شارلوت  اأويروكودير�س،  ماجوليزا  جوزمان،  دي  اأي�شكالون  نيمالني 
 2022/8430 امل�شكو �شدهما يف الدعوى رقم  اأوليقوينو، لوي�س باموتي تولينتينو(  �شت رو�س 
يف  حما�شبي  كخبري  بدبي  العامة  النيابة  قبل  من  تكليفي  مت  اأنه  بالعلم  التف�شل  يرجى   ، جزاء 
الدعوى رقم 2022/8430 جزاء، لذا نعلنكم ب�شرورة التف�شل باحل�شور اإىل مقر اإدارة اخلربة 
  –  C – املبنى  دي�شمرب  من  الثاين  – �شارع  للجوائز  احل�شيبة  مببنى  الكائن  املنازعات  وت�شوية 
طابق امليزانني  يوم الأربعاء املوافق 2023/03/29 ال�شاعة )9( �شباحاً وذلك حل�شور اجتماع 
خربة لدى اخلبري/ ع�شري عبد احلميد احمد مع �شرورة اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة ملوقفكم 

يف الدعوى.
عن /اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات

اخلبري املحا�شبي/ ع�شري عبد احلميد احمد 

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون عن 
اإقامة احتفالية اليوم العاملي لل�شعر 2023 بعنوان 
“ق�شائد بطموح زايد”، حتت رعاية فخرية من �شمو 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
والتعاون الدويل يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
مار�س   22 يف  ال�شعديات  م��ن��ارة  م�شرح  على  وذل��ك 
العاملي  باليوم  احتفاء  الفعالية  2023.واأقيمت 

لليون�شكو، خالل  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  اأق���ره  ال��ذي  لل�شعر 
 .1999 ع��ام  ب��اري�����س  املنعقدة يف  ال��ث��الث��ني  دورت���ه 
والفنون فعالية  للثقافة  اأبوظبي  ونظمت جمموعة 
اأر���ش��ل��وا حتية  اإم��ارات��ي��ني  �شعراء  فيها ثالثة  ���ش��ارك 
تقدير لرائد الف�شاء الإماراتي يف اأطول رحلة عربية 
يف التاريخ اإىل الف�شاء. و�شعى ال�شعراء يف ق�شائدهم 
اإىل تعزيز مكانة ال�شعر العربي ودوره يف التعبري عن 
الإمارات  الوطن وال�شعوب، وخا�شة يف دولة  ق�شايا 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��ع��روف��ة ب��غ��ن��اه��ا ال��ث��ق��ايف وتراث 

�شعبها.قالت �شعادة هدى اإبراهيم اخلمي�س، موؤ�ش�س 
اأن  “ي�شرنا  وال��ف��ن��ون:  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة 
نلتقي يف رحاب ال�شعر حتت عنوان “ق�شائد بطموح 
ميّثلون  اإم��ارات��ي��ني  �شعراء  ث��الث��ة  مب�شاركة  زايد” 
اجل��ي��ل ال�����ش��اب ل��ل��ق�����ش��ي��دة احل��دي��ث��ة يف الإم������ارات، 
لرن�شل حتية تقدير لرائد الف�شاء �شلطان النيادي 
باأطول  قيامه  يف  يتمثل  ف��ري��داً  اإجن���ازا  يحقق  وه��و 
ال��ف�����ش��اء، جمّددين  اإىل  ال��ت��اري��خ  يف  ع��رب��ي��ة  رح��ل��ة 
ال��ت��ي يحّفزها يف كل  ال��ت��ط��ور  ب����اإرادة  عهد الل��ت��زام 

“من  اإىل الريادة«.وتابعت �شعادتها:  فرد منا التوق 
خالل مبادرة رواق الأدب والكتاب يف عامها الثامن، 
الفكر  اإ�شداراً يف   120 اأكرث من  اأثمرت عن  والتي 
التي  ال�شعرية  اأم�شيتنا  والأدب وال�شعر، ومن خالل 
و�شيفة  ال��ظ��اه��ري،  جن��اة  ال�شاعرة  فيها  ن�شت�شيف 
اأم����ري ال�����ش��ع��راء ل��ل��ع��ام احل�����ايل، وال�����ش��اع��رة مرمي 
نوؤكد  النّجار،  ح�شن  الدكتور  وال�شاعر  ال��زرع��وين، 
بدور  والحتفاء  العربي  الأدب  مكانة  لتعزيز  �شعينا 
والإن�شانية،  الوطنية  روؤان���ا  ع��ن  التعبري  يف  ال�شعر 

تت�شم  الذي  العريق  والإرث  الثقايف  الرثاء  وترجمة 
جمموعة  الأ�شيلة«.وت�شمنت  الإماراتية  هويتنا  به 
الظاهري،  جن����اة  ال�����ش��اع��رة  امل�����ش��ارك��ني  ال�����ش��ع��راء 
الزرعوين،  ال�شعراء؛ وال�شاعرة مرمي  اأمري  و�شيفة 
حاورهم  وال��ذي��ن  النجار،  ح�شن  الدكتور  وال�شاعر 
حيث  كعو�س  �شامح  والإع��الم��ي  وال�شاعر  ال�شحفي 
�شّلط ال�شوء على الإب��داع وعنا�شر الإلهام يف كتابة 
حيث  ا�شتثنائياً،  جن��اح��اً  الفعالية  ال�شعر.وحققت 
من  ال�شعر  ع�شاق  م��ن  متنوعاً  جمهوراً  ا�شتقطبت 

املميزة  الأم�����ش��ي��ة  و�شلطت  امل��ن��ط��ق��ة.  اأن��ح��اء  جميع 
ال�شوء على العالقة الوثيقة التي جتمع بني ال�شعر 
والرتاث الغني لدولة الإمارات، ما منح احلا�شرين 
الثقايف.ومّثلت فعالية  بالتبادل  جتربة فريدة غنية 
التزام  على  وا�شحاً  دلياًل  زايد”  بطموح  “ق�شائد 
التميز  بتعزيز  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
اأهمية  على  اأك���دت  كما  املنطقة.  يف  والفني  الثقايف 
ودوره  والتوا�شل،  للتعبري  و�شيلة  باعتباره  ال�شعر 

املهم يف احلفاظ على الرتاث الثقايف.

برعاية فخرية من عبد اهلل بن زايد وزير اخلارجية والتعاون الدويل

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون تقيم احتفالية اليوم العاملي لل�ضعر بعنوان »ق�ضائد بطموح زايد«

•• دبي-الفجر: 

 ،”2023 “�شهر القراءة الوطني  �شمن مبادراتها الداعمة ل� 
جل�شة  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  عقدت 
التوابل” للكاتبة الإماراتية  “دائرة  نقدية ناق�شت فيها رواية 
ق�شم  وطلبة  اأ�شاتذة  من  جمموعة  فيها  �شارك  عبيد،  �شاحلة 
�شل�شلة  اأم�شيات  �شمن  وذل��ك  بدبي،  الو�شل  جامعة  يف  الآداب 
“حديث املكتبات” التي تنظمها الهيئة يف مكتبة ال�شفا للفنون 
املحلية  والأدب��ي��ة  الثقافية  ال�شاحة  اإث���راء  بهدف  والت�شميم، 
“دبي  للتزامات  حتقيقاً  الإم��ارات��ي،  الأدب  باأعالم  والتعريف 
للثقافة” الهادفة اإىل ت�شجيع ودعم املواهب املحلية واإلهامها، 
كل  ويف  للجميع  بالثقافة  وال�شتمتاع  الإب���داع  فر�س  واإت��اح��ة 

مكان. 
�شوؤون  م��دي��ر ق�شم  اإمي���ان احل��م��ادي،  ال�����ش��دد، لفتت  ه��ذا  ويف 
احلوارية  اجلل�شات  اأه��م��ي��ة  اإىل  للثقافة”  “دبي  يف  املكتبات 
ال�شل�شلة،  هذه  للثقافة” �شمن  “دبي  تقدمها  التي  والنقدية 
يف  وتاأثريها  املتنوعة  الأدب��ي��ة  بالأجنا�س  التعريف  يف  ودوره���ا 
“حديث  عرب  الهيئة  “ت�شعى  وق��ال��ت:  املحلي.  الثقايف  امل�شهد 
املجتمع،  فئات  كافة  ل��دى  املعرفة  �شغف  تعزيز  اإىل  املكتبات” 
واأعمالهم  الإماراتيني  والكتاب  الأدب��اء  والإ���ش��اءة على جت��ارب 
واإبداعاتهم  ب�شماتهم  اإب���راز  يف  ي�شاهم  م��ا  املتنوعة،  الأدب��ي��ة 

التي تناولت رواية  النقدية  اأن اجلل�شة  اإىل  املختلفة”، منوهًة 
التوابل” تاأتي يف اإطار تعزيز ذائقة النقد الأدبي واإبراز  “دائرة 
يف  ودوره  الأدب��ي��ة،  الأعمال  واأ�شحاب  للُكتاب  بالن�شبة  اأهميته 

�شقل وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم يف هذا اجلانب. 

موا�صفات خا�صة

من  �شعري  بو  الر�شيد  الأ�شتاذ  الدكتور  ق��دم  الأم�شية  وخ��الل 
جامعة الو�شل، قراءة نقدية يف الرواية حملت عنوان “متاهي 
اأن  اإىل  اأ���ش��ار فيها  التوابل”،  “دائرة  الأدب��ي��ة يف رواي��ة  الأن���واع 
الكاتبة �شاحلة عبيد تاأتي يف مقدمة الأدباء الإماراتيني الذين 
كتبوا الن�س الأدبي مبوا�شفات خا�شة، تزيل احلدود الفا�شلة 
بني الأنواع الأدبية، وذلك منذ روايتها الأوىل “لعلها مزحة”. 

موا�شفات  م��ع  الق�شرية  الق�شة  موا�شفات  “تتماهى  وق���ال: 
ذلك  وف�شرُت  مزحة”،  “لعلها  عبيد  �شاحلة  عمل  يف  ال��رواي��ة 
بكون الكاتبة بداأت حياتها الأدبية كاتبة ق�شة ق�شرية، فتمكنت 
اإىل  انتقالها  وعرقلت  وجدانها  من  الق�شرية  الق�شة  قوالب 
الرواية”، منوهاً اإىل اأن هذه الظاهرة مل تكن وقفاً على �شاحلة 
عبيد، فهناك كثري من الكتاب – العامليني واملحليني – بدوؤوا 

بكتابة الق�شة الق�شرية واأرادوا التحرر منها. 

هواج�ض فكرية
ويف مداخلته، ت�شاءل د. بو�شعري اإن كان من يبداأ بالكتابة يف نوع 

اأدبي معني يعني اأن ي�شبح اأ�شرياً له؟
التوقف  يكون عرب  الأدب��ي  القالب  اأ�شر  التحرر من  اأن   مبيناً 
العاملية  الأدبية  الأعمال  قراءة  والإقبال على  فيه،  الكتابة  عن 
والعربية ثم التحول عنه، �شارباً مثاًل بالكاتب الإماراتي علي 
اأبو الري�س، م�شرياً يف الوقت ذاته اإىل اأن الكاتبة �شاحلة عبيد 
اب��ت��ك��ار  منٍط  م��ن  الأدب��ي��ة، ومتكنت  الأن����واع  خططت لتماهي 

جديد من الن�شو�س الأدبية امل�شتوحاة من التاريخ. 
املت�شلة  الفكرية  “الهواج�س  اأن  ورقته  يف  بو�شعري  د.  واأو�شح 
باأ�شرار املوت وم�شادر املعرفة ُتخرج الرواية من الدائرة املحلية 
من  اأم��ا  امل�شمون”،  حيث  من  العاملية  الإن�شانية  ال��دائ��رة  اإىل 
“اللغة ُتعد اأهم عن�شر تتكئ عليه  اأن  حيث ال�شكل، فاأ�شار اإىل 

الكاتبة،
وقال:  الأخرى”.  ال��روائ��ي��ة  املقومات  على  اتكائها  م��ن  اأك��رث   
الكاتبة  ي���د  يف  ت��غ��دو  التوابل”  “دائرة  رواي�����ة  يف  “اللغة 
كال�شل�شال الذي ت�شكله كما ت�شاء عن طريق اأ�شاليب النزياح، 
اأو  اأو احلدث  املكان  الرواية ينطلقون عادة من  ف��اإذا كان كتاب 
اللغة”،  من  تنطلق  عبيد  �شاحلة  ف��اإن  ال�شخ�شية،  اأو  الفكرة 
موؤكداً يف حديثه اأن رواية “دائرة التوابل” ُتعد اإ�شافة نوعية 
ترثي الرواية الإماراتية، وتفتح اآفاقاً فكرية وجمالية جديدة 

وجريئة اأمامها. 
اكت�صاف االأ�صرار

من�شورات  دار  ع��ن  التوابل” ال�����ش��ادرة  “دائرة  رواي���ة  اأن  يذكر 
املتو�شط يف ميالنو، هي اأحدث اإ�شدارات الكاتبة �شاحلة عبيد، 
وت�شرد فيها حكاية “�شريهان” التي ت�شافر اإىل مدينة اإدنربة 
لدرا�شة الت�شريح، وجتد نف�شها م�شغولة بهاج�س املوت واكت�شاف 
اأ�شراره، ما يدعوها اإىل طرح جمموعة اأ�شئلة وجودية مرتبطة 
باملوت، ل �شيما واإنها تتخذ من حا�شة ال�شم القوية التي ورثتها 
بالفطرة، اأداة ملعرفة هويات وطبائع واأ�شرار الآخرين، وهو ما 
يحدث اأي�شاً مع �شخ�شية “�شما” التي متتاز هي الأخرى بقوة 
يعجز عن متييز  “عزيز” الذي  لرفيقها  ال�شم، خالفاً  حا�شة 
التوابل، حيث  تعمل يف جتارة  ملجموعة  انتمائه  رغم  الروائح، 

يعتمدون على حا�شة ال�شم يف اإدراك ومتييز روائح التوابل. 

خالل جل�صة نقدية نظمتها �صمن �صل�صلة »حديث املكتبات«

»دبي للثقافة« ت�ضيء على »دائرة التوابل« ل�ضاحلة عبيد
�صغف املعرفة وتربز التجارب االأدبية واالإبداعية املحلية تعزز  الهيئة  احلمادي:  •اإميان 

التوابل« اإ�صافة نوعية تفتح اآفاقًا فكرية وجمالية اأمام الرواية االإماراتية »دائرة  بو�صعري:  •الر�صيد 

•• دبي-الفجر: 

و”عزيز  عينك”  “قرة  ه��ي  ن��وع��ي��ة  خليجية  اأع���م���ال  ث��الث��ة 
دبي  تلفزيون  �شا�شة  ت��زي��ن  يعلمون”  وم��ا  و”النون  الروح” 
التابعة ملوؤ�ش�شة دبي لالإعالم، طوال اأيام �شهر رم�شان املبارك، 
جتمع يف ظاللها نخبة من جنوم اخلليج، وعلى راأ�شهم “�شيدة 
اإلهام  وال��ف��ن��ان��ة  ال��ف��ه��د،  ح��ي��اة  ال��ف��ن��ان��ة  اخلليجية”  ال�شا�شة 
الف�شالة، والفنان حممد املن�شور الذي يطل هذا العام برفقة 
حكايات  جمموعة  جميعاً  ليقدموا  املن�شور،  ح�شني  �شقيقه 
يف  وتقدمها  املهمة  الجتماعية  الق�شايا  بع�س  تعالج  واقعية 
مبثابة  الأعمال  هذه  لتبدو  خفيفة،  كوميدية  درامية  قوالب 
ال�شباق  دب��ي يف  تلفزيون  يراهن عليه  ال��ذي  الأ���ش��ود  احل�شان 
الفنانة  العام.  جتارب درامية نوعية تعودت  الرم�شاين لهذا 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ي��اة ال��ف��ه��د ت��ق��دمي��ه��ا ���ش��ن��وي��اً يف رم�����ش��ان، فبعد 
جتربتها الأخرية “�شنوات اجلري�س” الذي جاء يف قالب تراثي 
وقدم اأحداثاً اإن�شانية، تطل “اأم �شوزان” يف رم�شان هذا العام 
حكاية  لتقدم  املمر�شة،  زي  فيها  ترتدي  خمتلفة  ب�شخ�شية 
خمتلفة جتمع بني الدراما والكوميديا اللطيفة حتمل عنوان 
“قرة عينك” وتعر�س يومياً على �شا�شة تلفزيون دبي يف متام 
ال�شاعة التا�شعة م�شاًء وتقدم فيها �شرداً حلكاية ممر�شة تدعى 
ال�شجن، حيث  اإىل دخ��ول  بها  ت��وؤدي  بق�شية  تتورط  “كلثم” 
وبعد  بها،  تت�شبب  اأو  ترتكبها  مل  جرمية  عقوبة  فيه  تق�شي 
حقها  الفهد” ل�شرتداد  “حياة  ت�شعى  ال�شجن،  من  خروجها 
بقيمة  تعوي�س  على  لتح�شل  براءتها،  اإثبات  من  متكنها  بعد 

تغيري حياتها بالكامل.  يف  ت�شاهم  كويتي،  دينار  مليون   15
ويف م�شل�شل “قرة عينك” الذي ُيعاد يف متام ال�شاعة الواحدة 
الفهد  اخلليجية” حياة  ال�شا�شة  “�شيدة  تعود  ظهراً   والربع 
حممد  الأخ��وي��ن  البحرينيني  الكاتبني  م��ع  جم���دداً  للتعاون 
حني  يف  هارون” و”مارغريت”،  “اأم  عملي  بعد  �شم�س  وعلي 

�شبق  ال��ذي  عبيد  ب��و  �شعود  امل��خ��رج  م��ع  الأوىل  للمرة  تتعاون 
رم�شان  حافظ” يف  احلميد  عبد  “عائلة  م�شل�شل  اإخ���راج  له 
امل��ا���ش��ي، ومي��ت��از ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��ن��اده ع��ل��ى ق�����ش��ة حقيقية 
ت�شعى  حيث  الإن�شانية،  املجتمعات  واق��ع  مع  القوي  وارتباطه 
الذين  الأ�شخا�س  طبقة  اإب���راز  اإىل  خاللها  م��ن  الفهد  حياة 
من  ثلة  العمل  ه��ذا  يف  وي�شارك  احلياة.  يف  للظلم  يتعر�شون 
وعبدالعزيز  عبداهلل،  رمي  الفنانة  بينهم  ومن  اخلليج،  جنوم 
واأ�شيل  امل��وؤم��ن،  و�شمود  ع��ل��ي،  و�شيماء  امل���ال،  و���ش��الح  ن�شار، 

عمران، وحممد الدو�شري، وح�شة النبهان وغريهم. 
الكويتية  الفنانة  تخلع  العام،  هذا  رم�شان  نوعيةويف  جتربة 
به  اأط��ل��ت  ال��ذي  الكوميديا  ث��وب  كتفيها  ع��ن  الف�شالة  اإل��ه��ام 

وتطل   ،”2 ح��اف  “اأمينة  م�شل�شل  يف  املا�شي  رم�شان  خ��الل 
“النون  اجل��دي��د  م�شل�شلها  يف  اجل��وه��ر  �شهاب  الفنان  برفقة 
وما يعلمون” الذي يعر�س يومياً على تلفزيون دبي يف متام 
جديدة  حكاية  القناة  مل�شاهدي  لتقدم  م�شاًء،  الثامنة  ال�شاعة 
حتمل الكثري من الت�شويق وامل�شاعر املتناق�شة والنتقام حتمل 
توقيع املوؤلف عبد الرحمن اأ�شكناين، حيث تدور الأحداث حول 
تعي�س م�شاعر متناق�شة بني  التي  الف�شالة(   “فجر” )اإلهام 
والدها  فيه فرحة  تتلم�س  ال��ذي  الوقت  واحل��زن، ففي  الفرح 
مبيالد �شقيقها اجلديد، تعي�س حالة من احلزن العميق على 
رحيل والدتها التي تفارق احلياة اأثناء ولدة �شقيقها، لتم�شي 
والدها  التخل�س من ظلم  “فجر” بقية حياتها وهي حتاول 

ل��ه��ا، م��ا يحفزها ذل��ك على �شلوك ط��ري��ق الن��ت��ق��ام م��ن كافة 
الذين ت�شببوا بالظلم لها، اعتقاداً منها باأن ذلك ميثل طريقة 
“النون وما  متكنها من الدفاع عن حقوقها.  وميثل م�شل�شل 
اإخراجه  اأنتجته �شركة درمي بيكت�شرز، وتوىل  يعلمون” الذي 
حمد البدري، جتربة نوعية جديدة ت�شاف اإىل �شجل الفنانة 
جانب  اإىل  فيه  يطال  ال��ل��ذان  جوهر،  و�شهاب  الف�شالة  اإل��ه��ام 
الفنانة فاطمة احلو�شني،  ثلة من جنوم اخلليج، ومن بينهم 
اأح��م��د، وع��ب��داهلل الطليحي، وه���دى حمدان،  وط��ي��ف، وع��ب��ري 
وحممد ال�شرييف، ورانيا �شهاب، وح�شن املطوع، و�شارة العنزي، 

و�شبنم خان، وهبه الناجم، وزينب يو�شف.
حياة متناق�شة

وعلى �شا�شة قناة دبي، يجتمع الفنان الكويتي حممد املن�شور 
وجديدة  مميزة  درامية  جتربة  يف  املن�شور  ح�شني  �شقيقه  مع 
فيها  ر�شيد،  م�شطفى  الروح” للمخرج  “عزيز  عنوان  حتمل 
“�شعود”  ب��ع��ودة  ت��ب��داأ  ب��ال�����ش��راع��ات،  مليئة  ح��ك��اي��ة  ي�����ش��ردان 
)ح�شني املن�شور( اإىل البالد بعد ا�شتكماله درا�شته يف اخلارج، 
)حممد  “�شالح”  �شقيقه  وب���ني  بينه  اخل���الف���ات  تن�شب  اإذ 
املن�شور(، ما يوؤدي اإىل قطيعة تامة بينهما تنعك�س تر�شباتها 
وال�����ش��راع��ات بني  ال��ت��وت��ر  اأ���ش��ك��ال  فتت�شاعف  اأب��ن��ائ��ه��م��ا،  على 
املن�شور من خاللها  الفنان حممد وح�شني  ليقدم  الطرفني، 
لبع�س  انعكا�شاً  ذل��ك  ليبدو  وغريبة،  متناق�شة  حياة  اأمن��اط 
وميتاز  العربية.  املنطقة  يف  الواقعية  الجتماعية  الق�شايا 
هذا العمل بتقدميه للفنان حممد املن�شور ب�شخ�شية جديدة 
تختلف متاماً عن ال�شخ�شيات الرتاثية التي اعتاد تقدميها يف 

اأعماله الدرامية. 
وميثل “عزيز الروح” الذي يعر�س يف متام ال�شاعة اخلام�شة 
بني  جتمع  اخلليجية  الدراما  يف  وجديدة  ثرية  جتربة  م�شاًء 
جنوم  من  نخبة  باأ�شماء  العمل  ويتزين  والكوميديا،  الدراما 
الفنانة فخرية خمي�س، وهدى اخلطيب،  اخلليج ومن بينهم 
الرجيب،  وكفارح  العماين،  وملياء طارق، وحمد  اأحمد،  وعبري 
يو�شف،  واأحمد  وتقى،  النجار،  واأحمد  بهبهاين،  وعبدالعزيز 
وبدر املن�شور، وفي�شل ال�شريف، وهاين الهزاع، وغرور �شفر، 
من  جمموعة  العمل  عرب  يثريون  والذين  التميمي،  واأح��الم 
نفو�س  ال��درام��ا يف  ت��رتك��ه  ال���ذي  الأث���ر  الأ�شئلة ح��ول طبيعة 
الن�شيج  على  الجتماعية  الق�شايا  ت��وؤث��ر  وكيف  امل�شاهدين، 

املجتمعي وقيمه املتنوعة.
يذكر اأن الأعمال الدرامية الثالثة، تعر�س اأي�شاً على من�شة 
متابعة  ميكن  حيث  “اأوان”،  الرقمية  لالإعالم  دبي  موؤ�ش�شة 
حلقاتها مبا�شرة على املن�شة مبجرد انتهائها من العر�س على 

�شا�شة قناة دبي.

جتمع يف اأحداثها حياة الفهد واإلهام الف�صالة وحممد وح�صني املن�صور

الدراما اخلليجية على تلفزيون دبي.. ق�ضايا واقعية وحكايات م�ضوقة
ال�صجن يف »قرة عينك« وحت�صل على تعوي�ض بقيمة 51 مليون دينار كويتي تدخل  الفهد  •حياة 

تعلمون«  وما  »النون  يف  الكوميديا  ثوب  تخلع  الف�صالة  •اإلهام 
االإخوة  �صراع  ويج�صدان  الروح«  »عزيز  يف  يطالن  املن�صور  وح�صني  • حممد 

الثالثاء   28  مارس    2023  م   -    العـدد   13810  
Tuesday   28    March    2023   -  Issue No 13810



فــن �أجـنـبــي

27
بنية درامية حتاكي واقع البيئات املنعزلة

العبودية  تاريخ  عن  احلقائق  نب�س   :Black Snow

ينحدر م�شل�شل اجلرمية الأ�شرتايل اجلديد، Black Snow، من تلك الأ�شئلة ال�شاقة 
ال�شا�شة  قّلما نرى مثيلهما على  وات��زان،  وياأخذ على عاتقه مهمة طرحها بجدية  ذاتها، 

ال�شغرية.
من  اأ�شالفهم  اخُتطف  ال��ذي��ن  اجل��ن��وب  بحر  ج��زر  �شكان  على   Black Snow ي��رك��ز 
منت�شف  ب��ني  اأ���ش��رتال��ي��ا،  يف  ال�شكر  ق�شب  ح��ق��ول  يف  ق�شرياً  للعمل  الأ�شلية  مواطنهم 
القرن التا�شع ع�شر واأوائل القرن الع�شرين، متتبعاً حياة �شكان اجلزر املعا�شرة يف �شمال 
املوؤمل عرب لغز جرائمي  العن�شرية  با�شتمرار مع تاريخ  اليوم، وكيف تت�شابك  كوينزلند 

ميتد ل�شت حلقات.
تتنقل اأحداث امل�شل�شل بني عام 1994، حني يعرث على جثة ال�شابة اإيزابيل بيكر )تاليجا 
الذي   2019 وع��ام  قليلة،  باأيام  الثانوية  املدر�شة  من  تخرجها  قبل  ك���وروا(،   �� بالكمان 
املحقق  اأ�شرار م�شينة على يد  ال�شغرية من  البلدة  �شبب وفاتها، وما تخفيه تلك  يك�شف 

اخلارجي جيم�س كورماك )ترافي�س فيميل(.
يف  ُنب�شت  طالبي،  كم�شروع  اآ�شفورد  مدر�شة  اأجنزتها  زمنية  كب�شولة  العامني  بني  يجمع 
ذكرى افتتاحها املئوية، وفيها حفظت مالحظات طالب املدر�شة حول حياتهم، وتوقعاتهم 
الغبار  نف�س  ي�شتدعي  دليل  الكب�شولة،  عاماً. يف   25 م��رور  بعد  عليه  يغدوا  اأن  ملا ميكن 
عن ق�شية اإيزابيل املعلقة منذ �شنوات، وي�شري اإىل اأن القاتل واحد من �شكان البلدة ذاتها، 

ولي�س "جمرماً من خارجها"، كما زعمت ال�شرطة املحلية.
يت�شاقط الثلج الأ�شود مع بداية احللقة الثانية، وهو الرماد الناجت من حرق ق�شب ال�شكر، 
اأ�شرتاليا يف  اأن تاريخ  اإذ �شرعان ما يت�شح  املا�شي على احلا�شر من جديد،  ومعه يهطل 
على  باإ�شرارها  كان مرتبطاً  اإيزابيل  فموت  مبا�شرًة،  تلك اجلرمية  يقبع خلف  العبودية 
معرفة م�شري �شابني ملوينيَ الب�شرة، هاجرا اإىل اأ�شرتاليا للعمل ب�شكل "غري �شرعي" يف 
اأوائل الت�شعينيات، ووقعا �شحية رجل عن�شري يقود ال�شخ�شيات الثالث اإىل حتفها بطرق 

خمتلفة.
ل يقدم Black Snow ملخرجيه �شيان ديفيز وماثيو �شافيل م�شاءلة تاريخية عن واقع 
العن�شرية يف اأ�شرتاليا فح�شب، بل يكاد يجزم باأن العبودية مل تنتِه بعد، داخل كوينزلند 
على الأقل؛ فما زال العمال "غري ال�شرعيني" يتعر�شون ل�شتى اأنواع النتهاكات يف مواقع 
اآ�شفورد، مثل �شتيف، وهو مالك  اأيدي الأ�شياد املعا�شرين يف بلدة  عملهم وخارجها، على 
الطاحونة الغني الذي يحتجز جوازات �شفر العاملني ويجربهم على العمل باأجور زهيدة، 
ويتحر�س بالعامالت الإناث منهن على مراأى من اأعني اجلميع، فيما يبّي�س جرائمه تلك 
درا�شية،  منحاً  اليافعني  للطالب  يقّدم  كاأن  الفقرية،  للبلدة  تقدمي خدمات عديدة  عرب 
املتف�شية،  البطالة  اأزم��ة  حلل  اإيزابيل،  ال�شحية  وال��د  وه��و  الكني�شة،  ق�س  مع  يتعاون  اأو 
وبحجتها يبني �شتيف جي�شاً من املتطرفني والفا�شيني مثل بيلي، ال�شاب املدمن العاطل 
من العمل، وغريه من �شكان البلدة امل�شطربني املوؤمنني بتفوق العرق الأبي�س، يرتكبون 

جرائمه بالنيابة عنه، ويعاقبون عليها وحدهم اأي�شاً، كما يف حالة قاتل اإيزابيل.
اأما ال�شرطة املحلية التي تبدي ا�شتياًء وا�شحاً من اإعادة فتح ق�شية اإيزابيل لأ�شباب تتعلق 
بالف�شاد، فال جتتهد اإل لإقناع فتاة �شغرية باإزالة طالء الحتجاجات الأحمر عن متثال 
به  يحتفي  ال��ذي  اخليالية  البلدة  موؤ�ش�س  وهو  اآ�شفورد،  جليم�س  املدينة  و�شط  يف  ُن�شب 

اجلميع، على الرغم من م�شاركته يف ا�شتح�شار العمال اإىل املن�شاآت الزراعية يف كوينزلند 
خالل القرن التا�شع ع�شر.

واملنطق  املتقنة  احلبكة  ح�شاب  على  املفاجاأة  بناء  يف  جتتهد  التي  اجلرمية  لألغاز  خالفاً 
اأحياناً، وت�شعى لتقدمي وابل من الأجوبة غري ال�شرورية، يتقدم Black Snow ببطء 
بع�شها  ق��رب.  من  ودوافعها  بال�شخ�شيات  معرفاً  الإث���ارة،  ن��وع  ملتطلبات  اآب��ه  غري  �شديد، 
امل�شل�شل على  الفهم، كما يف حالة املحقق كورماك، الذي يحافظ �شناع  يظل ع�شياً على 
اأ�شرة  اأنه ينحدر من  نعلم  املعنى.  النهاية، من دون ترك فجوات يف  غمو�س ق�شته حتى 
معنفة، واأن خلفه ق�شة تدفعه اإىل اأذية نف�شه، وحرق �شدره مبقب�س ولعة ال�شيارة، لكن ل 
حاجة لنا اأكرث من تلك التموجات الهادئة يف ن�شيج الق�شة املن�شابة ب�شال�شة، حتى نعرف 

اأن �شيئاً ما يجري بعيداً عن الأعني، ويلعب دوراً اأكرب مما نتخيل يف ت�شيري الأحداث.
م��ا ن���راه ه��و قمة اجل��ب��ل اجل��ل��ي��دي ف��ق��ط، واأ���ش��ف��ل��ه، حت��ت امل��ي��اه ال���راك���دة، تقبع الدوافع 
للتاأقلم  امل�شتمر  اإيزابيل  بكفاح عائلة  يتمثل  املعلنة، منها ما هو يومي،  وال�شراعات غري 
ت�شاوؤلت  بالذنب ويف  وال�شعور  القتل  دواف��ع  نف�شية، تبحث يف  واأخ��رى  ابنتهم،  مع مقتل 
اإيزابيل  ب�شقيقة  املتمثل  الأ�شغر  املباغت، ف�شاًل عن �شراعات اجليل  املوت  اليافعني عن 
واللتزام  كالنا  املتمردة  والبنة  املتدينة  العائلة  مع  ب��اور(  )جيم�شون  هايزل  ال�شغرى، 

ال�شيا�شي والأخالقي يف زمن ت�شعب فيه تلك املهمة اأكرث واأكرث.
اأو ا�شمحاللها عرب الزمن،  يخدم �شرد الق�شة غري اخلطي مراقبة ازده��ار ال�شخ�شيات 
الأحيان،  غالب  يف  واملرهقة  املتبادلة،  العالقة  اإىل  اإ�شافة  عليها،  املرتكبة  اجلرمية  واأث��ر 
بينها وبني تاريخها العرقي والبيئة املحيطة بها، اإذ ي�شع العمل اأمامنا بحثاً �شو�شيولوجياً، 

حول جزر بحر اجلنوب التي يندر، اإن مل ينعدم، ح�شورها الفعال عرب الدراما املعا�شرة.
اأما مو�شوعة اجلزيرة، املكان النائي، والعالقة بني عزلة الغابات والعقل الإجرامي، فهي 
ي�شنع  اأن��ه   Black Snow يف  املختلف  جيداً.  اجلرمية  األغاز  درام��ا  األفتها  مو�شوعة 
عربها بنية درامية حتاكي واقع البيئات املنعزلة، فيها ف�شاء مغلق يتفعل بدخول الآخر، 
وهو اجلحيم احلقيقي يف حالة �شكان البلدة املنغلقة التي بنت افرتا�شاتها عن الآخرين، 

واأغلقت اأبوابها يف وجوههم منذ زمن بعيد.
ل يح�شر الغريب يف اآ�شفورد اإل عاماًل م�شطهداً، رجاًل اأبي�س م�شطهداً، اأو عابر �شبيل 
يبحث عن فر�شة ل�شتغالل �شكانها. لذات الأ�شباب ُتقاطع رحلة اإيزابيل و�شديقتها اإىل 
خارج البلدة ب�شكل موؤمل قبيل وفاتها، اإذ متتنع ال�شابة عن ال�شفر اإىل اخلارج خوفاً مما 
يقبع خلف اأ�شوار بلدتها ال�شيقة، وحتارب عائلتها عالقتها بال�شاب الأبي�س، اأنطون، خوفاً 
من انفكاكها عن التزامها نحو عائلتها وق�شايا عرقها. اأما اخلوف الأكرب، فهو من حمقق 
غريب يودي باأمن البلدة وا�شتقرارها، كورماك القادم من خارج البلدة، يجابه هو الآخر 
اللغز  املتما�شك ويحل  ن�شيجها  اخ��رتاق  يف  اأخ��رياً  لكنه ينجح  �شكانها،  بالرف�س من قبل 

الذي اأربك البلدة ل�شنوات عديدة.
اأن تغدو  الإث��ارة على  اأعمال  معا�شراً عن قدرة  اأمامنا منوذجاً   Black Snow ي�شع 
مو�شوعات اأكرث جدية وحيوية، تناظر ال�شيا�شة وتغّلط ال�شيا�شيني، وتدر�س اجلرمية يف 
وراء  اللهث  املعتاد يف  والتاريخي والقت�شادي، وحتيدها عن م�شارها  �شياقها الجتماعي 

اللغز، واإن اأودى باملعنى.

من  للعديد  كنموذج  املهنية  حياتها  ب��داأت  التمثيل،  ع��امل  تدخل  اأن  قبل  ال��واق��ع،  يف 
ا يف عدد قليل من مقاطع الفيديو  م�شابقات ملكات اجلمال. بعد ذلك، �شوهدت اأي�شً
 Friday املو�شيقية متبوعة بعدد من اأفالم هوليوود التي ت�شمنت اأفالًما مثل
و   The Stepfather و   Zombieland و   Night Lights

الأخرى. الأفالم  من  العديد  بني  من   Paranoia
واأعد موقع pinkvilla  تقريرا مف�شال عن اأمرب هريد وتفا�شيل حول 

�شايف ثروتها ومنط حياتها الفاخر ومهنتها يف هوليوود.
اأمرب واحدة من اأ�شهر ممثالت هوليوود ال�شابات، كانت جزًءا من اأفالم 
 .Justice League و   Aqua man مثل  ال�شهرية  ه��ول��ي��وود 
�شاهمت حياتها املهنية يف هوليوود وعملها خارج ال�شا�شة يف زيادة ثروتها 

ال�شخمة التي تقدر باملاليني.
كانت خ�شارة اأمرب هريد يف املحكمة اأمام جوين ديب واإلزامها بتعوي�س 
مو�شوًعا  ثروتها  قيمة  �شايف  جعل  دولر،  ماليني   10 ل�  و�شل  �شخم 

مثرًيا للنقا�س خالل الأ�شهر القليلة املا�شية.
ووفقا ملوقع pinkvilla فاإن �شايف ثروة اأمرب هريد و�شل يف 2023، 

اإيل حوايل مليون دولر فقط.
 بينما متكنت املمثلة �شابًقا من حتقيق ثروة �شخمة من خالل م�شاهمتها يف 

�شناعة ال�شينما والتلفزيون،
 لت�شوية دعوى الت�شهري، كان عليها اأن تدفع لزوجها ال�شابق جوين ديب مبلًغا 

�شخًما اأثر ب�شدة على �شايف ثروتها.
ووفقا للموقع فان الراتب ال�شنوي للنجمة هو مليون دولر، والدخل ال�شهري حوايل 

.2023 عام  يف  دولر   10000
ويف حني اأن دخلها ال�شهري يبلغ 10000 دولر فقط حتى الآن، عندما 
اإ�شدارها  مت  التي  الوثائق  ك�شفت  ه��ريد،  حياة  بنمط  الأم��ر  يتعلق 
علًنا خالل حماكمة اأمرب وجوين ديب اأن نفقاتها ال�شهرية ت�شل 

الإيجار  ن��ف��ق��ات  ت�شتلزم  ق��د  وال��ت��ي  دولر   43،700 اإىل 
باخلارج،  الطعام  وتناول  والعطلة،  والهدايا،  والرتفيه 

وال�شروريات الأ�شا�شية.
م��ن ال��وا���ش��ح، ب��ع��د حم��اك��م��ة ال��ت�����ش��ه��ري، ك��ان��ت اأمرب 

املمثلة  نا�شدت  ال��واق��ع،  م��ايل، يف  ه��ريد يف حالة ف�شل 
جوين ديب احل�شول على دعم زوجي مببلغ 50 األف دولر 

�شهرًيا.
اأثناء حماكمة الت�شهري، كانت هريد تعي�س يف فرجينيا، يف ق�شر فخم باهظ 

5 ماليني دولر  ب��ح��وايل  ُق��در الق�شر   ،TMZ ل���  الإي��ج��ار مرتفع ج���ًدا. وف��ًق��ا 
باإيجار �شهري قدره 22500 دولر .

25 دقيقة على الأقل بال�شيارة  وفًقا ل�شحيفة ديلي ميل، كان الق�شر على بعد 
من حمكمة فريفاك�س الريفية، وي�شم العقار الذي تبلغ م�شاحته 13000 قدم 
10 حمامات وغرفة طعام �شخمة تت�شع حل��وايل ع�شرة  و  8 غرف نوم  مربع 
�شيوف. اإىل جانب ذلك، يحتوي على غرفة للقراءة وملعب تن�س وغرفة األعاب 

بها بلياردو وم�شرح �شينما ومنتجع �شحي مع حدائق خالبة.
كما متتلك هريد عقاًرا يف وادي يوكا يقع داخل �شحراء كاليفورنيا ا�شرتته 

يف عام 2019 مببلغ يقدر مبليون دولر.
الفاخرة، ويحتوي اجلراج اخلا�س  بال�شيارات  اأمرب مغرمة  لطاملا كانت 

بها على عدد  من اأغلى ال�شيارات يف العامل،
 Heard ل�شركة  اململوكة  الثمن  باهظة  ال�شيارات  قائمة  ت�شمل   

 Sport و   Dodge Touring و   RT Range Rover
.Tesla Model S

 Vintage Dodge  1967 لي�س هذا فقط، فهي متتلك   
 Mercedes و Ford Mustang 1968 و Charger

ا. اأي�شً  250 SL

ق�صر و�صيارات فاخرة

رغم ادعائها الفقر..  تعرف على �ضايف ثروة اأمرب هريد 

يف عام 2020، ادعى رئي�ض الوزراء االأ�صرتايل ال�صابق، �صكوت موري�صون، اأْن لي�ض الأ�صرتاليا تاريخ 
من العبودية. اأ�صعلت تلك املزاعم حينها عا�صفة من االنتقادات ملوري�صون، واأعادت نب�ض احلقائق 

عن تاريخ اأ�صرتاليا احلقيقي، وعن عالقة االأجيال اجلديدة بالندبة التي خلفها اأ�صالفهم.

اأمرب هريد اأ�صبحت ا�صما ماألوفا يف الفرتة االأخرية بعد ق�صيتها مع زوجها ال�صابق النجم جوين ديب والتي كانت حديث 
هوليوود وال�صحافة العاملية خالل العام املا�صي، وعلى الرغم من ذلك، اإال اأن هرد فنانة معروفة تتمتع مبهنة ناجحة جًدا 

كنجمة يف هوليوود.
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الدهون يف ثالث مناطق من اجل�ضم قد حتمي 
الدماغ من ال�ضكتات الدماغية واخلرف!

على الرغم من اأن اللتهاب يرتبط ارتباطا وثيقا بال�شمنة، اإل اأنه لي�شت 
كل اأنواع الدهون �شارة بالقدر نف�شه.

عندما تتمو�شع الدهون يف جتويف البطن، على �شبيل املثال، فاإنها حتفز 
الدماغية.  وال�شكتة  الطريق لأمرا�س مثل اخلرف  الذي ميهد  اللتهاب 
حتمي  ق��د  اأن��ه��ا  اإىل  الأب��ح��اث  ت�شري  اآخ���ر،  مكان  يف  توزيعها  يتم  وعندما 

اجل�شم من املر�س.
 Diabetes وقد اأو�شحت النتائج العلمية اجلديدة، التي ُن�شرت يف جملة
Association الأمريكية لل�شكري، العالقة بني توزيع الدهون واإنتاج 

هرمون ال�شرتوجني لدى الن�شاء.
اأماكن مثل  اأن ميل الإناث لإيداع املزيد من الدهون يف  ووجدت الدرا�شة 

الوركني وظهر الذراعني يقي من التهاب الدماغ.
ومع تقدم اجل�شم يف العمر، يبداأ يف اجل�شم تراكم الدهون حول الأع�شاء 
با�شم  امل��ع��روف  ال��ده��ون،  م��ن  ال��ن��وع  وه���ذا  البطن.  الرئي�شية يف جت��وي��ف 
الدهون احل�شوية، يفرز ال�شيتوكينات التي حتفز التهاباً منخف�س الدرجة 

يف جميع اأنحاء اجل�شم. 
الأع�شاب  علم  ق�شم  يف  الأع�����ش��اب  ع��امل  �شرتاناهان،  اإم  األك�شي�س  ودر����س 
الأدوار  اأوغو�شتا،  بجامعة  جورجيا  يف  الطب  كلية  يف  التجديدي  والطب 

املختلفة املخ�ش�شة لالإ�شرتوجني لدى الن�شاء.
“عندما يفكر النا�س يف احلماية لدى الن�شاء، فاإن فكرتهم الأوىل  وقال: 
هي الإ�شرتوجني. لكننا بحاجة اإىل جتاوز الفكرة املب�شطة القائلة باأن كل 
وتعر�س  الهرمونية  الختالفات  على  ينطوي  اجلن�شني  بني  الخ��ت��الف 
الأ�شا�شية  الآل��ي��ات  يف  اأعمق  ب�شكل  التفكري  اإىل  حقا  نحتاج  الهرمونات. 
لالختالف بني اجلن�شني التي ميكننا معاجلتها والعرتاف بالدور الذي 

يلعبه اجلن�س يف النتائج ال�شريرية املختلفة”.
يف  البحث  نظر  ال��دم��اغ،  التهاب  على  الدهون  توزيع  تاأثري  كيفية  ولفهم 
كيفية تاأثري الزيادات يف كمية وموقع الأن�شجة الدهنية على اأدمغة كل من 

ذكور واإناث الفئران.
اأمناط  ت��ك��ون  اأن  ميكن  كيف  بتقييم  الفريق  ق��ام  حت��دي��دا،  اأك���رث  وب�شكل 

الدهون املميزة �شببا رئي�شيا للحماية من اللتهاب.
واأجريت الدرا�شة على اإناث الفئران البدينة لأن لديها دهوناً حتت اجللد 

اأكرث ودهوناً ح�شوية اأقل من نظرائها الذكور.
يف اإناث الفئران، مل يجد الباحثون اأي دليل على التهاب الدماغ اأو مقاومة 
الأن�شولني، ما يزيد اأي�شا اللتهاب وميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�شابة مبر�س 

ال�شكري.
لكن هذا تغري بعد و�شول الفئران اإىل �شن الياأ�س.

وبعد توقف الدورة ال�شهرية، لحظ العلماء اأن توزيع الدهون حتول اإىل 
حد ما لي�شبح مثلما عند الذكور.

ثم اأجرى الباحثون بعد ذلك عملية جراحية م�شابهة ل�شفط الدهون على 
القوار�س لإزالة الدهون من حتت اجللد. ووجدوا: “عندما اأخذنا الدهون 
التي حتت اجللد من املعادلة، فجاأة بداأت اأدمغة الإناث يف اإظهار اللتهاب 
كما تفعل اأدمغة الذكور، وتكت�شب الإناث املزيد من الدهون احل�شوية. اإنه 

نوع من حتويل كل �شيء نحو موقع تخزين اآخر”.

• كم عدد البي�ض الذي ميكن اأن ت�صعه اأنثى جنم البحر كل يوم؟
- حوايل 200 مليون بي�شة يومًيا.

اأنفه مبقدمة منخاره؟ فتحة  تقع  الذي  الوحيد  الطائر  هو  • ما 
-طائر الكيوي.

• ما هو الطائر الذي ي�صتخدم رجليه يف الوقوف لكنه ال ي�صتطيع 
اأن مي�صي وال ي�صتطيع و�صع رجليه اأمام بع�صهما البع�ض؟

- طائر الطنان.
اأن يقف عليه،  اإذا ا�صتطاع االإن�صان  الذي  الكوكب  هو  ما   •

�صيبلغ وزنه حينها ال�صعف تقريبًا عن وزنه على االأر�ض؟
- كوكب امل�شرتى.

اأقرب املواد الكيميائية يف تركيبها اإىل دم االإن�صان؟ هي  • ما 
- مياه البحر.

• هل تعلم اأن حرف E هو اأكرث احلروف ا�شتخداما يف اللغة الإجنليزية.
واللغة  الإ�شبانية  واللغة  ال�شينية  امل��ان��دري��ن  لغة  ه��ي  ال��ع��امل  دول  يف  �شيوعا  اللغات  اأك��رث  اأن  تعلم  ه��ل   •

الإجنليزية. ح�شب عدد املتحدثني بها.
اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  هي  “حلمت”  تعني  التي   Dreamt كلمة  اأن  تعلم  هل   •

الإجنليزية.
• مدينة بريث هي املدينة الأكرث جاذبية يف اأ�شرتاليا.

• هل تعلم اأن اليود هو عن�شر كيميائي �شبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�شم �شلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�شريات  �شكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بربيق  يتميز  ال�شواد،  اإىل  �شارب  رم��ادي 
يتواجد ب�شكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�شتخرج عادة من رماد اأ�شنة الالمينارية. 
ولليود ا�شتعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�شتعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�س الغددية وت�شلب ال�شرايني والروماتيزم. 
• هل تعلم اأن هناك اأكرث من 40 األف جن�س من الذباب منت�شرة يف جميع اأنحاء العامل. منها الذباب املنزيل 
الذباب الأ�شود املنت�شر يف الغابات ال�شمالية الذي يحت�شد يف الربيع باأعداد ل  اأي�شاً  العادي املاألوف، ومنها 
ح�شر لها، وت�شل درجة ع�شته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل الإن�شان. وللعلم فقط، فاإن جناح الذبابة يتحرك يف 

الثانية الواحدة اأكرث من 330 مرة. 

الببغاء.. املخادع
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الع�صل 
الع�شل  ا���ش��ت��ب��دال  ميكن   
الريجيم،  يف  ب��ال�����ش��ك��ر 
ب���ه���دف خ��ف�����س ح����وايل 
ال�شعرات  م����ن   63%
احل��������راري��������ة ال���ي���وم���ي���ة 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ة. ع��ل��م��اً ب����اأنَّ 
اأك��رث ح��الوة من  الع�شل 
ال�شكر، وميكن ا�شتخدامه 
يحوي  وه��و  التحلية،  يف 
الأمينية  الأح�����م�����ا������س 
والفيتامينات  وامل���ع���ادن 
اأي�س  يف  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي 
للكولي�شرتول والدهون، 

وخ�شارة  الدهون  اإح��راق  يف  الع�شل  وُي�شاعد  ال��وزن.  زي��ادة  متنع  وبالتايل 
الدم ويتحكَّم يف اجلوع ويزيد من  ال�شكر يف  م م�شتويات  ُينظِّ ال��وزن، فهو 

كفاءة عمليَّة الأي�س واإحراق الدهون اأثناء النهار.
الكثري من  املناعة، ومينح متناوله  نظام  ي  ويقوِّ اله�شم  ز عمليَّة  يعزِّ كما 

الطاقة الالزمة للقيام بالأعمال اليوميَّة.
عند خلط الع�شل واملاء الدافئ، هو يفيد يف ه�شم املواد الغذائيَّة يف اجل�شم، 
ال�شموم  املذكور من  اخلليط  ُيخلِّ�س  كما  ال�شباح،  يف  �شربه  عند  �شيَّما  ل 
والف�شالت املرتاكمة داخل اجل�شم، وبالتايل ُي�شاعد يف خ�شارة الوزن ب�شكل 

اأ�شرع، حيث اأنَّ الكليتني تعمالن على نحو اأف�شل.

هذا  وك��ان  ببغاء  �شراء  على  البناء  ا�شر  الطويل  والوقت  امللل  ك�شر  وامعانا يف  ال�شيفية  الج��ازة  ق��دوم  عند 
ال�شرار بالجماع مما ا�شطر الب اإىل الذهاب اإىل �شوق املدينة والذي توجد به اعداد �شتي من الطيور ل�شراء 
الببغاء املطلوب.. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�شتطيع ان يجد 
فيه طلبه ومن هنا انطلق الوالد يف طريقه اإىل املزاد الكبري، عندما دخل الوالد املزاد فوجيء مبجموعة كبرية 
من الطيور مبا فيها بع�س الببغاوات وعندما �شمع �شوت البائع ينادي على احد الببغاوات بانه اح�شن النواع، 
امل��زاد وبداأت  بال�شرتاك يف ذلك  ا�شرع الب  ياأكل كثريا ول ي�شدر �شجيجا،  دائما، ل  لبق يف كالمه، نظيف 
املزايدة من 052 ريال فا�شاف الب 05 ف�شمع من يقول ثالثمائة وخم�شني فا�شاف 05 ف�شمع من يقول 
اربعمائة وخم�شني فا�شاف مره ثانية 05 فقال ال�شوت خم�شمائة وخم�شني وهكذا حتى ال�� 007 فلم يزد احد 

عليها وهنا فرح الب وحدث نف�شه بانه ظفر ب�شفقة جيدة ب�شبب هذا ال�شعر الكبري.
 وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�شتالم الببغاء قرر ان ينظر للببغاء نظرة اخرية ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �شدى.. فاقرتب منه وحاول الم�شاك به فما كان من الببغاء ال وان �شرخ فيه وقال له: 
يا عبيط.. يا عبيط، فا�شتعجب الب من �شالطة ل�شان هذا الطري الوقح ويف نف�س الوقت اح�س ان هذا ال�شوت 
لي�س غريبا وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له 052 فقال الببغاء ثالثمائه وخم�شني.. فزاد الب خم�شني 
فقال الببغاء اربعمائة وخم�شني وهنا �شجت القاعة بال�شحك فقد اكت�شف ان الببغاء هو من كان يزايد على 
�شعره فقال له: ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعال اكون عبيطا لو ا�شرتيتك، لن اريح البائع منك فالتبق هنا 

فانتما الثنان �شفقة خا�شرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�شا.

ال�شينية  ت�شجيانغ  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  علماء  اكت�شف 
عالقة مبا�شرة بني اآلم اأ�شفل الظهر والأرق.

 ،Neuroscience  in  Frontiers جملة  وت�شري 
اإىل اأن الدرا�شات ال�شابقة اأظهرت وجود عالقة متبادلة بني 
اآلم اأ�شفل الظهر والعوامل النف�شية والجتماعية املختلفة، 
وا�شطراب  وال��ت��دخ��ني  اجل�����ش��م  وك��ت��ل��ة  اجل��ن�����س  فيها  مب��ا 
مبا�شرة بني  الباحثون وجود عالقة  اكت�شف  والآن  امل��زاج. 
ا�شطراب النوم واآلم اأ�شفل الظهر. وتبني اأن كل حالة من 

هذه احلالت قادرة على حتفيز بع�شها لبع�س.
وقد ت�شمنت هذه الدرا�شة حتليل نتائج امل�شوحات والبيانات 
اجلينية لأكرث من 400 األف �شخ�س، حيث ركز الباحثون 

اهتمامهم على عوامل خمتلفة مرتبطة ب�شوء النوم وطول 
مدته وق�شرها وال�شعور بالنعا�س يف فرتة النهار.

وبعد ذلك ا�شتخدم الباحثون طريقة مندلييف الع�شوائية، 
اأو  لتقييم  اجل��ي��ن��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ا���ش��ت��خ��دام  تت�شمن  ال��ت��ي 
اإىل اعتالل  ت��وؤدي  اإزال��ة العالقة بني عوامل اخلطر التي 
ال�شحة. وات�شح اأن الأرق ميكن اأن ي�شبب اآلم اأ�شفل الظهر 
اآلم  اأن توؤدي  اإىل ذلك، ميكن  والعك�س �شحيح. بالإ�شافة 
اأثناء النهار، ولكن هذا ل يعمل  اأ�شفل الظهر اإىل النعا�س 

بالعك�س.
وقد ت�شبح هذه النتائج يف امل�شتقبل، اأ�شا�شا لدرا�شة العالقة 

بني �شوء النوم والأرق، وابتكار طرق عالج جديدة.

اكت�ضاف عالقة مبا�ضرة بني الأمل اأ�ضفل الظهر والأرق

زائرتان ترتديان اأزياء تنكرية خالل مهرجان اأودايبا اإيتا�صا هيفني 2023 ، حيث يتم عر�ض �صيارات مزينة 
ب�صور و�صخ�صيات خمتلفة من االأنيما واملاجنا ، املعروفة با�صم اإيتا�صا ، يف طوكيو. ا ف ب


