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�صريحة دماغية جتعلك تت�صفح و�صائل التوا�صل بعقلك
طور علماء غر�شة دماغية اأرق من �شعرة الإن�شان، ت�شمح للأ�شخا�ص 
احلاجة  دون  فقط،  بعقلك  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  با�شتخدام 

ل�شتخدام يديك اأو النقر على اأية اأزرار.
الذين  البكم  اأو  بال�شلل  للم�شابني  التجريبية،  ال�شريحة  ت�شميم  مت 
يعانون من ال�شلل، الذين ل ي�شتطيعون ا�شتخدام اأطرافهم للتوا�شل 
 Layer 7"بـ يــعــرف  الـــذي  الخـــــراع،  هـــذا  لــكــن  الكمبيوتر.  عــر 
با�شتخدام  للأ�شحاء،  اأي�شا  ي�شمح  Cortical Interface" قد 

و�شائل التوا�شل الجتماعي بقوة عقولهم وحدها.
اإيلون  �شركة  طورتها  التي  تلك  عن  الدماغية  الغر�شة  هــذه  تختلف 
ما�شك، لأن الإجراء الذي يتطلبه زرعها يعد اأقل "توغل" وخطورة، 

كون ال�شريحة تو�شع على �شطح الدماغ بدل من الأن�شجة.
اإنها عبارة عن �شريط من مادة رقيقة مرنة، ت�شبه ال�شريط الل�شق.

�شعرة  خم�ص  �شمكه  ويبلغ  كهربائية،  اأقــطــاب  على  يحتوي  ال�شريط 
الإن�شان. ي�شاعد ذلك على زرع اجلهاز يف الدماغ، وتوافقه مع �شطح 
الدماغ دون اإتلف اأي ن�شيج. لزرع اجلهاز، يقوم اجلراحون بعمل �شق 

رفيع جدا يف اجلمجمة واإدخالها.
يحتاجون  ل  املــر�ــشــى  اأن  يعني  ممــا  واحـــد،  ملليمر  مــن  اأقـــل  ال�شق 
حتى اإىل حلق روؤو�شهم، وفق الرئي�ص التنفيذي ل�شركة "بري�شيجن" 

)Precision(، مايكل ماغر، لـ"�شي اإن بي �شي".

هذه الطريقة احل�صابية تقي�س عمرك الفعلي
عندما يتحدث النا�ص عن اأعمارهم فهم ي�شتندون يف الغالب اإىل تاريخ 
ج�شمه  لأن  مغاير،  بيولوجي  عمٌر  له  يكون  قد  الإن�شان  لكن  امليلد، 
يحافظ  ورمبــا  �شحية،  غــر  عـــادات  ب�شبب  الأوان،  "ي�شيخ" قبل  قــد 
الفرد على �شبابه اأي�شا، بف�شل اتباع نظام حياة �شليم واملواظبة على 
العمر  قيا�ص  الإنــرنــت  على  من�شات  عــدة  وتتيح  الريا�شة.  ممار�شة 
الوزن  موؤ�شرات مثل  على عدة  العتماد  للإن�شان، من خلل  الفعلي 
والطول والنظام الغذائي ومدى ممار�شة الريا�شة واأخذ ق�شط كاف 

من النوم.
ومن بني تلك املواقع، يوجد "Health.com" املخت�ص يف �شوؤون 
عــمــرك احلقيقي"  "اكت�شف  بــعــنــوان  اخــتــبــارا  يــقــدم  حــيــث  الــ�ــشــحــة، 
العنوان يف  )Discover your real age(. ولــدى كتابة هذا 
اأمامك  �شتجد  وعندئذ،  املن�شة،  اإىل  �شر�شدك  فاإنه  البحث  حمرك 
قائمة من الأ�شئلة، اإىل جانب طريقة �شارحة ومف�شلة لطريقة ح�شاب 
العمر الفعلي. وباجلواب على كل �شوؤال، ينال ال�شخ�ص املتقدم نقطة 
معينة عليه اأن يقوم باحت�شابها، اأو خ�شم رقم �شالب. ولدى احل�شول 
على رقم معني يف الأخر، �شواء بال�شالب اأو باملوجب، قم بق�شمته على 

ع�شرة، ثم اأ�شف اإليه عمرك امل�شتند اإىل تاريخ امليلد.

اأطباء يك�صفون اأف�صل اأنواع ُفر�س الأ�صنان
�شيما  الأ�شنان مهمة �شعبة وحمرة لكرثين ل  انتقاء فر�شاة  يعتر 

مع اختلف م�شكلت الأ�شنان التي يعاين منها الب�شر.
اإىل م�شاكل مثل ت�شو�ص  اأن يوؤدي  اإهمال هذا ميكن  اأن  ومن املعروف 

الأ�شنان واأمرا�ص اللثة وغرها.
ومع ذلك، ميكن لنوع فر�شاة الأ�شنان التي ت�شتخدمها اأن تلعب دورا 

يف ال�شحة العامة لفمك.
وقال طبيبا اأ�شنان ملوقع "اإك�شري�ص"، اإن الفر�شاة ال�شغرة م�شتديرة 

الراأ�ص جيدة لتنظيف املناطق التي ي�شعب الو�شول اإليها.
خمتلف  �شتنا�شب  املختلفة  "الأ�شكال  كـــلرك:  اآلن  الــدكــتــور  وقـــال 
الأفراد ح�شب احتياجات �شحة الفم والتف�شيلت ال�شخ�شية، ب�شكل 
هو  امل�شغوط  ال�شكل  ذو  ال�شغر  الأ�ــشــنــان  فر�شاة  راأ�ـــص  يعتر  عــام، 
الأف�شل للتنظيف حول خط اللثة وحول املناطق التي ي�شعب الو�شول 

اإليها يف اجلزء اخللفي من الفم".
اأ�شنان، نحن نحب الفر�ص الكهربائية حقا  "كاأطباء  واأ�شاف كلرك: 
لأن هذه الروؤو�ص الدائرية م�شممة للدوران وهو اأمر مذهل يف اإزالة 
ا�شتخدام  فعالية من  اأكرث  تكون  ما  وغالبا  الطعام،  اجلر وجزيئات 

فر�شاة الأ�شنان اليدوية".
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جفاف املياه اجلوفية ي�صع 
اأوروبا اأمام كارثة حقيقية

اأوروبــا على �شفا كارثة مائية مع ن�شوب احتياطيات  اأن  حذر العلماء من 
املياه اجلوفية.

فخلل اأ�شهر ال�شيف عامي 2018 و 2019، كان هناك نق�ص مذهل يف 
املياه يف و�شط اأوروبا.

منذ ذلك احلني، مل يكن هناك ارتفاع كبر يف م�شتويات املياه اجلوفية، مع 
ا�شتمرارها بالنخفا�ص.

يوؤثر  ال�شديد  اجلفاف  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت  "الإندبندنت"،  وبح�شب 
اأثرت  الــطــاقــة، حيث  نق�ص كبر يف  اإىل  ويـــوؤدي  الــقــارة  الــزراعــة يف  على 
ب�شدة على  الــراكــدة  للمياه  البطيء  والخــتــفــاء  اجلــافــة  الأنــهــار  جمـــاري 

الطبيعة والب�شر.
اأوروبــا، فبدون كميات كافية  اأي�شا تفاقم نق�ص الطاقة يف  ونتيجة لذلك 
لتوليد ما  النووية يف فرن�شا  الطاقة  التريد، كافحت حمطات  من مياه 

يكفي من الكهرباء.
نق�ص  ب�شبب  وظيفتها  لأداء  الكهرومائية  الطاقة  حمطات  كافحت  كما 

املياه.
جلمع بياناتها، ا�شتخدم الفريق قيا�ص اجلاذبية عر الأقمار ال�شطناعية 
ال�شنوات  يف  تغيراتها  وتوثيق  الــعــامل  يف  اجلوفية  املــيــاه  مـــوارد  ملراقبة 

الأخرة.

ثورة �صد الهواتف الذكية.. 
وعودة لع�صر الهواتف الغبية

م�شتخدمي  مــن  وا�ــشــعــة  �شريحة  بـــداأت 
الهواتف الذكية يف خمتلف اأنحاء العامل 
"ثورة" �شد اأجهزتها احلديثة، و�شرعت 

يف العودة اإىل ع�شر "الهواتف الغبية".
الريطانية  �شن"  "ذا  �شحيفة  وقالت 
اإن الهواتف القدمية، التي يطلق عليها 
"الغبية"، اأ�شبحت ت�شهد انت�شارا جديدا 
ال�شدد،  هــــذا  ويف  املــ�ــشــتــخــدمــني.  بـــني 
اأعــلــنــت نــوكــيــا، يف وقـــت �ــشــابــق مــن هذا 
الأ�شبوع، اأنها بداأت يف ا�شتعادة جزء من 

�شوق الهواتف املحمولة العام املا�شي.
التجارية  العلمة  نوكيا،  بريق  وانطفاأ 
ال�شابقة،  الأجــــــيــــــال  لــــــدى  املـــفـــ�ـــشـــلـــة 
هواتف  اكت�شبتها  الــتــي  ال�شعبية  بــعــد 
ــــفــــون وغــــرهــــا، خلل  �ــشــامــ�ــشــونــغ واآي

ال�شنوات الأخرة.
واأو�شحت "ذا �شن" اأن الأجيال اجلديدة 
نــ�ــشــاأت يف عــامل الــهــواتــف الــذكــيــة، التي 
تعمل باللم�ص، وتوفر مكتبة كاملة من 

التطبيقات واملميزات.
تختلف  ــــداأت  ب الأمـــــور  "لكن  وتــابــعــت: 
الآن، حيث بداأت هذه الأجيال يف تغير 
اأجهزة  هواتفها احلديثة للح�شول على 

ب�شيطة".

تواجه م�صكلة يف النوم؟ 
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بعد مفاجاأة الكويكب ال�صغري.. 
الأر�س لي�صت اآمنة كما اعتقدنا

كويكب  ر�شد  اإن  فلك،  علماء  يقول 
بــحــجــم �ــشــاحــنــة �ــشــغــرة قــبــل اأيـــام 
بالأر�ص  مـــــروره  مـــن  فــقــط  قــلــيــلــة 
اأنـــه مل  يـــوم اخلمي�ص املــا�ــشــي رغـــم 
يكن ي�شكل اأي تهديد للب�شر، ي�شلط 
على  الــقــدرة  يف  ق�شور  على  ال�شوء 
�شررا  ي�شبب  اأن  ميكن  مبــا  التنبوؤ 
الـــطـــران  اإدارة  واأعــــطــــت  ــيــا.  فــعــل
ـــا(  ـــش ـــا� والــــفــــ�ــــشــــاء الأمـــــركـــــيـــــة )ن
عن  للك�شف  �ــشــنــوات  منذ  الأولـــويـــة 
واأكــرث تهديدا  اأكر بكثر  كويكبات 
ال�شخرة  مــــن  الــبــ�ــشــريــة  لــــوجــــود 
الف�شائية ال�شغرة بي يو 2023؛ 
التي حتركت على بعد 2200 ميل 
من �شطح الأر�ص وهي م�شافة اأقرب 
من بع�ص الأقمار ال�شناعية. وحتى 
اإذا اجته الكويكب نحو الأر�ص، فمن 
�شاأن الغلف اجلوي اأن ي�شحقه ولن 
�شظايا  �ــشــوى  للياب�شة  مــنــه  تــ�ــشــل 
 2023 ــــو  ي ــــي  ب ولــــكــــن  �ـــشـــغـــرة. 
هـــي الأ�ــشــغــر مـــن جمــمــوعــة ت�شم 
كويكبات يراوح قطرها بني خم�شة 
اأمتار و 50 مرا، وت�شمل اأي�شا تلك 
اأحجاما كبرة تعادل حو�ص �شباحة 
اأج�شام  اكــتــ�ــشــاف  ويــ�ــشــعــب  اأوملـــبـــي. 
بــهــذا احلــجــم قــبــل اأن تــكــون اأقـــرب 
كــثــرا مـــن الأر�ــــــص، ممـــا يــعــقــد اأي 
اأن  منها  ميكن  ملا  لل�شتعداد  جهود 
يوؤثر على منطقة ماأهولة بال�شكان. 
اأن ت�شطدم  اإن احتمال  نا�شا  وتقول 
بـــالأر�ـــص �ــشــخــرة فــ�ــشــائــيــة، ت�شمى 
الغلف اجلوي،  نيزكا عند دخولها 
منخف�ص  الــنــطــاق  هـــذا  يف  حجمها 
حلجم  وفــقــا  ذلـــك  ويـــتـــدرج  ن�شبيا، 
الكويكب. وت�شر التقديرات اإىل اأن 
قطرها  �شخرة  ا�شتهداف  احتمال 
خم�شة اأمتار الأر�ص هو مرة واحدة 
يف ال�شنة و�شخرة قطرها 50 مرا 

هو مرة كل األف �شنة.

بارتفاع 114 مرتا.. رقم 
قيا�صي احتفال مبدينة �صاو باولو

الـ469  بـــــالـــــذكـــــرى  حمـــتـــفـــل 
على  بــاولــو  �ــشــاو  مدينة  لتاأ�شي�ص 
مت�شلق  قــــام  اخلـــا�ـــشـــة،  طــريــقــتــه 
احلبال رافائيل بريدي، 35 عاما، 
مـــر، على   510 مــ�ــشــافــة  بــقــطــع 
ارتفاع 114 مرا، حايف القدمني 
بـــني مبنيني  عــلــى حــبــل مـــ�ـــشـــدود 
�شاهقني يف املدينة. وا�شتغرق ذلك 
فايل  منطقة  يف  دقيقة،   25 مــدة 
الرقم  حمــطــمــا  اأنـــهـــاجنـــابـــاو،  دو 
الدولية  للجمعية  وفقا  القيا�شي 
لـــريـــا�ـــشـــة الـــ�ـــشـــر عـــلـــى احلـــبـــال 
امل�شدودة. وتعر�ص مت�شلق احلبال 
الرازيلي، وحامل الرقم القيا�شي 
يف كتاب غيني�ص لعدم توازن �شغر 
تدارك  لكنه  الطريق،  منت�شف  يف 
احلبل  عـــلـــى  بـــاجلـــلـــو�ـــص  الأمــــــــر 

امل�شدود، قبل موا�شلة م�شواره.

كيفية زيادة هرمون احلب بـ7 
خطوات ب�صيطة.. قومي بها

ممار�شة الريا�شة  -  1
طريقة واعدة لتعزيز الأوك�شيتو�شني ب�شكل طبيعي وهي 
قفزة  الدرا�شات  اإحــدى  لحظت  حيث  الريا�شة،  ممار�شة 
لعاب  يف  قيا�شها  متَّ  الــتــي  الأوك�شيتو�شني  م�شتويات  يف 
امل�شاركني بعد تدريب عايل الكثافة على فنون الدفاع عن 

النف�ص.

- اليوجا  2
ذلك  يف  مبــا  الــفــوائــد،  مــن  الكثر  اليوجا  ممار�شة  تقدم 
الكتئاب  من  والتخفيف  والتوتر،  القلق  على  ال�شيطرة 
واحلــ�ــشــول على جـــودة نــوم اأفــ�ــشــل، اإ�ــشــافــة اإىل حت�شني 
ت�شاعد  اليوجا قد  اأن  الأبحاث  اأثبتت  كما  نوعية احلياة، 

يف زيادة اإنتاج الأوك�شيتو�شني اأي�شاً.
اليوجا  كانت  اإذا  ما  ا�شتك�شاف  اإىل  �شغرة  درا�شة  تهدف 
لدى  الأوك�شيتو�شني  هرمون  زيــادة  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن 
عقلية  �شحية  حالة  وهي  بالف�شام،  امل�شابني  الأ�شخا�ص 
م�شاعر  على  التعّرف  يف  �شعوبة  على  تنطوي  مــا  غالباً 

الوجه وال�شعوبات الجتماعية الأخرى.
وفقاً لنتائج الدرا�شة، فاإنَّ امل�شاركني الـ15 الذين مار�شوا 
على  قدراتهم  يف  حت�شناً  �شهدوا  واحــد  �شهر  ملــدة  اليوجا 
امل�شاعر والأداء الجتماعي واملهني، واأ�شبح  التعرف على 

لديهم اأي�شاً م�شتويات اأعلى من الأوك�شيتو�شني.

ال�شتماع اإىل املو�شيقى  -  3
ب�شكل  يــخــتــلــف  اأن  املــو�ــشــيــقــي ميــكــن  الـــــذوق  اأن  حـــني  يف 
ي�شتمتعون  النا�ص  اأن معظم  اإل  �شخ�ص لآخــر،  كبر من 
بال�شتماع اإىل جميع اأنواع املو�شيقى. وت�شاعد املو�شيقى يف 
حت�شني املزاج والركيز والتحفيز، كما ت�شاعد يف حت�شني 
تاأثر مرتبط  وهو  اجتماعية،  روابط  اإن�شاء  على  القدرة 

اأي�شاً بالأوك�شيتو�شني.
ول تزال الأبحاث حمدودة، ولكن وجدت بع�ص الدرا�شات 

اأن  اإىل  تــ�ــشــر  اأدلـــــة  الــ�ــشــغــرة 
املــو�ــشــيــقــى ميــكــن اأن تــ�ــشــاعــد يف 

الأوك�شيتو�شني  م�شتويات  زيــادة 
يف ج�شمِك.

وفقاً لدرا�شة اأُجريت عام 2009، 
مر�شى  مـــن  مــريــ�ــشــاً   20 فــــــاإنَّ 

الذين  املـــفـــتـــوح  الـــقـــلـــب  جــــراحــــة 
كانت  ال�شرير  يف  الــراحــة  اأثــنــاء  املو�شيقى  اإىل  ا�شتمعوا 
لديهم م�شتويات اأعلى من الأوك�شيتو�شني و�شعروا براحة 

اأكر من املر�شى الذين مل ي�شتمعوا اإىل املو�شيقى.
زادت  مــطــربــاً،   16 ـــ  ل  2003 عـــام  اأجـــريـــت  درا�ـــشـــة  ويف 
م�شتويات الأوك�شيتو�شني لدى جميع امل�شاركني بعد در�ص 
�شعروا  اأنــهــم  اأي�شاً  الــدرا�ــشــة  يف  امل�شاركون  واأفـــاد  الغناء، 

مبزيد من الن�شاط وال�شرخاء.

التدليك  -  4
اأدلة  بالغاً   95 2012 على  اأجــريــت عــام  وجــدت درا�ــشــة 
ت�شر اإىل اأن 15 دقيقة من التدليك ل ميكن اأن ت�شاعد 
الأ�شخا�ص على ال�شرخاء فح�شب، بل ميكنها اأي�شاً زيادة 

م�شتويات هرمون احلب.
وتتو�شع  النتيجة  هذه   2015 عام  من  الأبحاث  وتدعم 
تزداد  الأوك�شيتو�شني  م�شتويات  اأن  ملحظة  مــع  فيها، 
فقط  ولي�ص  بالتدليك  يقوم  الــذي  ال�شخ�ص  لدى  اأي�شاً 
لـــدى الــ�ــشــخــ�ــص الــــذي يــحــ�ــشــل عــلــيــه، وكـــثـــراً مـــا ُيبلغ 
كما  التدليك،  بعد  اأقــل  وقلق  وتوتر  اأمل  عن  الأ�شخا�ص 
املزاجية  اأيــ�ــشــاً حتــ�ــشــنــاً يف احلـــالـــة  الــكــثــرون  يــلحــظ 

وم�شاعر اأكر بالرفاهية.

- اأخري اأحدهم عن مدى اهتمامِك به  5
ميكن اأن ت�شاعد م�شاركة حبِك وعاطفتِك مع الأ�شخا�ص 
الأوك�شيتو�شني  زيادة هرمون  الذين يعنون لك كثراً يف 

اأحد  مع  م�شاعرك  م�شاركة  تــوؤدي  ما  فغالباً  بعدة طــرق، 
اأفراد اأ�شرتِك اإىل الرد باملثل، وقد يوؤدي اإخبار �شديقتك 
اأو زوجك اأنِك حتبينه اإىل عناق اأو احت�شان اليد اأو قبلة، 
له  تــقــديــرِك  مــدى  مبعرفة  مــا  ل�شخ�ص  ال�شماح  اأن  كما 
على  الإيجابية  الجتماعية  امل�شاعر  من  يزيد  اأن  ميكن 

كل اجلانبني.

التاأمل  -  6
ميكن اأن ت�شاعد ممار�شة التاأمل اليومية يف تقليل التوتر 
والــقــلــق، وحتــ�ــشــني حــالــتــك املــزاجــيــة، ومــ�ــشــاعــدتــك على 
والآخرين،  نف�شك  جتــاه  التعاطف  مــن  مبــزيــد  ال�شعور 
وميكن اأن تقطع هذه التاأثرات �شوًطا طويًل نحو زيادة 

اإح�شا�شك بالتوا�شل وتعزيز علقاتك مع الآخرين.
الأوك�شيتو�شني من خلل  اإنتاج  ا يف  اأي�شً التاأمل  وي�شاعد 
تركيز تاأملِك على �شخ�ص تهتمني لأمره، حيث يت�شمن 

التاأمل املحب واللطيف.

اطبخي وتناويل الطعام مع �شخ�ص تهتمني لأمره  -  7
اأن  ميكن  اإذ  للتوا�شل،  رائــعــة  طريقة  الــطــعــام  م�شاركة 
يوفر حت�شر وجبة مع الأ�شدقاء اأو ال�شريك ال�شتمتاع 
بالإ�شافة اإىل التغذية، فاأنِت ل ت�شاركني الوجبة فح�شب، 
ول  الــذيــن حتبينهم،  الأ�شخا�ص  مــع  الــوقــت  تق�شني  بــل 
اأن ينتج املتعة،  اأن تناول الطعام يف حدِّ ذاته ميكن  تن�شي 

مما ي�شاعد يف حتفيز اإفراز الأوك�شيتو�شني.

وظائف  حت�شني  على  الــثــوم  يعمل 
�شغط  وانـــخـــفـــا�ـــص  املـــنـــاعـــة، 
خماطر  ـــيـــل  وتـــقـــل الــــــــــدم، 
القلب،  بــاأمــرا�ــص  الإ�ــشــابــة 
الثوم  مــكــمــلت  اأن  ويــعــتــقــد 
تـــوفـــر الـــفـــوائـــد نــفــ�ــشــهــا، وقد 
الفوائد  بع�ص هذه  درا�شات  اأكــدت 
الإن�شان  تاأثرها على  اأما  معملياً، 
درا�شات  وتو�شلت  حمتمل.  فهو 
اأجريت على اأعــداد حمــدودة من 
موؤكدتني  فــائــدتــني  اإىل  الــبــ�ــشــر 
خف�ص  الأوىل:  الـــثـــوم،  ملــكــمــلت 
تناولها  عند  املرتفع  الـــدم  �شغط 
ملـــدة 3 اأ�ــشــهــر، والــثــانــيــة: خف�ص 
الدهني  الــكــولــ�ــشــرول  م�شتوى 

الــــ�ــــشــــار بـــعـــد تـــــنـــــاول املــــكــــمــــلت ملـــدة 
�شهرين.

�شرونغ"،  "ليفينغ  مــوقــع  وبــحــ�ــشــب 
تعتر مكملت زيت الثوم اأكرث ثراء من 
مكملت م�شحوق الثوم. ومن فوائدها 
ما  التاأك�شدي،  الإجهاد  تقليل  املحتملة 
الإ�شابة  خمــاطــر  تقليل  عــلــى  ي�شاعد 
مكملت  فوائد  وتت�شمن  بال�شرطان. 
زيت الثوم املحتملة، خف�ص اللتهابات، 
املفا�شل، ومكافحة  التهاب  ذلك  مبا يف 
�شدة  وتخفيف  والفطريات،  اجلراثيم 

نزلت الرد والإنفلونزا.
وقـــدميـــاً مت ا�ــشــتــخــدام الـــثـــوم كـــــدواء، 
الــــرد وتقليل  نــــزلت  بــعــلج  وارتـــبـــط 

املخاطر على القلب.

ما هي الفوائد املتوقعة 
لتناول مكّمالت الثوم؟

زيادة  على  ي�ساعد  هرمون  هو  الأوك�سيتو�سني  احل��ب  هرمون 
يف  طبيعي  ب�سكل  احل��ب  هرمون  وُينتج  باأحبائنا،  الرت��ب��اط 

منطقة ما حتت املهاد، حيث ُتطلقه الغدة النخامية يف جمرى 
حيث  ال��ولدة،  ت�سهيل  يف  الرئي�سية  وظيفته  وتتمثل  ال��دم، 

ويعزز  النقبا�ض،  على  الرحم  ع�سالت  الأوك�سيتو�سني  يحفز 
اإنتاج الربو�ستاجالندين، مما يزيد اأي�سًا من تقل�سات الرحم.

خما�سهن  ي��ت��ب��اط��اأ  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  ُت��ع��ط��ى  الأح���ي���ان،  بع�ض  يف 
ي�ساعد  الطفل،  ولدة  ومبجرد  ال���ولدة،  لت�سريع  الأوك�سيتو�سني 

اإىل  الثدي  يف  املوجودة  القنوات  من  احلليب  نقل  يف  الأوك�سيتو�سني 
اأي�سًا  اأج�سامنا  وتنتج  والطفل.  الأم  بني  الرابطة  وتعزيز  احللمة، 

يف  نقع  وعندما  لل�سريك  متحم�سني  نكون  عندما  الأوك�سيتو�سني  هرمون 
احلب، ولهذا ال�سبب �ُسمي ب�"هرمون احلب".

الطبيعية  الطرق  اأف�سل  على  "�سيدتي.نت"  ُيطلعِك  التالية،  ال�سطور  يف 
لزيادة هرمون احلب حلياة اأكرث �سعادة وتوافقا مع ال�سريك:
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�ش�ؤون حملية

»العني ال�صينمائي«.. يعر�س 16 فيلمًا يف »ال�صقر الإماراتي الق�صري«
•• العني - الفجر

اختار مهرجان »العني ال�شينمائي الدويل« 16 فيلماً 
ق�شراً لعر�شها يف دورته اخلام�شة لهذا العام، �شمن 
م�شابقة »ال�شقر الإماراتي الق�شر«، اإذ تتناف�ص على 
جائزة امل�شابقة باقة من اأبرز الأفلم التي تتنوع بني 
والجتماعية  الإن�شانية  والق�ش�ص  واخليال  الدراما 
واإخراجها  تــنــفــيــذهــا  تــــوىل  والـــتـــي  والــرومــانــ�ــشــيــة، 
الإماراتيني  ال�شينما  �ــشــنــاع  مــن  متميزة  جمــمــوعــة 
»العني  ليكون  ال�شينما،  �شناعة  عــامل  يف  املــوهــوبــني 
اإبداعاتهم  لعر�ص  الأبــرز  املن�شة  مبثابة  ال�شينمائي« 
قائمة  عن  ال�شينمائي«  »العني  واأعلن  �شا�شاته.  على 
الأفلم الإماراتية الق�شرة التي ت�شارك يف امل�شابقة، 

اأحـــمـــد حمــمــد احلب�شي،  لــلــمــخــرج   وهـــــي: »عـــزلـــة« 
و»ال�شقة« للمخرج بدر حممد، و»لي�ص �شرير يدي يف 
ال�شالة؟« للمخرجة �شارة الها�شمى، و»ما وراء �شلمى« 
و»12«  �شيد،  ومــاريــا  الــ�ــشــركــال  مــرمي  للمخرجتني 
للمخرج ح�شني الأحمد، و»�شما يف الأعلى« للمخرجة 
مرا احلمادي، »غر مقبول« للمخرج طلل حممود، 
تامي«  فــول  و»  دافـــون،  بــن  �شلطان  للمخرج  ــه«  و»نــ�ــشّ
للمخرجة عفراء العبد اهلل، و»دري�شه « للمخرج مطر 
احمد النعيمي، »فوطة« للمخرج هاين الغ�ص، و»اأوهام 
لعبة« للمخرج حممد بن حارب، و»الختيار« للمخرج 
عبد اهلل نبيل ، و»تفاحة« للمخرج خلف جمال فروز ، 
و»ليت« للمخرج ح�شني الأن�شاري، و»امليزان« للمخرج 

علي لري.

القرية الرتاثية مبهرجان ال�صيخ زايد .. طراز معماري فريد يحاكي حياة الأجداد
•• اأبوظبي- الفجر

يــوا�ــشــل مــهــرجــان الــ�ــشــيــخ زايــــد الــركــيــز على 
احلفاظ  يف  املتمثلة  الــرئــيــ�ــشــة  ر�ــشــالــتــه  تــقــدمي 
احل�شارة  عمق  وتــاأكــيــد  الــوطــنــي،  الـــراث  على 
خلل  من  القادمة  للأجيال  ونقلها  الإماراتية، 
مكونات واأجنحة كثرة واأهمها القرية الراثية 

التي ت�شتعر�ص اإمكاناتها اأمام الزوار.
يف  الـــواقـــعـــة  الراثية"  "القرية  وتــ�ــشــتــعــر�ــص 
قــلــب مــهــرجــان الــ�ــشــيــخ زايـــــد، الـــــراث العريق 
لـــدولـــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة مـــن خلل 
البيئة  وهي  الأربــع؛  الإماراتية  احل�شارة  بيئات 
البحرية مبكوناتها وتراثها، والبيئة ال�شحراوية 
)الرية( ب�شفاء رمالها، والبيئة اجلبلية بقوتها 
بخ�شارها  الــزراعــيــة  والبيئة  اأ�شحابها،  وجــلــد 
واأ�شجارها، من خلل الت�شاميم املطابقة لواقع 

تلك البيئات.
ر�شالة  الــتــي حتــمــل  الــراثــيــة-  الــقــريــة  وتتميز 
"حياكم"- بت�شميمها املعماري الفريد امل�شتوحى 
مـــن طـــرز الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة، يف حـــني حتمل 
قدمياً،  الع�شكرية  العمارة  مــن  ملمح  بوابتها 
ا�شتثنائية  وتعد القرية الراثية مبثابة حمطة 
تــنــقــل الـــــزوار مــن زحــــام الــعــوملــة واحلـــداثـــة اإىل 
يف  املتمثلة  وب�شاطتها  الــقــدميــة  احلــيــاة  هـــدوء 
بـــيـــوت الـــطـــني والـــبـــيـــوت املــ�ــشــنــوعــة مـــن �شعف 
اأمام  الــزوار  وت�شتوقف  الذاكرة  لتنع�ص  النخيل، 
رحلة الأجــداد القادمة من عبق املا�شي يف دولة 

الإمارات.
وت�شم القرية الراثية جهود العديد من اجلهات 
احلكومية تتعاون من اأجل �شون الراث واإبرازه 
للزوار، حيث  يقدم الحتاد الن�شائي العام، م�شغًل 
ن�شائياً لعدد من ال�شناعات التقليدية، من خلل 
املهن  جهد جمموعة من اخلبرات يف جمــالت 
اليدوية التقليدية مثل الغزل والن�شيج بوا�شطة 
الب�شط  وحياكة  الــ�ــشــوف،  مــن  متنوعة  خــامــات 
ال�شوف  وغــزل  وال�شدو  والتلي  احل�شر  وعمل 
الأجيال  تذكر  التي  الراثية  املهن  من  وغرها 

بتفا�شيل احلياة قدمياً."

كما ت�شتعر�ص موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
للأعمال الإن�شانية من خلل "الأ�شر املواطنة" 
يف الــقــريــة الــراثــيــة مــنــتــجــات تــلــك الأ�ـــشـــر من 
تلك  لــعــر�ــص  متخ�ش�شة  مــنــافــذ  تــوفــر  خـــلل 
املنتجات اأمام الزوار وم�شابقة الأكلت ال�شعبية.

بتفعيل  فـــيـــقـــوم  المــــــــــارات  تــــــراث  نــــــادي  اأمــــــا 
من  جمموعة  بها  يجل�ص  والتي   "احل�شرة" 
بدائية  بطريقة  القهوة  يعدون  »ال�شواب«  الكبار 
بــهــم جـــدار م�شنوع مــن �شعف  قــدميــة ويــحــيــط 
دولة  يف  تنبت  الــتــي  »املــــرخ«  اأ�ــشــجــار  اأو  النخيل 
ا�شتخدام  يتم  كما  املــتــحــدة،  العربية  الإمـــــارات 

وغرها  والغاف  كال�شمر  اأخــرى  اأ�شجار  غ�شون 
لتثبيت احلائط ملواجهة الرياح.

اجلهات،  اإحــدى  من  مفتوحة  احل�شرة  وتكون 
للرياح،  معاك�شة  املفتوحة  اجلهة  تكون  األ  على 
حلماية اجلال�شني من الغبار والأتربة، وكان يتم 
النار  لإ�شعال  ال�شتاء  يف  مــلذاً  احلظرة  اتخاذ 
الق�ش�ص  ل�شرد  مــركــزاً  لتكون  الــقــهــوة،  واإعــــداد 
كاأهم  »الـــتـــاوة«  ا�ــشــتــخــدام  يتم  كما  والــذكــريــات، 
قدمياً  الــقــهــوة  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  الأدوات 
امل�شنوعة من احلديد والتي ت�شتخدم لتحمي�ص 
حبات النب، اإ�شافة اإىل »املحما�ص« وهو عبارة عن 

�شنعت  النحا�ص،  اأو  احلــديــد  مــن  طويلة  قطعة 
لتقليب القهوة وحتمي�شها كما ميكن ا�شتخدامها 
يف رفع اخلبز عن »التاوة«، كذلك يتم فيها تعليم 

ال�شنع واأ�شلوب ال�شيافة والعادات والتقاليد.
جمموعات  الإمـــارات  �شقاري  نــادي  وي�شتعر�ص 
ريا�شة  بقيمة  الوعي  زيــادة  بهدف  ال�شقور  من 
ُم�شرك  اإن�شاين  وفــّن  كــراث  بال�شقور  ال�شيد 
يــجــمــع بـــني الــ�ــشــقــاريــن داخــــل دولــــة الإمــــــارات 
بــاأ�ــشــالــيــب ال�شيد  الــــــزوار  وخــارجــهــا وتــعــريــف 

املُ�شتدام واأخلقيات ال�شقارة.
وبالتوازي، ي�شتعر�ص مركز ال�شلوقي العربي يف 

منطقة  يف  نوعه  من  الأول  يعد  الــذي  اأبوظبي، 
من  اأ�شنافاً  الأو�ــشــط،  وال�شرق  العربي  اخلليج 
بالكلب  ال�شيد  ريا�شة  اإحياء  بهدف  ال�شلوقي 
وال�شتعانة  تقاليدها  على  واملحافظة  ال�شلوقية 
الأ�شيلة  الــ�ــشــللت  وحــفــظ  الــ�ــشــقــارة  يف  بــهــا 
الـــلزمـــة وكيفية  بــاملــعــرفــة  املـُـهــتــمــني  وتـــزويـــد 

الهتمام بها ورعايتها وتدريبها.
البحرية  لــلــريــا�ــشــات  اأبــوظــبــي  نــــادي  ويــعــر�ــص 
القرية  قلب  البحرية يف  الــقــوارب  مــن  منــوذجــاً 
البحرية  الريا�شات  حب  غر�ص  بهدف  الراثية 
ال�شباب،  نفو�ص  يف  واحلــديــث  الــراثــي  ب�شقيها 
اأ�شا�ص  عــلــى  قــائــم  �شحي  جمتمع  بــنــاء  وتــعــزيــز 
واتباعها  الريا�شة  ممار�شة  خــلل  مــن  ريا�شي 

كاأ�شلوب حياة مبختلف الأن�شطة والفعاليات.
ويتخلل تلك امل�شاركات، ا�شتديو الراث الإماراتي 
التقاط  اإمكانية  والـــزوار  لل�شائحني  يتيح  الــذي 
التقليدي  الإمـــاراتـــي  باللبا�ص  توثيقية  �ــشــور 
)الدكان  البقالة  اإىل  اإ�شافة  والــرجــال،  للن�شاء 
اأنـــواع املـــواد الغذائية  قــدميــاً( والـــذي ي�شمل كــل 
ذكرياتهم  اإىل  بامل�شرين  تــعــود  الــتــي  الــقــدميــة 
اأنواع  اجلميلة، عــدا عــن احلــنــاء وهــو مــن اأحـــب 

الزينة لل�شيدات.
احلرف  من  العديد  الراثية  القرية  ت�شم  كما 
�شناعة  يف  متخ�ش�شني  حرفيني  بيد  املتنوعة 
الراثي  ثوبها  يف  واخلياطة  واخلناجر  الفخار 
الـــقـــدمي لــتــعــريــف اجلـــمـــهـــور مبــــــوروث الآبـــــاء 

والأجداد.

ح�سرها اأكرث من 60 م�ساركًا من اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني

جامعة الإمارات تعقد ور�صة عمل حول التعاون البحثي مع جامعة ماليا يف كوالملبور، ماليزيا
غدًا تنطلق الدورة الثامنة.. مهرجان الوراقني للكتاب امل�ستعمل

جميلة القا�صمي:ال�صتدامة من اأهم الأهداف ال�صرتاتيجية ملدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية
•• العني-الفجر

عقدت جامعة الإمارات ور�شة عمل  حول التعاون 
امل�شاريع  وتــقــيــيــم خمــرجــات  املــ�ــشــرك  الــبــحــثــي 
البحثية اجلارية مع جامعة ماليا يف كوالملبور، 
مــالــيــزيــا. وقــــد حــ�ــشــر الـــور�ـــشـــة اأكــــرث مـــن 60 
والباحثني  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  م�شاركاً 
من جامعة ماليا. حيث تهدف الور�شة اإىل و�شع 
املخرجات  تعزيز  يف  ت�شاهم  م�شتقبلية  خطط 
امل�شركة  للم�شاريع  وذلــك  ونــوعــاً  كماً  البحثية 

بني اجلامعتني.
وقال الأ�شتاذ الدكتور اأحمد علي مراد - النائب 
امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة الإمــارات-  اإن 
جامعة الإمارات ت�شعى اإىل دعم التعاون الدويل 
البحث  جــودة  على  اإيجاباً  ينعك�ص  والــذي  البناء 
ولــــه اأثـــــر مــلــمــو�ــص عــلــى املــجــتــمــع الــعــلــمــي من 
خلل تقدمي حلول علمية للتحديات املجتمعية 
لبناء  اجلامعة  روؤيــة  مع  يتما�شى  مبا  املختلفة، 
امل�شتوى.  رفيعة  دويل مع جامعات  بحثي  تعاون 
و�شتعمل مثل هذه الأن�شطة على تعزيز وحت�شني 
الــ�ــشــورة والــ�ــشــمــعــة الــعــاملــيــة جلــامــعــة الإمـــــارات 

العربية املتحدة.
بــاأن هــذه الور�شة  اأحــمــد مــراد  واأ�ــشــاف الدكتور 
ر�ــشــم خارطة  اإىل  تــهــدف  كــوالملــبــور  الــفــنــيــة يف 
خلل  مــن  امل�شركة  البحثية  للأن�شطة  طريق 
ب�شورة  قيا�شها  يتم  الــتــي  واملــوؤ�ــشــرات  املـــبـــادرات 
دورية. بحيث يف الن�شف الثاين من عام 2023 
جامعة  يف  مــ�ــشــرك  دويل  مــنــتــدى  عــقــد  �شيتم 
الإمارات العربية املتحدة، يف العني، بحيث يركز 
م�شروًعا   16 ونــتــائــج  البحثية  املــخــرجــات  على 
قبل  مــن  مــ�ــشــرك  ب�شكل  اإجـــراوؤهـــا  يــتــم  بحثياً 

باحثني من جامعة الإمارات وجامعة ماليا.
وقد قدمت الأ�شتاذة الدكتورة �شاليزه ابراهيم - 
نائب مدير اجلامعة )البحث والبتكار(، جامعة 
مــاليــا - نــبــذة عــامــة عــن اجلــامــعــة و مراكزها 
الــبــحــثــيــة املــخــتــلــفــة. ثــم قـــدم الأ�ــشــتــاذ الدكتور 

اأحمد مراد نبذة تف�شيلية عن اجلامعة وكلياتها 
الأولويات  مــع  تتما�شى  التي  البحثية  وروؤيــتــهــا 
امل�شتقبلية  وخطتها  الوطنية  وال�ــشــراجتــيــات 
التي تهدف اإىل حتقيق اأهداف اجلامعة البحثية. 
ثم قدم الأ�شتاذ الدكتور حم�شن �شريف - مدير 

مــكــتــب الــبــحــوث واملــ�ــشــاريــع  املــمــولــة يف جامعة 
الإمارات- عر�شاً عن املمكنات والقدرات البحثية 
يف جامعة الإمارات واآلية التعاون البحثي الدويل 
وحقائق حول اإنتاجية البحث وجودته يف جامعة 

الإمارات خلل ال�شنوات املا�شية.

•• ال�شارقة-الفجر

الثامنة  الــــدورة  فعاليات  الأربـــعـــاء  غـــداً  تنطلق 
الذي  امل�شتعمل،  للكتاب  الــوراقــني  مهرجان  من 
الإن�شانية  لــلــخــدمــات  الــ�ــشــارقــة  مــديــنــة  تنظمه 
 2023 4 فراير  ولغاية   1 الفرة من  خــلل 
يف حــديــقــة الــنــخــيــل، عــلــى �ــشــفــاف بــحــرة خالد 
النفع  جلمعيات  متميزة  مب�شاركة  ال�شارقة،  يف 
واخلا�شة،  احلكومية  واملــدار�ــص  واجلهات  العام، 
وموؤ�ش�شات  الدبلوما�شية،  والبعثات  واجلامعات 

املجتمع وفئاته، واأفراده.
جميلة  ال�شيخة  �ــشــعــادة  دعـــت  املــنــا�ــشــبــة،  وبــهــذه 
بــنــت حمــمــد الــقــا�ــشــمــي رئــيــ�ــص مــديــنــة ال�شارقة 
املهرجان  اإىل زيارة  الإن�شانية اجلميع  للخدمات 
املكتباِت  ــيــ�ــص  وتــاأ�ــش الــقــيــمــة،  الــكــتــب  واقـــتـــنـــاء 
الهدف  اأن  باأ�شعار رمزية جــداً، موؤكدة  اخلا�شة، 
املادي  الريع  فقط  لي�ص  املهرجان  من  الرئي�شي 
ذوي  الأ�شخا�ص  ل�شالح  دائماً  �شيخ�ش�ص  الــذي 
الإعاقة، اإمنا الأثر املعريف والثقايف والجتماعي 

الذي يعززه يف نفو�ص املتطوعني واجلمهور.
وقالت: اإن ا�شتدامة املدينة يف تنظيمها ملهرجان 
اقتداٌء وتطبيق لنهج  امل�شتعمل  الوراقني للكتاب 
الــ�ــشــارقــة الــثــقــايف الـــذي اأر�ــشــاه ور�ــشــخــه �شاحب 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ الـــدكـــتـــور �ــشــلــطــان بـــن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأعــلــى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
بهدف اإعلء �شاأن الثقافة والت�شجيع على القراءة 

وت�شهيل اقتناء الكتب. 
من  الثامنة  الـــدورة  تنظيم  تزامن  اإىل  واأ�ــشــارت 
املهرجان مع "عام ال�شتدامة" يف دولة الإمارات 
كــل ما  املــديــنــة يف  تــويل  املــتــحــدة، حيث  العربية 
اأهمية  تقدمه من خدمات وتنظمه من فعاليات 
تنظيمها  ومــــا  ومــبــادئــهــا،  لــل�ــشــتــدامــة  كــبــرة 
للكتاب  الــوراقــني  مهرجان  مــن  الثامنة  لــلــدورة 
الكثرة على هذه  الأدلــة  دليل من  اإل  امل�شتعمل 

الأهمية يف النهج والثقافة.
واأ�شافت: من اأهداف مهرجان الوراقني للكتاب 

القراءة  يف  ال�شتدامة  مفهوم  تر�شيخ  امل�شتعمل 
العموم  الأخــرى على وجه  املجالت  ويف  حتديداً 
اأكـــرث ثقافة  املــهــرجــان جلعل احلــيــاة  لــدى زوار 
غر  ال�شتهلك  يــزال  ل  حيث  و�شهولة  و�شحة 
التي  التحديات  اأكــر  من  املناخ  وتغّر  امل�شتدام 
ال�شتدامة  فكرة  تبني  وبالتايل  الب�شرية  تواجه 
كاأ�شلوب حياة �شواًء من خلل تعويد الفرد على 
ال�ــشــتــمــرار يف الـــقـــراءة واقــتــنــاء الــكــتــب وتعويد 
منها  لي�شتفيد  بــالــكــتــب  الـــتـــرع  عــلــى  املــجــتــمــع 
الآخــرون. واأردفــت: بذلك نحقق ال�شتدامة من 
خلل املحافظة على عادة القراءة واقتناء الكتب 
باملعرفة  والــتــزود  العمرية  الفئات  خمتلف  مــن 
والثقافة املتنوعة بالإ�شافة اإىل الفائدة الكبرة 
جتاه املحافظة على البيئة اإذ يقلل تداول الكتب 
ينتج  الأوراق ممــا  ا�ــشــتــهــلك  تــدويــرهــا  واإعـــــادة 
اإىل  بالإ�شافة  النفايات  اأقل قدر ممكن من  عنه 
الأ�شدقاء  بني  الــقــراءة  م�شاركة  على  الت�شجيع 

والأهل.
املدينة عالياً جهد املتطوعني من  وثمنت رئي�ص 
وجمعيات  واملراكز  واجلامعات  املدار�ص  خمتلف 
ا�شتعداداً  وجــه  اأكمل  على  مت  الــذي  العام  النفع 

�شعاع  "قافلة  مبتطوعي  رحبت  كما  للمهرجان، 
من  املــهــرجــان  يف  للم�شاركة  الــقــادمــني  اخلر" 
عمل  اأن  اإىل  م�شرة  العربية،  م�شر  جمهورية 
كلمة  هو  واإخل�شهم  واحــدة  كاأ�شرة  املتطوعني 
الــ�ــشــر يف جنـــاح املــهــرجــان مــنــذ انــطــلقــتــه عام 

وا�شتدامته.  ،2006
املدينة:  رئي�ص  ت�شيف  ال�ــشــتــدامــة  هــذه  وحـــول 
للطلبات  املدينة  ا�شتجابت   ،2020 الــعــام  منذ 
يكون )مهرجان  كــي  املجتمع  اأبــنــاء  مــن  الــــواردة 
الوراقني للكتاب امل�شتعمل( م�شتداماً اإثر النجاِح 
الكبر له، وبناًء عليه قررت املدينة تنظيم "�شوق 
الوراقني للكتب امل�شتعملة" يف ال�شبت الأول من 
الذي  واملعريف  الثقايف  للدور  ا�شتمراراً  �شهر  كل 

توؤديه جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع.
امل�شاركة  فــر�ــشــة  املـــهـــرجـــان  يــتــيــح  وقـــالـــت:      
كتب  املــراحــل من جمع  التطوعية خــلل جميع 
وعمليات فرز وت�شكيل جلان للمناوبة والإ�شراف 
عــلــى عــمــلــيــات الــبــيــع والــتــوا�ــشــل مــع اجلمهور، 
يتيحها  الــتــي  القيمة  الــفــر�ــشــة  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
وال�شكانية  الــعــمــريــة  الــفــئــات  �شتى  مــن  لـــلـــزواِر 

لقتناء الكتب والتزود باملعرفة والثقافة.
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يف  �ساقة  جل�سة  اأو  الطويل  اجلري  ي�ساعدك  اأن  ميكن 
�سالة الألعاب الريا�سية على النوم ليال، وفقا للعلماء.

يف  بالغ  األف   30 من  اأكرث  على  اأجريت  درا�سة  ووجدت 
منت�سف العمر اأن اأولئك الذين يح�سلون على �سخ الدم 
عر�سة  اأق��ل  كانوا  الريا�سة،  ممار�سة  عرب  بانتظام، 

للحاجة اإىل حبوب مل�ساعدتهم على النوم.

عالمات حتذيرية مرتبطة "ب�صكل ثابت" بال�صرطان يف املرحلة الرابعة

الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762

ففي عام 2020، قام الباحثون، يف درا�شة ُن�شرت يف املجلة 
الطبية Lancet Oncology، بتحليل بيانات 7997 
ال�شرطان يف مراحل خمتلفة من  اأعرا�ص  لتقييم  مري�شا، 

املر�ص.
بني  ال�شلة  فح�ص  هو  حتديدا  الدرا�شة  من  الهدف  وكــان 
الأعـــرا�ـــص الــ�ــشــائــعــة لــلــ�ــشــرطــان ومــرحــلــة الــ�ــشــرطــان عند 

الت�شخي�ص.
واأفادوا: "تباينت ن�شبة املر�شى الذين مت ت�شخي�ص اإ�شابتهم 
خلل  مــن  كبرا  اختلفا  الرابعة  مرحلته  يف  بال�شرطان 
ظهور الأعرا�ص، من 1 % لل�شامة غر الطبيعية اإىل 80 
مت  التي  الأعرا�ص  من  ثلثة  وارتبطت  الرقبة.  % لكتلة 

فح�شها )تورم الرقبة واأمل ال�شدر واآلم الظهر( با�شتمرار 
الرابعة،  املرحلة  يف  بال�شرطان  الإ�شابة  احتمالت  بــزيــادة 
�شواء مت الإبلغ عنها مبفردها اأو مع اأعرا�ص اأخرى. وكان 
العك�ص �شحيحا يف حالة ال�شامة غر الطبيعية وكتلة الثدي 

ونزيف ما بعد انقطاع الطمث ونزيف امل�شتقيم".
مت  درا�شتها،  متــت  عار�شا   20 اأ�ــشــل  مــن   12 لـــ  وبالن�شبة 
اأخرى  املر�شى يف مراحل  % من   50 اأكــرث من  ت�شخي�ص 

غر املرحلة الرابعة.
الأعرا�ص  مــن   19 لـــ  بالن�شبة  اأنـــه  اأيــ�ــشــا  الــعــلــمــاء  واأفـــــاد 
ثلث  مــن  اأكـــرث  ت�شخي�ص  مت  تقييمها،  مت  الــتــي  الع�شرين 

املر�شى يف مراحل اأكرث من املرحلة الرابعة.

امل�شابني  الأ�ــشــخــا�ــص  اأنـــه لي�ص كــل  املــهــم مــلحــظــة  ومـــن 
التح�شينات  وتــعــنــي  ب�شببه.  ميــوتــون  املــتــقــدم  بــالــ�ــشــرطــان 
اأنه ميكن ال�شيطرة على احلالة لأ�شهر  اجلذرية يف العلج 

اأو �شنوات.
ينت�شر  الرابعة عندما  املرحلة  ال�شرطان يف  ت�شخي�ص  ويتم 

املر�ص من نقطة ن�شاأته اإىل ع�شو اآخر.
وُيعرف عادة بال�شرطان الثانوي اأو النقيلي وي�شعب علجه 

لأنه ي�شعب اإزالته من اجل�شم.
والهدف من تدابر العلج هو حت�شني نوعية حياة املر�شى 

واإطالة بقاء املر�شى على قيد احلياة.
وغالبا ما يتم رف�ص العلجات مثل العلج الكيميائي لعلج 
�شرطان املرحلة الرابعة، لأن خماطر العلج تفوق الفوائد.

اأن  ميكن  لأنــه  بديل  اأف�شل  ثــاين  الإ�شعاعي  الــعــلج  ويعد 
يقل�ص الأورام وي�شاعد يف تخفيف الأعرا�ص.

وبدل من ذلك، ميكن اأن ي�شاعد العلج املناعي عن طريق 
تعزيز دفاعات اجل�شم املناعية الطبيعية ملحاربة املر�ص.

والهدف من تدابر العلج هو حت�شني نوعية حياة املر�شى 
واإطالة بقاء املر�شى على قيد احلياة.

و�شيحدد طبيب الأورام عادة اأف�شل خيار علجي بناء على 
نوع ال�شرطان ومكان انت�شاره.

معدلت  كبر  ب�شكل  تعزز  العلجات  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  الوقاية  اأن  اإل  ال�شرطان،  من  احلياة  قيد  على  البقاء 

ال�شرطان ما تزال حتظى بالت�شجيع على نطاق وا�شع.

ت�شمل ال�شلوكيات ال�شحية التي يجب تبنيها ما يلي:
- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه واخل�شروات

- ممار�شة الن�شاط البدين بانتظام
- احلفاظ على وزن �شحي

تــكــون يف  ال�شم�ص عندما  اأ�ــشــعــة  ا�ــشــتــخــدام احلــمــايــة مــن   -
الهواء الطلق

وتن�ص مراكز ال�شيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها على 
ما يلي: "ميكنك تقليل خطر الإ�شابة بال�شرطان من خلل 

اتخاذ خيارات �شحية مثل احلفاظ على وزن �شحي، وجتنب 
التدخني".

يعد اكت�ساف ال�سرطان مبكرا اإحدى ا�سرتاتيجيات الرتكيز الرئي�سية ملكافحة املر�ض يف 
جميع اأنحاء العامل.وقد حاول الباحثون حتقيق ذلك من خالل تو�سيف اأعرا�ض املر�ض 
يف جميع املراحل الأربع. ووفقا لأبحاثهم، ترتبط ثالثة اأعرا�ض ب�سكل دائم بال�سرطان 

يف مرحلته الرابعة.

نرويجيون  بــاحــثــون  وفــحــ�ــص 
الـــــــ�ـــــــشـــــــجـــــــلت الـــــطـــــبـــــيـــــة 
لـــلـــمـــتـــطـــوعـــني وبــــيــــانــــات 

الو�شفات الطبية.
وقـــــال اأحـــــد اخلـــــراء: 
النتائج  هــذه  "ت�شر 
الـــلـــيـــاقـــة  اأن  اإىل 
اأن  الــبــدنــيــة ميــكــن 
اأي�شا  تـــ�ـــشـــاعـــدك 
ب�شكل  الــنــوم  على 

اأف�شل".
وقـــال الــفــريــق اإن 
اأن  يــجــب  الأطــــبــــاء 
اأولئك  ن�شح  يف  يفكروا 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن مـــ�ـــشـــاكـــل يف 
النوم مبمار�شة الريا�شة، بناء على 

النتائج.
فريق  قادها  التي  الدرا�شة،  واأرادت 
للعلوم  الــرويــجــيــة  اجلــامــعــة  مـــن 
والتكنولوجيا يف تروندهامي، معرفة 
توؤثر  اجل�شدية  ال�شحة  كانت  اإذا  مــا 
عن  ال�شخ�ص  بــحــث  احــتــمــالــيــة  عــلــى 

الأقرا�ص املنومة.
تبلغ  �شخ�شا   34357 اإىل  ونظروا 

اأعمارهم 52 عاما يف املتو�شط.
وا�شتخدموا بيانات من درا�شة �شحية 
القلب  �ــشــربــات  مــعــدل  تقي�ص  وطــنــيــة، 
اأثناء الراحة وحميط اخل�شر وم�شتويات 

الن�شاط البدين املبلغ عنها ذاتيا.
بقاعدة  البيانات  هذه  الباحثون  وربط 
بيانات الو�شفات الطبية الرويجية، 
ـــيـــانـــات عن  والــــتــــي حتـــتـــوي عـــلـــى ب
يف  �شرفها  مت  الــتــي  الأدويــــة  جميع 

ال�شيدليات.
التي  الــــــدرا�ــــــشــــــة،  نــــتــــائــــج  وتــــظــــهــــر 
 Mayo Clinic يف  ـــــ�ـــــشـــــرت  ُن
 5800 اأن   ،Proceedings

خلل  للنوم  اأدويـــة  على  للح�شول  �شعوا  متطوع 
الدرا�شة التي ا�شتمرت 14 عاما.

والزوبيكلون  الــزولــبــيــدمي  الأدويــــة  هــذه  و�شملت 
ُت�شرف  التي   - وامليلتونني  والبنزوديازيبينات 
املتحدة  اململكة  يف  الــنــوم  مل�شاكل  طبية  بو�شفة 

والوليات املتحدة.
%17 مــن م�شاكل  اأن مــا يقرب مــن  وهــذا يعني 
نوم امل�شاركني كانت خطرة مبا يكفي لتطلب من 

الطبيب و�شف الأقرا�ص املنومة.
اأف�شل حالة بدنية  لكن امل�شاركني الذين كانوا يف 

ومار�شوا الريا�شة،
 ا�شتخدموا عددا اأقل من هذه الأدوية املنومة التي 

ت�شتلزم و�شفة طبية.
ومـــــع ذلـــــــك، تـــبـــايـــنـــت قـــــوة هـــــذه الــنــتــيــجــة بني 

املجموعات.
وكان الرجال الن�شطون الذين تزيد اأعمارهم عن 
65 عاما هم الأقل عر�شة للبحث عن الأقرا�ص 
من  اأكــرث  ا�شتفادوا  اأنــهــم  اإىل  ي�شر  مــا   - املنومة 

ممار�شة الريا�شة.
وتظهر النتائج اأن الرجال الأكرث لياقة كان لديهم 
الأدويــــة  اإىل  للحاجة   15% بن�شبة  اأقـــل  خــطــر 

مل�شاكل النوم املزعجة التي يعانون منها.
ومع ذلك، 

مل يتم تقلي�ص معدل تناول الأقرا�ص املنومة بني 
الن�شاء الأكرث لياقة )12%(.

الأ�شتاذة  اإرن�شت�شن،  ليندا  الدرا�شة  معدة  وقالت 
املـــ�ـــشـــاعـــدة يف الــ�ــشــحــة الـــعـــامـــة والــتــمــريــ�ــص يف 

الذين  الأ�ـــشـــخـــا�ـــص  اأن  "لحظنا  اجلـــامـــعـــة: 
يتمتعون بحالة بدنية اأف�شل لديهم خماطر 

اأقل لتناول الأقرا�ص املنومة".
اأن  اإىل  النتائج  هــذه  "ت�شر  واأ�ــشــافــت: 

اللياقة البدنية ميكن اأن ت�شاعدك اأي�شا 
لأن  اأف�شل".ونظرا  ب�شكل  النوم  على 

الدرا�شة تابعت امل�شاركني لأكرث من 
النتائج  اأن  الباحثون  يعتقد  عقد، 

يجب اأن توؤثر على ن�شائح النوم التي 
يقدمها الأطباء ملر�شاهم.

وُيعتقد اأن متارين القوة والتمارين الهوائية، مثل 
ال�شباحة، تعمل على  اأو  الدراجات  اجلري وركوب 

حت�شني النوم وتقليل احلاجة اإىل اأدوية النوم.
لكن الباحثني مل ي�شرحوا ملاذا قد تخفف التمارين 

من م�شاكل النوم.
اإىل  يــرجــع  ذلـــك  يف  ال�شبب  اأن  اخلــــراء  ويعتقد 
الأ�شا�شية.  اجلــ�ــشــم  حـــــرارة  درجــــة  يف  الــتــغــرات 
درجة  ترتفع  الريا�شة،  ممار�شة  عند  لأنــه  وهــذا 
النتهاء من  تنخف�ص مبجرد  ثم  حــرارة ج�شمك 

التمرين.
التغر يف  احلـــرارة  درجــة  النخفا�ص يف  ويحاكي 
درجة احلرارة الذي يحدث عندما تهداأ لتغفو، ما 
قد يخدع عقلك ليعتقد اأن الوقت قد حان للنوم، 

وفقا لدرا�شة اأجريت يف عام 1997.
وغالبا ما ي�شر الأرق اإىل جانب القلق والكتئاب 
على  يوؤثر  اأن  ميكن  والتوتر  املقلقة  الأفــكــار  لأن 

نومك.
لذلك،  ونتيجة 

اأن  ميــــــــكــــــــن 
ـــــــاعـــــــد  ـــــــش ـــــــ� ت
الــتــمــاريــن يف 
على  الــتــغــلــب 

مـــن  الأرق 
تعزيز  خـــــلل 

�شحتك العقلية من 
خـــــــلل اإطـــــــلق 

الإندورفني.

تواجه م�صكلة يف النوم؟ 
.. حاول ممار�صة الريا�صة!

�صعف ال�صمع قد يوؤدي اإىل 
تاأخر النطق عند الأطفال

•• اأبوظبي: الفجر

اأكد الدكتور اأحمد �شبانه اأخ�شائي جراحة الأنف والأذن واحلنجرة 
الوالدان  ي�شعر  ما  ان كثراً   ، العني  مبيديكلينيك م�شت�شفى فرع 

بالقلق حيال تاأخر 
طفلهما  نـــــطـــــق 
عند  وخـــ�ـــشـــو�ـــشـــاً 
بنظرائه  مقارنته 

من الأطفال.
من  كـــــثـــــر  ويف   
الأحـــــــــــــيـــــــــــــان قــــد 
يـــــــرافـــــــق تـــــاأخـــــر 
ب�شعف  الــــنــــطــــق 
انـــــتـــــبـــــاه الـــطـــفـــل 
ومـــــيـــــولـــــه لـــرفـــع 
الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــوت مــــع 
الغ�شب  �ـــشـــرعـــة 

وال�شتثاره.
كل هذه الأعرا�ص 

تاأخر  تـــرافـــق  الــتــي 
ال�شمع والــذي بدوره  اإىل احتمال وجــود �شعف يف  النطق توجهنا 
قد يكون له اأ�شباب كثرة  معظمها ميكن حله باللجوء اإىل طبيب 

الأنف والأذن واحلنجرة لت�شخي�شه مبكراً وحتديد علجه.
فوجود �شوائل غر طبيعة يف الأذن الو�شطى بالإ�شافة اإىل جتمع 
ال�شملخ يف الأذن اخلارجية هما اأحد اأكرث امل�شببات �شيوعاً والتي 

ت�شخ�ص ب�شهوله يف عيادة الأنف والأذن واحلنجرة. 
وهذا  �شليم  ب�شكل  ينطق  لن  جيد  ب�شكل  ي�شمع  ل  الــذي  فالطفل 

�شينعك�ص على �شلوكه وتطوره الروحي احلركي. 
اأطفالهم  عند  النطق  بتاأخر  ال�شك  حالة  يف  الآبــاء  نن�شح  ولذلك 
�شمع  نق�ص  اأي  وجـــود  لنفي  املخت�ص  الطبيب  لــزيــارة  بــالإ�ــشــراع 

م�شبب لهذا التاأخر يف النطق
واأ�شرع  فاعلية  اأكـــرث  الــعــلج  كـــان  اأ�ــشــرع  الت�شخي�ص  كـــان  وكــلــمــا 

تاثراً.
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العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ال جي تي مي )�ض ذ م م(  
-املطينة  ديــرة   - ال�شويدي  الغرير  احمد  عبداهلل  خالد  ملك   129 مكتب   : العنوان 
القيد  583461 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  ذات م�شوؤولية حمــدودة   : القانوين  ال�شكل   -
دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائــرة  تعلن  997099 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  لــدى  واملوثق   2022/12/7 بتاريخ  دبــي  قــرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/12/7 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   405 مكتب   : العنوان  قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�ض  ا�سعد  املعني 
 : فاك�ص   04-4329083  : هاتف   - بردبي   - خليفة  بــرج   - التجاري  ابوظبي  بنك 
خلل  وذلــك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-4329084

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سركة والنبورن للنقل - ذ م م  
3036 ملك موؤ�ش�شة مدينة دبي للطران - جممع دبي لل�شتثمار  العنوان : مكتب 
686677 رقم  ، رقم الرخ�شة :  بردبي - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمــدودة 
1113353 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله 
2022/12/14 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/14 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني احمد الغربى لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 601 ملك 
-2287774  : املرقبات هاتف   - ديرة   - الزرعوين  ملالكها جمموعة  للعقارات  زاركــو 
04 فاك�ص : 2260616-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 70533
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ا�سعد عبا�ض و�سركاه )حما�سبون قانونيون( 
العنوان : مكتب 405 ملك بنك ابوظبي التجاري - برج خليفة - بردبي - هاتف 
: 4329083-04 فاك�ص : 4329084-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد 
ال جي  لت�شفية  اأعــله  املــذكــور  امل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  دبــي  وال�شياحة يف 
تي مي )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/12/7 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/7 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�ص 
العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : احمد الغربى لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 601 ملك زاركو للعقارات ملالكها جمموعة الزرعوين 
  04-2260616  : 2287774-04 فاك�ص   : املرقبات هاتف   - - ديرة 
امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبــي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هــذا  مبوجب 
املذكور اأعله لت�شفية �سركة والنبورن للنقل - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/12/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/11/14 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري      SHCFICICOMS2023 /0000378 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : دانى يل بلنر - جمهول حمل الإقامة  
اعلن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى 

رفع املدعي / هار�ص اأجاروال راتان لل اجروال - هندي اجلن�شية 
�شد املدعي عليه / داين يل بلنر - هندي اجلن�شية يطالب فيها بالتايل : 

�شم النزاع رقم 3849/2022 لتوفيق وم�شاحلة اىل ملف الق�شية املاثلة 
عنها  ب�شورة  عليها  املدعي  واإعلن  لنظرها  جل�شة  اأقرب  وقيد  الدعوى  ت�شجيل   -1

تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   290.000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   -2
الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2022/9/14 م حتى متام ال�شداد. 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي  الزام   -3
املحكمة  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/9 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/30م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0009294 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / علي ر�شا عادل يو�شف زاده حيات داودى - العنوان : 9705049 
زينب ر�شا - العنوان : 9705050

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   26/1/2023 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعله ل�شالح / امل�شت�شفى الأمريكي - دبي - �ص ذ م م - بالتايل : ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن بان يوؤديا 
وخم�شون  ومائتان  الفا  وثمانون  ثمانية  درهم(   88.250.03( وقدره  مبلغ  للمدعية 
 %5 بواقع  به  املق�شى  املبلغ  على  القانونية  للفائدة  بالإ�شافة   - فلو�ص  وثلثة  درهما 
درهم  وامل�شاريف وخم�شمائة  الر�شوم  - مع  التام  ال�شداد  الدعاء وحتى  تاريخ  �شنويا من 
مقابل اتعاب املحاماة - ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005614/ 

اإىل املحكوم عليه : فاطمة �شهاب حمد خليفة الهويل 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ احمد �شامل عبداهلل علي احلو�شني  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 54193  
اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عرفان احمد نظري اأحمد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009086/ 

اإىل املحكوم عليه : عرفان اأحمد نظر احمد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 18345.0  

اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   UAQCFICIREA2022 /0000682 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة الإمارات احلديثة للعقارات  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/2/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
اأم القيوين  الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام 
بو�شفك   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/25م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004823 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد حممود علي جر 
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/24 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004824 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد حممود علي جر  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/25 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
رقم الرخ�شة : 102729

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

ال�شم التجاري : مطعم ومطبخ امللوك - ذ م م 
م -  م  ذ  امللوك  اعــله هي : مطعم ومطبخ  املــذكــورة  ال�شركة  بــان  نعلن للجميع 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات 
التنمية  دائــــرة  يف  مرخ�شة  وتــعــديــلتــه   )1984( ل�شنة   )8( رقـــم  الحتــــادي 
قرر  وقد   )102729( رقم  القت�شادية  حتت  بالتنمية  و�شجلته   القت�شادية 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�ص التقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر العــلن وعلى  املذكورة اعله خلل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة   ،  هاتف :    ، �ص.ب :  

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
التاريخ 2023/1/27 

اعــــــــــالن
رقم  مقيم  هوية  بطاقة  حامل  اجلن�شية  باك�شتاين  خان،  لل  يو�شف  حممد   / اأدناه  املوقع  اأنا 
للنقليات  اك�شر�ص  لكجرات  بالتوقيع  وخمّول  مندوب  ب�شفتي   ،784196885915858
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   ،  CN-1094661  : رقم  التجارية  الرخ�شة  العامة، 
بتاريخ   ،  2250025518 رقم:  حتت  العدل  الكاتب  لدى  امل�شدقة  الوكالة  مبوجب  اأبوظبي، 
بالتوقيع  ال�شلة  ذات  امل�شائل  عن  م�شوؤول  ل�شت  باأنني  مبوجبه  اأعلن    ،2022/10/25
رقم:  مقيم  هوية  بطاقة  يحمل   ، اجلن�شية  باك�شتاين  اقبال،  ظفر  ظفر  عدنان  لل�شيد  املزيف 
784198621573918، يف التفاقية وامل�شتندات الأخرى املتعلقة بكجرات اك�شر�ص للنقليات 
املتعلقة بكجرات  امل�شتندات  باأنه وقع مزيفا يف كثر من  باأنني علمت  العامة، ويرجى ان يلحظة 

اك�شر�ص للنقليات العامة. 
مع اطيب التحيات.

حممد يو�شف لل خان 
رقم الت�شال : 0504912920

اإىل من يهمه الأمر 

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن ح�شور اجتماع اخلربة

الدعوى رقم 2022/3733 - جتاري جزئي 
حمكمة عجمان البتدائية املدنية التجارية

اإىل املدعى عليه : ال�شيد/ حمد خالد عبداهلل اأحمد الرياي�شة - جمهول حمل الإقامة. 
مبا اأن املدعى : م�شرف الإمارات الإ�شلمي - بوكالة : مكتب جابر را�شد ال�شلمي للمحاماة والإ�شت�شارات 

القانونية قد اأقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 3733/ 2022 جتاري- جزئي عجمان، 
فاأنتم مكلفون اأو وكيلكم القانوين باحل�شور اأمام اخلبر امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلرة 
الثانية يوم اخلمي�ص املوافق 02 من فراير 2023 ال�شاعة الواحدة ظهرا، مبقر مكتب اخلبر “ دار 
بناية  بور�شعيد،  منطقة  ني�شان  وكالة  خلف  الإحتاد،  �شارع  ديرة  دبي   " وال�شت�شارات  للح�شابات  البيان 
اخليمة، مركز الرائد للأعمال، ط3 مكتب 11 هاتف رقم 043599997- ، فاك�ص : 042511318 
، 0545330392 - م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�شبا 
لتي�شر اأعمال اخلرة ومتكني اخلبر من اأداء مهمته وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف حال عدم احل�شور 

�شيتم الإجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�شريف الدكتور : حممد الفقية
هاتف : 0506521992

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
املو�شوع : اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 0000433 / ال�شنة 2023
لدى حمكمة الفجرية ، جتاري ، جزئي

املرفوعة من قبل : وليد ل�شناعة مواد العزل.ذ.م.م
�شد : النجوم الثلثة لتجارة مواد البناء

اأو  املدعى عليها �شركة النجوم الثلثة لتجارة مواد البناء مدعو للح�شور �شخ�شياً 
بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة املقرر عقدها ال�شاعة 10 �شباحا يوم الثنني 
دبي  باأمارة  الكائن   / عادل  ي�شري   / اخلبر  مبقر  وذلك   2023/2/6 ل  املوافق 
703. م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات  اخلليج التجاري - برج اونتاريو - مكتب 

التي ترغبون يف تقدميها للخبر 
اخلبري / ي�شري عادل
 للتوا�شل / مكتب رقم : 045588206
موبايل رقم / 0551019871

اإعالن اإجتماع خربة 

70608
العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار )427/2023(

املنذر : نور بنك - �ص.م.ع
املنذر اليا : بينجامني باويل

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:
ب�شكل  عليكم  امل�شتحقة  املبالغ  اجمايل  وت�شوية  ل�شداد  نهائي  ب�شكل  بخطركم  املنذر 
2،313،810،06 درهم اماراتي )مليونان وثلثمائة وثلثة ع�شر  فوري وقيمتها 
للإجراءات  جتنباً  ذلــك  و  غــر(  ل  فقط  فلو�ص  و�شته  درهــم  وع�شر  وثمامنائة  األــف 
القانونية التي �شيتم اتخاذها �شدكم ل�شرداد حقوق املنذر وفقاً لأحكام املادة )25( 
2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي و يف حال  من القانون رقم )14( ل�شنة 
مل يتم �شداد كامل املبالغ امل�شتحقة املر�شدة بذمتكم يف خلل مدة ل تتجاوز )30( 

ثلثني يوماً من تاريخ اخطاركم بهذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70353

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

املحيط  )موؤ�ش�شة  املرزوقي  �شلطان  عبداهلل  علي   / امل�شفي  يعلن  بهذا 
حما�شبون قانونيون( اأنه مت تعيينه م�شفيا ل�شركة )برميى جيت للتجارة 
العامة �ص ذ م م - رخ�شة رقم )711087( فعلى كل من له مطالبات او 
حقوق على ال�شركة املذكورة التقدم بامل�شتندات الثبوتية الدالة على ذلك 
خلل 45 يوم من تاريخ هذا الإعلن على العنوان التايل :  دبي - �ص ب 
86425 ، هاتف 2650665-04 ، فاك�ص 2650645-04 ، بريد 

 oceanalimarzoqui@gmail.com : اإلكروين
امل�شفي/ علي عبداهلل �شلطان املرزوقي 
موؤ�ش�شة املحيط حما�شبون قانونيون

اإعالن تعيني م�شفي 

70021 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

املحيط  )موؤ�ش�شة  املرزوقي  �شلطان  عبداهلل  علي   / امل�شفي  يعلن  بهذا 
حما�شبون قانونيون( اأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري حلل وت�شفية 
�شركة / برميى جيت للتجارة العامة �ص ذ م م ، فعلى كل من له مطالبات 
الدالة على  الثبوتية  بامل�شتندات  التقدم  املذكورة  ال�شركة  او حقوق على 
ذلك خلل 45 يوم من تاريخ هذا الإعلن على العنوان التايل : دبي - 
�ص ب 86425 ، هاتف 2650665-04 ، فاك�ص 04-2650645 ، 

 oceanalimarzoqui@gmail.com : بريد اإلكروين
امل�شفي/ علي عبداهلل �شلطان املرزوقي 
موؤ�ش�شة املحيط حما�شبون قانونيون

اإعالن اإحالل وت�شفية   

70021
العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإعالن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000003 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : الحتاد ماربل اند جرانيت - ذ م م )فرع دبي( 

جمهول حمل الإقامة  
باللغتني )العربية والجنليزية(

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   1/2/2023 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 4( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خلل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0009507 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بوابة ال�شارقة للعقارات - العنوان : 9711286 
خالد بن ابراهيم بن حممد الفار�شي ، العنوان : 9711287  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   20/12/2022 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعله ل�شالح / حممد علي عبداهلل احلمادي - بالتايل : ن�ص احلكم 
وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعي  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
)149422( درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى 
املدة  خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما  بامل�شروفات.  والزمتهما  ال�شداد  متام  وحتى 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جيهان بنت عزالدين الزرق  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000247/ 

اإىل املحكوم عليه : جيهان بنت عزالدين الزرق 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ احمد مهدي احمد العبا�شي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 5850.0 درهم

اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن بالن�شر )2023/178(

يف الإنذار العديل رقم )2022/1/292381(
املنذرة : الوج لتجارة مواد البناء - �ص.ذ.م.م

 AL QASEES BUILDING( البناء  ملقاولت  الق�شي�ص  موؤ�ش�شة   -1  : اإليهم  املنذر 
اإمارة راأ�ص اخليمة من  �شادرة   )27156( رقم  رخ�شه   )CONTG

اإماراتى اجلن�شية )جمهول حمل الإقامة (  - ال�شحي  دربول  على  احمد  الرحمن  عبد   -2
م�شرى اجلن�شية )جمهول حمل الإقامة(  - حممد  �شيد  �شعبان  حممد   -3

املو�شوع / اإعلن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2022/1/292381(
ان املنذرة تنذر / املنذر �شدهم باأن يوؤديا لها بالت�شامن والتكافل مبلغ وقدره )58،118 درهم( 
)ثمانية وخم�شون الف ومائة وثمانيه ع�شر درهم( وذلك خلل خم�شة اأيام من تاريخ اعلن هذا 
اداء  امر  ا�شت�شدار  املنا�شبة مبا فيها  القانونية  الإجــراءات  باتخاذ كافة  ، وال �شوف نقوم  الإنــذار 

�شدكم واإلزامكم بالر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونيه والتعوي�ص املنا�شب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سانيداد للتجارة العامة  
العنوان : م�شتودع رقم 97 ملك حممد خليفة �شلطان بن حبتور - الق�شي�ص ال�شناعية 
الثانية - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�شة : 716245 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1609942 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل 
ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب  رقم 
 : فــاكــ�ــص   04-2973060  : هــاتــف   - �ــشــعــيــد  بــــور   - ديــــرة   - الــ�ــشــبــاب 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية �سانيداد للتجارة العامة وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762



الثالثاء   31  يناير    2023  م   -    العـدد   13762  
Tuesday   31    January    2023   -  Issue No 13762 25

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
ال�شـــــادة/واقن  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN كافيه رخ�شة رقم:3767790 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : روح الحتاد للهواتف املتحركه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 1307897 
تعديل راأ�ص املال اىل/ 150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم حممد حامد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد علي بوناكاى %30
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم حممد حامد %70

تعديل ال�شم التجاري من/ روح الحتاد للهواتف املتحركه 
SPIRIT OF THE UNION MOBILE 

اىل / روح الحتاد للهواتف املتحركة ذ.م.م 
 SPIRIT OF THE UNION MOBILE PHONES L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز امورتال لتجميل ال�شيدات

 رخ�شة رقم: CN 4738425 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال اىل/ 10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه �شعيد خليفه دغي�ص الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه �شعيد خليفه دغي�ص الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دوجن توى قوينه %100
تعديل ال�شم التجاري من/ مركز امورتال لتجميل ال�شيدات 

IMMORTAL LADIES BEAUTY CENTER 

اىل / مركز امورتال لتجميل ال�شيدات -  �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 IMMORTAL LADIES BEAUTY CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ص على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن قرار بالتنفيذ 

  1006/2020/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- نياجرا للتجارة �ص.ذ.م.م 2- �شعيد علي م�شايخى 3- رويال هوم 
للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 4- حممد مهدي �شعيد م�شايخي 5- اللور ل�شناعة اخلزف 

والواين الزجاجية �ص ذ م م  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/18 اخطاركم بتحويل احلجز حتفظي 
جتاري رقم 93-2019 اىل حجز تنفيذي يف حدود مبلغ وقدره )6534384.09( درهم 

وذلك وفقا للجراءات . 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن حم�شر حجز بالن�شر   
  207/2017/2597 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
لل�شقق  المــــارات جــرانــد  املــهــري 2-  كــدفــور  املنفذ �ــشــدهــم/1- خالد حممد  اىل 
   - القانونية   وال�ــشــتــ�ــشــارات  للمحاماة  المــــارات   -3 فــرديــة  موؤ�ش�شة   - الفندقية 

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي ال�شلمي

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقار رقم الر�ص 22 - 
منطقة املركزي التجاري الوىل - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )261912475.63( 
درهــم يف امللف اعــله وذلــك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار 

املحكمة ال�شادر بتاريخ:2023/1/3 . 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
  264/2019/211 تنفيذ عقاري 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- حممد ابوالقا�شم ح�شن �شديق  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة داماك للتطوير ذ.م.م
املنفذ به  املبلغ  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/1/30 اخطاركم ب�شداد 
وقدره )1.103.332.78( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 
الر�ص 342 - رقم الوحدة 4606 - املنطقة برج خليفة - ا�شم املبنى ذا دي�شتنك�شن 
- امل�شاحة 155.89 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من 

قانون الجراءات املدنية . 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1213/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اخلرة البتدائية التجارية الوىل رقم 262

درهم   )73182( وقــدره  مبلغ  للمدعيني  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والفائدة 5% من تاريخ وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعيني مبلغ )10000( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:خليفة �شلطان عبداهلل بن حارب املهري - واخرون

عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية - عجمان - �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - مبنى كي بي ات�ص القاب�شة الرا�شخون 
- �شقة معر�ص رقم 1 بجوار �شوبر ماركت فيفا ومقابل ت�شهيل - وميثله:را�شد عبداهلل ح�شن عبود احلفيتي

املطلوب اإعلنهما :  1- درة الغد للأعمال الفنية �ص.ذ.م.م 2- حممد ال�شيد حممد حممد ابو النجا  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما 

املنعقدة بتاريخ:2022/12/29 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح  مو�شوع الإعــلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال�شباب  فلهذه  اعله  ا�شمه  املذكور  املدعي 
للمدعيني مبلغ وقدره )69.048( درهم ت�شعة و�شتون الف وثمانية واربعون درهما - وفائدته بواقع 5% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2022/6/19 وحتى متام ال�شداد والزمتهما بالت�شامن بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2632/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية التجارية الثالثة رقم 13

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ )85580( درهم اماراتي )خم�شة وثمانون الف 
وخم�شمائة وثمانون درهما( ل�شالح املتنازع والفائدة ال�شنوية وقدرها 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 

ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عبداهلل بن ح�شن بن عبداهلل ال ال�شيخ

عنوانه:المارات - امارة دبي -  القرهود - ديرة - دبي - �شارع 57 - مبنى بو�شقر اجلديدة - �شقة 108 - 
بالقرب من حمطة مرو جيجيكو

املطلوب اإعلنه :  1- اأندريا�ص تيودور نابربايومر   -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2023/1/23 يف مادة جتارية الزام 
املدعي مبلغ وقــدره )85580( خم�شة وثمانون الف وخم�شمائة وثمانون درهما  يــوؤدي اىل  ان  املدعي عليه 
والفائدة بواقع 5% من 2022/12/21 وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1912/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اخلرة البتدائية الثالثة رقم 272
مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ )1.991.465.24( درهم مليون وت�شعمائة وواحد وت�شعون الف وربعمائة 
احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�ص  وع�شرون  واربــعــة  درهما  و�شتون  وخم�شة 

يف:2018/10/23 وحتى متام ال�شداد . 
املدعي:بلتورا للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع زعبيل - مبنى مونتانا - �شقة 506
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهري

املطلوب اإعلنه :  1- باري�ص جالري ذ.م.م - فرع   -  �شفته : مدعي عليه
املذكورة اعله  الدعوى  بــتــاريــخ:2023/1/9 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  الإعــلن  مو�شوع 
ل�شالح/ بلتورا للتجارة العامة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.991.465.24( 
والفائدة   - فل�ص  وع�شرون  واربعة  درهما  و�شتون  وربعمائة وخم�شة  الف  وت�شعون  وواحد  وت�شعمائة  درهم مليون 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف و 1000 درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15261/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

ا�ص  ات�ص  املرجتع رقم )000019( وال�شادر عن بنك  ال�شيك  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�شوع 
بي �شي بقيمة )57500( .

طالب التنفيذ : ابراهيم عبداملنان عبدالرحمن العور - اماراتي اجلن�شية
�شكوير  اعمار  - مبنى  بوليفارد  �شارع   - دبــي   - الوىل  زعبيل   - دبــي  امــارة   - عنوانه:المارات 

4 - �شقة 208 - برج خليفه
املطلوب اإعلنه : 1- �شهباز لل حممد - باك�شتاين اجلن�شية - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وقــدره )59165( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )7( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

 2806/2022/60 امر اأداء 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- انوفا رفينينج اند تريدينج م.م.ح  -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :وود مان�ص ميدي تيك �ص.ذ.م.م 

وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي
بالزام  بــتــاريــخ:2022/12/19  البتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت  فقد  اداء  امــر  ا�شت�شدار  طلب 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )632263.39( درهم �شتمائة واثنان وثلثون 
الفا ومئتان وثلثة و�شتون درهما وت�شعة وثلثون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة - ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال عمل بن�ص املادة 147 من 

قانون الجراءات املدنية . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

 84/2023/60 امر اأداء 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- الت�شاهد زونو حمبوب العامل  -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شميمه اخر بوبى 

وميثله:ا�شماعيل ابراهيم �شقر ابراهيم احلو�شني
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/1/16 بالزام املدعي 
الــف درهــم ومع  تــوؤدي للمدعية مبلغ وقــدره )250.000( درهــم مئتان وخم�شون  بــان  عليه 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
بح�شب  ا�شتئنافه  او  المــر  التظلم  يف  احلق  ولكم   - املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  خم�شمائة 

الحوال عمل بن�ص املادة 147 من قانون الجراءات املدنية . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:614/2022/440 طعن مدين 
املنظورة يف:الدائرة املدنية الأوىل - متييز رقم 548

مو�شوع الطعن : قبول النق�ص �شكل ومو�شوعا ونق�ص احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�ص والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب . 
الطاعن:ح�شام حممود الرفاعي

عنوانه:المارات - امــارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع البــراج - مبنى مبنى 
فيفتي وان تاور - �شقة 12010 و 1206 - وميثله:فريد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العو�شي

الفقار علي غلم احمد-  مطعون  ذو  :  1- زهر عبا�ص حممد ح�شني 2-  اإعلنهما  املطلوب 
�شدهما 

عليكم  ويتوجب  اعــله  املــذكــور  الطعن  عليكم  اقــام  الطاعن  بــان  نعلنكم    : الإعـــلن  مو�شوع 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:6760/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )15000( وقــدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
املعجل بل  باملنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من 

كفالة  . 
املتنازع:العربية 4 يو بزن�ص �شتاب

 B مبنى قرية العمال بلوك - G04 عنوانه:المارات - امارة دبي - مكتب رقم
املطلوب اإعلنه :  1- امياىل اوداياجنانى ايداماجلودا  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15000( 
التام  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من  درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
و�شمول احلكم باملنفاذ املعجل بل كفالة- وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2023/2/6 ال�شاعة:09:00 
�شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:6506/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم 765

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5200( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  . 

املتنازع:جلف درايف لتاأجر ال�شيارات �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى مركز دبي للت�شوق - �شقة 314 رقم املحل 

املطلوب اإعلنه :  1- �شعد بن حممد بن �شعد طلحه  -  �شفته : متنازع �شده 
املــادة 54 من اللئحة  مو�شوع الإعــلن :  قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�ص 
 )5200( مبلغ  �شده  املتنازع  بالزام  احل�شوري  مبثابة  وقــررت  املدنية  الجــراءات  لقانون  التنظيمية 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شوم وامل�شاريف .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/13330 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- حممد �شامر �شاب  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرة الوطني
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )93335( وقــدره 

ر�شوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 7 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/13351 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- فاطمه الزهراء جكانى  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )98435( وقــدره 

ر�شوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 7 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  17356/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )116( وال�شادر عن بنك المارات دبي الوطني بقيمة 
وخم�شة  ثلثمائة   )305.645( املطالبة  مبلغ  كامل  لي�شبح  وامل�شاريف  الر�شوم  اليه  م�شافة  الف   )300.00(

الف و�شتمائة وخم�شة واربعون درهم اماراتي .
طالب التنفيذ : دار الركة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى ا�شيكو بيزن�ص بارك - �شقة 
الثالث �شقة 304

منفذ   : �شفتهما   - جادزهيف  اليا�شخاب   -2 �ـــص.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  ايه  بي  ار   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
�شدهما

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعــله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك  : قد  الإعــلن  مو�شوع 
، وعليه  املحكمة  الر�شوم خلزينة  املحكمة بال�شافة اىل مبلغ  اأو خزينة  التنفيذ  )300000( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  16967/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
المارات  بنك  وال�شادر عن  املرجتع رقم )000021(  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 

ال�شلمي بقيمة )5650(  .
طالب التنفيذ : يو�شف عبدالرحيم

اأبوهيل - �شارع ابوهيل - �شارع فرعي رقم 11اأ - بناية  عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - 
اخلليل - الطابق اخلام�ص - �شقة رقم 55 - بالقرب من م�شت�شفى دبي - مكاين:3347096769

املطلوب اإعلنه : 1- �شمارت اك�شكلوزيف لغ�شل ال�شيارات يف املواقف - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )55084.06( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70642

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
انذار عديل بالن�شر
رقم )429/2023(

املنذر : �شركة اخلليج ل�شناعات الزجاج )ذ.م.م(
�شد/ املنذر اليها : �شركة جيه اأم األ )ذ.م.م(

املنذرة تنذر املنذر اإليها وتخطرها ب�شرعة الوفاء للمنذرة مببلغ وقدره 1،267،381،17 
درهم )مليون ومائتني و�شبعة و�شتون األف وثلثمائة وواحد وثمانون درهماً و�شبعة ع�شرة 
، واإل �شوف  اأيــام من تاريخ علمها وا�شتلمها هذا الإنــذار   5 اأق�شاه  فل�شاً( وذلك يف موعد 
ت�شطر املنذرة اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�شائية يف حقها، اإ�شافة اإىل اإلزامها 
ل�شالح  ذمتها  يف  املر�شدة  املبالغ  �شداد  يف  التاأخر  عن  الناجت  لل�شرر  اجلابر  بالتعوي�ص 
املنذرة ، ف�شل عن الفوائد القانونية عن الدين التجاري 5% وحتميلها الر�شوم وامل�شاريف 
الق�شائية، بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.. مع حفظ كافة م�شتحقات 

املنذر الأخرى بجميع اأنواعها وم�شتملتها،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بن حمد ملقاولت البناء   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009371/ 

اإىل املحكوم عليه : بن حمد ملقاولت البناء 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ الكرامة لتجارة مواد البناء - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 13037.0 درهم
اأعله خلل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن بالن�شر 

 42/2023/313 جتاري  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اميرت�ص ايفنت�ص - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : بلو جينجر للتموين - �ص ذ م م - وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قبول الدعوى الراهنة وحتديد اأقرب جل�شة للنظر به واإعلن 
الدعوى  اىل  القيمة  حمــدد   5835/2022 رقــم  النزاع  ملف  �شم  منها  ب�شورة  عليها  املدعى 
الراهنة. الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 41،132.50 درهم )واحد واربعون 
الفا ومائة واثنان وثلثون درهما وخم�شون فل�شا( بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 
�شنويا من تاريخ تقدمي النزاع وحتى متام ال�شداد. الزام املدعى عليها بكافة الر�شوم وامل�شاريف 
 9.00 ال�شاعة   2023/2/6 املوافق  الثنني  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  14238/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم )500130 ، 5001310( امل�شحوبني على بنك راأ�ص 
اخليمة الوطني وال�شيك رقم )000166( امل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري - بقيمة )7.745.50( درهم 

�شامل ر�شم التبليغ وال�شيغة التنفيذية ور�شم التنفيذ واملنع من ال�شفر والبتكار واملعرفة  .
طالب التنفيذ : ي�شر لتاأجر ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بزن�ص - 
�شقة 38 - مكتب 3804 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي

املطلوب اإعلنهما : 1- يا�شر عبدالواحد وحيد 2- فني كرافت للثاث �ص.ذ.م.م - �شفتهما: منفذ �شدهما
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7805.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13762 بتاريخ 2023/1/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1459/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال نف�ص الثانية رقم 72

و�شداد  ونفقة عدة  بنوة  ونفقة  واجــرة ح�شانة  واثبات ح�شانة  لل�شرر  املطالبة طلق   : الدعوى  مو�شوع 
اجرة م�شكن احل�شانة. 

املدعي:نهى جلل ابراهيم ال�شربيني
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة �شبورت �شيتي - جولف تاور - الطابق التا�شع - �شقة رقم 905

املطلوب اإعلنه :  1- حممد رفعت امني احمد علم  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة طلق لل�شرر واثبات ح�شانة واجرة ح�شانة 
ونفقة بنوة ونفقة عدة و�شداد اجرة م�شكن احل�شانة - وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2023/3/7  
فاأنت  القرهود لذا  ال�شخ�شية يف منطقة  التقا�شي عن بعد يف مبنى الحــوال  ال�شاعة 08.30 �ص يف قاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021
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•• القاهرة - الفجر:

العامري،  ركــا�ــص  بــن  اأحــمــد  �شعادة  ّقــدم 
رئــيــ�ــص هــيــئــة الــ�ــشــارقــة لــلــكــتــاب، ن�شخة 
مــوقــعــة مـــن اأحــــــدث الأعــــمــــال الأدبـــيـــة 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
املجل�ص  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي،  بـــن حمــمــد 
الأعلى حاكم ال�شارقة، رواية “اجلريئة”، 
الفتاح  عبد  املــ�ــشــري؛  الرئي�ص  لفخامة 
فخامته،  عــن  نيابة  وت�شلمها  ال�شي�شي، 
الدكتور  مــعــايل  امل�شري  الــــوزراء  رئي�ص 

م�شطفى مدبويل.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلل مـــ�ـــشـــاركـــة الــهــيــئــة يف 
“معر�ص  مـــن  الـ54  ـــــدورة  ال فــعــالــيــات 
تقام  الــتــي  للكتاب”،  الــــدويل  الــقــاهــرة 
حتت �شعار “معاً نقراأ نفكر نبدع” خلل 
الفرة ما بني 25 يناير وحتى 6 فراير 
للمعار�ص  مــ�ــشــر  مـــركـــز  يف   ،2023

الدولية بالتجمع اخلام�ص.
الهيئة  جـــنـــاح  يف  الـــعـــامـــري،  وا�ــشــتــقــبــل 
الر�شمية  ال�شخ�شيات  كــبــار  مــن  عــــدداً 

راأ�شهم  على  كــان  امل�شريني،  وامل�شوؤولني 
رئي�ص الوزراء امل�شري، اإىل جانب معايل 
ومعايل  الثقافة،  وزيــرة  الكيلين  نيفني 
ال�شباب  وزيـــر  �شبحي  اأ�ــشــرف  الــدكــتــور 
اإعجابهم  والــريــا�ــشــة، حــيــث عـــروا عــن 
بــــالــــدور الــــرائــــد الـــــذي تـــقـــوم بـــه اإمـــــارة 
ال�شارقة يف ن�شر وتعزيز الثقافة العربية 

حول العامل.
وعر رئي�ص الوزراء امل�شري عن امتنانه 
بر�شالة الود التي نقلها العامري بالنيابة 
ال�شارقة،  حـــاكـــم  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  عـــن 
اعتزازه  ال�شمو عن  واأعــرب فيها �شاحب 

رئي�شاً  امل�شرية  للدولة  الكبر  وتقديره 
وحكومة و�شعباً، فيما اأكد مدبويل بدوره 
على املكانة املماثلة ل�شاحب ال�شمو لدى 

م�شر وامل�شريني. 
وعــلــى هــامــ�ــص مــ�ــشــاركــة الــهــيــئــة، اجتمع 
�شعادة اأحمد العامري مع وزيرة الثقافة 
امل�شرية د.نيفني الكيلين، ملناق�شة �شبل 
التعاون بني اجلانبني يف جمالت  تعزيز 
بحجم  م�شيدًة  الثقايف،  والتبادل  الن�شر 
املــ�ــشــاركــة الــتــي متــثــلــهــا دولــــة الإمــــــارات 
املعر�ص  يف  لـــيـــ�ـــص  املــــتــــحــــدة  الـــعـــربـــيـــة 
فــحــ�ــشــب، بــل وعــلــى كــافــة املــ�ــشــتــويــات، يف 

املقرحات  عــدداً من  العامري  حني قدم 
امل�شرية  الــهــيــئــة  مـــع  الـــتـــعـــاون  لــتــعــزيــز 
نيفني  الدكتورة  دعا  كما  للكتاب،  العامة 
الدين،  بهي  اأحمد  والدكتور  الكيلين، 
للكتاب،  الــعــامــة  امل�شرية  الهيئة  رئي�ص 
القرائي  ال�شارقة  مهرجان  يف  للم�شاركة 

للطفل يف دورته املقبلة.
وقـــال �ــشــعــادة اأحــمــد الــعــامــري: “جت�شد 
الدويل  الــقــاهــرة  مــعــر�ــص  يف  م�شاركتنا 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  لــلــكــتــاب، روؤيـــــة �ــشــاحــب 
القا�شمي،  حمــمــد  بــن  �شلطان  الــدكــتــور 
ال�شارقة،  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�ص  ع�شو 

الثقافية  املــراكــز  بــني  الــتــعــاون  تعزيز  يف 
القلب  تــاأتــي م�شر يف  الــتــي  املــنــطــقــة،  يف 
وثقل  را�شخة  مكانة  من  متثله  ملا  منها، 
اأن  الــعــربــيــة  للثقافة  ميــكــن  ل  حــ�ــشــاري 
�شرورة  عــلــى  مـــوؤكـــداً  بدونه”.  تــزدهــر 
اإىل  الرامية  اجلــهــود  بــذل  يف  ال�شتمرار 
تنفيذ  عــر  الــ�ــشــامــلــة،  النه�شة  حتقيق 
املــزيــد مــن خطط الــتــعــاون الــثــقــايف، مبا 
دورها  لعب  العربية من  ميّكن احل�شارة 

املحوري بني احل�شارات الإن�شانية كافة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت د.نــيــفــني الكيلين: 
احلـــراك  يف  اأ�ــشــا�ــشــي  �ــشــريــك  “ال�شارقة 

الــثــقــايف والإبـــداعـــي يف جــمــهــوريــة م�شر 
�شاحب  بغريب عن  لي�ص  وهــذا  العربية، 
الدائم  لــدعــمــه  الــ�ــشــارقــة،  حــاكــم  ال�شمو 
�شنوات  مـــــدار  عــلــى  املــ�ــشــريــة  لــلــثــقــافــة 
ح�شور  اأهــمــيــة  عــلــى  مـــوؤكـــدًة  طويلة”. 
“هيئة ال�شارقة للكتاب” يف دورات معر�ص 
الــقــاهــرة الــــدويل لــلــكــتــاب انــطــلقــاً من 
العلقات  قوة  تعك�ص  التي  ال�شراكة  هذه 

التاريخية بني البلدين ال�شقيقني.
امل�شري  والــريــا�ــشــة  ال�شباب  وزيـــر  واأكـــد 
الوا�شع  احلــ�ــشــور  عــلــى  �شبحي  اأ�ـــشـــرف 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف م�شر، 

واملجالت،  الــقــطــاعــات  ملختلف  ودعــمــهــا 
وقال : “اأحد الأهداف الأ�شا�شية ملعر�ص 
املجال  اإتـــاحـــتـــه  هــــو  ــكــتــاب  لــل الـــقـــاهـــرة 
لأ�شقائنا يف الدول العربية لعر�ص الثقافة 
والراث العربي الكبر، ومناق�شة حا�شر 
لبد  الــتــي  الــعــربــيــة،  الثقافة  وم�شتقبل 
تواجه  كقوة  املهم  دورهــا  متار�ص  اأن  لها 

التحديات العاملية«.
يذكر اأن معر�ص القاهرة الدويل للكتاب 
عربياً  الثقافية  الفعاليات  اأبـــرز  مــن  هــو 
ودولــــيــــاً؛ حــيــث انــطــلــقــت دورتـــــه الأوىل 
الــعــام 1969 احــتــفــاًل مبـــرور األـــف عام 
الع�شر  يف  القاهرة  مدينة  تاأ�شي�ص  على 
امل�شتمرة  لــلــتــطــورات  ونــظــراً  الــفــاطــمــي، 
انتقل  ال�ــشــتــيــعــابــيــة،  طــاقــتــه  لــتــو�ــشــيــع 
مقره  مـــن   2019 الـــعـــام  يف  املـــعـــر�ـــص 
ن�شر،  مبدينة  املعار�ص  اأر�ــص  يف  ال�شابق 
اإىل مقر جديد يف مركز م�شر للمعار�ص 
ملواكبة  اخلـــامـــ�ـــص،  بــالــتــجــمــع  الـــدولـــيـــة 
من  �شواًء  ح�شوره  على  الوا�شع  الإقــبــال 

الزوار  اأو دور الن�شر. 

خالل م�ساركتها يف فعاليات معر�ض القاهرة الدويل للكتاب ال� 54

»ال�صارقة للكتاب« تقدم ن�صخة موقعة من رواية �صلطان القا�صمي للرئي�س امل�صري

•• ال�شارقة-الفجر:

�ـــشـــمـــن فـــعـــالـــيـــات املــــهــــرجــــان الــــــدويل 
تقام   ،”3202 “اك�شبوجر  للت�شوير 
الدورة الثانية من “القمة البيئية” يوم 
املقبل حتت  12 فراير  املــوافــق  الأحـــد، 
كوكبة  لتجمع  املناخي”،  “التغّر  �شعار 
من جنوم فن الت�شوير لعر�ص اأعمالهم 
ومـــا اأحــدثــتــه مــن اأثـــر وا�ــشــح يف تعزيز 
جهود حماية البيئة يف احتفالية ب�شرية 

وح�شية وفكرية.
وحتـــفـــز الـــقـــمـــة املـــ�ـــشـــاركـــني عـــلـــى تبني 
املمار�شات الهادفة، من خلل �شل�شلة من 
واجلل�شات  احلوارية  والندوات  املعار�ص 
النقا�شية التي تتعمق يف العلقة الوثيقة 
بني فن الت�شوير وحماية البيئة، تعزيزاً 
البيئية  الق�شايا  حــول  اجلمهور  ملعارف 
امللحة وما يهدد كوكب الأر�ــص يف وقتنا 
احلايل وامل�شتقبل القريب، ب�شورة اأقرب 
ما تكون لرحلة �شردية وب�شرية فريدة، 
امل�شورين  اأفــ�ــشــل  مـــن  نــخــبــة  يــقــودهــا 

والن�شطاء وخراء احلفاظ على البيئة.
حفل افتتاح يجمع العامل

م�شاركة  الــقــمــة  افــتــتــاح  حــفــل  ويــ�ــشــهــد 
املتخ�ش�شني  امل�شورين  اأ�شهر  مــن  عــدد 
يف حـــمـــايـــة الــبــيــئــة مــــن جــمــيــع اأنـــحـــاء 
احلرميل،  خــالــد  �ــشــعــادة  ويلقي  الــعــامل، 
“بيئة”،  ملجموعة  التنفيذي  الــرئــيــ�ــص 

القمة، نظراً  افتتاح  كلمة رئي�شية خلل 
املجموعة يف  تلعبه  الــذي  الــرائــد  لــلــدور 
ال�شديقة  واحلــلــول  البيئية  البــتــكــارات 
ت�شتك�شف  نقا�شية  جل�شة  تليها  للبيئة، 
الدور احليوي الذي يلعبه فن الت�شوير 
البيئة،  عــلــى  احلـــفـــاظ  جـــهـــود  دعــــم  يف 
كًل  اجلل�شة  يف  امل�شاركني  قائمة  وت�شم 
اإيجيفاجن،  وكار�شنت  بالوغ،  جيم�ص  من 
�شون، وتديرها  واإ�شتر هورفاث، وروبي 
كــاثــي مـــــوران، الــذيــن يــقــدمــون جتربة 
يف  املناخي  التغر  ُتن�شى.اأثر  ل  معرفية 

معار�ص وثائقية
اخلفّية”  “غرينلند  مــعــر�ــص  يك�شف 
جمموعة  اإيجيفاجن،  كار�شنت  للم�شور 
من �شور الكتاب الأكرث مبيعاً الذي ُن�شر 

حيث  نف�شه،  العنوان  حتت   2021 عــام 
بني  الــفــريــدة  الــروابــط  املعر�ص  يتناول 
يف  املحيطة  والبيئة  واحلــيــوانــات  الب�شر 
كلٍّ  واعتماد  القطبية،  جزيرة غرينلند 

من هذه العنا�شر الثلثة على بع�شها.
ال�شحر  يـــذوب  “عندما  معر�ص  ويــركــز 
يف عواملنا اخلفية” للم�شور روبي �شون، 
والأنــهــار اجلليدية  الــكــهــوف  �ــشــور  على 
يف جبال الألــب، حيث ت�شهد تلك املعامل 
الــذوبــان منذ  كــبــراً يف م�شتوى  حتـــوًل 
ال�شنوات القليلة املا�شية، م�شلطاً ال�شوء 
على اأهمية توثيق وفهم تاأثرات التغر 

املناخي على تلك البيئات الفريدة.
قطبية:  “اأم�شية  مــعــر�ــص  ويـــتـــنـــاول 
املتجّمد  املـــحـــيـــط  اإىل  عــلــمــيــة  مـــهـــّمـــة 

هورفاث،  اإ�ــشــتــر  للم�شورة  ال�شمايل” 
التي  ال�شتك�شافية،  “موزاييك”  بعثة 
ت�شم مئات اخلراء من 20 دولة لبحث 
البيئي  والنظام  البحري  اجلليد  م�شر 
والغلف  للمحيط  املــ�ــشــرك  الــثــنــائــي 
الــ�ــشــمــايل، وتهدف  الــقــطــب  اجلــــوي يف 
حول  مــتــعــمــقــة  روؤى  لكــتــ�ــشــاب  الــبــعــثــة 

التغر املناخي العاملي واحلد منه.
الب�شري:  “العن�شر  مــعــر�ــص  ويــبــحــث 
بـــــــدء حقبة  مــــنــــذ  الـــــزمـــــن  كـــبـــ�ـــشـــولـــة 
الأنرثوبو�شني” للم�شور جيم�ص بالوغ، 
كوكب  على  الب�شرية  الأن�شطة  تــاأثــرات 
الأر�ص من خلل ال�شور التي التقطها، 
من  العمل  اأهمية  على  ال�شوء  لت�شليط 

اأجل حماية البيئة واملحافظة عليها.

ندوات تعّر عن �شوت كوكب الأر�ص
عنوان  حتمل  بندوة  القمة  جل�شات  تبداأ 
يناق�ص  املناخي”  الـــتـــغـــر  “تفاقم 
وكار�شنت  بــالــوغ،  جمي�ص  مــن  كـــلٌّ  فيها 
اإيــجــيــفــاجن، واإ�ــشــتــر هـــورفـــاث، وروبـــي 
�ـــشـــون، تــــاأثــــرات الــتــغــر املـــنـــاخـــي على 
ال�شمايل  القطب  مثل  متنوعة  مناطق 
والأنهار  والــكــهــوف  اجلــنــوبــي  والــقــطــب 
اجلــلــيــديــة يف جــبــال الألـــــب الأوروبــــيــــة، 
وعي  رفــع  اأهمية  امل�شاركون  يــوؤكــد  حيث 
املجتمعات وتقدمي حلول عملية ملواجهة 
خماطر التغر املناخي.وتتناول امل�شورة 
العامل  “�شياع  نـــدوة  هــورفــاث يف  اإ�ــشــر 
احلرارة  درجــة  ارتفاع  اخلفّي” تداعيات 
عــلــى الـــكـــهـــوف والأنـــــهـــــار اجلــلــيــديــة يف 

جبال الألب الأوروبية واأهميتها كم�شدر 
العلمي، بهدف  والبحث  لل�شياحة  رئي�ص 
ن�شر الوعي حول م�شرها املحزن واإلهام 
خماطر  من  احلد  على  للعمل  اجلمهور 
مناطق  على  املماثلة  ال�شلبية  التاأثرات 
اأخرى يف كوكبنا.ويناق�ص امل�شور كار�شنت 
اإيجيفاجن تاأثرات التغر املناخي العاملي 
لتوثيق  الت�شوير  ا�شتخدام  وكيف ميكن 
واإي�شالها  الــ�ــشــلــبــيــة  الـــتـــاأثـــرات  تــلــك 
“غرينلند..  بعنوان  ندوة  يف  للجمهور 
اأر�ص التناق�شات”، حيث يوؤكد اأن التغر 
الذي طال املنظومة البيئية يف غرينلند 
على  كــبــرة  بيئية  تــداعــيــات  اإىل  يف�شي 
املنطقة  تلك  يف  احلــيــة  املخلوقات  كــافــة 
الأر�ص.وتك�شف  كــوكــب  اأرجــــاء  وجــمــيــع 

امل�شورة اإ�شر هورفاث يف ندوة  “القطب 
ال�شمايل - كما يراه امل�شتك�شفون” الآثار 
القطب  عــلــى  املــنــاخــي  للتغر  ال�شلبية 
ال�شمايل، واأهمية الأبحاث التي يجريها 
العلماء وامل�شتك�شفون يف املنطقة، م�شلطة 
يواجهونها  التي  التحديات  على  ال�شوء 
واأهمية اأعمالهم يف فهم تداعيات التغر 

املناخي.
التغيرّ املناخي يهدد عاملنا

املوافق  الــثــلثــاء،  يــوم  املــهــرجــان  وينظم 
14 فراير املقبل، ندوة بعنوان “التغّر 
املناخي - تهديٌد عاملي” يقدمها امل�شور 
ال�شحفي اآبر عبداهلل، الذي يركز على 
تــداعــيــات الــتــغــر املــنــاخــي حـــول العامل، 
ب�شبب  املهاجرين  اأعداد  ارتفاع  واإمكانية 
التغر املناخي اإىل 200 مليون �شخ�ص 
نق�ص  اإىل  اإ�شافة   ،2050 العام  بحلول 
معدلت  وارتفاع  واملياه  الغذاء  اإمـــدادات 

الفي�شانات والعوا�شف.
من   ”2023 “اك�شبوجر  ويــــهــــدف 
توفر  اإىل  البيئية  الــقــمــة  هـــذه  خـــلل 
املهمة،  العاملية  الق�شايا  ملناق�شة  من�شة 
الــزوار وتثقيفهم  وتقدمي فر�شة لإلهام 
اإىل  الــ�ــشــورة، بالإ�شافة  مــن خــلل قــوة 
تعزيز الوعي حول اأهمية اإحداث التغير 
الإيجابي ملنا�شرة كوكبنا، وتوحيد جهود 
نعي�ص  الــذي  الــعــامل  حلماية  املجتمعات 

فيه.

خالل فعاليات املهرجان الذي يقام يف الفرتة من 9 - 15 فرباير 

القمة البيئية يف »اك�صبوجر 2023« تغري العامل نحو الأف�صل �صورة تلو الأخرى

•• دبي-الفجر:

 زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون 
ن�شخته  يف  للفنون”  الـــقـــوز  “مهرجان  دبـــي  يف 
العا�شرة التي رفعت �شعار “ارحتال” و�شمت نحو 
200 فعالية، و�شملت اأكرث من 50 مفهوماً اإبداعياً 
ا�شت�شافتها “منطقة القوز” و”ال�شركال اأفنيو”، 
تــقــدمي جمــمــوعــة جتارب  الن�شخة  هـــذه  و�ــشــهــدت 
ح�شية متنوعة توزعت على ثلثة عوامل خيالية، 
اإىل  و”الرحتال  الطبيعة”،  اإىل  “الرحتال  هي: 
مت  ال�شايبورغ”،  اإىل  و”الرحتال  الطفولة”، 
واأن�شطة  خمتلفة  تركيبية  اأعمال  عر  جت�شيدها 

فنية متنوعة.
وخلل جولتها، تنقلت بدري بني ت�شكيلة الأعمال 
يومني،  مــدار  على  املــهــرجــان  قدمها  التي  الفنية 
اأ�ـــشـــحـــاب املواهب  ــــداعــــات  اإب حــيــث اطــلــعــت عــلــى 
زايد”  “جامعة  خريجي  من  النا�شئة  الإمــاراتــيــة 
 It>s a Sunny Day،( مــعــر�ــص  �ــشــمــن 
الــــذي   )Let>s Dance and Pray
باي  �شبي�ص  “جو�شا  بالتعاون مع  نظمته اجلامعة 
مع  تناغمها  بــقــوة  اأعــمــالــه  وامــتــازت  ال�شركال”، 

املعر�ص  و�شهد  الــعــا�ــشــرة.  املــهــرجــان  ن�شخة  �شعار 
تقدمي  ويليمز”،  “والر  رعاية  حتت  اأقيم  الــذي 
املتنوعة  العمل  وور�ـــص  باملحادثات  حافل  برنامج 
التعمق يف  اإىل مــ�ــشــاعــدة اجلــمــهــور عــلــى  الــهــادفــة 
والفنون  وال�شتدامة،  بالطبيعة،  املتعلقة  املفاهيم 

والثقافة الرقمية. 
غالري  اأي�شاً  للثقافة”  “دبي  عــام  مدير  وزارت 

معر�ص  عـــلـــى  فـــيـــه  واطـــلـــعـــت  هيلر”،  “ليلى 
الإيطايل  للفنان   )Now and Forever(
ونظرته  فل�شفته  فيه  يقدم  الــذي  كوين،  لورينزو 
وتاأثر  احلياة،  يف  ونفعله  نقوله  ما  لكل  اخلا�شة 
الأحـــداث، وجتولت بني  ذلــك على تغير م�شارات 
 )The Missing Witness( اأرجاء معر�ص
اإىل  ي�شعى  وفــيــه  �ــشــمــدزاديــغــان،  بيهرانغ  للفنان 

تــخــيــل واإعـــــــادة اإنـــ�ـــشـــاء الـــتـــاريـــخ مـــن خــــلل ر�شم 
 My( معر�ص  اإىل  بالإ�شافة  الغام�شة،  جوانبه 
اآرا�ــص نزاري  للفنان   )Name Is Chance
بني  التناق�ص  حالة  اأعماله  عر  ي�شتعر�ص  الــذي 
فن املنمنمات الكل�شيكي ودرجات الألوان يف الفن 
املعا�شر، ليرز طبيعة التغرات التي �شهدها الفن 

على مدار الزمن. 

وخــــــلل تـــواجـــدهـــا يف املــــهــــرجــــان، جـــالـــت بــــدري 
التي  املــتــنــوعــة  والــفــعــالــيــات  املــعــار�ــص  �شل�شلة  بــني 
“ال�شركال  يف  “كونكريت”  منطقة  ا�شت�شافتها 
التفاعلية  التجارب  ت�شكيلة  فيها  وتابعت  اأفنيو”، 
الرقمية  الــفــنــون  ا�ــشــتــوديــو  قدمها  الــتــي  املبتكرة 
 As Water( عــــنــــوان  حتــــت  “اإريغولر” 
Falls(، وتوقفت عند عمل الفنان تيمو نا�شري 

)Sentinels I-IV(، وزارت غالري “كربون 
اخلام�ص  الــفــردي  املعر�ص  يحت�شن  الـــذي   ”12
عنوان  حتت  املقام  كورتي�شاو،  هيتور  غيل  للفنان 
اأ�شادت  ال�شياق،  هــذا  )À REBOURS(.ويف 
هالة بدري بنوعية الأعمال التي قدمها “مهرجان 
يقدمه  مــا  اأهــمــيــة  عــلــى  واأكــــدت  للفنون”،  الــقــوز 
اإ�شافة نوعية  املواهب، بو�شفه  من دعم لأ�شحاب 
ترثي امل�شهد الثقايف والفني املحلي، وهو ما يدعم 
اإبداعية  بيئة  بخلق  للثقافة”  “دبي  الــتــزامــات 
مــ�ــشــتــدامــة قــــادرة عــلــى جـــذب املــبــدعــني مــن �شتى 
القوز  “مهرجان  ن�شخة  اأن  يذكر  الــعــامل.  اأنــحــاء 
اأعمال  ت�شكيلة  اأي�شاً  �شمت  العام،  لهذا  للفنون” 
“معر�ص  بينها  مــن  مــتــنــوعــة،  ومــو�ــشــيــقــيــة  فــنــيــة 
م�شتاريا” الذي عر�ص اإبداعات ت�شعة فنانني من 
غالري”  اآرت  “غرين  قـــدم  حــني  يف  زميــبــابــوي، 
�شوقي  اللبناين  والنحات  للفنان  خا�شاً  معر�شاً 
�شوكيني املتاأثر بالفن الياباين، كما �شهد املهرجان 
بو  املغنيان  املو�شيقية قدمها  العرو�ص  مزيجاً من 
الهيب  وفــنــان  جــي  والـــدي  ليفانت،  و�شانت  كلثوم 
البورين  وال�شاعر   الــراب  ومغني  ها�ص،  بيج  هوب 

الأ�شرايل عمر مو�شى، وغرهم. 

املهرجان ت�سمن جتارب ح�سية عرب 3 عوامل خيالية

هالة بدري: »القوز للفنون« اإ�صافة نوعية ترثي م�صهد دبي الثقايف والفني

اأحمد العامري: م�ساركتنا يف املعر�ض تاأكيد على مكانة م�سر ودورها يف نه�سة احل�سارة العربية
 رئي�ض الوزراء امل�سري ي�سيد بدور حاكم ال�سارقة الثقايف

وزيرة الثقافة امل�سرية تبحث فر�ض العمل امل�سرتك مع الهيئة يف جمالت الن�سر والتبادل الثقايف
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 ...The Tatami Time اأمني

جتربة ب�صرية وفكرية خمتلفة

فيه،  ــــّك  �ــــش ل  ممـــــا 
 The اأّن  هــــــــــو 
 T a t a m i
بجزاأيه، لي�ص عمًل 
الأمني  ملحبي  جــذابــاً 
الأوىل،  الــنــظــرة  مــن 
فـــفـــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تزدهر فيه الر�شومات 
وُتبنى  الأمنـــــــي،  يف 
تــاريــخ طويل  عــلــى 
مــــــــــــن �ـــــشـــــنـــــاعـــــة 
لت�شبح  ال�شخ�شيات 
�ـــــشـــــمـــــن واقـــــعـــــهـــــا 
اأي  اخلـــــــــا�ـــــــــص، 
�شمن  واقـــعـــيـــة 
عـــامل الأمنـــي، 
 The اأخـــــــــــــذ 
 T a t a m i
  G a l a x y
فنياً،  خمــتــلــفــاً  مــنــحــى 
وت�شميم  فــــالــــر�ــــشــــومــــات 
الــ�ــشــخــ�ــشــيــات، وجــمــيــع طرق 
الر�شومات  عن  تبتعد  التعبر، 
الأمنـــــي على  املـــعـــتـــادة يف 

اختلفها.
ميـــــــكـــــــن اعــــــتــــــبــــــار 
 The Tatami
ل  عمًل   Galaxy
يخلو من ال�شوريالية، 
التعبرية  فــــالألــــوان 
والـــ�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات الـــتـــي 
البطل  مــنــظــور  مـــن  نـــراهـــا 

جعلت  حــلــم،  اأو  كــابــو�ــص  وكــاأنــهــا  ال�شخ�شي 
هذه  خمتلفة.  وفكرية  ب�شرية  جتربة  منه 
املتلقي  اأ�شا�شياً جلعل  كانت حافزاً  الطريقة 
يــفــّكــر يف اأكــــرث ممــا يــــرى. اأكــــرث مــن ذلك، 
من  الأخــرة  احللقة  كانت  الغرابة،  ولتزيد 
م�شنوعة   The Tatami Galaxy
من فيديو واقعي تتحرك �شمنه ال�شخ�شيات 
املر�شومة، وهذا جعل امل�شاهدين يفّكرون اإن 
امليزانية وجعل  لتخفي�ص  كانت هذه خدعة 
الأخرة  احللقة  اأن  اأم  عميقاً،  يبدو  العمل 
ُعر�شت بهذا ال�شكل، لأننا هذه املرة �شن�شهد 
على جتربة خمتلفة يعي�شها البطل؟ ال�شيء 
لــن متر  كــهــذه  اأن حلقة  املــوؤكــد هــو  الوحيد 
بب�شاطة، من دون جعل امل�شاهدين يت�شاءلون 

عن معناها، ويخرجون بنظريات خمتلفة.
جداً،  قليلة  اأمــاكــن  �شمن  الأحـــــداث  تـــدور 
ومكان احلدث الرئي�شي هو غرفة التاتامي 
واخليار  البطل،  ي�شكنها  التي  احل�شر  اأو 
من  بت�شويره  املــكــان  رتــابــة  قتل  هنا  الفني 

منظور م�شاعر البطل.
لي�ص    The Tatami Galaxy
عــمــًل مــقــتــبــ�ــشــاً عـــن مــانــغــا، بـــل عـــن روايـــة 
الياباين  لــلــكــاتــب  نــفــ�ــشــه  الـــعـــنـــوان  حتــمــل 
ي�شهل  بالتاأكيد  وهــذا  مــورميــي،  توميهيكو 
القائمني  من  متطرفة  فنية  خيارات  اتخاذ 
الفنية  روؤيتها  تفر�ص  فاملانغا  العمل،  على 
قبل الأمنــي، بينما هنا ل يوجد �شوى ن�ص 
مــكــتــوب مــن دون ر�ــشــومــات. القــتــبــا�ــص عن 
كراٍو  البطل  �شوت  ن�شمع  ملــاذا  يف�شر  روايــة 
الــوقــت، وروايــتــه هنا لي�شت جمرد  اأغلب  يف 
�ــشــرد لــــلأحــــداث، اإمنــــا اجلــــزء الأعـــمـــق من 
�ــشــخــ�ــشــيــتــه، وهـــي بــالــتــاأكــيــد قـــــراءة مثرة 

�شّناع  قــرر  اإذ  الأ�شلية،  للرواية  للهتمام 
كبرة،  ب�شرعة  يتحدث  البطل  اأن  الأمنـــي 
اأفكاره  من  توتره  �شّدة  من  توقف  دون  من 

اخلا�شة وما يحدث حوله.
نعرف  الــذي ل  البطل  تــدور احلكاية حــول 
اجلامعية  احلــيــاة  يعي�ص  اأن  ويــريــد  ا�ــشــمــه، 
الـــورديـــة كــمــا يــــروج لــهــا، عـــر دخـــولـــه اإىل 
فــتــاة هناك،  ويــتــعــرف على  مــا،  نـــاٍد جامعي 
حياة  اأجـــل  مــن  �شعيدة  حــب  ق�شة  ويعي�ص 
نادي  الــبــدايــة  يف  فيختار  مثالية،  جامعية 
التن�ص، وتنتهي جتربته ب�شكل ماأ�شاوي بعد 
تعرفه اإىل اأوز الذي ياأخذه لطريق �شوداوي 
احلياة  يف  هدفه  ك�شخ�ص  لينتهي  وخبيث، 
تدمر العلقات العاطفية للآخرين برفقة 
اأنه  لو  البطل  يتمنى  احللقة،  نهاية  يف  اأوز. 
دخـــل نـــاديـــاً خمــتــلــفــاً، فــلــرمبــا كـــان ليق�شي 
اأمنية  تتحقق  املــثــالــيــة.  اجلــامــعــيــة  احلــيــاة 
التجربة  ويـــكـــرر  بــالــزمــن  ويـــعـــود  الــبــطــل، 
باأوز  يلتقي  مـــرة  كــل  نـــاٍد خمــتــلــف، ويف  مــع 
وتنتهي  نف�شها،  الرئي�شية  والــ�ــشــخــ�ــشــيــات 

حكايته كل مرة بالندم. 
 The Tatami عـــــــامل  �ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات 
و�شعها  وميكن  متاماً،  منطية   Galaxy
يف اأي فر�شية لتقوم بدورها نف�شه، من دون 
اأي تطور واختلف، ليكون العمل اأقرب اإىل 
القدمية،  امل�شرحية  الرجتــــال  كــومــيــديــات 
يكن  مل  ثـــاٍن  مو�شم  �شناعة  �شّهل  مــا  وهـــذا 

�شمن الرواية.
 The Tatami Time يــقــدم  بــــدوره، 
Machine Blues ال�شخ�شيات نف�شها 
املعقدة،  الأ�ــشــلــي  املو�شم  بنهاية  عــابــئ  غــر 
ال�شابقة،  النمطية  فر�شياتها  اإىل  ليعيدها 

لكن هــذه املـــرة مــع جتــربــة جــديــدة وحيدة، 
هي اكت�شافهم لوجود اآلة زمن. يدور احلدث 
الرئي�شي حول تعطل جهاز التحكم اخلا�ص 
مبكيف غرفة احل�شر يف �شيف حار، لت�شبح 
الذي  للبطل  ال�شاغل  ال�شغل  احلـــرارة  هــذه 
التطور،  مــن  مينعه  كــهــذا  طق�شاً  اأّن  يعتر 
ال�شيق  عــاملــهــا  حـــول  ال�شخ�شيات  ولـــتـــدور 
اآلة  ا�شتخدام  كما اعتدنا عليها، يتم  جمدداً 

الزمن ملنع جهاز التحكم من التعطل.
متكن املو�شم الثاين من اإظهار الروح نف�شها 
لكن  الأول،  املو�شم  يف  املتابعون  عرفها  التي 
هـــذه  املـــرة مــن دون تــعــقــيــدات، فــل يتدخل 
الأ�شلية،  الــروايــة  بــاأحــداث  الطريقة  بهذه 
اأ�شهل للفهم ومغامرة ب�شيطة مليئة  ليكون 

بالنو�شتاجليا للم�شاهدين.
اأفعاًل  ل متار�ص �شخ�شيات جمرة احل�شر 
الــوقــت نف�شه  الــ�ــشــيــق، ويف  تــتــجــاوز عــاملــهــا 
حتــ�ــشــر مــرجــعــيــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة عديدة 
ـــمـــاء خمرجني  اأ�ـــش طــــــوال الـــعـــمـــلـــني، مـــثـــل 
�ــشــيــنــمــائــيــني، وعــنــاويــن مــ�ــشــرحــيــات وكتب 
الــكــبــرة للأبطال  املــعــرفــة  خمــتــلــفــة. حتــد 
الأمام  اإىل  دفعهم  مــن  بـــدًل  جتربتهم  مــن 
يف  البطل  يعود  �شاخر.  كاريكاتري  ب�شكل 
ال�شتفادة  بـــدًل مــن  لكنه  مـــرة،  كــل  الــزمــن 
عامل  �شمن  حمــبــو�ــشــاً  يبقى  �ــشــيء  اأي  مــن 
احلياة اجلامعية، مع الأ�شخا�ص نف�شهم. يف 
اآلــة زمــن، تفل�شف  املو�شم الثاين ومع وجــود 
ال�شخ�شيات فكرة ال�شفر يف الزمن اأكرث من 
قــد يحدث  مــا  بنتائج  مــع معرفتهم  الـــلزم 
وفــقــاً لــنــظــريــات واأمـــــور �ــشــاهــدوهــا، لتكون 
�شيقة  بها  القيام  يــخــتــارون  الــتــي  التجربة 

�شيق حياتهم اليومية.

العاملى جرارد  للمثل   Plane فيلم  بــداأ عر�ص 
باتلر بـ دور العر�ص امل�شرية منذ حوايل ال�شبوع، 
وطـــرح الــعــمــل بـــدور الــعــر�ــص الــعــاملــيــة مــنــذ اكرث 
من اأ�شبوعني، العمل الذى يدور يف اإطار ت�شويق 

واأك�شن.
يف  رجــل  باأنه  الفيلم  يف  �شخ�شيته  باتلر  وو�شف 
مــهــمــة يــبــذل قــ�ــشــارى جــهــده لإنـــقـــاذ ركــابــه من 
اخلطر الو�شيك، و�شرح باتلر قائل:" اأنا فخور 
تقدمي  اأحــب  فاأنا  النوع،  فيلم من هذا  بتقدميي 
هــذا الــنــوع خــا�ــشــة، وفــخــور بــذلــك، واأ�ــشــعــر اأنني 

قاله  ما  دائما  اأتذكر  كثًرا،  به  معروًفا  اأ�شبحت 
 " فيلم  راأى  عندما  جــونــيــور،  داوين  روبـــرت  يل 
 ،2013 Olympus Has Fallen" عام 
اإلــكــرونــًيــا وقـــال "هذا هــو نوع  كــتــب يل بـــريـــًدا 
الفيلم الذي نفتقده كثًرا، حيث يهتف اجلمهور 
فرحني مبا �شاهدوا، وهذا ما هو مايقدمه فيلم 

يل". بالن�شبة  مميزة  جتربة  اإنها   Plane
 :Plane فــيــلــم  يف  �شخ�شيته  عـــن  بــتــلــر  اأ�ـــشـــار 
من  الــرغــم  وعــلــى  ثــريــة،  �شخ�شية  "توران�ص 
املتمردين  تكتيكية يف حماربة  عــدم وجــود خــرة 

مب�شوؤولية  يــ�ــشــعــر  اأنـــــه  اإل  لـــديـــه،  اخلـــطـــريـــن  
الهبوط  وبعد  ابنته،  ركــابــه، وجتــاه  عميقة جتــاه 
احلــدود حلماية  اأبعد  اإىل  �شيذهب  ال�شطراري، 
ركابه واإعادتهم ملنازلهم، وكانت فرة العمل علي 
هذا الفيلم �شيقة، وميكن و�شفها باإنها واحدة من 

اأكرث جتارب �شناعة الأفلم اإر�شاًء يل".
"اأنا ممـــنت جًدا  قـــائـــل:  بــاتــلــر حــديــثــه  واأنـــهـــى 
الذي  العمل  وطاقم  الأفـــلم،  و�شانعي  ملمثلينا، 
بهذا   Plane فيلم  ظــهــور  يف  عليه  بــجــد  عــمــل 
ال�شكل، و�شعدت مب�شاركته مع اجلمهور يف جميع 

اأنحاء العامل".
واإثــــــارة  اأكـــ�ـــشـــن  اإطــــــار  Plane يف  فــيــلــم  يـــــدور 
و�شط  نف�شه حما�شًرا  وت�شويق، حول طيار يجد 
حــربــا ممــيــتــة، لــتــجــره الـــظـــروف عــلــى الهبوط 

بطائرة جتارية خلل عا�شفة �شديدة.
الفيلم اإخراج جان فران�شوا ري�شينت ومن تاأليف 
جي. بي. دافي�شن، وبطولة جرارد باتلر، ومايك 
بن  وبــول  بينيدا،  ودانييل  اآن،  ويو�شون  كولر، 
فيكتور، وجوي �شلوتنيك، ويعر�ص يف م�شر باأكرث 

من 20 دارعر�ص يف خمتلف انحاء اجلمهورية.

جريارد باتلر: فيلم Plane من اأكرث التجارب ال�صينمائية املر�صية يل

 The جاءت تتمته اأخيًا بعنوان ،The Tatami Galaxy ،بعد مرور 12 عامًا على الأمني الفريد من نوعه
اإنتاج  اإمنا  الأ�سلية،  احلكاية  من  جزءًا  تكن  "التتمة" مل  هذه    .Tatami Time Machine Blues
اأ�سلي جديد يعتمد على ال�سخ�سيات نف�سها يف فر�سية جديدة تقريبًا. قد يحتاج اجليل اجلديد للبحث 
قلياًل ملعرفة اأنرّ العمل الأخي ذا التقييم املرتفع، هو يف احلقيقة هدية نو�ستاجليا للمتابعني القدامى، 
خ�سو�سًا اأنرّ العنوان خمتلف، كما ُعر�ض الأمني اجلديد يف بع�ض املن�سات غي الر�سمية، كعمل م�ستقل 

من دون اأي اإ�سارة للمو�سم ال�سابق الذي مررّ على �سدوره اأكرث من عقد.
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مواد غذائية حت�صن �صحة الأ�صنان
اأن  اإىل  الأ�شنان،  وجراحة  طب  اأخ�شائي  مو�شوروف  اإيفان  الدكتور  اأ�شار 

�شحة الأ�شنان تتطلب تناول الأ�شماك واملك�شرات واخل�شروات الورقية.
اأن  اإىل   ،  Pravda.Ru موقع  مع  مقابلة  يف  الرو�شي  الطبيب  وي�شر 

احلالة ال�شحية للأ�شنان تعتمد على النظام الغذائي للإن�شان.
وي�شيف، من اأجل احلفاظ على حالة �شحية جيدة لتجويف الفم، يجب 
واجلزر  املك�شرات  اإ�شافة  ميكن  كما  البحرية.  واملاأكولت  الأ�شماك  تناول 
واخل�شروات الورقية اإىل النظام الغذائي، لأنها ت�شاعد على اإزالة الر�شبات 

الكل�شية على الأ�شنان.
اأن  كما  الأ�شنان.  ل�شحة  اأي�شا  مفيدة  وال�شمان  الدجاج  بي�ص  له،  ووفقا 

الفواكه واخل�شروات ال�شلبة ت�شمن تدليك اللثة بامل�شتوى املطلوب.
مواد  هي  والثمار،  الع�شل  فمثل  دائما.  �شارة  احللويات  لي�شت  وي�شيف، 

طبيعية، لذلك يجب اأن تكون �شمن النظام الغذائي للإن�شان.

كيف ترتاكم دقائق البال�صتيك 
يف اجل�صم وت�صبب ال�صرطان؟

اأعلن الدكتور األك�شندر ميا�شنيكوف، اأن كل �شخ�ص يتناول يوميا 5 غرامات 
من البل�شتيك، وهذا يعادل وزن البطاقة امل�شرفية. فكيف تدخل دقائق 

البل�شتيك اإىل اجل�شم وما خطورتها.
البل�شتيك يدخل ج�شم  اأن  اإىل  ي�شر ميا�شنيكوف يف برنامج تلفزيوين، 
والأطــبــاق وم�شتح�شرات  املـــاء  مــن خــلل  املمكنة:  الــطــرق  بكل  الإنــ�ــشــان 
التجميل والأ�شماك واملاأكولت البحرية. وعموما ياأكل ال�شخ�ص يف ال�شنة 

البل�شتيك. اأي خلل ع�شر �شنوات 2.6 كلغم. من  غراما   260
ب�شورة  اجلــ�ــشــم  مــن  يــخــرج  ومعظمه  يتحلل،  ل  البل�شتيك  ويــ�ــشــيــف، 
طبيعية. ولــكــن الأطـــبـــاء قــبــل فـــرة دقـــوا نــاقــو�ــص اخلــطــر، لأنــهــم بـــداأوا 
 ،2022 عام  ويف  الرئة،  اأورام  يف  البل�شتيك  دقائق  با�شتمرار  يكت�شفون 

اكت�شفوها لأول مرة يف دم الإن�شان.
اأي�شا.  ج�شمنا  ويف  اجلهات  جميع  من  البل�شتيك  بنا  يحيط  لــه،  ووفقا 
الغلف  اإىل  البل�شتيك  دقائق  منها  تنبعث  ا�شتهلكها  عند  فــالإطــارات 
اجلوي. واملاء املعباأ يف القناين البل�شتيكية يحتوي على دقائق البل�شتيك. 
وتطلق  البل�شتيك.  اأي�شا من  التقليدية م�شنوعة  ال�شاي  اأكيا�ص  ان  كما 
ي�شبح  الــذي  املــاء،  يف  البل�شتيك  دقائق  الغ�شيل  عند  ال�شطناعية  املــواد 

جزءا من دورة املياه يف الطبيعة.
وي�شيف: هناك من ي�شر اإىل وجود دقائق البل�شتيك يف اجلعة والدجاج 

اأي�شا.
يوؤثر  كيف  معرفتنا،  عــدم  يف  تكمن  امل�شكلة  اأن  اإىل  ميا�شنيكوف  وي�شر 
يف  وجـــوده  حقيقة  على  نــوؤكــد  فقط  نحن  الإنــ�ــشــان.  ج�شم  يف  البل�شتيك 
ج�شمنا. ولكن املعلومات الأولية لي�شت اإيجابية فعل. لأنه ميكن التاأكيد 
على ان دقائق البل�شتيك تزيد من خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة، لأنها 
تكت�شف لدى امل�شابني بهذا النوع من ال�شرطان. و لبد اأن تك�شف الدرا�شات 

امل�شتقبلية تاأثر هذه الدقائق يف ميكروبيوم الأمعاء ويف الدماغ.

- ملاذا يعترب البعو�ض اخطر على الإن�سان من احليوان ؟
حيوانات  كــل  مــن  الن�شان  حياة  علي  خطرا  ا�شد  البعو�ص  ل�شعة  ان 
الر�ص ،فقد ثبت ان 50%من حالت الوفاة ب�شبب المرا�ص ي�شببها 
(والوبئة  امللريا  -حمي  ال�شفراء  )احلمي  مثل  وامرا�شه  البعو�ص 
التي يت�شبب بها البعو�ص تق�شي علي الف من الب�شر قبل ان ي�شتطيع 

الطب التغلب عليها .
� من هو العامل الذي اخرتع علم الكيمياء ومعادلت التفاعل؟

العامل جابر بن حيان.
� ما هي الدولة التي اأن�سئت اأول �سكة حديد يف العامل؟

1925م حــيــث كــانــت تــربــط بــني �ــشــتــوكــتــون ودار  اإجنـــلـــرا يف عـــام 
لنفتون.

� ما هو ال�سيء الذي كل ما يزيد ينق�ض؟
العمر.. فكلما زاد عمر ال�شيء نق�ص؛ لأنه بذلك النق�ص يقرب من 

نهاية عمره وميوت.

ــ اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�شدرا دويا قويا . وقد اأطلق على
هذه الوردة با�شم ال�شجرة املفرقعة النارية

ــ هل تعلم اأن احلفيد ابن زهر الأندل�شي يعتر من نوابغ الطب والأدب يف الأندل�ص. ومل يكن يف زمانه اأعلم 
منه ب�شناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرياق اخلم�شيني يف الطب ور�شالة يف طب العيون. ويعتر ابن زهر اأول من اكت�شف جرثومة مر�ص 
اجلرب من اأطباء امل�شلمني كما هو اأول من �شخ�ص اأعرا�ص خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�شافة 

والن�شكاب.
ــ اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�شقط يف بحر و�شيع لطفا على �شطحه

ــ اأن �شوء ال�شم�ص ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
ــ اأن عدد البلد يف �شمال خط ال�شتواء ثلثة اأ�شعاف ون�شف عدد البلد جنوب خط ال�شتواء 

ــ ان احل�شرة املعروفة با�شم اليع�شوب ت�شتطيع التقاط فري�شتها بت�شكيل اأرجلها ، و�شمهم على �شكل �شله
ال�شاعة  بلوغ  ، ولكن فقط قبل  ال�شاد�ص ع�شر ب�شرب زوجاتهم  القرن  انه كان ي�شمح للرجال النكليز يف  ــ 

العا�شرة م�شاء
ــ اأن ما يحدثه 0.47 لير من البرول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت

الل�ص املجهول
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الفلفل احلار 
جمـــــلـــــة  اأوردت 
الأملانية،  )فرويندين( 
ميد  احلـــار  الطعام  اأن 
بفوائد �شحية  اجل�شم 
جــــّمــــة، خـــا�ـــشـــة الــــذي 
الفلفل  عــلــى  يــحــتــوي 
الفلفل  اأو  الأ�ــــــشــــــود 
على  يـــعـــمـــل  احلـــــــــــار، 
املناعة،  جــهــاز  تــقــويــة 
على  يــــ�ــــشــــاعــــد  ممـــــــا 
مــواجــهــة نـــزلت الرد 

وان�شداد الأنف مثًل، كما اأنه ي�شاعد على تن�شيط عملية اله�شم، مما يقي 
من الإم�شاك.

يف  ي�شهم  احلـــار،  الطعام  اأن  الإنــرنــت  على  موقعها  يف  املجلة  واأو�ــشــحــت 
�شبط م�شتوى الأن�شولني، بالإ�شافة اإىل اأنه يعمل على حتفيز عملية حرق 

الدهون بف�شل الطاقة، التي يتم ا�شتهلكها بفعل التعرق.
كــذلــك يــحــتــوي الــفــلــفــل احلــــار عــلــى مــــادة )كــابــ�ــشــيــ�ــشــني(، كــمــا يحتوي 
اإفــراز هرمون  الأ�شود على مادة )بيرين( وكلهما يعملن على  الفلفل 
)الإندورفني( املعروف )بهرمون ال�شعادة(، مما ي�شاعد على حت�شني املزاج 

وا�شرخاء اجل�شم.

داأب احد الل�شو�ص على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�شع خطة ل�شرقتها ولكن لل�شف كان دائما ي�شتمع 
ل�شوات �شخب و�شحكات ومو�شيقى ت�شدر منها وبعد مرور وقت لي�ص بالق�شر قام هذا الل�ص بالذهاب اإىل 
مركز ال�شرطة وقدم بلغ ازعاج اإىل ال�شلطات املحلية يتهم فيها ا�شحاب الفيل بال�شجيج والزعاج والت�شبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلالت قام احد ال�شباط ب�شحبة �شرطيني بالذهاب اإىل 

الفيل يف نف�ص التوقيت الذي حدده الل�ص وطلبا مقابلة �شاحبة البيت .
ا�شتقبلت �شاحبة البيت العجوز ال�شابط برحاب وا�شتعداد للم�شاعدة فقال لها ال�شباط انه اآ�شف ليخرها 
املتزايدة،  ب�شبب حفلتها  الليل  ازعاج �شديد له طوال  بت�شببها يف  للق�شم تفيد  ب�شكوى  بتقدم احد اجلران 
هنا �شحكت �شاحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيل وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�شابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية ال من جمموعة من الفيلت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفل كل �شاعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�شاءل عما يق�شده ال�شاكي فقالت 
اعياد ميلد  فيديو  �شرائط  بت�شغيل  اقــوم  وكنت  الفيل  على مراقبة  داأب  ل�ص  انه  ال�شابط  بب�شاطة ح�شرة 
ابنائي حتى يح�ص بوجود انا�ص هنا، فاأنا اعي�ص لوحدي كما ترى من فرة لخرى وهو ل يدري ذلك ويريد 
الل�ص.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�شابط  ال�شرقة.. و�شحكت و�شحك معها  ننام مبكرا حتى ي�شتطيع  ان 
ال�شابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�شم امل�شتكي بل وقام باأخذ ب�شماته يف احلال بعد �شوؤال امل�شوؤولني 
واكت�شف ال�شابط عددا كبرا من الق�شايا م�شجلة بناء على ب�شمات ذلك الل�ص املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�شب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �شرقة تلك الفيل ما ك�شفت نف�شك، ون�شكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ص املجهول.

تياجيلنيكوف،  اأنــــدريــــه  الـــدكـــتـــور  اأعـــلـــن 
اأخ�شائي طب الأع�شاب، اأن النوم هو اأ�شا�ص 
ال�شحة. ولكن يف ع�شرنا يعاين الكثرون 

من ا�شطراب النوم، ب�شبب الإجهاد.
وي�شر الأخ�شائي يف حديث تلفزيوين، اإىل 
اأن البع�ص ل ميكنهم النوم والبع�ص الآخر 
ي�شتيقظ يف الليل وبعد ذلك ل يتمكن من 
التوتر  اإذا كان  اإغما�ص عينيه. فما العمل 
من  ومينعك  م�شتيقظا  يبقيك  الع�شبي 

النوم؟
ووفـــقـــا لـــه، مـــن اأجــــل الـــنـــوم جـــيـــدا، حتى 

القواعد  اتـــبـــاع  يــجــب  الإجــــهــــاد  حــالــة  يف 
التالية:-

وال�شتيقاظ  الفرا�ص  اإىل  الذهاب  - يجب 
يف نف�ص الوقت حتى يف ايام العطل، وهذا 

يعني اللتزام بقواعد النوم ال�شحي.
م�شاهدة  عــن  التخلي  الــنــوم  قبل  يجب   -
ـــــتـــــخـــــدام الأجــــــهــــــزة  ــــفــــزيــــون وا�ـــــش ــــل الــــت

الإلكرونية.
- الفرا�ص مكان للنوم ولي�ص مكانا للقراءة 

اأو تناول الطعام وما اإىل ذلك.
واملواد  القهوة  تناول  من  التقليل  يجب   -

الأخــــــرى املــحــتــويــة عــلــى الــكــافــيــني مثل 
يف  وغرها  وال�شوكولتة  والكاكاو  ال�شاي 

الن�شف الثاين من النهار.
ت�شاعد  اأطعمة  تــنــاول  امل�شاء  يف  يف�شل   -
على اإنتاج امليلتونني مثل الع�شل وع�شر 

الكرز واجلنب والبي�ص.
- اأخــــذ حــمــام دافــــئ قــبــل الـــنـــوم. وميكن 

ا�شتخدام الزيوت العطرية املهدئة.
- ممار�شة متارين التنف�ص اخلا�شة.

اتبع هذه القواعد الذهبية ال�شبعة و�شوف 
تنام نوما جيدا ولن يهددك الأرق.

�صبع قواعد لنوم �صحي

امراأة تلتقط �سورة بجوار �سجرة مزينة بفواني�ض ورقية عند مدخل حديقة خالل احتفال ال�سني 
بالعام القمري ال�سيني اجلديد يف بكني »ا ف ب«


