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الورم ال�شحمي على الظهر.. متى ي�شكل خطرًا؟
ال�شحمي  الورم  اإن  الأملانية لأطباء الأمرا�ض اجللدية  الرابطة  قالت 
على الظهر عبارة عن كتلة دهنية تن�شاأ ب�شبب تكتل الأن�شجة الدهنية 

حتت اجللد يف الظهر، خا�شة عند الرقبة، مع التقدم يف العمر.
اإنه  للقلق غالباً، حيث  ال�شحمي ل يدعو  ال��ورم  اأن  الرابطة  واأ�شافت 
ورم حميد، ولكنه قد يتطور اإىل ورم خبيث يعرف با�شم "ال�شاركوما 
ال�شحمية"، ويف هذه احلالة ي�شبب الورم اأملاً �شاغطاً. وميكن التحقق 
بالرنني  ال��ت�����ش��وي��ر  ب��وا���ش��ط��ة  ال�شحمية  ب��ال�����ش��ارك��وم��ا  الإ���ش��اب��ة  م��ن 

املغناطي�شي.
واأردفت الرابطة اأن هناك عدة طرق لإزالة الورم ال�شحمي على الظهر، 
م�شرية اإىل اأن الإجراء الأكرث �شيوعاً لإزالة الورم ال�شحمي هو اإجراء 
جراحي غري معقد تتم فيه اإزالة الدهون وغالف الن�شيج ال�شام، من 

خالل �شق �شغري يف اجللد، وذلك حتت تاأثري التخدير املو�شعي.
وبدًل من ذلك، ميكن اإزالة الورم ال�شحمي عن طريق �شفط الدهون، 

ويعد هذا الإجراء منا�شباً ب�شكل خا�ض لالأورام ال�شحمية الكبرية.

ما اأ�شباب غزارة الدورة ال�شهرية؟
احلرارة،  لدرجة  فح�ض  مبثابة  تكون  اأن  اإىل  ال�شهرية  ال��دورة  متيل 
النزيف �شديداً وغري مريح،  فهي موؤ�شر ملا يحدث للج�شم. فاإذا كان 

فهناك اأ�شباب لذلك بع�شها يتطلب عناية طبية.
على  املعتاد  م��ن  الأث��ق��ل  ال�شهرية  ال���دورات  تعريف  يتم  ع��ام،  وب�شكل 
اأقل من  بعد  ال�شحية  الفوطة  اأو  ال�شدادة  اإىل تغيري  اأنها ال�شطرار 
�شاعتني. ومع ذلك، يف اأي وقت يبدو اأن الدورة ال�شهرية تنحرف فيه 
اأو دورت��ني، ف��اإن الأم��ر ي�شتحق  عن و�شعها الطبيعي لأك��رث من دورة 

الهتمام، وفق موقع "ليفينغ �شرتونغ".
دائماً.  اإىل م�شكلة كبرية  ي�شري  الغزير  النزيف  اأن  لكن ل يعني ذلك 
فغالباً ما يكون ال�شبب ورماً ليفياً غري �شار، اأو و�شيلة خطاأ لتحديد 

الن�شل، اأو تغريات هرمونية يف فرتة ما قرب �شن الياأ�ض.
ومن اأهم الأ�شباب املحتملة لغزارة نزيف الدورة ال�شهرية تاأخرها اأكرث 
من املعتاد، مما يزيد من تراكم الدم. اأو اأنها اأول دورة بعد الولدة. اأو 

ا�شتخدام اللولب، وخا�شة النحا�شي لفرتة اأطول مما ينبغي.

حل مك�شيكي �شحري للتخل�ص من اآفة املخدرات
اأزمة  اإن العائالت الأمريكية هي امل�شوؤولة عن  قال الرئي�ض املك�شيكي 
اأطفالها  اجلرعات الزائدة من مادة الفنتانيل املخدرة لأنها ل تعانق 

مبا فيه الكفاية.
اأ�شبوعاً  اأوب��رادور ليختم  اأندري�ض مانويل لوبيز  وجاء تعليق الرئي�ض 
من الت�شريحات ال�شتفزازية منه حول الأزمة التي �شببها الفنتانيل، 
وُيلقى  املك�شيكية  الع�شابات  بها  تتاجر  ا�شطناعية  اأفيونية  مادة  وهو 
زائ��دة �شنوياً يف  األ��ف حالة وف��اة بجرعة   70 باللوم يف ح��وايل  عليها 

الوليات املتحدة.
انهارت يف الوليات املتحدة،  اإن قيم الأ�شرة قد  اأوب��رادور  وقال لوبيز 
لأن الآباء ل ي�شمحون لأطفالهم بالعي�ض يف املنزل لفرتة كافية. كما 

نفى اأن تكون املك�شيك تنتج الفنتانيل.
عن  جنمت  امل�شكلة  اأن  �شحفية  اإف���ادة  يف  املك�شيكي  الرئي�ض  واأو���ش��ح 
"هناك  الأمريكية:  الأزمة  عن  اأوبرادور  لوبيز  وقال  العناق".  "قلة 
وهناك  ال��ف��ردي��ة،  م��ن  الكثري  وه��ن��اك  للعائالت،  التفكك  م��ن  الكثري 
نق�ض يف احلب والأخوة والعناق. ولهذا ال�شبب ينبغي على امل�شوؤولني 
لوبيز  وق��ال  الأ�شباب".  هذه  ملعاجلة  الأم��وال  تخ�شي�ض  الأمريكيني 
املك�شيك هي  املتما�شكة يف  العائلية  القيم  اإن  وتكراراً  م��راراً  اأوب���رادور 

التي اأنقذتها من موجة اجلرعات الزائدة من الفنتانيل.
ويقول اخلرباء اإن التجار املك�شيكيني يجنون الكثري من املال الآن من 
الفنتانيل يف  لبيع  اأي حاجة  يرون  اأنهم ل  لدرجة  الأمريكية  ال�شوق 
العقار  املك�شيك، حيث يكون  امليثامفيتامني يف  املحلية. ويباع  �شوقهم 

اأكرث �شيوعاً لأنه ُيزعم اأنه ي�شاعد النا�ض على العمل بجدية اأكرب.
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منزل فلين�شتون من ال�شخر مع 
م�شبح ونوافذ م�شادة للر�شا�ص

 Casa do م��ن��زل  ب��ا���ش��م  اأي�����ش��اً  وامل���ع���روف  فلين�شتون  م��ن��زل  اك��ت�����ش��ب 
Penedo يف الربتغال لقب "املنزل احلجري" ب�شبب مظهره ال�شخري 

الغريب، حيث مت بناء املنزل داخل اأربع �شخور �شخمة.
حو�ض  اإىل  بالإ�شافة  للر�شا�ض،  املقاومة  والأب���واب  يتميز  املنزل  ويتميز 
�شباحة منحوت يف ال�شخر. ويقع على قمة جبال فايف يف �شمال الربتغال 
- على بعد حوايل 80 مياًل من بورتو - مما يوفر مناظر رائعة من مكانه 

على ارتفاع 2600 قدم مت حتويله موؤخراً  اإىل متحف.
وعلى الرغم من وجود عدد من مزارع للرياح بالقرب من املنزل، اإل اأنه ل 
يوجد به كهرباء. ونتيجة لذلك، ل يوجد بها تلفزيون اأو هاتف ولكن فيه 

مياه جارية واإمدادات غاز.
اأرب��ع �شخور  املنزل من  بناء  "مت  اأوليفريا ماتيو�ض  ريكاردو  امل�شور  وق��ال 
ب�شكل  جمهز  امل��ن��زل  و�شقفه.  وج��دران��ه  للمنزل  كاأ�شا�ض  ت�شتخدم  كبرية 
اأن��ه يحتوي على  اإل  اإىل حد ما على الرغم من عدم وج��ود كهرباء،  جيد 
مدفاأة وحتى حمام �شباحة منحوت من اإحدى ال�شخور الكبرية". واأ�شاف 
املنزل  �شاحب  ملقابلة  الفر�شة  يل  اأتيحت  طفاًل،  كنت  ""عندما  ماتيو�ض 
والدخول اإىل املنزل لب�شع دقائق، اأتذكر اأنني كنت معجباً حقاً بالهند�شة 
طابقني  من  املكون  املنزل  بناء  ومت  حوله".  من  الرائع  واملنظر  املعمارية 
والأث��اث من  العطالت.  لق�شاء  اإىل منزل  1974 بهدف حتويله  عام  يف 
الداخل م�شنوع من جذوع الأ�شجار، على الرغم من اأن الأريكة منحوتة من 
اخلر�شانة. ويوجد يف الطابق الأر�شي مطبخ وغرفة معي�شة، بينما ي�شم 
الطابق العلوي غرفة النوم الوحيدة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

املغرب ي�شتعد لرم�شان 
بـ »عجول« م�شتوردة

عجل،   1500 ب��ا���ش��ت��رياد  امل���غ���رب  ق���ام 
���ش��د اخل�����ش��ا���ض وتزويد  ب��ه��دف  وذل����ك 
باللحوم  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���وق  ومت����وي����ن 
احلمراء يف �شهر رم�شان، ودعم ا�شتقرار 

اأ�شعارها. تزويد ال�شوق الوطنية
ا�شتقبل،  امل��غ��رب،  جنوبي  اأك��ادي��ر  ميناء 
1500 راأ�����ض من  اأك����رث م��ن  اجل��م��ع��ة، 
ال��ع��ج��ول الأج��ن��ب��ي��ة. مت ت��وج��ي��ه��ه��ا اإىل 
مدينة  ب�������ش���واح���ي  ف���الح���ي���ة  ت���ع���اون���ي���ة 
تارودانت جنوبي البالد، من اأجل تزويد 
و�شد  باللحوم احلمراء  الوطنية  ال�شوق 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني. م�����ش��در حملي، 
قال اإن عملية ا�شترياد العجول املوجهة 
"يف ظ���روف ج��ي��دة مبيناء  ل��ل��ذب��ح مت��ت 
وال�شروط  املعايري  اح��رتام  مع  اأك��ادي��ر، 
املكتب  ق��ب��ل  م��ن  اإل��ي��ه��ا  امل�����ش��ار  ال�شحية 
للمنتجات  ال�شحية  لل�شالمة  الوطني 
بدخول  ال��رتخ��ي�����ض  "بعد  الغذائية". 
اأك���دت  الأب���ق���ار وال��ع��ج��ول اإىل امل���غ���رب، 
املرخ�ض  احل��ي��وان��ي��ة  ال�شحية  امل���ج���ازر 
لل�شالمة  الوطني  املكتب  قبل  م��ن  لها 
ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���غ���ذائ���ي���ة، خلو 

العجول من الأمرا�ض"، وفق امل�شدر.

من  تعاين  جتعلك  �أ�سباب   7
�آلم �لظهر عند �لتنف�س �ص 23

ال�شاعاتية يف 
ال�شودان.. �شمود 

ُيطّوع عقارب احلداثة
حتت مظلة قبالة اإحدى البنايات 
القدمية بال�شوق الأفرجني و�شط 
اخلرطوم،  ال�����ش��ودان��ي��ة  العا�شمة 
يجل�ض عثمان عبده واأمامه طاولة 
املتعطلة  بال�شاعات  مليئة  خ�شبية 
وه����و م��ن��ه��م��ك يف اإ����ش���الح���ه���ا، يف 
مهنة  ل�����الأذه�����ان  ي���ع���ي���د  م�����ش��ه��د 
الكال�شيكي  "ال�شاعاتية" بنمطها 
البع�ض  اع���ت���ق���د  ط����امل����ا  وال�����ت�����ي 

تال�شيها بف�شل اأمواج احلداثة.
ب�"�شيخ  امللقب  عبده  عثمان  ي�شع 
عينه  ع��ل��ى  ع��د���ش��ة  ال�شاعاتية" 
ظالم  لك�شر  حم��اول��ة  يف  اليمنى 
دام�ض يحيط مبهنته التي اأم�شى 
بينما  ع��ام��اً،   55 م��ن  اأك���رث  فيها 
ل�شبط  رفيع  مفتاح  بيده  مي�شك 
ع��ق��ارب ال��زم��ن وه���و مي��ن��ي نف�شه 
بعودتها عقود اإىل الوراء، يف ق�شة 

�شمود ملهمة.
ال�����ش��اع��ات��ي��ة وه���م حرفيني  وك����ان 
ال�شاعات  �شيانة  يف  متخ�ش�شني 
امل��ت��ع��ط��ل��ة و���ش��ب��ط ال���وق���ت، اأح���د 
ويحظون  اخل��رط��وم  مالمح  اأه��م 
مب���ك���ان���ة اج���ت���م���اع���ي���ة م���رم���وق���ة، 
امل��ن��ت�����ش��رة يف  ي���رت���اد حم��ال��ه��م  اإذ 
ال�������ش���وق ال���ع���رب���ي والأف�����رجن�����ي، 
امل�����ش��وؤول��ني وجن���وم املجتمع  ك��ب��ار 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��م، لكن 
نتيجة  بريقهم  خفت  م��ا  �شرعان 
بلب�ض  ال�شودانيني  اهتمام  تراجع 

ال�شاعة.
ومل ي�����داوم ���ش��ي��خ ال�����ش��اع��ات��ي��ة يف 
ع��م��ل��ه لأج�����ل ك�����ش��ب م������ادي، لكن 
املهنة  ل��ه��ذه  وح��ب��ه  �شقفه  لتلبية 
التي متثل كل حياته ول ي�شتطيع 
�شئياًل،  عائدها  كان  مهما  تركها 
نيوز  "�شكاي  ملوقع  ي��روي  وفق ما 

عربية".
حياتي  كل  "اأم�شيت  عبده  يقول 
يف اإ���ش��الح ال�����ش��اع��ات، ل��ق��د ورثت 
ه�����ذه امل���ه���ن���ة ع����ن وال��������دي وك����ان 
ث��اب��ت��ة يف و�شط  اأرب���ع���ة حم���ال  يل 
اخلرطوم لإ�شالح وبيع ال�شاعات، 
ومع م�شي الزمن جتدين ا�شتقر 
ب�شبب  وه�����ذا  ال���ط���اول���ة،  ه����ذه  يف 
التي  بال�شاعات  اله��ت��م��ام  ت��راج��ع 
����ش���ارت جم����رد دي���ك���ور ع��ن��د هذا 
اجليل، ولي�شت مكمال لل�شخ�شية 
والهندام، ومعرفة الوقت كما كان 

يف ال�شابق".

احذروا.. اإ�شافة امللح للماء عند �شلق املعكرونة خطري جدًا!

وتعني   "sciocca" الإيطالية  باللغة  ملح  ب��دون  املعكرونة  ت�سمى 
ال�سهي،  الطبق  هذا  نكهة  من  يزيد  الذي  املكون  هو  امللح  لأن  "�سخيفة"، 
على  خطرًا  ي�سكل  اأن  ميكن  اخلرباء  وفق  اخلطاأ  الوقت  يف  اإ�سافته  لكن 

�سحتنا.
الكيميائية  املواد  بكولومبيا  كارولينا  �ساوث  جامعة  من  علماء  حلل  فقد 
املوجودة يف مياه ال�سنبور ووجدوا كميات �سغرية من املطهرات التي عند 

دجمها مع امللح، تخلق منتجات ثانوية �سارة.
وهذه املواد، املعروفة با�سم املنتجات الثانوية للتطهري باليود 

وانخفا�ض  الكبد  وتلف  ال�سرطان  ت�سبب  قد   ،  )DBPs(
ن�ساط اجلهاز الع�سبي.

اإىل ذلك، ك�سف الفريق عن اأربع طرق ب�سيطة 
لتقليل اأو جتنب هذه املركبات غري املرغوب 

فيها يف طبق املعكرونة اخلا�ض بك، بح�سب 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

عند  اأن��ه  ال�سابقة  التجارب  واأظ��ه��رت 
ال�سنبور  ماء  يف  القمح  دقيق  ت�سخني 

املتبقي  ال��ك��ل��ور  على  يحتوي  ال���ذي 
باليود،  املعالج  الطعام  مبلح  واملتبل 
ثانوية  منتجات  تت�سكل  اأن  ميكن 

مطهرة باليود قد تكون �سارة.
العلماء  يخترب  مل  املقابل،  يف  لكن 

اأو  احلقيقية  الأطعمة  مع  ذلك 
الطهي يف املنزل.

قالت عيادة العظام "جوندلفينجني" الأملانية اإن اآلم الع�شالت 
غالباً ما ترجع اإىل فرط التحميل على الع�شالت اأثناء ممار�شة 
اإىل  بالإ�شافة  خاطئة،  ج�شدية  و�شعيات  ات��خ��اذ  اأو  الريا�شة، 

الإ�شابات الناجتة عن ممار�شة الريا�شة اأو احلوادث.
بالإ�شابة  تنذر  ق��د  الع�شالت  اآلم  اأن  العظام  ع��ي��ادة  واأ���ش��اف��ت 
 )MS( املتعدد الت�شلب  اأو  الروماتيزم  باأمرا�ض خطرية مثل 
اأو  ال�شوكي  والنخاع  للدماغ  املناعة  جهاز  مهاجمة  عن  الناجم 
الباركن�شون املعروف اأي�شا با�شم ال�شلل الرعا�ض، والذي يحدث 
ب�شبب موت خاليا ع�شبية معينة يف الدماغ اأو الفيربومياجليا، 

والذي يحدث ب�شبب ا�شطراب معاجلة الأمل يف الدماغ.
و�شددت عيادة العظام الأملانية على �شرورة ا�شت�شارة الطبيب يف 

حال ا�شتمرار اآلم الع�شالت ملدة تزيد عن اأ�شبوعني.

اآالم الع�شالت تنذر 
باأمرا�ص خطرية

خطوات اآمنة
�شوزان  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ب��اح��ث��ة  اأرادت  ال�������ش���اأن،  ه����ذا  ويف 
اأن  اإذا كان هذا ميكن  ريت�شارد�شون وزمالوؤها معرفة ما 
تكوين  تقليل  امل��ن��زل  يف  للطهاة  ميكن  وك��ي��ف  يف  ي��ح��دث 

منتجات التطهري الثانوية.

غلي دون غطاء
وب��ع��د جت��رب��ت��ني، ���ش��اغ ال��ف��ري��ق اخل��ط��وات الآم��ن��ة علمياً 
للتخل�ض من ال�شموم يف املعكرونة حيث ت�شمل اخلطوات 

غلي املاء بدون غطاء.
للح�شول على  �شريعة  بغطاء طريقة  وع��اء  ُيعد و�شع  اإذ 
فقاعات املاء، حيث يحب�ض بخار املاء من الت�شرب وي�شمح 

بارتفاع درجات احلرارة ب�شكل اأ�شرع.

ت�سفية املاء
يتم  قد  التي  املطهرات  اأي�شاً  حتب�ض  الطريقة  هذه  لكن 
طهيها خ��ارج امل��اء. اأم��ا الق��رتاح الثاين فكان ت�شفية كل 
الثالثة  التو�شيتني  ف��اإن  ذل��ك،  رغ��م  املعكرونة.  م��ن  امل��اء 

والرابعة هما �شر حماية �شحتك.

الطريقة الأ�سح!
املعالج  الطعام  ملح  اإ�شافة  يجب  اأن��ه  الفريق  ك�شف  فقد 
باليود بعد طهي املعكرونة، وذلك با�شتخدام امللح اخلايل 

من اليود فقط اإذا مت غلي املكرونة يف ماء مملح.
واأو�شحوا اأن غلي املعكرونة بدون غطاء ي�شمح للمركبات 
املعاجلة بالكلور واملعاجلة باليود بالهروب، واإزالة معظم 
امللوثات. كما يجب اأن تقلل اإ�شافة امللح املعالج باليود بعد 
الطهي من خماطر تكون املنتجات الثانوية، ولكن يو�شى 
متليح  حالة  يف  باليود  املعاجلة  غري  الأم���الح  با�شتخدام 
املاء قبل الغليان. كذلك مت حتديد التو�شيات بعد طهي 
بالكلورامني  املعالج  ال�شنبور  ماء  من  معكرونة  الفريق 
اإر�شادات  اتبعوا  التجربة،  من  الأول  اجل��زء  ففي  وامل��ل��ح. 
الزيت  وت��رك  امللح،  واإ�شافة  باملاء،  الطهي عرب ملء قدر 

ثم و�شع املعكرونة.

تقليل الكميات ال�سامة
وقام الفريق بقيا�ض كميات �شتة من ثالثي امليثان املعالج 
الطعام  يف  �شامة،  تكون  اأن  يحتمل  مركبات  وهي  باليود، 

املطبوخ وماء املعكرونة.
باليود يف  املعالج  امليثان  واكت�شفوا جميع مركبات ثالثي 
الطهي  ظروف  لكن  املعكرونة،  وماء  املطبوخة  املعكرونة 

اأثرت ب�شكل كبري على الكميات.

يف هذه احلالة ت�سبح املعكرونة والأرز خطرا قاتال
حذرت درا�شة حديثة، من تناول الأرز واملعكرونة اإذا كانت 

مطبوخة منذ ب�شعة اأيام ومت تخزينها.

يف  تت�شبب  اأن  ميكن  الأطعمة  تلك  اأن  الدرا�شة  يف  وج��اء 
اإىل  وحتى  ال��غ��ذائ��ي،  الت�شمم  اإىل  ت���وؤدي  بكترييا  تكوين 

املوت.
با�شم  اأن هناك بكترييا قاتلة حمتملة  العلماء يف  وي�شك 
الأرز  يف  تتكاثر  اأن  مي��ك��ن   ،)Bacillus cereus(

."Siencealert" واملعكرونة، وفقا ملا ن�شره موقع
الأ���ش��رتايل م��ن اجلامعة  الباحث  ال��درا���ش��ة،  وح��ذر قائد 
تلك  اأنوكريتي، من خطورة  ماتور  الوطنية،  الأ�شرتالية 
اأي بيئة جتدها  "تعي�ض يف  اإنها  ال�شائعة، حيث  البكترييا 
واحل�شرات  واحل��ي��وان��ات  ال��رتب��ة  م��ث��ل  لبقائها  ���ش��احل��ة 
العنا�شر  "با�شتخدام  تعي�ض  وق��د  والنباتات"،  وال��غ��ب��ار 
املغذية من املنتجات الغذائية، مبا يف ذلك الأرز ومنتجات 

الألبان والتوابل والأطعمة اجلافة واخل�شراوات".
واأما عن احلالت املميتة لالإ�شابة بهذه البكترييا، فقد مت 
الإبالغ عن حالة 5 اأطفال من عائلة واحدة عام 2005، 
طبخت  معكرونة  ل�شلطة  تناولهم  جراء  باملر�ض  اأ�شيبوا 
ت�شمم  م��ن  العائلة  اأف���راد  جميع  فعانى  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  قبل 

غذائي بدرجات خمتلفة، بل وتويف البن الأ�شغر.
ويتابع اأنوكريتي قائال اإن "بكترييا )با�شيلو�ض �شرييو�ض( 
بها مل  العدوى  لكن  ال��غ��ذاء،  تنتقل عن طريق  اأن  ميكن 
حالة  لكن  ع��ام،  ب�شكل  اخلفيفة  اأعرا�شها  ب�شبب  تر�شد 
م�شتع�شية كهذه توؤكد على احتمال خطورة هذه البكترييا 

ب�شبب ما اأحدثته من ف�شل بالكبد".
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة اأكرث من 320 طالبًا وح�سور اإجمايل 720 �سخ�سًا 

جامعة اأبوظبي تختتم فعاليات »حتدي م�شتقبل التنقل« االأول من نوعه يف االإمارات بالتعاون مع املوؤ�ش�شة االأمريكية »تعليم، طاقة وبيئة« 

•• اأبوظبي- الفجر :

اأبوظبي  جامعة  تبذلها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 
ل���الرت���ق���اء ب��ال��ت��ف��ك��ري الب���ت���ك���اري وت��ع��زي��ز ف��ر���ض التعلم 
التناف�شي للطلبة، اختتمت كلية الهند�شة بجامعة اأبوظبي 
فعاليات »حتدي م�شتقبل التنقل«، اأول م�شابقة من نوعها 
الأمريكية  املوؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  اجل��ام��ع��ة،  ت�شت�شيفها 
 Global( العاملية«  وبيئة  وطاقة  »تعليم  الربحية  غري 
حول  الطالبية  امل�شابقات  تنظيم  يف  املتخ�ش�شة   ،)EEE
العامل، و�شركة »ِعلم« الرائدة يف جمال التعليم والتدريب 

دولة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  وبعثة  ال�شت�شارية،  واخل��دم��ات 
ع��ل��ى جزيرة  م���ار����ض اجل�����اري   18 وذل�����ك يف  الإم���������ارات، 

احلديريات باأبوظبي.
املتحدة  الوليات  امل�شاركة من  الوفود  وا�شتقبلت اجلامعة 
واإيطاليا وقطر وم�شر، بالإ�شافة اإىل 15 مدر�شة ثانوية 
للدول  الوطنية  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  من  جامعات  و�شت 
�شخ�شاً  ال400  يفوق  م��ا  التحدي  ح�شر  كما  امل�شاركة، 

لت�شجيع الفرق املتناف�شة. 
و�شهد التحدي م�شاركة 21 فريقاً يف م�شابقتني: »م�شابقة 
املخ�ش�شة  كهربائية«  مركبة  لأف�����ش��ل  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 

لطلبة املدار�ض الثانوية، وم�شابقة »التحدي العاملي لأف�شل 
حيث  اجل��ام��ع��ات،  لطلبة  املخ�ش�شة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة«  م��رك��ب��ة 
وم�شاريعها  الفريدة  ت�شميماتها  املتناف�شة  الفرق  عر�شت 

املتميزة على اأع�شاء جلنة التحكيم.
ومت الإع����الن ع��ن اأ���ش��م��اء ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة م��ن ق��ب��ل جلنة 
به  اختتمت  ال���ذي  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  خ��الل  التحكيم 
باملعايري  ال��ت��زام��ه��ا  ال��ف��رق  ه��ذه  اأظ��ه��رت  حيث  الفعالية، 
الت�شميم  تاأثري  وم��راع��اة  وال�شتدامة  لالبتكار  املطلوبة 

على البيئة. 
واح��ت��ل ف��ري��ق م��اري��الن��د وه��و ف��ري��ق فتيات امل��رك��ز الأول، 

الثاين،  املركز  الروي�ض  الدولية  ال�شويفات  وفريق مدر�شة 
وف��ري��ق اي��ط��ال��ي��ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ك��م��ا مت ت��وزي��ع ج��وائ��ز ل� 
للتاأهل  وقت  اأ�شرع  ت�شمل:  فئات  عدة  ومدار�ض عن  اف��راد 
والبتكار التقني وجائزة املراأة يف العلوم والهند�شة واأف�شل 
اإلكرتوين، و�شائل  فريق وحملة ترويجية للحدث )موقع 
اأف�شل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وغ��ريه��ا(، 
والإتقان  وال�شالمة  الأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة  ا�شتخدام 
ور�شومات وخمططات املركبات، والروح الريا�شية واأف�شل 

�شورة واأف�شل فيديو. 
 " اأبوظبي:  ع��واد، مدير جامعة  الربوفي�شور غ�شان  وق��ال 

قّدم »حتدي م�شتقبل التنقل« للطلبة من�شة عاملية لإطالق 
اأفكارهم اخلالقة و�شقل مهاراتهم ال�شخ�شية يف جمالت 
وك��ان من  اأخ��رى،  الوقت ومهارات  واإدارة  العمل اجلماعي 
دواعي �شرورنا روؤية الطلبة املوهوبني يت�شارعون للم�شاركة 
يف م��ث��ل ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ات، ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز الثقة 
الفر�شة  هذه  وننتهز  واع��د،  مب�شتقبل  والتب�شري  بالنف�ض 
وتقدميهم  امل�شابقة  يف  مل�شاركتهم  ال��ف��رق  جميع  لتهنئة 
م�شاريع عاملية امل�شتوى. نحن يف جامعة اأبوظبي ملتزمون 
البتكار  تعزز  التي  العلمي  البحث  بال�شتثمار يف مبادرات 

والتفكري الإبداعي بني اأع�شاء هيئة التدري�ض والطلبة".

مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان ي�شت�شيف طالب فريق اال�شتدامة من جامعات اآ�شيا 
•• العني – الفجر:

برعاية ال�شيخة د. �شما حممد خالد اآل نهيان ويف اإطار التوا�شل املعريف 
امل�شتدام ، ا�شت�شاف مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف  وفد 
خالل  اآ�شيا  ق��ارة  م��ن  جامعة  ع�شرة  اثنتي  م��ن  ال�شتدامة  فريق  طلبة 

زيارتهم  للدولة تزامنا مع فعاليات عام ال�شتدامة  
برنامج  و�شمن  الإم��ارات  جامعة  مع  والتعاون  بالتن�شيق  الزيارة  وتاأتي 

�شما حممد للتثقيف البيئي حتت �شعار " اأخ�شر اأزرق دامي " 
وبداأت فعاليات الزيارة بالرتحيب والتعريف باملركز ثم بجولة يف اأركان 

وال�ش������نع   القه������وة  م������در�شة  زي��ارة  ثم  ع�������ليها  للت������عرف  امل�������وؤ�ش�شات 
وعادات  ال�شيف  و�شنع  العربية  القهوة  طقو�ض  على  للتعرف  بامل�����ركز 
الإمارات املتوارثة ومت�شكهم بهذه العادات واأ�شالتها التي ر�شختها القيادة 
اآن واحد ومت تطبيق مراحل اإعداد القهوة  الر�شيدة كتاريخ وح�شارة يف 
اإعجابهم  اأع��رب��وا عن  الطلبة حيث  " اللقيمات" اأم��ام  اإع���داد  فيما مت   ،
انتقل   ، الأ�شيلة  الم��ارات��ي��ة  العربية  ال�شيافة  ع��ادات  من  �شاهدوا  مبا 
بالتعاون  حما�شرة  لهم  ُقدمت  حيث  امل�شرح  لقاعة  الزائر  الوفد  بعدها 
– تدوير مت من خاللها ا�شتعرا�ض  اأبوظبي لإدارة النفايات  مع  �شركة 
البيئي  للتثقيف  حممد   �شما  برنامج  ينتهجها  التي  ال�شتدامة  برامج 

بدعم وتن�شيق من جلنة البيئة واملناخ التي �شكلتها رئي�ض جمل�ض الإدارة 
يف  للم�شاركة  ا�شتعدادا   ، نهيان  اآل  خالد  حممد  �شما  د.  ال�شيخة  �شمو 
اأبوظبي يف  العا�شمة  �شيقام يف  وال��ذي  " ال��دويل   COP28 " موؤمتر 
نوفمرب القادم خالل عام ال�شتدامة ،  كذلك التعريف بربامج ال�شتدامة 
البيئة  تقدمه خلدمة  وما  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  والتدوير يف 
على امل�شتوى العاملي ، ويف ختام برنامج اليوم توجه اجلميع حلافلة مكتبة 
اأجيال امل�شتقبل الذكية والتي تتوجه للقارئ اأينما كان ، وقد اأبدوا �شعادة 

كبرية داخل احلافلة والتقطوا �شورا تذكارية .
جمموعة  ال��زائ��ر  للوفد  ق��دم��ت  �شما  د.  ال�شيخة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 

�شمن   تاريخ  عن  كتب  واأي�شا  اإ�شداراتها  على  ت�شتمل  التي  الكتب  من 
مبادرة "املعرفة من اأجل الإن�شانية" التي جاءت انعكا�شا لروح الحتفال 
املتاحف  اإه���داء  خاللها  يتم  اإم��ارات��ي��ة  اأخ��وة  ر�شالة  لتك������ون  باخلم�شني 
واجل��������������ام��ع��ات ح���ول ال���ع���امل من����اذج م���ن ال��ك��ت��ب وامل��ق��ت��ن��ي��ات التاريخية 
وامل�شتقبل؛  واليوم  املا�شي  بي������ن  ما  الإم��ارات  بدولة  ُت�����عرف  الإماراتية 
 ، العريق  ال�شعبي  وامل���وروث  الإماراتية  احل�ش����ارة  على  العامل  ليتعرف 
وذلك ترجمة ملا عرب عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة – حفظه اهلل - حني قال "الأخوة الإن�شانية والت�شامح هي 

م�شدر قوتنا" .

••  اأبوظبي- الفجر :طريان �شرطة اأبوظبي ت�شارك يف مهرجان ال�شيخ زايد

زايد  ال�شيخ  مهرجان  فعاليات  يف  ابوظبي  �شرطة  ط��ريان  اإدارة  �شاركت 
على  ال�شوء  لت�شليط  باأبوظبي،  الوثبة  منطقة  يف    2023-2022
اخلدمات املقدمة للمجتمع والتي تعك�ض الإجن��ازات التي حققتها الدولة 

يف م�شريتها التطويرية.
اأبوظبي   �شرطة  ط��ريان  اإدارة  امل��رر مدير  �شامل  �شعيد  العميد طيار  واأك��د 
تكون  ب��اأن  اأبوظبي   �شرطة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة  �شمن  تاأتي  امل�شاركة  اأن 
اأبوظبي رائدة عامليا يف ا�شتدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة و ر�شا املجتمع 
التوا�شل   بتعزيز   امل�شتمر  الهتمام   اإىل  لف��ت��اً   احلياة  بجودة  والرت��ق��اء 
اأبوظبي، للتعريف  اإمارة  املقامة يف  املهرجانات والفعاليات  مع املجتمع يف 
باخلدمات واأف�شل املمار�شات التطويرية.  وا�شتعر�شت امل�شاركة عرب جناح 
�شرطة اأبوظبي اخلدمات والبتكارات الذكية و التعريف باأحدث التقنيات 
و الجراءات املطبقة بالإدارة من دعم واإ�شناد للوحدات الأمنية وال�شرطية 
اإىل  عالية،  احرتافية  و  بكفاءة  ال��ن��داءات  تلبية  و  املجتمع  خدمة  ل�شمان 
اأبوظبي و الإجنازات  اإدارة طريان �شرطة  جانب عر�ض �شامل حول مهام 
وعر�ض اإمكانيات و قدرات الإدارة يف خمتلف الأق�شام التخ�ش�شية وتقدمي 

اأف�شل اخلدمات وفق معايري اجلودة والكفاءة.

•• العني – الفجر:مكتبة زايد املركزية يف العني تنظم فعالية تربوية بعنوان »ب�شمة قراءة«

فعالية  اأبوظبي   � وال�شياحة  الثقافة  بدائرة  املركزية  زاي��د  مكتبة  نظمت 
"ب�شمة قراءة"، وذلك على م�شرح  بعنوان  القراءة  �شهر  تربوية مبنا�شبة 
الفعالية  وت�شمنت  والطالبات.  الطالب  مب�شاركة  العني  مبدينة  املكتبة 
تقدمي م�شرحية من مدر�شة الإم��ارات الوطنية، وامل�شابقات الثقافية من 
العليا  زايد  املواهب من موؤ�ش�شة  الدولية وعر�ض  الإم��ارات  مدر�شة �شقر 
لأ�شحاب الهمم، وفقرة الأنا�شيد من مدر�شة دار الهدى الإ�شالمية ، وقدم 
امل�شاركني  تكرمي  املنا�شبة  تخلل  كما  احلمريي.  وليد  الإعالمي  الفعالية 
خالد  بن  حممد  مركز  مع  "بالتعاون  تقراأ  "اأجيال  مبادرة  يف  والفائزين 
اآل نهيان، اإىل جانب تكرمي الفائزين مب�شابقة الكاتب ال�شغري يف الكتاب 
اآل  خالد  بن  حممد  ملركز  التنفيذي  املدير  الفعالية  ح�شر  وق��د  الكبري، 
العني  مبنطقة  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  ومدير  الثقايف  نهيان 
الهيئة الحتادية للجن�شية والإقامة وموؤ�ش�شة زايد  وممثلني عن كل من 
العليا لأ�شحاب الهمم وال�شرطة املجتمعية ومركز عني لالإعالم والتوثيق 
وعدد من مدراء املدار�ض، اإ�شافة اإىل ح�شور امل�شوؤولني يف اإدارة  مكتبة زايد 

و ن�شطاء التوا�شل الجتماعي وفريق "كلنا �شرطة" التطوعي.
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الو�سعية  مثل  يومية  م�ساكل  الظهر  اآلم  وراء  ال�سبب  يكون  ما  غالبا 
الأمر قد  اأن  اإىل  لكن اخلرباء ي�سريون  املتوترة،  الع�سالت  اأو  ال�سيئة 

يخفي حالت اأكرث خطورة.
واإذا كنت تعاين من اآلم الظهر التي حتدث يف كل مرة تاأخذ فيها نف�سا، 
فقد تكون هذه عالمة على حالة اأكرث خطورة مثل اللتهاب الرئوي اأو جلطة 

دموية.
ويف ما يلي �سبعة اأ�سباب قد جتعلك تعاين من اآلم الظهر اأثناء التنف�ض ومتى يجب 

عليك زيارة الطبيب.

الع�سالت اإجهاد   .1
يحدث ال�شد الع�شلي عندما تتمدد ع�شالتك كثريا، ما 

يت�شبب يف حدوث متزق يف األياف الع�شالت اأو الأوتار.
وتقول الدكتورة كيت رولند، من جامعة را�ض: "هناك 

ع�شالت �شغرية بني ال�شلوع،
 من الأمام واخللف، ت�شاعد على تو�شيع وتقلي�ض �شدرك 
الع�شالت  �شد هذه  التنف�ض. وميكن  كجزء طبيعي من 
اأو اإجهادها من خالل اأن�شطة مثل رفع الأ�شياء الثقيلة 
ه��ذا، ميكن  يحدث  وعندما  لفرتات طويلة.  ال�شعال  اأو 
نف�ض  ك��ل  م��ع  اأخ���رى  م��رة  الع�شالت  اإج��ه��اد  يتفاقم  اأن 

تاأخذه".
اإراحة ع�شالتك ملدة يوم  اإىل  ولعالج الإجهاد، �شتحتاج 
على الأقل. واإذا كنت تعاين من التورم، ميكنك و�شع ثلج 

على املنطقة ملدة 10 اإىل 15 دقيقة كل ب�شع �شاعات.
كما اأنه وفقا لرولند، فاإن البع�ض قد ي�شعر بتح�شن بعد 

لاللتهابات  م�شاد  عقار  ا�شتخدام 

مثل الإيبوبروفني اأو النابروك�شني.

اجلنب ذات   .2
التهاب اجلنبة هو حالة حتدث عندما تلتهب الأن�شجة 

املوجودة بني الرئتني وجدار ال�شدر.
الأن�شجة  ع��ل��ى  رئ��ت��اك  ت�شغط  ن��ف�����ش��ا،  ت��اأخ��ذ  وع��ن��دم��ا 

املتورمة على ال�شدر، ما قد يوؤدي اإىل ال�شعور بالأمل.
وغالبا ما يبداأ هذا الأمل يف ال�شدر ولكن ميكن اأن ينت�شر 

يف جميع اأنحاء الظهر والكتفني والبطن.
وهناك العديد من الأ�شباب املحتملة لالإ�شابة بالتهاب 

اجلنبة، 
مب��ا يف ذل���ك ف��ريو���ض الإن��ف��ل��ون��زا، والل��ت��ه��اب الرئوي، 

وعدوى املكورات العنقودية، و�شرطان الرئة، وجلطة 
دموية يف الرئتني وعالج ال�شرطان مثل 

العالج الكيميائي.
كنت  واإذا 

طبيبك  فا�شت�شر  اجلنبة،  بالتهاب  م�شاب  اأن��ك  تعتقد 
ال�شبب  م��ن حت��دي��د  يتمكن  وق��ت ممكن حتى  اأق���رب  يف 

الأ�شا�شي والتخطيط لعالجك.

الرئوي اللتهاب   .3
اللتهاب الرئوي هو عدوى ت�شيب رئتيك وتنتج ب�شكل 

عام عن بكترييا اأو فريو�ض مثل الإنفلونزا.
وميكن اأن تهيج عدوى اللتهاب الرئوي بطانة الرئتني، 
ما قد يوؤدي اإىل التهاب اجلنبة وي�شبب اآلم الظهر عند 

التنف�ض.
طب  اأ�شتاذة  اأوزب����ورن،  بوي�شن  ميغان  الدكتورة  وتقول 
الطوارئ يف جامعة كاليفورنيا، اإيرفني: "ميكن اأن يكون 
اأمل اللتهاب الرئوي حادا اأو موؤملا خفيفا، خا�شة عند 

التنف�ض بعمق".
اأوزوالد،  جي�شيكا  الدكتورة  وتو�شح 
اأخ�شائية طب الطوارئ والأمل، اأن 
الأمل مييل اأي�شا اإىل التفاقم اإذا 

كنت ت�شعل كثريا.
م�شاب  اأن��ك  تعتقد  كنت  واإذا 
فا�شت�شر  رئ�������وي،  ب���ال���ت���ه���اب 
طبيبك يف اأقرب وقت ممكن. 
ناجمة  ال���ع���دوى  ك��ان��ت  واإذا 

اإىل  ف�شتحتاج  البكترييا،  عن 
احليوية،  امل�����ش��ادات  ت��ن��اول 

ب����ي����ن����م����ا ت�����������زول ال������ع������دوى 
ال��ف��ريو���ش��ي��ة ع����ادة م��ن تلقاء 

نف�شها.

الرئة �سرطان   .4
ولكنه  ن�شبيا،  ن��ادرا  الرئة  �شرطان  يعد 

 90% اإذا كنت مدخنا، نحو  �شيوعا  اأكرث 
بتدخني  مرتبطة  ال��رئ��ة  �شرطان  ح��الت  م��ن 

ال�شجائر.
الرئة  �شرطانات  "معظم  اأوزوال���د:  الدكتورة  وتقول 

اأن  الآف���ات ميكن  م��وؤمل��ة، لكن  وال��ب��وؤري��ة غ��ري  ال�شغرية 
تتاآكل يف الأ�شالع والأع�شاب وبطانة جدار ال�شدر".

���ش��وءا مع  ي���زداد  اأمل��ا ح��ادا  التاآكل  اأن ي�شبب ه��ذا  وميكن 
التنف�ض اأو ال�شعال. 

وغالبا ما يظهر الأمل يف ال�شدر، ولكن اإذا كانت الآفات 
يف اجلزء اخللفي من جدار ال�شدر، فقد يعاين املري�ض 

اأي�شا من اآلم الظهر، بح�شب اأوزوالد.
طريق  ع��ن  ال��رئ��ة  ���ش��رط��ان  ت�شخي�ض  للطبيب  ومي��ك��ن 
اأو عينات من الأن�شجة. واعتمادا على  اإجراء فحو�شات 
مدى تقدم ال�شرطان، قد يرتاوح العالج بني اجلراحة 
اأو العالج الكيميائي اأو الإ�شعاعي اأو عالجات ال�شرطان 

الأخرى.

الرئوي الن�سداد   .5
التي  الدموية  اجللطات  من  ن��وع  هو  الرئوي  الن�شداد 

حتدث يف اأحد الأوعية الدموية يف الرئتني.
اأو  ال�����ش��در  اأمل���ا يف  ال��رئ��وي  اأن ي�شبب الن�����ش��داد  ومي��ك��ن 

الظهر، اعتمادا على مكان ظهوره يف الرئتني.
وميكن ت�شخي�ض الن�شداد الرئوي من خالل فحو�شات 
ت�شمل  حيث  العالج،  كيفية  حتديد  ذلك  وبعد  لل�شدر. 
ب��ع�����ض ال���ع���الج���ات ال�����ش��ائ��ع��ة اأدوي������ة ت�����ش��ي��ي��ل ال������دم، اأو 
ا�شتخدام ق�شطرة لتفتيت اجللطة، اأو اجلراحة للحالت 

ال�شديدة.

معينة قلبية  اأمرا�ض   .6
الرئي�شيتني  احلالتني  اإن  اأوزب���ورن  تقول 

اللتني ميكن اأن ت�شببهما اآلم الظهر 
التاأمور  التهاب  هما  التنف�ض  عند 

باجليب  ال�شبيه  الرقيق  )الغ�شاء 
ع�شلة  والتهاب  بالقلب(  املحيط 

القلب.
وي������ح������دث ال���ت���ه���اب 

القلب  ع�شلة 
ما  عند

تلتهب ع�شلة القلب، ما يقلل من قدرة القلب على �شخ 
الدم. وهذا ميكن اأن يوؤدي اإىل اآلم الظهر مع التنف�ض.

ع�شلة  للتهاب  املحتملة  الأ���ش��ب��اب  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
القلب، مبا يف ذلك اللتهابات الفريو�شية مثل "كوفيد-

العنقودية  املكورات  مثل  البكتريية  واللتهابات   ،"19
ال�شرطان  اأدوي����ة  مثل  الأدوي����ة  وبع�ض  لمي  م��ر���ض  اأو 

وامل�شادات احليوية
ملتهبا  التاأمور  ي�شبح  عندما  التاأمور  التهاب  ويحدث 
الأعرا�ض  بع�ض  ال��ت��اأم��ور  ال��ت��ه��اب  وي�شبب  ومتهيجا. 
التهاب  ي�شببها  ال��ت��ي  لتلك  املماثلة 

ع�شلة القلب.
اأي  اأع��را���ض  ظ��ه��رت  واإذا 
م��ن احل��ال��ت��ني، فيجب 
على  حت���������ش����ل  اأن 
يف  طبية  م�����ش��اع��دة 
اأ�شرع وقت ممكن، 
اأن  ح���ي���ث مي���ك���ن 
الأ�شكال  تت�شبب 
احلادة من التهاب 
ع�����ش��ل��ة ال��ق��ل��ب يف 
اإتالف القلب اأو قد 

تكون قاتلة.
و�شيحدد الطبيب نوع 
حتتاجه،  ال��ذي  العالج 
الق�شرية  ال�����ش��ت��ريوي��دات  ي�����ش��م��ل  ق���د  وال�����ذي 
اجلراحية  العمليات  اأو  ال���دم  ت��رق��ق  اأدوي����ة  اأو 

املختلفة.

كدمات اأو  مك�سور  �سلع   .7
اأو ال��ك��دم��ات ب�����ش��ك��ل ع���ام بعد  حت���دث ال��ك�����ش��ور 
ت��ع��ر���ش��ك لإ���ش��اب��ة اأو ح����ادث. وت��ق��ول رولن����د: 
"عادة ما يعرف النا�ض متى يحدث هذا النوع من 

الأ�شياء، ويبداأ الأمل على الفور".
املك�شورة  ال�شلوع  تكون  ما  "عادة  رولن��د:  وتو�شح 
قليال  يتحرك  الك�شر  لأن  نف�ض  كل  مع  للغاية  موؤملة 

مع كل منه. 
واإذا كان الك�شر يف اجلزء اخللفي من ال�شلع، ف�شت�شعر 

بهذا الأمل يف ظهرك".
ولكن حتى اإذا كنت ت�شعر بالأمل "فمن املهم اأن ياأخذ 
باللتهاب  الإ���ش��اب��ة  لتجنب  عميقا  نف�شا  امل��ر���ش��ى 
تقول  ك��م��ا  الأ�شالع"،  اأح�����د  ك�����ش��ر  ب��ع��د  ال����رئ����وي 

اأوزبورن.
من  املكدومة  اأو  املك�شورة  ال�شلوع  تلتئم  ما  وع��ادة 
تلقاء نف�شها، ولكن ل يزال يتعني عليك مراجعة 
طبيبك للتاأكد من عدم وجود اأي م�شاعفات مثل 

الرئة املثقوبة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

التنف�ص عند  الظهر  اآالم  من  تعاين  جتعلك  اأ�شباب   7

اأ�شا�شيات احل�شول على نوم جيد ليال يف 5 خطوات!

وت�سربه تاأكله  مبا  علم  على  كن   .1
ميكن اأن يكون لبع�ض الأطعمة وامل�شروبات تاأثري كبري على 

نوعية نومنا.
ويجب  اجليد  النوم  عدو  هو  "الكحول  تيلييفا:  واأو�شحت 
الذي  الكافيني،  ليال.  املثايل  النوم  اأج��ل  من  متاما  جتنبه 

ن�شتهلكه لغر�ض البقاء م�شتيقظني، يجب جتنبه قبل النوم. 
ويف الواقع، الكافيني له ن�شف عمر ي��رتاوح بني ثالث اإىل 
اأط��ول بكثري مما  خم�ض �شاعات و�شيبقى يف نظامك لفرتة 
بعد  الكافيني  بتجنب  يو�شى  لذلك  النا�ض.  معظم  يدركه 
احل�شول  يف  ت��رغ��ب  كنت  اإذا  الظهر،  بعد  الثانية  ال�شاعة 

يف  الطعام  تناول  جتنب  اأي�شا  علينا  يجب  مريح.  نوم  على 
النوم  قبل  الكامل  لله�شم  لل�شماح  الليل  من  متاأخر  وق��ت 

وللم�شاعدة يف منع ال�شطراب اأو ال�شتيقاظ ليال".

الروتني تطوير   .2

اإن الذهاب اإىل الفرا�ض وال�شتيقاظ يف نف�ض  قالت تيلييفا 
ن��وم جيد ويوفر  اإي��ق��اع  ي�شاعد على غر�ض  ي��وم  ك��ل  ال��وق��ت 
لأج�شامنا روتينا لتثبيت �شاعتنا الداخلية. وبهذه الطريقة، 
ميكن لأدمغتنا التعرف على الوقت املنا�شب للنوم، وت�شفية 
اأ����ش���رع. وب����دوره،  ال��ذه��ن م��ن ال�����ش��غ��وط��ات وال���ن���وم ب�شكل 

�شي�شاعدك ال�شتيقاظ يف نف�ض الوقت كل يوم على ال�شعور 
بالنتعا�ض وال�شتعداد لهذا اليوم.

النوم قبل  ال�سا�سات  جتنب   .3
ال�شا�شات  جميع  تغلق  اأن  يجب  تيلييفا،  الدكتورة  ن�شحت 

قبل حوايل 60 اإىل 90 دقيقة من موعد النوم.
الأجهزة  ���ش��ا���ش��ات  م��ن  امل��ن��ب��ع��ث  الأزرق  ال�����ش��وء  وي��ت��داخ��ل 
اليومية  واإيقاعاتك  البيولوجية  �شاعتك  مع  الإلكرتونية 
واأجهزة  ال��ه��وات��ف  ت�شغيل  ب��اإي��ق��اف  ق��م  ال��ن��وم.  تنظم  ال��ت��ي 
الكمبيوتر واأجهزة التلفزيون قبل النوم للح�شول على نوم 

اأف�شل بالليل.

ال�سرتخاء تقنيات  ممار�سة   .4
ميكن اأن ت�شاعد ممار�شة التنف�ض العميق والتاأمل واأ�شاليب 
ال�شرتخاء الأخرى قبل النوم على تخفيف التوتر واإرخاء 

الذهن اجلاهز للنوم.

باردة غرفة  يف  النوم   .5
اإن����ه ي��ج��ب حت�����ش��ني غ��رف��ة ن���وم���ك: ���ش��ع يف  ق��ال��ت تيلييفا 
اعتبارك الإ�شاءة ودرجة احلرارة وال�شو�شاء التي ميكن اأن 

توؤثر جميعها على نومك.
 18 اأن ت��رتاوح درج��ة احل��رارة يف غرفة نومك بني  ويجب 
و22 درجة مئوية. و�شتتعار�ض الغرف الأكرث دفئا من هذا 

مع قدرة ج�شمك على حتقيق نوم اأعمق واأكرث ات�شاقا.

ميكن اأن توؤثر اأمناط حياتنا ووظائفنا وعمرنا و�سحتنا جميعا على نوعية وكمية نومنا، ولكن واحدة من اأقوى الأدوات التي ميكننا ا�ستخدامها لراحة اأف�سل 
هي اتباع روتني معني.قالت الدكتورة لول تيلييفا، املخت�سة يف علم النف�ض: "احلفاظ على عادات جيدة واللتزام بروتني معني حول النوم ميكن اأن ي�ساعدانا 

يف احل�سول على ليلة اأكرث راحة وال�سماح للدماغ بالراحة خالل جميع مراحل نومه احليوية".
اإذن ما الذي ميكنك فعله لتحقيق نوم مثايل ليال؟

االثنني   20  مارس    2023  م   -    العـدد   13803  
Monday   20    March    2023   -  Issue No 13803



24 االثنني   20  مارس    2023  م   -    العـدد   13803  
Monday   20    March    2023   -  Issue No 13803

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دمية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لالأزياء واخلياطة رخ�شة رقم:2571768 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

اخلط الف�شي لتجميل ال�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1058273 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فتلي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4265257 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

ح�شرم كوزين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4388404 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كازا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فك�ض للعقارات وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3929116 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شرعة لت�شليح الدوات ال�شحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3935127 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شبيد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN فولت ملقاولت التكييف رخ�شة رقم:4521195 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اك�ض  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN مك�ض للمزادات  رخ�شة رقم:3749096 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
دولك�ض  ور�شة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 3701820 :للخراطة واللحام  رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد �شيف مو�شى الهاملي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالمه احمد حممد الهاملي %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شخ�ض  �شركة   - والتفتي�ض  الرقابة  خلدمات  ا�شيت  التجاري:برامي  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:الدانه �شرق 0.6 - مبنى مرمي ال�شيدحممد ال�شيدمو�شى
CN 2953939 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�شاده/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/2   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305008002  

تاريخ التعديل:2023/03/19
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ذا نوت ايفنت ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 2679284 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال من 170000 اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موزه علي �شالح عمرو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شنعاء علي �شالح عمرو من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب  ال�شركاء/�شنعاء علي �شالح عمرو من 99% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/ذا نوت ايفنت ذ.م.م  
THE KNOT EVENTS L.L.C

 اإىل/ذا نوت للفعاليات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
THE KNOT EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اروكا للمقاولت وال�شيانه العامة ذ.م.م  

رخ�شة رقم: CN 4326095 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال من 50000 اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور الدين عابدين مدكور علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شيف را�شد احمد الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شيف را�شد احمد الكعبي %100
تعديل اإ�شم جتاري من/اروكا للمقاولت وال�شيانه العامة ذ.م.م  

AROKA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C

 اإىل/اروكا للمقاولت وال�شيانه العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
AROKA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : املحرك الذهبى للف املحركات

رخ�شة رقم: CN 1041227 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مو�شى مياه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مر�شيد عامل نور العامل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/املحرك الذهبى للف املحركات  

GOLDEN MOTOR FOR MOTOR WINDING

 اإىل/املحرك  الذهبى للف املحركات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
GOLDEN MOTOR FOR MOTOR WINDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون لكي جينت�ض

رخ�شة رقم: CN 2249643 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل  100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل نا�شر ح�شني عبداهلل النعيمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد بوتا حممد نذير %100
تعديل اإ�شم جتاري من/�شالون لكي جينت�ض  

LUCKY GENTS SALOON

 اإىل/�شالون لكي جينت�ض - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
LUCKY GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : هوليداي اإن داون تاون

رخ�شة رقم: CN 2243486 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل  10000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�شم جتاري من/هوليداي اإن داون تاون  

HOLIDAY INN DOWNTOWN

 اإىل/ميلينيوم �شنرتال داون تاون - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
MILLENNIUM CENTRAL DOWNTOWN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : امل�شافر للتجارة العامه 

رخ�شة رقم: CN 3798330 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/امل�شافر للتجارة العامه  

ALMUSAFIR FOR GENERAL TRADEING

 اإىل/�شيفيل هاو�ض للمقاولت العامة

CIVIL HOUSE GENERAL CONTRACTING

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز بيك اند بي للت�شوق

رخ�شة رقم: CN 2226903 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ليلى حممد نور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فقيه نيالكاندى بوتيا بورايل %100
تعديل اإ�شم جتاري من/مركز بيك اند بي للت�شوق  

PICK & PAY SHOPPING CENTER
 اإىل/مركز بيك اند بي للت�شوق - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

PICK & PAY SHOPPING CENTER - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم ميغا فري�ض

رخ�شة رقم: CN 2165298 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل  150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم حممد فار�ض علي اخلاطري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلمان �شمري ت�شيتيانثودى عبدو ت�شيتيان ثودى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم ميغا فري�ض  

MEGA FRESH RESTAURANT

 اإىل/مركز ميغا فن للهدايا - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
MEGA FUN GIFTS CENTRE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

اإع����������الن
لعمال  ابوفاروق  موؤ�ش�شة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النجارة رخ�شة رقم: CN 1110459 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ابوفاروق لعمال النجارة  

ABU FAROUQ CARPENTRY WORKS EST

 اإىل/ابوفاروق  لعمال النجارة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

ABU FAROUQ CARPENTRY WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كوانتوم للتجارة العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم: CN 4803143 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/كوانتوم للتجارة العامة ذ.م.م  

QUANTOM GENERAL TRADING L.L.C

 اإىل/كوانتوم للتجارة العامة ذ.م.م

QUANTUM GENERAL TRADING L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : امفر ل�سناعة ال�سباغ )�ض ذ م م(  
القانوين  ال�شكل   - ال�شناعية  علي  - جبل  دبي  : م�شنع ملك عقارات حكومة  العنوان 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 301351 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
61638 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2018/4/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/1 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني عمر ن�سري ملراجعة 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 229-228 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بردبي 
- جافلية - هاتف : 3888996-04 فاك�ض : 3888997-04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : عمر ن�سري ملراجعة احل�سابات
 - الغيث  خلف  �شعيد  حممد  ملك   228-229 رق��م  مكتب   : العنوان 
 بردبي - جافلية - هاتف : 3888996-04 فاك�ض : 04-3888997
مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذلك  م(  م  ذ  )�ض  ال�سباغ  ل�سناعة  امفر  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/4/1 وامل��وث��ق ل��دى كاتب 
اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من   2018/4/1 بتاريخ  دبي  العدل حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�شطحباً  املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة
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�إعلن مدعى عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

جتاري      SHCFICICOMS2023 /0001447 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : برتواي�شيا جلوبل - م م م  - جمهول حمل الإقامة  

نعلمكم بان املدعي / �شى جولد لتجارة الوقود �ض ذ م م  يف الدعوى رقم 1447/2023 دائرة 
اليوم الواحد التجارية الرابعة  قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : ا�شرتداد ال�شيكات 
التي قام بال�شتيالء  التجاري  امل�شحوبة على بنك دبي   000016  -  00009 بارقام  املزيله 
عن  بالتعوي�ض  واملطالبة  �شرفها  قد  كان  انه  حالة  يف  قيمتها  رد   او  حق  وحق  بدون  عليها 
20000 درهم والزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف  ال�شرار املادية وتقدر مببلغ وقدره 
ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/3/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  7( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  16/3/2023 م. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70591 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
�إعلن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

�ملرجتعة    �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004988 إخطار دفع يف  �لق�سية رقم�
اإىل املحكوم عليه : احمد حممد ا�شماعيل حممد �شعده  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ خالد عبداهلل عمر املعاري ، اجلن�شية ميني - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 22924.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان �لإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392
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�علن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن حق املنفعة قائم على قطعة الر�ض رقم 32 رقم البلدية / 8055 -533 منطقة �شيح 
�شعيب 4 ، واملباين القائمة عليها.

طالب التنفيذ: بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة اأم القيوين - احلزام الخ�شر - �شارع امللك في�شل - مبنى بنك ام القيوين الوطني  

املطلوب اإعالنه : طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ض ذ م م  - ال�شفة : منفذ �شده 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�شناعية - �شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع الإمارات - رقم القطعة 8055-

info@tcttransport.com  -  050  309  0600  - ال�شناعية  دبي  مدينة  ملك   )1( رقم  م�شتودع   -  533
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  01:00:00م ويف  ال�شاعة   2023/3/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 30-8-2056 رقم الر�ض 32 - املنطقة : �شيح �شعيب 

درهم   9000000  : التقييم   -  533-8055  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   7856.29  : امل�شاحة   -  4
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�علن بالن�سر 
يف �ملنازعة رقم 124/2023/486 تعيني خربة  

املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بندب خبري هند�شي متخ�ش�ض مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املتنازع :  ح�شن مافى عنوانه :  اإم��ارة دبي / في�شتيفال �شيتي / فيال 26  - هاتف : 042212494 /رقم مكاين 

bayanlaw@emirates.net.ae : 3005495192(   بريد الكرتوين(
املطلوب اإعالنه : غالية ملقاولت ال�شيانة العامة - �شفته : متنازع �شده  

اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري هند�شي متخ�ش�ض مع الزام املدعي عليه  مو�شوع الإعالن : قد 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    

فاأنت  التقا�شي عن بعد لذا  9.00 �شباحا يف قاعة  ال�شاعة   2023/3/28 املوافق  الثالثاء  وح��ددت لها جل�شة يوم 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل. 

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية 
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�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 1937/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3520/2020 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)50350.3 درهم( والفائدة 5% ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : وي�شدوم لينك للنقليات - �ض ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة اخلان - املجاز 3 - بناية الغامن - الطابق الثالث - مكتب 308 

 info@ihadvocates.com : الهاتف : 0561626220  - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنهما : 1- �شركة كري�شتال �شتار لتعبئة املياه ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

�شده  منفذ   : �شفته   - املعدنية  املياه  لتجارة  كري�شتال  واحة   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 50350.30 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف �لتنفيذ رقم 6698/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 335/2022 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )5،369.50 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : زعبيل لتاأجري ال�شيارات - )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( / دولر ال�شرق الو�شط لتاأجري 
ال�شيارات  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة 

الثاين - زعبيل لتاأجري ال�شيارات  
املطلوب اإعالنه : 1- عمران احمد - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   5369.5

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70591

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
مذكرة �علن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:336/2023/300 ��ستئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي ال�شتئنافية ال�شابعة رقم 858

اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:142/2022 مدين كلي والر�شوم وامل�شاريف  مو�شوع ال�شتئناف : 
والتعاب. 

امل�شتاأنف:احمد خان حاجي حممد خان - باك�شتاين اجلن�شية
القوز   - بردبي   - دب��ي  ب��ام��ارة  الكائنة  ذ.م.م  للمقاولت  برايد  �شركة  ل��دى  عمله  مقر  على  عنوانه:ويعلن 
تليفون:042949990   - فاك�ض 042940880   - امل��ايل  للدعم  دبي  - ملك �شندوق   G24 رقم - مكتب  الثالثة 

-  وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 
املطلوب اإعالنهما :  1- يو�شف خان احمد خان 2- ح�شرت بيبى احمد خان  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما

اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:336/2023 ا�شتئناف مدين. وحددت  مو�شوع الإع��الن :  قد 
لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2023/3/23  ال�شاعة 09.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
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�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2640/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3961/2019 جتاري جزئي، واملعدل بال�شتئناف 
للر�شوم  �شامال  دره��م   )324790.14( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جت��اري  ا�شتئناف  رق����م:314/2020 

وامل�شاريف   .
طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق 
الثالث

املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد نور احلاج نا�شر  - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  ب��ت��اري��خ:2023/2/24 اخطاركم  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )324790.14( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 4001 رقم الر�ض 173 - 
منطقة مر�شى دبي الطابق رقم 40 - برج الرمال والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ض املادة 

152 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 70197

�علن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  499/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/459 عقاري كلي 

وقدره )46845( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف   .
طالب التنفيذ : نور بنك - م�شاهمة عامة - بنك نور ال�شالمي �ض.م.ع - �شابقا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : 1- اني�ض جعفر خان  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة الوحدة رقم 4614 - منطقة برج خليفة 
- ا�شم املبنى برج خليفة منطقة 3 - الوحدة رقم 2102 - منطقة مر�شى دبي - ا�شم املبنى مارينا 23 - وفاء 

للمبلغ املطالب به )46845.00( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

�علن بالن�سر )تظلم(    
                  يف  �لدعوى رقم:81/2023/72 تظلم جتاري 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�شتعجل رقم 190
مو�شوع الدعوى : تظلم من القرار ال�شادر رقم 536 ل�شنة 2022 حجز حتفظي جتاري. 

املتظلم:بنك دبي التجاري �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �شارع بور�شعيد - مبنى بناية البنك - بجوار 

ديره �شيتي �شنرت - وميثله:اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه :  1- مع�شوما فراز باتيل  -  �شفته : متظلم �شده 

اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر  مو�شوع الإع��الن :  قد 
رقم 536 ل�شنة 2022 حجز حتفظي جتاري - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2023/4/4  
ال�شاعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
�شيكون مبثابة  فان احلكم  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة 

ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
نظر �عادة  �لتما�س   AJCFICIRECON2023 /0000389 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :تهاين احمد حممد ابو �شو�شه - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/22 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه  -  حرر بتاريخ  2023/3/14  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

خلود �سامل �ل�سويدي

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 70608
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - تري�زو �ملحدودة
عمايل  SHCEXCILABMIN2023 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000965/ 

اإىل املحكوم عليه : تريازو املحدودة 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:للن 
ياداف بن هري جور�شان ياداف - اجلن�شية هندي ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 

31895.0:
اليه اعاله خالل )15(  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من  يوما 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
�إعلن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002309/ 
اإىل املحكوم عليه : جمال حممود �شليمان ابراهيم ابراهيم 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:املتحده 
لتاأجري ال�شيارات - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
الر�شوم  �شامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�شاريف :15992.0
اليه اعاله خالل )15(  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  لذلك 
فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من  يوما 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 70608
مذكرة �إعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
عري�سة على  �أمر    SHCFICIPTO2023 /0001941 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /  م ح مطار ال�شارقة امريوم م.م.ح
 العنوان:9766766 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/3/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / اتول كوت�شوثييل �شاجى �شاجى بالتايل 
ال�شفر  جواز  املدعي  ت�شلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر  احلكم  ن�ض 
اخلا�ض به - حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شره .
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

القانوين  و�شكلها  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  احلديثة  العمارة  تنبه 
املهند�ض/اأمين  ب��اأن  ال�شخ�ض   - حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 
او  قريب  من  قانونية  عالقة  لتوجد  اإبراهيم  ال�شعيد  ال�شعيد 
بعيد بال�شركة امل�شماة العمارة احلديثة للمقاولت �ض.ذ.م.م كونه 
قام بالتنازل عن ح�شته فيها مبوجب العقد امل�شدق عليه لدى 
الكاتب العدل بالدائرة القت�شادية برقم:4466474 بتاريخ 
2021/11/25 م وقد مت تعيني مدير اخر هو حممد رفعت 

احمد ابو زيد ومت تغيري ال�شكل القانوين.

تنبيه هام

70197 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
يف الدعوى رقم 2022/969 عقاري جزئي دبي

حيث ان املدعية/ديار للتطوير �ض.م.ع
اأقامت عليكم الدعوى رقم 2022/969 عقاري جزئي دبي ، وبناء على القرار ال�شادر من 
هند�شيا  خبريا  علي  اآل  �شليمان  /عائ�شة  م  بندب  بتاريخ:2023/2/28  دبي  حماكم  قبل 
الربعاء  ي��وم  امل��ح��دد  الطبيعة  على  واملعاينة  اخل��ربة  اجتماع  ح�شور  يجب  لذلك  للدعوى 
واملذكرة  دفوعكم  تقدمي  عليكم  يجب  كما  م�شاء   04:00 ال�شاعه   2023/3/22 املوافق 
اجلوابية املتعلقة بالدعوى واي م�شتندات او اوراق ترغبون بتقدميها وذلك قبل او بحلول 
info@aishaalali.:اخلربة اإمي��ي��ل  ع��رب  ظ��ه��را   12 ال�����ش��اع��ة   2022/00/00

الهاتف  ع��رب  اخل���ربة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ي��رج��ى  ا���ش��ت�����ش��ف��ارات  اي  وج���ود  ح���ال  ويف   ،  com
غياب  يف  ول���و  امل��اأم��وري��ة  مب��ب��ا���ش��رة  ���ش��ت��ق��وم  اخل���ربة  ب���اأن  علما   - رقم:0555513311 

اخل�شوم.
اخلبري الهند�سي/عائ�سة �سليمان اآل علي
وزارة العدل 2 - حماكم دبي 169 - دائرة الق�ساء اأبوظبي - حماكم راأ�ض اخليمة 256

�إعلن بالن�سر

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 70197
لدى كاتب �لعدل - بدبي �ملوقر

�إنذ�ر عديل بالن�سر
 رقم )2023/1151(
املنذر:تي�شكول لوبريتيك �ض.م.ح - بوكالة املحامي/عمر خليفة
ذ.م.م العامة  للتجارة  �شوباكوف  الوىل:متاجان  اليها  1-املنذر 

املنذر اليه الثاين:لن�شينا تراوري
املو�شوع:تكلف املنذرة املنذر اليهما ب�شداد مبلغ وقدره )1.007.450.00( درهم مبلغ مليون 
منهما  ال�شادرة  �شرف  دون  املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  دره��م  وخم�شون  واربعمائة  الف  و�شبعة 
ل�شالح املنذرة خالل مدة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اعالنكما بهذا العالن وال �شت�شطر 
اأي  بالتعوي�ض عن  واملطالبة  لها حقها  التي حتفظ  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذرة لتخاذ 

�شرر او عطل تعر�شت له املنذرة مع حتميل املنذر اليهما كافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
�علن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:782/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  واملطالبة   2018 �شنة  يف  الثانية  عليها  واملدعي  املدعية  بني  املربمة  التعاون  اتفاقية  ف�شخ   : الدعوى  مو�شوع 
والت�شامم فيما بينهم مبلغ )22.523.250.22( دولر امريكي اثنان وع�شرون مليونا وخم�شمائة وثالثة وع�شرون الفا ومئتان وخم�شون دولرا 
واثنني وع�شرون �شنتا او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ )82.660.328.31( درهم اثنان وثمانون مليونا و�شتمائة و�شتون الفا وثالثمائة وثمان 
وع�شرون درهما وواحد وثالثون فل�شا - والفائدة القانونية عن التاأخري 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحلني ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شدد ومبلغ ال�شتحقاق وحلني ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان 

ي�شددوا مبلغ )20.000.000( ع�شرون مليون درهم للمدعية عن ال�شرر املادي والدبي الذي حلق بها من جراء اخاللهم بالتزاماتهم . 
املدعي:روناكو انرتنا�شونال م.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع 29 -  مبنى القرهود �شتار - �شقة 202 - م�شت�شفى القرهود
املطلوب اإعالنه :  1- ثيك ادوت كري ميار  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ اتفاقية التعاون املربمة بني املدعية واملدعي عليها الثانية يف �شنة 2018 واملطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم مبلغ )22.523.250.22( دولر امريكي اثنان وع�شرون مليونا وخم�شمائة وثالثة وع�شرون 
الفا ومئتان وخم�شون دولرا واثنني وع�شرون �شنتا او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ )82.660.328.31( درهم اثنان وثمانون مليونا و�شتمائة 
و�شتون الفا وثالثمائة وثمان وع�شرون درهما وواحد وثالثون فل�شا - والفائدة القانونية عن التاأخري 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحلني ال�شداد 
التام مع الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شدد ومبلغ ال�شتحقاق وحلني ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم فيما بينهم بان ي�شددوا مبلغ )20.000.000( ع�شرون مليون درهم للمدعية عن ال�شرر املادي والدبي الذي حلق بها من جراء اخاللهم 
بالتزاماتهم - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/21  ال�شاعة 09.00 �ض 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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
ب� مدينة  والكائنة   )  99733: ، )رخ�شة رقم  ذ.م.م  نوتري�شن منطقة حرة  بيليف  �شركة/ 
، دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة لدى  ، دبي   73030 دبي لالنرتنت. ���ض.ب 
�شلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه 
ب�شاأن   17-January-2023 بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض  بوا�شطة 
اإغالق وحل ال�شركة. وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات 
فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 

الربيد امل�شجل اأو الإت�شال ب� :
ال�شّيد/ في�شل ر�شاد م�شطفى كامل ال�شوا

اإ�شم ال�شركة: بيليف نوتري�شن منطقة حرة ذ.م.م
�ض.ب : 73030

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 971+ 58 532 4248

faisal.alshawa@kayamapp.com :الربيد الإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

�إ�سعار ت�سفية

70640 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 

                     تعلن دائ���رة الأرا���ش��ي والأم����الك - موؤ�ش�شة التنظيم ال��ع��ق��اري يف                           
دبي، و�شركة مار�ض �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م عن �شدور حكم ا�شتحواذ املطور 
العقاري )مار�ض �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م( على م�شروع رقم 556 )رويف توين 
اأعمال امل�شروع وفق احلكم الق�شائي  تاورز( مدينة دبي الريا�شية، بغاية ا�شتكمال 
والغري  امللغاة  بامل�شاريع  اخلا�شة  العقارية  اللجنة  ع��ن  ال�����ش��ادر   2022/3 رق��م 

مكتملة يف اإمارة دبي امل�شكلة وفق املر�شوم 2020/3.
على جميع امل�شتثمرين يف امل�شروع – م�شروع رويف توين تاورز – التوا�شل مع املطور 
الإلكرتوين  الربيد  على  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  �شتار  مار�ض  امل�شتحوذ  امل�شتكمل 
او   .04-5647479 هاتف   -  properties@marsgroups.org
مراجعة دائرة الأرا�شي والأمالك، وذلك ل�شتكمال الإجراءات خالل مدة ثالثني 

يوم من تاريخ الإعالن.

70021 �لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
 �إعـلن بالن�ســر باجلريدة �ليومية

�أعمال �خلربة �حل�سابية  
يف �لدعوى 2023/400 جتاري   

املدعي عليها / فريواي خلدمات متوين املواد الغذائية ذ م م - وميثلها مديرها اياليادات 
بوتان فيتيل مو�شي - بالإ�شارة للمو�شوع اأعاله وعطفا على تعييني خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
2023/400 جتاري مبوجب احلكم التمهيدي ال�شادر عن مقام حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 
2023/3/13 ، يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونا ملراجعة اخلبرياحل�شابي /م�شعب 
من�شور عرب و�شائل الت�شال التالية : املكتب / امانة حما�شبون قانونيون - دبي - القرهود 
الكرتوين  بريد   ،  04-2868836 رقم  هاتف   -  301 مكتب   - ال�شارقة  بنك  بناية   -
الثالثاء  يوم  احل�شابي  اخلبري  ملكتب  باحل�شور  وذلك   Court@amanacac.ae
اخلبري  مراجعة  ذلك  وبخالف  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف   2023/3/21 املوافق 
احل�شابي  يف موعد اأق�شاه 7 ايام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وذلك لتقدمي كافة وجميع 

امل�شتندات بخ�شو�ض مو�شوع الدعوى. 
�خلبري �حل�سابي / م�سعب من�سور 

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 13803 بتاريخ 2023/3/20 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 686/2023/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/198 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )3173860 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : احمد عبداحلفيظ خالد احمد  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - املركز 
التجاري الثاين - برج ال�شقر لالعمال - الطابق 9 - ال�شقة رقم 902  

املطلوب اإعالنه : 1- اتالنت�ض لل�شرافة  - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   3173860
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 

اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• اأبوظبي-الفجر:

�شهد عر�ض عمل من الغرب اإىل ال�شرق: اأودي�شا 
املو�شيقي  امل��وؤل��ف  دون،  ت���ان  ب��ق��ي��ادة  كال�شيكية 
اجلرامي  وجائزة  الأو�شكار  جائزة  على  احلائز 
يوم 17 مار�ض يف ق�شر الإمارات، وذلك يف اإطار 
الذي  املهرجان  م��ن  الع�شرين  ال���دورة  فعاليات 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  ل�شمو  فخرية  برعاية  يقام 
زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل، 
الراعي الفخري املوؤ�ش�ض ملهرجان اأبوظبي، حتت 
�شعار »اإرادة التطور، توٌق للريادة«، حيث ت�شتمر 

فعالياته ال�شتثنائية حتى يوم 20 مار�ض و�شط 
اأبرز املو�شيقيني وكبار  ح�شور مميز لنخبة من 

الفنانني العامليني.
وقاد املوؤلف املبدع اأورك�شرتا م�شرح كومونايل دي 
مودينا بافاروتي-فريني، ورافقه عازف الت�شيلو 
ال�شيني ال�شهري عاملياً يان وانغ يف رحلة مو�شيقية 
ل ُتن�شى ت�شم جمموعة اأيقونية من كال�شيكيات 
يليها  ومو�شورج�شكي،  وت�شايكوف�شكي  م��وزارت 
الأداء الأول يف دولة الإمارات ملقطوعته الأ�شلية 

كون�شريتو بيبا.
موؤ�ش�ض  اخلمي�ض،  اإبراهيم  �شعادة هدى  واأّك��دت 

املوؤ�ش�ض  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة 
وامل���دي���ر ال��ف��ن��ي مل��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي، ع��ل��ى الدور 
ال�شعوب،  بني  التقارب  يف  املو�شيقى  تلعبه  الذي 
ل��ل��ح��ي��اة والوجود  روؤي��ت��ه��ا اجل��م��ال��ي��ة  وت��وح��ي��د 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  “ي�شهم  ق��ائ��ل��ًة:  الإن�����ش��اين، 
الروؤية  اإث��راء  يف   2004 العام  يف  تاأ�شي�شه  منذ 
الثقافية للعا�شمة وتر�شيخ مكانتها العاملية من 
تتعزز  التي  الثقافية  الدبلوما�شية  خالل جهود 
عرب اأعمال الإنتاج امل�شرتك والتكليف احل�شري، 
اأودي�شة  ال�����ش��رق:  اإىل  ال��غ��رب  “من  عمل  وي��ع��دُّ 
لأول مرة يف ال�شرق الأو�شط، لقاًء  كال�شيكية” 

ثقافياً بامتياز بني ال�شرق والغرب، ورحلة مبهرة 
اأبرز  اأح��د  الفنون واخل��ي��ال، مب�شاركة  يف ع��وامل 
احلائز  دون،  تان  العامليني،  املو�شيقيني  املوؤلفني 
على جائزتي جرامي والأو�شكار، والذي يرافقه 
ليتيحا  وان����غ،  ج��ي��ان  ال�شهري  الت�شيللو  ع���ازف 
لال�شتمتاع  امل��ه��رج��ان  ج��م��ه��ور  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة 
ب���روائ���ع ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن م�����وزارت 
تان  وموؤلفات  ومو�شورج�شكي،  وت�شايكوف�شكي 
ب��اأداء مذهل  دون الأ�شلية مثل كون�شريتو بيبا، 
م���ن الأورك�������ش���رتا الإي��ط��ال��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة مل�شرح 

كومونايل دي مودينا بافاروتي - فريني«.

جمال  يف  ال��ف��ري��دة  مبوهبته  دون  ت��ان  وي�شتهر 
الغربية  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى 
اأداء  رواد  اأب������رز  اأح�����د  ُي���ع���د  ح��ي��ث  وال�����ش��رق��ي��ة، 
دون  جنم  وملع  العاملية.  الكال�شيكية  املقطوعات 
بجائزة  ف����وزه  ب��ع��د   2001 ع����ام  ه���ول���ي���وود  يف 
مو�شيقى  ت��األ��ي��ف  يف  لتميزه  ت��ك��رمي��اً  الأو���ش��ك��ار 
فيلم كراوت�شينج تايجر، هيدن دراجون للمخرج 

اأجن يل.
�شم�شة  ال�شيخة  �شمو  ب��رع��اي��ة  امل��ه��رج��ان  ي��ق��ام 
�شمو  نهيان، م�شاعد  اآل  بنت حمدان بن حممد 
لل�شوؤون  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ض 

عطايا،  ملبادرة  العليا  اللجنة  ورئي�شة  الن�شائية 
مبادلة،  �شركة  الرئي�شي  �شريكه  بدعم  ويحظى 
تتزامن  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��دورت��ه  يحتفل  ك��م��ا 
تاأ�شي�شه،  على  ع��ام��ا  ع�شرين  م���رور  ذك���رى  م��ع 
املو�شيقيني  اأمل��ع  من  لنخبة  مميز  ح�شور  و�شط 
وال��ف��ن��ان��ني ال��ع��امل��ي��ني، ح��ي��ث ي��ق��ّدم ال��ع��دي��د من 
والعرو�ض  والإن��ت��اج  احل�شري  التكليف  اأع��م��ال 
والدولية،  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية  ل��الأع��م��ال  الأوىل 
واملجتمعية  التعليمية  الفعاليات  اإىل  بالإ�شافة 
والندوات  املو�شيقية  اجل����ولت  وم��ن��ه��ا  امل��م��ي��زة 

احلوارية وور�ض العمل.

برعاية فخرية من عبد اهلل بن زايد

مهرجان اأبوظبي يقّدم عمل »من الغرب اإىل ال�شرق: اأودي�شا كال�شيكية« للمرة االأوىل عامليًا

افتتح ال�شيخ هيثم بن �شقر القا�شمي نائب رئي�ض مكتب �شمو احلاكم بكلباء م�شاء 
اأم�ض فعاليات اأيام ال�شارقة الرتاثية يف منطقة النحوة التابعة ملدينة خورفكان 
خورفكان  ملدينة  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  النقبي  خمي�ض  را�شد  الدكتور  بح�شور 

وخالد ال�شحي مدير فرع معهد ال�شارقة للرتاث يف خورفكان وعدد من م�شوؤويل 
وممثلي الدوائر احلكومية واأهايل املنطقة.و �شهد حفل الفتتاح تقدمي فقرات 
فنية �شعبية على م�شرح منطقة احلارة القدمية يف النحوه وفعاليات متنوعة كما 

�شهد احلفل اإلقاء ق�شائد �شعرية ورق�شات فنية �شعبية و�شط اإعجاب احلا�شرين 
تراثية  فنية  معرو�شات  اإق��ام��ة  الفعاليات  �شهدت  وت�شجيعهم.كما  وتفاعلهم 
خمتلفة وم�شاركة جمموعة من احلرفيات بالزي ال�شعبي وهن ي�شنعن ملبو�شات 

للحرف اليدوية واآخر للمقتنيات الرتاثية  وماأكولت تراثية خمتلفة ومعر�شاً 
القدمية.ومت يف ختام الفعاليات تكرمي عدد من ال�شخ�شيات التي اأ�شهمت يف رفد 

الرتاث املحلي ودعمه واإظهاره يف اأجمل �شورة.

اأيام ال�شارقة الرتاثية ت�شل حمطتها االأخرية يف النحوة

•• ميالن-الفجر:

ال�����ّش��ارق��ة يف فعاليات  اإم�����ارة  م�����ش��ارك��ة  ���ش��م��ن 
لّلغة  ال���ّدويّل  “املهرجان  من  ال�ّشاد�شة  ال���ّدورة 
الّلغة  “جممع  ن���ّظ���م  العربّية”،  وال���ّث���ق���اف���ة 
“دور  بعنوان  اأدب��ّي��ة  ن��دوة  بال�ّشارقة”  العربّية 
اإثراء ثقافة القارئ  ترجمة الأدب الإيطايّل يف 
العربّي”، حتدث خاللها الّدكتور احممد �شايف 
العربّية  الّلغة  ملجمع  العاّم  الأم��ني  امل�شتغامني 
ال��ت��ي جتمع  ال��ع��الق��ة العميقة  ب��ال�����ّش��ارق��ة، ع��ن 
الرّتجمة  اأهّمّية  اإىل  واأ�شار  والرتجمة،  الأدب 
ب��ني احل�����ش��ارات على  ث��ق��اف��ّي��اً  بو�شفها ج�����ش��راً 

اختالفها وتنوعها.
جاءت م�شاركة املجمع يف املهرجان الذي تنظمه 
�ض الكاثوليكّية” يف مدينة  “جامعة القلب املقدَّ
�شاهمت  “كيف  �شعار  حت��ت  الإي��ط��ال��ّي��ة  ميالن 
الرّتجمة يف بناء احل�شارات”، �شمن جهوده يف 
الّثقايف  امل�شهد  يف  العربّية  الّلغة  ح�شور  تعزيز 
العاملّي، وت�شليط ال�شوء على دور الّلغة العربّية 

يف بناء احل�شارة الإن�شانّية.
وتوّقف امل�شتغامني خالل اجلل�شة عند العالقة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني الأدَب������نينْ الإيطايّل  ال��وث��ي��ق��ة 
والعربّي، ل �شّيما بعد ترجمة “ر�شالة الغفران” 
الإيطالّية  ال��ّل��غ��ة  اإىل  املَ����ع����ّرّي  ال���ع���الء  لأب����ي 
وانعكا�شها يف “الكوميديا الإلهّية” التي اأّلفها 
املعا�شرة  العربّية  املكتبة  امتالأت  حيث  دانتي، 
ي��������ن ك����ب����ار  بعد ذلك باأعمال ُكّتاب اإيطايلّ 
من اأمثال: اإيتالو كالفينو واإمربتو اإيكو، بينما 
ح��ف��ل��ت امل��ك��ت��ب��ة الإي��ط��ال��ّي��ة ب��اأع��م��ال مرتجمة 

وال�ّشاِعَرينْن: حممود  للّروائّي جنيب حمفوظ 
دروي�ض وعلي اإ�شرب املعروف باأدوني�ض وغريهم 
ث��ق��ايّف وا���ش��ح يعك�ض حجم  ت��ب��ادل  ال��ك��ث��ري، يف 

العالقة بني الّثقافَتنينْ العربّية والإيطالّية.
واأ�شار امل�شتغامني يف حديثه اإىل ال�ّشرية الّذاتّية 

الغنّية للكاتب الإيطايّل اإيكو، 
����َرت  اأَثنْ ال��ت��ي  م��وؤل��ف��ات��ه  م���ن   ج��ان��ًب��ا  م�شتعر�شاً 
امل��ك��ت��ب��َة ال��ع��رب��ّي��َة وح��رك��َة ال��رّتج��م��ة يف العامل 
ر�شالة  ُتِعّد  “كيف  كتاب  اأب��رزه��ا  وم��ن  العربّي، 
الّن�شائح  م��ن  جملة  م  ي��ق��دِّ ال���ذي  دكتوراه”، 

اأن  ينبغي  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ّي��ة  والأ����ش���ول  املنهجّية 
يت�شّلح بها طالب الّدكتوراه وهو يخو�ض غمار 
بحثه، وكتاب “الّتاأويل والّتاأويل املفرط” الذي 
وتو�شل  الّن�شو�ض  ت��اأوي��ل  ق�شية  فيه  ناق�ض 
قيمتها  يف  مت�شاوية  لي�شت  ال��ّت��اأوي��الت  اأّن  اإىل 

وواقعيتها.
كما واأ�شار امل�شتغامني اإىل رواية  “العدد �شفر” 
التي تعّد الّرواية ال�ّشابعة والأخرية لإيكو قبل 
ج على كتاب “اأن تقول ال�شيء نف�شه  وفاته، وَعرَّ
تقريباً”، الذي �شرح فيه اإيكو مفهوم “ال�شيء” 

و”تقريباً” يف عملية الرتجمة وغريها الكثري، 
حمفوظ  جنيب  كتب  انت�شار  ع��ن  حت���ّدث  كما 
يف اإي��ط��ال��ي��ا  وال����ذي ك���ان ل��ف��وزه ب��ج��ائ��زة نوبل 
ال�شوء  الّنقاد الإيطاليِّني  اأثر كبري يف ت�شليط 
موؤلفات  اأهّم  امل�شتغامني  وا�شتعر�ض  اأدبه،  على 
الإيطالّية  اإىل  ُترجمت  التي  حمفوظ   جنيب 
ومنها: “اأولد حارتنا” و”الّثالثّية” و”ثرثرة 

فوق النِّيل«.
وح���ول اأه��ّم��ي��ة م��وؤل��ف��ات اإم��ربت��و اإي��ك��و يف اإثراء 
“اإّن  امل�شتغامني:  الّدكتور  قال  العربّية،  املكتبة 

م��ن اأو���ش��ح الأم��ث��ل��ة يف ال��ّت��اأث��ري وال��ّت��اأث��ر ودور 
الرّتجمة يف تو�شيع مدارك الأدباء ورفد �شوؤون 
ب��ال��ّن��ت��اج الإب���داع���ّي الأدب����ّي:  الأدب، والرت���ق���اء 
اخلالدة  الأعمال  والّلغوي،  والّروائّي  ال�ّشعري 
ال��ت��ي ج����ادت ب��ه��ا ق��ري��ح��ة ال��ف��ي��ل�����ش��وف الكاتب 
الّلغوّي الأكادميّي الروائّي املبدع: اإمربتو اإيكو، 
والّنقدية  الأدب��ّي��ة  اأعماله  ف��رائ��د  م��الأت  ال��ذي 
والفل�شفّية والّروائّية ال�ّشوق الأدبّية يف الّن�شف 
القرن  وب��داي��ات  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن  ال��ّث��اين 
جدارتها  تثبت  ت���زال  ول  والع�شرين،  احل���ادي 

واأحّقّيتها باحلياة«. 
ال�����ّش��اد���ش��ة من  ال�����ّدورة  اأّن ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ُي�����ش��ار 
العربّية”،  والّثقافة  لّلغة  ال���ّدويّل  “املهرجان 
اأيام   3 م���دار  على  ت�شهد  ���ش��ن��وّي��اً،  ُينّظم  ال���ذي 
والأن�شطة  اجل��ل�����ش��ات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
الّثقافية التي ت�شّلط ال�شوء على دور الرّتجمة 
وتربز  احل�����ش��ارات  ب��ني  ثقافية  ب��ن��اء ج�شور  يف 
ب���ني خمتلف  ال���ّت���ق���ارب  اأه��م��ي��ت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق 
ال���ّث���ق���اف���ات، م��ت��ج��اوزة ح����دود ال��ّل��غ��ة وال���ّزم���ان 

واملكان.

خالل م�ساركته يف املهرجان الّدويّل لّلغة والّثقافة العربّية مبدينة بولونيا 

جممع الّلغة العربّية بال�ّشارقة ي�شتعر�ص اأثر الرّتجمة على بناء 
العالقات الّثقافية بني العرب واالإيطاليِّني

االثنني   20  مارس    2023  م   -    العـدد   13803  
Monday   20    March    2023   -  Issue No 13803



فــن عــربـــي

27
اأرغب بامل�ساركة يف اأعمال اأقدم من خاللها �سخ�سيات جديدة

كارول عبود: متفائلة لو�شع 
الدراما يف املرحلة احلالية

»للموت«؟ من  الثالث  اجلزء  يف  م�شاركتك  عن  تتحدثني  • كيف 
العامل  يف  النا�ض،  ل  وَتَقبُّ امل�شل�شل  من  والثاين  الأول  اجلزاأين  جناح  بعد   -
ال��ع��رب��ي وح��ت��ى خ��ارج��ه ب��ني ال��ع��رب ال��ذي��ن ي��ن��ت�����ش��رون يف دول الغ����رتاب، 
ل�شخ�شية »�شارية« التي قّدمُتها فيه، كان من الطبيعي اأن اأ�شارك يف اجلزء 

الثالث من هذا امل�شل�شل.
بعد النتهاء من اجلزء الثاين من »للموت« اأخربونا اأنه �شيكون هناك 
العر�ض  و�شيبداأ  اأكتوبر،  يف  بالت�شوير  نا  با�شرنْ ثم  ثالث،  جزء 
املو�شم  يف  معروفاً  ب��ات  كما 
ال��رم�����ش��اين ب��ع��د اأي���ام 

قليلة.
واأن����������ا ����ش���ع���ي���دة ج�����داً 
كبرياً  ع����دداً  ه��ن��اك  لأن 
م����ن الأع������م������ال ال����درام����ي����ة 
ل�شهر  خ�شي�شاً  اأُن��ت��ج��ت  ال��ت��ي 
�شتتناف�ض  وال��ت��ي  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
فيما بينها، ومنها م�شل�شالت م�شرَتكة، 
اإن  الأمر  وهذا  وخليجية،  و�شورية  وم�شرية 
دّل على �شيء فعلى اأن الدنيا ل تزال باألف خري 
لكل  م�شاحة  توجد  واأن��ه  خري  باألف  الإنتاجات  واأن 
املمثلني للتواجد يف املو�شم الرم�شاين وخ�شو�شاً 
اأنه مو�شم درامي بامتياز وينتظره النا�ض ب�شغف 
اأن املناف�شة  ملتابعة الأعمال الدرامية. عدا عن 

بني امل�شل�شالت تكون قوية جداً.
املمثل  لدى  حر�ض  هناك  ملاذا  راأي��ك  • يف 
امل�����ش��ارك��ة يف الدراما  ال�����ش��وري ع��ل��ى دع���م 
ولو  فيها  واحل�����ش��ور  املحلية  ال�����ش��وري��ة 
جانب  اإىل  وم��ت��وا���ش��ع  ق��ل��ي��ل  ب���اأج���ر 
الدراما  يف  ع���ال  ���ر  ب���اأجنْ م�����ش��ارك��ت��ه 
غري  الأم���ر  ه��ذا  بينما  امل�شرتكة، 
اللبناين  امل��م��ث��ل  ع��ن��د  م���وج���ود 
ال������ذي ي���رف�������ض امل�������ش���ارك���ة يف 
ويكتفي  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����درام�����ا 
واأل  امل�شرتكة،  يف  بتواجده 
يعك�ض هذا الأمر اأنانية منه 
جتاه دراما بلده التي �شنعتنْه 

واأطلقتنْه يف مرحلة لحقة يف العامل العربي؟
- املمثل ال�شوري الويف يعرف اأن بالده بحاجة اإليه، ولذلك يحر�ض على امل�شاركة 
يف الدراما املحلية حتى من دون اأجر. غالبية جنوم �شوريا يعملون خارج بلدهم 
اأن الإنتاجات  ياأتيهم من الأعمال املحلية، وخ�شو�شاً  ول ينتظرون املردود الذي 
ال�شورية بداأتنْ تنه�ض وتتقّدم وتتطّور يف املرحلة احلالية. اأما بالن�شبة اإىل املمثل 
مكانها  ت��راوح  املحلية  اللبنانية  ال��درام��ا  لأن  املنهج  ه��ذا  يعتمد  ل  فهو  اللبناين 
املُننِْتجني  والإنتاج، ما يحول دون مطالبة  الن�ض  تقّدم اجلديد على م�شتوى  ول 
الذي يثق  املمثل اجليد  اأج��ر.  املحلية دون  الدراما  بامل�شاركة يف  اللبناين  للممثل 
بعمله ل ي�شتغل من اأجل املادة بل ميكن اإقناُعه مب�شروٍع مهم لأنه يكون على ثقة 
باأنه ي�شّب يف م�شلحته ويف م�شلحة دراما بلده، ولكن مثل هذه الفر�ض لي�شت 

متوافرة حتى الآن.
الإنتاج  �شركات  تبادر  ل  ملاذا  مكانها  تراوح  املحلية  اللبنانية  الدراما  ان  مبا   •
لبنانية  م�شل�شالت  اإنتاج  خالل  من  لدعمها  لبنان  يف  والرائدة  والقوية  الكبرية 

مبوا�شفات عالية ومتلك كل مقومات الدراما اجليدة؟
ال�شوق  اأع��رف ما متطلبات  املُننِْتجني لأنني ل  ُيوّجه اىل  اأن  ال�شوؤال يجب  - هذا 
واأي نوع من الأعمال تهّمه، وهل هم يريدون اأعماًل خمتلطة اأو اأعماًل �شورية اأو 
ِتج  م�شرية اأو اأعماًل خليجية. ال�شوق هو الذي يتحّكم بنوع الأعمال ول ميكن للُمننْ
اأن يدفع تكلفة مادية عالية على عمل فني ل ي�شتطيع بيعه. وكل الأعمال التي 

ينفذها املُننِْتجون تكون مطلوبة ومباعة م�شبقاً.
تركزين  ولكنك  عندك،  الن  املف�شَّ املجالن  هما  وال�شينما  امل�شرح  ان  �شك  • ل 
زمن  يف  نعي�ض  لأن��ن��ا  ه��ل  احل��ال��ي��ة.  امل��رح��ل��ة  يف  التلفزيون  على  الفني  ن�شاطك 
الدراما التلفزيونية وهل العمل يف امل�شرح وال�شينما هو جمّرد م�شيعة للوقت يف 

ظل الظروف ال�شعبة التي نعي�شها؟
- ل �شك اأننا حالياً يف زمن الدراما التلفزيونية، ورمبا اأعود خالل الفرتة املقبلة 

للعمل يف ال�شينما وامل�شرح.
املقبلة؟ للمرحلة  الفنية  م�شاريعك  • ما 

- بعدما انتهيُت من ت�شوير اآِخر َم�شاهدي يف م�شل�شل »للموت«، اأعي�ض حالياً فرتة 
اإجازة وهي �شت�شتمر اإىل ما بعد انق�شاء �شهر رم�شان، ومن بعدها ل اأعرف كيف 

ميكن اأن ت�شري الأمور.
اأقدم من خاللها �شخ�شيات جديدة، لأنني ل  اأرغب بامل�شاركة يف اأعمال   ولكنني 
اأريد اأن اأكرر ال�شخ�شيات التي قّدمُتها يف اأعمال كنُت قد �شاركُت فيها، ول اأريد اأن 

اأدور يف نف�ض احللقة. 
التي  املقبلة باختيار �شخ�شيات خمتلفة عن تلك  اأُوّف��ق خالل الفرتة  اأن  واأمتنى 
من  نتمكن  واأن  للبنان  اخل��رَي  املقبلة  الأ�شهر  حتمل  اأن  اأمتنى  كما  �شابقاً  اأّديُتها 

اخلروج من هذا النفق املظلم.

حممد منري
بطولة  نادرة"  "عملة  م�شل�شل  ترت  منري  حممد  الكينج  يغنى 
قناة  على  رم�شان  �شهر  يف  عر�شه  املقرر  ك��رمي  نيللى  النجمة 

 ،CBC
الرحمن  عبد  ال��راح��ل  ال�شاعر  كلمات  م��ن  �شتكون  والأغ��ن��ي��ة 
الأغنية  اأم��ا  رح��ي��م،  حممد  الفنان  حبيبي  واأحل���ان  الأب��ن��ودى، 
الكينج  غناء  ع��ن  يو�شف  خالد  امل��خ��رج  اأعلنه  م��ا  فهى  الأخ���رى 
حممد منري اأغنية م�شل�شل �شره الباتع، الذى يتوا�شل ت�شويره 

للعر�ض فى �شهر رم�شان املقبل،

مدحت �سالح
العمدة"،  "ح�شرة  م�شل�شل  ت��رت  �شالح،  م��دح��ت  النجم  يغنى 
كبرية  نخبة  مب�شاركة  روب���ي،  النجمة  بطولته  تخو�ض  ال��ذى 
من النجوم والفنانني واملقرر عر�شه يف �شهر رم�شان على قناة 
احلياة، والأغنية من كلمات ال�شاعر اأمين بهجت قمر، واأحلان 

وليد �شعد، وتوزيع اأحمد اإبراهيم.

حممد احللو وحنان ما�سى
ك�شف الفنان حممد احللو عن تقدميه ترت م�شل�شل "�شرب نار" 
الفنانة  برفقة  العو�شى،  واأحمد  العزيز  عبد  يا�شمني  للنجمة 
اأمري طعيمة،  كلمات  الأغنية من  اأن  اإىل  م�شرًيا  حنان ما�شى، 

واأحلان وتوزيع خالد عز.

دنيا �سمري غامن

تخو�ض النجمة دنيا �شمري غامن، ال�شباق الرم�شانى من 
خالل م�شل�شل "جت �شليمة" املقرر عر�شه خالل ال�شهر 

15 حلقة،  م��ن  وامل��ك��ون   ،CBC ق��ن��اة  ال��ك��رمي على 
والتي  م�شل�شلها  ت��رت  غناء  غ��امن  �شمري  دنيا  وق���ررت 
قمر،  بهجت  اأمي��ن  ال�شاعر  مع  لأول مرة  فيه  تتعاون 

والأغنية من احلان عمرو م�شطفى وتوزيع نابل�شى.

اأحمد �سعد
يكرر النجم اأحمد �شعد تعاونه مع النجم حممد رم�شان 
به  العمدة" ال��ذى يخو�ض  "جعفر  يف م�شل�شله اجلديد 

حم��م��د رم�����ش��ان ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ي��غ��ن��ى ترت 
.DMC امل�شل�شل املقرر عر�شه على قناة

اإبراهيم احلكمى
ب������داأ امل����ط����رب ال�������ش���ع���ودي اإب���راه���ي���م 
اخلا�شة  الأغ��ن��ي��ة  ت�شجيل  احلكمي 
ب���ت���رت م�����ش��ل�����ش��ل ج���م���ي���ل���ة، ال�����ذي 
ريهام  ال��ن��ج��م��ة  ب��ب��ط��ول��ت��ه  ت���ق���وم 
الرم�شاين  امل��و���ش��م  خ���الل  ح��ج��اج 
املقرر عر�شه عرب  ومن   ،2023
 ONو CBCق��ن��وات احل��ي��اة و
الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل  وامل��ح��ور 
من�شة  على  عر�شه  ج��ان��ب  اإىل 

.Watch it

اأبرزهم رم�شان..  م�شل�شالت  ترتات  جنوم  مطربني   7
 حممد منري ومدحت �شالح وغياب علي احلجار

تعي�ض املمثلة كارول عبود فرتًة من النقاهة 
بعد انتهائها من ت�سوير م�ساهدها يف اجلزء 
الثالث من م�سل�سل »للموت«.عبود التي �سكلت 
املمثل فادي ابي �سمرا يف  ثنائية مميزة مع 
هذا امل�سل�سل، اأ�سارت يف هذا احلوار   اإىل اأنها 
احلالية  املرحلة  يف  الدراما  لو�سع  متفائلة 
بوجود عدد كبري من الأعمال التي �سُتعر�ض 

يف املو�سم الرم�ساين.

العام  هذا  ويتناف�ض  عدمه،  من  امل�سل�سل  جناح  عوامل  �سمن  من  وتعترب  الكبري  بالهتمام  رم�سان  م�سل�سالت  ترتات  حتظى 
الذين  املطربني  من  �سالح وحممد احللو وغريهم  اأمثال حممد منري ومدحت  الكبار  الغناء  رم�سان عدد من جنوم  �سهر  يف 
�سنذكرهم خالل هذا التقرير، كما يغيب الفنان على احلجار عن م�ساركته فى ترتات رم�سان حيث يعد اأبرز املطربني الذين 

قدموا ترتات فى م�سوارهم الغنائى.
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كيف توؤثر العن�شرية على الدماغ واجل�شم؟
ت�شاهم يف ال�شطرابات  العن�شرية  اأن  الدرا�شات  العديد من  ثبت من خالل 
امل�شارات  لكن  والإدم���ان.  والكتئاب  ال�شمنة  ذلك  يف  مبا  واجل�شدية  النف�شية 
غري  ت���زال  م��ا  اجل�شم  على  اآث��اره��ا  اإىل  اجتماعية  جت��رب��ة  م��ن  البيولوجية 
 Biological جملة  يف  ُن�شرت  التي  اجلديدة،  الدرا�شة  وتبحث  معروفة. 
يف   )BGM( والأمعاء  الدماغ  ميكروبيوم  نظام  دور  يف   ،Psychiatry
التمييز  حول  ال�شابقة  الأبحاث  واأ�شارت  بالتمييز.  املتعلقة  ال�شحية  امل�شاكل 
الكظرية"  ال��غ��دة   - النخامية  ال��غ��دة   - امل��ه��اد  "ما حت��ت  اإىل حم��ور  وامل��ر���ض 
الذي ينظم الإجهاد، لكن املوؤلفني اأرادوا تو�شيع نطاقهم. ووجدت الدرا�شات 
للتجارب  كبري  ب�شكل  ي�شتجيب  والأم��ع��اء  ال��دم��اغ  ميكروبيوم  اأن  احلديثة 
باللتهاب  والأم���ع���اء  ال���دم���اغ  م��ي��ك��روب��ي��وم  تنظيم  ع���دم  وي��رت��ب��ط  امل��ج��ه��دة. 
املناعية  اإ����ش���ارات اخل��الي��ا  ال��ن��اجت��ة ع��ن  امل���دى  وامل�����ش��ك��الت ال�شحية ط��وي��ل��ة 
والع�شبية والهرمونية التي تربط جتاربنا ب�شحتنا. ولأن الأبحاث ال�شابقة 
التي ا�شتك�شفت العالقة بني التمييز واملر�ض قارنت يف الغالب الأفراد ال�شود 
والبي�ض، قام الباحثون يف الدرا�شة احلديثة بالتحقيق يف جمموعات عرقية 
واإثنية متعددة. و�شملت الدرا�شة 154 بالغا يف جمتمع لو�ض اأجنلو�ض اأبلغوا 
اأو  اإ�شبان  اأو  �شود  اأو  اآ�شيوي  كاأمريكي  اإثنياتهم  اأو  عرقياتهم  عن  باأنف�شهم 
بي�ض. ثم اأكمل امل�شاركون ا�شتبيانات لتقييم جتارب التمييز. واأبلغ امل�شاركون 
الرغم  على  للتمييز،  تعر�شهم  عن  والعرقية  الإثنية  اخللفيات  جميع  من 
العرق  ت��رتاوح من  للتمييز،  الأ�شباب  ذك��روا جمموعة متنوعة من  اأنهم  من 
الأ�شباب  "ارتبطت هذه  دون��غ:  الدكتور تني  العمر. ويو�شح  اإىل  اإىل اجلن�ض 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ت��غ��ي��ريات خمتلفة يف ن��ظ��ام م��ي��ك��روب��ي��وم ال���دم���اغ والأم���ع���اء عرب 
الت�شوير  بيانات  الباحثون  وجمع  املختلفة".  والإثنية  العرقية  املجموعات 

بالرنني املغناطي�شي الوظيفي لتقييم العالقة بني التمييز وترابط الدماغ.
كما قاموا بجمع عينات الدم لقيا�ض عالمات اللتهاب وعينات الرباز لتقييم 
تعديالت  لتقييم  معا  املقايي�ض  هذه  ا�شتخدام  ومت  وم�شتقلباتها.  امليكروبات 
ميكروبيوم الدماغ والأمعاء املتعلقة بالتمييز واملتغريات النف�شية، مع الأخذ 

يف العتبار اجلن�ض والعمر وموؤ�شر كتلة اجل�شم والنظام الغذائي.
ذوي  لالأفراد  بالن�شبة  التمييز  اأن  اإىل  ي�شري  "بحثنا  دون��غ:  الدكتور  واأو�شح 
الأ�شول الإ�شبانية وال�شود يوؤدي اإىل تغريات ت�شمل زيادة اللتهاب اجلهازي. 
املحتملة  اأن ال�شتجابات  اإىل  التغيريات  الآ�شيويني، ت�شري  وبالن�شبة لالأفراد 
النف�شي  امل��ر���ش��ني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت�شبح  )ع��ن��دم��ا  اجل�����ش��دن��ة  ت�شمل  للتمييز 
الأعرا�ض  م���ن  اإل  ي�����ش��ك��و  ل  ق���د  امل��ري�����ض  لأن  ال��ت��ع��ق��ي��د  ف��ائ��ق��ة  واجل�����ش��دي 
اجل�شمانية(. وكان التمييز بني الأفراد البي�ض مرتبطا بالقلق ولي�ض اللتهاب. 
ولكن بنف�ض الأهمية، بالن�شبة اإىل يف جميع الأجنا�ض، كان للتمييز اأي�شا زيادة 
يف الإثارة العاطفية واجلهاز احلويف )اجلهاز النطاقي اأو الطريف( يف الدماغ، 
ارتفاعات يف  راأينا  كما  الهروب.  اأو  للقتال  الإجهاد  با�شتجابة  يرتبط  وال��ذي 
جون  وق��ال   .Prevotella copri مثل  لاللتهابات،  امل��وؤي��دة  امليكروبات 
"هذه   :Biological Psychiatry التحرير مبجلة  رئي�ض  كري�شتال، 
الدرا�شة اجلديدة تلقي ال�شوء على التاأثري الوا�شع للتعر�ض للعن�شرية على 
ميكروبيوم  وتكوين  ال��دم،  يف  اللتهاب  وعالمات  الدماغ،  ون�شاط  العواطف، 
�شعورنا  يوؤثر على  للعن�شرية  التعر�ض  اأن  ... فوجئت عندما علمت  الأمعاء 
وكيف نتعامل مع هذا التعر�ض و�شغوط احلياة الأخ��رى. ومع ذلك، تذهب 
هذه الدرا�شة اإىل اأبعد من ذلك لت�شليط ال�شوء على اأمناط ا�شتجابة الدماغ 
ذلك  مبا يف  البدنية،  ال�شحة  على  توؤثر  التي  الأخ��رى  والعوامل  للعن�شرية 
اللتهاب يف اجل�شم.  اله�شمية وم�شتويات  القناة  النامية يف  البكترييا  اأن��واع 

وهذه عوامل توؤثر على العديد من العمليات املر�شية يف اجل�شم".

رومل؟  ارفني  هو  • من 
بو�شفه  الثانية  العاملي  احل��رب  خ��الل  مل��ع جنمه  امل��اين  مار�شال  -ه��و 
ومات   1981 ع��ام  ول��د  ال�شمالية  افريقيا  يف  الملانية  للقوات  قائدا 

منت�شرا عام 4491 .
الفرن�سية؟ النه�سة  ع�سر  �سعراء  اعظم  هو  • من 

-هو بريدو ونادر ال�شاعر الفرن�شي الذي ولد عام 4251 وعا�ض حياة 
كلها غزارة يف النتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.

العراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�سع  هو  • من 
امل��اين عرف بب�شاعة ت�شرفاته  - هو الفرد روزب��رغ وهو زعيم وكاتب 
وق�شوته �شادي النزعة ومييل للعنف و�شع نظريته ال�شهرية يف النازية 
اع��دم روزن���ربغ عام  الهتلر، وق��د  الزعيم  بها  ت�شيبع  التي  يف الع���راق 
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هولند. نيو  ت�شمى  كانت  اأ�شرتاليا  اأن  تعلم  • هل 
متوا�شلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�شهما  ي�شاوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�ض  اأن  تعلم  • هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  • هل 
املاء. من   78% حوايل  من  يتكون  الإن�شان  دماغ  • متو�شط 

.5050 هو   )…  3+2+1( التوايل  على   100 اإىل   1 من  الأرقام  كل  جمموع  ناجت  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاخن. املاء  من  اأكرث  البارد  املاء  ميت�ض  الإ�شفنج  اأن  تعلم  •  هل 

هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  دقيقة.• هل  كل  مرة   6000 حوايل  الأر���ض  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  •  هل 
اأذكى احليوانات الثديية

بجواره. ينمو  نبات  اي  يقتل  فهو  اعداءه  يقتل  الرنج�ض  نبات  ان  تعلم  • هل 
 • هل تعلم ان �شعب الباكا؟ �شعب من القزام يعي�ض يف غابات الكامريون.

ال�شخر. زيت  وتعني  لتيني  ا�شلها  البرتول  كلمة  ا�شل  ان  تعلم  • هل 

الأمري ال�صغري
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الكركمني وال�سيخوخة!
يحتوي الكركمني على مواد م�شادة 
لاللتهابات  وم�������ش���ادة  ل���الأك�������ش���دة 

وم�شادة للميكروبات.
لديه  "الكركمني  ب���اح���ث���ون:  وق����ال 
اإمكانات كبرية للتطبيقات ال�شحية. 
الكركمني  ف���وائ���د  ف����اإن  ذل����ك،  وم����ع 
مقيدة بتوافره احليوي املنخف�ض".

 Drug Metabolism and جم���ل���ة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  واأو������ش�����ح 
Transport اأنه جرى تطوير الكركمني النانوي بوا�شطة "الأيونات" 
و"الرت�شيب امل�شاد للمذيبات". وثبت اأن الكركمني - املتوفر كمكمل غذائي 
ال�شريرية  التجارب  واأثبتت  ال�شرطانية".  اخلاليا  منو  على  "يق�شي   -

الإيجابية الأخرى اأن الكركمني ميكن اأن يكون فعال يف عالج:
املتعدد. • الت�شلب 

الكلية. • مر�ض 
الأي�ض. • متالزمة 

وبالإ�شافة اإىل اإ�شافة املزيد من الكركمني اإىل نظامك الغذائي، من املهم 
اأي�شا اتباع نظام غذائي �شحي.

اأف�شل طريقة لزيادة طول  باأنها  وتو�شف حمية البحر الأبي�ض املتو�شط 
النظام  ه��ذا  مثل  اأن  اإىل  ه��ارف��ارد  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  واأ���ش��ارت  ال��ع��م��ر. 
الغذائي ميكن اأن يحمي التيلومريات - وهي عالمة بيولوجية لل�شيخوخة. 
واأو�شحت "التيلومريات الأق�شر ترتبط بانخفا�ض متو�شط العمر املتوقع 

وارتفاع معدلت الإ�شابة باأمرا�ض مزمنة".

�شنوات عديدة وها هي  اللحظة  انتظر هذه  انه  الفرح خا�شة  ا�شد  به  امللك  الأول فرح  امللكة طفلها  عندما اجنبت 
امنيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�شرع وو�شع حول رقبة مولوده �شل�شلة ذهبية كانت هدية من جدته من 
يلب�شها ل يخلعها العمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه ول ي�شتطيع اأي ان�شان ان يخلعها من رقبة الأمري 
ال�شغري ال امه فقط، ويف غمرة فرحة الق�شر واململكة بالأمري ال�شغري ت�شللت امراأه حاقدة حا�شدة اإىل جناح امللكة 
وا�شتطاعت ان تخطف الأمري ال�شغري وتهرب به من �شراديب الق�شر بدون ان يح�ض بها احد وماتت الفرحة يف 
اململكة ويف القلوب و�شاع الهم والغم يف الق�شر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن �شغريه لكن حمال فقد اختفى 
ال�شغري. كانت هذ املراأه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنة خالته وام طفله فكرهت 
ابنة عمه ذلك وقررت ان تبدل فرحتهما اإىل عذاب ف�شرقت ال�شغري واختفت به يف قرية جماورة وادعت انه طفلها 
وعا�شت هناك تنتظر الوقت املنا�شب لتقتل فيه الأمري ال�شغري حتى ل يتعرف عليه احد لكن مل تواتيها ال�شجاعة 
يلهوا كيفما �شاء رمبا ا�شابه مكروه فتتخل�ض منه كما انها مل ت�شتطيع ان  على ذلك لذا فقد كانت ترتكه كثرياً 
تخلع ال�شل�شلة الذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�شم ان يكرب فتخنقه فهى ل تعرف �شرها. كرب الأمري ال�شغري 
و�شار فتى �شجاعا قوي البنيان ومل ل؟ فمنذ �شغره تعود ان ل يخاف �شيئا واأن يتحمل كل �شئ فالعي�شة القا�شية 
علمته الكثري لكنه كان و�شيماً جميل الطلعة حلو الل�شان وكان يحمل �شمات امه وابيه، وقد عمل مع احد التجار 
بائعاً متجوًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�شائعه ويف احد الأيام و�شل اإىل مملكة ابيه فاأخذ يدور يف اململكة يبيع 
ما معه حتى و�شل اإىل الق�شر فاألتف حوله اخلدم ي�شرتون من ب�شائعه اجلميله وهناك يف ال�شرفه كانت جتل�ض 
امللكة وابنتها ال�شغرية التى انعم اهلل عليهما بها بعد فقدان الأمري ال�شغري فاأحبت ان ترى ما معه فنادت امللكة باأن 
يدخل اإىل الق�شر ففعل وهناك عند ال�شرفة وقف ينظر اإىل الأمرية ال�شغرية ونظرت اليه امللكة مبهورة به فاأنتبهت 
على مالمح وجهه فاإن من ينظر اليه كاأنه ينظر اإىل امللك واخذت تدقق النظر يف الفتى عندها دخل امللك عليهم 
وقال: ماذا تفعلون؟ فلم يرد عليه احد. اقرتب ونظر من ال�شرفة فوجد الفتى ووقف ينظر اليه ويحدق به وفجاأة 
ملح ال�شل�شلة الذهبيه.. ف�شرخ وقال: ا�شعد.. ا�شعد اإىل هنا، �شعد الفتى منده�شاً خائفاً ويف ال�شرفة مد امللك يده 
وعرف ال�شل�شلة الذهبية و�شرخ: يا الهى انه ابننا، انظري ايتها امللكة انه ابننا، انها ال�شل�شلة امل�شحورة التى ل ينزعها 
احد ال انت.. �شهقت امللكة وام�شكت الفتى ونظرت اليه وقالت: من اين لك بها؟ فقال الب�شها منذ كنت ر�شيعاً ومل 
ت�شتطيع امى فكها. فقالت واين امك خذين اليها؟ ويف احلال حترك ركب امللك يف طريقه اإىل القرية املجاورة والتى 
تخ�شع ل�شلطانه اي�شاً ،وهناك فوجئ باأبنة عمه والتي ادعت طوال هذه الفرتة انه ابنها، وعرف انها من فعلت ذلك، 

لكنه تركها لعذاب الأيام، وعاد �شعيداً اإىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�ض اململكة يف �شعادة. 

اأعلنت الدكتورة يلينا �شفرييدوفا، اأخ�شائية التغذية الرو�شية، اأنه 
رغبة  الإن�شان  ل��دى  تظهر  ال�شتاء،  ف�شل  يف  الطق�ض  تغري  ب�شبب 
ال�شعور  اأم��د  اإطالة  بغية  الثقيلة  الأطعمة  من  اأك��رب  كمية  بتناول 
"اإزفي�شتيا"،  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  اخل��ب��رية  وت�����ش��ري  بال�شبع. 
اأن��واع معينة من  اأن اجل�شم يف مو�شم ال��ربد يكون بحاجة اإىل  اإىل 
الإكثار من  الأوىل والأه��م هي  "التو�شية  الغذائية. وتقول:  املواد 
طويال  وقتا  يق�شون  وال�شتاء،  اخلريف  يف  النا�ض  لأن  امل��اء.  �شرب 
اأن يعو�ض  التدفئة. لذلك يجب  املغلقة مع و�شائل  الأماكن  داخل 
الإن�شان النق�ض احلا�شل يف رطوبة اجل�شم، من اأجل الأداء ال�شليم 
وامت�شا�ض العنا�شر املغذية". وت�شيف، بالن�شبة للمواد الغذائية، 
يجب تناول الأ�شماك الدهنية مثل ال�شلمون وغريها، لأنها م�شدر 
امل�شبعة،  غري  الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ض  على  للح�شول  اأ�شا�شي 
امل��ن��اع��ة وج����دران الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وتقوي  ت��ع��زز منظومة  ال��ت��ي 

وهذا  اللتهابات.  من  التنف�شي  اجلهاز  وحتمي  العظمي  الن�شيج 
اأمر مهم خا�شة يف ال�شتاء. كما ميكن احل�شول على اأوميغا 3 من 

اجلوز وبذور الكتان والفا�شوليا وال�شيا.
وت���وؤك���د اخل���ب���رية، ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ن��اول اخل�����ش��روات م��ث��ل اجلزر 
والبطاط�ض وال�شوندر، التي حتتوي على ن�شبة عالية من فيتامني 
وخا�شة  الفواكه  ت��ن��اول  يجب  كما  بالكربوهيدرات.  وغنية   А
احلم�شيات- الربتقال واليو�شفي، الذي له تاأثري اإيجابي يف حالة 
اجللد. واحلم�شيات غنية بالألياف والفالفونويد وفيتامنات A و 

اجللد. �شحة  على  وحتافظ  الظهارة  �شالمة  ت�شمن  التي   ،C
على  ي�شاعد  ال��ذي  ال�شتاء،  يف  احل�شاء  تناول  يجب  كما  وت�شيف، 
تدفئة اجل�شم بالإ�شافة اإىل فائدته الغذائية ل�شحة اجل�شم، حيث 
املعدة  يف  ثقل  اأي  دون  بال�شبع  ال�شخ�ض  ي�شعر  احل�شاء  تناول  بعد 

ورغبة يف النوم.

ن�شائح غذائية لف�شل ال�شتاء

زوجان يلتقطان �سورة �سيلفي وخلفهما معبد وات اآرون يف مطعم على ال�سطح على طول النهر يف بانكوك.  ا ف ب


