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درا�سة: الإكثار من مكمل غذائي حمدد يقود لكارثة
وجدت در��سات عديدة �أن مكمال غذ�ئيا و�حد� ميكن �أن يزيد خطر 

�الإ�سابة باخلرف، ح�سب ما ذكر موقع "بي�ست اليف �أونالين".
�أبرزها  كييثييرة،  فييو�ئييد  ذو  مهم  عن�سر  �لكال�سيوم  �إن  �مل�سدر  وقيييال 
�حلفاظ على �سحة �لعظام وقوتها، م�سيفا "�إال �أن �لبيانات تظهر �أن 

هذ� �ملكمل ميكن �أن يوؤثر �أي�سا على �لدماغ، خا�سة عند �لن�ساء".
 ،"Neurology" جملة  يف   2016 عام  ن�سرت  در��سة،  وخل�ست 
�الإ�سابة  خطر  بزيادة  ترتبط  �أن  ميكن  �لكال�سيوم  مكمالت  �أن  �إىل 

باخلرف لدى �لن�ساء �الأكرب �سنا.
وفح�ص �لباحثون 700 �مر�أة ترت�وح �أعمارهن بني 70 و92 ويع�سن 
�مل�ساركات  خ�سعت  �سنو�ت،   5 مييد�ر  وعلى  جيدة.  ب�سحة  �ل�سويد  يف 

للعديد من �الختبار�ت �ملختلفة، مبا يف ذلك �ختبار�ت �لذ�كرة.
ومن بني 98 �مر�أة يف �لدر��سة تناولن مكمالت �لكال�سيوم، �أ�سيبت 
14 باملئة منهن باخلرف. من ناحية �أخرى، من بني 602 �مر�أة مل 

يتناولن �لكال�سيوم، �أ�سيبت 8 يف �ملئة فقط منهن باخلرف.
لالإ�سابة  عر�سة  �أكيير  �لن�ساء  بع�ص  �أن  �لنتائج  وجييدت  ذلييك،  ومييع 
من  ويعانني  �لكال�سيوم  تناولن  �للو�تي  �لن�ساء  �أن  حيث  بيياخلييرف، 
مر�ص �الأوعية �لدموية �لدماغي - وهي حالة توؤثر على تدفق �لدم 
بامل�سابات  مقارنة  �ملر�ص،  بهذ�  لالإ�سابة  عر�سة  �أكيير   - �لدماغ  يف 

مبر�ص �الأوعية �لدموية �لدماغي ومل يكن يتناولن �لكال�سيوم.

هذا ما يحدثه الف�سار يف ج�سمك
�أثناء  �إ�سغال نف�سك  �أو  �أردت تناول وجبة خفيفة بعد �لظهرة  �سو�ء 
�خليار  هييو  �لف�سار  يكون  فقد  "نتفليك�ص"،  على  م�سل�سل  م�ساهدة 
�ملتحدة  �لييواليييات  يف  �ل�سحي  "بريفن�سني"  مييوقييع  وطيييرح  �ملف�سل. 
يعتقده  ملا  وخالفا  �سحي؟  �لف�سار  هل  مفاده:  �خلييرب�ء  على  �سوؤ�ال 

�لبع�ص، يوؤكد �خلرب�ء �أن �لف�سار �سحي للج�سم بقدر.
وتقول �أ�ستاذة علوم �لتغذية �لوقائية و�ل�سريرية، ديبور� كوهني، �إن 

�الإجابة �ل�سريعة هي �أن �لف�سار مفيد �إىل حد كبر.
3 غر�مات من  �لف�سار يوفر حو�ىل  �لو�حد من  �لكاأ�ص  �أن  وت�سيف 
بد�ية  فهذه  �جلل�سة،  كييوب يف  �أكيير من  ناأكل  الأننا  ونظر�  �الألييييياف، 

جيدة، خا�سة �أن �حلد �الأدنى �ملطلوب 25 غر�ما يوميا.
بل  بال�سبع،  �ل�سعور  يف  فقط  ت�ساعدك  ال  �الألييييياف  �أن  �إىل  و�أ�ييسييارت 
�لييييدم وتييقييليييييل خطر  �لييكييولييييي�ييسييرتول يف  ميكنها حتيي�ييسييني ميي�ييسييتييويييات 

�الإ�سابة باأمر��ص �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.
�أما ماري�سا مور، �خت�سا�سية �لطهي و�لتغذية، فتقول �إن معظم �لنا�ص 
ال يدركون �أن �لف�سار حبوب كاملة توفر �الألياف. وذكرت �أن �لف�سار 
يحتوي على مو�د متنوعة مثل فيتامينات "بي" و�حلديد و�ملغن�سيوم 
و�لبوليفينول، وهو هو نوع من م�ساد�ت �الأك�سدة �ملرتبطة بتح�سني 
�إن هناك ميزة يف  �له�سمي. وقالت  �لدموية و�سحة �جلهاز  �لييدورة 

�لف�سار فهو غر مكلف ومتوفر يف كل مكان.

عبوة ذكية جديدة متنع الت�سمم الغذائي
�مليكروبات  م�ساد�ت  ببطء  تطلق  ذكية  طعام  عبو�ت  �لباحثون  طور 
و�للحوم  �الأ�سماك  على  حتافظ  �أن  وميكن  �ل�سارة  �لبكتريا  لقتل 

و�لفو�كه و�خل�سرو�ت طازجة لفرتة طويلة.
وتييبييدو �لييعييبييوة �ملييقيياوميية للماء - �لييتييي طييورهييا بيياحييثييون ميين جامعة 
�لبال�ستيك  مثل  متيياميياً   - �لتكنولوجية  نانيانغ  وجامعة  هييارفييارد 
�إطالة  قييادرة على  �لعبوة  �أن  تبني  �ملعملية،  �الختبار�ت  �ل�سفاف، ويف 
�أيام  �لعمر �الفرت��سي للفاكهة �لطازجة بحو�يل يومني �إىل ثالثة 

مقارنة بالتغليف �لعادي.
م�ستهلك  �أكيييرب  هييي  و�لتغليف  �لتعبئة  �سناعة  فييياإن  للفريق،  وفييقيياً 
م�سوؤولة  وهي  �الأحييفييوري،  �لوقود  من  �مل�ستق  �ل�سناعي  للبال�ستيك 
�لعبو�ت  �أن  حييني  يف  �لبال�ستيكية،  �لنفايات  ميين  �الأكيييرب  �جلييزء  عيين 
�أن ت�ساعد  �أنها ميكن  �لبيولوجي، مما يعني  �جلديدة قابلة للتحلل 

يف تقليل �لنفايات ومتنع ف�ساد �لطعام.
�إنتاج  تكلفة  �أن  �لربيطانية  ميل  ديييلييي  �سحيفة  �لباحثون  و�أخيييرب 
عبو�تهم �جلديدة ميكن مقارنتها بالبال�ستيك �لعادي، ومن �ملرجح 
يتوقعون  الأنييهييم  هييذ�  �أن  و�أ�ييسييافييو�  �مل�ستقبل.  يف  �أرخيي�ييص  ت�سبح  �أن 

حت�سينات يف �لتقنيات �مل�ستخدمة ال�ستخر�ج �ملكونات �ل�سرورية.
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قرية اأردنية تع�سر الزيتون 
بطريقة عمرها 2000 عام

يتم�سك �أهايل قرية تبنه، �سمايل �الأردن، بطريقة قدمية لع�سر �لزيتون 
تزيد عمرها عن 2000 عام، ورغم تخلي �جلميع عن هذه �لطريقة �إال 

�أن �أهايل �لقرية متم�سكون بها.
على  تعتمد  �لتي  �حلديثة  �ملعا�سر  على  �العتماد  �لقرية  �أهييايل  ويرف�ص 
�لقدمية  بطريقتهم  مت�سبثني  �لزيتون،  ع�سر  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 

�لتي تعود �إىل �لع�سر �لروماين.
ويرد هوؤالء �ملز�رعون مت�سكهم بع�سر ثمار �لزيتون يف �ملعا�سر �حلجرية، 

ملا ت�سبغه من مذ�ق مميز على �لزيت �لذي يعرف بالزيت �مل�سلوق.
يف  �لثمار  بو�سع  طبخه  يتم  وبعدها  �لزيتون،  ثمار  يقطف  �ملييز�رع  ويقوم 
على  �لثمار  ين�سر  وبعدها  تقريبا،  �ساعة  لن�سف  �لنار  فوق  خا�ص  برميل 

�سطح �ملنزل الأ�سبوعني، ثم مي�سي فيع�سرها مبعا�سر حجرية.
ويقول �سكان �لقرية، �إن �لزيت �مل�سلوق يتميز بطعمه �لفريد، كما �أن كمية 

�لزيت �مل�ستخرجة �أكرب من تلك �لتي ت�ستخرج يف �ملعا�سر �حلديثة.
وي�سددون على �أن �ملعا�سر �حلجرية �سديقة للبيئة �أكر من �حلديثة، يف 

ظل عدم �إخر�جها ملياه �لزيبار �لتي يعد م�سكلة بيئية.
و�أ�سافو� �أن زبائن لزيت �لزيتون �مل�سلوق من جميع �أنحاء �الأردن باالإ�سافة 
ل�سر�ء  خ�سي�سا  �لقرية  �إىل  �سنوي  ب�سكل  ياأتون  �ملجاورة،  �لعربية  للدول 

هذ� �لنوع من �لزيت.

ي�سجل رقما قيا�سيا 
جديدا مبوازنة الكرة

مو�سوعة  مييييوؤخيييير�  هييينيييدي  �يييسييياب  دخييييل 
متكنه  بعد  �لقيا�سية،  لييالأرقييام  غيني�ص 
ركبته  على  ثابتة  بالكرة  �الحتفاظ  من 

ملدة 6 دقائق و16.98 ثانية.
وقال ح�سن ع�سكري، �لطالب يف جامعة 
�إنتجر�ل �لهندية، �إنه كان يفكر من زمن 
طويل، بتجربة هذ� �لتحدي، و�لت�سجيل 

ملحاولة حتطيم �لرقم �لقيا�سي.
قال  حملية،  �إعييالم  لو�سائل  حديث  ويف 
"��ستغرق حتقيق هذ� �الإجناز  ع�سكري: 
عييياميييني. تيييدربيييت كيييثييير� بييعييدمييا عرفت 
�لرقم �لقيا�سي �ل�سابق، وتقدمت بعدها 

بطلب ملحاولة دخول �ملو�سوعة".
للرقم  حتيييطيييييييميييه  عييي�يييسيييكيييري  و�أرجييييييييييع 
�لقيا�سي �إىل ت�سجيع �أ�ساتذته �لد�ئم له، 
دخول  عزمهم  عرفو�  بعدما  وخ�سو�سا 

"غيني�ص".
وح�سل ع�سكري على �سهادة من مو�سوعة 
"غيني�ص" تفيد باأنه �ساحب �أطول وقت 
ملييو�زنيية كييرة �لييقييدم على �لييركييبيية، بعدما 
�سمد يف حماولته لي6 دقائق و16.98 

ثانية.

هل يكفي تنظيف اأ�شنانك ملدة دقيقتني 
يف كل مرة؟ .. اإليك ما تثبته الأدلة �ص 26

تناول الربقوق يوميًا 
ي�ساعد يف اإنقا�ص الوزن

على  حتييتييوي  �أنييهييا  �إذ  للغاية،  مفيدة  �سائعة  فاكهة  �لييربقييوق  يعترب 
م�ساد�ت �أك�سدة فريدة من نوعها �إىل جانب �الألياف �لقابلة للذوبان.

وفقاً لدر��سة جديدة ن�سرت يف "جملة �لتغذية" فاإن �الأ�سخا�ص �لذين 
يتناولون �لربقوق، تنخف�ص لديهم م�ستويات �لكولي�سرتول يف �لدم، 
�لوزن  زيييادة  �أكييرب من غرهم، مما مينع  ب�سكل  وي�سعرون باالمتالء 

لديهم.
�الأ�سخا�ص  لييدى  تنخف�ص  �جلييوع  م�ستويات  فيياإن  �لباحثني  وبح�سب 
��ستهالكهم  يف  �نخفا�ص  �إىل  ييييوؤدي  ممييا  �لييربقييوق،  يتناولون  �لييذييين 

للمزيد من �لطعام.
ووجدت �لدر��سة �لتي �أجريت يف جامعة ليفربول، �أن تناول �لربقوق 
��ستهالك  تقليل  مييع  بال�سهية  �لتحكم  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  بانتظام 

�ل�سعر�ت �حلر�رية ب�سكل عام.
وقد �أجريت �لدر��سة على مرحلتني. يف �ملرحلة �الأوىل، قارن �لباحثون 
م�ستويات �ل�سبع و�ل�سهية و�ل�سعر�ت �حلر�رية لدى �مل�ساركني �لذين 
تناولو� وجبة خفيفة �إما من �لربقوق �أو �لزبيب �أو حلوى ت�سبه حلوى 

�لهالم، وكلها مت�سابهة من حيث �ل�سعر�ت �حلر�رية.

ولييلييتييخييليي�ييص مييين �النييتييفيياخ ميييكيين �عييتييميياد طيييرق ب�سيطة 
�الألياف و�أخذ  �لعلكة وزيييادة تناول  تت�سمن جتنب م�سغ 

حمام د�فئ.
وعندما من�سغ �لعلكة نبتلع �لكثر من �لهو�ء معها، ومير 

هذ� �لهو�ء �إىل معدتنا ما يجعلنا ن�سعر باالنتفاخ.
�ل�سعور  عند  �لعلكة  م�سغ  جتنب  �ل�سروري  من  ولذلك 

بانتفاخ �لبطن.
وي�سر �خلرب�ء �إىل �أن "�حلمامات �لد�فئة ميكن �أن تقلل 
من م�ستويات �لتوتر وتقلل من معدل �سربات �لقلب، ما 
�له�سم  على  طاقته  تركيز  الإعيييادة  فر�سة  �جل�سم  مينح 

�ل�سليم و�لتخل�ص من �النتفاخ".
�النتفاخ.  �الإميي�ييسيياك  ي�سبب  �أن  ميكن  �الأحيييييان  بع�ص  ويف 
وتقول هيئة �خلدمات �ل�سحية �لوطنية )NHS( �إنه �إذ� 
�أ�سبت باالإم�ساك، فاتخذ خطو�ت ملنعه عن طريق �إ�سافة 
�ملزيد من �الألياف �إىل نظامك �لغذ�ئي، و�سرب �لكثر من 

�ل�سو�ئل وممار�سة �لريا�سة بانتظام.
�لييقيييييام بعملها  لييالألييييياف  �ليي�ييسييو�ئييل، ال ميييكيين  ومييين دون 
�ملهم  "من  �لهيئة:  وتوؤكد  باالإم�ساك.  ت�ساب  �أن  وميكن 
ت�سجع  �إنها  �مليياء.  وخا�سة  �ل�سو�ئل،  �سرب  يف  �ال�ستمر�ر 
على مرور �لف�سالت عرب �جلهاز �له�سمي وي�ساعد على 

تليني �لرب�ز".
 30 �إىل   20 ملييدة  �ل�سريع  �مل�سي  "حتى  �لهيئة:  وتابعت 
وظيفة  يح�سن  �أن  ميكن  �الأ�ييسييبييوع  يف  ميير�ت  �أربيييع  دقيقة 

�الأمعاء".
ويجب �أن تكون على در�ية �أي�سا بي"حمفز�ت �الأمعاء" حيث 
م�ساكل،  لهم  ت�سبب  معينة  �أطعمة  �أن  �لنا�ص  بع�ص  يجد 
و�حلم�سيات  �لطماطم  مثل  �حلم�سية،  �الأطعمة  بينها 
�أن  و�لييتييي ميكنها  �لييغييازييية،  و�مليي�ييسييروبييات  �ل�سلطة  وتييو�بييل 

ت�سبب �حلمو�سة �ملعوية.
وهناك �أي�سا حاالت يجب عليك فيها زيارة �لطبيب، وذلك 

�إذ� ��ستمرت �أعر��ص �النتفاخ فرتة طويلة.

�أميير� طبيعيا،  �النتفاخ  يكون  �أن  �لييو�قييع، ميكن  ويف 
ولييكيين يف بييعيي�ييص �حليييييياالت، قيييد يييكييون عييالميية على 

�لطعام ومر�ص  عييدم حتمل  �أكيير خطورة، من  حالة 
�ال�سطر�بات �له�سمية �إىل متالزمة �لقولون �لع�سبي 

و�سرطان �ملبي�ص.
وهناك �أي�سا بع�ص �ملكمالت �لغذ�ئية �لتي ميكن تناولها 
�ملغني�سيوم و�لربوبيوتيك،  لتقليل �النتفاخ. و�لتي ت�سمل 

وفقا لعيادة "كليفالند".
وتقول �لعيادة �إن مكمالت �ملغني�سيوم ميكن �أن ت�ساعد يف 

حتييد حم�ص �ملعدة و�إرخاء ع�سالت �الأمعاء.
وت�سيف: "�ملغني�سيوم له تاأثر ملني طبيعي، و�لذي ميكن 
�أن يكون مفيد� من وقت الآخر". كما �أن �لربوبيوتيك ميكن 

�أن ي�ساعد يف تكميل �أو �إعادة تو�زن بكتريا �الأمعاء.

متى يكون �نتفاخ �ملعدة عالمة رئي�سية ل�سرطان �ملبي�ص؟
�ملري�ص  �ملعدة من وقت الآخر حيث يحتاج  �نتفاخ  يحدث 
�أي  �ملنا�سبة للم�ساعدة يف تخفيف  �تخاذ �الحتياطات  �إىل 

�أعر��ص.
�أن تكون  �أعر��ص بجانب �النتفاخ ميكن  ومع ذلك، هناك 

موؤ�سر� مبكر� على �الإ�سابة ب�سرطان �ملبي�ص.
وعادة ما ينتج �نتفاخ �ملعدة عن تر�كم �لغاز�ت يف �جلهاز 
من  �سل�سلة  عيين  عييبييارة  �له�سمي  و�جلييهيياز  �له�سمي. 

�الأع�ساء �ملجوفة �ملرتبطة يف �أنبوب طويل ملتو من �لفم 
�إىل فتحة �ل�سرج. وتعمل هذه �لقناة على تفتيت �لطعام 
�أثناء نقله عرب �جل�سم، ما ي�ساعد �جل�سم على �مت�سا�ص 

�لعنا�سر �لغذ�ئية وطرد �ملو�د �لز�ئدة.
وكل هذ� طبيعي متاما ولكن �النتفاخ يف بع�ص �الأحيان قد 

يكون موؤ�سر� على �الإ�سابة ب�سرطان �ملبي�ص.
كيف تعرف �أن �نتفاخك قد يكون �سيئا �أكر خطورة؟

�نتفاخا  �ملبي�ص  ب�سرطان  �ملييرتييبييط  �النييتييفيياخ  ي�سبب  قييد 
و��ييسييحييا يف �لييبييطيين. وقيييد تيي�ييسييعيير �أن �لييبييطيين ممييتييلييئيية �أو 

وقد  �سلبة،  �أو  منتفخة 
�أي�سا  �ل�سخ�ص  يييعيياين 
من �أعر��ص �أخرى، مثل 

فقد�ن �لوزن.
و�إذ� كان �سرطان �ملبي�ص، 
فمن �ملحتمل �أن يكون �سبب 

�النتفاخ هو �ال�ست�سقاء.
وقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال مييييييييييييييوقييييييييييييييع 
�ال�ست�سقاء   :Healthline
يف  �ل�سائل  يرت�كم  عندما  هو 
يت�سكل  ميييا  وغييالييبييا  �لييبييطيين. 
تنت�سر  عندما  �ال�ست�سقاء 
�إىل  �ل�سرطانية  �خلاليا 
هو  و�ل�سفاق  �ل�سفاق. 

بطانة �لبطن".
عالمات  تييتيي�ييسييميين  وقيييييد 

�سرطان �ملبي�ص و�أعر��سه ما يلي:
- �نتفاخ يف �لبطن

- �ل�سعور بال�سبع ب�سرعة عند تناول �لطعام
- فقد�ن �لوزن

- عدم �لر�حة يف منطقة �حلو�ص
- تغر�ت يف عاد�ت �الأمعاء

- حاجة متكررة للتبول

قناع وجه ي�ستخدم 
�ستارة هوائية بدًل 
من املر�سح الطبيعي

قناعاً  فيييييزيييائيييييان  عيييامليييان  �ييسييمييم 
للوجه يحمي من �لفرو�سات عن 
طريق ��ستخد�م �ستارة هو�ئية بداًل 

من �ملر�سح �لطبيعي �لتقليدي.
وييييبيييحيييث �ليييعيييليييمييياء بييياليييفيييعيييل عن 
جدوى ��ستخد�م �ل�ستائر �لهو�ئية 
ب�سكل  كورونا  "لتعطيل" فرو�ص 
فعال. و�إذ� جنح هذ� �لقناع، فرمبا 
ي�سبح قناع �لوجه �مل�ستخدم حالياً 
�سيبد�أ  �ملييا�ييسييي، حيييييث  مييين  �ييسيييييئيياً 
بيييييارتيييييد�ء ميييييييير�وح على  �جليييميييييييع 
جباههم تدفع �لهو�ء �مل�سفى نحو 

وجوههم، وتبعد �لهو�ء �ل�سيئ.
�جلديدة،  �لييبييحييثييييية  �ليييورقييية  ويف 
�ص.  �ألك�سندر  �لفيزيائيان  �قييرتح 
جوكوف  وكون�ستانتني  �ساخاروف 
�ييسييتييارة هييييو�ء مميياثييليية ُتييلييبيي�ييص على 
�أ�سا�سي  بيي�ييسييكييل  وتييقييطييع  �ليييير�أ�ييييص، 
�لييهييو�ء �خلييارجييي ملرتديها  تييدفييق 
�لييير�حييية من  بييعييدم  �ليي�ييسييعييور  دون 

�لقما�ص �أو �سغط قناع
وجوههم. على   N95

وبالن�سبة النتقال فرو�ص كورونا 
�لهباء �جلوي، ميكن  �ملعتمد على 
فعالة  �لهو�ئية  �ل�ستارة  تكون  �أن 
�جل�سيمات  دفييع  يف  معقول  ب�سكل 
�لفرو�ص  �نيييتيييقيييال  ملييينيييع  بيييعيييييييًد� 
�ل�سماح  ميييع  ذليييك  وكيييل  �لييقييريييب، 
ب�سكل  �ليييهيييو�ء  بييتيينييفيي�ييص  ملييرتييديييهييا 

مريح.
ييييييز�ل  ال  �لييييييييذي   A Want
�ييسييميين ميييرحيييلييية �لييتيي�ييسييميييييم على 
�إىل  �ليييورق عييبييارة عيين جهاز رفيع 
حيييد ميييا عييلييى �ييسييكييل �ييسييميياعيية ر�أ�يييص 
�ليييو�قيييع �الفيييرت��يييسيييي ميييع فتحات 
متجهة  �جلييييبييييني  عييييلييييى  تييييهييييوييييية 
�سفاف  بال�ستيكي  وو�قييي  الأ�سفل، 
يف  مبا�سرة  �لنفخ  من  �لييهييو�ء  ملنع 

عينيك.
�جلهاز  �أن  ب�سهولة  تخيل  وميكن 
ليييدييييه ميير�ييسييح د�خيييليييي خيييا�يييص به، 
�لهو�ء  �ييسييتييارة  �أن  ي�سمن  و�لييييذي 
�لنقي  �لييهييو�ء  ت�سمح فقط مبييرور 
)تييينييياقييي�يييص ورقيييييية بييحييثييييية �أخيييييرى 
�مليييتييياأيييين لقتل  �ليييهيييو�ء  ��ييسييتييخييد�م 
ويبدو  �لييفييور(.  على  �لييفييرو�ييسييات 
�الأميييير ر�ئييًعييا عييلييى �لييييورق، وياأمل 
مثل  تطوير  �أو  ببناء  �مل�سممون 
�لقريب،  �مل�ستقبل  يف  �جلهاز  هييذ� 

بح�سب موقع يانكو ديز�ين.

طرق ب�سيطة وفعالة 
للتخل�ص من انتفاخ البطن

يواجه الكثري منا م�شكلة انتفاخ البطن، والتي غالبا ما تكون ناجتة 
ا�شتمرت  اإذا  ولكن  عادة،  مقلقة  غري  حالة  وهي  معينة،  اأطعمة  عن 

اأعرا�ض االنتفاخ طويال فيجب ا�شت�شارة الطبيب.
وتقول هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية، اإن حاالت االنتفاخ امل�شتمرة 

قد تكون ناجتة عن م�شكلة يف اجلهاز اله�شمي اأو م�شاكل يف نظامك 
الغذائي.

ومن بني اأكرث االأطعمة �شيوعا يف الت�شبب يف م�شاكل االنتفاخ، جند 
القمح اأو الغلوتني ومنتجات االألبان، وبالتايل فاإن بع�ض التغيريات يف 

النظام الغذائي ميكن اأن ت�شاعد يف عالج االنتفاخ املزعج.
ويقول اخلرباء ال�شحيون اإن االإجهاد ميكن اأن ي�شبب اأي�شا م�شاكل يف 

اجلهاز اله�شمي ويوؤدي اإىل الغازات واالنتفاخ.
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�ش�ؤون حملية

كرة اإك�شبو 2020 املتالألئة حتفز على التفاوؤل بالعام اجلديد

عرو�ص واألعاب نارية ومو�سيقى �ساحبتها رق�سات فلكلورية وق�سا�سات ورقية ملونة اأ�سفت املزيد من اأجواء الفرح والبهجة  

ع�شاق الطبيعة على موعد مع جتارب ا�شتثنائية يف اإك�شبو 2020 دبي

جناح �سنغافورة اأكرث الأجنحة خ�سرة هذا العام، حيث ي�سم اأكرث من 170 نوعًا من النباتات

الثنائي املو�سيقي �ساميفاتي ي�سحب زّوار اإك�سبو 2020 دبي يف رحلة مو�سيقية ومرئية حول العامل
•• دبي–  الفجر:

زو�ر  �ساميفاتي  �ملغربي  �ملو�سيقي  �لثنائي  ��ستقبل 
�إك�سبو 2020 دبي، ع�سية ليلة ر�أ�ص �ل�سنة �مليالدية 
يف م�سهد غامر للحو��ص، و��سطحبو� �لزو�ر يف رحلة 
و�أكر  و�أ�سو�ته  �الأو�ييسييط  �ل�سرق  معامل  ال�ستك�ساف 

من ذلك، يف مدرج دبي ميلينيوم. 
تعك�ص عرو�ص �ساميفاتي، �ملعروفة با�سم "�لوجهات: 
و�لعاملية  �ملتنوعة  �لطبيعة  �لعامل"،  �إىل  �ملغرب  من 
�لتي يّت�سم بها �إك�سبو 2020 دبي، عرب تبني ثقافات 

وتيي�ييسييمييل مقتطفات  عيير�ييسييهييا،  مييو�ييسيييييقييييية خمييتييلييفيية 
وبوركينا  وباك�ستان،  وم�سر،  �ملييغييرب،  من  مو�سيقية 

فا�سو. 
تقدم مو�سيقى �ساميفاتي مزيجاً من تقنيات �الإنتاج 
�لر�ق�سة  �الإيييقيياعييييية  و�ملو�سيقى  �لرقمي  �ملو�سيقي 
�لعذبة،  �الإلييكييرتوين  �لكمان  باأنغام  ومتتزج  �لقوية، 

مع �الأحلان �لتقليدية للمو�سيقى �لعاملية. 
مييقيياطييع فيديو  ميين  عييلييى خلفية  �ملييو�ييسيييييقييى  ُعييزفييت 
�ليومية  �حلياة  ت�ستك�سف  للعو�طف  ومثرة  جميلة 

�لتقليدية يف بلد�ن مثل �ملغرب وم�سر. 

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

حممد معني الدين

حفز �لعر�ص �ملميز لكرة �إك�سبو 2020 �ملتالألئة 
�لذي مت تقدميه يف �ساحة �لو�سل و�لعديد من 
�لييتييي ر�فييقييتييه، زو�ر �حلدث  �ملييميييييزة  �لييفييعيياليييييات 
�ليييييدويل عييلييى �ليييتيييفييياوؤل بييالييعييام �جليييدييييد، حيث 
 2022 عييام  دبييي،   2020 �إك�سبو  زو�ر  ��ستقبل 
�الألعاب  �ل�سعادة و�لفرح مع عرو�ص  باملزيد من 
و�ملو�سيقى  �ملبهجة  �الأليييو�ن  ذ�ت  �ملبهرة  �لنارية 
�لورقية  و�لق�سا�سات  �ساحبتها،  �لتي  �ل�ساخبة 
�ملييلييونيية �لييتييي �أ�ييسييفييت �مليييزييييد مييين �أجيييييو�ء �لفرح 
�الأكر  �حليييدث  مييوقييع  على  و�ليي�ييسييعييادة  و�لبهجة 

�سموال يف �لعامل.
قبة  �أعييلييى  ميين  �ملتالألئة  �لييكييرة  تدحرجت  حيث 
�لو�سل �مل�سيئة، لتج�سد رمز� لالأمل، يف �لوقت 
�ملميزة من  بالت�سكيلة  �لييزو�ر  فيه  ��ستمتع  �لذي 
�الأطعمة و�مل�سروبات �لتي يقدمها �أكر من 70 

مطعما وما يزيد على �لي 120 مفهوما للطعام، 
�ملن�سقني  قييدمييهييا  �ليييتيييي  عييين �حليييفيييالت  فيي�ييسييال 
�ملو�سيقيني ذوي �ل�سهرة �ملحلية و�لدولية و�لتي 

�ستمتد حتى �ساعات �ل�سباح �الأوىل.
وليي�ييسييمييان ر�حييية �لييييزو�ر عييمييل ميييرتو دبيييي ب�سكل 
م�ستمر طو�ل ليلة ر�أ�ص �ل�سنة ويومها �الأول دون 
�أن ي�ستمتع كل ز�ئر الإك�سبو  توقف، مما ي�سمن 
�لعاملي،  �مل�ستوى  ذ�ت  �لييتييجييارب  ميين  مبجموعة 
حيث �أعلنت هيئة �لطرق و�ملو��سالت عن متديد 
قطار�ت  لتعمل  �لعطلة،  لييفييرتة  �لعمل  �ساعات 
�لثامنة  �ل�ساعة  من  �لقر�ر،  هذ�  مبوجب  �ملرتو 
�ييسييبيياحييا مييين يييييوم �جلييمييعيية 31 دييي�ييسييمييرب دون 
�نقطاع يف �خلدمة، حتى �ل�ساعة �لثانية وخم�ص 

ع�سر دقيقة من �سباح يوم �الأحد 2 يناير. 
دبي   2020 �إك�سبو  يف  �الحييتييفيياالت  و��ييسييتييمييرت 
حتى �ليوم �الول من �لعام �جلديد حيث �حتفلت  
�إك�سبو  يف  �لوطني  بيومها  �ليمنية  �جلمهورية 
مع مو�سيقيني ور�ق�سني فولكلوريني تقليديني 
وجمييمييوعيية ميين �ملييطييربييني، مبييا يف ذليييك ح�سني 

�ليمن. كما جعل  �لفنانني يف  �أ�سهر  �أحد  حمب، 
�ملنطقة من  �لعرب يف  �لفنانني  �أكييرب  ثالثة من 

باليوم  لالحتفال  �ملنا�سب  �ملكان   2020 �إك�سبو 
�ملو�سيقية  �لنغمات  مع   ،2022 عييام  من  �الأول 

�الإمار�تي  �ليي�ييسييول  مو�سيقى  فيينييان  قدمها  �لييتييي 
و�ملغني  �ل�سعودي حمزة هو�ساوي،  و�ملغني  �أرقم، 

�لذين  �الإمييار�تييي جا�سم حممد،  �لييعييود  وعيييازف 
��ست�سافتهم حديقة �ليوبيل.

•• دبي– الفجر 

يف  بالطبيعة  �هتمت  �لتي  �الأجيينييحيية  هييي  كثرة 
�مل�ساحات  هييذه  ع�ساق  لكن  دبييي،   2020 �إك�سبو 
�ملخلوقات،  لكل  و�ملييريييحيية  �لقلب،  ميين  �لقريبة 
على موعد مع جتارب خا�سة يف بع�ص �الأجنحة 
�آخيير ميين �خل�سرة  عييامل  �إىل  �لتي تنقل زو�رهيييا 

و�جلمال �أقرب �إىل �لطبيعة �الأم.
�الأجنحة خ�سرة  �أكيير  يعد من  �سنغافورة  جناح 
ي�سم  حيث  �لييعييام،  هييذ�  دبييي   2020 �إك�سبو  يف 
�جلناح �أكر من 170 نوعاً من �لنباتات، �سمن 
طبقات خمتلفة من �مل�ساحات �خل�سر�ء يف �أماكن 
فور  �لز�ئرين  �أنييظييار  تلفت  �جلناح  من  متنوعة 

�لدخول من بو�بة �ال�ستد�مة. 
�لر�أ�سية  �جلييييدر�ن  �إىل  �ملييعييلييقيية،  �حلييد�ئييق  ومييين 
نباتية،  عرقية  قيمة  ذ�ت  بنباتات  تتميز  �لييتييي 
حتيط �مل�ساحات �خل�سر�ء �جلاذبة وتلك ثالثية 
�لطبيعية  �ملناظر  �إعييد�د  والأجل  بالزو�ر.  �الأبعاد 
�خل�سر�ء و�ملتعددة �لطبقات يف جناح �سنغافورة، 
دبي  م�ساتل  ميين  �لنباتات  ميين  �لعديد  �ييسيير�ء  مت 
2019، كما  "للتنبيت و�لنمو �مل�سبق" منذ عام 
جرى زرع �أكر من 150 �سجرة ونخلة يف موقع 

�جلناح.
�أما يف �جلناح �ملاليزي، حيث تر�فق �لزو�ر ثالثة 
�سغرة،  عمودية  حد�ئق  �أو  خ�سر�ء"  "جدر�ن 
�أثناء �سرهم على �ملنحدر �ملتعرج �لذي يقودهم 
د�خييل �جلناح، وهناك ميكن  �لعر�ص  قاعات  �إىل 
للز�ئر عي�ص جتربة طبيعية حية تبقى خالدة يف 

ذهنه على �متد�د �لعمر.
وقد مت ت�سميم قاعة على طر�ز �لغابات �ملطرة 
يف �جلناح �ملحاط بنحو 3000 �سجرة، لينغم�ص 
�لتاأثر�ت  مييع  �لطبيعة  ميين  �أجيييييو�ء  يف  �ليييييزو�ر 
و�ل�سباب  �لرعدية  للعو��سف  و�ل�سوتية  �ملرئية 
وند�ء�ت �حليو�نات، وكذلك �ملياه �ملتدفقة ووفرة 
خر�ئط  تعر�ص  كما  �خليي�ييسيير�ء.  �ل�سجر  �أور�ق 
�الإ�يييسيييقييياط ثييالثييييية �الأبيييعييياد �لييعييديييد مييين �أنييييو�ع 

�حليو�نات �ل�سهرة يف �لبالد.
م�سمونه،  عيين  يعرب  فا�سمه  �ل�سويد  جناح  �أمييا 
"�لغابة"، وهو عبارة عن  فقد �تخذ �جلناح ��سم 
من  �لقادمة  �الأخ�ساب  من  مكعب  مرت   2500
تقليل  وهييدفييه  "�سوديرباركي"،  منطقة  غييابييات 
�أك�سيد �لكربون، ليعرب عن هوية  �نبعاثات ثاين 
و�الهتمام  �لت�سجر  وخطط  �ل�سويدية  �حلياة 

بالطبيعة يف هذه �لبالد �ل�ساحرة.

ويعتمد ت�سميم �جلناح �ل�سويدي على فكرة تنوع 
�إذ حتاكي  �لييبييالد،  �لييغييابييات يف  و�تيي�ييسيياع م�ساحات 
�مل�ساحات �ملوجودة د�خل �أروقة �جلناح، ت�سكيالت 
�لغابات و�الأ�سجار �لعمالقة و�له�ساب و�مل�ساحات 
�خل�سر�ء، كما يرتكز �جلناح على �أعمدة خ�سبية 
علوية  �أدو�ر  �إىل  �إ�سافة  مفتوحة،  م�ساحات  مع 
حممولة على �الأعمدة، مبا ي�سبه بيوت �الأطفال 

�خل�سبية �لتي يتم بناوؤها فوق �الأ�سجار.
�أكر  �أ�سجار�ً  تييزرع  �ل�سويد  �أن  �ملعلومات  وتذكر 
%70 من  و�أكيير من  بكثر مما تقوم بقطعه، 
�عتنى  لذلك  �لغابات،  تغطيها  �ل�سويد  م�ساحة 
م�سمم �جلناح يف �إك�سبو 2020 دبي باإبر�ز هذه 
�ل�سويد  يف  �لطبيعي  �لييتيينييوع  تظهر  �لييتييي  �مليييييزة 

بني �ملياه و�خل�سرة.
�إك�سبو  رو�د  ي�ستطيع  حيث  كمبوديا،  جناح  و�إىل 
�فرت��سية  رحييليية  يف  �ل�سو�طئ  زييييارة   2020
�أقد�م  عند  �لبحرية  �الأمييو�ج  تتمايل  �إذ  �سوئية، 
�لبحر  �أ�سو�ت  �سماع  مع  بالتز�من  �جلناح،  زو�ر 
وطيييييور �ليينييور�ييص، وكييذلييك يييتييعييرف �لييز�ئيير على 
تييعييد �لع�سب  �ليييتيييي  �ليييزر�عييييييية  طييبيييييعيية �حلييييييياة 
�ملحا�سيل  و�أهيييم  كييمييبييوديييا،  ل�سكان  �القييتيي�ييسييادي 
�الأدو�ت  و�أييي�ييسيياً  �لييبييالد  تنتجها  �لييتييي  و�ليييبيييذور 

�مل�ستخدمة.
وين�سح �لز�ئر بالقيام بجولة يف جناح �سورينام، 
�لدولة �الأ�سغر يف �أمركا �لالتينية، وهي و�حدة 
�لكوكب متتلك غطاء  دول على هذ�  من ثماين 
فيها  ت�سكل �خل�سرة  �لغابات، حيث  من  مرتفعاً 
%93 من �إجمايل �مل�ساحة �لتي متتلكها �لدولة 

وتربزها خالل م�ساركتها يف �إك�سبو 2020.
ويف جيينيياح �ييسييورييينييام ميكن لييلييز�ئيير �لييتييجييول بني 
على  و�لتعرف  �خل�سر�ء  و�مل�ساحات  �ل�سالالت 
�أبيييرز �حليييييو�نييات �لييتييي حتييياول �لييدوليية حمايتها 
�ملتنوعة،  �لييبيييييئييات  و�كييتيي�ييسيياف  �النيييقييير��يييص  مييين 
و�لغابات �ملظلمة �لتي يعي�ص فيها �لع�سر�ت من 
�أنو�ع �حليو�نات �لنادرة، كما ميكن للز�ئر عي�ص 

مغامرة ��ستو�ئية برية ال تن�سى.
�مليي�ييسيياحييات �خليي�ييسيير�ء و�مليينيياظيير �لطبيعية  وتييعييد 
دبي،   2020 �إك�سبو  مييوقييع  ميين  �أ�ييسييا�ييسييييياً  جيييزء� 
�لثالث  �ملناطق  يف  �الأ�ييسييجييار  مئات  زر�عييية  مت  �إذ 
�سجرة  �أبييرزهييا  و�لتنقل(  و�لفر�ص  )�ال�ستد�مة 
�ليييغييياف، و�لييتييي تييرتييبييط �رتييبيياطييا وثيييييقييا بتاريخ 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتر�ثها، و�أ�سجار 
�ل�سفر�ء  �لتيكوما  ونباتات  و�الأكا�سيا،  �لنخيل، 
مناخ  مييع  �لتكيف  على  لقدرتها  نييظيير�  �ملييزهييرة، 

�لدولة.
كما مت �إنتاج �آالف من �لنباتات يف م�ساتل زر�عية 
خا�سة، ليظهر �البتكار يف عملية تن�سيق �الأنو�ع 

�ملختلفة من �لنباتات و�الأ�سجار يف �ملوقع بطريقة 
باال�ستمتاع  لييلييز�ئيير  تيي�ييسييمييح  ومييتيينيياغييميية،  غيينييييية 

مبناظر طبيعية خالبة.

�سجرة بـ3000  حماطة  املطرية  الغابات  طراز  على  �سممت  عمودية  حدائق  و  خ�سراء  جدران  ي�سم  املاليزي  • اجلناح 
اخل�سراء وامل�ساحات  واله�ساب  العمالقة  والأ�سجار  الغابات  ت�سكيالت  حتاكى  ال�سويدى  اجلناح  • اأروقة 

الزوار  اأقدام  عند  البحرية  الأمواج  تتمايل  اإذ  كمبوديا،  جناح  فى  �سوئية  افرتا�سية  رحلة  يف  ال�سواطئ  • زيارة 
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زوروا اإك�سبوا 2020 دبي لتحقيق اأهدافكم يف العام اجلديد 

ار جناح اأملانيا ي�ستقبلون العام اجلديد باأم�سية الكاريوكي يف اإك�سبو 2020 دبي زوَّ

 اجلناح ك�شف عن اإجنازات مذهلة ونّظم ا�شتبيانًا اأّكد متّيزه كواحد من اأكرث الوجهات اإقبااًل خالل الن�شف االأول من اإك�شبو 2020 دبي

اجلناح التايالندي ي�سجل جناحًا باهرًا يف الأ�سهر الثالثة الأوىل على م�ستوى العامل  ويحتفي با�ستقطاب 8،000 زائر يومّيًا 

بالتعاون مع الفنانة الإماراتية �سذى املال.. جناح ماليزيا يهدى اإك�سبو 2020 دبي قطعة فنية 

•• دبي- الفجر 

فى نهاية �لعام �ملا�سى �لذى مل مير عليه �سوى �يام، 
�الأهييد�ف لتحقيقها يف  ي�سع معظمنا جمموعة من 
�لعام �جلديد، منها �أهد�فا عملية وتعليمية وثقافية 
و�ملغامر�ت  بال�سفر  تتعلق  ترفيهية  �أهييد�فييا  ومنها 
�لعام  بييييد�أ  وقيييد  و�الآن  �جليييدييييدة،  �الأمييياكييين  وزييييييارة 
 2020 الإك�سبو  ميكن  كيف  نريكم  دعييونييا  �جلييديييد 
�الأهد�ف  هييذه  جميع  حتقيق  يف  ي�ساعدكم  �أن  دبييي، 

و�أكر.

الر�شاقة وتخفي�ض الوزن 
مع  وخييا�ييسيية  لتحقيقه  �لييكييثييرون  ي�سعى  هيييدف  هييو 
دبي،  الإك�سبو2020  وميكن  �جلييديييد،  �لييعييام  بييد�ييية 
ييي�ييسيياعييدكييم عييلييى حتييقيييييقييه، حيث  �أن  بيي�ييسيياطيية  بييكييل 
من  �لعديد  �لبدنية  و�للياقة  �لريا�سة  مركز  يقدم 
�الأن�سطة و�لفعاليات �ملجانية لزو�ر �حلدث �لدويل. 
وتتنوع �أن�سطة �ملركز ما بني ف�سول �ليوجا، و�سالة 
�لييلييييياقيية �لييبييدنييييية �لييعيي�ييسييرييية، وجيييييوالت �ليييدر�جيييات 
�ليييهيييو�ئييييييية، وغيييرهيييا �ليييكيييثييير. ومييييع �فيييتيييتييياح �سالة 
�أكرب مكان  "�الأحالم" �لريا�سية �جلديدة �لتي تعد 

ملمار�سة �لريا�سة يف �إك�سبو، خالل �سهر يناير�حلاىل، 
حتقيق  ميين  و�أكييير  �أكييير   2020 �إك�سبو  �سيقربكم 
�ل�سحة  على  و�ملحافظة  �لييوزن  خ�سارة  يف  �أهد�فكم 

و�لر�ساقة و�للياقة �لبدنية.

ال�شفر اإىل دولة اأخرى 
لي�ص هناك خطة �سياحية تت�سمن زيارة 192 دولة 
�لقيام  �سخ�ص  الأي  مييقييدر�ً  يكن  ومل  و�حييييدة،  دفييعيية 
�لييدويل، لكن �الآن ميكنك  �إقامة �حلدث  بذلك قبل 
و�حد،  �سقف  حتييت  �ملف�سلة  وجييهيياتييك  عييلييى  �لييعييثييور 
ولتكتمل  دبييييي،   2020 �إكيي�ييسييبييو  زييييييارة  عيييرب  وذلييييك 
جتربتك �ل�سياحية، ال تن�َص �أن تقوم بختم جو�ز �سفر 
�ستتمكن  وهكذ�  تييزورهييا،  �لتي  �لدولة  بختم  �إك�سبو 
من زيييارة �أكييرب عييدد ممكن من �لييدول يف يييوم و�حد 
.. رحلة ممتعة! �أما �إذ� كنت ممن ي�سعرون بالف�سول 
حيال م�ستقبل �ل�سفر �لفعلي و�الفرت��سي، فيمكنك 
�لذي  و�الت�سال  �ل�سفر  �أ�سبوع  فعاليات  يف  �مل�ساركة 

�سيعقد يف �لفرتة 9 - 16 يناير. 

الرتفيه والتوفري
خييارج حدود  �ل�سيء  بع�ص  هييذه �خلطة �سعبة  تبدو 

لزو�ره  �لييدويل  �حلييدث  بينما مينح  �إك�سبو2020،  
�ستتمكن   ،2020 �إكيي�ييسييبييو  زييييييارة  فييعيينييد   ، �لييكييثيير 
�لنجوم،  مييين حيي�ييسييور حيييفيييالت مييو�ييسيييييقييييية الأ�ييسييهيير 
�لعاملية،  �لييفييرق  �أهيييم  تقدمها  فنية  و��ييسييتييعيير��ييسييات 
عن  ف�سال  �لفلكلورية،  �ل�سارع  بعرو�ص  و�ست�ستمتع 
�ليييييدرون، و�لييكييثيير ميين �الأن�سطة  عييرو�ييص طيييائييير�ت 
لتري  ت�سميمها  مت  �لييتييي  �الأخييييييرى،  و�لييفييعيياليييييات 

جتربة �لز�ئر وحتولها �إىل ذكرى ال تن�سى.

ق�شاء وقت مع العائلة- االأ�شدقاء
وقت  لق�ساء  منا�سب  لتوفر مكان  �لكثرون  ي�سعى 
�أفيير�د �الأ�سرة، كما ي�سعى �لبع�ص للخروج  ممتع مع 
مع �الأ�سدقاء للح�سول على �ملتعة و�لرتفيه و�لطعام 
�جليييييد، ويييبييدو �أن هيييذ� مييا يييوفييره �حلييييدث �لدويل 
وجن�سياتهم  �أعمارهم  �ختالف  على  �ليييزو�ر  جلميع 
وثقافاتهم، حيث مينح �إك�سبو 2020 �أولوية فائقة 
باقات  لهم  ويييوفيير  للعائالت،  �ملخ�س�سة  لالأن�سطة 
متكاملة لق�ساء �أطيب �الأوقات، وذلك بوجود �أماكن 
خم�س�سة للعب �الأطفال مثل"هيا نلعب"، وحديقة 
لطيفة، وحديقة ر��سد �ملغامر، و�لكثر من �لعرو�ص 

و�الأن�سطة �لفنية و�لرتفيهية �ملميزة.

وميكن لالأ�سدقاء �أي�سا �أن يقومو� بزيارة ل�سالالت 
�إكيي�ييسييبييو  �خليييالبييية، وتييييذوق �ليينييكييهييات �الأ�ييسيييييليية �لتي 
تييقييدمييهييا �ملييطيياعييم �لييكييثييرة �ملييتييو�جييدة يف �مليييوقيييع، �أو 
�أطييول منزلق يف جناح هولند�  �لتزحلق على  جتربة 
عن  ف�سال  ت�سيلي.  جناح  يف  �لبطاريق  مييع  و�للعب 
�أميييا حمبي  �ال�ييسييتييد�ميية.  �ملمتعة يف جيينيياح  �لييتييجييارب 
حمملني  وهييم  للمنزل  �لييعييودة  فباإمكانهم  �لت�سوق، 

باأف�سل �لهد�يا و�أجمل �لتذكار�ت. 

كن اأكرث وعيا بالبيئة... و�شاهم يف اإنقاذ العامل
�ملحافظة  بكيفية  معرفتهم  لتنمية  �لبع�ص  ي�سعى 
عييلييى �لييبيييييئيية ميين خيييالل ��ييسييتييعييمييال �ملييييو�د �ل�سديقة 
للبيئة، و�إعادة �لتدوير، وتر�سيد �ال�ستهالك. ميكنك 
ملف  باإجناز�تك يف  تفتخر  و�أن  هييوالء  بني  �لوقوف 
�لعديد من  �مل�ساركة يف  �لكوكب �الأخ�سر من خالل 
�ل�سوء  لت�سليط  تهدف  �لتي  و�لفعاليات  �الأن�سطة 
�لبيئة،  �مل�ستد�مة للحفاظ على  �أف�سل �حللول  على 
فقط �ن�سم لنا وكن �سانع �لتغير �ملقبل.  �إذن ماذ� 
تنتظر، لي�ص عليك �الآن �سوى ترتيب �أهد�فك بح�سب 
 2020 �إك�سبو  �إىل  وتييوجييه  لييك،  بالن�سبة  �أولويتها 

دبي، �لذي �سيمكنك من حتقيقها.. عام �سعيد! 

•• دبي– الفجر:

يف ن�سخة خا�سة من �أم�سيات �لكاريوكي �لتي ينظمها 
تنظيمها  مت  دبييييي،   2020 �إكيي�ييسييبييو  يف  �أملييانيييييا  جيينيياح 
بدعوة  �إك�سبو  زو�ر  �ل�سنة، حظى  ر�أ�ييص  بليلة  �حتفااًل 
للغناء من �لقلب يف خمترب �لثقافة لالحتفال بالعام 

�جلديد، على خ�سبة �مل�سرح �لتابعة ملدّرج �جلناح. 
من  �ملف�سلة  �أغانيهم  الختيار  للزو�ر  �لدعوة  ُوجهت 
بعناية.  �ملن�ّسقة  �ل�سهرة  �الأغيياين  قائمة منوعة من 
وت�سمنت �لقائمة جمموعة من �أغاين �لبوب �لعاملية، 
�أملان معا�سرين، منهم �الأغنية  �أغان لفنانني  بجانب 
�ل�سهرة "99 بالون �أحمر" للنجمة �ل�سهرة نينا.  

�لكافية  بال�سجاعة  حتّلو�  �لذين  هييوؤالء  حظي  حيث 
�أكر تطور�ً، عرب  كاريوكي  بتجربة  �ملالأ  للغناء على 

وتوقيت  �الأغييياين  كلمات  للمغني  يعر�ص  ال  برنامج 
على  �مليي�ييسييارك  قيييدرة  �أييي�ييسيياً  يقّيم  بييل  فح�سب،  �لغناء 
�لغناء يف نف�ص �لوقت �ملطلوب )�أو تفويته للفر�سة(، 
و�ييسيياهييم هييييذ� �الأ�يييسيييليييوب �لييتييحييفيييييزي بييجييعييل جتربة 
ولغرهم من  للهو�ة  �إر�ييسيياًء  �أكيير  �لكاريوكي حتدياً 

�أ�سحاب �لنزعة �لتناف�سية. 
�أغنية  �لليلة  تلك  يف  �أقيمت  �لييتييي  �لييعييرو�ييص  �سملت 
�أي،  �آنيييد  لتوني�ص  د�ن�ص"  "مونكي  �ليير�قيي�ييص  �لييقييرد 
�أد�ء  �إىل  باالإ�سافة  مي"،  �أون  تايك  "�آه-ها،  و�أغنية 
جماعي من موظفي �جلناح الأغنية "باد جاي" لبيلي 

�إيلي�ص. 
�لثقافة يف  �لكاريوكي يف مدّرج خمترب  �أم�سيات  ُتقام 
جناح �أملانيا، م�ساء �لثالثاء من كل �أ�سبوع، من �ل�ساعة 
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حافلة  �أ�سهر  ثالثة  بعد  �لتايالندي،  �جلناح  يحتفي 
باملتعة و�لت�سويق يف قلب �إك�سبو 2020 دبي، بت�سجيله 
�ألف   700،000 من  باأكر  وترحيبه  فارقة  عالمة 
�إقبااًل  �أكيير �أجنحة �لييدول  ز�ئيير�ً، لي�سبح و�حييد�ً من 

على م�ستوى هذ� �حلدث �لعاملي �لر�ئد.
�لييدول يف منطقة  �أجنحة  �أبييرز  وت�سّدر �جلناح قائمة 
�أف�سل جناح على م�ستوى �حلييدث، مع  �لتنقل ور�بييع 
جناحه يف �جتذ�ب 8،000 ز�ئر يومّياً، �إذ يوؤّكد هذ� 

�الإجناز مدى روعة �لفعاليات �ملذهلة، وعرو�ص �الأد�ء 
�حلّية �لناب�سة، وجتارب �لطعام �لتايالندي �لفاخرة، 
و�حتفاالت مو�سم �الأعياد، و�الأجو�ء �ملريحة و�لغامرة 
�لتي يوفرها هذ� �جلناح، يف �إطار �إك�سبو 2020 دبي 

�لر�ئد �لذي �سهد م�ساركة 192 دولة.
�جلناح  فييريييق  �أجيييير�ه  �ليييييزّو�ر  الآر�ء  ��ستبيان  وكيي�ييسييف 
"�أحبوه  �أو  "�أحبوه"  �إميييا  منهم   98% بييياأن  مييوؤخيير�ً 
من  �أكيير  باملتعة  فيه  حظو�  منهم  و83%  للغاية"، 
�إك�سبو  يف  �لتايالندي  �جلناح  ويعترب  �آخيير.  جناح  �أي 
تفّردت  �لييتييي  �لقليلة  �الأجيينييحيية  �أحيييد  دبييي   2020

"تاي  ذلييك  يييومييّييية، مبييا يف  عييرو�ييص حييّييية  با�ست�سافة 
مر�كل"،  و"تاي  ريثم"،  و"تاي  �سبريت"،  فايتنج 
�لر�ئعة،  �ملز�يا  هييذه  كل  و�أ�سفت  �ساي".  و"كر�ثوجن 
"فائقاً" �أو "جيد�ً"  %81 من �لييزّو�ر، متّيز�ً  يف ر�أي 
على هذه �مل�ساحة �جلميلة و�لناب�سة بالتنّوع مقارنًة 
�الإمار�تيون  �ليييزّو�ر  وت�سّدر  �الأخيييرى.  �الأجنحة  مييع 
و�لهنود و�لفليبينيون و�لرو�ص و�لتايالنديون قائمة 
و�لذي  �لتايالندي،  �جلناح  ز�رت  �أربييع جن�سيات  �أبييرز 
دول  خمتلف  من  و�الأ�سدقاء  �لعائالت  ح�سور  �سهد 

�لعامل لال�ستمتاع بتجاربه �ملذهلة و�ال�ستثنائّية.

�ملمّيزة  بالفعاليات  �لييز�خيير  �جليينيياح  بييرنييامييج  وجييلييب 
�لييييييزّو�ر منذ  �ملييتييعيية الآالف  �لييكييثيير مييين  و�لييتييفيياعييلييّييية 
�فتتاحه قبل ثالثة �أ�سهر، حيث �سهدت �ساحة �لو�سل 
عر�ساً وموكباً �حتفالّياً مبهجاً مبنا�سبة �ليوم �لوطني 
كارثوجن"،  "لوي  مهرجان  جانب  �إىل  �لييتييايييالنييدي، 
�الأ�سيل، ف�ساًل  �لتايالندي  و�ل�سحة  �لغذ�ء  و�أ�سبوع 
�لدول  �أجنحة  مع  �لتعاونية  �لفعاليات  من  باقة  عن 
�الأخرى مثل �أ�سرت�ليا وبلجيكا. كما يزخر �لربنامج 
بالعديد من �الأن�سطة �لر�ئعة �ملرتقبة خالل �الأ�سهر 
�لثالثة �لباقية من �إك�سبو 2020 دبي، حيث يخبئ 
�جلناح �لتايالندي يف جعبته �لكثر من �ملتعة لزو�ره 
من �الإمار�ت وجميع �أنحاء �لعامل مبا يف ذلك �أ�سبوع 
�ل�سعادة و�البتكار، و�أ�سبوع �لطاقة و�لبيئة، ومهرجان 
وتو��سل  �لتايالندّية.   �البت�سامة  و�أ�سبوع  �ل�سعادة، 
يقّدمها  �لييتييي  �ملييمييّيييزة،  بييرو�ئييحييهييا  �ل�سهّية  �الأطيييبييياق 
مطعم "ليتل بانكوك" يف دبي حتت ��سم نكهة �لطعام 
�لتايالندي، �جتذ�ب ح�سود �لزّو�ر يومّياً؛ كما جنحت 
�ل�سخ�سيتان �لكرتونيتان �ملحّببتان، ر�ك ومايل، يف �أن 
�لكرتونّية  �ل�سخ�سيات  �أكر  بني  من  �سريعاً  ت�سبحا 
لة اللتقاط �ل�سور معها على م�ستوى  �ملحبوبة و�ملف�سّ
�لذي  �لييفييائييق  للنجاح  ونييظيير�ً  دبيييي.    2020 �إك�سبو 
حّققه �جلناح مع �إعادة فتح تايالند �أمام �ل�سياح، ياأمل 
فريق �جلناح �أن ت�ساهم م�ساركتهم يف �إك�سبو 2020 
من  مزيد  و�جتذ�ب  �ل�سياحي  �لقطاع  حتفيز  يف  دبي 
�ال�ستثمار�ت وبالتايل �مل�ساهمة يف دعم تعايف �القت�ساد 

خالل مرحلة ما بعد �أزمة كوفيد19-. 

•• دبي- الفجر

�ملال،  �ييسييذى  �الإمييار�تييييية  �لفنانة  مييع  بالتعاون  ماليزيا،  جيينيياح  �أهيييدى 
�إك�سبو 2020 دبي قطعة فنية جميلة تكرمياً لليوبيل �لذهبي لدولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك يف حفل �أقيم باجلناح 
و�مل�سممة  �لييفيينييانيية  ��ييسييتييخييدمييت  �أن  بييعييد  �لييفيينييييية  �لييقييطييعيية  عييمييل  ومت 
�الإمار�تية تطبيق �إك�سبو 2020 لالأعمال - من�سة �الأعمال �لر�سمية 
و�أثناء  قبل  �الأعييمييال  �ت�ساالت  لت�سهيل  و�مل�سممة  �ليييدويل،  للحدث 

�حلدث، ال�ستك�ساف تو�سيع �أعمالها يف ماليزيا.
وقالت �لفنانة و�مل�سممة �الإمار�تية �سذى �ملال: "م�سدر �الإلهام ور�ء 
و�الإمار�ت  ماليزيا  من  لكل  �لغني  �لييرت�ث  من  ياأتي  �لفني  �لرتكيب 
�لعربية  �الإمييار�ت  �لذهبي لدولة  �ليوبيل  �أن  �أعتقد  �ملتحدة.  �لعربية 
�ملييتييحييدة هييو �لييوقييت �مليينييا�ييسييب ليييييقييدر �جلييميييييع �ملييكييان �ليييذي بييييد�أت فيه 

�الإمار�ت و�أين هي �الآن. مع و�سع ذلك يف �العتبار".

و�أ�سافت �ملال: "�أ�سفنا خًطا ذهبيا رفيعا على كل خمروط لتقليد ذلك 
�خليط �لذهبي - �ليوبيل �لذهبي. �إن �لتقارب معا وتقدير �لثقافات 
والأجل  �الإميييييار�ت،  بها  تتمتع  �أخيييرى  �سفة  هييي  �ملختلفة،  و�لتقاليد 
�لرتكيب  تعاونت مع حرفيني من ماليزيا الإجنيياز هذ�  جت�سيد ذلك 

�لفني ".
من جانبه قال �سم�ص بحر حممد نور، �لرئي�ص �لتنفيذي "�أم جي تي 
�سي": "ي�سعدين �أن هذ� �لتعاون جاء من �جتماع مطابقة �الأعمال بني 
جناح ماليزيا و�لفنانة �سذى. �إنه الأمر مده�ص �أن ترى فكرة ع�سوية 
تتجذر وتنمو يف قطعة فنية جميلة ذ�ت رمزية قوية ترتكز على تقليد 

حريف م�سرتك للن�سيج".
و�أ�ساف حممد نور: "�إنه يلخ�ص مو�سوع �إك�سبو 2020 دبي )تو��سل 
بال�سبط،  بذلك  نقوم  باأننا  �مل�ستقبل(. نحن فخورون  �لعقول و�سنع 
�أ�سا�ص  �إبييد�ع �ثنني من �حلرفيني من بلدينا على  من خالل تو��سل 

حرفة تقليدية مماثلة تربطنا معا كمو�طنني عامليني".

الإماراتي اأرقم العربي.. �سوت عذب جمع 
العامل بلغة املو�سيقى يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

 2020 �إك�سبو  زو�ر  ميين  جمهوره  �لييعييربي  �أرقيييم  �الإمييار�تييي  �ملغني  �أمييتييع 
�لعامل  �سعوب  �لييذي جمع  �ل�ساحر،  �لفني  باأد�ئه  �ل�سنة  ر�أ�ييص  ليلة  دبي يف 
بلغة مو�سيقية يفهمها �جلميع يف �أجو�ء �حتفالية على من�سة �ليوبيل يف 
�إك�سبو 2020 دبي، �سمن �حتفاالت ر�أ�ص �ل�سنة �مليالدية يف موقع �حلدث 

�لدويل.
ليلة ممطرة،  ل�سماعه يف  �لييذي �حت�سد  �سكره جلمهوره،  �أرقييم عن  وعييرّب 
�أ�سفت مزيد� من �جلمال و�لبهجة على �الأجييو�ء �الحتفالية يف ليلة من 

�لعمر ال ُتن�سى يف �إك�سبو 2020 دبي. 

عازفة البيانو الرومانية ديانا اإ�سيم تقدم عر�سا متميزا 
يف جناح بلدها يف اإك�سبو 2020 ليلة راأ�ص ال�سنة

•• دبي–  الفجر

مبهار�تها  �ملعروفة  �إ�سيم،  ديانا  �ل�سابة  �لبيانو�لرومانية  عازفة  قدمت 
يف  بالدها  جناح  يف  �جلديدة  �ل�سنة  ر�أ�ييص  ليلة  مميز�  �أد�ء  �ال�ستعر��سية، 

�إك�سبو 2020 دبي.
در�ست �إ�سيم �ملو�سيقى يف جامعة تر�ن�سيلفانيا يف بر��سوف، ويتميز �أد�وؤها 
باالأ�سالة و�حليوية. وتتمتع �إ�سيم مبهار�ت تعبرية وم�سرحية ��ستثنائية، 
وهو ما يجذب �إليها �لكثر من حمبي �لعزف على �لبيانو. وقد كان هذ� 
�سببا رئي�سا يف �ختيارها لتقدمي هذ� �لعر�ص يف ليلة ر�أ�ص �ل�سنة �جلديدة 

يف �جلناح �لروماين.

اإك�سبو ليف ي�ست�سيف معر�سًا 
وور�سة عمل للخط الإ�سالمي 

•• دبي– الفجر

��ست�ساف �ك�سبو اليف، �أخر�ً، ور�سة عمل ومعر�ساً للخط �الإ�سالمي �أقامه 
مركز �الأبحاث للتاريخ و�لفنون �لثقافية �الإ�سالمية "�إر�سيكا"، حيث يوفر 
�إر�سيكا  جمموعات  من  خمتارة  �الإ�سالمي  �خلييط  فن  عن  منيياذج  �ملعر�ص 
وهي عبارة عن �للوحات �لتي فازت بجو�ئر يف م�سابقات فن �خلط �لدولية 

�لتي ينظمها �إر�سيكا كل ثالث �سنو�ت.
رقييمييي وفعلي،  ب�سكل  مييعييرو�ييسيية  �لييفييائييزة  لييلييوحييات  �ملييعيير�ييص منييياذج  ي�سم 
"�لكويف"  و  و"�لثلث"  �جللي"  "�لثلث  مثل  �خلطوط  �أنيييو�ع  �أ�سهر  متثل 
و"�لتعليق". وي�ست�سيف �ملعر�ص ور�سة عمل ت�ستعر�ص فن �خلط باأنو�عه، 
ليتمكن �لزو�ر من كتابة �أ�سمائهم مع �ختيار �خلط �ملنا�سب بح�سب طول 

�ال�سم.
فيه  تن�سهر  حيث  متميز�ً  فناً  �الإ�سالمية  �لثقافة  �سياق  يف  �خلييط  ويعد 
�ملوهبة و�الإبد�ع مع �الأ�سول �ملتعارف عليها الإبر�ز �لر�سالة �ملكتوبة ب�سكل 
و��ييسييح وجييمييايل. ويييعييرف �خليييط �لييعييربييي بيياخلييط �الإ�ييسييالمييي كيييون �للغة 

�لعربية هي لغة �لقر�آن �لكرمي.
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العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/1089 تنفيذ جتاري 
/�الإمار�ت  �جلن�سية  �حلمادي  ��سماعيل  عبد�هلل  ��سماعيل  عبد�هلل   / له  �ملحكوم  طلب  على  بناء 
�الإمار�ت   / - �جلن�سية  �آل علي  �سعيد  وليد  �سعيد جمعه   / �ملحكوم عليه  �ىل   - �ملتحدة   �لعربية 
��ييسييدرت بحقك حكما  قييد  ر��يييص �خليييييميية  بيييان حمكمة  لييديييك  �ملييتييحييدة.  ليكن معلوما  �لييعييربييييية 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  جزئي  جتيياري   )16/2020( �لق�سية  يف   2020/2/6 بتاريخ 
81049.66 درهما �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف ، ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ 
حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم �لتايل للتبليغ 
ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم 

، و�لر�سوم �ملرتبة عليك. 
�ملالحظات : �الإمار�ت / �بوظبي/ �لعني - حي رملة ز�خر - �سارع رقم 28 - منزل / رقم 18 

ق�شم التنفيذ / مرمي  النقبي  

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة حممد ابو عا�شي لتجارة ال�شباغ - ذ م م   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002512/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة حممد �بو عا�سي لتجارة �ال�سباغ - ذ م م  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد هالل مياه ��سرف علي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 10040 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004850 يف  الدعوى رقم

 - ليو�رة   - عجمان   : �لعنو�ن   : �الإقامة  حمل  جمهول  للخدمات    �لنجم   : عليه  �ملدعي  �إىل 
خلف بلدية عجمان - هاتف رقم 0523951315 - 0543144539  �لربيد �اللكرتوين 

4376410986  : مكاين  رقم   -  haryanaaida@gmail.com
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/6 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )8 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - �ملدنية  �الإبتد�ئية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/12/26  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اإميان اأحمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008897 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سركة �ل�سهب لتجارة �الطار�ت  
جمهول حمل �الإقامة : �ل�سارقة �ل�سناعية رقم 10 كر�ج و�دي دجلة  

بناء على طلب �ملدعي حممد كالو موال حممد ها�سم موال - بنغالدي�سي �جلن�سية 
قد �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :- 

- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ )38،000( درهم باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
من تاريخ �لت�سليم 2021/10/17 وحتى متام �ل�سد�د �لفعلي بو�قع 12% 

- �لز�م �ملدعي عليهما بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة 
- �عالن �ملدعي عليها باجلل�سة والئحة �الدعاء 

- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية. 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/11 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية يف متام 
�ل�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/12/29 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021-23435( 

�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي
وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي ، �مار�تية حممد مبوجب �لوكالة 
�مل�سدقة �مام �لكاتب �لعدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي �ال�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنو�نه �مارة 

دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
�ملنذر �ليه : ديبو �سوري�ص �سيفار�جان �سوري�ص كومار - هندي �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - �سارع 

خليفة بالقرب من �ملاريه مول - �سقة رقم 1203 - متحرك رقم 0555563583 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )16528.07( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �الخر مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )16528.07( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012ازرق هايونداي النرتا15ابوظبي13354
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �الخطار و�ال �سن�سطر 
��سفني �ىل ��ستكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021-23074( 

�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي
وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي ، �مار�تية حممد مبوجب �لوكالة 
�مل�سدقة �مام �لكاتب �لعدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي �ال�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنو�نه �مارة 

دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
�إمييارة عجمان - منطقة �جلرف - �سارع  �إمار�تية �جلن�سية - وعنو�نه  �ملنذر �ليه / �سميه �سامل م�سبح �حلبي�سي �لكندي - 

�جلرف - فيال - متحرك رقم 0503846801 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )170498( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �الخر مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )170498( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2019ا�شودلكز�ض اي ا�ض B350عجمان 60899
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �الخطار و�ال �سن�سطر 
��سفني �ىل ��ستكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021-23075( 

�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي
وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي ، �مار�تية حممد مبوجب �لوكالة 
�مل�سدقة �مام �لكاتب �لعدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي �ال�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنو�نه �مارة 

دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
�ملنذر �ليه / يحيى عبد�للطيف حممد علي �ملازمي - �إمار�تي �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �ل�سارقة - منطقة �لقا�سميه - �سارع 

�لقر�ئن - فيال رقم 4 - متحرك رقم 0509380693 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )60946( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �الخر مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )60946( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2020ابي�ضتويوتا كوروال 22.0ال�شارقة63780
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �الخطار و�ال �سن�سطر 
��سفني �ىل ��ستكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1985/2021/208 تنفيذ مدين
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1454 نز�ع مدين، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )32541.91 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

�إمييارة �بوظبي - �سارع حمد�ن بن  طالب �لتنفيذ : موؤ�س�سة �الإمييار�ت لالت�ساالت - عنو�نه : �الإمييار�ت - 
حممد - مبنى مبنى �ت�ساالت - بجانب مارك�ص �سبن�سر  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - ع�سام عبا�ص �ل�سغر مطاوع عبا�ص - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكييي �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   32541.91
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70540

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1980/2021/208 تنفيذ مدين
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227 

�ملبلغ  ب�سد�د  مييدين،  نييز�ع   2021/365 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )35665.20 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : �سركة جمموعة �الإمار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت(  
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �إت�ساالت - بجانب مارك�ص �سبن�سر  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - طاهر حممد نور �أحمد عبد�هلل بن ن�سر - �سفته : منفذ �سده   
�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعاله و�لز�مك بدفع  �أقام عليكييي �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  مو�سوع �الإعالن : قد 

وقدره 35665.20 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

�العالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70540 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 8777/2021/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/3792 �مر �د�ء، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )51379.4 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : �سكيل هاند لالعالن - �ص ذ م م  

 عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �خلان - �ل�سارقة - �سارع كورني�ص �خلان - مبنى ��سا�ص - �سقة 504  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- بريك كونك�سن للخدمات �لفنية - �ص ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   

 2 - في�سل ر��سد �سيد حممد ر��سد  - �سفته : منفذ �سده   
�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعاله و�لز�مك بدفع  �أقام عليكييي �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  مو�سوع �الإعالن : قد 

وقدره 51379.40 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

�العالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/271636(

�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي )�ص م ع( 
�ملنذر �ليه : م�سطفى بغد�دي حممد �حمد - )جمهول حمل �الإقامة( 

�سيغة �الإعالن بالن�سر 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي : 

�ملو�عيد  و�لبالغ قيمته )94225.00( درهم يف خالل  �ملديونية  �سد�د مبلغ   - �أوال 
�لقانونية. 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة 
بطلب �الذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ال�سالمي )هيوند�ي كونا - لوحة 
2020( وفاء  �ل�سنع  دبييي - موديل  �إميييارة   -  H كييود   - 15659 - خ�سو�سي  رقييم 

للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته )94225.00( درهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/271617(
�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي )�ص م ع( 

�ملنذر �ليه : ماجد عبد�ملجيد عبد�لرحمن �سيفي )جمهول حمل �الإقامة( 
�سيغة �الإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي : 
�ملو�عيد  و�لبالغ قيمته )65273.00( درهم يف خالل  �ملديونية  �سد�د مبلغ   - �أوال 

�لقانونية. 
�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �سوف  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�سة بطلب �الذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ال�سالمي )جيب جر�ند 
�إمييارة دبييي - موديل �ل�سنع   - C 5846 - خ�سو�سي - كييود  �سروكي - لوحة رقييم 
2014( وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته )65273.00( درهم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/271584(
�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي )�ص م ع( 

�ملنذر �ليه : طارق حممد خياط  )جمهول حمل �الإقامة( 
�سيغة �الإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي : 
�ملو�عيد  و�لبالغ قيمته )12240.23( درهم يف خالل  �ملديونية  �سد�د مبلغ   - �أوال 

�لقانونية. 
�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �سوف  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�سة بطلب �الذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ال�سالمي )هوند� �كورد 
- لوحة رقم 15725 - خ�سو�سي - كود N - �إمارة دبي - موديل �ل�سنع 2010( 

وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته )12240.23( درهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/271594(
�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي )�ص م ع( 

�ملنذر �ليه : �سمر عادل �ل�سيد عثمان حممد )جمهول حمل �الإقامة( 
�سيغة �الإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي : 
�ملو�عيد  و�لبالغ قيمته )24847.75( درهم يف خالل  �ملديونية  �سد�د مبلغ   - �أوال 

�لقانونية. 
�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �سوف  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�سة بطلب �الذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ال�سالمي )رجن روفر - 
لوحة رقم 49192 - خ�سو�سي - كود M - �إمارة دبي - موديل �ل�سنع 2012( وفاء 

للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته )24847.75( درهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/271570(
�ملنذر : بنك دبي �الإ�سالمي )�ص م ع( 

�ملنذر �ليه : تي ��ص �ي للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  )جمهول حمل �الإقامة( 
�سيغة �الإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي : 
�أوال - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته )140739.96( درهم يف خالل �ملو�عيد 

�لقانونية. 
�ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �سوف  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
�ملخت�سة بطلب �الذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ال�سالمي )تويوتا يار�ص 
- لوحة رقم 62615 - خ�سو�سي - كود R - �إمييارة دبي - موديل �ل�سنع 2016( 

وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته )140739.96( درهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن حكم بالن�شر 

 يف  الدعوى 525/2021/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث
�ملنظورة يف : د�ئرة �الحو�ل �ل�سخ�سية �الوىل - ��ستئناف رقم 88      

 مو�سوع �ال�ستئناف : ��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2049/2020 �حو�ل نف�ص م�سلمني و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب  
�مل�ستاأنف  : زهر� �أحمد �سر�بي  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - مبنى عود ميثاء - �سقة رقم 203 - 

مبنى كى �إل �إم �لطابق �لثاين  - وميثله : �أحمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهري  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - �سيد علي �سيد عبد�حلميد �أ�سرف بور - �سفته : م�ستاأنف �سده    

مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/11/17 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح / 
زهر� �أحمد �سر�بي بحكمت �ملحكمة يف �ملو�سوع بالغاء �حلكم �مل�ستاأنف فيما ق�سى به برف�ص طلب �لتطليق و�لق�ساء جمدد� 
بتطليق �مل�ستاأنفة من �مل�ستاأنف �سده للغيبة مع �أمرها باإح�ساء �لعدة �ل�سرعية ملثيالتها بدء �سرورة �حلكم باتا وحلني خروجها 
منها على �لوجه �ل�سرعي وبالغائه فيما ق�سى به برف�ص �سكني �لعدة و�لق�ساء جمدد� بها مبقد�ر 4500 درهم لكامل فرتة 
و  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �سده  �مل�ستاأنف  و�لزمت   2020/8/5 من  بدء  لتكون  �لزوجية  �لنفقة  �سريان  تاريخ  وبتعديل  �لعدة 

�لتاأمني. م�سادرة  مع  للمحاماة  �تعابا  درهم   1000
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

 حمكمة الإ�شتئناف
70197

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 4499/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403  

باالإ�سافة �ىل ما  �لف درهما(  151،000 درهم )مائة وو�حييد وخم�سون  وقييدره  ب�سد�د مبلغ  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
ي�ستحق من قيمة ��ستثمار �سهرية على �لنحو �ملتفق عليه بو�قع 14000 درهم وذلك حتى تاريخ �لت�سليم �لفعلي للمحل ، باالإ�سافة �ىل �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع �لز�م �ملدعي عليهما بت�سليم �ملدعي �ملحل �لتجاري مو�سوع �لدعوى باحلالة 

�لتي مت ��ستالمه بها بكافة حمتوياته �ملادية و�ملعنوية
�ملدعى : حمود �حمد حمود يحى �لعجمي  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �الأبر�ج - باي �سكوير - بناية رقم 12 - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 303/304 
- �سندوق بريد 233066 رقم مكاين 2687286633  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - حممد فهد حممد م�سطفى ماد�ال - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكييي �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ وقدره 151،000 درهم )مائة وو�حد وخم�سون 
�لف درهما( باالإ�سافة �ىل ما ي�ستحق من قيمة ��ستثمار �سهرية على �لنحو �ملتفق عليه بو�قع 14000 درهم وذلك حتى تاريخ �لت�سليم �لفعلي 
للمحل ، باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع �لز�م �ملدعي عليهما بت�سليم �ملدعي �ملحل 

�لتجاري مو�سوع �لدعوى باحلالة �لتي مت ��ستالمه بها بكافة حمتوياته �ملادية و�ملعنوية   
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/1/6 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 3205/2021/60 امر اداء  
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سفيق �حمد كاتينتا بار�مبت كونهي �أحمد كوتي  
مبا �ن �ملدعي / �سبيع خالد �لدوري  

وميثله / نبيه �أحمد بدر  
بانفاذ   : �أوال  بتاريخ 2021/5/11  �البتد�ئية  دبي  قييررت حمكمة  �د�ء فقد  �أميير  ��ست�سد�ر  طلب 

�لعقد �لتجاري �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه �الول. 
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �الول بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ 600،000 درهم )�ستمائة �لف درهما( 
�لز�مه  مييع   ، �ل�سد�د  متييام  وحتى  �ملطالبة  تيياريييخ  ميين  �سنويا   %5 بييو�قييع  �لقانونية  �لفائدة  مييع 

بالر�سوم و�مل�ساريف وبرف�ص ما ز�د عن ذلك من طلبات.  
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 845/2021/322 ا�شتئناف عقاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة �الإ�ستئناف �لتجارية �الوىل رقم 84   

و�لر�سوم  جزئي  عييقيياري   634/2019 رقييم  �لييدعييوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �إ�ستئناف   : �لييدعييوى  مو�سوع 
و�مل�ساريف و�التعاب و�ملعادة من �لطعن رقم 137/2021 عقاري. 

م�ستاأنف  : عبد�للطيف هادف  
عنو�نه : �إمارة دبي - �لثنية �خلام�سة - �بر�ج بحر�ت - جمر� ، كال�سرت T - فورت�سن �كزكتيف تاور - 

�لطابق �لتا�سع، مكتب 904 ، مكاين 1335974999  
�ملطلوب �إعالنه : �إكزكتيف هولدينج ليمتد - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ��ستاأنف �لقر�ر / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2019/634 عقاري جزئي  
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/1/27 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70459 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 9883/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 6186 ل�سنة 2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)19،641 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : فينيك�ص كونكريت برودكت�ص )فرع من و�يف �ل�سناعية )�ص ذ م م(  

عنو�نه : �إمارة دبي / �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �لقوز �ل�سناعية 3 / بعد �جل�سر �لثالث / بجو�ر م�سنع �ال�سمنت / 
هاتف : 3389868-04 فاك�ص : 042212494  - رقم مكاين : 2242382079

�ملطلوب �إعالنه : 1 - فهيم يو�سف للخدمات �لفنية - �ص ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكييي �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 19641 درهم 

�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باالإ�سافة �ىل مبلغ   ر�سوم خلزينة �ملحكمة. 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الجيير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 9407/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/6715 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )21903 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

دبييي - منطقة �خلليج  �إمييارة   - �الإميييار�ت   : �لبناء - عنو�نه  : �سركة مييودرن لتجارة مييو�د  �لتنفيذ  طالب 
�لتجاري - دبي - �سارع �خلليج �لتجاري 1 - فيجن تاور 17 - مكتب ح�سني لوتاه  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - مقاوالت �النظمة �لتنفيذية �حلديثة - م�سك )�ص ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكييي �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

و�مل�ساريف.  �لر�سوم  �ساملة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   21903
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70519 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3 

اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
يف الدعوى 2021/484 احوال �شخ�شية

 - حييميياده  عبد�لو�حد  عبد�ل�ستار  فريد  �سمر   / مدعى  طلب  على  بناء 
�جلن�سية / م�سر 

�ىل مدعى عليه / �حمد حممد �ملغربي على �جلندي - �جلن�سية / م�سر 
فاأنت مكلف باحل�سور �مام حمكمة �ال�سرة يف ر�أ�ص �خليمة �سخ�سية �و 
�ملو�فق  �الثنني  يييوم  من   9.00 �ل�ساعة  يف  عنك  معتمد  وكيل  بو��سطة 
2022/1/3 لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
، ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن 

�ملحكمة �ستبا�سر �لدعوى غيابيا. 
مدير دعوى / حممود فائق طيال 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : جامبل للرتفيه �ض ذ م م  
�لعنو�ن : حمل ملك ��سومال للعقار�ت - �لرب�ساء �الوىل - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
 1265408  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقييم   774144  : �لرخ�سة  رقييم   ، حمييدودة 
�ل�سجل  يف  �لتاأ�سر  مت  قييد  بيياأنييه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن  هييذ�  مبوجب 
دبي  حماكم  قيير�ر  مبوجب  وذلييك   ، �أعييياله  �ملييذكييورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ 2021/8/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23 
كري�شتون مينون  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ص  �أي  لديه  وعلى من 
حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 1502 ملك ر�جو مينون - �خلليج �لتجاري - 
هاتف : 2762233-04  فاك�ص : 4221680-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة 

70197 العدد 13432 بتاريخ 2022/1/3   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : كري�شتون مينون حما�شبون قانونيون
�لييعيينييو�ن : مكتب 1502 مييلييك ر�جيييو مييييينييون - �خلييليييييج �لييتييجيياري - هيياتييف : 
2762233-04  فاك�ص : 4221680-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
جامبل  لت�سفية  �أعيياله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية 
 2021/8/23 بتاريخ  قيير�ر حماكم دبي  وذلييك مبوجب  للرتفيه �ض ذ م م 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23 وعلى من لديه 
�إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��ص 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة 

70197



االأ�شنان  تنظيف  بوجوب  الكثريون  يعلم 
مرتني يف اليوم، وملدة دقيقتني على االأقل 
يف كل مرة، للحفاظ على �شحة االأ�شنان 

والفم.
التي  امل���دة  تقدير  يف  البع�ض  وي��ب��ال��غ 
ذلك،  ومع  االأ�شنان،  تنظيف  ي�شتغرقها 
ه��ن��اك ب��ع�����ض االأدل�����ة ع��ل��ى اأن����ه حتى 
بالفر�شاة  االأ�شنان  تنظيف  من  دقيقتني 

قد ال تكون كافية.

ووفقا لالأبحاث، فاإن �أف�سل �لنتائج الإز�لة �أكرب 
قدر ممكن من �للويحة �ل�سنية، )�ملعروفة �أي�سا 
�لفموي  �لبيوفيلم  �أو  �مليكروبي  �لبالك  باأ�سماء 
�أو �لبيوفيلم �ل�سني �أو بيوفيلم لوحة �الأ�سنان �أو 
يف  حتقيقها  ميكن  �لبكترية(،  �لبالك  بيوفيلم 

ثالث �إىل �أربع دقائق.

وقت  ن�شاعف  اأن  يجب  اأننا  يعني  هذا  هل 
تنظيف االأ�شنان بالفر�شاة؟

بد�أ �أطباء �الأ�سنان يف �لتو�سية ب�سرورة تنظيف 
�أ�سناننا ملدة دقيقتني يف �ل�سبعينيات، وبعد ذلك، 
ناعمة.  �سعر�ت  ذ�ت  �أ�سنان  فر�ساة  ال�ستخد�م 
�لغالب  �ليوم يعتمد يف  فيياإن �الإجماع  ومع ذلييك، 
�لت�سعينيات، و�لتي  �ملن�سورة منذ  �لدر��سات  على 
فر�ساة  ونييوع  �لفر�ساة  وتقنيات  �أوقييات  يف  نظرت 

�الأ�سنان.
دقيييييقييتييني من  �أن  �لييييدر��ييييسييييات  هييييذه  و�أظييييهييييرت 
�للويحات  تقليل  �إىل  �أدت  بالفر�ساة  �لتنظيف 
ولكن  ممتاز�(.  لي�ص  )ولكن  جيد  ب�سكل  �ل�سنية 
على �لرغم من �أن �لتنظيف بالفر�ساة ملدة تزيد 
عن دقيقتني يزيل �ملزيد من �للويحات �ل�سنية، 
تدر�ص  �لتي  �الأبييحيياث  يييز�ل هناك نق�ص يف  فال 
ما �إذ� كان ��ستخد�م �لفر�ساة الأكر من دقيقتني 
مرتبطا ب�سحة �لفم على �ملدى �لطويل مقارنة 

بدقيقتني.

وبناء على ما نعرفه عن �أ�سر�ر فرط منو �لبالك 
يف  منه  �ملزيد  �إز�ليية  �أن  �ملحتمل  فمن  �مليكروبي، 
بالفر�ساة  �الأ�سنان  بتنظيف  فيها  نقوم  مييرة  كل 

يرتبط بتح�سني �سحة �لفم.
�أن هيييذ� �لنق�ص يف  �أييي�ييسييا مييالحييظيية  �ملييهييم  ومييين 
�الأدلة يرجع �إىل �سعوبة �إجر�ء �لدر��سات طويلة 

�ملدى.
فاإننا نفعل ذلك  �أ�سناننا،  وعندما نقوم بتنظيف 
�ملعروفة  �مليييييكييروبييات،  �إز�ليييية  هييو  رئي�سي  بييهييدف 
با�سم �للويحة �ل�سنية من �أ�سطح �الأ�سنان. وهذه 
�للويحة عبارة عن تر�كم للبكتريا و�لفطريات 
ُيعرف  جمتمع  يف  معا  تعي�ص  �لتي  و�لفرو�سات 
و�الأغ�سية  �مليييييكييروبييي.  �حليييييوي  �لييغيي�ييسيياء  بييا�ييسييم 
�إال  �إز�لتها  ميكن  وال  �للزوجة  �سديدة  �حليوية 

بالفر�ساة.
هذه  منو  ت�سهل  �أن  �الأ�سياء  من  للعديد  وميكن 
�مليينيياطييق �خل�سنة على  ذليييك  �مليييييكييروبييات، مبييا يف 
عدم  �أو  �حليي�ييسييو�ت(،  بع�ص  )مييثييل  �ليي�ييسيين  �سطح 
�لقدرة على �لو�سول �إىل مناطق معينة بفر�ساة 
�الأ�سنان )مثل �مل�سافات بني �الأ�سنان(، �أو ��ستخد�م 

تقومي �الأ�سنان.
للويحاة  �حليييييوييية  �الأغيي�ييسييييية  تنمو  �ليييو�قيييع،  ويف 
�ليي�ييسيينييييية عييلييى �أ�ييسيينييانيينييا يف غيي�ييسييون �ييسيياعييات من 
�ل�سبب نن�سح  بالفر�ساة، ولهذ�  �الأ�سنان  تنظيف 

بتنظيف �أ�سناننا بالفر�ساة مرتني يوميا.

�أ�سناننا بالفر�ساة ب�سكل  وقد يوؤدي عدم تنظيف 
�سحيح �أو لفرتة طويلة �إىل م�ستويات �أعلى من 
�إىل  �لنهاية  يف  ييييوؤدي  قييد  مييا  �ل�سنية،  �للويحة 
تن�سيط �ال�ستجابة �ملناعية للج�سم، ما ي�سبب يف 

�لنهاية حاالت مثل �لتهاب �للثة.
وعيييييادة ميييا يييكييون �اللييتييهيياب غييير ميييييوؤمل، ولكنه 
غالبا ما ي�سبب نزيفا للثة عند تنظيف �الأ�سنان 

بالفر�ساة ور�ئحة �لفم �لكريهة يف بع�ص �الأحيان. 
وميكن �أن ت�سبب �الأغ�سية �حليوية �أي�سا ت�سو�ص 

�الأ�سنان.

التقنية املنا�شبة
�أكرب قدر  �أ�سناننا هو تقليل  �لهدف من تنظيف 

ممكن من �لبالك �مليكروبي على كل �سن.

من  �ملزيد  ق�ساء  �أن  �إىل  �حلالية  �الأدليية  وت�سر 
�أربع  �إىل  ي�سل  مييا  �الأ�ييسيينييان،  تنظيف  يف  �لييوقييت 
دقائق يف كل مرة تقوم فيها بالتنظيف بالفر�ساة، 

يوؤدي �إىل تنظيف �أ�سنانك.
ميكننا  �أنييه  هييذ�  �لطويل  �لتنظيف  وقييت  ويعني 
تنظيف �أ�سناننا ب�سكل �أكر فعالية و�لو�سول �إىل 

تلك �الأماكن �لتي ي�سعب �لو�سول �إليها.
كثر�  �لفر�ساة  ��ستخد�م  عدم  على  �حر�ص  لكن 
)مثل �أكر من مرتني يف �ليوم( وجتنب �لتنظيف 
�الأ�سنان  معاجني  ��ستخد�م  �أو  بييقييوة  بالفر�ساة 
و�لفر�ص �لكا�سطة، الأن ذلك قد يت�سبب �أي�سا يف 
تلف �أ�سناننا ولثتنا، خا�سة عند ��ستخد�م فر�ساة 
�الأ�سنان  معاجني  �أو  �سلبة  �سعر�ت  ذ�ت  �أ�سنان 

�لكا�سطة.
�ملختلفة  �لتفري�ص  تقنيات  ميين  �لعديد  وهيينيياك 
�لتي ميكنك ��ستخد�مها لتنظيف �أ�سنانك ب�سكل 
�سحيح. ومن بني �أكر �الأ�ساليب �ملو�سى بها هي 
�لتي  �ملنطقة  �للثة،  خييط  وحتييت  عند  �لتنظيف 
�ملرجح  �أوال ومن  �ل�سنية  �للويحات  تت�سكل فيها 

�أن ت�سبب �اللتهاب.
با�ستخد�م  د�ئيييميييا  �أ�ييسيينييانييك  تيينييظييف  �أن  ويييجييب 
�لفر�ساة �للطيفة حتى ال نتلف �الأن�سجة �لرخوة 

و�ل�سلبة يف �لفم.
نوع  على  �لعو�مل  ميين  �لعديد  تييوؤثيير  �أن  وميكن 
�أو �خليط  �أو �لفر�ساة ومعجون �الأ�سنان  �لتقنية 

�الأ�سخا�ص  �ملثال،  �سبيل  على  ت�ستخدمه.  �لييذي 
�لذين �أ�سرو� باأ�سطح �أ�سنانهم من �سرب �لكثر 
من �مل�سروبات �حلم�سية قد تكون لديهم �أ�سنان 

�أ�سعف.
�أكر عر�سة ملزيد من تلف  �أنهم  وقد يعني هذ� 
كا�سطة  �أ�سنان  معاجني  ��ستخدمو�  �إذ�  �الأ�سنان 
�الأ�سنان.  فيير�ييسيياة  يف  �ييسييالبيية  �أكيييير  و�ييسييعيير�ت 
ملعرفة  �الأ�سنان  طبيب  با�ست�سارة  ين�سح  ولذلك 

ما يجب عليك ��ستخد�مه لتنظيف �الأ�سنان.
و�لذي  �الأ�ييسيينييان،  بييني  بالتنظيف  �أي�سا  وُين�سح 
يعرفه معظمنا بب�ساطة با�سم �لتنظيف باخليط، 
بالفر�ساة،  �أ�سناننا  تنظيف  مييع  جنب  �إىل  جنبا 
�الأ�سنان  تيي�ييسييو�ييص  �أن  �ليييدر��يييسيييات  وجييييدت  حيييييث 
با�ستخد�م  منهما  �حليييد  ميييكيين  �لييلييثيية  و�لييتييهيياب 

�خليط.
و�لطريقة �الأكر فاعلية للتنظيف باخليط هي 
و�إم�ساكه  و�الأ�ييسيينييان  �للثة  بييني  �خليييييط  حتييريييك 
�ل�سن، بحيث يح�سنه �خليط، وفرك  بقوة �سد 
مع  والأ�سفل،  الأعلى  لطيفة  بحركة  �ل�سن  �سطح 
من  �لرغم  �للثة.وعلى  خط  حتت  برفق  �لتقدم 
�أنه  مفادها  �لتي  �لن�سيحة  على  �عتدنا  قد  �أننا 
ملدة  يوميا  مرتني  �أ�سناننا  تنظيف  علينا  يجب 
�أي�سا  نركز  �أن  �ملهم  فمن  مييرة،  كييل  يف  دقيقتني 
�أننا  من  للتاأكد  �ملنا�سبة  �لتقنية  ��ستخد�م  على 

نقوم بتنظيف �أ�سناننا جيد� وب�سكل �سحيح.

الهدف هو تقليل اأكرب قدر ممكن من البالك امليكروبي على كل �شن

هل يكفي تنظيف اأ�سنانك ملدة دقيقتني يف كل مرة؟ .. اإليك ما تثبته الأدلة

�إىل  لدينا  �الأع�ساب  بيولوجيا  ت�سل  �لييعييادي،  �لليل  نييوم  يف 
نقطة حتول يف حو�يل �ل�ساعة �لثالثة �أو �لر�بعة �سباحا.

ويقل  �الرتييفيياع،  يف  �الأ�سا�سية  �جل�سم  حييير�رة  درجييية  وتييبييد�أ 
�لنوم(،  ميين  فيييرتة طييويييليية  لييدييينييا  �ليينييوم )الأن  �إىل  �لييد�فييع 
�إفر�ز �مليالتونني )هرمون �لنوم( ذروته، وم�ستويات  ويبلغ 
�جل�سم  ��ستعد�د  مييع  تيييزد�د  �لتوتر(  )هييرمييون  �لكورتيزول 

لذلك. 
ومن �لالفت للنظر �أن كل هذ� �لن�ساط يحدث ب�سكل م�ستقل 

�لطبيعة  - قررت  �لفجر  �لبيئة مثل �سوء  �إ�سار�ت من  عن 
منذ فرتة طويلة �أن �سروق �ل�سم�ص وغروبها مهمان للغاية 

بحيث يجب �لتنبوؤ بهما )ومن ثم �لنظام �ليومي(.
�لييو�قييع عييدة ميير�ت كل ليلة، و�ليينييوم �خلفيف  ون�ستيقظ يف 
يكون  وعندما  �لليل.  ميين  �لييثيياين  �لن�سف  يف  �سيوعا  �أكيير 
بب�ساطة غر مدركني لهذه  فاإننا  لنا،  بالن�سبة  �لنوم جيد� 
�لتوتر وهناك فر�سة  �أ�سف �لقليل من  �ال�ستيقاظ. ولكن، 

جيدة �أن ي�سبح �ال�ستيقاظ حالة مدركة متاما للذ�ت.

ولي�ص من �مل�ستغرب �أن يكون هناك دليل على �أن �لوباء عامل 
�سغط مزعج للنوم. لذ�، �إذ� كنت تو�جه ��ستيقاظا يف �لثالثة 

�سباحا يف �لوقت �حلايل، فاأنت بالتاأكيد ل�ست وحدك.
ويوؤثر �الإجهاد �أي�سا على �لنوم يف حالة �الأرق، حيث ي�سبح 

�لنا�ص متيقظني للغاية ب�ساأن �ال�ستيقاظ.
وميكن للمخاوف ب�ساأن �ال�ستيقاظ عندما "ينبغي" �أن يكون 
�ل�سخ�ص نائما، �أن تدفع �ل�سخ�ص �إىل �ليقظة �لقلقة كلما 

مر مبرحلة نوم خفيفة.
جيد�  ي�ستجيب  �الأرق  �أن  فاعلم  مثلك،  يبدو  هذ�  كان  و�إذ� 
�أي�سا  وهيينيياك  �ملييعييريف.  �ل�سلوكي  بييالييعييالج  �لنف�سي  للعالج 
�رتباط قوي بني �لنوم و�الكتئاب، لذلك من �ملهم �لتحدث 

�إىل طبيبك �إذ� كان لديك �أي خماوف ب�ساأن نومك.
يف  �جليييييد  �لييوحيييييد  �ليي�ييسيييء  "مازحا" �إن  ميييييور�ي  وييييقيييول 
�أنه يعطينا جميعا مثاال  �ال�ستيقاظ يف �لثالثة �سباحا، هو 

حيا على �لتهويل.
�أدنيييى  �لييينيييوم، نييحيين يف  �ليييوقيييت تييقييريييبييا مييين دورة  ويف هيييذ� 
�لطبيعة،  م�ستوياتنا �جل�سدية و�ملعرفية. ومن وجهة نظر 
من �ملفرت�ص �أن يكون هذ� وقتا للتعايف �جل�سدي و�لعاطفي، 

لذلك من �ملفهوم �أن مو�ردنا �لد�خلية منخف�سة.
�لليل -  �الأخييرى يف منت�سف  �ملييو�رد  �إىل  �أي�سا  لكننا نفتقر 
مهار�ت  وجميع  �لثقافية  و�الأ�ييسييول  �الجتماعية  �لييرو�بييط 

�لتاأقلم ل�سخ�ص بالغ غر متوفرة يف هذ� �لوقت.
ومع عدم وجود �أي من مهار�تنا �لب�سرية ور�أ�ص �ملال، ُنرتك 
وحدنا يف �لظالم باأفكارنا. لذ� يكون �لعقل على حق جزئيا 

عندما يخل�ص �إىل �أن �مل�سكالت غر قابلة للحل.
وتو�سع  �لييير�دييييو،  �إىل  ن�ستمع  �ليي�ييسييميي�ييص،  �ييسييروق  ومبييجييرد 

م�ساكلنا يف �لثالثة �سباحا يف ن�سابها.
وتقول �حلقيقة �إن �أذهاننا ال تبحث حقا عن حل يف �لثالثة 
�سباحا. وقد نعتقد �أننا نحل م�سكلة من خالل �لعمل عقليا 
�حلقيقة  يف  لي�ص  هذ�  لكن  �ل�ساعة،  هذه  يف  �مل�سكالت  على 

حل م�سكلة؛ �إنها م�سكلة �لتو�أم �ل�سرير حلل �مل�سكلة - �لقلق، 
وهو حتديد �مل�سكلة، و�لتفكر يف �أ�سو�أ نتيجة ممكنة و�إهمال 
غر  �لنتيجة  حيييدوث  حيياليية  يف  �سن�ستخدمها  �لييتييي  �ملييييو�رد 

�ملف�سلة بالفعل.

هل الحظت اأن اأفكار الثالثة �شباحا �شديدة الرتكيز 
على الذات؟

يف �لظالم �لهادئ، من �ل�سهل �النييزالق دون علم �إىل حالة 

من �لتمركز حول �لذ�ت. ومن خالل �لدور�ن حول مفهوم 
"�أنا"، ميكننا توليد م�ساعر موؤملة تبدو متخلفة مثل �ل�سعور 
بالذنب �أو �لندم. �أو نحول �أفكارنا �ملتعبة �إىل �مل�ستقبل غر 
�أن  �ملهم  �أ�سا�ص لها. ومن  د�ئما، ما يولد خميياوف ال  �ملوؤكد 
تقنع نف�سك خالل �ساعات �لنهار �أنك تريد جتنب �لتفكر 
يف  و�لقلق  �ال�ستيقاظ  تقلق.  ال  وجيهة  والأ�سباب  �لكارثي. 
�لثالثة �سباحا �أمر مفهوم للغاية و�إن�ساين للغاية. ولكن يف 

ر�أي �لباحث، لي�ست عادة جيدة للدخول فيها.

عامل نف�ص ي�سرح ملاذا ن�ستيقظ يف الثالثة �سباحا ونتحدث عن خماوفنا!
غالبا ما تكون االأفكار موؤملة وعقابية، والالفت للنظر اأن هذه املخاوف تتبخر يف و�شح النهار، ما يثبت اأن التفكري يف الثالثة �شباحا 

كان غري عقالين وغري منتج على االإطالق.
النف�ض واملزاج  للتكنولوجيا، والباحث يف علم  العقلية، يف جامعة �شوينبورن  اأ�شتاذ ومدير مركز ال�شحة  ويك�شف غريغ موراي، 

والنوم والنظام اليومي )ال�شاعة الداخلية التي تنظم النوم(، ما يقوله البحث حول ما يحدث يف ج�شدك يف الثالثة �شباحا.

�شحة وتغذية
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م�شاعرنا الكبرية نحوه جتعلنا ال نتخلى عنه

تانيا ق�سي�ص: كل اأعمايل 
فيها �سيء مني

من  �أغيينيييييًة  • �أ�ييييسييييدرِت 
و�أخيييييييييييرى  كيييييييييالم  دون 
على  )نيييييافيييييذة  بيييعييينيييو�ن 
كيف  جيييييدييييييد(  �ييييسييييبيييياح 

تتحّدثني عنهما؟
�أغنية  كييانييت  �أعييمييايل  �آخييير   -
و��ستخدمت  �ييييسييييوت  بييييييييدون 
�سوتي كاآلة مو�سيقية و�أ�سدرتها 
�نفجار  عييلييى  عيييام  ميييرور  مبنا�سبة 
 MI( بيييييعييييينيييييو�ن  وهييييييييي  بيييييييييييروت، 
باللغة  وتييييعيييينييييي   )SENTI
وحتكي  ت�سمعني،  هل  �الإيطالية 
ونتذكره  ونعي�سه  بييه  نفكر  مييا 
من تلك �ملرحلة. فمثاًل، كلما 
ذكريات  �أ�ستعيد  بيتي  �أدخييييل 
�لتي  و�الأ�يييسييير�ر  �للحظة  تلك 

حلقت به جر�ء �النفجار.
و�الأغنية من �لنوع �لكال�سيكي 
و�سّجلُتها بطريقة �أورك�سرت�لية، 
وهيييي حتييكييي عيين �ليييدو�مييية �لتي 
يعي�سها �لعامل كله حالياً يف زمن 
�أننا  ميينييهييا  و�ليير�ييسيياليية  )كييييورونييييا(. 
نحتاج �إىل خطوة و�حدة للخروج من 
هذه �لدو�مة، ولكن �الأميير يحتاج �ىل 

جر�أٍة كي ننجح يف ذلك.
عكار.  يف  و�لغابة  طر�بل�ص  بني  كليب  �لفيديو  بطريقة  بت�سويرها  وقمنا 
و�إخر�ج  �أحلييان  �لفكرة، وهي من  و�أ�سا�سه  ولي�ص جتارياً  جييد�ً  �لعمل خا�ص 

طوين كرم �لذي �سبق �أن تعاونت معه يف �أغنية )زمن(.
كما �أ�سدرُت �أغنية ثانية بعنو�ن )نافذة على �سباح جديد(، وهي بالتعاون 
مع طوين كرم �أي�ساً وقمنا بتنفيذها خالل )كورونا(، وحاولنا من خاللها 

�أن نطّل على كيف �ستكون �حلياه بعد �الأزمة.
لبروت؟ خ�سي�ساً  كالم  دون  من  �أغنيًة  تقّدمي  �أن  �خرتِت  • ملاذ� 

ز�وية  من  �ملو�سوع  �أتيينيياول  �أن  �أحببُت  ولكنني  بييروت،  ملدينة  غّنينا  كلنا   -
�أنقل  �أن  و�لييعييو�طييف، وحيياولييُت من خييالل �سوتي  بييالييروح  �سخ�سية ترتبط 

�أحا�سي�سي من دون كلمات.
وقد �أ�سدرُت �الأغنية )رميكي�ص( مع مو�سيقى �إلكرتونية وهي حتكي كل ما 
بييروت. و�لر�سالة ور�ء  بها يف  نعي�سه يف لبنان. كما �سّورُت )كليب( خا�ساً 

�الأغنية �أن �لذكريات هي �الأ�سياء �لوحيدة �لتي تر�فقنا يف حياتنا.
�أف�سل؟ بطريقة  �الأغنية  و�سلْت  • وهل 

�أف�سل طريقة الإي�سال فكرتي. كما  �أنها كانت  �أغنية. و�أعتقد  - هي لي�ست 
يفرت�ص �أن �أطلق خالل �الأ�سابيع �ملقبلة �أغنية بعنو�ن )كم مرة(، من كلمات 
و�أحلان وتوزيع مايك ما�سي. �الأغنية رومان�سية حتكي عن �حلبيب و�لتخلي 

عنه ثم �لعودة �إليه �أكر من مرة.
�لوقت  به، ولكن يف  بلبنان، فنحن نحبه ومتعلقون  ت�سبه عالقتنا  �الأغنية 
ذ�ته، فاإن �الأو�ساع �لتي نعي�سها جتعلنا نقول ليتنا نغادره، ولكن م�ساعرنا 

�لكبرة نحوه جتعلنا ال نتخلى عنه.
وهي  كييرم،  طييوين  و�أحليييان  كلمات  من  جديدة  �أغنية  �ساأطرح  بعدها،  وميين 
�لعام  بييد�ييية  بحلول  �أ�ييسييدرهييا  ورمبيييا  �لييفييرح،  ميين  �لكثر  فيها  رومان�سية 

�جلديد.
من  فييرتة  بعد  �لن�ساط  من  الفتة  مرحلة  تعي�سني  �أنييك  �لو��سح  من   •

�جلمود؟
َرْت وَتَر�َكَمْت، و�أنا  ر لالأغنيات منذ فرتة وب�سبب �لظروف َتاأَخَّ - كنت �أح�سّ

�أحاول �إ�سد�رها ب�سكل متتال، وحان �لوقت كي ترى �لنور.
�لوطنية  �الأغنيات  بني  منّوعة  �جلديدة  �أعمالك  تكون  �أن  �خرتِت  • ملاذ� 

و�لرومان�سية؟
- �الأغنيات لي�ست وطنية بقدر ما تتحدث عن فل�سفة �حلياة، �أما �الأغنيات 

�ملقبلة فكلها رومان�سية.
تتغّر؟ مل  �الأو�ساع  �أن  مبا   َ َتَغرَّ �لذي  • وما 

- �حلب هو �ل�سيء �لوحيد �لذي يجعلنا ن�ستمر يف هذه �حلياة، فهو مبثابة 
وقود حلياتنا. ومهما مررنا بظروف �سعبة وم�ساكل، من �ملهّم �أن يبقى �إىل 
من  نتمكن  كي  ويحبوننا  نحبهم  و�أ�سخا�ص  ويحبنا  نحبه  �سخ�ص  جانبنا 
�ال�ستمر�ر يف �حلياة وكي ال ن�سعر باأننا لوحدنا. �حلب مهم جد�ً و�أ�سعر باأنه 

�الأهّم يف هذ� �لزمن �لذي نعي�سه.
تعي�سينها؟ �سخ�سية  عاطفية  بحالة  �الأغنيات  ترتبط  • وهل 

- طبعاً، �أنا مثل كل �لنا�ص. كلنا ع�سنا ق�س�ص حب عميقة و�أخرى �أقّل عمقاً 
ومررنا بتجارب، لكن �حلياة فّرقت بيننا الأ�سباب خمتلفة. كل �أعمايل فيها 

�سيء مني.
�ل�سخ�سية؟ بحياتك  �أغنياتك  ترتبط  �أن  بال�سرورة  • وهل 

- �أبد�ً، ولكن ما دمُت �أعي�ص يف جمتمع لدّي فيه �أهل ونا�ص و�أ�سدقاء، ميكن 
�أن �أحكي ق�س�سهم من خالل �أعمايل. لكن لي�ص بال�سرورة �أن تكون �ملو��سيع 
�لتي �أغنيها مرتبطة بي مبا�سرة، فاأنا ال �أحكي عن نف�سي فقط يف �أغنياتي، 

بل �أنقل هموم �لنا�ص و�أحالمهم و�أفر�حهم و�أحز�نهم الأنني و�حدة منهم.

تعي�ض )ال�شوبرانو(  اللبنانية تانيا ق�شي�ض فرتة من الن�شاط الفني، 
فهي طرحت قبل نحو �شهر اأغنيتني جديدتني و�شُتْتِبعهما يف 

مرحلة اأخرى بعملني جديدين اأي�شًا، ويبدو اأنها ا�شتعادْت اأنفا�َشها وقّررْت االنطالَق جمددًا يف م�شريتها 
الفنية.

اأّخرت  الظروف  اأن  احلوار  هذا  خالل  يف  راأت  اال�شتوديو،  يف  وقتها  غالبية  مت�شي  التي  ق�شي�ض، 
اإ�شدارها لالأغنيات التي كانت حت�شرها، ما جعلها ترتاكم، ما دفعها اإىل اأن تتخذ قرارها مبحاولة 
اإ�شدارها ب�شكل متتال، الفتة اإىل اأن االأغنيات التي اأ�شدرتها لي�شت وطنية بقدر ما تتحدث عن 

فل�شفة احلياة، يف حني ما �شتطرحه قريبًا �شيكون رومان�شيًا.
وفيما اعتربت اأن احلب هو ال�شيء الوحيد الذي يجعلنا ن�شتمر يف هذه احلياة، واأنه مبثابة وقود 
حلياتنا، اأكدت اأنها واإن كانت فنانة، فاإنها مثل كل النا�ض، )ع�شنا ق�ش�ض حب عميقة واأخرى اأقّل 

عمقًا ومررنا بتجارب، لكن احلياة فّرقت بيننا الأ�شباب خمتلفة(.

و��سل �لنجم �أحمد مكي، ت�سوير �أحد�ث 
ن�سخته  �أوي يف  �لكبر  م�سل�سله �جلديد 
�سهر  يف  عر�سها  �سيتم  و�لتي  �ل�ساد�سة، 

رم�سان �ملقبل. 
�سيكون  �لعمل  �إن  مطلع،  م�سدر  وقيييال 
�لكبر  �سخ�سية  ذو طبيعة خا�سة حول 
�ستدخل  �لييذي يج�سدها مكي حيث  �أوي 
�لكوميدية  �ليي�ييسيير�عييات  ميين  �لييعييديييد  يف 
�جلديدة، و�لتي �ستحمل مفاجاآت كثرة 

خالل �الأحد�ث. 

وي�سور مكي وباقي فريق عمل م�سل�سله 
�جلديد يف �حلي �لريفي مبدينة �الإنتاج 
يف  بالت�سوير  يييقييوم  �أن  على  �الإعييالمييي 
خالل  �خلارجية  �للوكي�سانات  من  عييدد 
ينتهي من  �أن  �ملييقييبييليية، حمييياوال  �لييفييرتة 

ت�سويره قبل �سهر رم�سان �لقادم. 
وي�سارك فى بطولة "�لكبر �أوى" نف�ص 
بيومى  منهم  �ل�سابقة،  �الأجييييز�ء  جنييوم 
�سالم،  وحمييمييد  �إ�سماعيل  وهيي�ييسييام  فيييوؤ�د 
�لوجه �جلديد رحمة �أحمد، وعدد كبر 

�سقر،  م�سطفى  تيياأليييييف  �لييفيينييانييني،  ميين 
�أحمد  و�إخيييير�ج  �سيرنجى،  �سركة  و�إنييتيياج 

�جلندى.
باجلزء  �سارك  مكى  �أحمد  �أن  �إىل  ي�سار 
�لثانى من م�سل�سل "�الختيار"، مب�ساركة 
ج�سد  حيث  �لييعييزيييز،  عبد  كييرمي  �لنجم 
يو�سف  �ل�سرطة  �سابط  �سخ�سية  مكى 
�ليييرفييياعيييى، و�ليييعيييميييل مييين تييياأليييييييف هانى 
�سرحان، و�إنتاج �سركة �سيرنجى، و�إخر�ج 

بيرت ميمى.

اأحمد مكي يوا�سل ت�سوير اجلزء 
ال�ساد�ص من )الكبري اأوي( 

 يو��سل �لفنان �أحمد حالوة حاليا ت�سوير م�ساهده يف فيلم "مخ يف �لثالجة"، الفتا �إىل 
�أنه مت �النتهاء من نحو %50 من م�ساهد �لعمل، ومن �ملقرر �أن يتم �النتهاء منها �ل�سهر 
�ملقبل، معربا عن �أمله يف �أن يحظى �لفيلم ر�سا و��ستح�سان �جلمهور، وخا�سة �أن �أحد�ثه 

تدور يف �إطار �جتماعي مليء بالكوميديا و�لفانتازيا.
تاأليف  �لفيلم من  �أن  �إىل  �الأو�سط-  �ل�سرق  �أنباء  �أحمد حييالوة- يف ت�سريح لوكالة  و�أ�سار 
و�إخر�ج و�إنتاج طارق عبد �ملعطي، وبطولة حممد طعيمة، منة ف�سايل، و�إبر�هيم �ل�سمان، 
وجمموعة كبرة من �لفنانني، ومل ت�ستقر جهة �الإنتاج على موعد طرحه بدور �لعر�ص 
فيلم  يف  ميي�ييسيياهييده  ت�سوير  حيياليييييا  كييذلييك  يييو��ييسييل  �أنيييه  �إىل  �الآن.وليييفيييت  حييتييى  �ل�سينمائي 
�أنه يج�سد خالل �أحد�ثه دور و�لد  �أن ينتهي منها قريبا، مو�سحا  "�جلو�هرجي" و�ملقرر 
�لفنانة منى زكي �لتى جت�سد دور زوجة �لفنان حممد هنيدي، م�سر� �إىل �أنه مل يرتد يف 
�ملو�فقة على �مل�ساركة يف �لفيلم وخا�سة �أن دوره كوميدي بالدرجة �الأوىل، ويعد �لفيلم �أول 
تعاون بني حممد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 عاما، منذ �أن قدما �سويا فيلم 

"�سعيدي يف �جلامعة �الأمريكية".ونوه باأن فيلم "�جلو�هرجي" من تأليف عمر طاهر، 
لبلبة،�آ�سر  زكييي،  �لفنانني حممد هنيدي، منى  �ٔ�سالم خييرى، وبطولة كل من  و�إخيير�ج 
�أحد�ثه يف  وتدور  وتار� عماد،  �لر�سول  عبد  �ل�سعدين،رمي م�سطفى،عارفة  �أحمد  يا�سني، 
�مل�سل�سالت �لق�سرة �ل�سباعية و�خلما�سية  �إطار �جتماعي كوميدي.وعن ر�أيه فى جتربة 
وذ�ت �حللقة �لو�حدة بعد م�ساركته فى عدد منها موؤخر�، �أبدى �أحمد حالوة تعجبه من 
�أن  ��ستغر�ب �لبع�ص لتلك �لنوعية من �مل�سل�سالت وو�سفها باأنها جديدة،على �لرغم من 
م�سيفا:  �ملا�سي،  يف  طويلة  لفرت�ت  تقدميها  و�سبق  قدمية  �مل�سل�سالت  من  �لنوعية  هذه 
"تلك �لنوعية من �الأعمال �لدر�مية لي�ست بدعة وكل دول �لعامل لديها تلك �لنوعية من 
�إقبال  ب�سبب  �الأخييرة  �لفرتة  يف  جنحت  �لق�سرة  �مل�سل�سالت  �أن  �إىل  �مل�سل�سالت".و�أ�سار 
�جلمهور عليها، الفتا �إىل �أنه يف وقت من �الأوقات كان �الإقبال ب�سكل �أكرب على �مل�سل�سالت 
�لتي تدور �أحد�ثها يف 30 حلقة، وبالتايل جناح �أي نوعية من �الأعمال �لدر�مية �لق�سرة 

�أو �لطويلة يتوقف على �لعر�ص و�لطلب.

اأحمد حالوة: انتهى من )اجلواهرجى( 
ويوا�سل ت�سوير "مخ يف الثالجة"
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درا�سة حديثة على الفئران قد ت�ساعد 
يف تف�سري مر�ص عقلي لدى الب�سر!

"متعاطفة"  �أن تكون  �لفئر�ن ميكن  �أن  �ليابان  در��سة جديدة من  تك�سف 
�لقو�ر�ص �الأخرى تتعر�ص حلالة  وقد ت�ساب باالكتئاب مبجرد م�ساهدة 

حتاكي ما ي�سمى بي"�لتنمر".
ويعتقد فريق من جامعة طوكيو للعلوم �أن �لتعر�ص لالإجهاد غر �ملبا�سر 
�أنها عامل  يييرون  و�لتي  �حُل�سني،  �لع�سبية يف  تدهور �خلاليا  يت�سبب يف 

رئي�سي يف �الإ�سابة باالكتئاب.
وقال �لعلماء �إن ما ي�سمى باالكتئاب "غر �ملبا�سر"، ميكن �أن يوفر نظرة 

ثاقبة حول كيفية تطوير �لب�سر مل�ساكل �ل�سحة �لعقلية وكيفية عالجها.
وقال �ملعد �لرئي�سي �أكيو�سي �سايتوه، �أ�ستاذ علم �لعقاقر، لي Vice: "�أريد 
بل  باالكتئاب فح�سب،  �مل�سابني  �أدمغة  يغر  �لتوتر ال  �أن  �لنا�ص  يفكر  �أن 

ميكنه �أي�سا تغير �أدمغتنا - �أولئك �لذين ي�ساهدون - �أي�سا".
وقرر �لباحثون �لنظر يف كيفية تاأثر �الإجهاد على تكوين �خلاليا �لع�سبية 
�جلانب  على  تقع  معقدة  ولكنها  �سغرة  دماغية  بنية  وهي  �حُل�سني،  يف 

�ل�سفلي من كل ف�ص �سدغي ومرتبط بالتعلم و�لعاطفة و�لذ�كرة.
لل�سغط  �ملحتملة  �الآلييييية  على  �لييرتكيييييز  "قررنا  بيييييان:  يف  �سايتوه  وقيييال 
�لنف�سي يف تكوين �خلاليا �لع�سبية للح�سني لدى �لبالغني، لفهم دورها 

يف �ال�سطر�بات �الكتئابية".
�لع�سبية، تتكون خاليا ع�سبية جديدة يف  وخالل عملية تكوين �خلاليا 

�لدماغ.
وعّر�ص بحث �سايتوه وزمالوؤه �لفئر�ن �إىل "�سغوط �لهزمية �الجتماعية 
�ملزمنة غر �ملبا�سرة"، من خالل جعلها ت�ساهد فاأر� �آخر ب�سكل متكرر يتم 

�لتغلب عليه.
وو�سعو� �ثنني من �لفئر�ن يف قف�ص، �أحدهما �أكرب من �الآخر، ودفعو� �لفاأر 

�الأ�سغر �إىل منطقة �لقو�ر�ص �الأكرب.
�لفريق مل يكن مهتما  �الأكييرب يد�فع بقوة عن م�ساحته، لكن  �لفاأر  وكييان 
�ملحنة  ييير�قييب  �آميينييا يف قف�سه �خلييا�ييص،  ثالثا،  فييياأر�  كييان  �الأ�ييسييغيير:  بالفاأر 
�لفئر�ن  �أنييهييا مل تكن يف خييطيير، ظييهييرت على  ميين  �لييرغييم  وعييلييى  باأكملها. 

�ملتفرجة �أعر��ص �كتئاب.
وبعد 10 �أيام، �أظهرت عالمات �نعد�م �لتلذذ، �أو عدم �لقدرة على �ل�سعور 

باملتعة - �أحد �الأعر��ص �لرئي�سية لالكتئاب لدى �لب�سر.
وقال �سايتوه لي Vice: "�إذ� �أعطيت �لفئر�ن خيار� ل�سرب �ملياه �حللوة �أو 
�لعادية، ف�ستذهب د�ئما لتناول �مل�سروب �حللو الأنه �أكر متعة. لكن �لفاأر 
�لذي �سهد هزمية �جتماعية مل يفعل، ما ي�سر �إىل �نخفا�ص �لرغبة يف 
�ملتعة". وكان هناك �أي�سا تغير فيزيولوجي: �خلاليا �لع�سبية �جلديدة 
يف �لفئر�ن �ملتفرجة �سهدت �نخفا�سا يف معدل �لبقاء على قيد �حلياة يف 
و�الإدر�ك  بالذ�كرة  مرتبطة  �حُل�سني  من  منطقة  وهي  �مل�سنن،  �لتلفيف 

�حل�سي. ويعتقد �لفريق �أن �لتدهور �ساهم ب�سكل كبر يف �كتئابها.
�أن  يعتقد  �لفريق  �إن  �لبيان،  يف  يو�سيوكا،  تو�سينوري  �مل�سارك  �ملعد  وقييال 
�لتجربة "�ستلعب دور� مهما يف تو�سيح �لفيزيولوجيا �ملر�سية لالكتئاب، 

ويف تطوير دو�ء جديد مطابق".
 Behavioral Brain جميييلييية  يف  ميييييوؤخييييير�  �لييييدر��ييييسيييية  وُنيييي�ييييسييييرت 

Research

اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�ض  ا�شم  اطلق  مل��اذا 
الواقعة يف �شحراء م�شر الغربية .

النه ينخف�ص عن �سطح �لبحر مبقد�ر 134 مرت� .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة �يل قبيلة عذرة وهو �هم �ساعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�سب �ليها ق�سائد �حلب �لعذري �مل�سهور ب�سدة �لع�سق و�لعفة .

من مكت�شف معدن اليورانيوم ؟
�لكيميائي �الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف �ليور�نيوم .

ثمانني �سربة يف  �لعادي  �الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، تتاأثر بحجم �جل�سم  �لقلب  نب�سات  �أن  تعلم  • هل 
�أما قلب �لع�سفور   .. 700 �سربة يف �لدقيقة  �لفاأر  25 �سربة يف �لدقيقة .. و يف  �لدقيقة .. و يف �لفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف �لدقيقة. 
.. و �لدموع �لتي يفرزها   • هل تعلم �أن �لطفل حديث �لييوالدة يبكي يف �ملتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثر�ً على رعاية �سحته �لعامة .. 
 • هل تعلم �أن �ل�سائل �ملحيط بالعينني و �لذي يعرف با�سم �لدموع هو �أقوى مطهر.

�الإن�سان.  يبكي  عندما  �ملخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مو�د  على  حتتوي  �لدموع  �أن  تعلم  • هل 
و  �لعجز  و  �لهرم  �أ�سابها  �لتي  �حلمر�ء  �لدموية  �لكر�ت  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  �أهم  �أن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه �ملهمة �لكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني. 
 • هل تعلم �أن �لرجل �لعادي مي�سي مبعدل 20 �ألف خطوة يومياً .. �أي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول �لعامل �ستة مر�ت. 

ال�صدقة 
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القرنبيط 

�أعلن باحثون فى والية نيوجر�سى �الأمريكية �أن نبات �لقرنبيط، و بع�ص 
�أن  "�لربوكلي" ميكن  به مثل  و�ل�سبيهة  �ل�سغرة �حلجم  �أنييو�ع �خل�سار 

تخف�ص خطر �الإ�سابة بال�سرطان �لور�ثي.
هذه  فييى  �لي"�سلفور�فني" �مليييوجيييودة  ميييادة  �أن  �لييبيياحييثييني  فييريييق  و�أو�يييسيييح 

�خل�سر�و�ت ميكن �أن متنع منو �خلاليا �ل�سرطانية عند �لفئر�ن.
�ل�سرطانات  �أهمية منع مثل هذه �خل�سر�و�ت لنمو  وركزت �لدر��سة على 

�لور�ثية و�لتى لها عالقة باخلريطة �جلينية لالإن�سان.
�أمر��ص  من  �لوقاية  يف  قييوي  تاأثر  له  �لقرنبيط  �أن  �ملعروف  من  كذلك 
بع�ص  وي�سر  �أ�سبوعياً،  مرتني  �لقرنبيط  بتناول  �الأطباء  ون�سح  �لقلب، 
ب�سكل  �حلماية  يوفر  يومياً  منه  ب�سيط  جييزء  ولييو  تناول  �أن  �ىل  �خلييرب�ء 

كبر.
بن�سبة عالية يف  �لي"�سلفور�فني" ترتكز  �ن مادة  �لفحو�سات  �أظهرت  وقد 
�الأيام �لثالثة �الأوىل لرب�عم �لقرنبيط، وكذلك �للفت و�ل�سبانخ يحتويان 

على مثل هذه �ملادة.

كان هناك رجل بخيل جد� رغم غناه ويعي�ص عي�سة �لفقر�ء وال ياأكل و��سرته �لقليل وال ي�سرتي لهم طلباتهم 
�ال نادر�، يقب�ص على �مو�له وكاأنه يقب�ص على �لدنيا بيده، وقد ذ�قت زوجته �ملر�ر لتغر من طبعه وال فائدة 
. يف �حد �اليام مر�ص �بنه �لكبر �سامل مر�ص �سديد مل يعرف له �لطبيب عالج فخرج من ق�سر �لرجل وهو 
... جل�ست �الم و�طفالها يبكون  �ليه  يقول لن جتد له عالج و�لعو�ص عند �هلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
�خيهم �لذي ي�سارع �ملوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل �والدنا �سيموتون النهم ال ياأكلون ال يتغذون نحن 
نعي�ص يف مر�ر �كر من �لفقر�ء �نف�سهم لعنك �هلل ولعن نقودك �ساأخرج و�عمل يف بيت �لنا�ص و�طعم �طفايل 

ففزع �لرجل وقال كفي عن هذ� �لهر�ء كل �لنا�ص متر�ص وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذ� �ملر�ر جاء �سديقا له معروف عنه �لتقوى و�لورع فاأخذ يو��سيه يف �بنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
�ن �نتهى قال له �ن هذه �لدنيا �يامها معدودة مهما كرت و�ذ� كان �هلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
�ذ� مر�ص �بنك �الن ف�سيمر�ص غره بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا �با �سامل حتدث بنعمة 
ربك وال تنكرها . �نت ال تت�سدق، وال تطعم �طفالك وزوجتك .. �نت ال توؤدي فر�ص �هلل توفر� للمياه .. ال 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك �ن تنق�ص، ��سياء كثرة تفعلها تغ�سب �هلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ �مل ت�ساأل نف�سك ما �لنهاية، يا �با �سامل، كل ما ��ستطيعه هو �ن �قول لك د�وو� مر�ساكم بال�سدقة .. 
�ن�سرف �لرجل وترك �با �سامل يفكر طو�ل �لليل وعند �لفجر �ساح �ملوؤذن بالند�ء و�سوته �جلميل يدعو عباد 
�هلل �ملوؤمنني للوقوف بني يدي �هلل فاأن�سل �با �سامل يتو�ساأ و�ىل �مل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج �إىل بيته ليح�سر وملرة �الوىل يف حياته نقود� مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرت� يف 
�لظالم يطرق �بو�ب �لفقر�ء �سر� ويعطيهم ويقول لهم �دعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب �ل�سفاء ل�سامل .. �يام قليلة مرت وبد�أ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم �لفرح �لبيت خا�سة �ن �ب �سامل 

قد كره بخله و�طلق لزوجته �ملال ت�سرف منه بدون �ن تن�سي �سدقة �لفقر�ء الن �يام �لدنيا معدودة . 

طيور النحام تتجمع يف بركة من مياه االأمطار بالقرب من اأبراج دبي وبرج خليفة، بعد هطول اأمطار غزيرة يف االإمارات. ا ف ب

�أظيييييييييهيييييييييرت نيييييتيييييائيييييج در��يييييييييسييييييييية �أجيييييييرتيييييييهيييييييا �ييييسييييركيييية 
من  باملئة   60 �أن  رو�سيا،  يف   Rambler&Co
مو�طني رو�سيا يحتاجون �إىل 7-8 �ساعات من �لنوم 
قلة  ميين  ي�سكون  باملئة   45 بيييالييير�حييية.و�أن  لي�سعرو� 

�لنوم.
هذ�  �أن  �إىل  لييليي�ييسييركيية،  �الإعييييالمييييي  �ملييكييتييب  وييي�ييسيير 
�ال�ستطالع جرى عرب �النرتنت خالل �أيام 21-17 
�سبتمرب �جلاري و�سارك فيه 300 �ألف مو�طن- 69 

باملئة ن�ساء و31 باملئة رجال.
من  بيياملييئيية   60 "يحتاج  �ال�ييسييتييطييالع،  لنتائج  ووفييقييا 
�ساعات   8-7 �لنوم  �إىل  باليقظة  لل�سعور  �مل�ساركني، 
يف �ليوم، كما توؤكد معظم �لتو�سيات و�مل�سادر. و19 
باملئة  و18  �ييسيياعييات،   10-9 �إىل  يييحييتيياجييون  بيياملييئيية 

3 باملئة يحتاجون �إىل  5-6 �ساعات و  يحتاجون �إىل 
فقط". �ساعات   4-3

45 باملئة من �مل�ساركني ي�سكون من  وي�سيف �ملكتب، 
�لنوم،  قلة  من  �أحيانا  يعانون  باملئة  و34  �لنوم،  قلة 

و21 باملئة ينامون نوما جيد� وعميقا.
وك�سفت نتائج �ال�ستطالع، �أن 73 باملئة من �مل�ساركني 
ييي�ييسييعييرون �أحيييييانييا بيياأعيير��ييص قييليية �ليينييوم، و 25 باملئة 
�أو �ال�ستماع  �الأفييالم  منهم يكافحون �الأرق مب�ساهدة 
�إىل �ملو�سيقى و�أغانيهم �ملف�سلة. و25 باملئة يق�سون 
بالنعا�ص،  ي�سعرو�  �أن  �إىل  معني  عمل  بتنفيذ  �لوقت 
و17 باملئة ي�سطرون لتناول �أدوية منومة، و6 باملئة 
ميييار�ييسييون �لييتيياأمييل، وفييقييط 27 باملئة ال يييعييانييون من 

�الأرق.

كم �ساعة يحتاج الإن�سان للنوم؟


