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درا�سة: القهوة حتمي من هذه الأمرا�ض القاتلة
حددت درا�سة جديدة بروتينات معينة يتفاعل معها الكافيني يف القهوة، 
والتي ت�ساعد الكبد على اإزالة الكولي�سرتول ال�سيء من جمرى الدم، 

وبالتايل احلماية من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ووجد الباحثون يف جامعة "ماكما�سرت" الكندية اأن ا�ستهالك الكافيني 
يف   PCSK9 ي�سمى  بروتني  م�ستويات  بانخفا�ض  مرتبط  املنتظم 
جمرى الدم. وتعزز امل�ستويات املنخف�سة من هذا الربوتني من قدرة 
"ال�سار" الذي  النوع  وهو   ،LDL كولي�سرتول  تك�سري  على  الكبد 
ميكن اأن ي�سد ال�سرايني ويوؤدي اإىل الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية 
الدموية. كذلك تو�سل الباحثون يف الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها يف 
"نيت�سر كوميونيكي�سنز" اإىل اأن الكافيني مينع اأي�سا تن�سيط  جملة 
اأي�����س��ا من  يقلل  ب���دوره  وال���ذي   ،SREBP2 ي�سمى  اآخ���ر  ب��روت��ني 
م�ستويات PCSK9 يف الدم. واأ�سار كبري موؤلفي الدرا�سة ريت�سارد 
التي ميكن  الأ�سا�سية  الآلية  الدرا�سة ك�سفت  "نتائج  اأن:  اإىل  اأو�سنت 
 PCSK9 من خاللها للكافيني وم�ستقاته التخفيف من م�ستويات
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  تقليل خماطر  وبالتايل  الدم،  يف 

الدموية"، ح�سبما نقل موقع "نيو اأطل�ض".

ترميم خمطوطات عمرها مئات ال�سنني يف القد�ض 
�سالمة  رام��ي  املخطوطات  ترميم  خبري  ي�سع  �سغريها،  حتمي  ك��اأم 
ن��ادرة من املخطوطات جتاوز عمر  اللم�سات الأخ��رية على جمموعة 

بع�سها 700 عام موجودة يف مكتبات فل�سطينية يف مدينة القد�ض.
يف  يجل�ض  وه��و  يديه  بني  املخطوطات  اإح��دى  بعناية  �سالمة  ُيقّلب 
تبعد  ل  التي  اخلالدية  املكتبة  اإن�ساوؤه يف  ال��ذي مت  الرتميم  خمترب 

�سوى 140 مرتا عن باب ال�سل�سلة، اأحد بوابات امل�سجد الأق�سى.
ويقول لرويرتز "متر عملية ترميم املخطوطات بعدة مراحل".

املخطوطة وفح�ض حالتها وحتديد ما تتطلبه  بتوثيق  امل�ساألة  تبداأ 
باأكرث  مت��ر  ال��ت��ي  الرتميم  عملية  ت��ب��داأ  التوثيق  وب��ع��د  ترميم.  م��ن 
ناعمة  فرا�سي  "با�ستخدام  امليكانيكي  التنظيف  اأول��ه��ا  مرحلة  م��ن 
اأطلقته  م�سروع  اإط��ار  يف  �سالمة  عمل  وي��اأت��ي  خ�سو�سي".  واإ�سفنج 
املكتبة اخلالدية التي تاأ�س�ست قبل حوايل 120 عاما �سمن م�سروع 
 2020 ع��ام  يف  ب��داأ  ال��ذي  املكتوب"  القد�ض  ت��راث  على  "احلفاظ 
بال�سراكة مع املكتبة البديرية ومكتبة دار اإ�سعاف الن�سا�سيبي التابعة 
ملوؤ�س�سة دار الطفل العربي. وذكرت ن�سرة للمكتبة اخلالدية اأن "هذه 
الرتاث  حا�سنات  اأه���م  م��ن  خ��ا���س��ة،  وقفية  مكتبات  وه��ي  امل��ك��ت��ب��ات، 
الثقايف املقد�سي، والتي ت�سم حمتوياتها اأكرث من 2500 خمطوطة 
واملوجودة  الأي��وب��ي  الع�سر  قبل  م��ا  اإىل  اأقدمها  تعود  ن���ادرة  اأ�سلية 
اأي�سا  "ت�سم  الن�سرة  وت�سيف  اخلالدية".  املكتبة  حمتويات  �سمن 
املكتبات جمالت و�سحفا وكتبا نادرة بلغات عدة منها العربية،  هذه 
ال�سخ�سيات  لبع�ض  واأر�سيفات  والفرن�سية،  والعثمانية  والفار�سية، 
املقد�سية". ويعتمد الوقت الذي يحتاجه ترميم اأي خمطوطة على 
حجم التلف الذي حلق بها ب�سبب عوامل خارجية من اأهمها الرطوبة 

خ�سو�سا واأن عمر بع�ض هذه املخطوطات مئات ال�سنني.

لبنان.. خطة طموحة ل�سد حرائق الغابات
خ�سر لبنان يف نهاية العام املا�سي جزءا مهما من ثروته من الغابات، 
بعد �سل�سلة حرائق اجتاحته من ال�سمال اإىل اجلنوب، نتيجة اإهمال 
كبري يف �سيانة هذه الرثوة و�سعف اأكرب يف جتهيز فرق الدفاع املدين 
اأي��ام اجلفاف  التي ت�سب عادة يف  الالزمة لإطفاء احلرائق،  باملعدات 

واحلرارة املرتفعة.
واملحميات  املتبقية  ال��غ��اب��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وق��ائ��ي��ة  خ��ط��ة  و���س��م��ن 
تاأمني  حال  يف  احلرائق  اإطفاء  طائرات  و�سول  وبانتظار  الطبيعية، 
الأفكار  بع�ض  البيئة  وزارة  تدعم  ال��دوري��ة،  و�سيانتها  �سرائها  كلفة 
مل�ساحات  املنتظمة  ال�سيانة  اأعمال  تنفيذ  وت�سجع  الرائدة،  الوقائية 
الغابات واملحميات، ل �سيما الأ�سجار املعمرة التي ت�سكل اآخر ما تبقى 
"�سكاي نيوز  من هذه الرثوة يف لبنان. ويف ت�سريحات خا�سة ملوقع 
التي  الوقائية  على اخلطة  يا�سني  نا�سر  البيئة  وزير  اأثنى  عربية"، 
باإزالة  احلرائق،  انت�سار  ومنع  احلرجية  الرثوة  حماية  اإىل  "تهدف 
الأع�ساب الياب�سة والأغ�سان الزائدة التي تعيق منو الأ�سجار ومتنع 
حترك فرق الدفاع املدين يف حال وقوع حريق، وهذا ي�ساعد على وقف 

متدد احلرائق و�سرعة مكافحتها منذ بداية ا�ستعالها".
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اإطار يهرب من ال�ساحنة 
وي�سطدم ب�سيارة �سرطة

التقطت كامريا خا�سة ب�سيارة �سرطة يف ولية بن�سلفانيا الأمريكية حلظة 
غريبة وخميفة يف اآن.

فبينما كان رجال ال�سرطة يف �سيارة تابعة ل�سرطة ولية بن�سلفانيا متوقفة 
املخالفة  تلك  خ�سو�سا  ال�سيارات،  ملراقبة  خارجي  �سارع  على  جزيرة  يف 

منها، فوجئ ال�سرطيان بحدث غريب مل ينتبها له يف البداية.
اإطار �ساحنة متو�سطة احلجم، ثم ارتطم  اإذ فجاأ اندفع باجتاه �سيارتهما 

بالزجاج الأمامي لل�سيارة وحطمه.
وحل�سن احلظ فاإن زجاج �سيارة ال�سرطة من النوع املقوى، والذي تفتت من 

الداخل دون اأن يلحق بهما اأي اأذى.
ال�سغرية،  ال�ساحنة  من  اأفلت  الإط���ار  اأن  تبني  الفيديو..  م�ساهدة  وبعد 
واندفع يف اجلزيرة الو�سطى لل�سارع، واندفع باجتاه �سيارة ال�سرطة، حيث 
التقطت كامريا اأخرى داخل ال�سيارة ردة فعل ال�سرطيني، ف�سوهد اأحدهما 

وهو يحاول حماية وجهه وتفادي الرتطام، والزجاج املتناثر.
ون�سرت �سرطة "�سربينغ تاون�سيب" ت�سجيلني للحادث وللحظة الدرامية، 

عندما وقع احلادث، يوم الثنني املا�سي، على طريق ماونت زيون.
ب�سيارة  الإط���ار  ا�سطدم  احل��ظ،  "حل�سن  لها  من�سور  يف  ال�سرطة  وق��ال��ت 
الطريق بدًل  الآخ��ر من  بعيدا عن اجلانب  الهواء  انطلق يف  ال�سرطة ثم 
امل�سار املقابل، وا�سطدم مبركبة متحركة قادمة يف الجتاه  من ال�سري يف 

الآخر".

اإعادة قطعتني اأثريتني 
بعد قرن من نهبهما 

اأع���ي���دت ق��ط��ع��ت��ان ب��رون��زي��ت��ان اأث��ري��ت��ان يوم 
يف  تقليدي  ق�سر  اإىل  ال�سبت  الأول  اأم�����ض 
ن��ي��ج��ريي��ا ب��ع��د م�����رور اأك�����رث م���ن ق����رن من 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن نهبها مما  ال���ق���وات  ق��ي��ام 
القطع  اآلف  اإع���ادة  اإمكانية  الآم���ال يف  اأث���ار 
النهاية.  يف  الأج�����داد  م��وط��ن  اإىل  الأث���ري���ة 
و����س���رق م�����س��ت��ك�����س��ف��ون وم�����س��ت��ع��م��رون قطعا 
اأث���ري���ة م���ن مم��ل��ك��ة ب��ن��ني ال��ت��ي ك��ان��ت قوية 
الآن يف ج��ن��وب غرب  وال��واق��ع��ة  امل��ا���س��ي،  يف 
نيجرييا، وهي من بني اأهم القطع الرتاثية 
يف اأفريقيا. وقال املتحف الربيطاين اإنه مت 
ت�سكيل تلك القطع يف بدايات القرن ال�ساد�ض 
با�سم ق�سر  واأ�سار متحدث  بعده.  وما  ع�سر 
اأن  اإىل  اح��ت��ف��ال  بنني خ��الل  اأوب���ا يف مدينة 
ك��ان��ت موجودة  ال���ربون���زي���ة  ال��ق��ط��ع  ب��ع�����ض 
والوليات  نيوزيلندا  مثل  بعيدة  اأم��اك��ن  يف 
اأبردين  امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان. وك��ان��ت ج��ام��ع��ة 
وكلية جي�سو�ض بجامعة كمربيدج قد �سلمت 
القطعتني اإىل املفو�سية ال�سامية النيجريية 
يف اأكتوبر- ت�سرين الأول ولكن مل يكن قد مت 
ومتثل  الأ�سلي.  موطنها  اإىل  بعد  اإعادتهما 
ع���ودة تلك القطع ع��الم��ة ف��ارق��ة اأخ���رى يف 
الدول  قبل  من  �سنوات  منذ  امل�ستمر  الكفاح 

الأفريقية ل�ستعادة الآثار املنهوبة.

املالكمة قد جتعل الرجال اأكرث 
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اأقرا�ض تهدئة حرقة املعدة 
ل تخلو من املخاطر!

اآلم املعدة ت�سيب الكثري من الأ�سخا�ض الذين يلجوؤون لأخذ اأقرا�ض لتهدئة 
قد  التي  الأع��را���ض اجلانبية  ال�سلوك ل يخلو من  ه��ذا  اأن  بيد  املعدة،  حرقة 

ت�ستهدف الكليتني وذلك بح�سب درا�سة اأمريكية.
املعدة  حرقة  لعالج  �سائعة  اأقرا�سا  ي�ستهلكون  من  اأن  اأمريكية  درا�سة  ك�سفت 
اإنتاج  تثبط  ال��ت��ي  "بي.بي.اآي"  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  ب��اأن��ه��ا  امل��ع��روف��ة 
احل��م�����ض امل��ع��وي ه��م اأك���رث ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة مب��ر���ض ك��ل��وي م��زم��ن مقارنة 

بالأ�سخا�ض الذين ل يتناولون هذه العقاقري.
العقاقري  هذه  اأن  الدرا�سة  تثبت  ن��ادرة، ومل  اجلانبية  الأعرا�ض  هذه  وتعترب 
ت�سبب ف�سال كلويا. لكن درا�سات �سابقة ربطت بني هذه الأقرا�ض وهذا العر�ض 
من  املاليني  ع�سرات  لن  خا�ض  ب�سكل  مقلق  الربط  وه��ذا  حتديدا،  اجلانبي 
النا�ض يتناولون هذه الأقرا�ض التي تباع باأمر الطبيب وبدون و�سفة طبية يف 

بع�ض الدول باأ�سماء جتارية منها بريلوزيك وبريفا�سيد وزيجرييد.
ونقلت وكالة رويرتز عن الدكتور مورجان جرامز من جامعة جونز هوبكينز يف 
بالتيمور قوله "هناك اأدلة متنامية على اأن اأقرا�ض بي.بي.اآي التي كانت تعترب 
بي.بي.اآي م�ستخدمة  اأقرا�ض  لأن  "نظرا  اآثار عك�سية." وقال  لها  اآمنة  دوما 
اآث��ار عك�سية حتى لو كانت ن��ادرة ميكن اأن توؤثر على عدد  ب�سكل كبري فاإن اأي 

كبري من النا�ض. لذلك اأرى اأنه من احلكمة التعقل يف ا�ستخدامها."

يف املقابل ت�سري جمموعة متزايدة من الأبحاث اإىل وجود 
العديد من الفوائد ال�سحية ملمار�سة التاأمل املنتظمة، ملدة 
النوم  نوعية  كتح�سني  دقيقة؛  ع�سرين  اىل  دقائق  خم�ض 
ال�سهية  يف  التحكم  على  وامل�ساعدة  الك��ت��ئ��اب،  ومكافحة 

وفقدان الوزن، وجعل الدماغ اأكرب واأكرث ذكاًء.
وقد وجدت عاملة الأع�ساب يف كلية الطب بجامعة هارفارد 
واأن  الدائم،  ال�سباب  اإك�سري  مبثابة  التاأمل  اأن  لزار  �سارة 

الت�ساق مع التاأمل هو املفتاح..
فقد اكت�سفت يف درا�ستها اأن املتاأملني ذوي اخلربة الذين 
القدر  40 و50 عاًما لديهم نف�ض  اأعمارهم بني  ترتاوح 
من املادة الرمادية عند الأ�سخا�ض من متو�سط عمر 20 

اإىل 30 عاًما.
بفعل  يتغري  الدماغ  �سكل  اأن  اإىل  نف�سها  الدرا�سة  وت�سري 
ي�ستغرق  الأم��ر  اأن  لزار  الربوفي�سورة  تو�سح  اذ  التاأمل، 
ذلك  يف  مبا  دماغنا،  �سكل  لتغيري  فقط،  اأ�سابيع  ثمانية 
الع�سبي  امل��وج��ودة يف اجلهاز  الرمادية  امل��ادة  زي��ادة حجم 
املركزي، والتي تتاألف منها معظم اأج�سام اخلاليا الع�سبية 
يف  التحكم  عن  امل�سوؤولة  املناطق  يف  وحتديدا  ال��دم��اغ،  يف 
الع�سالت، والإدراك احل�سي، والعاطفة، والذاكرة، واتخاذ 

القرار، والتحكم يف النف�ض.

م�هي اأنواع الت�أمل؟
ت��ق��ود ك��ل اأن���واع ال��ت��اأم��ل اإىل زي���ادة م��وج��ات األ��ف��ا وثيتا يف 
ومن  اجل�سم؛  يف  توؤثر  التي  الهرمونات  وت��وازن  ال��دم��اغ، 

اأ�سهر هذه الأنواع:
ويعرف  الإر������س�����ادي:  ال���ت���اأم���ل 

بالتخيل املوجه، حيث يعتمد على 
اأكرب  وا�ستخدام  ذهنية،  �سور  ت�سكيل 

الروائح  مثل  احل��وا���ض،  م��ن  ممكن  ع��دد 
وامل�����س��اه��د والأ�����س����وات، وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ق��ود هذه 

العملية مر�سد اأو معلم.
تنبيه  على  التاأمل  من  النوع  هذا  يعتمد  اليقظ:  التاأمل 
الوقت احلا�سر،  العي�ض يف  الوعي وقبول  وزي��ادة  الذهن، 
من خالل الرتكيز على ما يتم اختباره اأثناء التاأمل، مثل 
تدفق اأنفا�سنا ومالحظة اأفكارنا وم�ساعرنا، لكن يجب اأن 

ندعها متر دون اأحكام.
كي كونغ: هو جزء من الطب ال�سيني التقليدي، وجتمع 
واحلركة  وال�سرتخاء  التاأمل  بني  عموًما  املمار�سة  ه��ذه 
واحلفاظ  ال��ت��وازن  ل�ستعادة  التنف�ض  ومت��اري��ن  البدنية 
الدفاع عن  عليه. تاي ت�سي: يعد �سكال لطيفا من فنون 
احلركات  من  �سل�سلة  اأداء  على  ويعتمد  ال�سينية،  النف�ض 

بطريقة بطيئة ور�سيقة اأثناء ممار�سة التنف�ض العميق.
تكرار  خالله  يتم  ب�سيط  اأ�سلوب  هو  ال��ت��ج��اوزي:  التاأمل 
وقد  معينة.  بطريقة  ���س��وت  اأو  كلمة  اأو  حم���ددة،  ع��ب��ارة 
ي�سمح هذا النوع من التاأمل للج�سد، بال�ستقرار يف حالة 
للعقل  ي�سمح  كما  العميقني،  وال���س��رتخ��اء  ال��راح��ة  م��ن 
اإىل  ال��داخ��ل��ي، دون احل��اج��ة  ال�����س��الم  بتحقيق ح��ال��ة م��ن 

ا�ستخدام الرتكيز اأو اجلهد.

ال����ي����وغ����ا: ه����ي ���س��ل�����س��ل��ة من 
التنف�ض  ومت���اري���ن  احل���رك���ات 
املتحكم بها، لتعزيز مرونة اجل�سم 
وال���ع���ق���ل اأث�����ن�����اء ال���ت���ن���ق���ل يف 
يتطلب  وال����ذي  ال��و���س��ع��ي��ات، 

املزيد من التوازن والرتكيز.

ن�س�ئح للمبتدئني يف مم�ر�سة الت�أمل
ميكن  للتاأمل،  خاطئة  اأو  �سحيحة  طريقة  توجد  ل   •
دقائق،  لب�سع  اليوم  يف  �سغرية  بتاأمالت  يبداأ  اأن  للمرء 
وال��ع��م��ل على ال���س��رتخ��اء، وال��ت��درب ب��ب��طء م��ع التح�سن 

تدريجيا.
• يعد تركيز النتباه ب�سكل عام اأحد اأهم عنا�سر التاأمل 
وه���و ال���ذي ي�ساعد ع��ل��ى حت��ري��ر ال��ع��ق��ل م��ن ال��ع��دي��د من 
امل�����س��ت��ت��ات، ومي��ك��ن ت��رك��ي��ز ال��ذه��ن ع��ل��ى ���س��يء م��ع��ني مثل 

�سورة اأو �سعار اأو على الأنفا�ض.
• يتم ا�سرتخاء التنف�ض من خالل تكرار عملية التنف�ض 
احلاجز،  احلجاب  ع�سلة  با�ستخدام  واملت�ساوي،  العميق 
التنف�ض،  اإبطاء  هو  ذلك  من  والغر�ض  الرئتني.  لتو�سيع 

واحل�سول على املزيد من الأك�سجني.
يف  متت  اإذا  اأ�سهل،  التاأمل  ممار�سة  تكون  قد  اأخ��ريا   •
الت�ستيت، كما ين�سح  القليل من عوامل  ه��ادئ، مع  مكان 
اأح�سان  بني  ال�سم�ض  �سوء  �سباحا حتت  التاأمل  يتم  ب��اأن 

الطبيعة، يف و�سع مريح للج�سد والعمود الفقري.

القب�ض على طبيب الكركمني
امل�سرية  الأم�������ن  اأج����ه����زة  األ����ق����ت 
القب�ض على �سيديل �سهري بلقب 
بتهمة حيازة  الكركمني"،  "طبيب 
وال����رتوي����ج مل����واد ع�����س��ب��ي��ة واأدوي�����ة 
حتقيق  بق�سد  امل�����س��در  جم��ه��ول��ة 

اأرباح غري م�سروعة.
"�سكاي  ملوقع  اأمني  وق��ال م�سدر   
الأم���ن  اأج���ه���زة  اإن  عربية"  ن��ي��وز 
التي  البالغات  من  العديد  تلقت 
الن�سر  اأب��و  اأحمد  ال�سيديل  تتهم 
بالرتويج عرب اإعالنات تليفزيونية 
مل���واد واأع�����س��اب وو���س��ف��ات عالجية 
بدون  بالكركمني  العالج  بدعوى 
احل�سول على الرتاخي�ض الالزمة 
مما يعر�ض حياة النا�ض للخطر يف 

حال ال�ستجابة لو�سفاته.
مباحث  اأن  امل���������س����در  واأو�������س������ح 
التحريات  ج���م���ع���ت  امل�������س���ن���ف���ات 
الالزمة عن املتهم وا�ستعلمت من 
اجلهات املخت�سة يف وزارة ال�سحة 
وت���ب���ني ل���ه���ا ع�����دم ح�����س��ول��ه على 
الو�سفات  عن  بالإعالن  ترخي�ض 
العالجية التي يروج لها عك�ض ما 

يدعي.
ا�ستهداف  مت  اأن������ه  اإىل  واأ������س�����ار 
ال�سيديل املذكور مباأمورية اأمنية 
ال�سيخ  مب��دي��ن��ة  اإق���ام���ت���ه  م��ق��ر  يف 
زاي����د يف اجل���ي���زة وال��ق��ب�����ض عليه 
حيث �سبط رج��ال الأم��ن بحوزته 
والو�سفات  الأدوي��ة  من  جمموعة 
ال���ع�������س���ب���ي���ة غ�����ري امل���رخ�������س���ة ومت 
للنيابة  الق�سية  واإحالة  حتريزها 

العامة للتحقيق.

اأزمة كوفيد تفرغ فنادق روما 
ت��ل��ق��ت ف���ن���ادق روم������ا، م���ن الأك����رث 
فينيتو  ف���ي���ا  �����س����ارع  يف  ف���خ���ام���ة 
ال���راق���ي اإىل الأك�����رث ت��وا���س��ع��ا يف 
�سربة  ال�سعبي،  ترا�ستيفريي  حي 
�سديدة جراء الأزم��ة الناجمة عن 

تف�سي وباء كوفيد19-.
واأظ����������ه����������رت درا����������س���������ة ل���ن���ق���اب���ة 
وغ����رف����ة   Unindustria
التجارة يف روما عر�ست يف مطلع 
�سباط-فرباير، اأن عدد ال�سياح يف 
من  ت��راج��ع  الإي��ط��ال��ي��ة  العا�سمة 
19،5 مليونا بينهم 9،2 ماليني 
 4،1 اإىل   ،2019 ع����ام  اأج���ن���ب���ي 
مليون   1،6 بينهم  م��ن  م��الي��ني 
اأجنبي عام 2020، قبل اأن يتدنى 
اإىل 2،8 مليون �سائح بينهم مليون 

اأجنبي فقط عام 2021.
بلدية  يف  ال�سياحة  م�سوؤول  وح��ذر 
روما األي�ساندرو اأونوراتو يف مطلع 
اأج���رت���ه���ا معه  ال�����س��ه��ر يف م��ق��اب��ل��ة 
باأنه  �سريا  ديال  كوريري  �سحيفة 
فندق   1200 ح���وايل  اأ���س��ل  م��ن 
فنادق   410 حاليا  ثمة  روم���ا،  يف 
الفنادق  ت��ع��م��ل  ح����ني  يف  م��غ��ل��ق��ة 
 30% ي���ت���ع���ّدى  امل��ت��ب��ق��ي��ة مب���ا ل 
الأرقام  اإىل  ا�ستنادا  قدراتها،  من 
الر�سمية. غري اأن اأ�سحاب الفنادق 

ي�سكون من واقع اأكرث تدهورا.

التاأمل اإك�سري ال�سباب 
الدائم.. ويغري �سكل الدماغ
لال�سرتخ�ء  فع�لة  كو�سيلة  الت�أمل  �سعبية  ازدادت 
النف�سية، يف خ�سم ج�ئحة كورون�،  ال�سحة  وحت�سني 
يف  مت�حة  الت�أمل  مم�ر�سة  اأ�سبحت  اأن  بعد  ال�سيم� 
الع�مل االفرتا�سي، عرب تطبيق�ت جم�نية اأو مدفوعة، 
لتكون بذلك مالذا اآمن� ملئ�ت االآالف من االأ�سخ��ص يف 
كل اأنح�ء الع�مل، الذين ين�سدون الو�سول اإىل مرحلة 

من الهدوء والراحة.
نت�ئج درا�سة علمية بقي�دة غلوب�ل  اأظهرت  وقد 

االنخراط  اأن  ميدي�سني  ان��د  هيلث  ادف�ن�سيز 
�س�عدت  واح���دة،  افرتا�سية  ت�أمل  جل�سة  يف 

توترهم،  وتخفيف  امل�س�ركني،  قلق  خف�ص  على 
و�سعورهم ب�لهدوء والتوازن.
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�ش�ؤون حملية

مي�من�ر حتتفل ب�ليوم الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

ليفي �ساب ين ثانغ:  اإك�سبو 2020 دبي يوفر فر�سة غري م�سبوقة للجميع من خمتلف الدول للتوا�سل

منتدى الزراعة الدقيقة قدم ال�سين�ريوه�ت التي ا�ستهلت من خالل التقني�ت اجلديدة املطبقة على املح��سيل 

اإقليم لت�سيو يقدم ال�سيناريوهات امل�ستقبلية وفر�ض ال�ستثمار يف القطاع الزراعي يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

احتفلت جمهورية احتاد ميامنار بعيدها الوطني 
يف اإك�سبو 2020 دبي،من خالل ت�سليط ال�سوء 
م�ساركتها  على  تعود  التي  املتنوعة  الفوائد  على 
يف هذا احلدث ال��دويل، وعر�ض فنونها ال�سعبية 

والرتاثية التي تعك�ض ثقافة البالد.
وقد رّحب جنيب حممد العلي، املدير التنفيذي 

دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  ال���ع���ام يف  ���ض  امل��ف��وَّ مل��ك��ت��ب 
بال�سيدة ليفي �ساب ين ثانغ، نائبة املفو�ض العام 
مل��ي��امن��ار ف���ور و���س��ول��ه��ا م��وق��ع الح��ت��ف��ال، الذي 
اإك�سبو  ر�سمي من ميامنار و�سيوف  ح�سره وفد 

.2020
وقال ال�سيد جنيب حممد العلي يف كلمته خالل 
الذي  ميامنار،  احت��اد  جمهورية  "جناح  احلفل: 
�سممه طالب جامعة وي�ست يانغون التكنولوجية، 
يعر�ض ثقافة هذه البالد، وتاريخها، واإمكاناتها 

من منظور �سعبها".

وقالت ال�سيدة ليفي �ساب ين ثانغ: "يوفر اإك�سبو 
من  للجميع  م�سبوقة  غري  فر�سة  دبي   2020
خمتلف الدول للتوا�سل. لقد ا�ستفاد �سعب واأمة 
فدولتنا  الفر�سة،  هذه  من  كبري  ب�سكل  ميامنار 
دعم  اإىل  وحتتاج  للعامل،  لتقدمه  الكثري  لديها 
تعاوننا  زي��ادة  اإىل  نتطلع  ال��دويل. نحن  املجتمع 
مع دول العامل، والإج��راءات امل�سرتكة من خالل 

توا�سل العقول ل�سنع م�ستقبل اأف�سل مًعا".
ت�سمن  فنياً  عر�سا  ميامنار  م��ن  فنانون  وق���دم 
تعك�ض  ب��الده��م،  م��ن  خمتلفة  تقليدية  رق�����س��ات 

التي  الرق�سة  ومنها  عدة.  اأجيال  وتقاليد  تراث 
املياه" لالحتفال  "مهرجان  خ��الل  ع���ادة  ت���وؤدى 
يف  امل�سهورة  "كا�سني"  ورق�سة  اجل��دي��د،  بالعام 
�سمال البالد، وكان اخلتام برق�سة تقليدية متثل 
كل املجموعات العرقية يف احتاد ميامنار انطالقاً 
من مو�سوع اإك�سبو 2020 دبي "توا�سل العقول 

و�سنع امل�ستقبل".
اأكدت  اإعالمية يف جناح ميامنار،  اإحاطة  وخالل 
اأن م�ساركة ميامنار يف هذا احلدث  ال�سيدة ثانغ 
الثنائية:  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  �ساعدت  ال���دويل، 

"مل تكن لالإمارات وميامنار عالقات دبلوما�سية 
جاءت  ال��دع��وة  وحتى  دب��ي،   2020 اإك�سبو  قبل 
عن طريق الأمم املتحدة، ثم مت اإن�ساء العالقات 
يف  مل�ساركتنا  ونتيجة   .2019 عام  الدبلوما�سية 
عالقات  ��ا  اأي�����سً اأقمنا  فقد  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول الأخ�����رى، 
ميامنار،  �سعب  ل�سالح  جتارية  �سفقات  واأبرمنا 

وقريبا نفتتح �سفارة يف الإمارات".
ويتميز  الفر�ض  منطقة  يف  ميامنار  جناح  ويقع 
ي�سيء  معر�ساً  وي�سكل  ف��ري��د،  خ�سبي  بت�سميم 

ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ع����ادات وت��ق��ال��ي��د ه���ذا ال�سعب، 
وي��ع��ر���ض ال���ت���اري���خ ال��غ��ن��ي ل��ل��ب��الد ال���ت���ي تتميز 
والفيلة  النمور  وت�سمل   - واحليوانات  بالنباتات 
 - الفاكهة  وب�ساتني  والفرا�سات  النادرة  والطيور 
والتي حتمي احلدائق الوطنية وحمميات احلياة 

الربية.
الأنهار  من  رائعة  ب�سبكة  ا  اأي�سً الدولة  وتفتخر 
لتوفري النقل والري، وت�سمل مواردها الطبيعية 
ا من اأحجار الياقوت والي�سم الإمرباطوري  بع�سً

الأكرث اإثارة لالإعجاب يف العامل.

•• دبي - الفجر

ع��ق��د يف ج��ن��اح اإي��ط��ال��ي��ا، م��ن��ت��دى اإق��ل��ي��م لت�سيو 
القدرة  اأج���ل  م��ن   - ال��دق��ي��ق��ة  "الزراعة  ب��ع��ن��وان 

التناف�سية لالإقليم وال�ستدامة البيئية".
نظم احلدث يف الإمارات، من قبل �سركة لت�سيو 
Ismea )م��ع��ه��د خدمات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اإن��وف��ا 
)اإحدى   e-GEOSو الزراعية(  الأغذية  �سوق 
ت��ل�����س��ب��ازي��و( وج��ام��ع��ة تو�سا،  ���س��رك��ات جم��م��وع��ة 
وي���اأت���ي ه���ذا احل����دث ك��ج��زء م���ن اأن�����س��ط��ة اإقليم 
حيث  دب���ي.   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض  يف  لت�سيو 
الزراعة  مو�سوع  لتقدمي  فر�سة  الجتماع  ك��ان 
وامل�ستثمرين  امل�����س��ل��ح��ة  لأ����س���ح���اب  ال��دق��ي��ق��ة 
بالإ�سافة  والعامل  العربي  الوطن  املحتملني من 
اإىل تقنيات الف�ساء اجلديدة لر�سد الأر�ض التي 
واإدارة  امل��وارد  ا�ستخدام  ت�سمح مبراقبة وحت�سني 

ا�ستدامة الأرا�سي واملحا�سيل ب�سكل اأو�سع.
فينو�سيارو،  جوزيبي  املتحدثني  ب��ني  م��ن  وك���ان 
القن�سل العام يف دبي، وباولو جلي�سنتي، املفو�ض 
دبي،   2020 اإك�سبو  معر�ض  يف  الإي��ط��ايل  العام 
اإقليم  اأن�سطة  عن  امل�سوؤول  بريجانتي،  وكريينو 
لت�سيو يف اإك�سبو 2020 دبي، واإنريكا اأونوراتي، 
والتحريج  ال���زراع���ة  ل��ع��ل��وم  الق��ل��ي��م��ي��ة  ال���وزي���رة 
الثقافية  والتوعية  الغذائية  ال�سل�سلة  وتعزيز 
وتكافوؤ الفر�ض يف اإقليم لت�سيو، وماريو �سيارل، 
رئي�ض ARSIAL )الوكالة الإقليمية لتطوير 
واألي�ساندرو  لت�سيو(،  اإقليم  يف  ال��زراع��ة  وابتكار 
واجلودة  والبتكار  التكنولوجيا  اأ�ستاذ  روج��ريي، 
يف ج��ام��ع��ة ت��و���س��ا يف ف��ي��ت��ريب��و، ول����ورا دي غ���ارا، 
العلوم  كلية  وعميد  النبات  ف�سيولوجيا  اأ�ستاذة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل���الإن�������س���ان وال��ب��ي��ئ��ة يف احل���رم 
ولو�سيو  روم������ا،  يف  احل���ي���وي  ل��ل��ط��ب  اجل���ام���ع���ي 
بيور  ل�سركة  الإ�سرتاتيجية  رئي�ض  نائب  ب��ارون، 
هارف�ست �سمارت فارم، وماريو بوناكور�سو، مدير 
املجموعة الإيطالية لالقت�ساد احليوي الدائري 
SPRING، وفابيو فولبي، رئي�ض وحدة ابتكار 
املنتجات املتخ�س�سة يف البيانات الطيفية الفائقة 
يف �سركة e-GEOS )يف م�سروع م�سرتك بني 

جمموعة تل�سبازيو ووكالة الف�ساء الإيطالية(.

كما مت تقدمي احلقائق الإنتاجية الأكرث ابتكاًرا 
نا�سئة مت  �سركة  وهي  تك،  ت�سريري  الإقليم:  يف 
احت�سانها لدى م�سرعة العمال "�سباتزيو اتيفو 
يف  وت�����س��ارك  لت�سيو  اإق��ل��ي��م  تكنوبولو" يف  روم���ا 
م��رك��ز لت�����س��ي��و حل�����س��ان��ة الع���م���ال، ال����ذي يقدم 
ا���س��ت��خ��دام الزراعة  ح���ل���وًل م��ب��ت��ك��رة م���ن خ���الل 
ومزرعة  لل�سركات،  واملنا�سبة  الفعالة  الدقيقة 
فرياري، وهي �سركة طورت نظاًما فريًدا للزراعة 
املائية يف اأوروبا، حمكم الإغالق ومعقم وحمو�سب 
بالكامل، دون التعر�ض لعوامل البيئة اخلارجية 
لإنتاج م�ستقل عن املناخ والتلوث البيئي، وماكاريز 
يبلغ  حيث  اإيطاليا  يف  امل���زارع  اأك��رب  اإح���دى  �سبا، 
 57 اآلف و600 بقرة لإن��ت��اج   3 الأل��ب��ان  قطيع 
األف لرت من احلليب عايل اجل��ودة، وذا �سريكل، 
وتناف�سي  م�����س��ت��دام  ت��ن��م��ي��ة  من����وذج  ذات  م���زرع���ة 
البيئة  تاأثري على  اأي  الغذاء والطاقة، دون  تنتج 
تو�سا  واأرك��ادي��ا هي فرع من جامعة  النفايات،  اأو 
تقدم لل�سركات خدمة لتطوير املحفزات احليوية 
ا�ستخدام  على  وتعتمد  عالية  بكفاءة  والأ���س��م��دة 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ك�����س��ف ال�����س��ام��ل ع��ن اجل��ي��ن��ات �ساملة 

الفينوميات وعمليات الأي�ض.
وركز املنتدى، ب�سكل خا�ض، على الق�سايا املتعلقة 
والتي  الفائقة  التقنية  ذات  امل��ائ��ي��ة  باملحا�سيل 
ال�سوبات  يف  امل��زروع��ة  الأر�����ض،  �سطح  ف��وق  تقع 
اخل�سراء ذات النظم الآلية لإدارة املناخ واملغذيات. 
الزراعية،  وال�سناعة  ال��زراع��ة  ت�سكل  ال��واق��ع  يف 
التكنولوجية  املحتويات  لدمج  املثايل  "احلقل" 
امل�����س��ت��م��دة م��ن جم���الت خمتلفة مثل  امل��ت��ق��دم��ة 
والت�سالت  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ف�����س��اء 
والتكنولوجيا النانوية واملواد اجلديدة والتقنيات 
فعالة  مبتكرة  حلول  حتقيق  اأج��ل  من  احليوية، 
ظروف  يف  املحا�سيل  واإنتاج  الدقيقة  الزراعة  يف 

البيئة القا�سية.
حالياً ي�سمل التحول الرقمي جميع قطاعات عامل 
ال��زراع��ة، التي كانت ُتعترب  الإن��ت��اج، مبا يف ذل��ك 
الزراعة  ت�سبح  وبذلك  "تقليدًيا".  قطاًعا  دائًما 
ي�سمى  مم��ا  م��ن  لت�ستفيد  راب��ع��ة،  �سناعية  ث���ورة 
�سل�سلة  قيمة  تطور  التي  التمكينية  بالتقنيات 
واخلدمات.  واملنتجات  العمليات  وابتكار  الإنتاج 

يف ه���ذه ال���ث���ورة، ت��ع��د ال���زراع���ة ال��دق��ي��ق��ة واحدة 
بالتعديالت  ت�سمح  ال��ت��ي  امل��ح��وري��ة  ال��ن��ق��اط  م��ن 
امل���وارد  وحت�سني  ال��ه��در  تقليل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
الظروف  مراقبة  خ��الل  م��ن  ا�ستخدامها،  ليتم 
اجلوية واملوارد املائية و�سحة النبات واحتياجات 
املحا�سيل. قال نيكول زينغاريتي، رئي�ض لت�سيو: 
يف  والتقنيات  الب��ت��ك��ار  جهود  تكون  اأن  "يجب 
ا�ستدامة  الأك������رث  الإمن����ائ����ي  ال���ت���ح���ول  ���س��م��ي��م 
يف  امل�ساعدة  ه��ي  احلا�سمة  واخل��ط��وة  واإن�����س��اًف��ا. 
بناء نظام غذائي زراعي متوازن و�سحي و�سديق 
ال�سفقة  اإل��ي��ه  اأ���س��ارت  ال��ذي  النحو  على  للبيئة، 
ال��ه��دف، من  ه��ذا  الأوروب��ي��ة اخل�سراء. لتحقيق 
ال�سروري تفعيل ال�سيا�سات امل�ستهدفة التي تركز 
الزراعية،  واحلراجة  الزراعية  الإيكولوجيا  على 
ول �سيما على جمال الزراعة الدقيقة والتقنيات 
واملوارد  الإن��ت��اج  لتح�سني  ال�سلة،  ذات  اجل��دي��دة 
واحدة من  الدقيقة  الزراعة  تعد  الهدر.  وتقليل 
تكامل  نه�ست من  التي  النا�سئة  ال�سناعات  تلك 
القطاعات التكنولوجية والتقليدية مثل الف�ساء 
امل�سارات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  وال����زراع����ة،  ال��رق��م��ي 
الذكي  ال��ت��خ�����س�����ض  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  امل����ح����ددة 
اخلا�سة بنا. مع خططنا اجلديد للفرتة ما بني 
عامي 2021-2027، �سنوا�سل القيام بدورنا، 

التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  بالتغلب  ون��ل��ت��زم 
و�سمان  الطبقي،  ال��ت��ف��اوت  وحم��ارب��ة  نواجهها، 
ج����ودة احل���ي���اة وال��رف��اه��ي��ة ع��ل��ى ك��وك��ب الأر�����ض 

واإظهار جماله اإىل اإن�سانية امل�ستقبل."
لت�سيو  اإقليم  يف  الزراعية  ال�سناعات  نظام  يعد 
من   3% وميثل  اإيطاليا  يف  الأنظمة  اأه��م  اأح��د 
ي�ساهم  حيث  باأكمله،  الإقليمي  القت�ساد  ث��روة 
ب��� 6.3 م��ل��ي��ار م��ن ح��ج��م امل��ب��ي��ع��ات ال�����س��ن��وي��ة يف 
اإنه  ال��وط��ن��ي��ة.  ال���زراع���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن   6%
وا�سعة من  العتماد على جمموعة  قطاع ميكنه 
املنتجات عالية اجلودة، على �سلة قوية باملنطقة 
وتقاليدها، وعلى ميل ملحوظ لالبتكار ومعايري 
���س��الم��ة ع��ال��ي��ة. ي��ع��د ق���ط���اع ال��ف�����س��اء م���ن بني 
امل�ساهمني الرئي�سيني يف جناح الزراعة الدقيقة: 
التميز  الف�ساء على  اأن يعتمد  يف لت�سيو، ميكن 
املطلق يف البحث والقيادة ال�سناعية. يتنوع هذا 
ا�ستخدام  م��ع  املختلفة،  ال��ك��ف��اءات  ع��رب  ال��ق��ط��اع 
التقنيات التي ت�ساهم يف تطوير العمليات وال�سلع 
ل�سركات  التناف�سية  ال��ق��درة  ل��دع��م  واخل���دم���ات 

لت�سيو يف ال�سوق العاملية.
للتنمية  القليمي  ال��وزي��ر  اأورن��ي��ل��ي،  ب��اول��و  ق��ال 
والبحوث  واحل�������رف  وال����ت����ج����ارة  الق���ت�������س���ادي���ة 
اجلامعية وامل�ساريع النا�سئة والبتكار يف لت�سيو: 

"هدفنا هو تعزيز هذا النظام القادر على تقدمي 
احللول الأكرث ابتكاًرا لي�ستفيد منها لي�ض فقط 
اإقليم  وي��دع��م  ب��اأك��م��ل��ه.  املجتمع  ول��ك��ن  املنطقة 
املبتكرة  النا�سئة  ال�سركات  ومنو  تاأ�سي�ض  لت�سيو 
ومن خالل م�ساحات �سركة لت�سيو اإنوفا الن�سطة 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��م اخل���دم���ات امل�����س��اح��ب��ة يف م�سار 
البتكار  الأعمال.  وت�سريع  التكنولوجيا  تطوير 
مفاتيحنا  ه���ي  وال��رق��م��ن��ة  ال��ن��ق��ل  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مل�����س��اع��دة ال�������س���رك���ات ع��ل��ى م���واج���ه���ة اأح�����د اأه���م 
عليها  والتغلب  نواجهها  التي  العاملية  التحديات 
من اأجل منوذج تنمية جديد اأكرث ا�ستدامة قادًرا 
رفاهية  وح��م��اي��ة  الطبيعية  امل����وارد  حماية  على 

البيئة وحت�سني جودة حياة النا�ض."
القليمية  ال���وزي���ر  اأون����ورات����ي،  اإن��ري��ك��ا  ���س��رح��ت 
ال�سل�سلة  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ح��ري��ج  وع���ل���وم  ل���ل���زراع���ة 
يف  الفر�ض  وتكافوؤ  الثقافية  والتوعية  الغذائية 
لت�سيو: "يف اإقليم لت�سيو لقد اأثبتنا من خالل 
ال�ساملة،  ال���زراع���ة  ودع���م  وال���س��ت��ث��م��ار  التفكري 
اإم��ارة دبي. يتحدث  كما ا�ستعر�سنا حتى الآن يف 
قطاع الزراعة عن اأرا�سينا ومنتجاتنا الرائعة يف 
لت�سيو، من منظور ال�ستدامة البيئية واملجتمعية 
والقت�سادية، وهذا ل يجعلنا نتغا�سى عن جتربة 
ط��رق ج��دي��دة، اأك��رث اإب��داًع��ا وحت��ف��ي��ًزا. لي�ض من 
لهذا  املمار�سات  اأف�سل  اخرتنا  اأننا  امل�سادفة  باب 
املنتدى، املخ�س�ض للزراعة الدقيقة، ولي�ض بهدف 
ا بهدف حت�سني املوارد  الرت�سيد فقط ولكن اأي�سً
والإدارة امل�ستدامة لالأرا�سي واملحا�سيل. اأفكر يف 
واقع كبري وموحد مثل مزارع ماكاريز �سبا، التي 
منذ عام 2018 اأن�ساأت القطب التدريبي لتنمية 
اإعادة  الزراعية، مما يدل على  الرثوة احليوانية 
تداول مفهوم براعة املمار�سات اجليدة. وبالن�سبة 
اإىل ذا �سريكل ومزرعة فرياري اللذان ميثالن روح 
الزراعة التي تعرف كيف تغتنم الفر�سة العظيمة 
بحوث  م��ن  الوروب���ي���ة  ال�سناديق  قدمتها  ال��ت��ي 
والتزام  ب�سغف  لال�ستثمار  الفيزيائية  ال��ع��ل��وم 
اعتقاًدا  اأع��ت��ق��د  اأف��ك��اره��م.  يف  م�ستقبلية  وروؤي����ة 
را�سًخا اأن ال�سيا�سة يجب اأن حتاول دائًما تقدمي 
اإجابات حمددة وحديثة وفعالة لتحديات الوقت 
الذي نعي�ض فيه، يف هذه احلالة من وجهة نظر 

التي  الزراعة  يف  والبتكار  التقاليد  بني  التكامل 
تبتكر وتعيد اخرتاع نف�سها و�سيا�سة تهتم بق�سية 
تغري املناخ واحل�سول على الغذاء للجميع. ناأمل 
حًقا اأن تظل دبي �ساحرة كما هي بالن�سبة لنا واأن 

يكون واقعنا م�سدر اإلهام ل�ستثمارات جديدة."
بريجانتي،  ك��ريي��ن��و  ق���ال  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���ض  ويف 
اإك�سبو  يف  لت�سيو  اإق��ل��ي��م  اأن�����س��ط��ة  ع��ن  امل�����س��وؤول 
البطولة  دور  دبي  اإمارة  "توا�سل  دبي:   2020
الأهمية  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  خ��الل  م��ن  املنطقة  يف 
الذي  الإقليمي،  للبعد  بالن�سبة  ال�سرتاتيجية، 
تعتزم امل�ساركة الإيطالية يف اإك�سبو متثيله. هذه 
هي املو�سوعات ذات الهتمام العاملي، مثل الزراعة 
التحديات  و  ب��الق��ت�����س��اد  امل��رت��ب��ط��ة  ال��دق��ي��ق��ة، 
اأع���ل���ى م�ستويات  ع���ن  ت��ع��رب  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
البتكار والقدرة التناف�سية الدولية وال�ستدامة. 
مت  الدقيقة"،  "الزراعة  ح���ول  امل��ن��ت��دى  وخ���الل 
لر�سد  اجل��دي��دة  الف�ساء  تكنولوجيات  تطوير 
وتعظيم  امل��وارد  ا�ستخدام  بر�سد  لت�سمح  الأر���ض 
الأرا�����س����ي  ا����س���ت���دام���ة  واإدارة  م��ن��ه��ا  ال����س���ت���ف���ادة 
���س��ي��ن�����س��ب تركيز  اك�����رب.  ب��ف��اع��ل��ي��ة  وامل��ح��ا���س��ي��ل 
الجتماع على التقنيات املبتكرة املتعلقة بالزراعة 
اأي املحا�سيل املزروعة من  التقنية،  املائية عالية 
الآلية  النظم  ذات  الزراعية  ال�سوبات  يف  الرتبة 
اأن  املفرت�ض  من  لذلك،  واملغذيات.  املناخ  لإدارة 
ورفاه  ال�سحة  على  اجل��دي��دة  التقنيات  حتافظ 

املواطنني من املخاطر البيئية."
روم����ا ه���ي م��وط��ن م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة 
امل�ساهمة  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم 
الإنتاجية  وزي����ادة  ال��ت��غ��ذي��ة  م�ستويات  زي����ادة  يف 
وامل�ساهمة  الريف  �سكان  الزراعية وحت�سني حياة 
يف ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي ال���ع���امل���ي يف امل��ن��ط��ق��ة، و
IFAD )ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية(، 
هي وكالة متخ�س�سة تابعة لالأمم املتحدة لزيادة 
الأن�����س��ط��ة ال��زراع��ي��ة ل���دول الحت����اد الأوروب�����ي و
وكالة  وهي  العاملي(،  الأغذية  )برنامج   WPF
اأخرى تابعة لالأمم املتحدة تتعامل مع امل�ساعدات 
الأ�سخا�ض  م�ساعدة  اإىل  تهدف  والتي  الغذائية، 
اإن��ت��اج الطعام  اأو  اإي��ج��اد  ق��ادري��ن على  الذين غري 

لأنف�سهم ولأ�سرهم.

وزيرة اخل�رجية والتج�رة اخل�رجية يف ج�م�يك�

ال�سيناتور كامينا جون�سون �سميث، تتحدث عن م�ستقبل بلدها الواعد واخلطط التي ت�ستهدف حتويله اإىل مركز بحري عاملي
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ب��ع��د اأن ت���راأ����س���ت وف����د ج��ام��اي��ك��ا امل�������س���ارك يف 
اإك�سبو  ل��ب��الده��ا يف  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت 
2020 دبي، حتدثت معايل ال�سيناتور كامينا 
والتجارة  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  �سميث،  جون�سون 
بلدها  م�ستقبل  ع��ن  ج��ام��اي��ك��ا،  يف  اخل��ارج��ي��ة 
اإىل  حتويله  ت�ستهدف  التي  واخل��ط��ط  ال��واع��د 

مركز بحري عاملي 
قالت بعيدا عن تو�سيع قناة بنما، اأوّد القول اإن 
تعميق  عرب  البحري  ميناءها  و�سّعت  جامايكا 
املرفاأ واإزالة الرت�سبات التي تكونت على مدى 
ال�سماح  ال��ق��درة على  اأت���اح لنا  ق���رون، وه��و م��ا 
post-( مبرور �سفن ما بعد حجم باناماك�ض
�ساعدنا  وق���د   .)Panamax vessels
من  القريب  موقعنا  من  ال�ستفادة  على  ذل��ك 
م�سارات  ومن  العاملية،  ال�سحن  خطوط  جميع 
بنقطة  تربطنا  والتي  لدينا،  املتاحة  الطريان 
مركزية يف اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية واأي�سا 
العامل وغربه. وتركز روؤيتنا  باأجزاء من �سرق 
هنا،  وم��ن  املنطقة.  بهذه  ات�سالنا  تعزيز  على 
التي  الفر�ض  من  الكثري  هناك  اأن  ن��رى  فاإننا 
من املمكن اأن ت�سمح جلامايكا باأن تكون مركزا 
من  متكّنا  اإذا  الأو���س��ط،  ال�سرق  ملنطقة  حيويا 
من  املبا�سرة  اجلوية  ال��رح��الت  من  ال�ستفادة 

املنطقة، على �سبيل املثال من دبي.
القت�سادية  املنطقة  هيئة  اأُن�����س��ئ��ت  وا���س��اف��ت 
يهدف  ت�سريع  مب��وج��ب  جامايكا  يف  اخل��ا���س��ة 
اإىل تنمية مناطقنا القت�سادية اخلا�سة. ولقد 
بداأنا العمل يف �سورة مناطق حرة، ونعمل الآن 
على التو�ّسع يف هذا املفهوم. ومن الأمور التي 
تاأ�سي�ض  اخل�سو�ض  ه��ذا  يف  لتحقيقها  ن�سعى 
احلرة،  للمناطق  العاملية  املنظمة  م��ع  �سراكة 
ومقرها دبي، بغر�ض ا�ست�سافة الن�سخة الثامنة 
من املوؤمتر واملعر�ض الدويل ال�سنوي يف مدينة 

مونتيغو باي يف �سهر يونيو من العام اجلاري.
وزراعة  جامايكا  جناح  لزيارة  الدعوة  ووجهت 
���س��ج��رة ب��داخ��ل��ه.وق��ال��ت  ل��ق��د اأط��ل��ق��ن��ا مبادرة 
ل��زراع��ة ث��الث��ة م��الي��ني �سجرة، ود���س��ّن��ا كذلك 
ال�ستجابة  ب��رم��ز  م�����زّودا  اإل��ك��رتون��ي��ا  تطبيقا 
م�سح  اإم��ك��ان��ي��ة  للم�ستخدمني  يتيح  ال�سريعة 

الرمز والت�سجيل لزراعة �سجرة باأ�سمائهم.
وعن امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 قالت كان لدينا 
ال��ت��زام را���س��خ ب��ف��ك��رة امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا احلدث 
الأوىل، وحتديدا عندما  اللحظة  منذ  ال��دويل 

حكومة  من  للم�ساركة  الكرمية  الدعوة  تلقينا 
 .2018 ع��ام  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ول��دي��ن��ا ي��ق��ني ب���اأن اإك�����س��ب��و ل مي��ث��ل ل��ن��ا جمرد 
العامل،  مع  والتوا�سل  دبي  اإىل  للقدوم  فر�سة 
بل يتيح لنا اأي�سا اأن جنلب العامل اإىل جامايكا؛ 
اكت�سبت  جامايكا  اأن  اجلميع  ل��دى  فال�سائع 
الثقافة  اأو  املو�سيقى  اأو  ال�سواطئ  من  �سهرتها 
اأو الرق�سات، لكن ما ل يعرفه الكثريون هو اأن 
لدينا �سابع اأكرب ميناء طبيعي يف العامل؛ وهو 

كينغ�ستون".  "ميناء 

اإيهاب دروي�ض: �سرف يل متثيل دولة الإمارات كمو�سيقّي يف اإك�سبو 2020 دبي
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�سدحت يف �سماء اإك�سبو 2020 دبي روائع املقطوعات 
للموؤلف  وال��غ��رب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  والأحل��������ان 
اإيهاب دروي�ض، والتي قدمها على  واملو�سيقي الإماراتي 
م�سرح دبي ميلينيوم �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 دبي 
الفنية. وعزفت فرقة الأورك�سرتا املو�سيقية املوؤلفة من 
42 مو�سيقيا وعازفا، بقيادة املاي�سرتو البلغاري املبدع 
���س��روي��ان ���س��ت��وي��ان��وف، ال���ذي ح��ظ��ي بت�سفيق ح���ار من 
ميلينيوم،  دب��ي  م�سرح  اإىل  دخوله  عقب  اجلمهور  قبل 
"اأمواج  األبومي  من  املو�سيقية  الأحل���ان  من  جمموعة 

حياتي"، و"حكاياتي" لدروي�ض. 
امل�����س��رح ح�����س��ورا لف��ت��ا م���ن ع�����س��اق املو�سيقى  و���س��ه��د 
الكال�سيكية العربية والغربية من زوار احلدث الدويل، 
حيث تفاعل احل�سور مع املقطوعات املو�سيقية الرائعة 
ال��ت��ي اأدت���ه���ا ال��ف��رق��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة، و���س��ط م���وج���ات من 

الت�سفيق احلار عقب كل مقطوعة.
التواجد  "ُي�سعدين  ل��ه  ت�سريحات  يف  دروي�����ض  وق���ال 
دبي،   2020 اإك�سبو  فعاليات  �سمن  للم�ساركة  اليوم 
لدولة  م�سّرف  ومعماري  ح�ساري  �سرح  بالفعل  فهو 
ال��ك��ث��ي��ف للثقافات  ال��ت��واج��د  ب��ه��رين  الإم�������ارات؛ وق���د 
دبي   2020 اإك�سبو  اأر����ض  على  املختلفة  واحل�����س��ارات 
مقطوعة   11 "قدمنا  واأ�ساف:  دولتنا".  �سماء  وحتت 
فرقة  قدمتها  ال��ت��ي  املو�سيقى  خم��ت��ل��ف��ة...  مو�سيقية 
الأورك�سرتا  اليوم هي مو�سيقى عربية، لكنها يف الوقت 
جتمع  التي  العاملية،  الثقافات  خمتلف  من  مزيج  ذات��ه 
بني اجلاز والأوب��را والكال�سيك؛ ومت توزيعها يف قالب 

اأورك�سرتايل �سيمفوين م�سّوق". واأ�سار اإىل اأن املقطوعات 
ال�سحراء"،  "فار�ض  م��و���س��ي��ق��ى  ت�سمنت  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
وحتدثت عن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
واأخرى  الدولة،  بناء  الكبري يف  ودوره  ث��راه،  اهلل  طيب 
بالإ�سافة  اأبوظبي،  مدينة  تطور  على  ال�سوء  �سلطت 
وتلك  باملا�سي،  املتعلقة  املقطوعات  من  جمموعة  اإىل 
التي تتحاور خاللها الآلت املو�سيقية فيما بينها لتقّدم 
للم�ستمع �سيمفونية عذبة من الأحلان املو�سيقية التي 
"اأعتز مبو�سيقى فار�ض  ُتطرب امل�سامع. وقال دروي�ض: 
عطاء  وُت��ربز  الحت��اد  م�سرية  جُت�سد  لأنها  ال�سحراء، 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل، والطريق 
وامل�سار الذي ر�سمه لأبناء الإمارات من اأجل بناء دولتهم 
وحتقيق نه�ستها". وك�سف املوؤلف واملو�سيقي الإماراتي 
عن اأبرز م�ساريعه امل�ستقبلية قائاًل: "ن�ستعد مع نهاية 
العام اجلاري لإطالق م�سروع ال�سيمفونية الإبراهيمية، 
تزامنا مع افتتاح البيت الإبراهيمي يف مدينة اأبوظبي، 
وهو عبارة عن �سيمفونية تتحدث عن الأديان ال�سماوية 

واحرتامها والت�سامح بني الب�سر".
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حذرت درا�سة من اأن الرج�ل الذين يع�نون من اإ�س�ب�ت متكررة يف الراأ�ص - اأثن�ء مب�ري�ت 
مبر�ص  لالإ�س�بة  عر�سة  اأك��ر  يكونون  ق��د   - املالكمة 
ج�معة  بقي�دة  ب�حثون  مرات.ووجد  بثالث  الزه�مير 
يف  البي�س�ء  امل���دة  اإ�س�ب�ت  على  الدليل  اأن  بو�سطن 
ب�لرنني  الت�سوير  اأن يظهر يف فحو�س�ت  الدم�غ ميكن 
امل���دة  كث�فة  "فرط  )MRI(.ويظهر  املغن�طي�سي 
وميكن  الدم�غ،  فحو�س�ت  يف  م�سيئة  كنق�ط  هذه  البي�س�ء'' 

اأن ت�سري اإىل ح�الت مثل ارتف�ع �سغط الدم.

ومع ذلك، بعد درا�سة ما يقرب من 75 ريا�سيا، 
�سيوعا  اأك���رث  ال��ع��الم��ات  ه��ذه  اأن  الفريق  وج��د 
الريا�سات  ميار�سون  الذين  الريا�سيني  ل��دى 
التي تتطلب الحتكاك اجل�سدي لفرتة اأطول، 

اأو يعانون من اإ�سابات اأكرث يف الراأ�ض.
ومي��ك��ن ل��ل��ق��درة ع��ل��ى اك��ت�����س��اف م��وؤ���س��رات تلف 
الدماغ ب�سهولة يف فحو�سات الت�سوير بالرنني 
اأف�سل  ب�سكل  الأط��ب��اء  ت�ساعد  اأن  املغناطي�سي 
تاأثري  الناجمة عن  الإ�سابات  درا�سة وك�سف  يف 

الراأ�ض يف وقت مبكر.
للمالكمة  ال��ربي��ط��اين  التحكم  جمل�ض  وق���ال 
اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  اخل���ري  "اإن   :)BBBofC(
حقيقة  بكثري  يفوق  لل�سباب  الريا�سة  تقدمه 
خا�سعة  ظ��روف  ظل  يف  اللكمات  يتلقون  اأنهم 
املالكمون  يعد  بريطانيا،  ويف  �سارمة.  لرقابة 
من بني الريا�سيني الذين يخ�سعون للمراقبة 
عن كثب من وجهة نظر طبية. وحتى يف ذلك 
ال���وق���ت، ي��ج��ب الع�����رتاف ب��اأن��ه ���س��ت��ك��ون هناك 
اأن  ال�سبب يف  اإ�سابات من وقت لآخر وهذا هو 

متطلبات ال�سالمة �سارمة للغاية".
للفحو�سات  روتيني  ب�سكل  املالكمون  ويخ�سع 
 BBBofC وت��دي��ر  ال��دم��اغ،  وم�سح  الطبية 
ور�ض عمل منتظمة حول الرجتاج والتاأثريات 

ال�سحية طويلة املدى.
وق�����ال روب������رت ���س��م��ي��ث، الأم������ني ال���ع���ام ل� 

اأونالين":  "ميل  ل�����   ،BBBofC
والكبار،  ل��ل�����س��ب��اب  م��ف��ي��دة  "املالكمة 

الألعاب  جميع  يف  احل���ال  ه��و  وك��م��ا 
ال��ري��ا���س��ي��ة مت��ن��ح الأف��������راد قيمة 
ي�سجع  اإن����ه  باأنف�سهم".  الإمي�����ان 

ال��ن��ا���ض ع��ل��ى اأن ي��ك��ون��وا ج����زءا من 
ال�سوارع.  ع���ن  وي��ب��ع��ده��م  ال����ن����وادي 

وتاأتي الغالبية العظمى من املالكمني 
فقرية  ومناطق  حمرومة  خلفيات  من 

يف املجتمع.
واأج��������������������رى 

البحث عامل النف�ض الع�سبي ال�سريري، مايكل 
األ��و���س��ك��و، م��ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة بو�سطن 

وزمالوؤه.
واأو�سح الدكتور األو�سكو: "نتائجنا مثرية لأنها 
البي�ساء قد يلحق  امل��ادة  اأن فرط كثافة  تظهر 
الأ�سخا�ض  لدى  بالدماغ  الأم��د  طويل  ال�سرر 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ت���اري���خ م���ن ت����اأث����ريات ال���راأ����ض 

املتكررة".
املفرطة على  البي�ساء  امل��ادة  كثافات  تكون  وقد 
بالفعل  فعالة  اأداة  املغناطي�سي  ال��رن��ني  ���س��ور 
ل��درا���س��ة ت���اأث���ريات ال���راأ����ض امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى املادة 
البي�ساء يف الدماغ بينما ل يزال الريا�سي على 

قيد احلياة.
درا�ستهم  يف  وزم���الوؤه  األو�سكو  الدكتور  ودر���ض 
75 �سخ�سا متوفيا تعر�سوا لتاأثريات متكررة 
يف ال��راأ���ض خ��الل حياتهم وواف��ق��وا على التربع 
باأدمغتهم للعلوم الطبية بعد وفاتهم مبتو�سط 

عمر 67 عاما.
ال�����درا������س�����ة  امل�����������س�����ارك�����ني يف  م����ع����ظ����م  وك����������ان 

القدم م������������������ن لع���������������ب���������������ي ك������������رة 
 89%( م��ن امل��ج��م��وع��ة(، وال��ب��اق��ي اإم���ا ري��ا���س��ي��ون من الأم��ري��ك��ي��ني 

ريا�سات الحتكاك مثل املالكمة اأو كرة القدم، 
اأو من قدامى املحاربني يف اجلي�ض.

ومن املجموعة الأوىل، كان كل منهم 
ن�سطا يف الريا�سة ملدة 12 عاما 
يف املتو�سط، حيث كان 16 
لع��ب��ا حم��رتف��ا و11 

�سبه حمرتف.
الفريق  وح��ل��ل 
اأي�����������������س��������ا 

ال�����س��ج��الت ال��ط��ب��ي��ة ل��ك��ل ف�����رد، مب���ا يف ذلك 
ف��ح��و���س��ات ال���دم���اغ ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ن��دم��ا كان 
عمر  )مبتو�سط  احل��ي��اة  قيد  على  الأ���س��خ��ا���ض 
لتقييم  والأحباء  الأق��ارب  والتقى  عاما(،   62

حالت اخلرف.
الفريق  ق��رر  اجل��ث��ة،  ت�سريح  نتائج  على  وب��ن��اء 
يف  �سخ�سا   53  - الأ���س��خ��ا���ض  م��ن   71% اأن 
دم��اغ��ي مزمن  اع��ت��الل  م��ن  يعانون   - املجموع 
مرتبط  ع�سبي  تنك�ض  مر�ض  وه��و   ،)CTE(
توؤدي  اأن  ميكن  التي  املتكررة  الراأ�ض  بتاأثريات 

اإىل اخلرف.
اأنه  ويف غ�سون ذلك، ك�سفت فحو�سات الدماغ 
مقابل كل اختالف وحدة يف حجم فرط كثافة 
املادة البي�ساء، زادت احتمالت الإ�سابة مبر�ض 
�سديد يف الأوعية الدموية الدقيقة وموؤ�سر 
اآخر على تلف املادة البي�ساء يف الدماغ 

مبقدار ال�سعف.
قدرها  بزيادة  م�سحوبا  ه��ذا  وك��ان 
حدوث  احتمال  يف  اأ�سعاف  ثالثة 
الف�ض  تاو يف  تراكم حاد لربوتني 
عالمة  ميثل  ت��ط��ور  وه��و  اجلبهي، 
الدماغ  اأم���را����ض  مل��خ��ت��ل��ف  ب��ي��ول��وج��ي��ة 
الزهامير  م���ر����ض  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ت��ق��دم��ي��ة، 

والعتالل الدماغي الر�سحي املزمن.
وبني الريا�سيني، ارتبط املزيد من فرط كثافة 

املادة البي�ساء ب�سنوات اأكرث من الريا�سات التي 
اأ�سواأ يف  تتطلب الحتكاك اجل�سدي - وبنقاط 
حول  الرعاية،  مقدمو  اأكمله  الذي  ال�ستبيان، 

ال�سعوبات يف اأداء املهام اليومية.
اأن فحو�سات  وم��ع ذل���ك، ح��ذر ال��ب��اح��ث��ون م��ن 
فح�ست  ال��ت��ي  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 
لأغرا�ض  الأ���س��ل  يف  عليها  ح�سل  ال��درا���س��ة  يف 

اإكلينيكية، ولي�ض لأغرا�ض البحث.
واإىل جانب ذلك، مييل جميع الأ�سخا�ض الذين 
الذكور،  ���س��ن��ا، م��ن  اأك���رب  ك��ون��ه��م  اإىل  ف��ح�����س��وا 

ظهرت  الذين  الأمريكيني  القدم  ك��رة  ولعبي 
عليهم اأعرا�ض ا�سطرابات الدماغ.

ويف ���س��وء ذل����ك، ح���ذر ال��دك��ت��ور األ��و���س��ك��و من 
ونحتاج  ال��درا���س��ة  على  رئي�سية  قيود  "وجود 
اخلطر  عوامل  لتحديد  البحث  من  مزيد  اإىل 
ال���ف���ري���دة واأ����س���ب���اب اآف������ات ال����دم����اغ ه����ذه لدى 
تاأثريات  م��ن  ت��اري��خ  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض 

الراأ�ض املتكررة".
وُن�����س��رت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��درا���س��ة يف جملة 
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املالكمة قد جتعل الرجال اأكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�ض األزهامير!

ومن بني تلك الأطعمة املرتبطة بتح�سني النوم، جند الأرز، 
وفقا ملا ذكرته موؤ�س�سة النوم الربيطانية.

يف  البالغني  على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  وت�سري 
اليابان وجدت اأن اأولئك الذين ياأكلون الأرز بانتظام اأفادوا 
اأو  اخلبز  من  املزيد  تناولوا  الذين  اأولئك  من  اأف�سل  بنوم 

املعكرونة.
ول  فقط  ارتباطا  الدرا�سة  هذه  "حددت  التقرير:  ويو�سح 

اأن  اأظهر  �سابقا  بحثا  تدعم  لكنها  ال�سببية،  اإثبات  ميكنها 
نحو  قبل  املرتفع  اجلالي�سيمي  املوؤ�سر  ذات  الأطعمة  تناول 

اأربع �ساعات من وقت النوم �ساعد يف النوم".
ومن ال�سروري اإجراء املزيد من الأبحاث لتحديد التاأثريات 
املرتبطة بالنوم للكربوهيدرات املختلفة، على الرغم من اأن 

الأرز قد ي�ساعد.
 )NHS( الوطنية ال�سحية  ويقول موقع هيئة اخلدمات 

النوم  م��ن  ك��اف  ق�سط  "رمبا ل حت�سل على  الإل��ك��رتوين: 
الأ�سخا�ض  بع�ض  ال��ن��ه��ار.  اأث��ن��اء  با�ستمرار  متعبا  كنت  اإذا 
ينامون ب�سكل اأخف ب�سكل طبيعي اأو ي�ستغرقون وقتا اأطول 
بع�ض ظ��روف احلياة قد  اأن  ال��ن��وم، يف حني  لال�ستغراق يف 
تزيد من احتمالية انقطاع النوم، مثل الأحداث املجهدة اأو 

ولدة طفل جديد".
ثالثة  من  اأق��ل  ق�سرية،  لفرتة  الأرق  من  تعاين  كنت  واإذا 
اأ�سهر، فهذا ي�سمى الأرق ق�سري املدى. والأرق الذي ي�ستمر 

ملدة ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث ي�سمى الأرق طويل الأمد.
و�سيجد امل�سابون بالأرق �سعوبة يف النوم بانتظام، وميكنهم 

ال�ستيقاظ عدة مرات اأثناء الليل.
وبعد قلة النوم ليال، قد مييل بع�ض النا�ض اإىل حماولة اأخذ 
ب�سكل عام جتنب  الأف�سل  ذل��ك، فمن  قيلولة طويلة. ومع 

ذلك وحماولة اللتزام بوقت نومك املعتاد.
اإيقاع  يعطل  اأن  ميكن  النهار  اأثناء  قيلولة  اأخ��ذ  لأن  وذل��ك 

ال�ساعة البيولوجية.
و�سلوكية  اليومية هي تغريات ج�سدية وعقلية  والإيقاعات 
العمليات  ه��ذه  وت�ستجيب  ���س��اع��ة.   24 مدتها  دورة  تتبع 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأ���س��ا���س��ا ل��ل�����س��وء وال���ظ���الم وت���وؤث���ر ع��ل��ى معظم 

الكائنات احلية.
�ساعات  على  ب��احل��ف��اظ  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��و���س��ي 
وممار�سة  وب��اردة  وهادئة  مظلمة  بيئة  وخلق  منتظمة،  نوم 

الريا�سة.
واإذا كانت قلة النوم توؤثر على حياتك اليومية اأو ت�سبب لك 

ال�سيق، فيمكنك التحدث اإىل طبيبك.

من  خمتلفة  لفرتات  يحتاج  �سخ�ض  كل  اأن  بالذكر  جدير 
ت�سع  اإىل  �سبع  م��ن  املتو�سط  يف  ال��ب��ال��غ��ون  وي��ح��ت��اج  ال��ن��وم. 
�ساعات نوم، بينما يحتاج الأطفال من ت�سع اإىل 13 �ساعة، 
 17 اإىل   12 اإىل  وال��ر���س��ع  ال�سغار  الأط��ف��ال  يحتاج  فيما 

�ساعة من النوم يوميا.
ويحرمك  النوم  من  والكحول  الكافيني  مينعك  اأن  وميكن 
النا�ض  يقلل  اأن  امل�ستح�سن  م��ن  ل��ذل��ك،  اجل��ي��د.  ال��ن��وم  م��ن 

اق��رتاب موعد  الكافيني مع  الكحوليات وجتنب  تناول  من 
النوم.

اأن���ه مي��ن��ع النوم  ال��ن��وم، ك��م��ا  ال��ك��اف��ي��ني يف عملية  وي��ت��دخ��ل 
العميق. ول يوجد الكافيني يف القهوة فقط، بل اإنه يتوفر يف 
العديد من املنتجات الأخ��رى، والتي ت�سمل ال�ساي، وبع�ض 
ال��غ��ازي��ة، وال�����س��وك��ولت��ة، وم�����س��روب��ات الطاقة،  امل�����س��روب��ات 

وبع�ض م�سكنات الآلم.

الأرز ميكن اأن ي�ساعد الكثريين على النوم جيدا!
قد يختلف مقدار النوم الذي نحت�جه من اأجل �سحة جيدة، ب�ختالف العمر وعوامل اأخرى، لكن االأمر االأ�سد 

اأهمية هو اأن نح�سل على نوعية نوم جيدة.وهن�ك الكثري من الن�س�ئح التي يتداوله� اخلرباء للح�سول 
على نوم جيد، ويتمحور الكثري منه� حول النوم.

وب�لفعل هن�ك بع�ص االأطعمة التي ميكنه� م�س�عدة هوؤالء الذين يع�نون من االأرق اأو الذين ي�ستيقظون 
مرات عديدة اأثن�ء الليل، وغريه� من م�سكالت النوم.
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العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فطاير عالطاير

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2726970 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سم�سه �سعيد احمد حرمو�ض الرميثي
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سالح عبدال�ستار قورقما�ض %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سم�سه �سعيد احمد حرمو�ض الرميثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق ال�سعد ملقاولت ان�ساء الطرق- 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:4281520 

تعديل اإ�سم جتاري من/ الطريق ال�سعد ملقاولت ان�ساء الطرق - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL TAREEQ AL ASAD ROAD CONTRATING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ الطريق ال�سعد للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL TAREEQ AL ASAAD GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة 4923009

تعديل ن�ساط / حذف مقاولت الطرق الرئي�سية و ال�سوارع والعمال املتعلقة بها 4210001

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
النجمة  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للحالقة رخ�سة رقم:1110004 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد ريا�ض كاروفار افاتاث %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف كاروفا روفاتاث علي كوتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
الذهبية  ال�س�����ادة/اليادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للطباعة والت�سوير رخ�سة رقم:1085612 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خلفان بن جمعة بن دروي�ض بن حميد اخلنجري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انتاركتيكا لال�ست�سارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية  رخ�سة رقم:1123341 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة طالب �سعيد ربيع �سلطان الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفة �سامل �سيف قرونه ال�سويدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاند بيلد لل�سيانة العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3924873 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد ثروت حممد على من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد ثروت حممد على من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حميد احمد فري�ض حميد القبي�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ هاند بيلد لل�سيانة العامة ذ.م.م 

HAND BUILD GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل /هاند بيلد لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
HAND BUILD GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة برج ال�سرق ملواد البناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1127098 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مو�سى عبدالفتاح مو�سى احمد �سالمه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد �سامل حممد احلارثى
تعديل راأ�ض املال / من 0 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة برج ال�سرق ملواد البناء 
EAST TOWER BUILDING MATERIAL EST 

اإىل /برج ال�سرق ملواد البناء - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
EAST TOWER BUILDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
لبيع  فا�سون  ال�س�����ادة/املريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN املالب�ض الن�سائية رخ�سة رقم:2570208 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل بن �سامل بن خمي�ض بن �سامل الغافري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف علي م�سبح را�سد غافان املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
بايونريز  ال�س�����ادة/�سيفيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:4333943 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة زينب حممد عي�سى مو�سى البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد حممد دروي�ض املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوتيك 

CN نون لالزياء رخ�سة رقم:2098243 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN دبليو للتجارة العامة رخ�سة رقم:2991563 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�ض ناين للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013783 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
�س�بق  مدير  املزروعي  هميلة  را�سد  مكتوم  حممد  اأحمد  اأن� 

لدى كل من
�سمايا املجرة للنجارة امل�سلحة �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

�سمايا الف�ساء للنجارة واحلدادة امل�سلحة موؤ�س�سة فردية
�سمايا للنجارة واحلدادة امل�سلحة موؤ�س�سة فردية

الف�ساء للنجارة امل�سلحة �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
ف�ساء 2030 لرتكيب املواد العازلة موؤ�س�سة فردية

ف�ساء 999 لل�سيانة العامة موؤ�س�سة فردية
ف�ساء ايه ام للديكور موؤ�س�سة فردية

ليف وايد للنجارة امل�سلحة موؤ�س�سة فردية
عرب الف�ساء لل�سيانة العامة ذ.م.م

البدوع لل�سيانة العامة �سركة ال�سخ�ض الواحد
ومت  لديهم  اأعمل  ل  ا�سبحت   2021/12/15 تاريخ  من  ابتداءاً  واإنه 

اخالء طريف دون ادنى م�سووؤلية .
احمد حممد مكتوم املزروعي

ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإعــالن اخالء طرف 
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  21  فرباير 2022 العدد 13474
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العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن بالن�سر 

 7214/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جمعه حممد املال حممد ال�سويدي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موارد للتمويل  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)66413.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن بالن�سر 
 555/2022/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سيلك�ض للتجارة العامة )�ض ذ م م(  2-دار وبوريدى فينوجوبال - 
هندي اجلن�سية - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لتاجري ال�سيارات - �ض ذ م م   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)161624.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 535/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم  184 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/6965 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)305695.4 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : دي�سنت للحدادة  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان 

- بجوار م�سرف ال�سارقة ال�سالمي ، بناية ا�سا�ض ، �سقة 504  
املطلوب اإعالنه : 1- فريوز �سريف ح�سني �سريف - �سفته : منفذ �سده   

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   305695.40

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 
من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 921/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

4 وال�سادرة من ح�ساب املنفذ �سدهما يف البنك العربي املتحد بقيمة  مو�سوع التنفيذ  املطالبة بقيمة ال�سيكات عدد 
)135063( �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة الكيبالت العاملية املحدودة - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع 
اخلان - مبنى الربج الول - �سقة 1202/12 قناة الق�سباء  

املطلوب اإعالنهما : 1 - اوف�سيت لالن�ساءات - �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده
�سده  منفذ   : �سفته   - قاعود  يو�سف  غازي  حممد   -2

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 138570 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 9795/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/121 امر على عري�سة حتكيم ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )607515 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : تي ان تي لالإدارة )البحرين( �ض م ب مقفلة معفاة - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة 

اخلليج التجاري - �سارع الأبراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين 2563786091 
املطلوب اإعالنه : 1 - عبداهلل جمعه ماجد ال�سري  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   607515

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70353

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 9759/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء،  ام��ر   2021/4983 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)368،616.13 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة ميرتي للمعادن اخلا�سة املحدودة  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي -�سارع امل�ستقبل - مبنى اأبراج رجال العمال برج اأ�سبكت 

- �سقة 3401 - رقم مكاين 2527587343  
املطلوب اإعالنه : 1 - كوليك�سو للتجارة العامة - �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 368616.13 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 1872/2021/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1152 مدين جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )22854 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة ابوظبي الوطنية للتاأمني  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - �سارع خليفة - مبنى بناية ابوظبي الوطنية - �سقة بناية رقم 403  

املطلوب اإعالنه : 1 - ابن بطوطة للنقل الربي )�ض ذ م م(  - �سفته : منفذ �سده   
اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع الإعالن : قد 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   22854
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 988/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3177/2021 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)418،082.51 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املخبز الفرن�سي )�ض ذ م م(  

عنوانه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر - هاتف رقم  04/3352200 
فاك�ض : 04/3342200 رقم مكاين 2583686879  

املطلوب اإعالنه : 1 - كريت كافيه �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 418082.51 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

جتاري   AJCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002783/ 

اإىل املحكوم عليه : كهرب للمقاولت الإلكرتوميكانيكية - ملالكها �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافالت - ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 58870.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000233/ 
اإىل املحكوم عليه : حممود �سالح عبدالعزيز ح�سن  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حمدان بن را�سد بن حمدان بن را�سد النا�سري - اجلن�سية عماين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 20074.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رومي�ص جيهان وبراجودا  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004491/ 

اإىل املحكوم عليه : رومي�ض جيهان وبراجودا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ موتيو اولدييو عدمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7674 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
يف  الدعوى رقم 2021/9469 جتاري جزئي - ال�سارقة 

املدعي / البنك العربي املتحد )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن للمحاماة وال�ست�سارات القانونية   

املعلن اإليه / املدعي عليه / اأ�سامة م�سطفى ال�سطوحي �ستيه  
يف الدعوى رقم )2021/9469( جتاري جزئي - ال�سارقة  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�ض 
املوافق 2022/2/24 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري /     �سارة را�سد املن�سوري  
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�سور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/2603( 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
اإم��ارة ابوظبي -  اليه : حممد فتحي ح�سني عبدالرحيم - م�سري اجلن�سية - وعنوانه الإم��ارات العربية املتحدة -  املنذر 

منطقة العني - فيال رقم 51 - رقم الهاتف  املتحرك : 0501398974 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )10671( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )10671( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014ابي�صكي� ك�رنز 13ابوظبي10996
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/2859( 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / �سيام �سانكار �سانكار - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - منطقة اأبوظبي - �سارع حمدان - بناية نعمة 

�سنرت - �سقة رقم 1002 - متحرك رقم 0563456457 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )48311( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )48311( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2018ابي�صم�زدا 96ابوظبي83272
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/2858( 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / بابل خلدمات املالحة البحرية ذ م م - وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة الغوير - �سارع العروبة - مركز الرولة 

- مكتب رقم 505 - متحرك رقم 06-5631647
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )87940( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )87940( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2013رم�دي فورد اك�سبلورر ابي�صال�س�رقة63721
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2021/583 التنفيذ املدين 
الإمارات   / اجلن�سية  ال��زي��ودي  علي  را���س��د  احمد  ه��زاع   / ل��ه  املحكوم   / على طلب  بناء 

العربية املتحدة
اىل املحكوم عليه / جينلني بورنيا لنتيك�سى - اجلن�سية / الفلبني

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����ض اخل��ي��م��ة ق���د ا����س���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2021/12/7 يف الق�سية )138/2021( مدين جزئي، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
9953.73 درهما �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب 
لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 
الجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  للتبليغ ويف  التايل  ي��وم 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك. 
املالحظات : 

 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000556 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فار�ض عبداهلل املازمي  
جمهول حمل الإقامة : ح�سب التحري  

بناء على طلب املدعية : هناء مو�سى �سعيد جاليل 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالب ب� :  - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 23000 درهم 

- الزام املدعي عليهم لدفع الر�سوم وامل�ساريف. - �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 
229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/1 اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/15 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/26275(
بالوكالة /ها�سم  اإماراتي اجلن�سية ميثله   ، ال�سام�سي  بن عبداهلل  �سيف بن حممد   / ال�سيد  املنذر 

ابوالقا�سم عبد اللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر ) 252009 /2018/1(
العنوان : دبي - الرب�ساء 1 - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف اللولو هايرب ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية. ت : 044478808 
املنذر اإليهما : الول / �ساروخ ال�سحراء خلدمات تو�سيل الطلبات )م�ستاجر( 

2/ على جربان باجوه غالم مرت�سى باجوه - باك�ستاين اجلن�سية ) حمرر ال�سيكات(
العنوان : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية بر�سا فايل مكتب 106 - هاتف : 056/8500020 

اي�ام  خم��ض  اق�ساها  م�دة  ف�ي  اليج�ار  متاأخرات  كام�ل  دف��ع  ب�سرورة  اإليهما  املنذر  املنذر  يخطر 
اإليهم�ا  املن�ذر  �س�د  الالزم�ة  القانونية  الإج��راءات  لإتخاذ  املن�ذر  �سي�سطر  واإل   ، الن�سر  ت�اريخ  م�ن 
م�ع اإلزامهما بجمي�ع امل�س�������روفات والر�س�������وم الق�س�������ائية وفوائ�د الت�اأخري واتع��اب املحام��ة وب���دل 

العط�ن وال�س�رر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/26274(
بالوكالة /ها�سم  اإماراتي اجلن�سية ميثله   ، ال�سام�سي  بن عبداهلل  �سيف بن حممد   / ال�سيد  املنذر 

ابوالقا�سم عبد اللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )252009 /2018/1(
العنوان : دبي - الرب�ساء 1 - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 - خلف اللولو هايرب ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808 
املنذر اإليهما : الول / �ساروخ ال�سحراء خلدمات تو�سيل الطلبات )م�ستاجر( 

2/ على جربان باجوه غالم مرت�سى باجوه - باك�ستاين اجلن�س�سة )حمرر ال�سيكات(
العنوان : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية بر�سا فايل مكتب 106 - هاتف : 056/8500020

يخطر املنذر املنذر اإليهما ب�سرورة دفع كام�ل متاأخرات اليج�ار ف�ي م�دة اق�ساها خم��ض اي�ام م�ن 
م�ع  اإليهم�ا  املن�ذر  �س�د  الالزم�ة  القانونية  الإج���راءات  لإتخاذ  املن�ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر،  ت�اريخ 
وب���دل  املحام��ة  واتع��اب  الت�اأخري  وفوائ�د  الق�س�������ائية  والر�س�������وم  امل�س�������روفات  بجمي�ع  اإلزامهما 

العط�ن وال�س�رر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
   اعالن بالن�سر احداهما ناطقة باللغة االجنليزية  

يف اال�ستئناف رقم 757 ل�سنة 2021 م مدنى 
اىل امل�ستاأنف �سده : ن�سال نعيم عبدالهادي الديريه 

نعلنكم بان امل�ستاأنف : بنك ال�ستثمار - �ض م ع 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 2758 ل�سنة 2020 مدين )كلي(
ال�سارقة. وقد حتدد لنظره جل�سة م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا 
يوم  املوافق   2022/2/23 بتاريخ  الثانية  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  هذه  مبقر 
الربعاء.  لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  

ويف حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحاكم القانون.  
ملحوظة : ين�سر هذا العالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�ص قلم الكتاب 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة اال�ستئنافية االحتادية

مكتب ادارة الدعوى

70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
اعالن وكليف بالوفاء بالن�سر 
 10347/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  احمد فريد عبدالقادر �سند - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ جميد ح�سن مينائي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)53312.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ     ر�سوم 

خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

اعالن بالن�سر 
 10383/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  ا�سرف علي ال�سيد عبدالعال - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �سهزاده و�سيم ريا�ض احمد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ      اىل  بالإ�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25220(

خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 
 اعالن بالن�سر

   180/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- تنميات جروب ليمتد - جمهول حمل القامة

وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  العماد  ع��ب��داهلل  خالد  حمد   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
مالك موؤ�س�سة املا�ض للعقارات وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي. 
ال�سادر بالدعوى رقم 2980/2021 جتاري جزئي.   القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2022/3/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197 العدد 13474 بتاريخ 2022/2/21 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2021/0031519

مق�دم م�ن املخطر/ الأ�ستاذة لبني ولي�د حممد - املحامي�ة - بالوكالة عن ال�سيد/ حممد عادل ال�ساحلي - العنوان املختار/ عجم�ان - احلميدية 2 - هاتف 
Eno202135080 / رقم 067403222 ، متحرك رقم 0544444720 - رقم الوكالة

�سد - املخطر اإليه / حممد خلفان خمي�ض الدوحاين ، العنوان / دبي / املرقبات / بناية املوارد الطابق 2 �سقة رقم 203
الوقائع :- حيث اأنه بناءا على اقرار وتعقد واملوؤرخ يف 2020/09/20 بني املخطر واملخطر اليه والذي مبوجبه قام املخطر اإليه با�ستالم مبلغ وقدره 
الف ريال عماين( من املخطر على ان يقوم ب�سداد املبلغ على اق�ساط �سنوية مببلغ 150000 ريال عماين  )اأربعمائة وخم�سون  ريال عماين   450000
)مائة وخم�سون األف ريال عماين( - وحيث اأنه بناءا على عقد القر�ض ال�سابق الإ�ساره اليه والذي ن�ض على اأن تعذر املخطر اليه يف �سداد الأق�ساط ال�سنوية 
املتفق عليها فاإن قيمة مبلغ القر�ض كاملة ت�سبح م�ستحقة - وحيث اأنكم حتى تاريخه مل ت�سددوا املديونية املرت�سدة يف ذمتكم والثابت�ة بعقد القر�ض املوقع 
منكم وذلك على الرغم من املطالبات الودية الكثرية من قبلنا ولكن بدون جدوى ، وذهبت كل تلك اجلهود �سدى ، - ويف �سوء احلقائق املذكورة اأعاله فقد 
ترتب على ذلك العديد من اخل�سائر وال�سرار ب�سبب رف�سكم �سداد ذلك املبلغ ، - المر الذي يحق معه للمنذر مطالبتكم باأداء قيمة املبالغ املرت�سدة يف 
ذمتكم وذلك عمال بن�ض املادة 338 من قانون املعامالت املدنية والتي ن�ست على اأنه : “ يجب وفاء احلق متى ا�ستوفى  �سروط ا�ستحقاقه القانونية فاإن 
تخلف املدين وجب تنفيذه جرياً عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�سيا طبق ن�سو�ض القانونية،” - وما ن�ست عليه املادة 318 من ذات القانون من اأنه:- “ ل 
ي�سوغ لأحد اأن ياأخذ مال غريه بال �سبب �سرعي فاإن اأخذه فعليه رده،” - وك�ذا ما ن�ست عليه الفقرة الأوىل من املادة 319 من ذات القانون والتي ن�ست 
على اأن:-“ من ك�سب مال من غريه بدون ت�سرف مك�سب وجب عليه رده اإن كان قائماً ومثله اأو قيمته اإن مل يكن قائما وذلك ما مل يق�ض القانون بغريه،”  
بالدرهم  ريال عماين(  األف  اربعة وخم�سون  ريال عماين )فقط   450000 وق��دره  املبلغ املرت�سد بذمتكم  �سداد  املنذر يخطركم ب�سرورة  ، فان  لذلك 
الماراتي 4،500،000 )اأربعة ماليني وخم�سمئة األف درهم اماراتي( ، وذلك خالل مدة خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإخطار واإل �سن�سطر للجوء اإىل 
الق�ساء واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية مع حتميلكم امل�سئولية ومطالبتكم بكافة التعوي�سات املرتتبة على ذلك وحتميلكم ما قد يرت�سد يف ذمتكم 

من مبالغ م�ستقباًل. وقد اعذر من انذر وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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•• ابوظبي-الفجر:

اأطلق الأر�سيف واملكتبة الوطنية اأجندة مو�سمه 
الثقايف »الأر�سيف حياة« للعام اجلاري 2022 
ويتناول يف ندواته التي ينظمها �سهرياً جوانب 
يف تاريخ الإمارات املجيد وحا�سرها الزاهر مما 
يحر�ض على اإثراء مو�سوعاته وتوثيقها، ومما 
للوطن  النتماء  تعزيز  يف  الأث��ر  بالغ  له  يكون 
للمتابعني  وي��ق��دم  الر�سيدة،  لقيادته  وال���ولء 

معلومات ومعارف دقيقة ومهمة.
ويتطلع الأر�سيف واملكتبة الوطنية عرب مو�سمه 
تاريخي  ُبعٍد  ذات  موا�سيع  تقدمي  اإىل  الثقايف 
باأ�سلوب �سهل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 

للجمهور،  الثقافة  هذه  واإتاحة  اجلميع،  يفيد 
الأجيال،  ل���دى  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ذاك���رة  وت��ع��زي��ز 

وتعزيز ثقافتهم الوطنية.  
ندوات  احلايل  الثقايف  املو�سم  اأجندة  وتت�سمن 
بندوة:  ي�ستهلها  وف��ن��ي��ة،  ���س��ع��ري��ة  واأم�����س��ي��ات 
 28 وال��ت��اأري��خ« يف  للتوثيق  م��دخ��اًل  »ال��ع��م��ارة 
ال��ن��دوات يف جمالت  فرباير اجل��اري، وتتواىل 
ويف  والفنون،  التقليدية،  واحل��رف  ال�سناعات 
ال����وط����ن، وتتطرق  ذاك������رة  ال���رتج���م���ة وح���ف���ظ 
ل��رواي��ات م��ن ال��ذاك��رة ال�سفاهية، ولأدب��ي��ات يف 
ال�سخمة  ب��ال��ب��ي��ان��ات  و�ستهتم  ال��وط��ن،  ت��اري��خ 
وباحلوكمة  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء  ع�����س��ر  يف 
ال�سوء  و�ست�سلط  امل��واه��ب،  وب���اإدارة  املوؤ�س�سية، 

و«البيت  ال��ت��اري��خ،  �سنعت  التي  ال��ق��ي��ادات  على 
متوحد«.

وعن املو�سم الثقايف »الأر�سيف حياة« قال �سعادة 
الأر�سيف  ع���ام  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د  ع��ب��د اهلل 
العام  لهذا  الثقايف  مو�سمنا  الوطنية:  واملكتبة 

ياأتي بعنوان:
 »الأر����س���ي���ف ح���ي���اة« وذل����ك ك��ن��اي��ة ع���ن اأهمية 
حياة  ويف  والب�سر،  ال�سعوب  حياة  يف  الأر�سيف 
الأف��راد واملوؤ�س�سات وال��دول، وتاأكيداً على دوره 
التجارب  الكبري يف حفظ احلقوق، ويف تقدمي 
ال�سابقة التي تفيد يف اتخاذ القرارات ال�سائبة، 
وي��ك��ت�����س��ب الأر����س���ي���ف اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف حفظ 
احلقوق، وهو م�سدر للبحث العلمي التاريخي 

وركيزة من ركائز الهوية الوطنية.
ومل���ا ك���ان الأر���س��ي��ف ذاك����رة الأمم ف��اإن��ه يحمل 
مهم  م�سدر  وه��و  اأنتجته،  التي  احل�سارة  قيم 
للمعلومات، يعتمد عليه الباحثون يف ا�ست�سراف 
الأجيال  ت���ت���وارث  م��ك��ن��ون��ات��ه  امل�����س��ت��ق��ب��ل، وم���ن 
اخلربات، وتنهل املعارف، وت�ستفيد من التجارب 
ويف  باأنواعها،  الأ�سالف  بها  مّر  التي  الناجحة 

ذلك كله ارتقاء مبختلف جوانب احلياة.
الندوات  ب��خ�����س��و���ض م��وا���س��ي��ع  اأم����ا  واأ����س���اف: 
حر�سنا  فاإننا  وال�سعرية؛  الفنية  والأم�سيات 
على تنويعها لكي ترفد امل�سهد الثقايف الإماراتي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وق���د �سملت خطة  وت���رثي احل��رك��ة 
املو�سم الثقايف عدداً كبرياً جداً من اأ�سماء كبار 

الناجحة  التجارب  وذوي  واملخت�سني  اخل��رباء 
واخل���الق���ة ل��ك��ي ي��ت��ح��دث��وا يف ه����ذه ال���ن���دوات، 

ويرثوا مو�سوعاتها بكل ما هو جديد ومفيد.
ق���ائ���اًل: �سيقدم  ���س��ع��ادت��ه اجل��م��ه��ور  وخ���اط���ب 
الأر�سيف واملكتبة الوطنية لكم فعاليات مو�سمه 
ال��ث��ق��ايف »الأر����س���ي���ف ح���ي���اة« اف��رتا���س��ي��اً، وعرب 
على  منه  حر�ساً  التفاعلية،  التوا�سل  من�سات 
الندوات مبجملها  فمو�سوعات  املعرفة،  تعميم 
�سرائحهم  مبختلف  املجتمع  اأب��ن��اء  جميع  تهم 
تقدميها  ي���ت���م  و�����س����وف  وامل���ه���ن���ي���ة،  ال���ع���م���ري���ة 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة تطبيقاً  امل��ن�����س��ات  ع��رب  اف��رتا���س��ي��اً 
ل��الإج��راءات الح��رتازي��ة التي حتد من انت�سار 

فريو�ض كوفيد19. 

يتم  �سوف  ال��ن��دوات  مو�سوعات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  ي�����س��دره��ا  ك��ت��ب  يف  جمعها 
الوطنية حر�ساً على حفظها واإتاحتها، وتعميم 
بالتجارب  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  واإث������راء  ال��ف��ائ��دة، 

الإماراتية الرائدة التي نفخر بها.

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ستعر�ض »مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات« مع 
وفد من »تلفزيون اأبوظبي« اآفاق التعاون امل�سرتك 
يف جمالت التحليل والبحث والتدريب الإعالمي، 
اأه����داف اجل��ان��ب��ني، وين�سر املعرفة  ي��خ��دم  وك��ل م��ا 

املوثقة القائمة على اأ�س�ض علمية ر�سينة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وف���د من 
بحث  حيث  تريندز،  مركز  ملقر  اأبوظبي  تلفزيون 
الدكتور حممد عبد اهلل العلي، الرئي�ض التنفيذي 
التعاون  ت��ع��زي��ز  �سبل  ال��زائ��ر  ال��وف��د  م��ع  ل��ل��م��رك��ز، 
الهتمام  ذات  املجالت  يف  اجلانبني  بني  والتن�سيق 

الإخباري  ال��ت��ح��ل��ي��ل  جم���ال  يف  خ��ا���س��ة  امل�����س��رتك، 
والدرا�سات البحثية، اإ�سافة اإىل التدريب الإعالمي 
اإقامة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ب��اح��ث��ني،  اخل�����رباء  وت���ب���ادل 
الفعاليات امل�سرتكة.وقال الدكتور حممد العلي اإن 
اهتمام  �سمن  ياأتي  اأبوظبي  تلفزيون  مع  التعاون 
التعاون  اأوا���س��ر  تطوير  على  وح��ر���س��ه  )ت��ري��ن��دز( 

املحلية  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  مع خمتلف اجلهات 
والعربية والعاملية لن�سر حمتوى بحثي راٍق وموثٍق، 
روؤى حولها،  الراهنة، ويقدم  التطورات  يركز على 
والتعاي�ض  وال�����س��الم  اخل��ري  قيم  ن�سر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املتطرفة  الأفكار  وف�سح  الكراهية  ونبذ  والت�سامح 
مبا  التلفزيون  اأن  اإىل  العلي  واأ�سار  زيفها.  وك�سف 

ميثله وما يقدمه من برامج ي�سكل من�سة اإعالمية 
التطورات  حتليل  يف  ح��ي��وي  ب���دور  وي��ق��وم  م��ه��م��ة، 
تلفزيون  وف��د  عّب�ر  جانبه  ومتابعتها.من  الراهنة 
اأبوظبي عن تقديره جلهود مركز تريندز البحثية 
العاملية،  احليوية  الق�سايا  من  العديد  تعالج  التي 
م�����س��دداً ع��ل��ى ح��اج��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون وو���س��ائ��ل الإع���الم 

البحثية  واملوؤ�س�سات  الفكر  مراكز  اإىل  ع��ام،  ب�سكل 
ل��الإع��الم، من  واأ���س��ا���س��ي��اً  مهماً  راف����داً  ت�سكل  ال��ت��ي 
خ��الل م��ا تقدمه م��ن حم��ت��وى ر���س��ني وم��ا ت�سمه 
من خرباء وباحثني، موؤكداً حر�ض التلفزيون على 
واخل��رباء يف خدماته  املحتوى  ه��ذا  ال�ستفادة من 

الإخبارية والرباجمية.

تريندز و تلفزيون اأبوظبي يبحثان �سبل التعاون
 يف جمالت التحليل والبحث العلمي والتدريب

•• ال�سارقة-الفجر:

ور�سة  اخلليج  ل���دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز  نظم 
العربية  اللغة  لتعليم  املرجعي  »الإط��ار  مل�سروع  دولية  عمل 

للناطقني بلغات اأخرى: تاأليف، تعليم، تقومي« عن ُبعد.
ح�سر الور�سة عدة موؤ�س�سات وهيئات متخ�س�سة يف جمال 
اللغة العربية للناطقني بغريها، وكذلك نخبة من العلماء 
اللغة  تعليم  جم���ال  يف  الخ��ت�����س��ا���ض  ذوي  م��ن  واخل�����رباء 
العربية للناطقني بغريها، وقام بتنفيذها الأ�ستاذ الدكتور 
اأ�ستاذ  العمل(  فريق  )رئي�ض  احلديبي  املح�سن  عبد  علي 

املناهج وطرق التدري�ض.
وياأتي امل�سروع نتيجة لتطور تعليم اللُّغة العربيَّة للناطقني 
واأ�سبح  الأخ���رية،  الآون���ة  ًرا ملمو�ًسا يف  ت��ط��وُّ اأخ��رى  بلغات 
ات  الهتمام بتعليمها اأمًرا غاية يف ال�سرورة؛ ملواكبة املتغرِيّ

ع يف املحتوى اللُّغوي. املعا�سرة والتي تراعي التنُوّ
اإع���داد وبناء  ع��ام ملعايري  اإط���ار  اإع���داد  امل�سروع على  وي��رك��ز 
وتقومي مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، 
اأه���م ال�سمات وامل��وا���س��ف��ات ال��ت��ي يجب ت��واف��ره��ا يف  لإب����راز 
اإعداد مناهج اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، وكيفية 
بنائها على اأ�س�ض علمية حمددة، وتو�سيح اآليات تقومي هذه 

املناهج على �سوء املعايري العلمية احلديثة.
ال��ور���س��ة م�����س��ارك��ة احل�����س��ور واإب������داء مرئياتهم  وت��ن��اول��ت 
للناطقني  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم  امل��رج��ع��ي  الإط����ار  ح���ول 
 16( ت�سمن  التي  ال�ستبانة  لعنا�سر  وفًقا  اأخ��رى،  بلغات 
امل��رج��ع��ي لتعليم  حم���وًرا �سملت ع��ن��وان الإط����ار: )الإط����ار 
 – – تعليم  اأخ��رى: تاأليف  اللغة العربية للناطقني بلغات 
الإطار،  واأهداف  الإطار،  امل�ستخدمة يف  تدريب(، واملفاهيم 
وامل�����س��ت��ه��دف��ون م��ن الإط�����ار، وامل�����س��ت��وي��ات ال��ل��غ��وي��ة الأربعة 

اأخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الرئي�سة 
وامل�����س��ت��وي��ات ال��ل��غ��وي��ة ال��ع�����س��رة ال��ف��رع��ي��ة، م��ع��اي��ري اختيار 
وامل�ستويات  وم��ك��ون��ات��ه،  ل��الإط��ار  ال��ع��ام  والهيكل  امل��ف��ردات، 
من  م�ستوى  لكل  عليها  الدالة  الأداء  وموؤ�سرات  املعيارية 
اأخ���رى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعلم  م�ستويات 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت��دري�����ض ال��ل��غ��ة العربية  وم��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار 

للناطقني بلغات اأخرى.
ال��ف��اع��ل��ة يف تعليمها،  ال��ن��م��اذج وامل���داخ���ل  ب��ع�����ض   وع��ر���ض 
تعليم  مناهج  وحمتوى  م��واد  لإع��داد  املعيارية  وامل�ستويات 
اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، وامل�ستويات املعيارية 
املنا�سبة  اللغوية  والأن�����س��ط��ة  ال��ت��دري��ب��ات  لختيارت�سميم 
وامل�ستويات  اأخ��رى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 
مبا  واأدوات����ه  التقومي  اأ�ساليب  ت�سميم  لختيار  املعيارية 

اأخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مع  يتنا�سب 
اللغة  تعليم  يف  التقنية  ل��ت��وظ��ي��ف  امل��ع��ي��اري��ة  وامل�����س��ت��وي��ات 
العربية للناطقني بلغات اأخرى، وامل�ستويات املعيارية ملعلمي 
اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، وامل�ستويات املعيارية 
بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريبية  للربامج 

اأخرى.
باأهمية  واحل�����س��ور،  وامل�ساركني  واخل���رباء  العلماء  اأ���س��اد  و 
امل�����س��روع ك��ون��ه اأول م��ب��ادرة ع��رب��ي��ة اإ���س��الم��ي��ة لإع����داد هذا 
للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  املرجعي  »الإط��ار  امل�سروع 
ب��ل��غ��ات اأخ�����رى: ت��األ��ي��ف، ت��ع��ل��ي��م، ت���ق���ومي«، وال����ذي ي�ستحق 
والدويل  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  والرعاية  الدعم 
من الدول واملوؤ�س�سات املعنية واملهتمة بتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها.

واأكد �سعادة الدكتور عي�سى احلمادي مدير املركز الرتبوي 
تلبية  اإىل  ه��دف  امل�����س��روع  اأن  اإىل  بال�سارقة  العربية  للغة 
ة لوجود مناهج ذات معايري مت بناوؤها طبًقا  ال�سرورات امللحَّ
لأف�سل املمار�سات الدولية لتعليم اللغة العربيَّة للناطقني 
للناطقني  العربية  اللغة  مناهج  وتطوير حمتوى  بغريها، 
وكذلك يف  العاملية،  اجل��ودة  معايري  �سوء  اأخ��رى يف  بلغات 
�سوء اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، وتعّرف املوا�سفات 
العربية  الّلغة  مناهج  بها  تّت�سف  اأن  ينبغي  اّلتي  املعيارية 
واملحتوى،  الأه�����داف،  جم���ال  يف  اأخ����رى  ب��ل��غ��ات  للناطقني 
الّتعليمّية  والو�سائل  واإ�سرتاتيجياته،  الّتدري�ض  وطرائق 

وتقنياتها، والأن�سطة الّتعليمّية، واإ�سرتاتيجيات الّتقومي.
�سات تعليم اللُّغة العربيَّة للناطقني  واأ�سار اإىل ا�ستهداف موؤ�سَّ
ُمو مناهج اللُّغة العربيَّة للناطقني بغريها،  بغريها، وم�سِمّ

�سات تعليم  ون مبوؤ�سَّ والإدارات واملعلمون وامل�س�رفون الرتبويُّ
اللُّغة العربيَّة للناطقني بغريها.

امل�سروع  لتنفيذ  الرئي�سة  الأن�����س��ط��ة  ت�سمن  اأن���ه  واأو���س��ح 
ال��ع��رب��ي واأجهزته  ال��رتب��ي��ة  ب��رام��ج مكتب  ن���واجت  م��راج��ع��ة 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  مناهج  وب��ن��اء  تعليم  يف 
امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب الإقليمية  اأف�����س��ل  �����الع ع��ل��ى  والطِّ
للناطقني  العربية  اللغة  مناهج  بناء  يف  احلديثة  والعاملية 
ب��غ��ريه��ا، والط����الع ع��ل��ى ال��ّدرا���س��ات اّل��ت��ي مت��ح��ورت حول 
املوا�سفات املعيارية لتطوير مناهج الّلغة العربية للناطقني 
ب��غ��ريه��ا، وج��م��ع ال��وث��ائ��ق والأط����ر وال��درا���س��ات ال�سابقة يف 
ومراجعتها  بغريها  للناطقني  العربيَّة  اللُّغة  تعليم  جمال 
وكتابة اأدبيَّات الدرا�سة ومنهجيَّتها، ومن ثم اإعداد الدرا�سة 

وحتكيمها ور�سد النتائج وتو�سياتها ومقرتحاتها.

املركز الرتبوي للغة العربية بال�سارقة ينظم ور�سة عمل دولية مل�سروع 
الإطار املرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يرثي مو�سمه 
الثقايف »الأر�سيف حياة« مبو�سوعات مميزة 
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تتمتع مبوهبة حقيقية جتعله� توؤدي اأدواره� بتلق�ئية �سديدة

مرييهان ح�سني: "�ستات 
بيت املعادي" من اأحب 

الأعمال لقلبي

عام"؟ "نقل  م�سل�سل  يف  م�ساركتك  عن  حدثينا  البداية..  • يف 
جدا،  اإيجابية  امل�سل�سل  على  اجلمهور  اأفعال  ردود  هلل  واحلمد  به،  م�ساهدي  ت�سوير  من  النتهاء  من  اقرتبت   -
واأحببت �سخ�سية الدكتورة "�سريين" التي اأقدمها يف هذا العمل، و�سعيدة بالتجربة مع خمرج مهم ميلك خربة 

كبرية وخمتلف مثل عادل اأديب، كما اأنه يجعل اأجواء الت�سوير مريحة وجتعلنا م�ستمتعني بالعمل.
بدر؟ و�سو�سن  اأيوب  و�سميحة  حميدة  حممود  النجوم  مع  التعاون  وجدت  • كيف 

- اأعترب نف�سي حمظوظة بالتواجد يف عمل مهم مثل "نقل عام"، والتعاون مع جنوم كبار مثل حممود حميدة 
و�سو�سن بدر حيث اأظهر للمرة الثانية يف دور ابنتهم بعد م�سل�سل "الأب الروحي"، والتواجد مع فنانة عظيمة 

بحجم الفنانة �سميحة اأيوب التي عندما اأراها اأ�سعر اأنني اأ�ساهد تاريخ كبري.
عام"؟ "نقل  يف  واجهكم  الذي  التحدي  • ما 

- اأنه م�سل�سل اجتماعي كل الأ�سرة �ست�ساهده، لذلك كنا حري�سني على اأن نقدم �سيئا راقيا ينا�سب كل اأفراد 
العائلة ويحمل ر�سالة.

العمل؟ لهذا  حم�سك  الذي  ما  املعادي"..  بيت  "�ستات  يف  موؤخًرا  • �ساركت 
فى  تعي�ض  كانت  امل�سل�سل  "فاتن" التي قدمتها يف  �سخ�سية  لأن  لقلبي  الأع��م��ال  اأح��ب  امل�سل�سل من  ه��ذا   -
فرتة ال�ستينيات، واأنا منذ فرتة طويلة اأمتنى تقدمي �سخ�سية من هذا الزمن لأنني اأحب �سكلهم وطريقة 

ملب�سهم وكالمهم والأناقة التي كانوا يتمتعون بها، لذلك اأحببتها وامل�ساهدين اأي�ساً اأحبوها.
الزمنية؟ احلقبة  هذه  تقدمي  يف  مل�ساعدتك  اإليها  تعودين  بعينها  �سخ�سية  هناك  كان  • هل 

اأداء هذه  م��ن  اأمت��ك��ن  اإليهم حتى  ع��دت  ال�ستينيات  م��ن جن��وم  فنانة  م��ن  اأك��رث  ك��ان هناك  - يف احلقيقة 
ال�سخ�سية، وعلى راأ�سهم النجمة �سادية لأن "فاتن" يف امل�سل�سل كانت تغني وتتميز باأنها دلوعة، فكانت 

ت�سبهها اإىل حد ما.
"كازانوفا"؟ م�سرحية  يف  م�ساركتك  عدم  من  تنزعجي  • اأمل 

اآخر  ب��داأت الربوفات والتح�سريات لها لكن يف  امل�سرحية وكنت  اأ�سارك يف  اأن  املقرر  - بالفعل، كان من 
وقت اأ�سبت بكورونا، وبالتاأكيد �سعرت ب�سيق لكن اأرجع واأقول احلمد هلل مل تكن من ن�سيبي، واأن ربنا 
اأول  و�سها حلو عليا"، لأين قدمت فيها  كان   2021 "�سنة  اأن  واأعترب  اأخ��رى حلوة،  باأعمال  عو�سني 
جتربة م�سرحية يل ب�"�سم�سية واأربع كرا�سي" مع الفنان الكبري اأ�سرف عبد الباقي، وبعدها م�سل�سل 

املعادي". بيت  "�ستات  4" و  وق�سمتك  وهي" و"ن�سيبي  "اأنا 
الفوازير؟ تقدمي  يف  تفكرين  اأمل  والغناء..  التمثيل  موهبة  بني  • جتمعني 

- بالتاأكيد، اأمتنى اأن اأقدم فوازير، لكن ل يوجد جديد، "قدمنا زمان كل حاجة".
عام"؟ "نقل  بعد  اجلديد  ما  النهاية..  • يف 

اأعمال  اأب��داأ يف ت�سوير  اأن  املقرر  العملية كلها تغريت، فكان من  اإ�سابتي كورونا خططتي  - ب�سبب 
جديدة لكن الظروف مل ت�سمح.

خرية.. اأحدث اأغنية 
خليجية لكارمن �سليمان 
طرحت الفنانة كارمن �سليمان اأحدث اأغانيها اخلليجية عرب قناتها مبوقع 

.YouTube
اأغنية "خرية" من كلمات عبداللطيف اآل �سيخ واأحلان عبدالقادر الأحمد 

وتوزيع مك�ض وما�سرت حممد ع�سمت، وت�سجيل �سوت ماهر �سالح.
الأول  الغنائي  املا�سي، حفلها  يناير   4 �سليمان، يف  الفنانة كارمن  واأحيت 
يف 2022، مبدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية، �سمن فعاليات 

مو�سم الريا�ض.
من  الريا�ض،  مو�سم  فعاليات  يف  و�ساركت  �سبق  كارمن  اأن  بالذكر  جدير 
حممد  م�سرح  حاوي" على  ي��ا  اجل���راب  يف  "ياما  م�سرحية  عر�ض  خ��الل 
حممد  والفنان  ن�سار  اإي��اد  الفنان  الفخراين،  يحيى  الفنان  اأم��ام  العلي، 

ال�سرنوبي.

ك��رزون موؤخرا �سيفة  ديانا  الأردن��ي��ة  املطربة  حلت 
على برنامج الإعالمية منى ال�ساذيل الذي يبث كل 
اأربعاء، ومع بداية احللقة اأدت اأغنية "بتون�ض بيك" 

للفنانة الراحلة وردة.
 38 "اأنا عندي  ديانا:  قالت  زواجها  كوالي�ض  وعن 
���س��ن��ة، ات��خ��ط��ب��ت واجت�����وزت خ���الل ان��ت�����س��ار جائحة 
كورونا، ومل نقم اأي حفالت اأو جتمعات ات�ساقاً مع 
قرارات احلكومة الأردنية، لكن فجاأة خالل التقاط 
اقتحمت  م���ع���ازمي،  اأي  وج����ود  دون  ال���زف���اف  ���س��ور 

اآخر  زوجي".وكانت  وا���س��ت��دع��وا  امل��ك��ان،  ال�����س��رط��ة 
اأعمال الفنانة الأردنية ديانا كرزون "هيه على اهلل" 
�سريف،  ك���رار  واأحل���ان  ع��ب��داهلل،  عبا�ض  كلمات  م��ن 
ت��وزي��ع ميثم ع���الء ال���دي���ن.واأه���دت ك����رزون خالل 
"لفلفني"  ب��ع��ن��وان  اأغ��ن��ي��ة  "معاذ"  زوج��ه��ا  احللقة 
اأنها ل  موؤكدة  احل��ب،  بعيد  الحتفالت  مع  تزامناً 
لي�ست  البنت  لأن  وامل��ه��ر  ب��امل��وؤخ��ر  الت�سريح  حت��ب 
يف  "تخرجت  اأو�سحت:  الفنية  بدايتها  �سلعة.وعن 
العرب  �ستار  �سوبر  برنامج  اإىل  وتقدمت  اجلامعة 

 18 2003، واأ���س��ب��ح��ت جن��م��ة واأن�����ا ع��ن��دي  ع���ام 
�سنة.و�سرحت ديانا خالل احللقة اأنها من مواليد 
ذهبنا  "ثم  �سنوات   3 حتى  هناك  وعا�ست  الكويت، 
لكن  هادئة  �سخ�سية  واأن��ا  هناك،  وع�سنا  عمان  اإىل 
احتفلت  قد  ك��رزون  هادئة".وكانت  تكن  مل  حياتي 
الإعالمي معاذ  زوجها  الأوىل من  بطفلتها  اأخ��رياً 
العمري، و�سرحت باأن زوجها هو من اختار ا�سمها 
"�سلمى" لأنه كان يريد اأن ي�سميها ا�سما عربياً، دون 

تدخل من الأهل اأو الأقارب.

وك�سف  رم�����س��ان،  درام���ا  ع��ن  يو�سف  عمرو  النجم  يغيب  ال��ت��واىل  على  الثانى  للعام 
ابتعاده  وراء  اأ�سباب   3 هناك  اأن  اأو�سح  حيث  الغياب  هذا  �سبب  ال�سابع"،  ل�"اليوم 
عن املو�سم الرم�سانى املقبل اأولهم هو ان�سغاله بت�سوير م�سل�سل "وعد ال�سيطان"، 
الذى انتهى من ت�سويره موؤخرا، بالإ�سافة اإىل عر�سه م�سرحية "عائلة كازانوفا" 

مبو�سم الريا�ض موؤخرا.
واأ�ساف يو�سف اأنه ان�سغل اأي�سا فى عدة اأعمال منها تعاقده مع املنتج اأحمد ال�سبكى 
لبطولة فيلم "�سقو" مع املخرج كرمي ال�سبكى، واأكد يو�سف اأن املاراثون الرم�سانى 

�سوف  اإىل تركيز وذهن حا�سر، وهذا ما  اإىل حت�سريات م�سبقة وحتتاج  يحتاج 
يقوم به بعد النتهاء من فيلم "�سقو"  

اجلديد  م�سل�سله  عر�ض  يو�سف  ينتظرعمرو  اأخ���رى   ناحية  من 
ال�سيطان"،  "وعد 

وي�سارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد 
ويقدم  واآخ���رون،  الرافعى  واأح��م��د  اأحمد  بن  وعائ�سة  ال��وه��اب 

من خالله �سخ�سية حمورية، وينتمى العمل اإىل م�سل�سالت 
الرعب والإثارة والت�سويق، ومن املقرر طرحه خالل الفرتة 

املقبلة على اإحدى املن�سات.
"�سقو" للنجم  الفنان حممد مم��دوح فى فيلم  وي�سارك 

الفرتة  خ��الل  ت�سويره  اإن��ط��الق  وامل��ق��رر  يو�سف  عمرو 
امل��ق��ب��ل��ة، وال��ع��م��ل م��ن اإن���ت���اج اأح��م��د ال�����س��ب��ك��ى، واإخ����راج 
ممدوح  ويعمل  �سربى،  و�سام  وتاأليف  ال�سبكى،  ك��رمي 
على حت�سريات ال�سخ�سية التى يظهر بها فى اأحداث 

العمل  لبطل  املقرب  ال�سديق  دور  يج�سد  حيث  الفيلم، 
وتتواىل الأحداث بينهما فى اإطار كوميدى، وما زال الفيلم 

فى التح�سريات الأوىل منه، ومعاينة اأماكن الت�سوير واختيار باقى 
النجوم الذين ي�ساركون فى بطولة الفيلم.

له� طلة  اأدواره�، وهو م� جعل  متيزت بجم�له� وجراأته� يف اختي�ر 
اأدواره�  ت��وؤدي  جتعله�  حقيقية  مبوهبة  تتمتع  كم�  جّذابة، 

بتلق�ئية �سديدة، م� جعله� منوذج� لفت�ة اأحالم كثري من 
اأمتعتن�  التي  ح�سني  مرييه�ن  الفن�نة  اإنه�  ال�سب�ب، 

ب�أدائه� ملجموعة �سخ�سي�ت خمتلفة منه� "�سريين" 
"اأن�  م�سل�سل  ف��ى  "ه�يدي"  و  ع�م"،  "نقل  يف 
"�ست�ت بيت  "ف�تن" يف  وهي" وكذلك �سخ�سية 

املع�دي"، يف هذا احلوار تك�سف الفن�نة مريه�ن عن 
له�  التي و�سلت  اأالفع�ل  االأعم�ل وردود  اأ�سب�ب م�س�ركته� يف هذه 

وغريه� الكثري.

عمرو يو�سف يك�سف �سبب خروجه ديانا كرزون: حياتي مل تكن هادئة
من ماراثون رم�سان مو�سمني متتاليني
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عقار �سائع لل�سكري قد يخف�ض 
الوفيات الناجمة عن مر�ض قلبي 
ك�سفت جمموعة من الأطباء، اأن دواء �سائعا لل�سكري ميكن اأن يحول عالج 

ق�سور القلب ويخف�ض الوفيات باأكرث من اخلم�ض.
القذيف"،  الك�سر  "انخفا�ض  م��ن  ال��ق��ل��ب  ق�����س��ور  م��ر���س��ى  ن�سف  وي��ع��اين 
م�سكلة  ب�سبب  اجل�سم  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��دم  �سخ  عن  القلب  يعجز  حيث 

ميكانيكية.
ون�سفهم "حافظوا على الك�سر القذيف"، حيث ي�سخ القلب الدم جيدا ولكن 

ل ي�ستطيع توفري الأك�سجني جلميع اأجزاء اجل�سم.
ويعرف الك�سر القذيف اأو اجلزء القذيف باأنه الن�سبة املئوية للدم يف حجرة 
ال�سخ الرئي�سية التي ُتقذف مع كل نب�ض، وعادة ما ُيقا�ض فقط يف البطني 

الأي�سر.
SGLT2، والتي  اأن الأدوي��ة امل�سماة مثبطات  وكان من املعروف بالفعل 
يعانون  الذين  املر�سى  ت�ساعد  اأن  ميكن  ال�سكري،  مر�ض  لعالج  ت�ستخدم 

من انخفا�ض الك�سر القذيف.
ولكن الآن وجد باحثون من جامعة �سرق اأجنليا )UEA( اأن نف�ض الأدوية 
ميكن اأن ت�ستخدم اأي�سا ب�سكل فعال لعالج ق�سور القلب مع املحافظة على 
اأحد  وهو   ،)preserved ejection fraction( املقذوف  اجل��زء 
الأي�سر  البطني  ي�سخها  التي  ال��دم  كمية  تكون  القلب حيث  ق�سور  اأن��واع 

للقلب يف كل نب�سة )اجلزء املقذوف( اأكرب من 50%.
مع  القلب  "ق�سور  الدرا�سة:  قاد  الذي  فا�سيليو،  فا�ض  الربوفي�سور  وقال 
املحافظة على اجلزء املقذوف حري الأطباء، لأن كل دواء وقع اختباره مل 
يظهر اأي فائدة. وهذا هو الدواء الأول الذي ميكنه حقا حت�سني نتائج هذه 

املجموعة و�سيحدث ثورة يف العالج املقدم ملر�سى ق�سور القلب".
وياأمل فريق البحث يف جامعة �سرق اأجنليا اأن تنظر هيئة مراقبة الأدوية، 
على  وامل��واف��ق��ة  النتائج  يف  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  يف  للتميز  ال��وط��ن��ي  املعهد 
ق�سور  من  يعانون  الذين  املر�سى  مع  ل�ستخدامها   SGLT2 مثبطات 

القلب مع املحافظة على اجلزء املقذوف.
باأ�سمائها  ����س���ي���وع���ا  اأك��������رث  ب�������س���ك���ل   SGLT2 م���ث���ب���ط���ات  وُت������ع������رف 
  Invokanaو   Forxiga  Dapagliflozin ال���ت���ج���اري���ة 

.  Jardiance  Empagliflozinو   Canagliflozin
ول يعني ق�سور القلب اأن القلب توقف عن العمل، بل اإنه يحتاج فقط اإىل 

بع�ض الدعم مل�ساعدته على العمل ب�سكل اأف�سل.
كبار  �سيوعا عند  اأك��رث  ولكنها  اأي عمر،  اأن حتدث هذه احلالة يف  وميكن 
ال�سن. ويعد ق�سور القلب حالة طويلة الأمد متيل اإىل التفاقم تدريجيا 

مبرور الوقت.
ب�سكل  ي��رت��اح  ل  القلب  لأن  امل��ر���س��ى  بع�ض  ل��دى  القلب  ق�سور  وي��ت��ط��ور 
�سحيح بني كل نب�سة قلب، وهذا ما ي�سمى بف�سل القلب مع احلفاظ على 

وظائفه.
العثور على عقار  التي يتم فيها  املرة الأوىل  "هذه هي  وبح�سب الأطباء: 
بالفعل لتقليل الوفيات ودخول امل�ست�سفى يف هذا النوع من ق�سور القلب".

عليه  يطلق  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  من  اأي   •
ا�سم الكوكب االأحمر؟

- كوكب املريخ.
والتت�ر  للمغول  ت�سدى  الذي  امل�سلم  الق�ئد  هو  • من 

وا�ستط�ع هزميتهم؟
- �سيف الدين قطز.

الكهربي؟ امل�سب�ح  اخرتع  الذي  • من 
اأدي�سون. توما�ض  العامل   -•

التب�نة؟ درب  جمرة  عليه  تبدو  الذي  ال�سكل  هو  • م� 
- احللزوين.

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�سجيلها  مت  طريان  م�سافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  الأر�سية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 

الإجنليزية. اللغة  يف  ا�ستخداما  احلروف  اأكرث  هو   E حرف  اأن  تعلم  • هل 
واللغة  الإ�سبانية  واللغة  ال�سينية  املاندرين  لغة  هي  العامل  دول  يف  �سيوعا  اللغات  اأكرث  اأن  تعلم  هل   •

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

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

اإيطاليا. ماو�ض  ميكي  اإ�سم  هو  • توبولينو 
الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�سجني  تعر�سه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�ض. نف�ض  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 
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اخلر�سوف 
تقرير  ك�������س���ف 
جملة  ن�����س��رت��ه 
ال�سحي  الغذاء 
ع���������دده���������ا  يف 
ال�����������������س��������ادر يف 
دي�����������������س��������م��������رب 
ب����اأن   ،2014
اخل�������ر��������س�������وف 
مي�������د اجل�������س���م 
نظراً  بالطاقة، 

لإحتوائه على كمية كبرية من الن�سويات، بالإ�سافة اإىل دوره يف م�ساعدة 
الكبد والكلى على العمل ب�سكل �سليم.

واأو�سح التقرير اأن اخلر�سوف من اخل�سراوات التي ت�ساهم يف تنقية الدم 
وحماية القلب وال�سرايني، وحتافظ على �سحة اجلهاز الع�سبي.

كما اأنه غذاء مفيد لالأ�سخا�ض الذين يرغبون يف اإنقا�ض الوزن، لأنه يبطئ 
عملية اله�سم وي�سعر اجل�سم بالمتالء لفرتة طويلة، ف�ساًل عن دوره يف 
اله�سمي،  اجلهاز  يف  اجليدة  البكترييا  وحماية  الإي�����ض،  عملية  حت�سني 

والتخل�ض من النتفاخات والغازات.
ويحتوي اخلر�سوف على العديد من القيم الغذائية مثل، فيتامينات اأ، ب، 
حماية  يف  دوراً  تلعب  وجميعها  الألياف،  البوتا�سيوم،  الكال�سيوم،  �سي،  ج، 

ال�سحة من اأمرا�ض عديدة.

كان احمد تاجرا طيبا �ساحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان 
ي�سرتي بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �سديقه كيدا عند ال��وايل فما 
كان من الوايل ال ار�سل حرا�سه ليقتادوه اىل ال�سجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف 
ذلك اليوم كان يجل�ض يف �سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر 
فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من 

احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر مب�سادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�سول وذهبت ف�سول ومل يفكر احد 
من ا�سدقائه او ا�سحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�سة بعد ان متت م�سادرة كل ما 

يف البيت وا�سبح خاويا على عرو�سه فجف الب�ستان ويب�ض.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له 
خادم كان خمل�سا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ساءل 
يا ترى هل هناك من �سئ منها... فذهب اإىل املو�سع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ض 
وجد احدى جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�سع منها واحدة.. و�سبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل 

راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�ساحلة يف الدنيا.

الرو�سية اآن� �سريب�كوف� ت�س�رك يف عر�ص التزلج على اجلليد خالل دورة االألع�ب االأوملبية ال�ستوية 
يف بكني 2022 ب��ست�د الع��سمة الداخلي. ا ف ب

اأعلنت الطبيبة الرو�سية اإيرينا لي�سينكو، اأخ�سائية طب وجراحة 
العيون، اأن الطق�ض الغائم واملمطر ي�سبب اأحيانا ال�سداع، وتقدم 

الن�سائح لكيفية جتنب هذه احلالة.
وت�سري لي�سينكو، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، اإىل اأن هناك يف 
اأيام الطق�ض الغائم واملمطر خا�سية ل ينتبه لها غالبية النا�ض، 
وهي اأن قلة كمية ال�سوء توؤثر �سلبا يف العيون، حتى اأن الإ�ساءة 

ال�سيئة ميكن اأن ت�سبب ال�سداع.
اآخر.  اإىل  �سخ�ض  م��ن  خمتلفة  العيون  تعب  "عالمات  وت��ق��ول، 

فمثال البع�ض ي�سعر بالنعا�ض، اأي اأن العيون متيل
اإىل النوم ولي�ض الراأ�ض، لذلك عندما ي�ستلقي ال�سخ�ض يغم�ض 

ال�سخ�ض  ي�سعر  كما  م�ستمرا.  يبقى  دماغه  ن�ساط  ولكن  عينيه 
اأو  عينيه  يف  ب��اأمل  ي�سعر  وق��د  بفركها.  وي��رغ��ب  عينيه  يف  بحكة 
الإ�ساءة  �سوء  عن  الناجت  ال�سداع  لتجنب  وت�سيف،  ال�سداع". 
ح�سب  امل��ك��ان  اإن���ارة  يجب  بالغيوم،  ملبدة  ال�سماء  تكون  عندما 

احلاجة ولي�ض ح�سب الوقت.
ال��ع��م��ل جيدة  اإن�����ارة م��ك��ان  ت��ك��ون  اأن  امل��ه��م ج���دا  "من  وت���ق���ول، 
ال�سروري  م���ن  ال��غ��ائ��م  ال��ط��ق�����ض  اأي�����ام  ل��ذل��ك يف  و���س��ح��ي��ح��ة. 
اأن  العينني. ومع  اإراحة  اأجل  الإ�ساءة ال�سطناعية، من  ت�سغيل 
اأنها غري  اإل  اإ�ساءة،  الأخ��رى  الإلكرتونية  والأجهزة  للكمبيوتر 

مريحة للعني اإذا كان الغرفة مظلمة".

ما العمل اإذا كان الطق�ض الغائم ي�سبب ال�سداع؟


