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�مل�ضاد�ت �حليوية قد جتعل �لبكترييا �أقوى 
اأك���ر م��ن امل�ضادات  اأن ا���ض��ت��خ��دام ج��رع��ات  اأظ��ه��رت درا���ض��ة ح��دي��ث��ة 
قد  الأدوي���ة،  ملقاومة  املتنامية  امل�ضكلة  ملعاجلة  حماولة  يف  احليوية 
مقاومة  املتحدة  الأمم  وو�ضفت  البكترييا.  بع�ض  تقوية  اإىل  ي��وؤدي 
م�ضادات امليكروبات باأنها "واحد من اأكر التهديدات التي نواجهها 
كمجتمع عاملي" ويتوقع اأن تت�ضبب يف وفاة 10 ماليني �ضخ�ض �ضنويا 

بحلول العام 2050.
وكانت اأبحاث �ضابقة قد اأظهرت اأن تناول جرعات اأكر من امل�ضادات 
احليوية قد يبطئ من قدرة البكترييا على تطوير املقاومة، ومع ذلك 
مل يول اهتمام لطريقة تاأثري هذه اجلرعات الكبرية على الرتكيبة 

العامة للميكروبات.
واأوروب�����ا ط��ري��ق��ة تفاعل  ال��ب��اح��ث��ني يف بريطانيا  م��ن  ف��ري��ق  ودر�����ض 
تركيزات خمتلفة من  مع  )اإي كويل(  قولونية  اإ�ضريكية  جمموعات 

ثالثة م�ضادات حيوية �ضائعة ال�ضتخدام.
اأبطاأت  احليوية  امل�ضادات  من  الكبرية  اجل��رع��ات  فيما  اأن��ه  ووج���دوا 
معدل تطوير البكترييا مقاومة، فاإنها اأدت اأي�ضا اإىل ظهور بكترييا 
املوؤلف  اأعلى. وقال  تكاثر  اأن لديها معدل  اأكر" ما يعني  "قوة  ذات 
يف  البيولوجية  العلوم  كلية  م��ن  لغ��ات��ور  م��ات��و  للدرا�ضة  الرئي�ضي 
النمو موؤ�ضرا  "نعتر معدل  بر�ض  فران�ض  لوكالة  جامعة مان�ض�ضرت 
على القوة، مع افرتا�ض اأن ال�ضاللة التي تنمو ب�ضكل اأ�ضرع من املرجح 

اأن ت�ضيطر على الأنواع الأخرى من البكترييا وت�ضبح مهيمنة".

�ضريحة تثبت يف �لإظفر حتل حمل بطاقة �لعمل �لورقية
الأظافر  يف  و�ضعها  ميكن  �ضغرية  �ضريحة  للتجميل  �ضالون  ط��ور 
ا�ضتخدامها  اأمل  على  الورقية  العمل  لبطاقات  كبديل  وا�ضتخدامها 

يف امل�ضتقبل للدفع بدون تالم�ض.
وجاءت نور مكارم، موؤ�ض�ضة لنور بيوتي لوجن يف دبي، بهذه الفكرة 
بعد حماولة البحث عن طريقة مبتكرة ل�ضتخدام التكنولوجيا لدعم 

خدمات التجميل عندما بداأ وباء كورونا لأول مرة.
ال�ضالون  اأن  نور  ك�ضفت  الأو�ضط،  ال�ضرق  اإن  اإن  �ضي  مع  مقابلة  ويف 
ال�ضريحة  على  العميل  يريدها  بيانات  اأي  على حتميل  القدرة  لديه 
اأو  اإن�ضتغرام  عنوان  اأو  الرقمية  العمل  بطاقة  ذل��ك  يف  مبا  الدقيقة 

تفا�ضيل وات�ض اأب.
 Near وعلى غرار بطاقات الئتمان، تعمل الرقاقة با�ضتخدام تقنية
املحمولة،  بالأجهزة  لالت�ضال   Field Communication
البيانات يف  ال��ذك��ي، يتم نقل  ال��ه��ات��ف  الإظ��ف��ر على  ومب��ج��رد و���ض��ع 
ال�ضريحة حالًيا على تخزين  ق��درة  الرغم من  وعلى  ث��واٍن.  غ�ضون 
قدر �ضئيل من املعلومات، قالت نور اإنها تاأمل يف اأن تكون قادرة على 
وحتى  تالم�ض  بدون  الدفع  لت�ضمل  امل�ضتقبل  يف  ا�ضتخدامها  تو�ضيع 
قوائم املطاعم. و�ضرحت نور كيف كان اإن�ضاء رقاقة �ضغرية مبا يكفي 
لتالئم ظفر الإ�ضبع اأمًرا �ضعًبا للغاية، لكنها قالت اإن اجلهاز ميثل 
ب�ضبب  ا  اأي�ضً البيئة  يفيد  اأن  وميكن  العمل،  لبطاقات  رائ��ًع��ا  بدياًل 

تقليل النفايات الورقية.
للرقاقة  جتميل  عملية   500 من  اأك��ر  اأكمل  اأن��ه  ال�ضالون  ويقول 

حتى الآن، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية.

�لقتل �لرحيم نهاية ذكر �لزر�فة �لأكرب عمر� 
نفذت حديقة حيوان فيينا، "املوت الرحيم" يف ذكر زرافة الأكر عمرا 

يف اأوروبا يدعى كيمبار، الذي كان يعاين من اآلم غري قابلة للعالج.
يبلغ من  "كيمبار" ك��ان  ف��اإن  الأملانية،  الأن��ب��اء  وكالة  نقلته  ملا  ووفقا 
العمر 28 عاما، ويعاين من اآلم حادة يف املفا�ضل مل تعد العقاقري 

قادرة على ت�ضكينها.
"نادرا  بوكوف�ضكي:  يوهانا  احليوان  حديقة  با�ضم  املتحدثة  وقالت 
ما يعي�ض حيوان الزرافة، خ�ضو�ضا الذكور منه اأكر من 20 عاما، 
وبالتايل كان جليا لنا جميعا اأن يوم الوداع قد ياأتي يف اأي وقت. وبال 

�ضك نحن يف غاية احلزن".
نقل  ث��م  ه��ول��ن��دا،  يف  ح��ي��وان  حديقة  يف   1993 ع��ام  كيمبار  ول��د 
اإطار  اإىل حديقة حيوان فيينا عندما كان يبلغ عامني من العمر يف 

برنامج تكاثر.

االثنني  17    مايو   2021  م   -   العـدد   13241  
Monday    17   May   2021   -  Issue No   13241

عا�ضفة �ضم�ضية ت�ضرب �لأر�ض.. هل توؤثر على �لت�ضالت؟
الأر�ضية تعر�ضت لعا�ضفة  الكرة  اأن  الفلكية،  القومي للبحوث  املعهد  اأكد 
الن�ضاط  دورة  ب��داي��ة  منذ  الأع��ن��ف  تعد  ق��وي��ة  جيومغناطي�ضية  �ضم�ضية 
اأن  بعد   ،2019 عام  نهاية  يف  ب��داأت  التي  والع�ضرين،  اخلام�ضة  ال�ضم�ضي 

."G3" و�ضلت يف ذروتها لقوة
ال�ضم�ض  علوم  اأ�ضتاذ  قال  الأر���ض،  على  العوا�ضف  هذه  مثل  تاأثري  وح��ول 
باملعهد القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية، الدكتور حممد غريب، 
ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، اإن خطورة مثل هذه العوا�ضف تكمن يف حال 
احتوائها على اإلكرتونات �ضالبة، التي لو اأ�ضابت قمرا ا�ضطناعيا اأو طائرة 

فاإنها قد ت�ضبب فقدان الت�ضال بها.
على  العثور  وعند  ت�ضقط  ال��ط��ائ��رات  كانت  احل���الت  بع�ض  "يف  واأ���ض��اف: 
ال�ضندوق الأ�ضود اخلا�ض بها ل جند اأي �ضبب ل�ضقوطها، لكن عند العودة 
يف  ت�ضببت  �ضم�ضية  عا�ضفة  لوقوع  اإ�ضارة  جند  ال�ضم�ضية  الأر���ض��اد  لعلماء 

اإ�ضقاط الطائرة".
اأو حمايتها  وحول قدرة الإن�ضان والعلم احلديث على الدفاع عن الأر���ض 
يزال  "العلم احلديث ل  اأن  اأكد غريب  العوا�ضف،  تاأثريات مثل هذه  من 
تقت�ضر على  ق��درت��ه  لكن  ال��ع��وا���ض��ف،  ه��ذه  ق���ادر على مواجهة مثل  غ��ري 
اإمكانية التنبوؤ بها، وهذا التنبوؤ قد يوفق ب�ضكل تام وبن�ضبة 100 باملئة يف 

بع�ض الأحيان، اأو بن�ضبة اأقل من ذلك يف اأحيان اأخرى".
ال�ضم�ض  بدرا�ضة  اخلا�ضة  احلديثة  للعلوم  م�ضر  مبواكبة  يتعلق  وفيما 
العلم  مواكبة  حت��اول  "م�ضر  اأن  اأو�ضح  الأر�ضية،  الكرة  على  وتاأثرياتها 
ال�ضم�ض  ت��زال متاأخرة يف جم��ال بحوث  امل��ج��ال لكنها ل  احل��دي��ث يف ه��ذا 
تزال  ل  ومتطورة  دقيقة  اأجهزة  حتتاج  التي  ال�ضم�ضية،  العوا�ضف  ور�ضد 

غري متوفرة يف البالد يف الوقت احلا�ضر".

�نت�ضال 14 جثة متفحمة 
بحادث مروع بالعر�ق

مت��ك��ن��ت ف���رق���ة م����ن ال����دف����اع امل������دين يف 
14 جثة متفحمة  انت�ضال  ال��ع��راق، من 
واإنقاذ 3 ركاب اآخرين يف حادث مروري 

مروع جنوب البالد.
بيان،  امل��دين، يف  الدفاع  وقالت مديرية 
مواطنني   3 اإن���ق���اذ  م���ن  "متكنت  اإن���ه���ا 
واإخماد  متفحمة،  ج��ث��ة   14 وان��ت�����ض��ال 
ا�ضطدام  ح����ادث  نتيجة  ان��دل��ع  ح��ري��ق 
حافلة  م��ع  "ميكروبا�ض"  رك��اب  �ضيارة 
يف  ال�ضريع  ال���دويل  الطريق  على  رك��اب 

حمافظة املثنى العراقية.  
املدين  الدفاع  "فرق  اأن  البيان،  واأ�ضاف 
ب���ذل���ت ج����ه����ودا ك����ب����رية، ومت���ك���ن���ت بعد 
ا���ض��ت��خ��دام م��ع��دات الإن���ق���اذ م��ن اأجهزة 
لق�ض  الهيدروليكية  والف�ضل  القطع 
ال�3  وف�ضل احلطام واإخ��راج الأ�ضخا�ض 
امل�ضابني اأوًل واإجراء الإ�ضعافات الأولية 
امل�ضت�ضفى  اإىل  نقلهم  ت��اأم��ني  قبل  لهم 
 14 انت�ضال  مع  العالج،  لتلقي  القريب 
جثة وت�ضليمها اإىل دائرة الطب العديل 

وفق الإجراءات القانونية املتبعة".

�إذ� كنت تريد �ل�ضتيقاظ مبكر�.. جتنب 
�لأن�ضطة �ملحفزة يف وقت متاأخر من �مل�ضاء �ص 23

هل �حلم�ض مفيد 
للريجيم؟

يعد احلم�ض من احلبوب الغنية بالألياف الغذائية ويحوي احلم�ض على اأنواع 
لأنه  ال��دم  يف  والكول�ضرتول  ال�ضكر  تنظيم  يف  ت�ضاهم  التي  املعقدة  ال�ضكريات 
الأطباء  الأم��ر ين�ضح  اأق��ل. انطالقاً من هذا  ده��ون  ي�ضم يف فوائده م�ضتويات 
ذلك  جانب  اىل  تناوله.  على  باملواظبة  والكول�ضرتول  ال�ضكري  مر�ضى  جميع 
من اجلدير بالذكر اأن الألياف املوجودة يف احلم�ض تقلل من الإ�ضابة ب�ضرطان 

القولون وحتمي من اأنواع ال�ضرطانات الأخرى. 
قليلة  حرارية  �ضعرات  على  حتوي  التي  الغذائية  الوجبات  من  احلم�ض  يعتر 
وذلك ب�ضبب اعتباره غنياً بالألياف الغذائية التي تقاوم الإم�ضاك ولكنها ت�ضيف 
الوزن  خ�ضارة  على  احلم�ض  تناول  ي�ضاعد  هنا  من  للج�ضمو  بالإمتالء  �ضعوراً 
واحلفاظ عليه. اإن اأي نظام غذائي لتخفيف الوزن ل يخلو من احلم�ض حيث 
ميكن اإ�ضافة احلم�ض اىل معظم الأطباق كاخل�ضار وال�ضلطات الورقية ومن هنا 
الوقت، اىل جانب ذلك من اجلدير  بال�ضبع لفرتة طويلة من  ال�ضخ�ض  ي�ضعر 
بالذكر اأن احلم�ض يحتوي على الألياف التي ت�ضاعد اأي�ضاً يف عالج ال�ضطرابات 
الزيتون  زي���ت  م��ن  القليل  م��ع  احل��م�����ض  �ضحن  حت�ضري  ميكنكم  اله�ضمية. 
والليمون والبقدون�ض لأنها كلها مفيدة ل�ضحة اجل�ضم كما وتدعم احلم�ض يف 

الريجيم لتخ�ضروا من خالل تناولها الكيلوغرامات الزائدة فجربوها.

اأ�ضباب رائحة الفم الكريهة
باأمرا�ض  حم�ضورة  لي�ضت  الكريهة  الفم  رائحة  "اأ�ضباب   
اللثة،  والتهابات  الأ�ضنان،  وتراكم اجلري على  واللثة،  الفم 
ووجود اجليوب املخزنة للبكترييا -التي وب�ضبب عدم الأكل 
تت�ضبب برائحة  التي  ال�ضامة-  الإف��رازات  املاء تزداد  و�ضرب 
ف��م ك��ري��ه��ة، ب��ل ه��ن��اك الكثري م��ن الأم���را����ض امل��زم��ن��ة التي 

تت�ضبب برائحة الفم املزعجة، مثل:
-داء الرتداد املعدي املريئي: وهو ارجتاع حم�ض املعدة.

-عدم حتمل الالكتوز: نتيجة عدم تك�ضر الالكتوز، تنتفخ 
البطن ويتم اإنتاج غازات تت�ضبب برائحة فم كريهة.

-جفاف الفم: هي حالة ل تفرز فيها الغدد اللعابية ما يكفي 
من اللعاب مما يوؤدي اإىل رائحة الفم الكريهة. كما اأّن عدم 
�ضرب كمية كافية من املاء وانخفا�ض تدفق اللعاب يزيد من 
ومن  املزعجة.  الفم  رائحة  يفاقم  وه��ذا  البكترييا؛  تركيز 
الأ�ضباب الأكر �ضيوعاً جلفاف الفم هو تناول بع�ض الأدوية 
ومدرات  الك��ت��ئ��اب  وم�����ض��ادات  الهي�ضتامني  م�����ض��ادات  مثل 

البول.
ب��رائ��ح��ة فم  ال�����ض��ك��ري  ي��ت�����ض��ب��ب داء  ال�����ض��ك��ري:  - م���ر����ض 
مزعجة، اإذ عند الإ�ضابة باملر�ض ي�ضبح اجل�ضم اإما مقاوماً 
لالإن�ضولني اأو ل ينتج كمية كافية من الإن�ضولني عندها ل 
الالزم  اجللوكوز  من  يكفي  ما  على  اجل�ضم  خاليا  حت�ضل 
بحرق  اجل�ضم  يبداأ  ذل��ك  عن  وللتعوي�ض  اجل�ضم،  لتغذية 
املختلفة،  بوظائفه  للقيام  الالزمة  الطاقة  لإنتاج  الدهون 
وع��ن��دم��ا حت���رتق ال���ده���ون امل��خ��زن��ة يف اخل���الي���ا ب����دًل من 
اجللوكوز تنتج الكيتونات املوجودة يف اجل�ضم، وهذا يت�ضبب 

برائحة الفم املزعجة.

- مر�ض الكلى: ب�ضبب تراكم اليوريا يف الدم الناجت عن خلل 
يف وظائف الكلى ت�ضبح رائحة فم املري�ض كريهة وم�ضحوبة 

بطعم معدين.
- النظام الغذائي القا�ضي لإنقا�ض الوزن اأو النظام الغذائي 

قليل الن�ضويات يت�ضبب اأي�ضاً برائحة اأنفا�ض مزعجة.
لرائحة  م�ضابهة  ب��رائ��ح��ة  يت�ضبب  ال��ك��ب��د:  ع��م��ل  ق�����ض��ور   -

ال�ضمك يف الفم.
- التدخني".

عالج رائحة الفم الكريهة
الفم  رائحة  من  "للتخل�ض  فرحات:  جنيب  الدكتور  يقول 
هذه  معاجلة  يجب  مزمنة،  اأم��را���ض  عن  الناجتة  الكريهة 

الأمرا�ض للتخفيف من الأ�ضباب التي توؤدي اإىل الرائحة.
واللثة  بالفم  الناجتة عن م�ضاكل  الكريهة  الفم  رائحة  اأما 
فمن الواجب زيارة طبيب الأ�ضنان؛ لإزالة تراكمات اجلري 
والتخفيف من حّدة التهابات اللثة واجليوب )من املفرت�ض 
اأن يتم قبل البدء ب�ضهر ال�ضيام(، كما يجب التخفيف من 
بتنظيف  وذلك  الفم  نظافة  على  واملحافظة  احللويات  اأكل 
وبعد  الإفطار  بعد وجبة  �ضليمة و�ضحية  الأ�ضنان بطريقة 
روا�ضب  ت��رك  ع��دم  ج��داً  ال�ضروري  من  اأي  ال�ضحور،  وجبة 

املاأكولت يف الفم".

 قومي باخلطوات الآتية...
من  التخل�ض  على  ت�ضاعد  ال��ت��ي  امل���اأك���ولت  �ضنوف  بع�ض 

رائحة النَف�ض الكريهة، وهي:
املطبخ  يف  البهارات  من  كنوع  ُي�ضتخدم  القرنفل:  كب�ض   _

. معّطر للفم وي�ضمن 
اأنفا�ض  ع��ل��ى  ب�ضبب احل�����ض��ول  لطيفة، 

التطهري.  ع���ل���ى  وم�������������ض������غ������ه ق�����درت�����ه 
دون  ي��ح��ول  و  ال��ن��َف�����ض  ح��������������������دوث يح�ّضن 

م�������������ض������غ م�ضاكل يف الأ�ضنان. _ البقدون�ض: 
لغنية ب�ضع اأوراق من البقدون�ض الطازجة،  ا

بع�ض  يلتقط  لالأك�ضدة،  امل�ضاّدة  امل��������واد ب��امل��واد 
م������������ن الكريتية التي ت�ضّبب الرائحة الكريهة املفرزة 

الفم.
لزالة  طبيعية  م���اّدة  غ��ذائ��ي،  متّمم  ال��ن��ب��ات��ي:  الفحم   _
والبكترييا،  لل�ضموم  بامت�ضا�ضه  الأم���ع���اء،  م��ن  ال�����ض��م��وم 
التخّل�ض  ي�ضاعد يف  كما  الكريهة.  الفم  رائحة  يخّل�ض من 

من الدمان على التدخني وامل�ضروبات املحّرمة.
_ حّب الهال: يرتك نكهة طيبة وحام�ضة، فينّقي النَف�ض 
وي�ضاعد على اإفراز رائحة لطيفة، فّعال يف عالج العديد من 

م�ضاكل اجلهاز اله�ضمي، اأبرزها ال�ضهال .
د التهاب الفم واحلنجرة، �ضربه  _ الزعرت: فّعال جّداً �ضّ

مغلّياً ي�ضاعد يف التخل�ض من رائحة الفم.
_ القرفة: غنية مب�ضادات الأك�ضدة، وتعمل كمطّهر للفم، 
الب�ضيطة  النزعاج  ب�ضرعة  يعالج  القرفة  من  ا�ضبع  م�ضغ 

من رائحة النَف�ض.
_ الزيوت الأ�ضا�ضية: ل يجب جتاهل الزيوت الأ�ضا�ضية ملا 
لها من فوائد م�ضاّدة لرائحة النَف�ض الكريهة. �ضعي نقطة 
الالفندر، مع  زي��ت  اأو  زي��ت احلام�ض،  اأو  النعناع،  زي��ت  من 
القليل من ال�ضاي على فر�ضاة الأ�ضنان، وا�ضتفيدي من هذه 

املواد للتخل�ض من م�ضكلة الرائحة املزعجة.

كورونا يقتل �لأطفال يف هذه 
�لدولة.. و�لعلماء يف حرية

حول  العديدة  الأدل��ة  من  بالرغم 
تاأثري فريو�ض كورونا "األ�ضعيف" 
امل�ضت�ضفيات  اأن  اإل  الأط��ف��ال،  على 
ب��اأم��ريك��ا اجلنوبية  اأك���ر دول���ة  يف 
ت�ضهد حالت وفاة "غري طبيعية" 

لالأطفال ب�ضبب كورونا.
ووفقا ل�ضحيفة "نيويورك تاميز"، 
 2200 ب��ح��ي��اة  ال��ف��ريو���ض  اأودى 
اأع�������وام، يف  ال�5  ���ض��ن  ط��ف��ل حت���ت 
الرازيل، منذ بدء اجلائحة، وهو 

رقم �ضخم مقارنة ببقية العامل.
"املخيفة"،  الإح�ضائية  وت�ضمنت 
طفل   1600 م����ن  اأك������ر  وف������اة 

ر�ضيع عمره اأقل من عام واحد.
ال�����رازي�����ل  وي���ت���ف���ق اخل���������راء يف 
واأوروب�����ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 
ب�ضبب  الأط���ف���ال  وف���ي���ات  ع���دد  اأن 
يبدو  الرازيل  كورونا يف  فريو�ض 

مرتفعا ب�ضكل ملفت.
وق���������ال ������ض�����ون اأول��������������ريي، ن���ائ���ب 
املعدية  الأم����را�����ض  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض 
يف الأك���ادمي���ي���ة الأم��ريك��ي��ة لطب 
الأط�����ف�����ال واأخ�������ض���ائ���ي اأم����را�����ض 
جامعة  يف  امل����ع����دي����ة  الأط�������ف�������ال 
الأرق��������ام  "هذه  اإن  ك�������ول�������ورادو، 
مما  بكثري  اأع��ل��ى  واأن��ه��ا  �ضادمة"، 

راآه يف الوليات املتحدة.
ل ي��وج��د دل��ي��ل م��ت��اح ع��ل��ى تاأثري 
يقول  التي   - الفريو�ض  متغريات 
العلماء اإنها توؤدي اإىل حالت اأكر 
خطورة من كوفيد19- يف ال�ضباب 
وال��ب��ال��غ��ني الأ���ض��ح��اء وت����وؤدي اإىل 
ارتفاع عدد الوفيات يف الرازيل - 

على الر�ضع والأطفال.

هل �نف�ضلت هادي�ضا 
عن حبيبها؟

اإع���الم تركية خر  ذك���رت و���ض��ائ��ل 
الرتكية  هادي�ضا   الفنانة  انف�ضال 
يلدرمي   الرتكي  كاهان  املمثل  عن 
ان  باعتبارهم  وذل���ك  ج��دي��د،  م��ن 
عطلة  م��ع��ا  يق�ضيان  مل  ال��ث��ن��ائ��ي 

العيد.
و�ضّكل هذا اخلر جدل كبريا بني 
املتابعني، اذ ان معظهم مل ي�ضّدق 
املرة  لي�ضت  واأن��ه��ا  خ�ضو�ضا  ذل��ك، 

الأوىل التي تنت�ضر هذه الإ�ضاعة.
وكانت اعترت الإعالمية الرتكية 
ان  �ضريينجيل  �ضريين  ال�ضهرية 
املكياج  ب��و���ض��ع��ه��ا  ب�����ض��ع��ة  ه��ادي�����ض��ا 
قامت  اأن  ب���ع���د  وذل������ك  وب�����دون�����ه، 
موؤخرا بالظهور باإعالن تخّلت من 

خالله عن م�ضاحيق التجميل.
و�ضّكل حديث �ضريين جدل كبريا 
بني اجلمهور الذي انق�ضمت اراءه 
لكالمها  وم���ع���ار����ض  م���وؤي���د  ب���ني 

املفاجئ.

ر�ئحة �لفم �لكريهة: طبيب 
يطلعك على كيفية �لتخل�ض منها

الفم  رائ��ح��ة  م��ن  ال�صائمني  بع�ض  ي��ع��اين 
احلرج  من  حالة  يف  جتعلهم  التي  املزعجة 

جتاه الآخرين. فالأنفا�ض غري العطرة لها تاأثري 
�صلبي نف�صي على املري�ض وحميطه لردة الفعل التي 

رائحة  من  يعاين  الذي  املري�ض  مقابل  املحيط  ي�صلكها 
الفم.

�صيدتي نت التقى الدكتور جنيب فرحات الخت�صا�صي 
الأ�صنان،  وجتميل  وزرع  اللثة،  واأمرا�ض  جراحة  يف 
يجيب عن كيفية التخل�ض من رائحة الفم املزعجة، 

فيقول بداية:
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

بحث معايل زكي اأنور ن�ضيبة، امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب 
ال�����ض��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة- ال��رئ��ي�����ض الأع���ل���ى جلامعة 
في�ضر  بيرت  اإرن�ضت  �ضعادة  م��ع  الأول  اأم�����ض  الإم����ارات 
اآفاق  ال��دول��ة  ل��دى  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية  �ضفري 

التعاون العلمي والكادميي والثقايف بني اجلانبني .
الدكتور  م��ن  ك��ل  افرتا�ضياً  عقد  ال��ذي  اللقاء  ح�ضر 
الإم����ارات  جامعة  م��دي��ر  ال��ري��ك��ي  احل�ضرمي  غ��ال��ب 
بالإنابة ، الدكتور اأحمد مراد النائب امل�ضارك للبحث 
الظاهري-  �ضامل  عائ�ضة  الدكتورة   ، بالإنابة  العلمي 

جكة  عتيق  الدكتور   ، الطلبة  ل�ضوؤون  امل�ضارك  النائب 
املن�ضوري ، الدكتور حممد ح�ضن نائب مدير اجلامعة 

لل�ضوؤون الكادميية بالإنابة.
ك��م��ا ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ال���دك���ت���ورة ن��ه��ال ����ض���رك  املدير 
البتكار  و  للعلوم  الإم����ارات  جامعة  ملنتزه  التنفيذي 
الإم��ارات يف معر�ض  التنفيذي جلناح جامعة  واملدير 

اك�ضبو 2020 دبي وعدد من الكادمييني .
يف  الثنائية  العالقات  تعزيز  بحث  اللقاء  خ��الل  ومّت 
البلدين  ب��ني  وال��ث��ق��ايف  والتعليمي  الأك��ادمي��ي  امل��ج��ال 

ال�ضديقني و�ضبل تنميتها يف املرحلة املقبلة .
واأكد معايل زكي اأنور ن�ضيبة على �ضرورة العمل على 

تعزيز العالقات املميزة بني دولة الإمارات وجمهورية 
العايل  التعليم  جم���الت  يف  خا�ضة  الإحت��ادي��ة  اأمل��ان��ي��ا 

والثقايف وتعزيز اجلانب العلمي والبحثي .
وثّمن  معاليه ُم�ضاركة  جمهورية اأملانيا الإحتادية يف 
معر�ض اإك�ضبو 2020 دبي العاملي، عر تقدمي برامج 
الثقافة الملانية والعلوم والبتكار يف جناحها  تعر�ض 

الوطني . 
اأّك����د ���ض��ع��ادة اإرن�����ض��ت ب��ي��رت في�ضر �ضفري    م��ن ج��ان��ب��ه 
ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة ل���دى الإم������ارات، حر�ض 
و�ضف  كما  الثنائية.  بالعالقات  الرت��ق��اء  على  ب��الده 
باملتينة  والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  الثقافية  العالقات 

وال�ضرتاتيجية، م�ضرياً اإىل اأن الفرتة املقبلة �ضت�ضهد 
مزيداً من التعاون بني الإمارات واأملانيا على امل�ضتويات 

الثقافية والفنية والتعليمية.
واأكداأن نظام التعليم يف الدولة متقدم، منوهاً باأن هناك 
والباحثني والطالب  والعلماء  للفنانني  فر�ضة هائلة 
وتبادل  والتعلم  معاً  والعمل  لاللتقاء  الدولتني  من 
اأولوية  اأن الثقافة والتعليم ميثالن  اخلرات .. واكد 
القت�ضادي  التعاون  جانب  اإىل  لنا،  بالن�ضبة  ق�ضوى 
والأملان  الإم��ارات��ي��ني  اأن  خ�ضو�ضاً  كذلك،  وال�ضيا�ضي 
يتمتعون بنظرة عاملية ح�ضارية ومتقدمة، لذا نحر�ض 

على حتقيق مزيد من التعاون يف تلك القطاعات.

•• العني- الفجر

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات ع��ن اإج����راء اأول 
درا����ض���ة بحثية يف جم���ال ع��ل��م الأوب���ئ���ة يف 
دول�����ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة حتت 
ع����ن����وان: اخل�����ض��ائ�����ض ال���وب���ائ���ي���ة حل���الت 
وغ���ري  امل�������ض���ح���وب���ة   COVID-19
امل�ضحوبة باأعرا�ض مر�ضية والإيجابية يف 
RT-( اختبارات تفاعل البلمرة املت�ضل�ضل
العربية  الإم������ارات  يف  ال��الح��ق��ة   )PCR
املتحدة، وذلك بهدف ت�ضليط  ال�ضوء على 
من  جمموعة  لأول  الوبائية  اخل�ضائ�ض 
بفريو�ض  ت�ضخي�ضهم  مّت  ال��ذي��ن  الأف�����راد 

كوفيد19-.
الأ�ضتاذ  ال���رف���اع���ي،  رام����ي  ال��دك��ت��ور  وق����ام 
ال�ضحة  معهد  يف  الأوب��ئ��ة  وع���امل  امل�ضاعد 
العربية  الإم�������ارات  ل���دى ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة 
الوبائية  اخل�����ض��ائ�����ض  ب���درا����ض���ة  امل��ت��ح��دة 
والطّبية لأول جمموعة اأ�ضيبت بالفريو�ض 
يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمموعة من الباحثني من جامعة خليفة 

ومركز اأبوظبي لل�ضحة العامة. 
ماهية  ع��ل��ى  ال���درا����ض���ة  يف  ال���رتك���ي���ز  ومّت 

الأعرا�ض التي ظهرت عليهم واخل�ضائ�ض 
الدميوغرافية والطبية لالأفراد امل�ضابني. 
قوة  م��دى  فهم  على  الدرا�ضة  عملت  حيث 
التي تربط ع��دداً من اخل�ضائ�ض  العالقة 
واجلن�ض(  ال��ع��م��ر  )م��ث��ل  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 
والأمرا�ض املزمنة بالأعرا�ض البادية على 

امل�ضابني بفريو�ض كوفيد19-.
ن�ضبته  م��ا  اأن  ع��ل��ى  ال��درا���ض��ة  ك�ضفت  وق���د 
امل�ضابني  الأف���������راد  م����ن   44% ح������وايل 
اأية  بفريو�ض كوفيد19- مل تظهر عليهم 

اأعرا�ض، واأن هناك عالقة وثيقة بني العمل 
يف الأماكن املغلقة وبني املعاناة من اأمرا�ض 
مزمنة مثل مر�ض ال�ضكري ومر�ض �ضغط 
الدم وظهور اأعرا�ض مر�ضية بعد الإ�ضابة 

بفريو�ض كوفيد19-. 
حالت  اأن  اإىل  ال��رف��اع��ي  ال��دك��ت��ور  واأ����ض���ار 
�ضّكلت  ب��اأع��را���ض  امل�ضحوبة  غ��ري  الإ���ض��اب��ة 
اإحدى اأ�ضخم التحديات يف غمار ال�ضيطرة 
لفتاً  كوفيد19-،  اأزم����ة  و  ج��ائ��ح��ة  ع��ل��ى 
امل�ضابني  والأ�ضخا�ض  العمر  كبار  اأن  اإىل 
ال�ضكري،  مثل  خمتلفة  مزمنة  ب��اأم��را���ض 
ال�����دم، واأم����را�����ض اجلهاز  ال�����ض��غ��ط، ف��ق��ر 
بال�تاأثر  خطراً  الأك��ر  الفئة  هم  التنف�ضي 
بفريو�ض كوفيد19- ودخول امل�ضت�ضفيات.

"يعتر  الرفاعي:  رام��ي  الدكتور  واأو���ض��ح 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال���درا����ض���ات ال��وب��ائ��ي��ة ذات 
اأهمية كرى من حيث اخلروج با�ضتنتاجات 
ُت����ع����ّزز م���ن رف����ع م�����ض��ت��وى الوعي  ع��ل��م��ي��ة 
العامة  ب��ال�����ض��ح��ة  وال��ن��ه��و���ض  امل��ج��ت��م��ع��ي 
وذل��ك عر  الأوبئة،  انح�ضار  للم�ضاهمة يف 
ال��الزم��ة مثل  الإج����راءات ال�ضحية  ات��خ��اذ 
للحالت  املخالطني  وحجر  امل�ضابني  عزل 
الإي���ج���اب���ي���ة.  ك��م��ا ي��ع��ت��ر ه����ذا ال���ن���وع من 

لدرا�ضات  ومر�ضد  كدليل  اأي�����ض��اً  ال��درا���ض��ة 
علمية م�ضتقبلية". تعتر جامعة المارات 
العلمية  امل����راك����ز  م���ن  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ه��ام��ة ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى املحلي 
والإقليمي والعاملي والتي �ضاهمت وما زالت 
ت�ضاهم يف الإنتاج العلمي والبحثي الهام يف 
ك��اف��ة امل���ج���الت. م��ن��ذ ب���دء ج��ائ��ح��ة كورونا 
املتحدة  العربية  الم��ارات  جامعة  �ضاهمت 
ب��ال��ت�����ض��دي لن��ت�����ض��اره��ا م���ن خ����الل عدة 
�ضبيل  فعلى  العلمي.  البحث  منها  اأن�ضطة 

املثال، فقد �ضاهم معهد ال�ضحة العامة يف 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحية  والعلوم  الطب  كلية 
العديد من الأق�ضام العلمية باإجراء العديد 
من الأبحاث العلمية ذات العالقة بفريو�ض 
كوفيد19-. حيث قام الباحثون لدى كلية 
الطب والعلوم ال�ضحية بن�ضر ما يزيد على 
ورقة علمية بحثية يف جمالت علمية   30
العديد من  ناق�ضت  والتي  عاملية مرموقة، 
العالقة  ذات  العلمية  الأدل����ة  و  امل��وا���ض��ي��ع 

بفريو�ض كوفيد19-.

•• اأبو ظبي - الفجر

بنت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  ���ض��م��و  رع��اي��ة  حت��ت 
م���ب���ارك رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد ال��ن�����ض��ائ��ي العام 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
رئي�ضة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 
اأبوظبي  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م  المارات"،  "اأم 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، الدورة 
ملهارات  ال��وط��ن��ي��ة  امل�ضابقة  م��ن  اجل��دي��دة 
الإم��ارات 2021 خالل الفرتة من  31 
م��اي��و اجل�����اري وح��ت��ى ال���ث���اين م���ن يونيو 
�ضباب  من  متميزة  نخبة  مب�ضاركة  املقبل، 
عدة  يف  يتناف�ضون  الذين  الوطن  وفتيات 
منها  وتكنولوجية  هند�ضية  نخ�ض�ضات 
التحكم  اأنظمة  هما  جديدين  تخ�ض�ضني 
احلا�ضوب،  با�ضتخدام  والنحت  ال�ضناعي، 
اإ�ضافة ايل املهارات الأخرى التي من بينها 
ال�ضيارات،  وتقنية  باحلا�ضوب،  اخل��راط��ة 
معلومات  ت���ق���ن���ي���ة  ب����رجم����ي����ات  وح�����ل�����ول 
النرتنت،  م���واق���ع  وت�����ض��م��ي��م  ال�����ض��رك��ات، 
والر�ضم  اجل��راف��ي��ك��ي،  الت�ضميم  وتقنية 
الهند�ضي والأوتوكاد، و�ضناعة املجوهرات، 

وغريها من املهارات املعتمدة دولياً، وذلك 
ملدة ثالثة اأيام يف مركز اأبو ظبي الوطني 

للمعار�ض.
�ضعيد  م����ب����ارك  ال���دك���ت���ور  ����ض���ع���ادة  وق������ال 
ال�ضام�ضي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم 
ال�����دورة  اأن  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
ملهارات  ال��وط��ن��ي��ة  امل�ضابقة  م��ن  اجل��دي��دة 
ا�ضرتاتيجية  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي  الإم��������ارات؛ 
"ابوظبي التقني" لتنفيذ توجيهات القيادة 

املتقدم  العمل  ا�ضتمرار  ب�ضرورة  الر�ضيدة 
وف��ق اأح��دث امل��ب��ادرات وال��رام��ج اجلديدة 
الالزمة لإعداد �ضباب الإمارات ملرحلة ما 
بعد النفط، ومتكينهم من مهارات امل�ضتقبل 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن اول���ي���ات خ��ط��ة اخلم�ضني 
التي  التحديات  كانت  مهما  املقبلة؛  عاما 
ومنها  وم�ضتقبال،  حالياً  العامل  يواجهها 
وب�����اء ك��وف��ي��د 19، ال�����ذي ت���وا����ض���ل دول���ة 
واإجناز  تقدم  بكل  العمل  الإم��ارات خالله 
العمل  يتوا�ضل  حيث  امل�ضاكل  اأدن���ى  دون 
وعلى  امل��ج��الت،  كافة  يف  املبدع  امل�ضتقبلي 
التقني"  "اأبوظبي  ينظم  الأ���ض��ا���ض  ه���ذا 
امل�����ض��اب��ق��ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���ه���ارات، خالل 
معايري  وف��ق  لتكون  19؛  كوفيد  مرحلة 
يف  للتناف�ض  ال�ضباب  خالله  يلتقى  عاملية 
خمتلف املهارات املتخ�ض�ضة  ذات العالقة 
الوثيقة بالتقدم ال�ضناعي العاملي، موؤكداً 
يتخطى  امل�����ض��اب��ق��ة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ع��ل��ى 
متكني  درج���ة  اىل  لي�ضل  املناف�ضة  ح���دود 
�ضباب الإم��ارات من تطوير قدراتهم على 
والهند�ضي  ال�ضناعي  والتطوير  الإب����داع 
لتلبية  جاهزين  ليكونوا  والتكنولوجي، 

متطلبات اخلطط الإ�ضرتاتيجية ال�ضباقة 
للدولة، وروؤية اأبوظبي 2030.

واأ����ض���اف ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك �ضعيد 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  "اأن  ق��ائ��ال  ال�ضام�ضي 
توفر ل�"اأبوظبي التقني" كافة الإمكانيات 
التقنية والب�ضرية الالزمة لتكون امل�ضابقة 
النموذج الذي  الإم��ارات؛  الوطنية ملهارات 
الكاملة  ال��ف��ر���ض  ي��ت��م م���ن خ��الل��ه م��ن��ح 
مهاراتهم  لإب���راز  ال��دول��ة  وفتيات  ل�ضباب 

والو�ضول بها اإىل العاملية، من خالل الفوز 
الن�ضمام  وب��ال��ت��ايل  امل��ي��دال��ي��ات،  ب��اإح��دى 
ل��ف��ري��ق م���ه���ارات الإم������ارات ال���ذي �ضيمثل 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف الدورات 
للمهارات،  العاملية  امل�ضابقة  م��ن  القادمة 
موؤكداً ثقته الكاملة يف كافة امل�ضاركني من 

اأبناء الوطن الغايل".
وقال املهند�ض علي حممد املرزوقي نائب 
رئ��ي�����ض مهارات  ب���الإن���اب���ة؛  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الدورة  التقني" اأن  "اأبوظبي  الإم��ارات يف 
حما�ضية  �ضتكون  امل�ضابقة  م��ن  اجل��دي��دة 
ج�����داً، ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار امل��ت��ن��اف�����ض��ني وفق 
م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة، وه���و الأم����ر ال���ذي يعك�ض 
بها  يتميز  التي  واملتقاربة  العالية  املهارات 
امل��ت��ن��اف�����ض��ون م��ن ���ض��ب��اب وف��ت��ي��ات الوطن، 
داع����ي����اً اأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع مل��ت��اب��ع��ة الأج������واء 
التناف�ضية بني �ضباب الوطن عر من�ضات 
الت�����ض��ال امل��رئ��ي، ومب��ا ير�ضخ الإج����راءات 
اأمن  ت�ضمن  ال��ت��ي  املتكاملة  الح���رتازي���ة 
كوفيد  مرحلة  ظ��ل  يف  اجلميع،  و�ضالمة 
19، التي �ضيوا�ضل خاللها اأبناء الإمارات 

التناف�ض والتاألق وحتقيق الذات.

جامعة �لإمار�ت تبحث عالقات �لتعاون �لثقايف و�لأكادميي مع �أملانيا

جامعة الإمارات جتري اأول درا�صة بحثية يف جمال علم الأوبئة

د. �لرفاعي: ن�ضعى للم�ضاهمة يف �نح�ضار �لأوبئة من خالل �ل�ضتنتاجات �لعلمية

حتت رعاية اأم الإمارات

�أبو ظبي �لتقني ينظم �مل�ضابقة �لوطنية للمهار�ت 31 مايو �جلاري يف �لوطني للمعار�ض وملدة 3 �أيام
مبارك �ل�ضام�ضي:مو�طنون ومو�طنات يتناف�ضون يف نخبة من �لتخ�ض�ضات �لهند�ضية و�لتكنولوجية

لتبادل اخلربات واملعارف الأكادميية
جامعة �أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع 

جامعة �ضونغ كيون كو�ن �لكورية �جلنوبية 
•• اأبوظبي- الفجر

وقعت جامعة اأبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة �ضونغ كيون كوان، جامعة 
واملعروفة عاملياً يف  املرموقة  الأكادميية  واملوؤ�ض�ضة  ال�ضامل  العلمي  البحث 
كوريا اجلنوبية. وتهدف ال�ضراكة اجلديدة اإىل تعزيز وت�ضهيل �ضبل تبادل 
اخلرات واملعارف الأكادميية بني املوؤ�ض�ضتني يف تخ�ض�ضات الهند�ضة واإثراء 
واإجراء  تطوير  يف  والتعاون  العاملية  املعايري  اأف�ضل  مع  لتتما�ضى  املناهج 

امل�ضروعات البحثية امل�ضرتكة.
ومي��ت��د ت��اري��خ ج��ام��ع��ة ���ض��ون��غ ك��ي��ون ك���وان لأك���ر م��ن 623 ع��ام��اً، حيث 
اأقدم  23،000 طالب وطالبة. كما ُتعد واح��دة من  اأكر من  در�ض فيها 
 5% اأف�ضل  �ضمن  ت�ضنيفها  ومت  اجلنوبية،  كوريا  يف  اجلامعات  واأع���رق 
لت�ضنيفات عاملية، حيث تكر�ض  املنطقة وفقاً  الأكادميية يف  املوؤ�ض�ضات  من 
اجلامعة اإمكاناتها لتحقيق اأعلى م�ضتويات التميز وتعليم الطلبة املوهوبني 
من خالل بناء اأ�ض�ض معرفية �ضاملة، وتبني منوذج قيادة متميز، وحث روح 

التحدي بني الطلبة.
و�ضهد حفل توقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور حمدي ال�ضيباين، عميد 
عميد  ت�ضونغ،  يونغ  مني  والروفي�ضور  اأبوظبي  جامعة  يف  الهند�ضة  كلية 
ك��وان. وح�ضر  �ضونغ كيون  املعلومات والت�ضالت يف جامعة  كلية هند�ضة 
اللقاء اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف جامعة اأبوظبي: الدكتور جواد يو�ضف، 
الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف الهند�ضة الكهربائية يف جامعة اأبوظبي واأحد خريجي 
ق�ضم  ورئي�ض  اأ���ض��ت��اذ  غ���زال،  حممد  وال��دك��ت��ور  ك���وان،  كيون  �ضونغ  جامعة 
ان�ضم  كما  احليوية،  الطبية  والهند�ضة  واحلا�ضوب  الكهربائية  الهند�ضة 
اإىل الجتماع الفرتا�ضي الروفي�ضور كاي وون ت�ضوي، مدير مركز كلية 
هند�ضة املعلومات والت�ضالت لل�ضوؤون الدولية، والروفي�ضور ناه وان�ضو، 

ع�ضو هيئة التدري�ض يف الكلية يف جامعة �ضونغ كيون كوان.
والت�ضالت  املعلومات  هند�ضة  كلية  �ضتتعاون  التفاهم،  مذكرة  مبوجب 
لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  الهند�ضة  وكلية  ك���وان  ك��ي��ون  �ضونغ  بجامعة 
امل�ضرتكة  العلمي  ال��ب��ح��ث  وم�����ض��اري��ع  الأك��ادمي��ي��ة  امل����واد  ت��ب��ادل  وت�ضجيع 
التدري�ض  هيئة  واأع�����ض��اء  ال��ط��الب  تنقل  وت�ضهيل  التعليمية  وال��رام��ج 
الف�ضل  من  اعتباراً  التفاهم  مذكرة  اأه��داف  تفعيل  ومت  اجلامعتني.  بني 
الدرا�ضي اجلاري باإ�ضراك طلبة من برامج الهند�ضة الكهربائية واحلا�ضوب 
الدكتور  قدمها  التي  التعليمية  ال���دورة  يف  احليوية  الطبية  والهند�ضة 
بيوجنيو هوجن من جامعة �ضونغ كيون كوان. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، تتعاون 
"جمموعة اأبحاث الت�ضالت" يف جامعة اأبوظبي ب�ضكل فاعل مع "خمتر 
التوافق الكهرومغناطي�ضي" يف جامعة �ضونغ كيون كوان �ضمن م�ضروعات 
الكهربائي  والتفريغ  ال�ضدى  ح��ج��رة  بتحليالت  تتعلق  متنوعة  بحثية 

لوحدات الذاكرة عالية ال�ضرعة. 
اأبوظبي  "تعتر جامعة  ال�ضيباين:  الدكتور حمدي  قال  ال�ضدد،  ويف هذا 
اأول جامعة عربية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة �ضونغ كيون كوان، ونحن 
على ثقة بدور هذا التعاون يف تعزيز تبادل املعارف واخلرات يف جمالت 
الهيئة  اأع�ضاء  الطالبي وبني  بالتنوع  اأبوظبي  الهند�ضة. وحتظى جامعة 
ال�ضراكة  تاأتي هذه  اأب��رز نواحي متيزها، حيث  اأحد  ُيعد  الذي  التدري�ضية 
اجلامعتني  كال  يف  التدري�ض  هيئة  واأع�ضاء  للطلبة  جديدة  فر�ضاً  لتقدم 

مل�ضاركة وتبادل املعارف واخلرات والثقافات." 
دولية  �ضراكات  بتعزيز  امل�ضي قدماً  "ُيعد  غ��زال:  الدكتور حممد  واأ�ضاف 
وتوطيد عالقات ا�ضرتاتيجية مع اأف�ضل املوؤ�ض�ضات يف جميع اأنحاء العامل 
نعمل  ونحن  روؤيتها،  لتحقيق  اأبوظبي  جامعة  جهود  من  اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً 
امل��واد واخلرات  ال��دويل من خالل تبادل  بجد لإث��راء التعاون الأكادميي 

وحتقيق وتقدمي منافع قّيمة وملمو�ضة لطلبتنا."
من جهته، قال الروفي�ضور مني يونغ ت�ضونغ: "�ضهد العامل تغريات كبرية 
بينما يواجه جائحة كوفيد19- وكان على التعليم العايل اأن يتكيف وفقاً 
اأنحاء  جميع  يف  الطلبة  ق��درة  ع��دم  ذل��ك  عن  نتج  حيث  التغيريات،  لهذه 
العامل على ح�ضور الف�ضول الدرا�ضية باأنف�ضهم، ما اأدى اإىل اإجراء ن�ضاطات 
البحوث العلمية والأن�ضطة الالمنهجية عن ُبعد. ومع ذلك، فقد منحتنا 
هذه التغيريات فر�ضاً هامة، فقد ا�ضتك�ضفنا الإمكانات الكبرية للتعاون عن 
وهو  عنها،  تف�ضلنا  التي  امل�ضافات  عن  النظر  ب�ضرف  اجلامعات،  بني  ُبعد 
اأبوظبي  جامعة  مع  وقعناها  التي  التعاون  مذكرة  خالل  من  به  نقوم  ما 

اليوم."
مع  ُبعد  عن  ال�ضراكة  التي حققتها  املثمرة  النتائج  خ��الل  "من  واأ���ض��اف: 
اأبوظبي، حيث ميكننا تو�ضيع نطاق هذه ال�ضراكة لت�ضمل التعاون  جامعة 
والتبادل البحثي امل�ضرتك بني اجلامعتني يف امل�ضتقبل القريب. وكونها اأول 
�ضريك لنا يف املنطقة، فاإن جامعة �ضونغ كيون كوان تتطلع اإىل العمل جنباً 
اإىل جنب مع جامعة اأبوظبي لتعزيز وتوظيف الطالب املتميزين، ونحن 
على يقني من النتائج الإيجابية التي �ضتحققها هذه ال�ضراكة على خمتلف 

الأ�ضعدة."
اأبوظبي  جامعة  نفت  �ضُ  ،2021 لعام  العاملية  اإ�ض  كيو  لت�ضنيفات  ووفقاً 
�ضمن اأف�ضل 11 جامعة على م�ضتوى العامل من حيث التنوع الطالبي. 
وتوا�ضل جامعة اأبوظبي التزامها بتطوير �ضراكات اإقليمية ودولية تتما�ضى 

مع تطلعاتها وتقدم للطلبة فر�ضاً عملية ونظرية مب�ضتويات عاملية.
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ي�صتيقظ بع�ض النا�ض قبل اأن ت�صرق خيوط ال�صم�ض فوق 
الأفق، ويذهبون للرك�ض وتناول وجبة فطور �صهية، كل 

ذلك قبل اأن يغادر اآخرون �صرير نومهم.
للذين  مرهقا  مبكر  وق��ت  يف  ال�صتيقاظ  يبدو  وق��د 
ميكن  ه��ل  ول��ك��ن  �صباحا،  ال�صتيقاظ  يف  ي��ت��اأخ��رون 
لالأ�صخا�ض امللقبني ب�"بومة الليل" اأن ي�صبحوا ما ي�صمى 

ب�"طائر مبكر"؟.

ال�ضلوكي يف  ال��ن��وم  م��دي��رة ط��ب  دري����روب،  ق��ال��ت مي�ضيل 
لكن  التبديل،  اإجراء  املمكن  اإنه من  كلينك"،  "كليفالند 
ل  الليل" احلقيقية  "و"بومة  ال�ضهل،  بالأمر  لي�ض  ه��ذا 
خا�ضة  ت�ضتيقظ،  عندما  �ضيء  اأول  بالر�ضا  حقا  ت�ضعر 

عندما يبداأون يف تغيري هذا".
وُيعرف ميل ال�ضخ�ض اإىل اأن يكون بومة ليلية اأو طائرا 
الزمني.  ال��ن��م��ط  ب��ا���ض��م  بينهما  م���ا  م��ك��ان  يف  اأو  م��ب��ك��را 
واعتمادا على النمط الزمني اخلا�ض بهم، من املرجح اأن 
يكون النا�ض اأكر يقظة وتنبيها خالل اأوقات معينة من 

اليوم ونعا�ضا خالل اأوقات اأخرى.
ووجد العلماء اأن النمط الزمني يتم حتديده من خالل 
مزيج من الطبيعة والتن�ضئة. وعلى اجلانب الطبيعي، من 
املعروف اأن عددا من اجلينات تلعب اأدوارا يف حتديد ما اإذا 
متاأخر  يكون م�ضتيقظا يف وقت  اأن  يف�ضل  ال�ضخ�ض  كان 
ل�  ملا قالته دري��روب  الباكر، وفقا  ال�ضباح  اأو يف  الليل  من 

�ضاين�ض". "ليف 
وفقا  �ضباحيا،  �ضخ�ضا  بكونك  اجلينات  مئات  وترتبط 
 Nature جم���ل���ة  يف   2019 ع�����ام  ن�������ض���رت  ل���درا����ض���ة 
اجلينات  ه���ذه  وت���وؤث���ر   .Communications

النوم  دورة  اأو  لل�ضخ�ض،  البيولوجية  ال�ضاعة  اإيقاع  على 
وال�ضتيقاظ الطبيعية، ما يوؤدي اإىل النمط الزمني.

وتلعب البيئة اأي�ضا دورا كبريا. وقالت دريروب اإن النا�ض 
تعزز  ال��ت��ي  اليومية  الأن�����ض��ط��ة  يف  امل�����ض��ارك��ة  اإىل  مييلون 
الليلي  البوم  ي�ضعر  املثال،  �ضبيل  وعلى  الزمني.  منطهم 
مييلون  لذلك  الليل،  يف  واليقظة  الإنتاجية  من  مبزيد 
امل�ضاء.  يف  الجتماعي  والتوا�ضل  الريا�ضة  ممار�ضة  اإىل 
ال�ضخ�ض  الأن�ضطة على حتفيز وتقوية ميل  وتعمل هذه 

لل�ضهر لوقت متاأخر.
ال�ضخ�ض  ك��ان  اإذا  ما  حتديد  يف  عامل  البيئة  لأن  ونظرا 
دورة  تغيري  املمكن  فمن  �ضباحي،  �ضخ�ض  اأم  ليلية  بومة 
النوم وال�ضتيقاظ. واإذا كنت تريد ال�ضتيقاظ مبكرا، فقم 
واأو�ضت دريروب بتبديل منبه  التغيري تدريجيا.  باإجراء 
20 دقيقة  اإىل   15 ال�ضتيقاظ ببطء يف وقت مبكر من 
مع  تتكيف  اأ�ضابيع حتى  ع��دة  م��دار  على  اأي���ام  ب�ضعة  ك��ل 

جدولك الزمني املثايل.
واأ�ضافت: "هذا هو املكان الذي �ضيكافح فيه ع�ضاق الليل 
التكيف م��ع مرور  و���ض��ي��ب��داأون يف  الأح��ي��ان.  يف كثري م��ن 
اأ���ض��ب��وع ال��ع��م��ل، ث��م ي�ضهرون ل��وق��ت م��ت��اأخ��ر وي��ن��ام��ون يف 

عطالت نهاية الأ�ضبوع. ويفقدون هذا الزخم الذي بداأوا 
يف تطويره يف نهاية اأ�ضبوع العمل".

اإن��ه ينبغي احلد من التعر�ض لل�ضوء يف  وقالت دري��روب 
ال�ضا�ضات.  ع��ن  البتعاد  مثل  ال��ن��وم،  ت�ضبق  التي  ال�ضاعة 
هرمون  وه��و  للميالتونني،  اجل�ضم  اإنتاج  ال�ضوء  ومينع 
الآخر،  اجلانب  وعلى  البيولوجية.  ال�ضاعة  اإيقاع  ينظم 
حاول اأن تتعر�ض لل�ضوء مبجرد ا�ضتيقاظك، لإنهاء اإنتاج 

امليالتونني.
وجتنب الأن�ضطة املحفزة يف وقت متاأخر من امل�ضاء. وبدل 
يف  الريا�ضة  ممار�ضة  ج��رب  ليال،  الريا�ضة  ممار�ضة  من 
ال�ضباح اأو بعد الظهر. وقد حتتاج اأي�ضا اإىل تغيري اأوقات 

وجباتك اإىل وقت مبكر من اليوم.
ليلية" ينا�ضب ميولك، فال يوجد �ضبب  "بومة  واإذا كان 

لتغيري جدول نومك.
ت�ضتيقظ  اأن  يجب  عندما  م�ضكلة  ي�ضبح  ال�ضهر  ولكن   
اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  امل��در���ض��ة.  اأو  للعمل  م��ب��ك��را 
احلرمان من النوم، والذي ميكن اأن ي�ضر ب�ضحتك ب�ضكل 
الدم  ب��ارت��ف��اع �ضغط  الإ���ض��اب��ة  زي���ادة خطر  خ��ط��ري، مثل 

ومر�ض ال�ضكري النوع 2.

�إذ� كنت تريد �ل�ضتيقاظ مبكر�.. جتنب �لأن�ضطة 
�ملحفزة يف وقت متاأخر من �مل�ضاء

بعده،  وم��ا  الثالثينيات  اإىل  امل��رء  ي�ضل  وعندما 
يرتتب على ذلك جمموعة متنوعة من الأمرا�ض 
التي رمبا مل تكن �ضائدة خالل �ضنوات ال�ضباب. 
واملزاج  املفاجئة،  والآلم  الأوج����اع  ي�ضمل  وه���ذا 

ال�ضيء والقلق، والتوتر والن�ضيان. 
اأ���ض��ا���ض��ي��ا �ضروريا  م��ك��م��ال  امل��غ��ن��ي�����ض��ي��وم  وي��ع��ت��ر 
مبا  املنخف�ضة،  املزاجية  احلالة  اأعرا�ض  جلميع 
وال�ضداع  والكتئاب  والالمبالة  القلق  ذل��ك  يف 

وفقا  وال��ت��ع��ب،  والأرق  والتهيج  الأم���ن  وان��ع��دام 
للخراء.

واأف����اد ال��دك��ت��ور واك���ر وال��دك��ت��ور ب��اري��زي يف عام 
ي�ضبب  اأن  ميكن  املغني�ضيوم  نق�ض  باأن   ،1968
وال�ضداع  ال�ضلوكية  وال���ض��ط��راب��ات  الك��ت��ئ��اب 
وت�ضنجات الع�ضالت والنوبات، والذهان والتهيج 

- قائلني اإنها كلها قابلة للعك�ض مع املغني�ضيوم.
كما اأبلغ عن اأن نق�ض املغني�ضيوم ميكن اأن ي�ضبب 

وتوتر  والإم�����ض��اك  الأرق  مثل  ال��ن��وم،  يف  م�ضاكل 
الع�ضالت.

الكتئاب  اأع����را�����ض  اأي�������ض���ا  ي�����ض��ب��ب  اأن  ومي���ك���ن 
وا�ضطرابات املزاج الأخرى، لأن املغني�ضيوم مهم 

لإنتاج هرمونات ال�ضعور بال�ضعادة يف الدماغ.
وي�ضارك املغني�ضيوم يف مئات العمليات الكيميائية 
احليوية يف جميع اأنحاء اجل�ضم، مبا يف ذلك اإنتاج 
الطاقة والتحكم يف �ضغط الدم والنمو ال�ضحي 

للعظام.
الكال�ضيوم  اأي�ضا لنقل  املغني�ضيوم �ضروريا  ويعد 
وال��ب��وت��ا���ض��ي��وم ع��ر اأغ�����ض��ي��ة اخل���الي���ا، وه���و اأمر 
والع�ضالت  ل��الأع�����ض��اب  ال�ضحي  للعمل  ح��ي��وي 

والقلب.
الأمريكية  الوطنية  املكتبة  يف  ن�ضرت  درا�ضة  ويف 
اإج���راء  لل�ضحة، مت  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ع��اه��د  ل��ل��ط��ب، 
مزيد من البحث عن كيفية م�ضاعدة املغني�ضيوم 

يف عالج الكتئاب.
العتقاد  "�ضد  اأن������ه:  اإىل  ال���درا����ض���ة  واأ�����ض����ارت 
تغذية  اأف�ضل  لديها  الغربية  ال��دول  ب��اأن  ال�ضائد 
اأن النق�ض  اأدل��ة على  على كوكب الأر���ض، هناك 
اخلطري يف املغني�ضيوم الغذائي يف العامل الغربي 
مرتبط بزيادة خطر الإ�ضابة بالكتئاب ال�ضديد 
ل��الك��ت��ئ��اب. ولفرتة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  وال���ع���الم���ات 
طويلة، مل يكن من املقبول اأن يكون للطعام اأي 
ذلك  يف  مبا  وظيفته  اأو  الدماغ  بنية  على  تاأثري 
ال��ت��ط��ور امل��ع��ريف وامل����زاج وال��ف��ك��ري. واأ���ض��ب��ح من 

املوؤكد متاما الآن اأن املغني�ضيوم يلعب دورا حيويا 
يف جميع عمليات التمثيل الغذائي الرئي�ضية، يف 
م��ن بني  الأي���وين،  التنظيم  الأك�����ض��دة ويف  تقليل 

اأدواره الأخرى يف الدماغ وا�ضطرابات املزاج".
متو�ضط  خ��ف�����ض  اإىل  ال����ظ����روف  ب��ع�����ض  واأدت 
 450 من  بيولوجيا  املتاح  املغني�ضيوم  ا�ضتهالك 
ملغ يف القرن التا�ضع ع�ضر وما قبله، اإىل 250 
واأوائ���ل  الع�ضرين  ال��ق��رن  يف  اأق���ل  اأو  يوميا  ملغ 
اإىل نق�ض  اأدى  ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ض��ري��ن، م��ا 
غالبية  ل��دى  املغني�ضيوم  يف  �ضحي  وغ��ري  كبري 

ال�ضكان.
املغني�ضيوم  نق�ض  اأن  ال�ضحة من  ويحذر خراء 
يف النباتات اأ�ضبح اأكر �ضيوعا، وال�ضبب يف ذلك 
والنتيجة  ال��رتب��ة.  ي�ضتنفد  املغني�ضيوم  اأن  ه��و 
املتقدمة  البلدان  يف  النا�ض  ثلثي  ح��وايل  اأن  هي 
من  املغني�ضيوم  م��ن  يكفي  م��ا  على  يح�ضلون  ل 

وجباتهم الغذائية.
اخلاليا  تهدر  والقلق،  التوتر  ي�ضيطر  وعندما 

املغني�ضيوم، 
املغني�ضيوم  م�ضتويات  لأن  معقدة  م�ضكلة  وه��ي 
من  مب��زي��د  ي�ضعر  ال�ضخ�ض  جت��ع��ل  املنخف�ضة 

التوتر والقلق.
وم���ن ث��م ف���اإن ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ي��ح��ت��وي على 
مكمالت املغني�ضيوم، �ضي�ضاعدك لي�ض فقط على 
ال�ضعور  على  اأي�ضا  ولكن  اأف�ضل،  ب�ضكل  الظهور 

بالتح�ضن.

اأف�صل مكّمل غذائي ملن تخطوا ال�30 عاما

�ملغني�ضيوم.. قر�ض �ضامل لتح�ضني �ملز�ج و�ضحة �لدماغ!
يو�صي خرباء ال�صحة عادة مبكمالت املغني�صيوم لتح�صني �صحة الدماغ وحت�صني احلالة املزاجية وتقليل التوتر.

ويف الواقع، يعاين املاليني من نق�ض املغني�صيوم يف جميع اأنحاء العامل، ما قد يف�صر جمموعة متنوعة من امل�صكالت ال�صحية التي 
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 يواجهها الكثريون.

�ضركة/ �ضاين اأنرتنا�ضيونال ترادينق �ض م ح  منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم : 1328( والكائنة 
ب� مدينة دب��ى املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  ���ض.ب 293812 ، دب��ي ، دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة  ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�ضطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

اإغالق وحل ال�ضركة. ب�ضاأن   2021/05/05
وفقاً لذلك ،تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�ضجل اأو 

الإت�ضال ب� : ال�ضادة/ �ضاين اأنرتنا�ضيونال ترادينق �ض م ح  
�ض.ب : 293812 دبى

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 7017990 4 971+  

 nejatizadeh@yahoo.com  :الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  15 يوماً. 
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العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4270(

املنذرة : هند الكتبي للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية
بوكالة املحامية / هند الكتبي

املنذر اإليه الأول : عبد امللك داوؤود
املنذر اإليه الثاين : رميامكو للعقارات  - العنوان: جمهول العنوان

املو�ضوع : اإنذار ب�ضداد مبلغ 280000 درهم قيمة �ضيكات مرجتعة
280000 درهم  اإليهم ب�ضداد مبلغ ال�ضيكات املرجتعة باإجمايل مبلغ  تنذر املنذرة املنذر 
خالل 5 اأيام من تاريخ هذا الن�ضر وال �ضت�ضطر املنذرة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

الالزمة لإلزامكم ب�ضداد املبلغ املذكور وطلب التعوي�ضات املنا�ضبة.
)مرفق اليكم �ضورة من النذار + �ضورة اإفادة املح�ضر(

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4105(
املنذر : اخلليلي املتحدة للتجارة العامة - �ض ذ م م

املنذر اإليهم : �ضيدر ديزرت لل�ضناعات اخل�ضبية �ض.ذ.م.م 
كميل زهرة حنا - لبناين اجلن�ضية  
املو�ضوع

299،113،85 مائتني وت�ضعة و  اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ و قدره  ينذر املنذر/ املنذر 
ت�ضعون الف و مائة وثالثة ع�ضر درهم و خم�ضة و ثمانون فل�ض يف موعد اأق�ضاه خم�ضة 
ايام من تاريخ ن�ضر لهذا النذار و اإل فاأننا �ضن�ضطر ا�ضفني للجوء اىل الق�ضاء للمطالبة 
بالزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�ضتحقاق 

وحتى ال�ضداد التام مع حتميلكم كافة الر�ضوم و امل�ضاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/1/4051(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : جميب ب�ضري حميد لتجارة املواد الغذائية 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

 2021/3/20 وحتى   2020/8/23 من  للفرته  دره��م   30410 مبلغ  امل�ضتحق  �ضداد   )1
30 يوما من  2021/3/21 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل  وما ي�ضتجد من ايجار من تاريخ 
ا�ضتالمه هذا النذار. 2( اخالء العني امل�ضتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�ضليم العني للمنذر 

خاليه من ال�ضواغل مع �ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  ذلك  و بخالف   )3

اليه جرا ب�ضداد املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�ضابقه واحلاليه وامل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/4273(
املنذر: حممود مالك ان�ض عبداحلميد اجلندي - م�ضري اجلن�ضية

املنذر اليه: ه�ضام علي علي عطيه - م�ضري اجلن�ضية
 )25،000( والبالغ  املبلغ  كامل  �ضداد  ب�ضرور  اليه  املنذر  امل��ن��ذر/  ينذر 
تاريخ  م��ن  اأي���ام  اأق�ضاها خم�ضة  م��دة  دره���م خ��الل  ال��ف  وع�����ض��رون  خم�ضه 
الج���راءات  ات��خ��اذ  اىل  ا�ضفا  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  وال  الن����ذار،  ه��ذا  ا�ضتالمه 
القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�ضائية واملدنية 
وا�ضت�ضدار اأمر الأداء والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر، مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/1/4050(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : �ضكاي لين خلدمات الر�ضد واملتابعة المنيه 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

وما   2020/4/8 وحتى   2021/1/25 من  للفرته  دره��م   6690 مبلغ  امل�ضتحق  �ضداد   )1
ي�ضتجد من اإيجار من تاريخ 2021/4/9 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل 30 يوما من ا�ضتالمه 
هذا النذار. 2( اخالء العني امل�ضتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�ضليم العني للمنذر خاليه من 

ال�ضواغل مع �ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  ذلك  و بخالف   )3

اليه جرا ب�ضداد املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�ضابقه واحلاليه وامل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3670(

رقم املحرر  43349/1/2021 
املنذر : اأميك�ض )ال�ضرق الأو�ضط( �ض.م.ب )م(- المارات )امريكان اك�ضر�ض �ضابقا(

املنذر اإليه : ادريني دني�ض جوردن - اأمريكية اجلن�ضية
م�ضرف  ل��دى  ح�ضابها  من  امل��ن��ذرة  ل�ضالح  اإليها  املنذر  ح��ررت   2020/8/16 بتاريخ   -  1

المارات ال�ضالمي رقم )000001( وقيمته 21،000 درهم )واحد و ع�ضرون الف درهم(.
دون �ضرف ب�ضبب عدم كفاية  ال�ضيك  ارتد  لل�ضرف  للبنك  ال�ضيك  املنذرة  تقدمي  وعند   -  2

الر�ضيد، ومل يقم املنذر اإليه  بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية.
الذكر  �ضالفة  ال�ضيك  للوفاء بقيمة  اليها  املنذر  لتكليف  الإن��ذار  املنذرة توجه هذا  ، فان  لذلك 
البالغة و قيمته 21،000 )واحد و ع�ضرون الف درهم( خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ت�ضلمها 
والر�ضوم  الدين وفوائده  بهذا  القانونية للمطالبة  الإج��راءات  اتخاذ  الإن��ذار حتت طائلة  هذا 

الق�ضائية وامل�ضاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/1/4055(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : �ضالون قمر ال�ضماء لل�ضيدات
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

 2021/4/15 وح��ت��ى   2021/3/15 م��ن  للفرته  دره���م   6137 مبلغ  امل�ضتحق  ���ض��داد   )1
30 يوما من  2021/4/16 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل  اأيجار من تاريخ  وما ي�ضتجد من 
ا�ضتالمه هذا النذار.  2( اخالء العني امل�ضتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�ضليم العني للمنذر 

خاليه من ال�ضواغل مع �ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  ذلك  و بخالف   )3

اليه جرا ب�ضداد املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�ضابقه واحلاليه وامل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/1/4052(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : �ضراب لتجارة املياه املعندية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

 2021/4/17 وحتى   2021/2/21 م��ن  للفرته  دره��م   7089 مبلغ  امل�ضتحق  ���ض��داد   )1
30 يوما من  2020/4/18 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل  وما ي�ضتجد من ايجار من تاريخ 
ا�ضتالمه هذا النذار.  2( اخالء العني امل�ضتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�ضليم العني للمنذر 

خاليه من ال�ضواغل مع �ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  ذلك  و بخالف   )3

اليه جرا ب�ضداد املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�ضابقه واحلاليه وامل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/1/4054(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : ماك�ض جارد خلدمات املركبات 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

درهم للفرته من 2021/1/31 وحتى 2021/4/8 وما   10805 مبلغ  امل�ضتحق  �ضداد   )1
ي�ضتجد من ايجار من تاريخ 2021/4/9 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل 30 يوما من ا�ضتالمه 
هذا النذار. 2( اخالء العني امل�ضتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�ضليم العني للمنذر خاليه من 

ال�ضواغل مع �ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  ذلك  و بخالف   )3

اليه جرا ب�ضداد املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�ضابقه واحلاليه وامل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4287(

املنذر / م�ضرف الهالل �ض.م.ع 
املنذر اليه / علي اأحمد عبد اهلل علوان

 948،918.35 وق���دره  ب����اأداء مبلغ  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  ب��ه��ذا 
درهم )ت�ضعمائة وثمانية واأربعون األف وت�ضعمائة وثمانية ع�ضر درهم 
تاريخ  ايام من  اق�ضاها خم�ضة  ، خالل مدة  وخم�ضة وثالثون فل�ض( 
اإج��راءات ا�ضت�ضدار  ن�ضر هذا الن��ذار ، وال �ضي�ضطر املنذر لل�ضري يف 
باأى م�ضروفات  اداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم  امر 

يتكبدها يف �ضبيل ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
�ضركة/ �ضاين اأنرتنا�ضيونال ترادينق �ض م ح  منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم : 1328( والكائنة 
ب� مدينة دب��ى املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  ���ض.ب 293812 ، دب��ي ، دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة  ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�ضطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

اإغالق وحل ال�ضركة. ب�ضاأن   2021/05/05
وفقاً لذلك ،تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�ضجل اأو 

الإت�ضال ب� : ال�ضادة/ �ضاين اأنرتنا�ضيونال ترادينق �ض م ح  
�ض.ب : 293812 دبى

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 7017990 4 971+  

 nejatizadeh@yahoo.com  :الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اعالن تكليف بال�سداد/ الوفاء بالن�سر
يف الدعوي رقم 2019/159 تنفيذ جتاري

املطلوب اإعالنه / �ضركة ال�ضرح للمقاولت ذ.م.م. ميلكها ويديرها/اأحمد عبد اهلل �ضيف بن دروي�ض 
ال�ضحي �ضفته )املنفذ �ضده( عنوانه جمهول حمل الإقامة لهما ،  طالب الإعالن / املعدات القوية 
خلدمات ال�ضرف ال�ضحي و�ضحب املياه ذ.م.م. �ضفته )طالب التنفيذ( عنوانه القوز ال�ضناعية الرابعة. 
حيث ان طالب التنفيذ قد قام باحلجز تنفيذا علي الوحدات العقاريه العائدة لكم : اأرقام الوحدات 
: 104-605-304-606-603 مبنطقة ند ح�ضة علي الأر�ض رقم 1335، والوحدات عقارية 
85 متهيدا لبيعها باملزايدة  رقم  الر�ض  علي قطعة   الرابعة  احلبية  201-501-601 مبنطقة 
وفقا لقرار القا�ضي ، لإلزامكم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )2،169،684.50 درهم( اىل طالب 
التنفيذ اأو  خلزينة املحكمة. وعليه نعلمكم باأن املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك�م وبيع 
الوحدات املذكورة املحددة يف امللف املذكور اعاله يف حالة عدم اللتزام بال�ضداد وفقا لقرار القا�ضي 

ووفقا لقانون الإجراءات املدنية وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 1864/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1617 /2019 جتاري 

كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )781537.20 درهم( ،
�ضاماًل للر�ضوم وامل�ضاريف

بالق�ضية:  طالب  - �ضفته  م(  ذ  )ذ  للت�ضنيع  �ضيد  �ضركة م�ضرت   : الع��الن  طالب 
التنفيذ. املطلوب اعالنهم:1- يونيك كريتف ملقاولت البناء )�ض ذ م م( - �ضفته 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك�م  قد   : الإع���الن  ���ض��ده.  مو�ضوع  بالق�ضية:  منفذ 
املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 781537.20 درهم ( اىل 

طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
الدعوى رقم 1801 ل�سنة 2021 جتارى جزئی

لدى حمكمة ال�سارقة االحتادية - دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة
املرفوعة من : دار التمويل �ض.م.ع

�ضد : اآ�ضيا عبد الكرمي مبارك الر�ضا�ضي امليل
املدعي عليها : اآ�ضيا عبد الكرمي مبارك الر�ضا�ضي امليل 

اأعاله،  الدعوى  يف  خبريا  بندبي   03/05/2021 بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  اىل  بالإ�ضارة 
 2021/5/23 املوافق  الأح��د  يوم  الأول  اخل��رة  اإجتماع  باأنه مت حتديد موعد  نخطركم 
الإجتماع  م��وع��د  قبل  اخل��ب��ري  مكتب  م��ع  التوا�ضل  يتم  اأن  على  �ضباحاً   11،00 ال�ضاعة 
لإعالمكم بالإجراءات والآلية املتبعة لعقد الإجتماع بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ، علماً 

باأن بيانات التوا�ضل مع مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 2691222 / 04 
info@nebrascapital.com بريد الكرتوين

اخلبري امل�سريف /حممد بن دملوك
قيد رقم 635

اعالن بالن�سر 
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

 اعالن ن�سرا
اإىل املدعي عليه /�ضاجيهان �ضامارابراميل على كوتي ، 

ومقره مدينة خور فكان - الرفاع. 
وذلك حيث اأن املنفذ/ خ عبدالرحيم يو�ضف احمد اخلياط احلمادي 

قد اأقام بفتح ملف التنفيذ - ت�ضليم �ضريع بالرقم 2021/63 لدى جلنة ف�ض 
املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �ضخ�ضيا اأو 
وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�ضادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
الإعالن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية مدينة خورفكان. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�ضور اأو عدم اإر�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �ضوف تقوم 

بنظر الدعوى يف غيابكم.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/2576 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وقدره 363315 

درهم )ثالثمائة ثالثة و�ضتني الف وثالثمائة وخم�ضة ع�ضر درهم( والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف.   

طالب الإعالن : �ضركة م�ضر لال�ضترياد والت�ضدير لت�ضويق املنتجات امل�ضرية - �ضفته بالق�ضية 
: مدعي  - املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�ض�ضة العلم امل�ضي للتجارة العامة - وميثلها مالكها عبداهلل 

عبدالرحمن حممد الها�ضمي - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
مو�ضوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/19 بالزام املدعى عليها  بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 363315 درهم )ثالثمائة ثالثة و�ضتني الف وثالثمائة وخم�ضة ع�ضر درهم( 
والفوائد القانونية بواقع 5% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام مع الزامه 
الأمر  اإ�ضتئناف  يف  احلق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  وامل�ضروفات  بالر�ضوم 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 

اعالن بالن�سر        
 3262/2021/13 عمايل جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ايه بي ا�ض جي لنقل الركاب باحلافالت على اخلطوط الدولية وميثلها 

مالكها / نا�ضر بن عبداهلل احمد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : عادل رجب �ضيد �ضعد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره )66800  عمالية 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق 2021/1/1 ثانيا : ا�ضدار قرار باحلجز 
التحفظي  على �ضيارات ومنقولت وار�ضدة املدعي عليها يف حدود مبلغ املطالبة 66800 درهم. 
 )2021/MB212942321AE( و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. رقم ال�ضكوى
قاعة  يف  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/5/24 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/13015
املخطر :- �ضركة ريت�ض موتور م.م.ح رخ�ضة رقم : 2626 �ضادرة من هيئة املنطقة احلرة بال�ضارقة - وميثلها ال�ضيد/حممد ال�ضيد حممد ال�ضادق نويره 
- م�ضري اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم : 784198331413942 وكيال عن ال�ضيد / طارق عفيف غدار – اجلن�ضية الدومينيكا ، ب�ضفته مديرا 

للرخ�ضة املذكورة اعاله - مبوجب وكالة رقم 1093/2020 
العنوان املختار:- اإمارة ال�ضارقة - منطقة امل�ضلى – �ضارع الزهراء - بناية دافكو)برج ال�ضاعة( - الطابق الثامن - مكتب 804 – هاتف 065214567 - 

ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM -: فاك�ض 065214576 - بريد اإليكرتوين
�ضد / املخطر اإليه:- اأحمد حممد عبداحلليم - فل�ضطيني اجلن�ضية

العنوان :- امارة ال�ضارقة - املجاز - كورني�ض املجاز -برج �ضرح المارات – بلوك A - الدور الرابع - �ضقة 402 
املو�ضوع / تكليف املخطر اإليه بالوفاء مببلغ )630435( �ضتمائة وثالثون الف واربعمائة وخم�ضة وثالثني درهم

- يداين املخطر املخطر اإليه ميبلغ وقدره )630435( �ضتمائة وثالثون الف واأربعمائة وخم�ضة وثالثني درهم
- حني تقدم املخطر ب�ضرف تلك ال�ضيكات ارتدت دون �ضرف ، وحيث ان املخطر اإليه يرف�ض �ضداد قيمة تلك ال�ضبكات على الرغم من ا�ضتنفاد كافة الطرق 
واملحاولت الودية املمكنة من قبل املخطر. - وقد قام بتقدمي �ضكوى و �ضدر حكم يف الدعوى رقم )2018/15( جزاء احلمرية بادانة املخطر اليه بحب�ض 
ملدة ثالثة ا�ضهر والزامه بان يدفع ب�ضندوق حمكمة ال�ضارقة مبلغ 50 )خم�ضون( درهم والزامه بان يدفع للمدعية احلق املدين �ضركة ريت�ض موتور مبلغ 
25000 )خم�ضة وع�ضرون الف( درهم والر�ضوم. - قام املخطر اليه با�ضتئناف احلكم بالدعوى رقم )2018/1220( ا�ضتئناف جزاء ال�ضارقة و�ضدر احلكم 
2018/12/16 برف�ض ال�ضتئناف وتاأييد حكم اول درجة ومل يطعن عليه وا�ضبح حكما نهائيا.  وعليه فان املخطر مبوجب هذا الإخطار يكلف  بتاريخ 
املخطر اليهما ب�ضرورة دفع قيمة تلك ال�ضيكات وال �ضوف ي�ضطر ا�ضف اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما. لذلك ، فاإن املخطر ينذر املخطر اإليهما 
بالتي :-  اأول:- �ضداد مبلغ وقدره ) 630435 ( �ضتمائة وثالثون الف واربعمائة وخم�ضة وثالثني درهم اإماراتي قيمة الدين يف ذمة  املخطر اإليه وامل�ضتحق 
الأداء وذلك يف خالل )5 ايام( خم�ضة اأيام من تاريخ هذا الإخطار. ثانيا :- �ضتقوم املخطرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها قبل 
املخطر اإليه ومنها ا�ضت�ضدار امر اأداء اذ مل ي�ضتجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون. مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ب�ضائر 

اأنواعها من قبل املخطر اإليهما.  واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن ن�سر اإنذار وتكليف بالوفاء 

الرقم )2021/4268(
مر�ضل من : املنذرة : لطافة ل�ضناعة العطور )ذ.م.م(  - بوكالة املحامي/ابراهيم مو�ضي على

مر�ضل اإيل :
املنذر اليه الول : فايف ام للتجارة العامة وميثلها مالكها / بدر خلفان حممد خلفان اليماحي

املنذر اليه الثاين : احمد جنيب عبا�ض بدر - م�ضرى اجلن�ضية
األف  وت�ضعون  واث��ن��ان  )م��ائ��ة  دره��م   192،461.92 وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  اإليهم  امل��ن��ذر  تنذر  امل��ن��ذره  ف��ان 
واأربعمائة وواحد و�ضتون درهم واثنان وت�ضعون فل�ض( يف موعد غايته 5 اأيام )خم�ضة اأيام عمل( من تاريخ 
العالن املاثل، وال �ضت�ضطر املنذره اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل املنذر اإليهم للمطالبة بحقها 
تاريخ  من  والفائده  القانونية  الرتجمة  ور�ضوم  والت�ضمينات،  بالتعوي�ضات  اإلزامهم  مع   ، قبلهم  الثابت 
كافة  اتخاذ  املنذرة يف  ، مع حفظ حق  ذلك  �ضبيل  املنذرة يف  تتكبدها  التي  امل�ضاريف  وبكافة   ، ال�ضتحقاق 
الإجراءات التحفظية والوقتيه حلفظ حقها الثابت قبل املنذر اإليهم وغري ذلك من الجراءات التي اتاحها 

القانون للمنذرة حلفظ حقه الثابت قبل املنذر اليهم 
وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى،،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3981(
املنذر :�ضكاي كورت�ض �ض.ذ.م.م -  بوكالة املحامي /احمد ح�ضن املازمي

�ضد / املنذر اليهما : 1 - اندك�ض بروبريتز دي دبليو �ضي ملتد
تومبي ا�ضرف  علي   -  2

املو�ضوع : الت�ضريح باإعالن املخطر اإليهما ن�ضراً
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �ضداد قيمة ال�ضيكات اأعاله البالغ جمموعها 
وقدره اأربعة ماليني وثمانية وت�ضعون األفاً وت�ضعمائة وواحد وت�ضعون درهما وثمانية 
4،098،991،88 درهم للمخطرة وذلك خالل مدة اق�ضاها خم�ضة  وثمانون فل�ضاً 
ايام من تاريخه وال�ضوف ن�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإج��راءات القانونية بحقكم وعلى 
م�ضوؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف اإليها الفائدة القانونية وحمتفظني بكافة احلقوق لأية 

جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3980(
ال�ضخ�ض  �ضركة  الوطنية  ال�ضكوك  �ضركة  ملالكها  العقارية  الوطنية  ال�ضركة  امل��ن��ذرة: 
الواحد م�ضاهمة خا�ضة �ضركة ال�ضخ�ض الواحد - بوكالة املحامي /احمد ح�ضن املازمي
�ضد / املنذر اليهما : 1- اندك�ض بروبريتز دي دبليو �ضي ملتد ، 2 - على اأ�ضرف تومبي

املو�ضوع : الت�ضريح باإعالن املخطر اإليهما ن�ضراً
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �ضداد قيمة ال�ضيك اأعاله البالغ قيمته مبلغ 
وقدره 5،000،000 درهم خم�ضة ماليني درهم للمخطرة وذلك خالل مدة اأق�ضاها 
خم�ضة ايام من تاريخه، واإل �ضوف ن�ضطر اأ�ضفني لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم 
وعلى م�ضوؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف اإليها الفائدة القانونية، وحمتفظني بكافة احلقوق 

لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13241 بتاريخ 2021/5/17 
اعالن بالن�سر 

                        الق�سية رقم 427/2019 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/11130 عمايل جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )73306 درهم( ل�ضالح العامل ، بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره )1467 درهم( 
ر�ضوم تنفيذ احلكم ومبلغ )3860 درهم( ر�ضوم الدعوى الإبتدائية ل�ضالح املحكمة. 

طالب الإعالن : عمر عطااهلل تامر العاين  - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة جلف تكنيكال كون�ضرتك�ضن - �ض ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده - جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  ب�ضداد  اإخطاركم  بتاريخ )2021/5/9(  الإبتدائية  دبي  : قررت حمكمة  الإع��الن  مو�ضوع 
املنفذ به وقدره )75673 درهم( خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار وهو عبارة عن 
�ضقة �ضكنية منطقة الر�ضاء جنوب الرابعة رقم الر�ض 1260 مبنى بارك كورنر رقم الوحدة 
207 املرهون ل�ضالح طالب التنفيذ والعائد لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ض املادة 295 

من قانون الإجراءات املدنية. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003307 civil (partial)

To the defendant: Chibueze Solomon Nwafor
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, contact: 0529797317
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
3307/2021, Second Partial Circuit, demanding and claiming the following:
1. Obligate the defendant to pay an amount of (7510.66 dirhams) Seven thousand five 
hundred ten dirhams and sixty-six fils, and the legal interest of 12% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment.
2. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No. 7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Sunday, 30/05/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 17/ 5/ 2021  Issue No : 13241
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0002593 civil (partial)
To the defendant: Muhammad Saqlain Abdul Waheed
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan 
Al Qasimi Street Sharjah Taxi Drivers residence building, contact: 
0566041125
You are assigned to attend the hearing 31/05/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

االثنني  17    مايو   2021  م   -   العـدد   13241  
Monday    17   May   2021   -  Issue No   13241
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حدد بحث جديد من مركز بو�صطن الطبي ارتفاع خماطر 
الوفيات لدى الن�صاء الالتي يعانني من اآلم الظهر مقارنة 

بالن�صاء غري امل�صابات به.
ومل ترتافق اآلم الظهر مع الوفيات بني الرجال ما ي�صري 
تختلف  قد  الظهر  لآلم  املدى  طويلة  العواقب  اأن  اإىل 

ح�صب اجلن�ض. 

اخلفيفة  الظهر  اآلم  اأن  اإىل  الإجمالية  النتائج  وت�ضري 
)الأمل الذي ل مينع ال�ضخ�ض من ممار�ضة الريا�ضة اأو 
القيام بالأن�ضطة اليومية( من غري املرجح اأن توؤثر 
على طول حياة املرء، ولكن خطر الوفاة زاد بني 
يعانون  ال���ذي���ن  ال��ب��ال��غ��ني 
من اآلم الظهر 
ال�ضديدة. 
وتطرح 
ه�������������ذه 
الدرا�ضة 
اجل��������دي��������دة 
ال�����ت�����ي ُن�������ض���رت 
الطب  جم����ل����ة  يف 
ال�����ب�����اط�����ن�����ي ال������ع������ام، 
ك���ان���ت  اإذا  م�����ا  م���������ض����األ����ة 
والعجز  لالأمل  الأف�ضل  الإدارة 
املرتبطني بالظهر، مع مرور الوقت، 

قد تطيل العمر.
الرئي�ضي  ال�����ض��ب��ب  ه��ي  ال��ظ��ه��ر  واآلم 
العامل،  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ل���الإع���اق���ة 
الن�ضاط  وع����دم  الإع���اق���ة  وت��رت��ب��ط 

عموما بزيادة معدل الوفيات.
املحتملة  امل�����ض��ارات  حت��دي��د  ومت 
والوفيات  ال��ظ��ه��ر  اآلم  ب���ني 
م����ن خ�����الل ال����درا�����ض����ة مب����ا يف 
احلياة  اأن�ضطة  يف  القيود  ذل��ك 
الن�ضاط  وان��خ��ف��ا���ض  ال��ي��وم��ي��ة، 
البدين الذي قد يوؤدي اإىل زيادة 
احلالت  تفاقم  اأو  وت��ط��ور  ال���وزن 
املزمنة مثل اأمرا�ض القلب والأوعية 
الدموية. وارتبطت اآلم الظهر اأي�ضا 
ب�����ض��ع��ف ال����ت����وازن وال�������ض���ق���وط، م���ا قد 
يوؤدي اإىل ك�ضور اله�ضا�ضة. وترتبط هذه 

الك�ضور بدورها بزيادة معدل الوفيات.
وت�ضمل العالجات غري الدوائية املو�ضى بها 

العمود  بتقومي  والعناية  بالإبر،  الوخز  الظهر  اآلم  لعالج 
الفقري، والتدليك، والعالج الطبيعي. وهناك اأدلة على اأن 
هذه العالجات فعالة يف اإدارة اآلم الظهر وتعد اآمنة. ومن 
اآثار جانبية خطرية، مثل  املعروف اأن بع�ض العالجات لها 

املواد الأفيونية للتحكم يف الأمل.
لقد مات عدد ل يح�ضى من الأمريكيني نتيجة لوباء املواد 
الأفيونية، وتعد اآلم اأ�ضفل الظهر من بني الأ�ضباب الأكر 
ال�ضيطرة  واأ�ضدرت مراكز  الأفيونية.  املواد  لو�ضف  �ضيوعا 
ي�ضلط  الأ�ضبوع  هذا  تقريرا  منها  والوقاية  الأمرا�ض  على 
األف   87 ل��ل��وب��اء م��ع وف���اة  امل�ضتمر  ال��ت��اأث��ري  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
اأم��ري��ك��ي م��ن ج��رع��ات زائ����دة يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي )امل��ن��ت��ه��ي يف 
اجلرعات  ب�ضبب  وفيات  عدد  اأعلى  وهو   ،)2020 �ضبتمر 

الزائدة مت ت�ضجيله على الإطالق.
اإريك روزين، دي �ضي، مدير برنامج الطب التكاملي  وقال 
والتفاوتات ال�ضحية يف مركز بو�ضطن الطبي واأ�ضتاذ م�ضاعد 
اأن  "اآمل  بو�ضطن:  بجامعة  الطب  كلية  يف  الأ�ضرة  طب  يف 
توؤدي هذه الدرا�ضة اإىل فهم اأف�ضل للتاأثريات طويلة املدى 
العامة  ال�ضحة  على  الن�ضاط  م��ن  حت��د  التي  الظهر  لآلم 
والبحث لتح�ضني عالج اآلم الظهر على مدار حياة املر�ضى. 
املواد  وباء  واأن  الظهر مهمة، خا�ضة  لآلم  ال�ضليمة  الإدارة 
الأ�ضخا�ض  كوفيد19-على  جائحة  واأث��ر  تفاقم  الأفيونية 
وم�ضتويات  الطبية  الرعاية  على  للح�ضول  ي�ضعون  الذين 
العديد من الأمريكيني  التي يعمل فيها  الإجهاد والبيئات 

الآن".
اآلم  ارت��ب��اط  اأدب��ي��ة منهجية ح��ول  اأول مراجعة  وه��ذه ه��ي 
جلميع  للوفيات  ت��ل��وي  حتليل  وتبعها  وال��وف��ي��ات،  الظهر 
ال��ب��ال��غ��ني يف  81337 م��ن  11 درا����ض���ة م��ع  الأ���ض��ب��اب يف 

منت�ضف العمر وكبار ال�ضن. 
اآلم الظهر  اأن العمر له تاأثري على الرتباط بني  ومل يبُد 
والوفيات يف هذه املراجعة، وهي نتيجة غري متوقعة بالنظر 
اإىل الأبحاث ال�ضابقة التي تظهر اأن تاأثري اآلم الظهر على 
الإعاقة يزداد مع تقدم العمر. ولوحظ اأعلى خطر للوفيات 
املرتبطة باآلم الظهر يف الدرا�ضات التي �ضملت الن�ضاء فقط، 
واأول��ئ��ك ال��ذي��ن ح���ددوا البالغني ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اآلم 

الظهر ال�ضديدة.

�آلم �لظهر تظهر �رتباطا بزيادة خطر
 �لوفاة لدى �لن�ضاء!

ومن املعروف اأن النتباذ البطاين الرحمي هو حالة مر�ضية 
م��راك��ز يف  ه��ن��اك  الأن��ث��وي، حيث  التنا�ضلي  اجل��ه��از  ت�ضيب 
بطانة الرحم تكون متواجدة خارج الرحم، يف اأجزاء خمتلفة 

من اجل�ضم.

البطاين  ل��الن��ت��ب��اذ  الأخ�����رى  الأع���را����ض  ه��ي  م��ا 
الرحمي؟

اأو���ض��ح��ت جمعية الن��ت��ب��اذ ال��ب��ط��اين ال��رح��م��ي اخل��ريي��ة يف 
اململكة املتحدة اأن احلالة توؤثر على واحدة من كل 10 ن�ضاء 
اأم��را���ض الن�ضاء �ضيوعا  اأك��ر  يف �ضن الإجن���اب. وه��ي ث��اين 

لتلك  مماثلة  خ��الي��ا  ت��وج��د  عندما  وحت���دث  بريطانيا،  يف 
املوجودة يف بطانة الرحم يف مكان اآخر من اجل�ضم.

اخلاليا  ه��ذه  ترتاكم  الطمث،  ل��دورة  ا�ضتجابة  �ضهر،  وك��ل 
ثم تتحلل على �ضكل "نزيف"، لكن اخلاليا غري قادرة على 
وت�ضكيل  واأمل  ال��ت��ه��اب  ي�ضبب  وه���ذا  اجل�����ض��م.  م��ن  ال��ه��روب 

اأن�ضجة ندبية داخل اجل�ضم.
اأع��را���ض الن��ت��ب��اذ ال��ب��ط��اين ال��رح��م��ي ما  ومي��ك��ن اأن ت�ضمل 

يلي:
- اأمل مزمن

- التعب/نق�ض الطاقة

- الكتئاب/العزلة
- ال�ضعور باآلم داخلية اأثناء ممار�ضة العالقة احلميمة

- عدم القدرة على الإجناب
- ا�ضطرابات الدورة ال�ضهرية

- حركات الأمعاء املوؤملة
"دورات  ال��دورة ال�ضهرية، قد تكون هناك  ومن حيث نزيف 
هناك  يكون  وقد  دونه".  اأو  ال��دم  بتجلط  م�ضحوبة  غزيرة 
ال�ضهرية،  ال������دورة  ف����رتات  ب���ني  ن��زي��ف  اأو  م���ط���ول،  ن��زي��ف 
"القدمي" اأو  ال��دم  ال�ضهرية، وفقدان  ال��دورة  انتظام  وع��دم 

ال�ضهرية. الدورة  "الداكن" قبل 

هناك  تكون  فقد  وامل��ث��ان��ة،  الأم��ع��اء  لأع��را���ض  بالن�ضبة  اأم��ا 
حركات اأمعاء موؤملة ونزيف من الأمعاء وعالمات متالزمة 

القولون الع�ضبي، مثل:
-النتفاخ
-الإ�ضهال

-الإم�ضاك
اأك���ر و�ضوحا خالل  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ومت��ي��ل ه��ذه الأع��را���ض 
الأخرى:  الأع��را���ض  ت�ضمل  اأن  وميكن  ال�ضهرية.   ال���دورة 

التعب اأو الكتئاب اأو اآلم الظهر اأو اآلم ال�ضاق.
وما يزال �ضبب النتباذ البطاين الرحمي غري معروف حتى 

الآن، ولكن القرتاح الأكر ترجيحا العامل الوراثي.
وعر الباحثون على جزيئات ن�ضيج بطانة الرحم يف مناطق 

مثل العينني والدماغ،
 ما ي�ضري اإىل اأنها تنتقل يف جميع اأنحاء اجل�ضم من خالل 

اجلهاز اللمفاوي اأو جمرى الدم.
تكون مرتبطة  اأن احلالة قد  ُيعتقد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�ضافة   

بانخفا�ض املناعة.
البطاين  الن��ت��ب��اذ  ت�ضخي�ض  على  احل�ضول  ي�ضتغرق  وق��د 
لت�ضخي�ض  ال��وح��ي��دة  وال��ط��ري��ق��ة  ال��وق��ت،  بع�ض  ال��رح��م��ي 

احلالة هي طلب تنظري البطن.

�نتفاخ �لبطن قد يكون عالمة على حالة 
�ضحية كامنة توؤثر على �لن�ضاء يف �ضن �لإجناب
املزعجة، والتي قد تكون يف بع�ض الأحيان عالمة على  البطن  انتفاخ  الكثريون م�صكلة  يواجه 

حالة �صحية كامنة ت�صتهدف الن�صاء يف �صن اخل�صوبة.
وي�صري انتفاخ البطن يف بع�ض الأحيان، لدى الن�صاء، اإىل ما يعرف بالنتباذ البطاين الرحمي. 
وميكن اأن تختلف اأعرا�ض النتباذ البطاين الرحمي ب�صدة من �صخ�ض اإىل اآخر، مع وجود عالمات 

على القولون الع�صبي، مثل النتفاخ، وهي اإحدى عالمات احلالة.
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�ضدر عن “ من�ضورات القا�ضمي “ الديوان ال�ضعري “ ق�ضائد 
من ال�ضارقة”  لل�ضاعر ال�ضوري الراحل نور الدين اأبو ري�ضة 
َوْي����ٌل  َت�ض������������ْلني..،  ل   : منها  الق�ضائد  م��ن  العديد  �ضم   ،
ِدقاء ، �ض���������������وَرة يف خ���اِطري،  عاف  ، يا ِل�َض�����������������ْوِك الأ�ضْ ِلل�ضِّ
ف�ضي����لة الُعنف����������������وان، َوَط�������������������ني، راهب����������������ْه، ْه������������م املَ���������ْجد، 
يا  عفواً..  كالرجال،  ول  رج��������ل  ال�ِض������������������������عر،  مع  حكاي����تي 

�ضاحب ال�ضمو، ي����ا ُهم����������ومي ، حكاية ديواين، وغريها .
يف  جمعها  مت  قد  اجلديدة  ال�ضعرية  املجموعة  هذه  وق�ضائد 
الفرتة ) 1978م-1981م ( ومن ) 1990م – 1999م 
القومية  بينها ق�ضائده يف  ال�ضارقة، ومن  اإقامته يف  اأب��ان   ،  )
وامل����د ال��ع��روب��ي ، وال��ت��ي مت��ي��زت ب��احل�����ض ال�����ض��ادق وال�ضعور 
القومي اجلارف، وعتاب الزمن الذي يعاك�ض الإن�ضان واحلياة 

�ضاحب  اإىل  رفعها  ق�ضيدة  �ضمنها  م��ن  ك��ان  كما  وال��وج��ود،  
حاكم  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ال�ضارقة حتت عنوان : ) عفواً يا �ضاحب ال�ضمو( .
اأبو  اهلل  فتح  بن  اهلل  ف�ضل  بن  الدين  ن��ور  الدكتور  وال�ضاعر 
ري�ضة، ولد يف مدينة جرابل�ض ال�ضورية على احلدود الرتكية 
اأواخر عهد ال�ضلطنة العثمانية، حيث كان  لأٍب مثقف، وذلك 
والده من موظفيها الكبار. ينتمي ال�ضاعر اإىل ع�ضرية املوايل 
الع�ضبي  الن�ضب  يجمعه  امل�ضهورة،  العربية  ط��يء  قبيلة  من 
ري�ضة،  اأبو  عمر  املبدع  وال�ضباب  الوطنية  �ضاعر  مع  والفكري 
واجلد اجلامع لهما ال�ضيخ م�ضطفى بن حممد بن حممد اأبو 
الغربي  البقاع  القرعون يف  اتخذ من  الذي  )القادري(  ري�ضة 
والده  ت��ويف  الق�ضاة.  وكبار  العلم  اأه��ل  من  وك��ان  ل��ه،  موطناً 

على  واأ�ضرف  القادري  اأحمد  ال�ضيخ  وال��ده  �ضديق  فاحت�ضنه 
تربيته وتعليمه، ثم زوَّجه ابنته ال�ضيخة مرمي القادري وكانت 

من ف�ضلَيات الن�ضاء علماً وديناً وُخُلقاً.
ودينه  العربية،  قوميته  باأهمية  باإح�ضا�ضه  ال�ضاعر  وع���رف 
الإن�ضان  ع��ب��ادة  م��ن  العبيد  لتحرير  دع���ا  ال���ذي  الإ���ض��الم��ي 
بق�ضيدته  وه��و  فيها،  مب��ا  والدنيا  الإن�����ض��ان  خالق  ع��ب��ادة  اإىل 
القلب...لكن”(،وله  “يف  )ديوانه  النا�ض”،  ا�ضتعبدمت  “متى 
اإح�ضا�ض مرهف، يطل على الألوان فيعك�ضها ب�ضعره، وهذا �ضر 
النف�ض  اإىل  التاأليف بني اخلطوط، حيث تدخل  العبقرية يف 

دون ا�ضتئذان، مع مو�ضيقى تطرب لها النف�ض وتهتز. 
“درب العودة”  اأبو ري�ضة ع�ضرة دواوي��ن منها   ال�ضاعر  اأ�ضدر 
على  فيه  يركز  اليازجي،  دار  مطابع  يف   -1989 ع��ام  �ضدر 

���ض��در عام  ال��ق��ل��ب... لكن”،  “يف  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة،   ال��ق�����ض��ي��ة 
“من �ضدى  1991- من�ضورات دار جملة الثقافة- دم�ضق،  

املعركة”، �ضدر عام 1992- املطبعة التعاونية- دم�ضق،  “ملن 
�ضدر عام 1993- املطبعة التعاونية- دم�ضق. اأ�ضدو؟”، 

•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  �ضمن فعاليات  “ركن الطهي”  ي�ضت�ضيف 
للطفل”  القرائي  ال�ضارقة  “مهرجان  من  ال�12 
�ضعار  حتت  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  تنظمها  التي 
مايو  و29   19 ب���ني  ال���ف���رتة  يف  “خليالك”، 
اجلاري، خم�ضة من نخبة الطهاة العرب اأ�ضحاب 
ليقدموا  ال��ط��ه��ي،  ف��ن��ون  امل��ع��روف��ة يف  امل���وؤل���ف���ات 
املهرجان  زّوار  فيها  ي�ضاركون   تفاعلية   عرو�ضاً 

معارفهم وخراتهم.   
واملغرب  الأردن  م��ن  امل�����ض��ارك��ون  ال��ط��ه��اة  وي��ع��ر���ض 
من  ت�ضكيلة  فعالية،   20 عر  وال�ضودان،  وم�ضر 
بلدانهم  ثقافة  تعك�ض  التي  والأط��ب��اق  امل��اأك��ولت 
وجتاربهم املتنوعة وتنا�ضب يف الوقت ذاته خمتلف 

اأذواق اجلمهور.
وحتل ال�ضيف دعد اأبو جابر �ضيفة على املهرجان، 
اإىل  للطهي  وح��ب��ه��ا  �ضغفها  ق��اده��ا  اأردن���ي���ة  وه���ي 
اح��رتاف��ه  وام��ت��ه��ان��ه رغ��م اأن��ه��ا در���ض��ت القت�ضاد 

الأوىل  مدر�ضتها  والدتها  فكانت  الأعمال،  واإدارة 
التي �ضجعتها وعّلمتها على اأ�ض�ض املطبخ الأردين، 
“�ضتار  وه���و م���ا دف��ع��ه��ا ل��ال���ض��رتاك يف م�����ض��اب��ق��ة 
لتفوز يف الت�ضفيات  على قناة “فتافيت”،  �ضيف”، 
وت�ضبح  م�ضرتكني،  ع�ضرة  اأف�ضل  �ضمن  النهائية 

اإحدى جنمات القناة املتخ�ض�ضة يف الطهي.
القا�ضمي،  عليا  املهرجان  ي�ضت�ضيف  املغرب  وم��ن 
ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأه�����م ���ض��ف��راء امل��ط��ب��خ امل��غ��رب��ي يف 
العامل، حيث �ضاركت يف العديد من برامج الطبخ 

8 كتب  يف بولندا، ون�ضرت  “ما�ضرت �ضيف”  منها 
للطهي.

بادية  ال�ضيف  ���ض��وري��ا  م��ن  امل��ه��رج��ان  وي�ضت�ضيف 
خريالدين، مديرة الفعاليات والعمليات يف “مركز 
و�ضاحبة كتاب “من  ال�ضيف الدويل يف الإمارت”، 
بادية  “و”مطبخ  وب�ضكويت  كوكيز  بادية  مطبخ 
العاملية،  الذواقة  جمعية  ع�ضو  وهي  لالأطفال”، 
ومقدمة فقرات يف الراديو والتلفزيون متخ�ض�ضة 

بالغذاء والطهي.

التلي،  غ���ادة  الطهي  رك��ن  �ضيوف  قائمة  وت�ضم 
وهي طاهية م�ضرية ن�ضاأت يف بيت م�ضري اأردين، 
واأحّبت فّن الطهي واختارته مهنة لها، فا�ضتهرت 
لأ�ضرة  ان�ضمامها  �ضهل  ما  جمتمعها،  حميط  يف 
 ،2011 العام  اأوائ���ل  يف  الف�ضائية”  “روؤيا  قناة 
ك��م��ا ق���ّدم���ت ال��ع��دي��د م���ن ال���رام���ج م��ن��ه��ا “ملكة 
زهرة  ت�ضارك  ال�ضودان،  وم��ن  وغ��ريه��ا.   املطبخ” 
والذي  “الطهي مع زهرة”  عبداهلل موؤلفة كتاب 
يعد مرجعاً لالأكالت يف املنطقة، حيث ك�ضفت فيه 

العاملية  الثقافات  و�ضط  ون�ضاأتها  العربي  تراثها 
وكيف اأثرت هذه العوامل على اإبداعاتها يف جمال 
اأبوابه هذا  الذي يفتح  املهرجان،  الطهي.  ويقدم 
العام للزّوار من ال�ضاعة 4 وحتى 10 م�ضاًء طوال 
10 �ضباحاً  اأيام الأ�ضبوع، ما عدا يوم ال�ضبت من 
متخ�ض�ضاً  ون�ضاطاً  فعالية   537 م�ضاًء،   8 حتى 
اأملع  م��ن  نخبة  جتمع  م�ضرحية  ع��رو���ض  و�ضل�ضلة 
النجوم العرب، مب�ضاركة 172 نا�ضراً و 27 كاتباً 

من 15 دولة عربية واأجنبية.

يقدمها 5 من نخبة الطهاة العرب

فنون �لطهي و�أ�ضر�ره يف 20 فعالية �ضمن »�ل�ضارقة �لقر�ئي للطفل 12«

•• ال�شارقة -الفجر

للكاتب  لل�ضباب  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��م��ك��ني  ك��ت��اب  ���ض��در 
وال��ب��اح��ث الإم����ارات����ي ال��دك��ت��ور حم��م��د حمدان 
وال��ت��وزي��ع يف  للن�ضر  ال�ضعيد  دار  ع��ن  ج��ر���ض  ب��ن 

جمهورية م�ضر العربية.
يحتوي الكتاب على �ضتة ف�ضول، حيث ي�ضتعر�ض 
الف�ضل الأول مفهوم ال�ضباب وخ�ضائ�ض ال�ضباب 
وحاجاتهم، كما يتناول نظرية التغيري وال�ضباب، 
ال��ع��امل ويف  لل�ضباب يف  اإح�����ض��ائ��ي��ات  ل��ن��ا  وي��ق��دم 

ي�ضتعر�ض  كما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
والتنمية  ال�ضباب  اإ���ض��راك  عملية  الأول  الف�ضل 

امل�ضتدامة.
هامة  موا�ضيع  عدة  فيتناول  الثاين  الف�ضل  اأما 
ال�ضباب  �ضمنها  وم��ن  ال�ضباب  بتمكني  ترتبط 

ل�ضباب  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ب����ادرة  ال��ت��ط��وع��ي،  وال��ع��م��ل 
الم�������ارات، وك���ذل���ك ال�����ض��ب��اب وروؤي������ة الإم������ارات 

.2021
وي����ق����دم ال��ف�����ض��ل ال����ث����اين ت�������ض���وراً ك���ام���ال عن 
م���ف���ه���وم ال���ت���م���ك���ني وجم��������الت ال���ت���م���ك���ني عند 
التمكني  واآليات  عنا�ضر  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضباب، 
وال�����ض��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه متكني 
ال�ضباب  متكني  دعامات  ي�ضتعر�ض  كما  ال�ضباب، 
التمكني  ا�ضرتاتيجيات  على  ويرّكز  املجتمع،  يف 

وال�ضتثمار يف امل�ضتقبل.
ال��ك��ت��اب ليتناول  ال��ث��ال��ث م��ن ه��ذا  الف�ضل  ي��اأت��ي 
مو�ضوعا مهما وحيويا يتعلق باملهارات احلياتية 
من  ال��ع��دي��د  ي�ضتعر�ض  حيث  ال�ضباب،  ومت��ك��ني 
املهارات احلياتية املهمة والتي ت�ضاهم يف متكني 
املهارات  امل���ه���ارات الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����ض��ب��اب م��ث��ل: 
العاطفية، مهارة اتخاذ القرار، مهارة اإدارة الذات 

وغريها الكثري من املهارات.
ي�ضتعر�ض  فنية  لوحة  فيعد  الرابع  الف�ضل  اأم��ا 
من خاللها احلركة الثقافية واملوؤ�ض�ضات الثقافية 
داخ�����ل دول�����ة الم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، كما 
ي�ضتعر�ض حركة الن�ضاط الثقايف داخل العا�ضمة 

اأبو ظبي بالإ�ضافة لإماراتي دبي وال�ضارقة.
الثقافية  التنمية  فيلّخ�ض  اخلام�ض  الف�ضل  اأما 
التنمية  م�ضرية  ي�ضتعر�ض  كما  احل��ي��اة،  وج���ودة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  الثقافية 
وهو  لل�ضباب  ه��ام  مبو�ضوع  الف�ضل  ه��ذا  ويختم 

الإبداع والتمكني الثقايف لل�ضباب.
اأما الف�ضل ال�ضاد�ض في�ضلط ال�ضوء على جتارب 
يف التمكني الثقايف وهي: خمتر الأدب لل�ضباب، 
ن���ادي ُك���ّت���اب ال��ع��ني، ق�����راءات يف اأدب ال�����ض��ب��اب، ، 
خمتر الإبداع الأدبي، جائزة دار ال�ضعيد الأدبية، 
جائزة  “ ذاك���رة مكان”،  الأدب��ي��ة  ج��ائ��زة مليحة 
م�ضبار الأمل الأدبية لل�ضباب، ويف نهاية الف�ضل 
وال�ضراكات  املبادرات  من  العديد  ا�ضتعرا�ض  يتم 

الثقافية التي ت�ضاهم يف متكني ال�ضباب.
ويقول الدكتور حممد بن جر�ض: “جاءت فكرة 
تاأليف كتاب يف مو�ضوع التمكني الثقايف لل�ضباب 
املجال،  ه��ذا  يف  للمهتمني  مرجع  توفري  بهدف 
حيث يخدم هذا الكتاب قادة املوؤ�ض�ضات الثقافية 
والعاملني يف جمال الثقافة ب�ضكل عام والتمكني 
ال�ضباب  اأن  حيث  خا�ض،  ب�ضكل  لل�ضباب  الثقايف 
دولة  م��واط��ن��ي  م��ن  العظمى  الغالبية  مي��ث��ل��ون 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وي�����ض��اه��م��ون اليوم 
ب�ضكل وا�ضح كمفكرين ومبتكرين ورجال اأعمال. 
فالثقافة والعمل الثقايف ينه�ض باملجتمع باأكمله 
و�ضياغة الإح�ضا�ض باملواطنة والنتماء، كما تلعب 
الثقافة دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف تعزيز احلياة الجتماعية 
والقت�ضادية امل�ضتدامة لالأجيال القادمة. حيث 
الثقافات  ب��ني  ج�ضراً  يكونوا  اأن  لل�ضباب  ميكن 

ومفتاح يف النه�ضة والتنمية«
اإمكانات  “لكي ن�ضتفيد من  ابن جر�ض:  واأ�ضاف 
اإ�ضراكهم  يتطلب  ل��ل��ت��غ��ي��ري،  ك��ع��وام��ل  ال�����ض��ب��اب 

ومتكينهم يف التنمية والثقافة ودعم م�ضاركتهم 
على جميع امل�ضتويات، فالطريقة التي ن�ضرك بها 
امل�ضتدامة،  التنمية  اآف��اق  �ضتحدد  اليوم  ال�ضباب 
وتفتح الفر�ض لهم، وت�ضاعد على تقوية الهوية 
والتما�ضك الجتماعي. اإن متكني ال�ضباب عملية 
حياتهم  ب��زم��ام  للتم�ضك  ت�ضجيعهم  فيها  ي��ت��م 
بوعي ومكنة، عن طريق تغيري واقعهم ومن ثم 
اإىل  لتح�ضني و�ضولهم  ذلك  اإج��راء حيال  اتخاذ 
لالأمور  اإدراكهم  وتغري  يحتاجونها  التي  امل��وارد 

عن طريق اإميانهم بالعلم والثقافة« 
لي�ضّلط  الكتاب  هذا  “ياأتي  جر�ض:  ابن  واأ�ضاف 
الثقايف.  اجلانب  يف  ال�ضباب  متكني  على  ال�ضوء 
ال�ضوء  ت�ضّلط  التي  وامل�ضادر  املراجع  لقلة  نظراً 
على مفهوم التمكني الثقايف عند �ضباب الدولة، 
اجلانب،  ه��ذا  �ضّقي  باأحد  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضاً 
وه��و �ضق الإب����داع والإن��ت��اج الأدب����ي، اإذ لب��د من 
ت��ن��ه�����ض بالوطن،  ال��ت��ي  ال���ك���ف���اءات  ال��ب��ح��ث ع���ن 
لهم،  بالن�ضبة  حتدي  م�ضاألة  التمكني  يكون  واأن 
نوا علميا وثقافيا. وحيث  مبعنى اأن يوؤهلوا وميكَّ
اأن التمكني ب�ضكل عام والتمكني الثقايف لل�ضباب 
الق�ضوى  الأول�����وي�����ات  م���ن  ي��ع��د  ب�����ض��ك��ل خ���ا����ض 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة، ف���ال ب���د ل��ن��ا م���ن الهتمام 
الثقايف  التمكني  مفهوم  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
عمله  يف  ومبدعاً  مميزاً  جياًل  نعّد  لكي  لل�ضباب 
ا�ضتخدام  اإىل متكنه من  اإ�ضافة  باأعلى م�ضتوى، 

اأدواته ومهاراته كلها.«

�لتمكني �لثقايف لل�ضباب �إ�ضد�ر جديد للباحث �لدكتور حممد بن جر�ض

من�صورات القا�صمي ت�صدر :

ديو�ن »ق�ضائد من �ل�ضارقة«  لل�ضاعر �ل�ضوري 
�لر�حل نور �لدين �أبو ري�ضة
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�أ�ضرف عبد �لباقى يفتتح مو�ضما 
جديد� من "م�ضرحية كلها 
غلط" و"�ضباحية مباركة" 

م�ضرحيتي  من  اجلديد  املو�ضم  عرو�ض  الباقي  عبد  اأ�ضرف  النجم  افتتح 
اأيام عيد الفطر،  اأول  "م�ضرحية كلها غلط" ، و"�ضباحية مباركة" ، منذ 

وت�ضتمر العرو�ض اأيام اخلمي�ض واجلمعة وال�ضبت من كل اأ�ضبوع.
م�ضرحية  البلد،  بو�ضط  الريحاين  م�ضرح  خ�ضبة  على  عبدالباقي  ويقدم 
مباركة  �ضباحية  م�ضرحية  اأو���ض  واأو���ض  ربيع  على  يقدم  فيما  كلها غلط، 
على خ�ضبة م�ضرح جراند نايل تاور بجاردن �ضتي، ويتم تقدمي امل�ضرحيتني 
الإغالق  بقرارات  التزاما  وذلك  م�ضاء،   9 حتى   6 ال�ضاعة  من  "ماتنيه" 

املبكر.
رواية   "the play that gose wrong" غ��ل��ط  كلها  م�ضرحية 
كوميدية اإجنليزية اأخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية ومت�ضريها للعر�ض 
والأرجنتني  اأمل��ان��ي��ا  مثل  اأخ���رى  دول  ع��دة  ف��ى  ��ا  اأي�����ضً وتعر�ض  م�ضر،  ف��ى 
 Jonathan و Henry Lewis وبرودواي بجانب لندن، وهي تاأليف

.Henry shields sayerو 
عبدالباقي وجمموعة كبرية من  اأ�ضرف  بطولة  كلها غلط هي  م�ضرحية 
ال�ضباب، ترجمة نادية ح�ضب اهلل، مدير الفرقة ر�ضدي �ضالمة، اأزياء هالة 
وورك  واإنتاج  عبدالباقي،  اأ�ضرف  واإخ��راج  �ضامي،  حممود  ديكور  الزهوي، 

�ضوب.
و�ضليمان  اأو���ض،  اأو���ض  و  ربيع  علي  بطولة  مباركة هي  �ضباحية  م�ضرحية 
عيد، وطاهر اأبوليلة، وح�ضام داغر، واأحمد �ضلطان، وجمموعة كبرية من 
الفنانني، وهي من تاأليف اأحمد عبدالوهاب وكرمي �ضامي، ديكور حممود 
اأحمد املوجي،  اأحل��ان  اأمي��ن بهجت قمر،  اأ�ضعار  اأزي��اء مي جم��دي،  �ضامي، 
اإخراج  جنيب،  ح�ضن  الفرقة  مدير  ح�ضني،  اإمي��ان  دكتورة  غنائي  تدريب 

اأ�ضرف عبد الباقى.

 واأعلنت نوال الزغبى قبل اأيام ا�ضتقالتها من نقابة الفنانني املحرتفني 
فى لبنان، بعد اأن طلبت النقابة من اأع�ضائها عدم التعر�ض لالأحزاب 
والتيارات ال�ضيا�ضية، موؤكدة اأن املواقف الأخرية ال�ضادرة عن النقابة ل 
تليق بالفنان اللبناين ب�ضكل عام ول تاريخ الفن اأوالدور الريادي الذي 

لعبه لبنان فى عامل الفن وحرية التعبري.
مبوقع  الر�ضمي  ح�ضابها  على  ا�ضتقالتها  بيان  الزغبي،  نوال  واأ�ضدرت 
"تويرت"، ون�ضه هو: "جانب نقابة الفنانني املحرتفني املوقرة.. عطًفا 
على مواقفكم وعلى البيانات ال�ضادرة عندك والتي تطلبون فيها من 
ال�ضيا�ضية،  والتيارات  ل��الأح��زاب  التعر�ض  ع��دم  النقابة  اإىل  املنت�ضبني 
وهي �ضابقة خطرية فى بلد يتجاوز عمره 6 اآلف �ضنة ثقافة وح�ضارة 

ويعتر مركزا اأ�ضا�ضًيا للفكر العربي".
 واأ�ضافت فى بيانها:"وملا كنا ننتمى اإىل نقابتكم منذ اأكر من ع�ضرين 

�ضنة، وملا نظرا اإىل الأو�ضاع القت�ضادية وال�ضيا�ضية والأمنية التي مير 
بها وطننا احلبيب منذ اأكر من عام ون�ضف، وملا نظرا للدور ال�ضلبي 
فى  ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  وال��ت��ي��ارات  الأح���زاب  معظم  يلعبه  ال��ذى 
لبنان وعدم اكرتاثهم لالنزلق القت�ضادي واملاىل والأمني احلا�ضل، 
امل�ضلحة  م�ضتوى  اإىل  ترتقى  ل  �ضيقة  �ضخ�ضية  مب�ضالح  متم�ضكني 

العامة".
املدح  الديكتاتورية  الأن��ظ��م��ة  ف��ى  الفنان  دور  ك��ان  وا�ضتطردت:"وملا   
للتاأثري  النا�ض نظرا  التاأثري على عامة  بهدف  باأعمال احلكام  والثناء 
الكبري الذى يتمتع فيه الفنان على متابعيه، وملا كانت املواقف الأخرية 
ال�ضادرة عن نقابتهم ل تليق بالفنان اللبناين ب�ضكل عام، اأو بتاريخ الفن 
اأو بالدوري الريادي الذى لعبه لبنان فى عامل الفن وحرية التعبية منذ 

الأذل، وملا من املعلوم والثابت ان ال�ضاكت عن احلق �ضيطان اأخر�ض".

ال�ضالح  املواطن  مل�ضتوى  الفنان  بيانها:"وملا ولكي يرتقي  وتابعت فى   
وج���ب ع��ل��ي��ه م�����ض��ان��دة ���ض��ائ��ر امل��واط��ن��ني ف��ى حت��دي��د م�����ض��ريه��م الأمر 
اإليها لبنانا  املن�ضو�ض عنه فى خمتلف املعاهدات الدولية الذي ان�ضم 
ال��دويل، وملا ل ي�ضرفني  احلبيب حينما كان ع�ضوا فاعال فى املجتمع 
ول ي�ضعدنى اأن اأرى وطني واأبناء وطني ينزلقون نحو م�ضتقبل جمهول 

واأنا مكتوفة اليدين، 
با�ضتقالتي  لبنان  ف��ى  املحرتفني  الفنانني  نقابة  م��ن  اأت��ق��دم  ول��ذل��ك 

لالأ�ضباب املبنية اأعاله".
على  وقف"،  "عقلي  كليب  الغنائية  الزغبي  ن��وال  اأع��م��ال  اآخ��ر  وكانت   
يوتيوب، موؤخًرا، والأغنية من كلمات اأحمد ح�ضن راوؤول، اأحلان اأحمد 
فادي  واإخ���راج  ن�ضر  م�ضطفى  جيتار  املنعم،  عبد  و���ض��ام  ت��وزي��ع  زع��ي��م، 

حداد.

امل�صل�صل مل يق�صد حزبًا، اأو جهة اأو طائفة، اأو مذهبًا

)ع�ضرين ع�ضرين(.. �ملو�ضم �لثاين 
برم�ضان 2022

وجاءت تغريدة نادين جابر، وهي كاتبة امل�ضل�ضل مع بالل �ضحادات الذي عاد واأكد بدوره )�ضايف الديب 
انتهاء احللقة الأخ��رية حول م�ضري �ضايف  اأث��ري بعد  ال��ذي  اأرواح(، لتح�ضم اجل��دل  متل القط ب�ضبع 

وتالياً �ضورة اجلزء الثاين من دون )البطل(، وا�ضتطراداً كل �ضياق )التتمة( يف 
بقالِب  املخدرات  لتجارة  ال�ضفلي  العامل  على  اأ�ضاء  لعمٍل   2022 رم�ضان 

�ضراٍع بني اخلري وال�ضّر واأي�ضاً بني )العقل والقلب( وفق ما ح�ضل مع 
النقيب يف �ضعبة املعلومات يف قوى الأمن الداخلي )�ضما جنم( التي 

�ضقيقها  ملقتل  بالقانون(  و)ال��ث��اأر  الع�ضابة  ك�ضف  مهمة  يف  كانت 
اأول  اأدى دوره الفنان رامي عيا�ض يف  ال�ضابط )ج��ران( الذي 

حلقتنْي و�ضّكل مقتله حمور حبكة امل�ضل�ضل بعدما تولت اأخته 
التي كان يعمل عليها وا�ضطرت يف   )2020 )الق�ضية رقم 
)ت�ضللت(  ال��ت��ي  ع��ب��داهلل(  )ح��ي��اة  ب�ضخ�ضية  للتنّكر  �ضياقها 

خلف اأ�ضوار ع�ضابة املخدرات واإىل قلب )�ضايف( الذي مل تكن 
�ضخ�ضيته من )ال�ضر ال�ضايف(.

و�ضودف بدء عر�ض امل�ضل�ضل، الذي متحور يف �ضكل رئي�ضي حول 
�ضحنات  )رمانة(  انفجار  مع  اخل�ضار،  داخل  املخدرات  تهريب 

من  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اإىل  ب  ُتهرَّ كانت  التي  امل��خ��درات 
لبنان وعره، وكان اآخرها �ضحنة رّمان )ملغوم(، ما دفع الريا�ض 

والفواكه  اخل�����ض��ار  اإر���ض��ال��ي��ات  ا�ضتقبال  ب��وق��ف  ق���رار  ات��خ��اذ  اىل 
ب��ريوت ما يكفي  اتخاذ  الأرز( وعرها اىل حني  الآت��ي��ة من )ب��الد 

من اإجراءاٍت ل�ضبط هذه العمليات التي اعترتها اململكة )ا�ضتهدفاً 
ممنَهجاً لأمنها(.

اأعلن املنتج اللبناين �ضادق ال�ضباح  ويف حديث اىل )CNN بالعربية( 
جانب  اإىل  بامل�ضوؤولية،  اإح�ضا�ضنا  من  )انطالقاً  ج��اء  الثاين  اجل��زء  اإنتاج  ق��رار  اإن 

بها  والجت��ار  املخدرات،  بتهريب  تتعلق  الك�ضف عن حقائق  اللبنانية، يف  الدولة 
يف لبنان(.

وبعد اتهام �ضناع العمل،
 بالتلميح لوقوف اأحد الأح��زاب اللبنانية، وراء الجتار باملخدرات يف 

امل�ضل�ضل  نق�ضد من خالل  قائاًل: )مل  ذل��ك،  ال�ضباح  نفى  البالد، 
اإحدى  اإذا وَج��َدت  اإمن��ا  اأو مذهب،  اأو طائفة،  اأو جهة  اأي ح��زب، 

على  ال�ضواب(،  اإىل  فلتعد  باملو�ضوع،  معنية  نف�ضها  اجلهات 
حد تعبريه.

واأ�ضاف: )نحن ل منلك معلومات، ولكن �ضمعنا بع�ض 
التململ، وهنا نقول للمنزعجني من املو�ضوع، عليكم 

ترئة اأنف�ضكم اإعالمياً منه، واإذا كنتم ل �ضمح اهلل 
معنيني به، فتوقفوا عن ذلك، لأن البلد بخطر، 

عر تهديد �ضادراته، اإذ ل ي�ضح جلهة مهما 
الوطن  اأب��ن��اء  بكل  ت�ضحي  اأن  قوتها  ك��ان��ت 

لأجل م�ضاحلها(.
واأعرب ال�ضباح عن تاأييده لقرار ال�ضعودية 
اخل�ضروات  �����ض����ادرات  ب���وق���ف  الأخ������ري، 
والفواكه الواردة من لبنان، بعد اكت�ضاف 

2.4 مليون حبة خمدر قادمة منه يف �ضحنة )ُرمان( لأنهم يريدون حماية �ضعبهم، واملقيمني على 
اأرا�ضيهم.

وتابع )اإذا اأزعَج هذا امل�ضل�ضل جهة لبنانية ما، فعليها اأن تتعظ(.
ومع مفارقة تزاُمن عر�ض 2020 واإ�ضاءته على اإحدى طرق تهريب املخدرات من لبنان 
اأو�ضح  ال��رم��ان،  �ضحنة  �ضْبط  عن  ال�ضعودية  ال�ضلطات  ك�ْضف  مع  اخل�ضروات  عر 
ال�ضلطات الأمنية يف لبنان،  املعلومات ك�ضفتها  اأّن هذه  ال�ضباح 
الن�ض  وكتابة  التح�ضريات  مرحلة  خ��الل  العمل،  ل�ضّناع 

قبل عامني.
واأ�ضاد املنتج اللبناين بتعاون قوى الأمن الكبري معهم يف 
التي  واجلهود  والعتاد،  باملعلومات  مدهم  عر  امل�ضل�ضل، 
موا�ضيع  يف  ال��ق��ان��ون  لغة  )لتثبيت  با�ضتمرار  يبذلونها 

عديدة، منها الت�ضدي لتجارة املخدرات(.
ع�ضرين(،  )ع�ضرين  م��ن  الأخ���رية  احللقة  ع��ْر���ض  وقبيل 
ك��ت��ب��ت ن���ادي���ن جن��ي��م م���ن خ����الل ح�����ض��اب��ه��ا ال��ر���ض��م��ي على 
اإن�ضتغرام )الليلة اآخر حلقة من م�ضل�ضل 2020 �ضراحة 
زعالنة انه رح يخل�ض وحا�ضة عبايل بعد اعرف �ضو 
�ضار وعندي اأ�ضئلة كتري عبايل اعرف جوابها... 
حزام نا�ضف وم�ضد�ض باإيدها، يعني يا قاتل يا 
القلب  وبيك�ضر  كتري  املوقف  �ضعب   ! مقتول 
ب�ض اوقات النهاية بتكون كمان بداية لق�ضة 
وحبينا  بحياة  )اتعلقنا  جديدة(.وتابعت: 
ونق�ضمنا بني  ���ض��م��ا  م��ع  وت��ع��اط��ف��ن��ا  ���ض��ايف 
كنتوا  حلو.  ج��دل  وهيدا  ومعار�ض  موؤيد 
متوقعني هيك تكون النهاية واإذا لء كيف 
بتتمنوا النهاية تكون؟(.ومع انتهاء اجلزء 
الأول من امل�ضل�ضل، الذي اأْخرجه فيليب 
املمثلني  من  نخبة  فيه  و�ضاركت  اأ�ضمر 
اأب���رزه���م: ك��ارم��ن ل��ّب�����ض، رن���ده كعدي، 
اب��راه��ي��م، يو�ضف ح���داد، ح�ضني  ف���ادي 
�ضليبا،  و���ض��ام  بق�ضماتي،  رول  م��ق��دم، 
جنيد زي��ن ال��دي��ن، ف��ادي اب��ي �ضمرا، 
ماريتا احلالين، وفوؤاد �ضرف الدين، 
قوبل العمل بتقاُطِع الإ�ضادات به بني 
اجلمهور الذي اأُِخذ بالثنائية الثانية 
)بعد م�ضل�ضل )خم�ضة ون�ض(( التي 
جمعْت ق�ضي خويل الذي ُو�ضف ب� 
جنيم  ون��ادي��ن  ال�ضا�ضة(  )�ضاحر 
بالتمثيل(  )ملكة  ج��ت  ُت��وِّ ال��ت��ي 
بعد اجلمال، وبني الإع��الم الذي 
كاد اأن ُيْعطي )ع�ضرين ع�ضرين(... 

ع�ضرين على ع�ضرين.

 )يا عفو اهلل، �صايف الديب ماااا مات، و النهنهة بينو و بني �صما بعد ما خل�صت... اىل 
اللقاء يف املو�صم الثاين برم�صان 2022(.

اأن )�صايف(، الذي اأدى دوره املمثل ال�صوري ق�صي  هكذا )زّفت( الكاتبة نادين جابر 
ال�صخ�صية  �صما(،  ْت بني ذراعْي )النقيب  ُ خويل يف م�صل�صل )ع�صرين ع�صرين( مل ميمَ

اأعقبها  التي  الأخرية  رمَ يف ختام احللقة  همَ ظمَ نادين جنيم، كما  املمثلة  قّدمتها  التي 
امل�صتوى  على  باهرًا  جناحًا  حقق  ال��ذي  العمل  هذا  من  ث��اٍن  جزء  وج��ود  تاأكيد 

اللبناين والعربي.
رمَ اأنه اإطالق ر�صا�صتنْي من �صايف على نف�صه من امل�صد�ض الذي كانت  همَ عه عناُق حّب ودموٌع قبل ما ظمَ بمَ وحّقق م�صهد الوداع املوؤّثر الذي طمَ
ْت احللقة الأخرية من 2020 الرتند  رمَ دَّ �صمَ فاُعاًل كبريًا على مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث تمَ حتمله �صما ومل تقومَ على ا�صتخدامه، تمَ

�ضمَ اجلماهريية الكبرية التي ح�صدها هذا امل�صل�صل يف مو�صم رم�صان. كمَ يف اأكرث من دولة عربية، ما عمَ

نو�ل �لزغبى تطلق "�أ�ضعد حلظة"
 و"بكلم خياىل" على يوتيوب

اأطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبى اأغنيتني جديدتني باللهجة امل�صرية على موقع يوتيوب 
مبنا�صبة عيد الفطر، الأوىل بعنوان "بكلم خياىل" من كلمات واأحلان �صالح الكردى وتوزيع رميي 
اأحلان م�صطفى  "اأ�صعد حلظة" كلمات مالك عادل،  والثانية بعنوان  مراد وما�صرت طوين حداد، 

الع�صال وتوزيع اإلهامي دهيمة واأحمد ح�صام.
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�أربع عالمات ميكن �أن ت�ضري �إىل 
خطر �لإ�ضابة مبر�ض باركن�ضون

مر�ض باركن�ضون هو حالة توؤثر على الدماغ وت�ضبب م�ضاكل مثل الهتزاز 
والت�ضلب التي تزداد �ضوءا مبرور الوقت.

اأي�ضا باأنه حالة تقدمية حيث تتعطل الإ�ضارات  ويعرف مر�ض باركن�ضون 
التي يتم تو�ضيلها بني الدماغ واجلهاز الع�ضبي. ويت�ضبب هذا يف عدد من 

الإعاقات، كثري منها يتعلق باحلركة.
وا�ضحة متاما  ت�ضبح  ولكنها  البداية  الأعرا�ض خفية يف  تكون  ما  وغالبا 

مع تقدم احلالة.
وتوجد اأربع عالمات مبكرة، يجب على ال�ضخ�ض األ يتجاهلها، فهي ت�ضري 

اإىل اأن �ضخ�ضا رمبا يكون يف خطر.

الرتعا�ض
الهزات  وتت�ضمن  امل��ر���ض.  على  رئي�ضية  ع��الم��ة  باأنها  ال��ه��زات  و���ض��ف  مت 
تبداأ  وق��د  ال��ذق��ن.  اأو  ال�ضاقني  اأو  اليدين  يف  م�ضتمرا  اه��ت��زازا  اأو  ارتعا�ضا 
الهزات تدريجيا، وتبداأ اأحيانا برع�ضة بالكاد تكون ملحوظة وقد تكون يف 

يد واحدة فقط.
الرعا�ض �ضائع وقد يزداد �ضوءا مبرور الوقت.

�ضعوبة امل�ضي
قد يبداأ منط م�ضي ال�ضخ�ض يف التغرّي، حيث ميكن اأن يتباطاأ امل�ضي كثريا 

اأو ي�ضحب املري�ض اأقدامه اأثناء امل�ضي.
اأي�ضا  هناك  يكون  وق��د  الع�ضوائي".  "امل�ضي  با�ضم  غالبا  ه��ذا  اإىل  وُي�ضار 

تاأرجح اأقل يف الذراعني عند امل�ضي.

�ضعف التوازن
ي�ضتهدف مر�ض باركن�ضون على وجه التحديد اخلاليا الع�ضبية املوجودة 
يف اأعماق الدماغ. وتتحكم اأع�ضاب العقد القاعدية يف التوازن واملرونة، لذا 

فاإن اأي �ضرر يلحق بهذه الأع�ضاب ميكن اأن ي�ضعف توازن ال�ضخ�ض.
و�ضيجري الطبيب العام اختبارا ُيعرف با�ضم اختبار ال�ضحب لتقييم توازن 

ال�ضخ�ض وحتديد ما اإذا كانت الأعرا�ض ملر�ض باركن�ضون اأم ل.

ق�ضور الإمياء:
اأ�ضبحت  واإذا  وم��ع��ق��دة.  دقيقة  ع�ضلية  ح��رك��ات  ال��وج��ه  تعابري  تت�ضمن 
تعبريات وجه ال�ضخ�ض اأكر اكتئابا اأو ذات مظهر جمنون، فقد يكون ذلك 

من اأعرا�ض مر�ض باركن�ضون.
وقد  املعتاد،  من  اأك��ر  مت�ضلب  اأو  اأب��ط��اأ  ب�ضكل  الوجه  ع�ضالت  وتتحرك 

يعاين املر�ضى اأي�ضا من ومي�ض العينني ب�ضكل اأبطاأ.
واإذا كنت تعتقد اأنك م�ضاب مبر�ض باركن�ضون ، فيجب عليك التحدث اإىل 

طبيبك العام.
املهم  من  لذلك  احلالة.  ت�ضخي�ض  دائما  ال�ضهل  من  لي�ض  اأن��ه  اإىل  وي�ضار 
يف  والنظر  دقيق  ت�ضخي�ض  على  للح�ضول  باركن�ضون  اأخ�ضائي  مراجعة 

اأف�ضل خيارات العالج.

؟ احل�صاب  يف  �صفر  اول  �صاحب  • من 
مو�ضى  ب��ن  حممد  امل�ضلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ضاب  يف  �ضفر  اول  �ضاحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�ضفر يف احل�ضاب وكان اكت�ضافه هذا 
يف علم احل�ضاب نقله كبرية وعظيمة يف درا�ضة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�صوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�ضوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ضتهلك  املفرغه  بال�ضمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�ضيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�ضغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�صاب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ضاب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ضتخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ضاعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�ضهرية وقد 
طور العرب امل�ضلمون ذلك العلم وو�ضعوا ا�ض�ضه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ضاب  املوؤ�ض�ضني  اوائل  ومن  بذاته  م�ضتقاًل 

البتاين ون�ضر الدين الطو�ضي 

األف   8000 بحوايل  اأكر  احلايل  الوقت  يف  اجلو  يف  املوجود  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  اأن  تعلم  • هل 
مرة من ال�ضنوات املا�ضية.

فقط. �ضنة   100 من  واحليوانات  النبات  به  اأ�ضيب  فريو�ض  اأول  على  العثور  مت  قد  • اأنه 
تنقل  اأن  ت�ضتطيع  لأنها  وذلك  الأر���ض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�ضتهني  التي  الذبابة  • اأن 

النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�ضطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�ضعاف  ت�ضاوي  لأنها  جًدا  كثرية  ال�ضماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 

الأر�ض.
الفيل. وزن  ي�ضاوي  اأنه  اإذ  جًدا  ثقيل  احلوت  ل�ضان  • وزن 

يدخل  الذي  الأوك�ضجني  خم�ض  و  القلب  ي�ضخها  التي  الدم  كمية  �ضد�ض  اإىل  يحتاج  املخ  اأن  تعلم  • هل 
اجل�ضم .. رغم اأن املخ ل يزن اأكر من واحد على خم�ضني من اجل�ضم كله. 

. خلية  بليون   32 نحو  الإن�ضان  ج�ضم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 
بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��ر  الإن�ضان  ج�ضم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�ضف لرت اإىل لرت ون�ضف كل 24 �ضاعة بال توقف �ضيفاً و �ضتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �ضبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�ضمى  ت�ضمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�ضم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�ضمم البوليني(. 

ال�شيخ ال�شجاع 
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الأفوكادو 
متخ�ض�ضة  ع��ل��م��ي��ة  اأب����ح����اث  ح�����ذرت 
يف ال�������ض���وؤون ال��ط��ب��ي��ة م���ن الأ�����ض����رار 
الأفوكادو،  ف��اك��ه��ة  ت�ضبِّبها  ق��د  ال��ت��ي 
م�ضرية اإىل اأنه على الرغم من كونها 
فهي  ال�ضحية،  الأطعمة  من  م�ضنفة 
الدهون  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  حت���ت���وي 

"كي"  وفيتامينات   ،"3 "اأوميجا  الدهنية  الأح��م��ا���ض  ذل��ك  يف  مب��ا  املفيدة، 
و"بي5" اإل اأنها قد متّثل خطورة. واأّكد علماء يف جامعة كامريدج اأنه ي�ضاع 
اأن لالأفوكادو فوائد كثرية على م�ضتوى الكولي�ضرتول اجليد يف اجل�ضم، وكان 
�ضائًعا يف ال�ضابق اأنَّ هذا النوع من الكولي�ضرتول عايل الكثافة حتديًدا يقّلل 
من الإ�ضابة باأمرا�ض القلب، ولكن اأثبتت اأبحاث موؤخًرا عك�ض ذلك. وذكرت 
الأبحاث التي اأجريت باجلامعة اأن بع�ض النا�ض الذين لديهم طفرة نادرة يف 
جني "�ضكارب 1"، ا�ضمها "بي376اإل"، تتمثل يف الكولي�ضرتول عايل الكثافة، 
الباحثون  وق��ال  التاجية.  القلب  باأمرا�ض  لالإ�ضابة  اأك��ر  ب�ضكل  معر�ضني 
وفًقا ل�"بي بي �ضي": اإّن من ميلكون م�ضتويات عالية من هذا الكولي�ضرتول 
الدهني، وامل�ضمى "اإت�ض دي اإل-�ضي" يواجهون خطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب 
اأنَّ هذا  الدرا�ضة  ب��رتوورث، وهو باحث م�ضارك يف  اآدم  %80. وذك��ر  بن�ضبة 
الكت�ضاف من املمكن اأن يوؤدي للتو�ضل اإىل اأدوية جديدة تعمل على حت�ضني 

القلبية. النوبات  حدوث  منع  اأجل  من  اإل-�ضي"،  دي  "اإت�ض 

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض ال�ضتيالء عليها فار�ضلوا بع�ض رجالهم ليتج�ض�ضوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �ضالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�ضونهم .. 
فقام اجلوا�ضي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�ضلوا يف ذلك فلم ي�ضتطيعوا الت�ضلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�ضتطاعوا ان يقب�ضوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �ضاأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�ضجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �ضاأنطق 
القائد ماهو، قال الرجل اقتل ول��دي اول وبعد ذلك �ضاأقول لكم كل �ضيء  ولكن يل طلب واح��د فقط فقال 
فا�ضتعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اول حتى ليذهب بعد ذلك اإىل 
املدينة وي�ضي بي فغ�ضب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل ف�ضحك 

ال�ضيخ وقال وكيف ت�ضدق اين �ضاأقول لك كل �ضيء.
. طلبت قتل ابني حتى ليتعذب من بعدي ويخاف وينطق مبا لدينا، فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول 
لنا �ضيئا فقال الرجل لوقطعت من ج�ضدي قطعا وانا حي لن ابوح لك ب�ضيء، فغ�ضب القائد وقال جلنوده كيف 
نغلب بلدا هكذا نا�ضها .. ان وطنيته احرقتني واذلتني .. هيا �ضيطول ح�ضارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم .. 

وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر بالعودة مرة اخرى .

عن  بي�ضاريفا،  اإيرينا  التغذية،  يف  الرو�ضية  الأخ�ضائية  ك�ضفت 
العادات ال�ضيئة التي متنع انقا�ض وزن الن�ضان البدين.

اأن  امل���رء  ���ض��يء، يجب على  ك��ل  وق��ب��ل  اأول  الأخ�����ض��ائ��ي��ة،  وبح�ضب 
التمثيل  عملية  يبطئ  ال��ذي  امل�ضتقرة  احل��ي��اة  من��ط  ع��ن  يتخلى 

الغذائي وي�ضاهم يف تراكم الدهون.
اإذ  الليل،  الفاكهة يف  اأك��ل  اأي�ضا هي  ال�ضيئة  العادة  اأن  اإىل  ولفتت 
يجب اأن توؤكل الفاكهة يف الن�ضف الأول من اليوم، حتى ال�ضاعة 4 
م�ضاء، فعلى الرغم من احتوائها على �ضكريات نباتية طبيعية، اإل 
اأنها عبارة عن جلوكوز وفركتوز و�ضكروز، لذا ل ين�ضح بتناولها يف 

امل�ضاء، لأن هذا ي�ضاهم يف زيادة الوزن".
فقدان  مع  تتعار�ض  اأخ��رى  ع��ادة  هناك  اأن  الأخ�ضائية  واأ�ضافت 
اأن��ه يف هذا  اإىل حقيقة  وه��ذا يرجع  النوم متاأخرا،  وه��ي  ال���وزن، 

الوقت يتعافى اجل�ضم، وتقوي املناعة، وتوازن الهرمونات. ووفقا 
لها، من ال�ضروري اأن يرتاح اجل�ضم.

ومن العادات ال�ضيئة الأخرى اأ�ضارت الأخ�ضائية اإىل تناول الطعام 
ل  كبرية،  ب�ضرعة  ناأكل  "عندما  اأن��ه  من  وح��ذرت  كبرية،  ب�ضرعة 
يكون لدى اجل�ضم وقت له�ضم الطعام الذي اأتى اإليه، ول يحدث 
بكثري مما نحتاجه  اأكر  ناأكل  اأن  احتمال  وي�ضبح هناك  ال�ضبع. 

بالفعل".
بع�ض  اأن  ه��و  اأي�ضا  ال�ضيئة  ال��ع��ادات  م��ن  اأن��ه  بي�ضاريفا  واأ���ض��اف��ت 
النا�ض يف�ضلون عدم تناول الطعام يف ال�ضباح، لكن من ال�ضروري 
اللجوء اإىل وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبداأ يف عملية 
وجبة  ع��ن  المتناع  اأن  كما  ال��ط��اق��ة.،  ويعطي  الغذائي  التمثيل 

الإفطار ل ي�ضاهم يف اإنقا�ض الوزن.

خم�ض عاد�ت �ضيئة متنعك من خ�ضارة �لوزن

الراق�صون األي�صون مكويني ، اإ�صحاق هرينانديز وفران�صي�صكو غابرييل فرول يوؤدون عر�صا خالل بروفة من 
قبل فرقة الباليه الإجنليزية الوطنية يف لندن. رويرتز


