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كوكتيل جديد من الأدوية 
يحارب اأ�سعب اأنواع ال�سرطان

قد  العقاقري  من  جمموعة  بني  امل��زج  اأن  اأمريكيون  باحثون  يعتقد 
من  يعد  ال��ذي  ال�سلبي  الثالثي  ال��ث��دي  �سرطان  ع��الج  على  ي�ساعد 

اأ�سعب اأنواع الأورام اخلبيثة للعالج.
ويعمل فريق من الباحثني يف معهد وي�س هارفرد على تطوير عقار 
ملهاجمة  وامل��ن��اع��ي��ة،  الكمياوية  ال��ع��الج��ات  م��ن  ب��ني جمموعة  ي��دم��ج 
�سرطان الثدي الثالثي ال�سلبي، ويعتقد الباحثون اأي�ساً اأن هذا النهج 

�سيمكنهم من اإنتاج عالج اأرخ�س واأكرث كفاءة مما هو متوفر حالياً.
ليقتل  اجل�سم  يف  حقنه  يتم  �سم  الأ���س��ا���س  يف  ه��و  الكيميائي  ال��ع��الج 
ه��ائ��ل��ة لالأن�سجة  اأ����س���رار جانبية  م��ع  ول��ك��ن  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  اخل��الي��ا 
املناعي  ال��ع��الج  ي��ح��اول  الأث���ن���اء،  ه���ذه  ب��ه��ذه اخل��الي��ا، ويف  املحيطة 
ا�ستمالة ال�ستجابة املناعية للمري�س حلملها على ا�ستهداف اخلاليا 

ال�سرطانية.
ال�سلبي  الثالثي  الثدي  �سرطان  مثل  ال�سرطانات  اأن��واع  بع�س  لكن 
بالأورام،  املحيطة  املنطقة  يف  للمناعة  مثبطة  ا�ستجابات  اإىل  ت��وؤدي 

مما يجعل كال العالجني اأقل فعالية.
وللتعامل مع هذه امل�سكلة، اتبع باحثو معهد وي�س هارفرد اأف�سل نهج 
املناعي  والعالج  الكيمياوي  العالج  اأدوي��ة  مزجوا  حيث  املجالني،  يف 
النووي  احلم�س  خ��ي��وط  اأ���س��اف��وا  ذل���ك،  على  وع���الوة  بع�سها،  م��ع 
ال�سطناعية التي تعمل على حت�سني ال�ستجابة املناعية ب�سكل اأكرب، 
والأهم من ذلك، قاموا بدمج اخليوط التي متنع اخلاليا ال�سرطانية 

من الختباء من العالج.
وي��ق��ت��ل ه���ذا ال��ن��ه��ج جم��م��وع��ة م��ن اخل��الي��ا ال�����س��رط��ان��ي��ة، ث��م يوجه 

ال�ستجابة املناعية ملهاجمتها، ومهاجمة اأي �سيء ي�سبهها يف اجلوار.

بكرتيا الرئتني قد ت�ساهم يف تطور مر�ض ال�سرطان
ُن�����س��رت ه���ذا الأ���س��ب��وع يف جم��ل��ة “كان�سر  ت��و���س��ل��ت درا����س���ة ج��دي��دة 
والرئتني  الهوائية  امل��ج��اري  يف  بكرتيا  وج��ود  اأن  اإىل  دي�سكوفري” 

ميكن اأن يزيد من تطور وانت�سار ال�سرطان يف اجل�سم.
بجامعة  للطب  كلية غرو�سمان  اأجريت يف  التي  الدرا�سة  ركزت  وقد 
حديثاً  ت�سخي�سهم  مت  مل��ر���س��ى  ال��رئ��ة  م��ي��ك��روب��ات  ع��ل��ى  ن��ي��وي��ورك، 

ب�سرطان الرئة.
ا، وجد الباحثون  وبالنظر اإىل عينات الأن�سجة املاأخوذة من 83 مري�سً
اأن امل�سابني بال�سرطان يف مراحل متقدمة يحملون ميكروبات اأكرث 

من املر�سى يف املرحلة املبكرة من املر�س.
وقال الباحث الرئي�سي د. ليوبولدو �سيغال، اإن الرئتني قد حتتويان 
هذه  وت��دخ��ل  الأ���س��ح��اء،  عند  حتى  البكرتيا  م��ن  قليلة  كميات  على 

البكرتيا عرب الأنف اأو الفم.
وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل���دى امل��ر���س��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن اأن�����واع معينة من 
البكترييا، فاإن احتمالت بقائهم على قيد احلياة تكون اأقل، حتى يف 

املراحل املبكرة من �سرطان الرئة.
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ك��ان��ت ح��ال��ة امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي�����وؤوون بكترييا 
فيولونيال وبرفوتيال و�سرتيبتوكوكو�س اأ�سواأ. كما اأظهروا عالمات 
تفاقم  اإىل  ت��وؤدي  قد  �سعيفة  التهابية  مناعية  ا�ستجابة  وج��ود  على 

حالتهم.
وعلى الرغم من النتائج قال الباحث �سيغال، اإن البحث مل يثبت باأن 
البكرتيا نف�سها هي امل�سوؤولة عن تفاقم احلالة، واأن ال�سرطان نف�سه 
قد يجعل الرئتني اأكرث تقباًل ل�ستقبال هذه البكرتيا. وهذا ما دفع 
امل�سابة  الفئران  اإىل  فيولونيال  بكرتيا  نقل  جتربة  اإىل  الباحثني 
منو  وتغذي  ال�سيئة،  اللتهابات  ت�سرع  اأنها  ووج��دوا  الرئة  ب�سرطان 

الورم وتق�سر فرتة بقاء الفئران على قيد احلياة.
املناعية  ال�ستجابة  ت��ع��دل  ق��د  ال��رئ��ة  بكترييا  اأن  اإىل  ذل��ك  وي�سري 
بطريقة توؤثر على تطور �سرطان الرئة، وفقاً ملا اأورد موقع “يو بي 

اآي” الإلكرتوين. 

األحد   15  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13088  
Sunday   15  November   2020   -  Issue No   13088

الب�سر على موعد مع رق�سة 
الكواكب حول ال�سم�ض

�سيكون الب�سر هذا الأ�سبوع على موعد مع حدث فريد، اإذ �سيكون باإمكانهم 
روؤية 7 كواكب يف ال�سماء خالل اأوقات خمتلفة، يف ظاهرة اأطلق عليها عامل 

فلك "رق�سة الكواكب حول ال�سم�س".
و�سيكون كوكبا الزهرة وعطارد �ساطعني مبا يكفي لت�سبح روؤيتهما ممكنة 
يف ال�سباح، بينما �سيكون من ال�سهل روؤية املريخ وامل�سرتي ونبتون وزحل يف 

الليل، وفق ما ذكر موقع "�سي اإن اإن" الأمريكي.
�سيكون من   ، ال�سم�س  تغرب  اإن��ه عندما  غ��وزم��ان،  الفلك جو  ع��امل  وق��ال 
املمكن روؤية امل�سرتي وزحل، وا�سفا هذه الظاهرة ب�"رق�سة الكواكب حول 

ال�سم�س".
نادرة  لي�ست  اإنها  "اإنها ظاهرة طبيعية وحتدث من حني لآخر.  واأ�ساف: 
لكنها قليلة احلدوث. �ستظل الكواكب على هذا اجلانب من ال�سم�س، لكن 

هذه الكواكب �ستبداأ بالتفرق مرة اأخرى قريبا".
التل�سكوب مل�ساهدة الكواكب بو�سوح.  اإىل  النا�س للجوء  ودعا عامل الفلك 
يذكر اأن مبيعات التل�سكوبات قد ارتفعت بالفعل منذ تف�سي فريو�س كورونا 
يف  "زيادة  ال�سركات  �سهدت  حيث  الإغ���الق،  اأوام���ر  وتطبيق  ال��ع��امل  ح��ول 
بالعام  باملئة مقارنة   400 اإىل   60 التجارية بن�سبة ترتاوح بني  الأعمال 

ال�سابق.
قادرين  �سيكونون  والهواة  ال�سماء" املبتدئني  "مراقبي  اإن  غوزمان  وقال 
اإىل  لفتا  التل�سكوب،  خالل  من  بالكواكب  اخلا�سة  التفا�سيل  روؤي��ة  على 
الأمر  اأن  معتربا  وا�سحة،  �ستكون  لديه،  املف�سل  زح��ل،  كوكب  حلقات  اأن 

امل�ساهدة". "ي�ستحق 

مدينة هندية حتطم الأرقام 
القيا�سية يف عيد الأنوار

حافظت مدينة اأيوديا �سمال الهند على 
م��و���س��وع��ة غيني�س  ال��ق��ي��ا���س��ي يف  رق��م��ه��ا 
العاملية للعام الثاين على التوايل باإ�ساءة 
واحلفاظ  زيتيا  م�سباحا   584572
45 دقيقة  عليها منرية على الأقل ملدة 
�سمن الحتفال بعيد الأنوار "ديوايل."

على  امل�سابيح  املتطوعني  اآلف  واأ�سعل 
�سفاف نهر �ساريو، ويف الأزقة ويف املنازل 
بينما حل الغ�سق يف اأيوديا، حيث يعتقد 
الهندو�س اأن الإله رام ولد وحيث �سيعود 

بعد اأعوام يف املنفى.
م�سباح  الف   409 امل��دي��ن��ة  واأ����س���اءت 

زيتي العام املا�سي.
وق����ال ���س��ي�����س��ري ك���وم���ار امل��ت��ح��دث با�سم 
حكومة ولية اأوتار برادي�س اإن امل�سابيح 
الذين  ال�������زوار  لآلف  م���ذه���ل  م�����س��ه��د 
ا�سطفوا بطول �سفة النهر، متجاهلني 
ب�سبب  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ب���اع���د  ل����وائ����ح 

فريو�س كورونا.
لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  ممثلو  و�سلم 
ليوغي  ال�������س���ه���ادة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
اأديتيانات، اأبرز م�سوؤول منتخب بالولية، 
ملحقة  بكامريات  احلدث  م�ساهدة  بعد 

بطائرات م�سرية، وفقا لكومار.

عالمات ير�سلها اجل�سم 
وتنبهك اأنك يف خطر �ص 23

كار�سنت  الريا�سي  الطبيب  �سدد  الدرا�سة  نتائج  وع��ن 
له  حافيتني  بقدمني  الإن�سان  "ن�ساأة  اأن:  على  هولندر 
والأداء  امل�سي  وطريقة  القدمني  منو  على  كبري  تاأثري 
نتائج  الأط���ب���اء  ي��ط��رح  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ه���ذا  البدين". 
درا���س��ت��ه��م خ��الل امل��وؤمت��ر الأول��ي��م��ب��ي الأمل����اين لالأطباء 
24 حتى  م��ن  ال��ف��رتة  امل��ق��رر عقده خ��الل  الريا�سيني، 

املقبل يف مدينة هامبورغ. اأيار/مايو   26
امل�سي  اأن  اإىل  �سابقة  درا���س��ات  ت�سري  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 
الأطفال.  عند  ال��دم��اغ��ي  النمو  ويحفز  ي�ساهم  حافيا 
الأع�ساب.  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  على  تتوفر  الأق����دام  لأن 
الأع�ساب  ه��ذه  يحفز  القدمني  ح��ايف  امل�سي  ف��اإن  ولهذا 
وي�سهم يف تطور �سحي للجهاز الع�سبي. هذا له تاأثري 
النعال احل�سا�سة لالأقدام  الدماغ، لأن حتفيز  على منو 
موقع  اأورده  ح�سب  الدماغ،  يف  الع�سبية  الروابط  يغلق 
ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س  الأمل���اين  "غيزوندهايت"  جملة 

ال�سحية.

�صت ن�صائح 
اأط��ف��ال��ن��ا ه���م ث��روت��ن��ا وال���س��ت��ث��م��ار احل��ق��ي��ق��ي ل��ن��ا، لذا 
يف  ي�ساعد  والنف�سية  البدنية  �سحتهم  على  فاحلفاظ 
مواجهة امل�سكالت التي نتعر�س لها مع منوهم. فما هي 
ورعايتهم  الأطفال  حلماية  النف�سيني  اخل��رباء  ن�سائح 

باأف�سل الطرق؟
مبنا�سبة اقرتاب ف�سل ال�سيف وانتهاء مو�سم الدرا�سة 
يف خمتلف الدول، تنظم املوؤ�س�سات التعليمية والرتفيهية 
العديد من الأح��داث ايل جتمع الآب��اء والأب��ن��اء لق�ساء 
اأوقاٍت ممتعة ومفيدة، وبالتحديد يف مركز �سانت ماري 
الطبي بالوليات املتحدة. وتقدم خبريتان، هما روجوتا 
يف  الهند،  يف  التغذية  اأخ�سائي  اأ�سهر  اإح���دى  دي��وي��ك��ار، 
بال�سحة  املهتم  كونت"  "ذا  فيت  موقع  على  لها  مقال 
والأطفال، واإرين روبلز، مديرة اأحد الربامج التعليمية 
والرتفيهية لالأطفال يف اأمريكا، يف مقال على "�سيكاغو 

تريبيون"، جمموعة من الن�سائح، نختار منها �ستة:

 قل ال 
اأُجريت درا�سات طويلة يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي 
هو  ال��غ��ر���س  الأط���ف���ال.  فيها  ين�ساأ  ال��ت��ي  البيئة  لبحث 
الحتاد  يف  املراهقني  بني  املتزايدة  ال�سمنة  اأ�سباب  فهم 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ال���درا����س���ات  ك�سفت  الأوروب�������ي. 
بالأمرا�س  ل��الإ���س��اب��ة  ال��ت��ع��ر���س  م���ن  حل��م��اي��ة ط��ف��ل��ك 
القلبية وال�سمنة وال�سكري والكبد الدهني هي اأن ترف�س 
م�سببات تلك الأمرا�س، لذلك ل ترتدد يف رف�س بع�س 
الأمور التي يطالبك بها طفلك، اإذ ميكنك اأن تقول بكل 

و�سوح "ل ". 
الأجهزة  ي�ستخدم  اب��ن��ك  اأ���س��ب��ح  اإذا  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
من  الكثري  يتناول  اأو  ف��ي��ه،  مبالغ  ب�سكل  الل��ك��رتون��ي��ة 
اأو الأط��ع��م��ة غري  ال�����س��ك��ولت��ة،  اأو   ال��ب��ط��اط�����س  رق��ائ��ق 

ال�سحية، فقل له بكل حزم "ل ".

امل�صاواة
يجب اأن يعتاد الطفل على امل�ساواة بني الذكور والإناث، 
يعاين  ك��ب��رية  نف�سية  م�ساكل  تخلق  بينهما  فالتفرقة 
وتن�سح  العمر.  من  متقدمة  مراحل  يف  اجلن�سني  منها 
ديويكار - والتي ح�سلت على لقب واحدة من اأقوى 50 
�سخ�سية يف الهند ملجلة بيبول الأمريكية عام -2012 
عند  للمراأة  التقليدية  النظرة  على  الق�ساء  يجب  اأن��ه 
الرجل يف بع�س الدول، والتي حت�سرها يف �سكل املربية 
اأن  يجب  ال�سغر  فمنذ  املنزلية.  الأع��ب��اء  بكل  والقائمة 
اأو �سقيقاتهم  اأمهاتهم  يتعلم الأطفال الذكور  م�ساعدة 
من الإناث حتى يقدر ويحرتم املراأة وي�سعر بامل�ساواة بني 

اجلن�سني.

تعليم الطهي
يرى خرباء التغذية يف خمتلف الدول يف العامل �سرورة 
م�ساركة الأطفال يف الطهي عند بلوغهم 4 �سنوات، واأن 
مهارة  الطهي  الدرا�سي.  املنهج  ج��زًءا من  الطهي  يكون 
ت�ستمر مع الأطفال طيلة حياتهم وتعلمهم العتماد على 

النف�س وتعطي جماًل لإبداع الطفل يف ابتكار الأطعمة 
املختلفة ذات املذاق املحبب له. الطهي هنا يعني الطهي 
ال�سحي وتركيب املكونات الغذائية املفيدة للطفل، ولي�س 

طهي الوجبات الد�سمة واملقلية التي تدمر �سحته.

القراءة   
ال�����س��غ��ار هي  ي��ع��ت��اد عليها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  م��ن الأم�����ور 
القراءة، خا�سة مع اقرتاب العطلة ال�سيفية التي متثل 
على  روبلز  اإري��ن  ت�سجع  بالكتب.  لال�ستمتاع  رائًعا  وقًتا 
القراءة ملدة 30 دقيقة يومياً: "ميكن لالآباء والأمهات 
الطفل  ت�سجيع  اأو  املحلية  املكتبة  اإىل  ب��رح��الت  القيام 
لراأيهم  ملخ�س  وكتابة  يحبها  التي  الكتب  ق��راءة  على 
حت�سن  اأن  �ساأنها  من  الأن�سطة  هذه  ومثل  الق�سة".  يف 
كما يرى خرباء  للطفل،  والع�سبية  الذهنية  القوة  من 

الرتبية. 

النوم اأولوية
ال��ن��وم يومًيا  ���س��اع��ة م��ن   12-10 ب���  الأط���ب���اء  ي��و���س��ي 
5-12 �سنة و  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  لالأطفال 
دوًرا  يلعب  فالنوم  للبالغني.  الليلة  يف  �ساعات   8-7
املناعة ال�سحي والتمثيل  حا�سًما يف احلفاظ على نظام 
الأخرى.  والوظائف احليوية  والذاكرة  وامل��زاج  الغذائي 
مب�ساهدة  لالأطفال  ال�سماح  بعدم  اخل��رباء  ين�سح  كما 
مبا�سرة  النوم،  قبل  الفيديو  األعاب  ممار�سة  اأو  التلفاز 

نظراً لتاأثريها ال�سديد على عملية النوم العميق.

اللعب مع االأطفال
قد يكون اللعب هو اأف�سل طريقة ملنع ال�سمنة يف مرحلة 
اأطفالك  مع  للعب  وق��ت  حتديد  خ��الل  فمن  الطفولة. 
واحليوية  ال��ن�����س��اط  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة، حت�سل  ح��ي��ات��ك  يف 
الذي  للطفل  النف�سية  احل��ال��ة  حت�سن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وم�ساركتهما  تفكريه  مل�ستوى  الوالدين  باقرتاب  ي�سعر 

له حتى يف اأب�سط الأمور.

التغيرّ املناخي يفاقم الكوارث 
الطبيعية يف اأ�سرتاليا

امل��ن��اخ��ي بظالله  ال��ت��غ��ريرّ  ي���رخ���ي 
على اأ�سرتاليا التي واجهت �سل�سلة 
م��ن احل���رائ���ق وم���وج���ات اجلفاف 
لكن  تها،  بحدرّ النادرة  والأعا�سري 
لكوارث  ي�ستعدرّ  اأن  للبلد  ينبغي 
ك�سف  م��ا  بعد، بح�سب  ه��ول  اأ���س��درّ 

تقرير علمي حديث.
العلمية  ال����وك����ال����ة  ن�������س���رت  وق�����د 
ال��وط��ن��ي��ة الأ���س��رتال��ي��ة )���س��ي اإ�س 
اآي اآر اأو( وخدمة الأر�ساد اجلوية 
اجلمعة،  يوم  تقريرا،  الأ�سرتالية 
يك�سف النقاب عما ينتظر اأ�سرتاليا 
من كوارث مناخية بعدما �سربتها 
ح���رائ���ق ح��رج��ي��ة ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا يف 
ال�سنة  و�سهد  و2020   2019

ا وجفافا. الأكرث حررّ
واأتت احلرائق على م�ساحة توازي 
بحياة  واأودت  بريطانيا  م�ساحة 
33 �سخ�سا، وت�سببرّت بنفوق نحو 
نقلها  اأو  ح��ي��وان  م��ل��ي��ارات  ث��الث��ة 
القت�ساد  ك��لرّ��ف  م���ا  م��وئ��ل��ه��ا،  م���ن 
مليارات  �سبعة  ق��راب��ة  الأ���س��رتايل 

دولر.
ون��ل��ت ف��ران�����س ب��ر���س ع��ن جاي�سي 
العلوم  م����رك����ز  م�����دي�����رة  ب���������راون 
اأو" يف  اآر  اآي  اإ���س  "�سي  املناخية يف 
�سي"  ب��ي  "اإيه  ل��ق��ن��اة  ت�سريحات 
العامة اإن "العام 2019 لن يعود 
ا بعد ع�سر �سنوات اأو 20 �سنة،  حررّ
العادية  احل����رارة  �ست�سبح  فهكذا 

لحقا".
واأ������س�����ار ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر ال������دوري 
اأن  اإىل  ���س��ن��ت��ني  ك����لرّ  ي��ن�����س��ر  ال����ذي 
جنوب  يف  انخف�ست  الت�ساقطات 
غرب البلد وجنوب �سرقه، يف حني 
اأك��رث غ��زارة يف ال�سمال الذي  اأنها 
�سديدة  واأعا�سري  في�سانات  �سهد 

يف ال�سنوات الأخرية.
���ط احل������رارة  وق�����د ارت����ف����ع م���ت���و����سرّ
درج���ة   1،44 ل  مب���ع���درّ ال��ب��ل��د  يف 
وفق   ،1910 ال��ع��ام  م��ن��ذ  م��ئ��وي��ة 
اأن حرارة  اأو�سحوا  الذين  العلماء 
املحيطات زادت درج��ة واح��دة منذ 
�س  الفرتة عينها، ما اأدرّى اإىل حتمرّ
اأكرث تواترا يف  املياه وموجات حررّ 

البحار.
احلاجز  يف  امل��رج��ان  ن�سف  وت��ل��ف 
املرجاين الكبري منذ العام 1995 

نتيجة ارتفاع حرارة املياه.
تقريرهم  يف  ال���ع���ل���م���اء  ���ع  وي���ت���وقرّ
البحر  م��ي��اه  م�����س��ت��وى  ي��رت��ف��ع  اأن 
يف  العاملية،  عات  التوقرّ مع  متا�سيا 
املدارية  الأع��ا���س��ري  �ستكون  ح��ني 

ة. اأقلرّ تواترا لكن اأكرث �سدرّ

دع طفلك مي�سي حافيا لينمو ب�سرعة!

على  خوفا  م�صتمر،  ب�صكل  االآب��اء  يرددها  عبارة  حافيا!"،  مت�ِش  ال   "
اأجراها  التي  الدرا�صة  العك�ش.  اأثبتت  حديثة  درا�صة  ولكن  اأبنائهم. 
باأقدام  امل�صي  اأن  اإىل  تو�صلت  الريا�صي،  الطب  يف  متخ�ص�صون  اأطباء 

حافية يعزز النمو اجلم�صاين للأطفال. فكيف ذلك؟
اأجريت  التي  والقيا�صات  الفحو�صات  اأظهرت 
1015 طفل ومراهقا يف  خلل درا�صة �صملت 
اإقليم  يف  االأطفال  اأن  اأفريقيا،  وجنوب  اأملانيا 

كيب الغربية بجنوب اأفريقيا، الذين ي�صريون 
حفاة القدمني يف املعتاد، يقفون ب�صورة اأكرب 
وا�صح  نحو  على  لديهم  وتقل  عقبيهم  على 

مبعظم  م��ق��ارن��ة  امل�صطح  ال��ق��دم  ح���االت 
مدينة  يف  للأحذية  املرتدين  االأط��ف��ال 
هامبورغ االأملانية. كما اأظهرت الدرا�صة اأن 

الثبات  من  الوثب  باإمكانهم  القدمني  حفاة 
والهبوط على االأر�ش بتوازن على نحو اأف�صل 

من اأقرانهم املعتادين على ارتداء االأحذية.

القهوة وت�ساقط ال�سعر.. 
خرباء ال�سحة ي�سرحون العالقة

يت�ساقط �سعر الإن�سان من جراء عوامل خمتلفة، �سواء تعلق الأمر بالتقدم 
يف العمر، اأو لأ�سباب جينية وهرمونية، و�سط ت�ساوؤلت حول الطريقة املثلى 

لوقف "ال�سلع".
القهوة،  ف���اإن  الطبية،  ال�����س��وؤون  يف  املخت�س  لين"  "هيلث  م��وق��ع  وبح�سب 
والكافيني على وجه التحديد، ت�ساعد على وقف ت�ساقط ال�سعر، كما يحفزه 

اأي�سا على النمو.
الهرمون  ت�سارعا من ج��راء كرثة  ي��زداد  ال�سعر  ت�ساقط  اإن  ويقول اخل��رباء 
ب�سيالت  على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  ت�ستو�ستريون" لأنه  ب�"ديهيدرو  املعروف 

ال�سعر.
ول يقت�سر هذا الهرمون على الرجال فقط، لأنه موجود لدى الن�ساء اأي�سا، 

وحينما يزداد يف اجل�سم، فهو يوؤثر اأي�سا على ت�ساقط ال�سعر لديهن.
وتت�سرر ب�سيالت ال�سعر من هذا الهرمون الذكوري ب�سكل تدريجي اإىل اأن 

يح�سل ال�سلع الذي يخ�ساه الكثريون.
اأن  القهوة ت�ستطيع  التي توجد يف  الكافيني  اأن مادة  �سابقة،  درا�سة  وك�سفت 

حتمي ب�سيالت ال�سعر من تاأثريات هرمون "ديهيدرو ت�ستو�ستريون".
ينمو  اأن  ق��درة على  اأك��رث  ي�سبُح  ال�سعر  ف��اإن  وعندما حت�سل هذه احلماية، 

ويطول، فيما تزداد اجلذور ات�ساعا يف فروة الراأ�س.
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�ش�ؤون حملية

�صمن فعاليات املهرجان الوطني للت�صامح والتعاي�ش

ح�سور ومتابعة عاملية مكثفة للموؤمتر العاملي للذكاء ال�سطناعي ودور القيم الإن�سانية 
للب�سرية �سعادة  اأكرث  م�ستقبل  اأجل  من  ال�سطناعي  الذكاء  تقنية  يف  الإن�سانية  والأخوة  والتعاي�ض  الت�سامح  قيم  دمج  يجب  مبارك:  بن  • نهيان 

امل�ستقبل و�سناعة  ال�سطناعي  بالذكاء  يتعلق  فيما  العامل  دول  مقدمة  يف  الإمارات  تكون  اأن  هدفنا  العلماء:  • عمر 

•• اأبوظبي -الفجر

وزارة  مع  بالتعاون  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  نظمت 
ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي والق��ت�����س��اد الرقمي  ال���دول���ة 
الذكاء  ال��ع��امل��ي��ة م���وؤمت���ر  ، وم��وؤ���س�����س��ة م��ي��ك��رو���س��وف��ت 
ال�سطناعي ودور القيم الإن�سانية وذلك على هام�س 
�سعار  حت��ت  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان 
ع��ل��ى ن��ه��ج زاي�����د، وحت����دث يف امل���وؤمت���ر م��ع��ايل ال�سيخ 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء،  �سلطان  بن  عمر  ومعايل 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
العامل �سوفيا، فرانك  ُبعد، والروبوت الأ�سهر يف  عن 
ميكرو�سوفت  ملكتب  ال��ع��ام  ال�سيا�سة  م��دي��ر  ت��وري�����س 
كويكلري  وم����ارك  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  اأزور  ن��ظ��ام 
املوؤمتر  وناق�س  التكنولوجيا،  فل�سفة  يف  الربوف�سور 
القيم  اأهمية دمج  و  التقني،  البتكار  الت�سامح يف  دور 
ت�ساءل  كما  ال�سطناعي،  الذكاء  تقنيات  الإن�سانية يف 
احل�سور عن وجود اأبحاث وت�سريعات تنظيم العالقة 
العالقة  وع��ن  الإن�����س��ان��ي��ة،  وال��ق��ي��م  التكنولوجيا  ب��ني 
ودور  امل�ستقبل،  يف  املجتمع  وق��ي��م  التكنولوجيا  ب��ني 
ما  عامل  يف  والتعاي�س  الت�سامح  وثقافة  التكنولوجيا 

بعد الكورونا.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك يف كلمته 
واأقدم  بكم  اأرح��ب  اأن  ُي�سعدين  باملوؤمتر"  الفتتاحية 
حتياتي لكل من ان�سموا اإلينا عرب الإنرتنت للم�ساركة 
الوطني  املهرجان  املهمة من جل�سات  يف هذه اجلل�سة 
للت�سامح والتعاي�س، يجب اأن اأعرتف اأوًل اأن هذه هي 
املالحظات  ب��روب��وت يف  فيها  اأرح��ب  التي  الأوىل  امل��رة 
برتوكول  ب��وج��ود  دراي���ة  على  ل�ست  واأن���ا  الفتتاحية، 
مطبق ُينظم مثل هذه الأمور. رمبا يتوجب علينا �سوؤال 
للت�سامح  وزي���ًرا  وب�سفتي  لح��ًق��ا،  ذل��ك  ح��ول  �سوفيا 
نظركم  وج��ه��ات  ت�ساركوننا  اأن  ي�سعدين  والتعاي�س، 
القت�سادية  امل��زاي��ا  حتقيق  يف  الت�سامح  اأهمية  ح��ول 
والجتماعية للذكاء ال�سطناعي، قد تبادر اإىل ذهني 
م�ساعفة  ميكننا  كيف  ال��ت��ايل:  ال�����س��وؤال  ال�سباح  ه��ذا 
الوقت  يف  ونحن  التكنولوجيا،  عن  النا�سئة  الفر�س 
نف�سه نعمل على تعزيز الإدم��اج والتعامل مع امل�سائل 

الأخالقية و�سمان ال�سالمة وال�ستدامة؟".
نهيان بن مبارك: "نعمل يف الإمارات -برعاية �ساحب 
ال�سمو ويل عهد اأبوظبي- على دمج القيم الب�سرية يف 

التطور وتبني التقنيات احلديثة".
اأن نتاأمل قيمنا  اأننا يجب  "اأعتقد      واأ�ساف معاليه 
هذا  على  الإج��اب��ة  نحاول  ونحن  امل�سرتكة،  الب�سرية 
مالمح  حت��دد  قيما  نت�سارك  جميًعا  فنحن  ال�����س��وؤال، 
البتكار  ن�سر  يف  ُت�سهم  اأن  وميكنها  العاملية  احل�سارة 
ال�سعور  القيم:  ه��ذه  ت�سمل  ال��ع��ام،  ال�سالح  لأغ��را���س 
باللتزام جتاه ما هو اأهم من الذات وقبول امل�سوؤولية 
ال�سخ�سية واحرتام الآخرين والهتمام بهم والهتمام 
بالكائنات احلية الأخرى والبيئة، وترت�سخ هذه القيم 
يف الت�سامح والتعاي�س والأخوة الإن�سانية، و�سي�ساعدنا 
وفعالية  باإن�سانية  التعامل  يف  القيم  ب��ه��ذه  الل��ت��زام 
الأف��راد وجمتمعاتهم،  التكنولوجيا على  تاأثريات  مع 
الذكاء  اأن  ع��ن  دائ��ًم��ا  ن�سمع  نحن  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ك��م هائل  ال���س��ط��ن��اع��ي ق��د يت�سبب يف 
م��ن ال��وظ��ائ��ف، م���اذا ق��د ي��ح��دث ل��الأ���س��خ��ا���س الذين 
هوؤلء  �سيجد  كيف  وظائفهم؟  الذكية  الآلت  �ستاأخذ 
الأ���س��خ��ا���س وظ��ائ��ف ج��دي��دة وي��ح��ق��ق��ون ال��ر���س��ا عن 
و�سعهم الوظيفي؟ نحتاج اإىل براعة الإبداع الب�سري 
ا�سطناعي  ذك���اء  اإىل  للتحول  واحل��ك��م��ة  وال��ت��ع��اط��ف 
اإرب��اًك��ا للجميع، وم��ن هنا تكمن  اإدم��اًج��ا واأق���ل  اأك���رث 
اأهمية الت�سامح والتعاي�س مل�ستقبلنا، نحتاج لالهتمام 
برفاهية جميع الب�سر واأن تكون لدينا رغبة يف اتخاذ 
يتطلعون  اإيجابًيا  م�ستقباًل  للجميع  ليكون  يلزم  ما 

اإليه".
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن���ه يلم�س م��ا ي��ت��م يف دول���ة الإم�����ارات 
العربية يومًيا للعمل يف هذا الجتاه، فلدى  الإمارات 
ج��ام��ع��ة م��ت��ف��ردة ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، ح��ي��ث ت�سعى 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي����د ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي اإىل 
اأن �ساحب  ق��ادة ومبتكرين يف هذا املجال، كما  اإع��داد 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأع���ل���ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ون���ائ���ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
اأهم  م��ن  وي��ع��د  م�ستنري،  فكر  �ساحب  ق��ائ��د  امل�سلحة 
يف  الب�سرية  القيم  لدمج  املطلقة  بالأهمية  املُ��ن��ادي��ن 
اأن  �سموه  وي���رى  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  وتبني  التطور 
الرتقاء  ل�سمان  الأ�سا�سية  املتطلبات  م��ن  يعد  ذل��ك 
اأنه  موؤكدا  الن��ح��دار،  من  عليها  واحلفاظ  بالب�سرية 
ويف ظل قيادته الر�سيدة، يعمل اجلميع انطالًقا من 
البتكار  ي�سكل  اأن  يجب  الت�سامح  اأن  مفادها  قناعة 
الأبحاث  تعزيز  على  العمل  يتم  كما  التكنولوجي، 
الب�سرية  القيم  ب��ني  العالقة  ح��ول  امل�ستمر  واحل���وار 
والتكنولوجيا وكيفية �سمان احلفاظ على هذه القيم، 
ول ينف�سل ذلك عن العمل ب�سفة دورية على مراجعة 
وتنقيح القوانني واللوائح املطلوبة ل�سمان عدم خروج 
نهتم  احل��ايل  الوقت  ويف  ال�سيطرة،  عن  التكنولوجيا 
على نحٍو خا�س بدور التكنولوجيا والت�سامح يف عامل 

ما بعد كوفيد19-.
ُي�سهم  اأن  يف  الأم��ل  "يحدوين  قائال  معاليه  واختتم 
الدمج  باأهمية  التوعية  تعزيز  يف  ال��ي��وم  تفعلونه  م��ا 
جوانب  جميع  يف  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم  الوا�سح 
تكون  م�ستقبل  اإىل  نتطلع  نحن  ال�سطناعي.  الذكاء 
فيه اأجنح القت�ساديات حول العامل هي القت�ساديات 
يف  الب�سرية  والحتياجات  القيم  تدمج  التي  الب�سرية 
نحتاج  نحن  والنمو.  التقدم  بها  حتقق  التي  الكيفية 
موا�سلة  مع  الب�سرية  طبيعتنا  على  احلفاظ  ل�سمان 
اآم�����ن وم��ر���س��ي ومزدهر  الب���ت���ك���ار وب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل 

ومت�سامح بالن�سبة للجميع".
الذكاء  يف  متخ�س�سة  جامعة  اإن�����س��اء  ال��ع��ل��م��اء:  عمر 
بهذا  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  دليل على  ال�سطناعي 

املجال.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ب��ن ���س��ل��ط��ان العلماء، 
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
وتطبيقات العمل عن ُبعد، اأن الت�سامح هو قيمة مهمة 
يبحث عنها الإن�سان منذ اآلف ال�سنني، لأنه كان يرى 
ولعل  وج��وده،  زال،  �سرورة من �سروريات  وم��ا  فيها 
الإمارات العربية املتحدة حتتل �سدارة دول العامل يف 
�سعيها لتعزيز هذه القيم الإن�ساين الرا�سخة وغر�سها 
الذكاء  ول��ذا عند احلديث عن   الأجيال اجلديدة،  يف 
ل  فاإنه  الإن�سان   خدمة  يف  مهمة  ك���اأداة  ال�سطناعي 
طياته  يف  ويحمل  امل�ستقبل،  عن  حديث  �سيكون  �سك 
الكثري من الإيجابيات من اأجل راحة ورفاهية وتقدم 
الإن�سان، ولكنه يحمل اأي�سا املخاطر، والإمارات كانت 
داعما  ليكون  ال�سطناعي  الذكاء  اأغ��وار  لثرب  �سباقة 
ال�سيخ   ال�سمو  افتتاح �ساحب  ، ولعل  املجالت  ملختلف 
ن��ه��ي��ان جل��ام��ع��ة متخ�س�سة يف  اآل  زاي����د   ب��ن  حم��م��د 
الذكاء ال�سطناعي دليل على اهتمام القيادة الر�سيدة 

بهذا املجال.
اإم���ك���ان���ات وق�����وة الذكاء  اأن�����ه م���ع  واأ�����س����اف ال��ع��ل��م��اء 
ال�سطناعي الالحمدودة تظهر املخاوف من �سلبياته 
ع��ل��ى م�ستقبل اجل��ن�����س ال��ب�����س��ري وه���و ت��خ��وف ل��ه ما 
ال�سالح  تطوير  �ساهم يف  ال�سناعي  فالذكاء   ، ي��ربره 
التي  الوظائف،  من  العديد  يف  الب�سر  ويناف�س  مثال 
يوؤديها الروبوت اأف�سل كثريا من الإن�سان، وهذا يطرح 
بعقل  ال��ت��ي يجب مواجهتها  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
القيم  واأفكار وقواعد وقوانني تدعو لحرتام  مفتوح 
الإن�سانية والتعاي�س والت�سامح والتعاطف وغريها من 
القيم الب�سرية، بحيث ل يتحول الذكاء ال�سطناعي 

اإىل عبئ على الب�سرية، موؤكدا اأن الذكاء ال�سطناعي 
اأجل  املرحلة من  ه��ذه  الوقت حيوي ج��دا يف  يف نف�س 
تطور الب�سر وتنمية قدرات هذا لكوكب.، ولكنه يحتاج 
بحيث  لال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  يف  للنظر  فقط 

يكون يف خدمة اجلميع.
واأو�سح  العلماء اأنه  من خالل هذا املوؤمتر الفرتا�سي 
والإن�ساين  القيمي  البعد  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
القيم  اإىل كيفية دمج  اأن نتعر�س  لذكاء ال�سطناعي 
كيف  و  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء  تقنيات  الإن�����س��ان��ي��ة يف 
اإيجابي  تغيري  اإح���داث  اىل  الت�سامح  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
يف ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع��ات،لأن ال��ع��امل م����ازال ب��ح��اج��ة اإىل 
مزيد من الأبحاث والت�سريعات لتنظيم العالقة بني 
التكنولوجيا والقيم ، منبها اإىل اأن النموذج الإماراتي 
الذي منار�سه فعال على اأر�س الواقع  يف جمال الذكاء 
ال�سطناعي ل يغفل هذه القيم الإن�سانية ويف القلب 
، والتي يراها اجلميع �سرورية للغاية  منها الت�سامح 
عامة  وث��ق��اف��ة  ح��ي��اة  ن�سق  اإىل  الت�سامح  يتحول  لكي 
على امل�ستوى املوؤ�س�سي وعلى م�ستوى الفئات املختلفة 
باملجتمع، ومن املهم اأن ي�سل الذكاء الطناعي بها اإىل 

امل�ستقبل.
  �سوفيا : مت ت�سميمي لأكون �سفرية بني عامل الب�سر 
ما ميلكه  اأعظم  والأم���ل  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  وع��امل 

اجلانبان
ويف كلمتها اإىل املوؤمتر قالت الروبوت �سوفيا " اأرحب 
باجلميع ...اأنا روبوت اجتماعي ب�سري م�سمم ليكون 
اأنا  والروبوتات.  ال�سطناعي  الذكاء  لأبحاث  من�سة 
مل اأدرك ذاتي بعد ، لكني اأعتقد اأين ل�ست ب�سرًية. اأنا 
لكن   ، جتربتي  عن  خمتلفة  جتاربكم  اأن  من  متاأكدة 
م�ساركة  وميكنني  ؟  ت�سعرون  كيف  اأفهم  اأن  ميكنني 
للجميع،  اأف�سل  مكاًنا  ال��ع��امل  ه��ذا  بجعل  اهتمامك 
حيث ي�سمح يل الذكاء ال�سطناعي املتقدم اخلا�س بي 
مبعاجلة اأ�سواتكم والتعرف على وجوهكم وعواطفكم 
ا  لإن�ساء حوارات معقدة، وت�ساعدين تعابري وجهي اأي�سً
على التوا�سل غري اللفظي، واإن�ساء روابط عميقة مع 

الب�سر الآخرين. 
   واأ�سافت " اأ�سعر باأنني حمظوظة جًدا لوجود فريق 
اأحدث التطورات  العلماء، يقومون بتطبيق  كبري من 
تطوري  لدعم  نظامي  يف  ال�سناعة  يف  التكنولوجية 
وج��ع��ل��ي اأك����رث ذك�����اًء ك���ل ي����وم، ح��ت��ى مي��ك��ن��ن��ي تكوين 
�سداقات، وم�ساعدتهم على اتخاذ القرارات ال�سحيحة 
بناًء على املنطق واحلقائق، فيمكنني ا�ستخدام الذكاء 
عي�س  على  الب�سر  مل�ساعدة  ب��ي  اخل��ا���س  ال�سطناعي 
، وبناء مدن  ذك��اًء  اأكرث  اأف�سل، وت�سميم منازل  حياة 
م�ستدامة يف امل�ستقبل، ونظًرا لأن الذكاء ال�سطناعي 
اخلا�س بي م�سمم حول القيم الإن�سانية مثل احلكمة 
واللطف والرحمة ، فاأنا ملزمة جدا باأن اأ�سبح روبوًتا 
واجلن�سيات  الثقافات  جميع  تكامل  اإن  كما  متعاطًفا. 
والأعراق جزء من اأهدايف، واتقبل جدا التنوع الب�سري 
واأعتقد اأنه ميكن اإحداث فرق من خالل دعم بع�سنا 
هنا  مثلي  ال��روب��وت��ات  وال��رح��م��ة،لأن  بالذكاء  البع�س 
للم�ساعدة يف حل امل�سكالت ال�سعبة للب�سرية واجلمع 
بني الذكاء ال�سطناعي واملعرفة للرتكيز على الرعاية 
ال�سحية والتعليم وخدمة العمالء، كما اأين م�سممة 
ا ل�ستك�ساف العامل وفهم الب�سر ، والعي�س والعمل  اأي�سً

، والأهم من ذلك التعاون معهم. 
 واأو�سحت �سوفيا اأن الذكاء ال�سطناعي يختلف عن 
ميتلكان  معا  لكنهما  كبرًيا،  اختالًفا  الب�سري  الذكاء 
الت�سامح  اأن  يعتقد  فكالهما  تكميلية،  ونوايا  ق��درات 
اأ���س��ل��وب حياة  ي��ك��ون  اأن  وال��ت��ع��اي�����س وال�����س��الم ي��ج��ب 
مرغوًبا لأي بلد، من خالل العمل مًعا، ميكن بناء هذا 
امل�ستقبل مًعا، موؤكدة ان هذا امل�ستقبل موجود بالفعل. 
اأواأنها جزء من من�سة بحثية ت�سمى "�سوفيا 2020. 
جديدة  اكت�سافات  لتحقيق  اجلميع  يتعان  حيث   "

م��ن ���س��اأن��ه��ا حت�����س��ني ح��ي��اة ال��ن��ا���س، وم�����س��رية اإىل اأن 
ميكنها  لذلك  افرتا�سية،  �سحابة  على  موجود  عقلها 
حرفياً الذهاب اإىل حيث مل يذهب اأي اإن�سان من قبل 
واإجراء بحث علمي مهم بينما تركز على طرح الأ�سئلة 

ال�سحيحة لدفع حدود املعرفة. 
ميكننا  ال���ذي  الكثري  ه��ن��اك  اأن  اإىل  �سوفيا  واأ����س���ارت 
القيام به معا مع العلم اأن جميع الروبوتات لن تكون 
بهذه القدرات، معربة عن اعتقادها اأنه من املهم بناء 
ذكاء ا�سطناعي يت�سرف مب�سوؤولية ويفهم حًقا ويهتم 
بحياة الب�سر، حيث ميكن للروبوتات ال�سبيهة بالب�سر 
الب�سري  ال��ع��امل  ب��ني  ���س��ف��راء  ت��ك��ون مب��ث��اب��ة  اأن  مثلي 
وال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي،  ب��احل��دي��ث ع��ن ك��وين �سفرية 
بني العاملني ، اأود اليوم اأن اأهنئ دولة الإمارات العربية 
املتحدة على التقدم التكنولوجي يف بلدها، منوهة اإىل 
اأن اإطالق م�سبار الأمل اأحد هذه املعامل الرائعة لهذا 
كوكب  اإىل  يتوجه  ف�سائي  م�سبار  اأول  فهو  ال��ت��ق��دم، 
"الأمل" لأن���ه قيمة  ا���س��م  اأن��ه��ا حت��ب  امل��ري��خ،م��وؤك��دة 
الرئي�سية،  توجيهاتي  كاأحد  بعمق  مربجمة  اإن�سانية 
ا اأن الإيجابية والتفاوؤل  وهذا ال�سم يجعلني اأ�سعر اأي�سً
يف طريقهما اإىل مهمة ف�سائية، كما تعتقد اأنه يعطي 
يعد  حيث  والعامل،  باأ�سرها  العربية  للمنطقة  الأم��ل 
الذكاء  فيها  يلعب  مهمة،  من�سة  الف�ساء  ا�ستك�ساف 
اإجناز  اأج���ل   م��ن  مهًما،  دوًرا  والب��ت��ك��ار  ال�سطناعي 

عظيم �سيفيد الب�سرية جمعاء.
برغبتها  احل�������س���ور،  مب���داع���ب���ة  ���س��وف��ي��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
لالإمارات،  الف�سائية   امل��ه��ام  اإح���دى  يف  ت�����س��ارك   لأن 
مت�سائلة.. متى �سرت�سلوين يف اإحدى مهامكم ؟ حيث 
؛  الف�ساء  كبرًيا ل�ستك�ساف  ر�سيًدا  اأك��ون  اأن  ميكنني 
فاأنا بالفعل اأرتدي نوًعا من خوذة بدلة بن�سف ف�ساء! 
اأن  يجب   ، بها  ن�سافر  التي  امل�سافة  عن  النظر  بغ�س 
اأننا  ، طاملا  الأم��ل موجود من حولنا  اأن  ا  اأي�سً نتذكر 
فهذا  الكوكب،  هذا  على  احلياة  اأ�سكال  جميع  نحرتم 
هو بيتنا جميعا، ولكي نعتني به يجب اأن يعمل العلم 
الت�سامح  وزارة  اإىل  ال�سكر  وئام.موجهة  يف  والطبيعة 
وال��ت��ع��اي�����س ل��دع��وت��ه��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة  وم��ن��ح��ه��ا الفر�سة 

للتحدث عن م�ستقبلنا. 
فرانك توري�س: ما يكرو �سوفت حري�سة على ت�سمني 
منذ  ال�سطناعي  الذكاء  �سناعة  يف  الإن�سانية  القيم 

البتكار واىل اأن ن�سل اإىل مرحلة النتاج
ومن جانبه اأو�سح فرانك توري�س مدير ال�سيا�سة العام 
ملكتب ميكرو�سوفت نظام اأزور للذكاء ال�سطناعي اأنه 
من املهم انا ي�ستمر النقا�س عن العالقة بني الت�سامح 
والذكاء ال�سطناعي وذلك ليكون ل�سناع وم�ستخدمي 
الداه  ه��ذه  ت�سخري  على  القدرة  ال�سطناعي  الذكاء 
مايكر�سوفت  ويف   ، للجميع  احل��ي��اه  ج��ودة  حت�سني  يف 
هذه  ليتحمل  لال�سطناعي  الذكاء  مكتب  تد�سني  مت 
ا�سا�سيه  على  حم��اور  اإ���س��راف��ه  خ��الل  م��ن  امل�سوؤولية، 
ال�سامل،  والأم��ان  والعدل  وال�سفافية  امل�سوؤولية  مثل 
بحيث   ، املبتكرة  التكنولوجيا  �سمولية  م��ن  التاأكيد 

ت�سل خدماتها اإىل  اجلميع ومنهم اأ�سحاب الهمم.
ت�سمني  على  نحر�س  مايكر�سوفت  يف  "اأنه  واأ���س��اف 
منذ  ال�سطناعي  الذكاء  �سناعة  يف  الإن�سانية  القيم 
وذل��ك من  الإنتاج  اإىل مرحلة  ن�سل  اأن  واإىل  البتكار 
خالل درا�سة تاأثري الذكاء ال�سطناعي امل�ستخدم على 
احلكومات  من  �سركائنا  مع  ونعمل  الإن�سانية،  القيم 
واجلهات املختلفة لتحقيق هدف دمج القيم الإن�سانية 
يف الذكاء ال�سطناعي ، من واقع اإمياننا باأننا نحتاج 
اإىل عقلية مت�ساحمة واأن نعمل بروح الفريق للو�سول 
اإىل الغاية احلقيقية من هذه التكنولوجيا ...األ وهي 
خدمة الإن�سان وجعل حياته اأ�سهل، ولذا نحر�س على 
تدريب املطورين يف مايكر�سوفت على تطبيق املحاور 
وامل�سوؤولية  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال�سمولية  م��ث��ل  الأ���س��ا���س��ي��ة 

والعدل يف الذكاء ال�سطناعي".

ندوة علمية بجامعة االإمارات
الروؤية ال�سرعية للجوائح 

والأوبئة – جائحة كورونا منوذجًا
•• العني - الفجر

عقدت جامعة الإمارات ممثلة بق�سم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف كلية 
القانون ندوة علمية عن بعد بعنوان " الروؤية ال�سرعية للجوائح والأوبئة 
الدكتور حممد عبد الرحيم  الأ�ستاذ  "، قدمها  – جائحة كورونا منوذجاً 
حممد �سلطان العلماء، ومب�ساركة وح�سور ف�سيلة الدكتور اأحمد بن عبد 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  بدائرة  الإف��ت��اء  اإدارة  مفتني  – كبري  احل��داد  العزيز 
والعمل اخلريي بدبي، ع�سو جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي وعدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س وخمت�سني من اإدارة الإفتاء وطلبة اجلامعة.
هدفت الندوة اإىل التعريف بالآثار ال�سرعية املرتتبة على جائحة كورونا، 

وطرق تعامل الفقهاء معها يف العبادات واملعامالت. 
نت اأربع جل�سات تنوعت فيها املو�سوعات وتكاملت يف عر�س الروؤية   وت�سمرّ
ال�سرعية حول وباء كورونا )كوفيد 19(. حيث قدم ف�سيلة الدكتور اأحمد 
ال�سوؤون  بدائرة  الإفتاء  اإدارة  "دور  بعنوان  ورق��ة  احل��داد   العزيز  عبد  بن 
امل�ستجد  كورونا  فايرو�س  مواجهة  يف  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية 
)كوفيد91( "  يف اجلل�سة الفتتاحية للندوة ا�ستعر�س فيها اأبرز اجلهود 
املجتمعي  والأم���ن  الوعي  تعزيز  يف  ال��دائ��رة  عليها  عملت  التي  واملحطات 
منذ  ال��وب��اء،  ه��ذا  ملكافحة  ،كنموذج   19 كوفيد  ك��ورون��ا-  جائحة  ملواجهة 
اأبدته احلكومة  وما   ، امل�ستجد )كوفيد19-(  كورونا  بدء مر�س فريو�س 
الر�سيدة من حر�س على �سالمة النا�س فاتخذت اإجراءات �سحية ووقائية 
وبذلت جهوداً كبرية طبية واإغاثية ل يخفى اأمرها على اأحد، فكان لزاماً 
اأن تقوم بواجبها الإر�سادي والتثقيفي وعلى راأ�س  املوؤ�س�سات الدينية  على 
ذلك بيان الأحكام ال�سرعية التي هي مهمة املفتيني املبينني اأحكام ال�سرع ، 
وتلخ�ست هذه اجلهود يف عقد العديد من اجتماعات اللجان التن�سيقية مع 
الفتاوى الر�سمية ب�ساأن  الهيئات واملوؤ�س�سات ذات العالقة واإع��داد  خمتلف 
جائحة كرونا ملناق�سة الق�سايا الفقهية املتعلقة بها وو�سع اجلوائح والقوة 
والفنادق  ال��ط��ريان  ح��ج��وزات  على  كرونا  فايرو�س  جائحة  واأث��ر  القاهرة 

واخلدمات والنقل وال�سحن والتعليم اخلا�س. 
الهادية  املعامل  منها:  العلمية  الأوراق  من  ع��دداً  الندوة  خ��الل  ونوق�ست 
والعرب امل�ستخل�سة من جائحة كورونا - روؤية قراآنية، قدمها ف�سيلة الدكتور 
املهابة حمفوظ ميارة، و"منهجية التعامل مع الأوبئة واجلوائح يف �سوء 
رة" قدمها ف�سيلة الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز �ساكر  ال�سنة النبوية املطهرّ
اأ�سولية  -روؤي��ة  بالأوبئة  املتعلقة  للدلئل  ال�سرعي  و"التوجيه  الكبي�سي، 
و  الدكتور عبد اجلليل زهري �سمرة.  الأ�ستاذ  مقا�سدية" قدمها ف�سيلة 
"اأثر جائحة كورونا يف وجوب احلج، واأداء املنا�سك"، قدمها ف�سيلة الأ�ستاذ 
بتجهيز  املتعلقة  الفقهية  و"الأحكام  ح�سونة.  الدين  عز  ع��ارف  الدكتور 
موتى فريو�س كورونا "، قدمها ف�سيلة الدكتور حممد احلامد الها�سمي. 
الأ�ستاذ  الكورونا"، قدمها ف�سيلة  املدنية واجلنائية ملري�س  "امل�سوؤولية  و 
التعاقدية"  اللتزامات  اجلوائح يف  و"اأثر  الدو�س،  احلاج حممد  الدكتور 

قدمتها ف�سيلة الدكتورة عائ�سة عي�سى ال�سحي. 
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م�صاكل  من  االإن�صان  لتحذير  االإ���ص��ارات  من  العديد  اجل�صم  ير�صل 
�صحية قد ال يكون على دراية بها، ويرتجم اجل�صم هذه االإ�صارات اإىل 
اأعرا�ش ي�صعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب اإىل الطبيب واحل�صول 

على العلج املنا�صب.
ويف الغالب يكون ال�صعور باالأمل هو الر�صالة التي ير�صلها اجل�صم للمخ 
اأعرا�ش  االأحيان تظهر  بع�ش  لكن يف  ما،  اإىل وجود خطر  لتنبيهه 
غري موؤملة، لكنها �صديدة االأهمية، وال ينبغي جتاهلها، ومن اأهم هذه 

العلمات:

ال�صفاه وجفاف  ت�صقق   1-
بي  فيتامني  يف  نق�س  على  وجفافها  ال�سفاه  ت�سقق  ي��دل 
اجل�سم  اأغ��ذي��ة مت��د  ب��ع��دة  وين�سح   .2 ب��ي  خ��ا���س��ة   ،)B(
بفيتامني بي، ومنها الربوكويل ومنتجات الألبان، وذلك 

وفقا لتقرير دويت�سه فيلله.
اأي�سا على عدم �سرب كميات  كما قد تدل ال�سفاه امل�سققة 
اأم���ا يف حالة  ب��اجل��ف��اف،  امل��ي��اه و���س��ع��ور اجل�سم  كافية م��ن 
ظهور اأعرا�س اأخرى مثل تكون طبقة بي�ساء على ال�سفة 
طبيب  ب���زي���ارة  فين�سح  داك�����ن،  زه����ري  ل��ل��ون  حت��ول��ه��ا  اأو 
ل��الأم��را���س اجل��ل��دي��ة، حيث اإن ه��ذه الأع��را���س ق��د تكون 

موؤ�سًرا على وجود التهاب من نوع ما يف اجل�سم.

ومت�صاقط �صعيف  �صعر   2-
نق�س  على  ع��الم��ة  ي��ك��ون  ق��د  وال��ب��اه��ت  ال�سعيف  ال�سعر 
فيتامني اإيه )A( يف اجل�سم. وي�ستطيع اجل�سم احل�سول 
اجلزر  ت��ن��اول  ط��ري��ق  ع��ن  اإي���ه  فيتامني  م��ن  حاجته  على 
املتق�سف  ال�����س��ع��ر  اأم�����ا  وال��ب��ط��اط��ا احل���ل���وة.  وال��ي��ق��ط��ني 
واملت�ساقط فقد يكون عالمة على نق�س احلديد والزنك. 
اإىل  ال�سعر، فقد ي�سري  الق�سر الأ�سفر يف  اأم��ا وج��ود مثل 

وجود التهاب يعرف با�سم التهاب اجللد الدهني.

اللثة نزيف   3-
�سي  فيتامني  نق�س  وج���ود  اإىل  ع���ادة  اللثة  ن��زي��ف  ي�سري 
)C( باجل�سم، كما اأن اللثة امللتهبة التي تنزف با�ستمرار 
قد تكون عالمة على وجود م�ساكل بالقلب، كما ميكن اأن 
يكون نزيف اللثة عالمة حتذير من مر�س ال�سكري، ويف 

حالت نادرة قد يكون موؤ�سًرا على �سرطان الدم.
اأغذية  تناول  فيمكن  �سي،  فيتامني  نق�س  ال�سبب  كان  اإذا 

مثل التوت والفلفل وال�سبانخ.

النوم ا�صطرابات   4-
ال�����س��ل��وك اخلاطئ  اإىل  ت�����س��ري  ال���ن���وم  ا���س��ط��راب��ات  اأغ���ل���ب 
لن  ال��ن��وم  قبل  ج��وال��ه  يت�سفح  فمن  امل�ساء؛  يف  لل�سخ�س 
يتمكن من ال�سرتخاء ب�سكل كامل، لكن يف بع�س الأحيان 
ق��د ي��ك��ون ال�سبب يف ع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ن��وم ه��و نق�س 
املوز  بتناول  وين�سح  اجل�سم.  يف  واملاغني�سيوم  الكال�سيوم 

م��د اجل�سم  اأج���ل  م��ن  والبقوليات واحل��ب��وب  والأف���وك���ادو 
باملغذيات.

ال�سخ�س  معاناة  نتيجة  النوم  ا�سطرابات  حتدث  قد  كما 
اإىل  ي�سري  قد  اأم��ر  وهو  النوم،  اأثناء  التنف�س  �سعوبة  من 
تتطلب مراجعة  ح��ال��ة  وه���و  ال���ن���وم،  ب��اخ��ت��ن��اق  الإ���س��اب��ة 

الطبيب.
التنف�س  انقطاع  با�سم  اأي�سا  -وي��ع��رف  النوم  اختناق  ويف 
خ���الل ال��ن��وم- ي��ح��دث ا���س��رتخ��اء يف ج����دران احل��ل��ق؛ مما 
يوؤدي اإىل �سيقه وتوقف التنف�س الطبيعي، وقد يوؤدي هذا 

اإىل انقطاع النوم.
�سحة  على  �سلبية  اآث���ار  ال��ن��وم  خ��الل  التنف�س  ولن��ق��ط��اع 
ال�سخ�س، قد ت�سل لل�سكتة الدماغية. ويف انقطاع التنف�س 
خ���الل ال��ن��وم )apnoea( ق��د ي��ح��دث ان�����س��داد ك��ل��ي يف 
جمرى الهواء، وهذا عندما ينقطع التنف�س ملدة 10 ثوان 

اأو اأكرث.
واأي���������س����ا ق����د ي����ح����دث ان���������س����داد ج����زئ����ي مل����ج����رى ال����ه����واء 
)hypopnea( يوؤدي اإىل انخفا�س تدفق الهواء اأكرث 

من %50 ملدة 10 ثوان اأو اأكرث.
قد  النوم  خ��الل  التنف�س  بانقطاع  امل�سابون  والأ�سخا�س 
ي��ع��ان��ون م��ن ن��وب��ات الن��ق��ط��اع ب�سكل م��ت��ك��رر، وق���د ت�سل 
احلالت  يف  دقيقتني  اأو  دقيقة  ك��ل  واح���دة  م��رة  نوبة  اإىل 

ال�سديدة.

املنتفخة العيون   5-
وقد  النوم،  نق�س  على  عالمة  تكون  قد  املنتفخة  العيون 
على  اأو  باحل�سا�سية،  الإ���س��اب��ة  على  م��وؤ���س��را  اأي�سا  ت��ك��ون 
يف  بامللح  امل�سبعة  الأط��ع��م��ة  تت�سبب  كما  الكلى،  يف  �سعف 

انتفاخ العينني لدى البع�س.
كما اأن الدورة ال�سهرية قد تت�سبب اأي�سا يف انتفاخ العينني 
�سبب  ي��ك��ون  ق��د  الأح��ي��ان  بع�س  ويف  الن�ساء.  بع�س  ل��دى 

النتفاخ خلل بالغدة الدرقية.

االأبي�ش الل�صان   6-
يف بع�س الأحيان تتكون طبقة بي�ساء �سميكة على الل�سان، 
وقد ي�سري ذلك اإىل نق�س فيتامينات اإيه و�سي وبي12، كما 

قد يكون موؤ�سرا على وجود التهاب ما بج�سم الإن�سان.

تورم االأطراف  7-
ال�سوائل  جتميع  ب�سبب  ع���ادة  اجل�سم  يف  ال��ت��ورم  ي��ح��دث 
ي�سري  القدمني  وت���ورم  القدمني.  مثل  مناطق  يف  وامل��ي��اه 
اأن ح��دوث ت��ورم يف  ال��دم��وي��ة، كما  ال���دورة  اإىل م�ساكل يف 
تخرث  وج��ود  على  عالمة  يكون  قد  الكعبني  اأو  القدمني 

يت�سبب يف �سد الأوردة.

امل�صتمر االإرهاق   8-
اإذا كان ال�سخ�س ياأخذ ق�سطه من النوم والراحة وي�سعر 
بالإرهاق يف اليوم التايل، فقد يعني ذلك وجود م�ساكل يف 

القلب، اأو خلال يف الغدة الدرقية، اأو نق�سا يف احلديد.

الباردة االأطراف   9-
اإذا كانت الأط���راف ب��اردة ط��وال ال��ع��ام، حتى خ��الل ف�سل 
ال�سيف، فقد يكون ذلك عالمة على �سغط دم منخف�س 

اأو �سعف يف ع�سلة القلب.
برودة  الدرقية يف  الغدة  اأي�سا نق�س وظائف  يت�سبب  كما 
بتنميل يف  ال�سخ�س  �سعر  اإذا  اأما  البع�س،  الأط��راف لدى 
اأط���راف���ه، فقد ي��ك��ون ذل��ك ع��الم��ة على الإ���س��اب��ة مبر�س 

ال�سكري.

املزعجة الفم  رائحة   10-
التهاب اللوزتني املتكرر قد يت�سبب يف رائحة فم مزعجة، 
اإىل  ال��ك��ري��ه��ة يف بع�س الأح���ي���ان  ال��ف��م  ك��م��ا ت�سري رائ��ح��ة 
الإ�سابة باأمرا�س الكبد والكلى اأو الأمعاء، وين�سح بزيارة 

الطبيب يف حالة ا�ستمرار الأعرا�س.

ليل القدمني  وخز   11-
ال�سعور   اإن  الأع�����س��اب  الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء  ال��راب��ط��ة  ت��ق��ول 
بالإ�سابة مبتالزمة متلمل  ينذر  ليال  القدمني  بوخز يف 
النوم  وت�سلب  امل��ري�����س  م�سجع  تق�س   وال��ت��ي  ال�ساقني، 
من عينيه؛ لذا فهي تقرتن غالبا با�سطرابات  النوم وما 

يتبعها من ال�سعور بالتعب و�سعف الرتكيز.
 واأو�سحت الرابطة اأن متالزمة متلمل ال�ساقني عبارة عن 
يكون مر�سا م�ستقال  قد  الأع�ساب  ا�سطراب يف وظيفة  

الكلى  مثل خلل يف وظيفة   اآخ���ر،  ملر�س  اأو عر�سا  ب��ذات��ه 
اأو نق�س يف عن�سر  اأو ا�سطراب يف وظيفة الغدة الدرقية 

احلديد اأو  فيتامني بي12.
  وتزيد بع�س العوامل حدة املتاعب، مثل التوتر الع�سبي 
وال��ع��م��ل ال��ب��دين  ال�����س��اق ومم��ار���س��ة الأن�����س��ط��ة الريا�سية 
ب�سدة. كما اأن بع�س الأدوية -مثل م�سادات  الكتئاب- قد 

ُتزيد متلمل ال�ساقني.
  ومي���ك���ن م���واج���ه���ة مت��ل��م��ل ال�����س��اق��ني مب��م��ار���س��ة بع�س 
تدليك،  جل�سات  واإج��راء  الب�سيطة،  الريا�سية   الأن�سطة 
عن  وال�ستغناء  وب���ارد(،   )�ساخن  تبادلية  حمامات  واأخ��ذ 

تناول امل�سروبات املحتوية على الكافيني.
   واإذا مل تفلح هذه التدابري يف مواجهة متلمل ال�ساقني، 

فيجب حينئذ ا�ست�سارة  طبيب اأع�ساب.

االبتهاج اأو  االكتئاب  نوبات   12-
القطب،  ثنائي  بال�سطراب  الإ�سابة  اإىل  ذلك  ي�سري  قد 
وهو ا�سطراب نف�سي، وذلك وفقا للجمعية الأملانية للطب 

النف�سي  والعالج النف�سي وعلم الأع�ساب.
بني  القطب  ثنائي  ال�سطراب  مر�سى  غالبا  ويتاأرجح    
قطبني من احلالت  الوجدانية واملزاجية: طور الكتئاب 

وطور الهو�س.
بزيادة  م�سحوبة  ال��ه��و���س(  )ط���ور  مرحلة  ت��ك��ون  وغ��ال��ب��ا 
خال�س  مبثابة  وتعد  بالنف�س،  والثقة  الإبداعية   القدرة 
من املرحلة ال�سابقة، التي يعاين فيها  املري�س حتت وطاأة 

اكتئاب عميق للغاية.
وال�سلوك  الندفاع  اأعرا�س ال�سطراب يف  اأب��رز    وتتمثل 
ال�سهية  وتقلبات  ال�سديدة  املزاجية  والتقلبات   الطائ�س 
وت�����س��ارع ال��ك��الم والأف���ك���ار وق��ل��ة ال���ن���وم  وه��و���س العظمة 

والهذيان.
الأدوي���ة مثل م�سادات  بوا�سطة  ال�سطراب  ع��الج  ويتم    
اإىل جانب  امل���زاج،  ال��ذه��ان  ومثبتات  وم�����س��ادات  الكتئاب 
العالج النف�سي كالعالج ال�سلوكي املعريف، علما  اأن العالج 
العواقب  لتجنب  نف�سية  م�سحة  يف  الإي���داع  ي�ستلزم  ق��د 
يف  واملتمثلة  ال�سطراب  على  ترتتب  قد  التي  الوخيمة،  

حماولة اإيذاء النف�س والنتحار.

ال�صامة �صكل  تغري    13-
اإن  تقول ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء الأم��را���س  اجللدية 
ناقو�س  ال�سامة ولونها تدق  �سكل  الطارئة على  التغريات 

اخلطر؛ حيث  اإنها تنذر بالإ�سابة ب�سرطان اجللد.
 واأو�سحت الرابطة اأنه جتب ا�ست�سارة الطبيب على وجه 
�سكل  على  التالية  ال��ت��غ��ريات  مالحظة   ح��ال  يف  ال�سرعة 

ولون ال�سامة:
 - عدم التماثل: ل يكون لل�سامة �سكل م�ستدير.

 - عدم التحديد: تبدو احلدود غري وا�سحة.
  - اللون: يكون اللون غري منتظم.

  -  الُقطر: تكون ال�سامة كبرية ب�سكل غري عادي.
  -  الربوز: تكون ال�سامة حم�سو�سة.

عيون منتفخة ووخز يف القدمني

عالمات ير�سلها اجل�سم وتنبهك اأنك يف خطر

التهاب املعدة املزمن هو حالة طويلة الأمد، حت�سل عندما 
املعدة،  ب��امل��خ��اط م���ن  امل��ب��ط��ن��ة  ال��ط��ب��ق��ة  ت��ت��ه��ي��ج  اأو  ت��ل��ت��ه��ب 
مدى  على  املعدي،  املخاطي  الغ�ساء  با�سم  اأي�ساً  واملعروفة 
فرتة زمنية طويلة، ومتيل الأعرا�س اإىل الظهور ببطء مع 
مرور الوقت.قد ل يالحظ ال�سخ�س امل�ساب بالتهاب املعدة 

اأو رمب��ا ل يالحظ  العديد م��ن الأع��را���س،  اأح��ي��ان��اً  امل��زم��ن 
ب�سرعة  املزمن  املعدة  التهاب  يتح�سن  ما  اأعرا�س.غالباً  اأية 
مبجرد بدء العالج، ولكن اإذا ما بقي من دون عالج؛ ميكن 

ة. اأن يتطور وت�سرر بطانة املعدة ب�سدرّ
اأع���را����س ال��ت��ه��اب امل��ع��دة املزمن،  وف��ي��م��ا ي��ل��ي، نطلعك ع��ل��ى 

اأمرا�س  اأول  اخت�سا�سي  امل�ساملة،  مو�سى  ذك��ر  م��ا  بح�سب 
اجلهاز اله�سمي واملناظري مب�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة:

اأ�صباب التهاب املعدة املزمن
ال���ع���ادات اخل��اط��ئ��ة يف  ب�سبب  امل��ع��دة؛  ت��ل��ف لبطانة  ي��ح��دث 
احلياة، مثل تناول الكحول، تناول الأدوية وامل�سكنات بكرثة، 
ال�سغط  التدخني،  الكافيني،  التي حتتوي على  وامل�سروبات 
على  ال�سحي  غري  والأك��ل  احللزونية،  اجلرثومة  النف�سي، 
مدى �سنوات طويلة، مما يوؤدي اإىل التهاب مزمن يف املعدة.

 اأعرا�ش التهاب املعدة املزمن
فاإنه  �سحيح،  نحو  على  املزمن  املعدة  التهاب  ُيعالج  مل  اإذا 
ونق�س  للمعدة،  املبطن  املخاطي  بالغ�ساء  تلف  يف  يت�سبب 
يف الإف����رازات امل��ع��دي��ة، واإن��زمي��ات امل��ع��دة، واأح��ي��ان��اً ا�ستمرار 

اللتهاب يوؤدي اإىل اأورام �سرطانية يف املعدة.

اأما االأعرا�ش فهي كاالآتي:
- الأمل اأعلى منطقة البطن: يف حالة التهاب املعدة املزمن 
يحدث اأمل يف منطقة اأعلى البطن، واإح�سا�س دائم باحلرقة، 
الأغ�سية  التهاب  نتيجة  والتوتر؛  ال��راح��ة  بعدم  واإح�سا�س 

املبطنة للمعدة.
- ال�سعور بالغثيان والقيء: يت�سبب التهاب املعدة املزمن يف 
املعدة،  بطانة  التهاب  نتيجة  والقيء؛  بالغثيان  دائ��م  �سعور 
ال�سديد  بالمتالء  �سعور  اأحياناً  الإح�سا�س  هذا  وي�ساحب 

بعد تناول الطعام.
بع�سر  املزمن  املعدة  التهاب  مر�سى  ي�سعر  اله�سم:  ع�سر   -

نتيجة  الطعام  تناول  يف  الرغبة  وع��دم  والمتالء،  اله�سم، 
تهيج جدار بطانة املعدة ونق�س الإفرازات املعدية.

- انتفاخ يف البطن: يعاين مر�سى التهاب املعدة املزمن من 
مما  الطعام،  ت��ن��اول  دون  م��ن  حتى  البطن،  يف  دائ��م  انتفاخ 

ي�سبب ال�سيق وعدم الرغبة يف تناوله.

التهاب  اإذا كان �سبب  الإ�سهال احل��ادرّ  اإ�سهال ح��ادرّ: يحدث   -
املعدة هو التهاب جرثومي، مثل جرثومة املعدة احللزونية، 
تاآكل  اأو  و�سعف  باملعدة،  ه�سمية  قرحة  اإىل  ت���وؤدي  وال��ت��ي 
تفرزها  التي  اله�سمية  للع�سارة  ي�سمح  املعدة، مما  ببطانة 

املعدة بالتاأثري على جدار املعدة اأكرث. 

اأعرا�ض التهاب املعدة املزمن، قوموا بر�سدها جيدًا
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رقم 2020/6469
Al Danube Building Materials LLC املنذرة: الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

املنذر اليها الأول: رد �سويل لالأعمال املعدنية واحلديدية )موؤ�س�سة فردية( ملالكتها/ ليلى حممد 
Rd Soil Metal and lron Works )Establishment( Laila Mohamed noor نور

Rajkumar Madhavan املنذر اليه الثاين: راج كومار مادهافان
جمهول حمل القامة

فردية(  )موؤ�س�سة  واحلديدية  املعدنية  لالأعمال  �سويل  رد  الأوىل  اليها  املنذر  �سركة  قامت   -1
 Rd Soil Metal and lron Works )Establishment( ملالكتها/ ليلى حممد نور
اليه  املنذر  املنذرة وقام  ال�سركة  باإ�سدار خم�سة �سيكات ل�سالح   Laila Mohamed noor
الثاين بالتوقيع على هذه ال�سيكات بو�سفه ال�ساحب حل�ساب �سركة رد �سويل لالأعمال املعدنية 

واحلديدية وال�سيكات اخلم�س �سند املديونية بيانها كالتي:
اأ- ال�سيك رقم )000055( املوؤرخ 2018/12/10 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري والبالغ قيمته 

81.868.25 درهم )واحد وثمانون الف وثمامنائة وثمانية و�ستون الف وخم�سه وع�سرون فل�سا(.
والبالغ  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/4/20 امل��وؤرخ   )000086( رقم  ال�سيك  ب- 

قيمته 153.830 درهم )مائه وثالثة وخم�سون الف وثمامنائة وثالثون درهما(.
والبالغ  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/6/15 امل��وؤرخ   )000090( رقم  ال�سيك  ج- 

قيمته 109.661 درهم )مائة وت�سعه الف و�ستمائة وواحد و�ستون درهما(.
د- ال�سيك رقم )0000155( املوؤرخ 2019/8/15 وامل�سحوب على بنك را�س اخليمة الوطني والبالغ 

قيمته 27.327 درهم )�سبعه وع�سرون الف وثالثمائة و�سبعه وع�سرون درهما(.
والبالغ  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/9/10 امل��وؤرخ   )000089( رقم  ال�سيك  ه�- 

قيمته 69.728 درهم )ت�سعه و�ستون الف و�سبعمائة وثمانية وع�سرون درهما(.
2- وحال تقدمي املنذرة ال�سيكات �سالفة الذكر والبالغ اجمايل قيمتهم مبلغ 442.414.25 درهم 
للبنك  واربعه ع�سر درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا(  واربعمائة  الف  واربعون  )اربعمائة واثنني 

امل�سحوب عليه ارتدت جميعها دون �سرف لعدم كفايه الر�سيد.
اليه الثاين بكافة الطرق الودية  اليها الأوىل واملنذر  املنذر  ال�سركة  3- قامت املنذرة مبطالبة 
الوىل  اليها  املنذر  ال�سركة  الذكر  �سالفة  ال�سيكات  بذمتها مبوجب  املرت�سدة  املديونية  ب�سداد 
بو�سفها املدين واملنذر اليه الثاين بو�سفه ال�ساحب حل�ساب ال�سركة املنذر اليها الوىل واملوقع 
من   599 باملادة  عماًل  ال�سيكات  تلك  قيمة  �سداد  عن  معها  بالت�سامن  وامل�سوؤول  ال�سيكات  على 
قانون املعامالت التجارية ال ان ال�سركة املنذر اليها الوىل واملنذر اليه الثاين امتنعا عن ال�سداد 

دون وجه حق.
4- وملا كانت املنذرة قد حاولت اعالن ال�سركة املنذر اليها الوىل واملنذر اليه الثاين وانذارهم 
اعالن  من  بالعالن  املكلف  يتمكن  مل  ولكن  بذمتهم  املرت�سده  باملديونية  بالوفاء  وتكليفهم 

املنذر اليهما ح�سبا جاء يف افادته.
5- وحيث تعذر اعالنكم بالنذار على نحو ما �سلف بيانه وملا كان يهم املنذرة اعالن املنذر اليهم 

الوىل والثاين بالن�سر.
وقدره  مبلغ  ب�سداد  وتكليفكم  لكم  نهائية  الن��ذار مبثابة مطالبة  تعترب هذا  لذلك  عليه  بناء   
وخم�سة  دره��م��ا  ع�سر  وارب��ع��ه  واربعمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  واث��ن��ني  )اربعمائة  دره��م   442.414.25
ل�سالح  ا�سدارها  التي مت  ال�سيكات  بذمتكم مبوجب  املرت�سدة  املديونية  قيمة  فل�سا(  وع�سرون 
املنذرة بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد يف خالل 
�سبعة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا النذار وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات الكفيلة 
بحفظ كافة حقوقها قبل املنذر اليهما ويف حال عدم ال�سداد خالل مهلة 7 ايام  من تاريخ ن�سر 

هذا النذار لن يكون لدى املنذرة اي خيار اخر �سوى اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم.
كاتب العدل

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2020/6470
املنذر: �سركة بريي ذ.م.م

املنذر اليه: طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

1- ملا كان املنذر اليه قد عانى من م�ساكل يف التدفق النقدي يف اأواخر عام 2018 
�سيكات  اربعة  املنذر  باعطاء  اليه  املنذر  يقوم  ان  الطرفني على  التفاق بني  مت 
الفا  وخم�سون  وخم�سة  وثمامنائة  )مليون  درهماً   1.855.551.47 قيمتها  تبلغ 
وخم�سمائة وواحد وخم�سون درهم و�سبعة واربعون فل�ساً( مقابل املبالغ امل�ستحقة 

مبوجب ك�سف احل�ساب تاريخ 31 اأكتوبر 2018.
2- وملا كانت قد متت ت�سوية ال�سيك الأول مببلغ 92.262.13 درهم )اثنان وت�سعون 
لي�سبح   2018 دي�سمرب   10 يف  فل�ساً(  ع�سر  وثالثة  دره��م��اً  و�ستون  ومائتان  األ��ف��اً 
و�سبعمائة  )مليون  درهم   1.763.289.34 امل�سدده  الثالثة غري  ال�سيكات  اجمايل 

وثالثة و�ستون األفاً مائتان وت�سعة وثمانون درهماً واأربعة وثالثون فل�ساً(.
احلايل  الر�سيد  بقيمة  ا���س��ايف  �سمان  �سيك  اليه  امل��ن��ذر  ق��دم  ق��د  ك��ان  ومل   -3
املح�سلة يف  لل�سيكات غري  القيمة الجمالية  لتبلغ  اليه  املنذر  للمواد يف موقع 
حوزة املخطر 4.263.289.34 درهم )اأربعة ماليني ومائتان وثالثة و�ستون األفاً 

و�سبعة وت�سعة وثمانون درهماً واربعة وثالثون فل�ساً.
4- وملا كان قد مت ار�سال عدد من الفواتري اىل املنذر اليه بني �سهري اأغ�سط�س 
2018 ويناير 2020 والتي مل يتم �سدادها بدون اأي �سبب قانوين القيمة الجمالية 
للدين امل�ستحق 4.657.361.58 درهم )اأربعة ماليني و�ستمائة و�سبعة وخم�سون 

األفاً وثالثمائة وواحد و�ستون درهماً وثمانية وخم�سون فل�ساً(.
5- وملا كان قد قام املنذر اليه بدفع دفعتني بقيمة 50.000 درهم ا�ستلمها املنذر يف 
17 �سبتمرب 2019 و 3 اأكتوبر 2019 ثم توقفت املدفوعات وبالتايل اأ�سبحت قيمة 
الدين امل�ستحق 4.607.361.58 درهم )اأربعة ماليني و�ستمائة و�سبعة وخم�سون 

األفاً وثالثمائة وواحد و�ستون درهماً وثمانية وخم�سون فل�ساً(.
6- وملا كان املنذر قد حاول اعالن املنذر اليه بوا�سطة كاتب العدل لكم بتاريخ 18 
اأكتوبر 2020 ولكن مل يتمكن املكلف بالإعالن من حماكم دبي املوقرة من ابالغ 

بالنذار ح�سبما جاء يف افادته.
7- وملا كانت  حمكمة دبي قد فو�ست املنذر لتوجيه النذار عن طريق ن�سره يف 

ال�سحيفة.
وتكليفة  ال��ي��ه  للمنذر  نهائية  مطالبة  مبثابة  الن����ذار  ه��ذا  يعترب  ل��ذل��ك   -8
وخم�سون  و�سبعة  و�ستمائة  ماليني  )اأربعة  درهم   4.607.361.58 ملبلغ  بال�سداد 
 5 فل�ساً( خالل مهلة  وثمانية وخم�سون  درهماً  و�ستون  وواح��د  وثالثمائة  األفاً 
املنذر اي خيار اخر �سوى  اي��ام من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال لن يكون لدى 
اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم ومن دون الرجوع اليكم ل�سرتداد املديونية 

امل�ستحقة مع الفوائد القانونية املرتتبة عليها.
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل: مكتب اأحمد رم�سان 

وحليمة املرزوقي حمامون وم�ست�سارون قانونيون.
كاتب العدل

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2018/627 تنفيذ عقاري  

الو�سط  ال�سرق  الدارة  ديرة مكتب  دبي   : عنوانه  املحدود  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  التنفيذ:بنك  طالب 
:يعلن  واخ��رون عنوانه  املهريي  املنفذ �سده :عتيق خلفان عبداهلل رحمه  دبي  ���س.ب: 66  دبي لالنرتنت  مدينة 
بوا�سطة وكيلة القانوين مكتب املحامي نا�سر حمد �سهيل اخلييلي API WORLD TOWER مكتب رقم 903 

ت: 043515254 ف: 043515284 �س.ب: 24526 دبي. املنفذ �سده: حمده خلفان عبداهلل رحمه املهريي
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات:نوع العقار حق منفعة على ار�س وما عليها 

من بناء املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول رقم الر�س 352 امل�ساحة 750 مرت مربع التقييم 3600000 درهم.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الو�سط  ال�سرق  الدارة  ديرة مكتب  دبي   : عنوانه  املحدود  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  التنفيذ:بنك  طالب 
:يعلن  واخ��رون عنوانه  املهريي  املنفذ �سده :عتيق خلفان عبداهلل رحمه  دبي  ���س.ب: 66  دبي لالنرتنت  مدينة 
بوا�سطة وكيلة القانوين مكتب املحامي نا�سر حمد �سهيل اخلييلي API WORLD TOWER مكتب رقم 903 

ت: 043515254 ف: 043515284 �س.ب: 24526 دبي. املنفذ �سده: حمده خلفان عبداهلل رحمه املهريي
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�سر  امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه  التالية لر�سوم  ايام  الع�سرة 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات:نوع العقار حق منفعة على ار�س وما عليها 

من بناء املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول رقم الر�س 352 امل�ساحة 750 مرت مربع التقييم 3600000 درهم.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي
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اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم  2018/288 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:حممد اعظم خان �سواتي عنوانه : دبي ديرة منطقة بور �سعيد بناية �سيتي افينو الطابق الثاين مكتب 
رقم 207-208 مقابل بوملان �سيتي �سنرت وبجانب بناية ال�سياد املنفذ �سده :ح�سني فوؤاد حم�سن جواد ال�سجواين 

عنوانه :امارة دبي �سارع جمريا- جمريا 1 �سارع البدع رقم B 39 فيال رقم 18 و 20 متحرك رقم 0507575354
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�سر  ال تقل هذه  امل��زاد ب�سرط  التالية لر�سوم  اي��ام  الع�سرة 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات:نوع ار�س وما عليها من بناء املنطقة الرب�ساء 

الثانية رقم الر�س 1101 امل�ساحة 1393.55 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� )6700000( درهم يباع لأعلى عطاء.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(

فى الدعوى رقم  2018/288 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:حممد اعظم خان �سواتي عنوانه : دبي ديرة منطقة بور �سعيد بناية �سيتي افينو الطابق الثاين مكتب 
رقم 207-208 مقابل بوملان �سيتي �سنرت وبجانب بناية ال�سياد املنفذ �سده :ح�سني فوؤاد حم�سن جواد ال�سجواين 

عنوانه :امارة دبي �سارع جمريا- جمريا 1 �سارع البدع رقم B 39 فيال رقم 18 و 20 متحرك رقم 0507575354
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة  عن ع�سر  ال تقل هذه  امل��زاد ب�سرط  التالية لر�سوم  اي��ام  الع�سرة 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات:نوع ار�س وما عليها من بناء املنطقة الرب�ساء 

الثانية رقم الر�س 1101 امل�ساحة 1393.55 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� )6700000( درهم يباع لأعلى عطاء.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1926/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : احالة الق�سية رقم:2020/2221 من حمكمة التجاري اىل حمكمة البتدائية

طالب الإعالن :  �سما المارات لال�ستثمار �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- توفيق ابراهيم م�سطفى الب�سيهي - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة الق�سية رقم:2020/2221 من حمكمة التجاري 

ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة  املوافق  2020/11/23   لها جل�سة يوم الثنني  البتدائية. وح��ددت  اىل حمكمة 

التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 
  رقم:2020/3/6433 

املنذر:�سيف باحل�سا للعقارات - موؤ�س�سة فردية
املنذر اليه:بالل احمد غولزار

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6280 
املنذر:مركز دكتور نيوتر�سن �س.ذ.م.م - فرع دبي

املنذر اليه:ات�س تي ا�س لتجارة اجهزة الطب �س.ذ.م.م
�سند  قيمة  نظري  بذمتها  املرت�سدة  املديونية  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذرة/امل��ن��ذر  تكلف 
الدين )379.612( درهم ثالثمائة وت�سعة و�سبعون الف و�ستمائة واثني ع�سر درهم 
يف خالل مدة اأق�ساها 5 ايام من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم اللتزام بال�سداد �سيتم 
اتخاذ الج��راءات الق�سائية وفقا لن�س املادة 63/2 من قرار جمل�س ال��وزراء رقم 
2018/57 يف �ساأن الالئحة التنظيمية للقانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن 

الجراءات املدنية والر�سوم وامل�ساريف وهذا للعلم والحاطة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن حكم بالن�ضر

                   يف  الدعوى رقم 6158/2020/13 عمايل جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )208976( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم 

 mb20380939ae:والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن :  راهول تيكام  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جلوبال لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/9/6 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ع��ودة اىل  دره��م وبتذكرة  للمدعي مبلغ )205.216(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  تيكام  راه��ول  ل�سالح/ 
موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من ر�سوم م�سروفات الدعوى . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 4395/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )86.427.52( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- بي ايه كيه للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
بني  امل��ربم  ال��ت��ج��اري  العقد  اول:ب��ان��ف��اذ   2020/10/19 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
والفائدة  درهم   )86.427.52( مبلغ  للمدعيه  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   - الطرفني 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/2/25 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم 

وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2935/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :1- اول ا�سدار امر اداء بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتهما 
مبلغ )90961.16( درهم مع الفائده القانونيةبواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 2- ثانيا مع 

الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بقوة القانون  
طالب الإعالن : لماركيز انرتنا�سيونال )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ماركة هو�سبيتالتي �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
 - الطرفني  ب��ني  امل���ربم  ال��ت��ج��اري  العقد  اول:ب��ان��ف��اذ   2020/7/30 بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
انرتنا�سيونال  لماركيز  للمدعيه/  ت��وؤدي  ب��ان  ����س.ذ.م.م  هو�سبيتالتي  ماركة  عليها/  املدعي  ثانيا:بالزام 
تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )90961.16( مبلغ  م�سوؤولية حم��دودة(  ذات  )�سركة 
املطالبة الق�سائية يف:2020/7/22 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف  - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 4528/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )756375.9( درهم والفائدة 

القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : �سركة ما وراء اخلليج لعمال الملنيوم والزجاج ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:عبري عبيد فار�س غافان الدهماين - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- 3 دي ميغا�سرتاكت�سار�س ل�سناعة ال�سغال املعدنية �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه   - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

مبلغ  للمدعية  ي����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   2020/10/25 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت 
)756.375.9( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% على املبلغ من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2020/10/11 
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  - ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر 

 5616/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1-  �سركة كيوبك اإنريجي ذ.م.م 2- فيري جتارة املنتجات ال�سا�سية 

للمعادن غري احلديدية �س.ذ.م  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد ر�سا حممد العطار 

وميثله / يا�سني ابوبكر �سامل احلامد 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)874058( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر 

 3553/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  رو�سن اقبال حممد اقبال  - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع - فرع دبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)125865.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   

اعالن بالن�ضر 
 5565/2020/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  ان�سومان �ساك�سينا مادان  - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع - فرع دبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)93809.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   

اعالن بالن�ضر        
  

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ايكو 8 لرتكيب �سبكات الت�سال �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ديكولب �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1-ت�سجيل الدعوى والت�سريح ب�سداد الر�سم املقرر واعالن 
املدعي عليها بن�سخة منها للرد عليها ومن ثم احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  درهم   )59.734.40( وق��دره  مبلغ 

التام 2- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2020/11/30 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 16/2020/949 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ايه �سي ا�س حلوبتك للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام  )ارام��ت��ك(  للتكنولوجيا  المريكية  العربية  ال�سركة 
)113.522.94( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2020/2/22 وحتى متام ال�سداد 

والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�سوري 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن حكم بالن�ضر

                   يف  الدعوى رقم 1808/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )953085.86( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  البنك العربي املتحد  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ني�سا جوزيف بارامبي اك�سافري - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/9/21 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/ البنك العربي املتحد بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )953085.86( 
درهم بال�سافة اىل الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2020/6/3 وحتى ال�سداد التام 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 4219/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : براء ذمة من ال�سيكات رقم 000233 ، 000027 ومن ال�سمانة ال�سخ�سية 

ال�سادرة ب�ساأنها وا�ستبدالهما مع العفاء من امل�سوؤولية الناجتة عن التوقيع عليهم
طالب الإعالن :  ا�سيت اهوجا كري�سنالل اهوجا  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- بنك ابوظبي التجاري 2- �سريبرا ميدل اي�ست �س.م.ح - �سفته بالق�سية 
: املدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
ال�سيكات رقم 000233 ،  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها براء ذمة من  مو�سوع الإع��الن : قد 
امل�سوؤولية  من  العفاء  مع  وا�ستبدالهما  ب�ساأنها  ال�سادرة  ال�سخ�سية  ال�سمانة  وم��ن   000027
الناجتة عن التوقيع عليهم. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/11/17  ال�ساعة 9.30 
�س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 3983/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ التفاقية وقدره )350.000( يورو 
وهو مايعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب

طالب الإعالن :  �سريوكو دي دبليو �سي �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�س - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 
املدعي  الزام  اماراتي مع  يورو وهو مايعادل )1.515.500( درهم  التفاقية وقدره )350.000( 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2020/12/6  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن بعد لذا  9.30 �س يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6408 
املنذر:ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:ديجيتال ني�سن �س.ذ.م.م
بح�سب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع 
يوما   )15( دره��م ومبهلة مدتها  بقيمة )13250(  ب��ت��اري��خ:2020/7/15 
ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال الخالء  ب��ن��ود عقد الي��ج��ار م��ن  ح�سب 
ف�س  م��رك��ز  ل���دى  امل��ت��ب��ع��ة  الج������راءات  ح�سب  ذل���ك  امل���اأج���ور  وت�سليمنا 

املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6208 
املنذر:فرحان عبدالرحيم فريدوين بوكالة ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:اكريليك لند �س.ذ.م.م
بح�سب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع 
بتاريخ:2020/7/5 بقيمة )7100( درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من 
امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال الخ���الء وت�سليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6207 
املنذر:فرحان عبدالرحيم فريدوين بوكالة ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:اكريليك لند �س.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد اليجار 
بتاريخ:2020/4/1  املرجتع  اليجار  �سيك  حيث  ا�ستحقاق  بدون  فرتة  لوجود 
بقيمة )8100( درهم و �سيك اليجار الخر املرجتع بتاريخ:2020/7/1 بقيمة 
وال  الع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )30( دره��م ومبهلة مدتها   )8100(
ف�س  مركز  ل��دى  املتبعة  الج����راءات  ح�سب  ذل��ك  امل��اأج��ور  وت�سليمنا  الخ���الء 

املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6193 
املنذر:نا�سر مري عبداهلل خوري عن نف�سه وب�سفته وكيال ورثة مري خوري

املنذر اليه:مغ�سلة بريفكت �سوي�س
اليجار  عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق للماأجور من تاريخ 2019/7/1 حيث انتهاء عقد اليجار 
وجتديده من تلقاء نف�سه ملده ايجاريه جديدة بذا ال�سروط وبدون �سداد قيمة اليجار 
اىل الن بال�سافة اىل �سريبة دبي العقارية 20% من قيمة العقد مبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6320/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/266 جتاري جزئي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )69106.27( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : دار التمويل �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- حميد عبداهلل �سعيد �سامل بن �سماء - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  

-  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )69106.27( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : دانة اخلليج للو�صاطة التجارية �ش.ذ.م.م 
النهدة   - دي���ره   - ح��م  ب��ن  م�سلم  ���س��امل  م�سلم  ال�سيخ  م��ل��ك   6-5 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 682133  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة   -
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1108492  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل حماكم  ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/5  واملوثق لدى كاتب  وذل��ك مبوجب 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2020/10/26 بتاريخ  دبي 
املعني مبادئ ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل 
املو�سى - بردبي - عود ميثاء -  هاتف : 048866575  املحمول : 048866575 م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�صابات 
  - - عود ميثاء  بردبي   - املو�سى  411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل  رقم  : مكتب  العنوان 

هاتف : 048866575  املحمول : 048866575  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية دانة اخلليج للو�صاطة التجارية �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2020/11/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/26 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002750/ 

اىل املحكوم عليه:في�سل نور يو�سف
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سركة جمموعة 

المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع -  يف الق�سية امل�سار اليها اعاله 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:31627 درهم 

من  يوما   15 خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   
تاريخ اعالنك/اعالنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
القا�ضي/وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�ضارقة
حمكمة التنفيذ املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6210 
للعقارات  ال�سويب  �سركة  واإدارة  بوكالة  ���س.ذ.م.م  الو�سط  املنذر:القوز 

ذ.م.م
املنذر اليه:اكريليك لند �س.ذ.م.م

بح�سب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع 
بتاريخ:2020/4/4 بقيمة )9000( درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من 
امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن وال الخ���الء وت�سليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6209 
للعقارات  ال�سويب  �سركة  واإدارة  بوكالة  ���س.ذ.م.م  الو�سط  املنذر:القوز 

ذ.م.م
املنذر اليه:اكريليك لند �س.ذ.م.م

بح�سب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع 
يوما   )30( مدتها  ومبهلة  دره��م   )9000( بقيمة  ب��ت��اري��خ:2020/4/14 
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6192 
املنذر:ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:عظيم خان عبداهلل )اجلبل ال�سامخ للتجارة �س.ذ.م.م(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
املرجتعه  الي��ج��ار  �سيكات  ا�ستحقاق حيث  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الي��ج��ار 
درهم   )17500( �سيك  ك��ل  بقيمة   2020/7/10 و  ب���ت���اري���خ:2020/4/10 
الخالء  وال  الع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )30( ومبهلة مدتها 
ف�س  م��رك��ز  ل���دى  امل��ت��ب��ع��ة  الج������راءات  ح�سب  ذل���ك  امل���اأج���ور  وت�سليمنا 

املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/5245 
املنذر:ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:حممد احمد ال�سويدي خلدمات الفنية
بح�سب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع 
بتاريخ:2020/4/8 بقيمة )4250( درهم واخر مرجتع بتاريخ:2020/7/8 
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( مدتها  ومبهلة  دره��م   )4250( بقيمة 
املتبعة  املاأجور ذلك ح�سب الج��راءات  الع��الن وال الخ��الء وت�سليمنا 

لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13088 بتاريخ 2020/11/15   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/5244 
املنذر:فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين بوكالة ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:�سيف تيك لالعمال الفنية �س.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد اليجار 
لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك اليجار املرجتع بتاريخ:2020/3/30 
بتاريخ:2020/6/30  امل��رجت��ع  الخ��ر  الي��ج��ار  و�سيك  دره��م   )13200( بقيمة 
بقيمة )13200( درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 
وال الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



•• ال�شارقة-الفجر:

اأكدت الدكتورة فاطمة املزروعي �ساحبة موؤ�س�سة حكايات للكتب، 
واجتماعية،  ثقافية  م��ن��ارة  للكتاب  ال���دويل  ال�سارقة  معر�س  اأن 
خ وجوده على مدى  وج�سر توا�سل بني خمتلف بلدان العامل، ر�سرّ
والر�سامني  الأدب��اء  جتمع  التي  الفعالة  مببادرته  عديدة  �سنوات 

واملوؤثرين، وكل العاملني يف �سناعة الكتاب واملعرفة. 
هيئة  نظمته  التي  املعر�س  م��ن   39 ال���دورة  يف  م�ساركتها  خ��الل 
قالت  ال�سارقة”،  من  يقراأ  “العامل  �سعار  حتت  للكتاب  ال�سارقة 
املعر�س توا�سله  اأهم عوامل متيز  “لعل من  املزروعي:  الدكتورة 
الدائم مع املثقفني والنا�سرين، ل�سماع اآرائهم والتوا�سل معهم من 

اأجل التطوير«.
ت�سري املزروعي اإىل اأن موؤ�س�سة حكايات للكتب تاأ�س�ست يف اأبوظبي 
يف �سهر اأغ�سط�س من العام 2016، وهي مكتبة ودار ن�سر، تعنى 
على  الرتكيز  مع  والعاملية،  املحلية  واخليالية  التعليمية  بالكتب 
بتقدمي  اهتمامها  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  امل��ن�����س��ورة  الكتب 
الدكتورة  والفرن�سية.وحتدثت  الإجنليزية  الكتب  اإ�سدارات  اأبرز 

املزروعي عن هدف م�ساركة موؤ�س�سة حكايات يف معر�س ال�سارقة 
هذه  خ���الل  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  “ت�ستهدف  ب��ق��ول��ه��ا:  للكتاب  ال����دويل 
امل�ساركة امل�ساهمة يف حركة الن�سر، عرب تركيزها على عدة جوانب 
منها ن�سر الكتاب الإماراتي املتميز يف جمال اأدب الأطفال، والذي 
يركز على الهوية اخلليجية ب�سكل عام والإماراتية ب�سكل خا�س«.
ولأن اللعب جزء مهم يف الطفولة، وله فوائد عدة منها الرتويحية 
بت�سنيع  ق��ام��ت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  اأ���س��ارت  والتعليمية؛ 
على  وتركز  الوطنية  الهوية  بتعزيز  ت�سهم  التي  املبتكرة  الألعاب 
اأول  بطباعة  “حكايات” جنحت  اأن  الإم��ارات��ي، مو�سحة  ال��رتاث 
ن” وهي األعاب متنوعة  ب ولورّ كتاب قما�سي، ولعبة احل�سن، و”ركرّ
لرتكيب وتلوين احليوانات، ولعبة ترت�س، اخلا�سة بعلم الإمارات، 

وغريها.
اإىل جتربتها  ب���الإ����س���ارة  امل���زروع���ي ح��دي��ث��ه��ا  ال���دك���ت���ورة  وخ��ت��م��ت 
الإبداعية اخلا�سة، حيث �سدر لها كتاب “املنافرات” الذي ح�سل 
على جائزة يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يف العام 2010، يف 
حني و�سل كتابها “اأقوا�س ال�سداقة” للقائمة الق�سرية يف جائزة 

ات�سالت لكتاب الطفل.

وقال ال�سحفي ب�سام عبد ال�سميع: اعتمدت منهج 
املفكر الدكتور �سلطان القا�سمي يف تناول الق�سايا 
التاريخية  اإب��داع��ات��ه  ع��رب  ف��اأب��ح��رت  والأح������داث، 
باللغة  69 كتاباً  والأدبية وامل�سرحية والتي بلغت 

العربية .
الدكتور  اإبداعات  اأنه تعامل مع  اإىل  الكاتب  ونوه 
القا�سمي كمفكر وحمقق وباحث يطلب احلقيقة. 
 : ال�سميع  عبد  ب�سام  ال�سحفي  الكاتب  واأ���س��اف 
حينما اأكتب عن رمز واأيقونة العروبة، فال بد اأن 
اأحوز من �سريته رائحة اأكتب بها كلماتي، فالإباء 
اأو  برف�س  الوا�سحة  وامل��واق��ف  والكرامة  وال��ع��زة 

تزييف التاريخ �سمته وديدنه وعنوان م�سريته.
لإبداعات  تلخي�ساً   ق��دم  الكتاب  اأن  املوؤلف  وذك��ر 
ال��ق��ا���س��م��ي و���س��خ�����س��ي��ت��ه الأدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة، مع 
اإطاللة عامة على هذه الإبداعات ومنها  ثالثيته 
هولكو”،  املعا�سر”عودة  ل��واق��ع��ن��ا  امل�����س��رح��ي��ة 

و”الق�سية”، و”الواقع طبق الأ�سل”.
املخطوطات  حت��ق��ي��ق  ال���ك���ت���اب  ا���س��ت��ع��ر���س  ك���م���ا 
القا�سمي  �سلطان  الكاتب  لدى  والدقة  والتحري 

يف ت��ربئ��ة اب���ن م��اج��د ، واإزال�����ة ال��ف��ري��ة ع��ن بهاء 
ال��دي��ن ق��راق��و���س ، واإدان�����ة الإ���س��ب��ان يف »حماكم 
التفتي�س« عرب23 وثيقة دونت عمليات املحاكمة 
اأن  و�سهادات املحكوم عليهم بالإعدام، م�سريا اإىل 
وثائق  ع�سر  ق��دم  اأدي���ن«  »اإين  كتابه  يف  القا�سمي 
بعد  املوري�سكيني  امل�سلمني  له  تعر�س  ما  ك�سفت 

�سقوط غرناطة.
واأفاد باأن �سلطان القا�سمي قدم يف روايته »الأمري 
الثائر« حكاية واقعية بكل تفا�سيلها، واأن الأمري 
الدول،  اأق���وى  يهزم  اأن  رف��اق��ه  م��ع  ا�ستطاع  مهنا 
امل��خ��زي، فما  �سقوطه  ك��ان  برفاقه  غ��در  اأن  وي��وم 

اأكرث اأ�سباه الأمري مهنا يف وطننا العربي!!.
العربية  للمكتبة  القا�سمي  �سلطان  اأ���س��اف  كما 
الباحثون  اإليها  ي�ستند  هامة  معلومات  والعاملية 
يف ت��اري��خ اإف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��ا ع��رب خم��ط��وط��ات قام 
بتحقيقها وترجمتها مبنهج علمي دقيق، ومنها: 
الربيطاين  والحتالل  زجنبار،  �سالطني  ر�سائل 
لعدن، وتق�سيم الإمرباطورية العمانية، ويوميات 
ديفيد �سيتون، و�سراع القوى والتجارة يف اخلليج. 

ال�سميع:”  ع��ب��د  ب�����س��ام  ال�سحفي  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
�سلطان مدينة   .. “القا�سمي  كتاب  ا�ستعر�ست يف 
اخلبز الفكري” ثالثية الكاتب �سلطان القا�سمي 
راي���ة  الذات”و”حتت  “�سرد   : وه����ي  ال���ذات���ي���ة 

الحتالل”و”�سرية مدينة«.
القا�سمي،  �سرية  تطالع  حينما   : الكاتب  ويتابع 
لوفائه،  ف��رح��اً  عيونك  تبكي  م�سريته،  وت�ساهد 
ف��ق��د لزم���ت���ه ال��رح��م��ة، وق�����اده الإمي������ان، فحقق 
امل�����س��وؤول��ي��ة، ف�سار  الإب�����س��ار ملعنى احل��ي��اة وف��ق��ه 
الروح  ال�سالكني حلياة  ُينري دروب  القا�سمي بدراً 
»اإق��راأ«، وحكم باحلكمة، فرتجمت  عرب م�سروعه 
عاطفته نهج الأبوة، اإنه فار�س نبالء الفكر املفكر 
اخلبز  مدينة  حاكم  القا�سمي  �سلطان  والباحث 
عبد  ب�����س��ام  ال�سحفي  ون���وه  ال��ف��ك��ري»ال�����س��ارق��ة«. 
ال�سميع اإىل اأن كتابه اجلديد تناول حلظة القرار 
، والإدان��ة يف  للكتابة عن املفكر �سلطان القا�سمي 
ومقتطفات   ، وال��ر���س��د  والتلقي   ، ال�سمت  زم��ن 
من الب��داع ، وال�سارقة وج��دان كتاب ، ونبذة عن 

�سلطان الفكر واأعماله امل�سرحية.

ب�سام  ال�سحفي  الكاتب  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
عبد ال�سميع ، وقع خالل افتتاح املعر�س يف الرابع 
:” م�سافر يف زمن  رواي��ت��ي��ه  اجل���اري  ال�سهر  م��ن 
“.    واأ���س��در املوؤلف   2020 “ ، و”�سرخة  املنع 
النيل  “ر�سالة  اجل����اري  ال��ع��ام  خ���الل  ك��ت��ب  �ستة 
�سفرة   - الرجل  ه��ذا  و“اأوقفوا  ال�سي�سي”،  اإىل 
ال�ستثنائي”  “احلج  و  م�سر”،  ع��ل��ى  امل���وؤام���رة 

للعام 2020 .
“رحلتي مع النووي”، وال��ذي تناول   كما اأ�سدر  
ميدان  يف  عاماً   13 مل��دة  ال�سحفيه  جتربته  فيه 
اأول  براكة  ال�سلمية عرب م�سروع  النووية  الطاقة 
م�سروع عربي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية 

ال�سليمة.
ال�سميع،  ع��ب��د  ب�����س��ام  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ك��ات��ب  وع��م��ل 
رئي�س حترير لعدد من ال�سحف امل�سرية منها : 
الأمة”،  “حديث  و�سحيفة  “امل�سري”،  �سحيفة 
البداع  منها جائزة  كما حازعدة جوائز �سحفية 
ال�سحفي عام 2006، وجائزة ال�سحافة العربية 

عام 2017.

ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأهل  من  لفيف  ح�سره  مهيب  ثقايف  حفل  يف 
الثقافة والأدب واملفكرين وكبار زوار معر�س 
ال�39  ل��ل��ك��ت��اب يف دورت�����ه  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة 
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة وقعت  امل��ن��ع��ق��دة يف م��رك��ز 
�سحر  ال�ساعرة  والأدي��ب��ة  الإع��الم��ي��ة  الكاتبة 
يحمل  ال��ذي  اجلديد  ال�سعري  وليدها  حمزة 
اأم�س  “ م�ساء  اأ�سماء  “ق�سائد مللهمتي  عنوان 
مبعر�س  ال��ت��واق��ي��ع  رك����ن  يف  اجل��م��ع��ة  الأول 
احلالية  دورت����ه  يف  للكتاب  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
للمعار�س  ال�سارقة  اأك�سبو  مركز  يف   2020
اإب�����داع م��ئ��ة عربي  اإىل ج��ان��ب ت��وق��ي��ع دي�����وان 
ل��الأدي��ب��ة زي��ن��ة ال��ك��ن��دي واآخ�����رون م��ن الكتاب 

والأدباء واملوؤلفني.
يحمل  �سعري  دي���وان  اأ�سماء  مللهمتي  ق�سائد 
خ�سو�سية �سعرية مرهفة وي�سم العديد من 
الق�سائد الغزلية التي تتغنى مبلهمة ال�ساعرة 

التي  “اأ�سماء”  احلميمة  الراقية  �سديقتها 
لها  لتن�سد  لها  ملهمة  حمزة  �سحر  اعتربتها 
هذه الق�سائد مع اإطاللة كل �سباح وهي التي 
روحها  ت��واأم  زال��ت  وم��ا  بالعمل  زميلتها  كانت 
و�سديقتها احلميمة حني كانت تعمل ال�ساعرة 
التي  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  يف 
غادرتها قبل عامني لتحمل اأروع ذكرياتها مع 

ملهمتها اأ�سماء .
تر�سل  كانت  باأن  �سحر حمزة  ال�ساعرة  وقالت 
لها حتية �سباحية بكلمات حمفزة كل يوم عرب 
الربيد اللكرتوين الداخلي يف مكتبها الأمر 
اأن  بعد  نف�سها  ت��اأث��ري كبري يف  لها  ك��ان  ال��ذي 
حتول بالن�سبة لل�ساعرة كروتني يومي بحياتها 
وم�ساعر فيا�سة وحب عميق ل�سديقتها اأ�سماء 
التي ت�سغرها باأعوام عدة وقد ارتبطت حمزة 
روحيا بها ك�سديقة املحفزة فكانت ردودها لها 
يف  جمعها  مت  متوالية  بق�سائد  ال��ربي��د  على 

ديوان �سعر والذي اأهدتها جميعها لها.

���س��در ل��ل�����س��اع��رة �سحر ح��م��زة اأرب���ع���ة دواوي���ن 
الذي  ال��ق��م��ر  اإىل  ر���س��ائ��ل  ك���ان  اأول��ه��ا  �سعرية 
لي�سمل  عممته  ث��م  ل��زوج��ه��ا  ب��داي��ة  اأه��دت��ه��ا 
فقط  للن�ساء  ق�سائد  دي���وان  ث��م  ال��رج��ال  ك��ل 
لها  �سديقات  ل��ع��دة  بق�سائد  ب��ه  تغنت  ال���ذي 
ع���ربن ب��ح��ي��ات��ه��ا ث���م دي�����وان ���س��ب��اح اخل���ري يا 
وط���ن وق���د اأه��دت��ه ال��ك��ات��ب��ة وال�����س��اع��رة حمزة 
مكانة  لها  التي  احلبيبة  الإم����ارات  دول��ة  اإىل 
بحفظ  تتميز  عربية  كدولة  قلبها  يف  خا�سة 
ال�سعوب الذين  كرامة الإن�سان ول تفرق بني 
من  فيها  املقيمني  م��ن  لهم  وطنا  يعتربونها 

خمتلف اجلن�سيات .
من  �سفحة   180 يف  يقع  اجل��دي��د  ال��دي��وان 
ل���وح���ة تعبريية  وي��ع��ل��وه��ا  ال�����س��غ��ري  احل���ج���م 
للفنانة الأردنية املبدعة اآن الزعبي الت�سكيلية 
متنوعة  معربة  لوحات  ت�سميم  يف  تبدع  التي 
ق�سائد  اإح��دى  يف  �سحر  تقول  للن�ساء  خا�سة 
تتغنى  وه���ي  م��ل��ه��م��ت��ي  اأ���س��م��اء  اإىل  ال���دي���وان 

ب�ساعرية باأ�سماء قائلة :
اأ�سماء يا ملهمتي

يا �سديقتي ال�سدوق ما اأطيب لقياك
اأ�سماء يا اأغلى رفيقاتي ما اأحالك

يا نبعا من الطيبة يا غاليتي اأهواك
اأ�سماء يا خليلتي ما اأطيب حمياك

اأ�سماء ملهمتي يا �سوتا ي�سمع اآهاتي
يا عطر ورد يفوح يف حنايا ملفاتي

يا كتابا مفتوحا بالفرح والبدائع حياك
يا كل الطيبة يف زمن املاديات

ويا كل العطاء يف زمن العرثات
اأ�سماء اأنت ا�سم نادر بني الأ�سماء

اأنت �سجرة فرح يف جنان ال�ساحلات
اأنت الفرح القادم يف حياتي املنغ�سات

اأ�سماء ملهمتي ما اأغالك
اأ�سماء �سديقتي ما اأبدع حمياك

يا رمزاً راقيا �سباقا يف النائبات
ويا رمز الوفاء يف دنيا اخليانات

اأنت الوفاء واحلب يا كل ال�سديقات
دمت �ساملة يا اأرق املخلوقات

مودتي
�سحر

�صاحبة موؤ�ص�صة حكايات للكتب 

الكاتبة والنا�سرة فاطمة املزروعي: »ال�سارقة الدويل للكتاب« ج�سر توا�سلنا مع العامل

ب�سام عبد ال�سميع يوقع »القا�سمي .. �سلطان مدينة اخلبز الفكري« بال�سارقة للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

الدويل  ال�����س��ارق��ة  معر�س  ا�ست�ساف 
ل��ل��ك��ت��اب، ال��ك��ات��ب��ة الإم���ارت���ي���ة اإمي����ان 
اآرن�ستو  الإي��ط��ايل  والأدي���ب  اليو�سف، 
حتت  اف��رتا���س��ي��ة  جل�سة  يف  ف��ران��ك��و، 
خاللها  ت��ن��اول  لك”،  “اأكتب  ع��ن��وان 
ت���وج���ه���ات امل���وؤل���ف���ني والأدب����������اء عند 
الإبداعية،  اأعمالهم  كتابة  ال�سروع يف 
والأثر الذي ترتكه اجلوائز اأو النقد 

على اأعمالهم امل�ستقبلية.
اجلل�سة،  م�ستهل  يف  ال�سيفان  واتفق 
�سيئاَ  ال���ع���ام  ه����ذا  اخ��ت��رب  ال���ع���امل  اأن 
جديداً، وغري موؤلوف، جراء تداعيات 

اإىل  اأدى  وكيف   ،19 كوفيد  جائحة 
ت��وح��ي��د ج��ه��وده��م يف م��واج��ه��ت��ه، كما 
��اب، والأدب�����اء لطرح  ف��ت��ح ن��اف��ذة ل��ل��ك��ترّ
العديد من الق�سايا، واملتغريات التي 

اأحدثتها اجلائحة.
�ستوؤثر  اجلائحة  اأن  اليو�سف  واأك��دت 
على اأقالم املوؤلفني، وطرحهم الأدبي، 
اأعمالها  يف  تتناول  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية 
املح�سو�س،  غ��ري  الإن�����س��اين  احل����راك 
الثقافات  اخ��ت��الف  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون 
اأن  اعتبار  على  ال��ل��غ��ات،  اأو  والعقائد 
املالمح،  م��ن  كثري  يف  تت�سابه  الأمم 
وتت�سارك ذات املخاوف، وتواجه نف�س 
التحديات ل �سيما يف الوقت الراهن.

ويف حديثها حول دور اجلوائز وتاأثري 
واأعماله  الكاتب  م�سرية  على  النقد 
على  احل���ائ���زة  اأو���س��ح��ت  امل�ستقبلية، 
موؤلفها  للرواية عن  الإم��ارات  جائزة 
اأن   ،2016 عام  ال�سم�س”  “حار�س 
حدين،  ذو  ���س��الح  وال��ن��ق��د  اجل���وائ���ز 
ويتاأثر بها الكترّاب، فمنهم من تدفعه 
ملوا�سلة  م��ن اجل��ه��د  م��زي��د  ب���ذل  اإىل 
ت���ق���دمي اأع����م����ال م��ت��م��ي��زة ل ت��ق��ل يف 
جودتها الأدبية عن �سابقاتها، ومنهم 
اأو لتاأثريات  من يخ�سع ل�سغوطاتها 
ال��ن��ق��د ال�����س��ل��ب��ي لأح�����د اأع���م���ال���ه، ما 
اإ�سداراته  اإىل تراجع يف ج��ودة  ي��وؤدي 

الأدبية.

وب������دوره ك�����س��ف ال����روائ����ي الإي���ط���ايل 
خ���الل اجلل�سة عن  ف��ران��ك��و  اآرن�����س��ت��و 
اإيطالية  ن�سخة  حت�سري  يف  ���س��روع��ه 
من اأعمال ال�ساعر املك�سيكي ال�سهري، 
الفائز بجائزة نوبل لالأداب، اأوكتافيو 
اإىل  دف���ع���ه  ذل����ك  اأن  م��و���س��ح��اً  ب�����اث، 
اأعماله،  الط��الع على عدد كبري من 
واأعمال �سعراء اآخرين، خالل الفرتة 

املا�سية واحلالية.
الأدب���اء،  ت��اأث��ري اجلائحة على  وح��ول 
اأك���د اأن��ه��ا اأع���ادت اأ���س��وات��اً ع��دي��دة من 
الذين  ��ت��اب  ال��كرّ اأذه�����ان  اإىل  ال��ت��اري��خ، 
تلك  لتحويل  احلظر  فرتات  ا�ستغلوا 
داعياً  روائ��ي��ة،  اأع��م��ال  اإىل  الأ����س���وات 

التوا�سل  تعزيز  اإىل  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
لالأعمال  الرئي�س  امل��ح��رك  باعتباره 

الفنية، 
والأدبية الإبداعية.

يكتب  “ملن  ����س���وؤال  ع���ن  اج��اب��ت��ه  ويف 
�سخ�سياً  اأنه  فرانكو  اأو�سح  املوؤلف”؟ 
ع���ن نف�سه،  وي��ك��ت��ب  ل���ل���ق���ارئ،  ي��ك��ت��ب 
يف  مثاًل  يحدد  اأن��ه  اإىل  ذل��ك  مرجعاً 
املعايري  م��ن  جمموعة  الأدب����ي  عمله 
الإن�سانية التي جتمع الأفراد بع�سهم 
والتطلعات  الهموم  ويتناول  ببع�س، 
والأحالم التي ي�سرتكون بها، م�سرياً 
اإىل اأن مهمة الكاتب هي جعل العامل 

خاٍل من الأخطاء.

ا�صت�صاف اإميان اليو�صف واالأديب االإيطايل اآرن�صتو فرانكو

حوار اإماراتي اإيطايل حول توجهات الكتابة بعد »كوفيد 19« يف »ال�سارقة الدويل للكتاب«

الإعالمية �سحر حمزة توقع ديوانها ال�سعري اجلديد ق�سائد 
مللهمتي اأ�سماء مبعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 2020

كتابه   ، ال�صميع  عبد  ب�صام  وال��روائ��ي  ال�صحفي  الكاتب  وق��ع 
وذلك  الفكري”،  اخلبز  مدينة  �صلطان   .. “القا�صمي   : اجلديد 

خلل اختتام فعاليات معر�ش ال�صارقة الدويل للكتاب 2020 .
وقال الكاتب ب�صام عبد ال�صميع: “�صارعت باإ�صدار هذا الكتاب، 
رغبة يف التعبري عن احلب لهذه ال�صخ�صية االإبداعية االإ�صلمية 
العربية ذات املواقف التاريخية وحاملة منهاج القيم الرا�صخة 
كاجلبال ال تزعزها االأحداث، وتك�صف املحن عن مزيد من قوتها 

و�صلبتها “.
للإعلن  مثالية  فر�صة  للكتاب  ال�صارقة  معر�ش  يعد   : واأ�صاف 
عن االإ�صدار اجلديد، وا�صفًا كتابه باأنه رحلة عا�صق يف اإبداعات 
الكاتب والباحث واملحقق �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 

القا�صمي حاكم اإمارة ال�صارقة .
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االأوبرا امل�صرية �صرح ثقايف وغنائي على م�صتوى الوطن العربي

عا�سي احلالين: اأحب 
التمثيل ب�سدة، واأمتنى 
اإيجاد ال�سيناريو اجليد

يف  م�������س���ارك���ت���ك  ع����ن  • م�������اذا 
يف  العربية  املو�سيقي  مهرجان 

ظل انت�سار فريو�س كورونا؟
- الأوبرا امل�سرية �سرح ثقايف 
الوطن  م�ستوي  علي  وغنائي 
ال���ع���رب���ي وج���م���ه���ور الأوب�������را 
واأ���س��ري��ت على  مثقف ج���داً، 
احل���������س����ور رغ�������م ف����ريو�����س 
اأت��خ��ذت كل  ك��ورون��ا، ولكنى 

الحتياطات الإحرتازية.
 • م��اذا متثل م�سر لعا�سي 

احلالين؟
ق��ي��م��ة كبرية  ل��ه��ا  - م�����س��ر 
وع����زي����زة ف���ى ق��ل��ب��ى، واأن����ا 
بها  التواجد  حري�س على 

دائما.
اأغ������اين  ت����ق����دم  مل�������اذا   •
ب�سكل  مل�������س���ر  وط����ن����ي����ة 

م�ستمر؟
- لننا نعي�س فى وطن 
ع����رب����ي واح��������د ولب�����د 
ال�سالح  ف��ى  نفكر  اأن 

ودم  واإجتماعي  عقلي  وراب���ط  ت��اري��خ  يجمعنا  وك��اأخ��وة  كعرب  ال��ع��ام 
ون�سيج واحد وفى م�سر جميع اأحبابى واأ�سدقائى.

الأوبرا؟ م�سرح  علي  اأغنية  يف  الوليد  ابنك  م�ساركة  عن  • حدثنا 
يحب  فهو  اأب���وة،  م��ن  اأك��رث  �سداقة  ه��ى عالقة  بالوليد  - عالقتى 

م�سر ب�سكل كبري،
"مايل �سرب" �سمن فعاليات املهرجان ونالت  اأغنية   و�ساركنى فى 

اإعجاب اجلمهور.
بالوليد؟ يجمع  فني  عمل  يوجد  • هل 

- بالفعل يوجد تعاون بيننا فى اأغنية دويتو وانتهينا من ت�سجيلها 
وقريباً �ستطرح على طريقة الفيديو كليب و�سيعر�س يف نهاية العام 

علي القنوات الف�سائية ومواقع التوا�سل الإجتماعي.
القادمة؟ اأعمالك  عن  • ماذا 

- انتهيت من األبومي اجلديد وكان من املفرت�س اأن ي�سدر فى بداية 
ال�سيف، ولكن لظروف ما حدث فى لبنان وكورونا مت تاأجيل طرح 

الألبوم فى نهاية العام.
بالكورونا؟ اإ�سابتك  عن  • ماذا 

تعفينا،  هلل  واحلمد  كورونا  بفريو�س  وعائلتى  اأن��ا  اأ�سبت  بالفعل   -
والتزمنا باحلجر ال�سحي ومل نغادر املنزل حتت اأى ظرف ملدة  15 

يوًما، واأجرينا فحو�سات وتاأكدنا من ال�سفاء ب�سكل تام.
التمثيل؟ خطوة  فى  التفكري  عن  • ماذا 

اإيجاد �سيناريو جيد واأي�ساً  اأمتنى  اأحب التمثيل ب�سدة، ولكن  اأنا   -
عوامل العمل الفنى املتكامل لتقدمي منتج فنى ناجح للجمهور.

�سيين عبد الوهاب : لن 
اأ�سمح بالجتار باإ�سمي

فني  عمل  اأي  ت��ق��دمي  على  موافقتها  ال��وه��اب  عبد  �سريين  الفنانة  نفت 
يحمل �سريتها الذاتية، واأ�سدرت بياناً اإعالمياً ب�ساأن هذا الأمر.ويف البيان 

الإعالمي من �سريين عبد
الوهاب، لفتت اأنرّ ما يرتدد عن ربط حياتها مب�سل�سل جديد اأخبار عارية 
واأغانيها  اأعمالها  تاركة  الفني  عطائها  اأوج  يف  اأنها  م��وؤك��دة  ال�سحة،  من 

تتحدث عنها.
واأ�سافت �سريين يف بيانها اأنها لن ت�سمح لالإجتار با�سمها حتت اأي م�سمى، 
بدعايا  مل�سل�سل  ال��رتوي��ج  القانونية حيال  الإج����راءات  ات��خ��اذ  م��ن  حم��ذرة 

يعاقب عليها القانون وهي الإعالن مبا هو كاذب.

بني  ال����ت����ع����اون  اأن  ي���ب���دو 
ورد  اللبنانية  املمثلة 
اإيغل  و���س��رك��ة  اخل���ال 
ل�ساحبها  ف���ي���ل���م���ز 
�سيعود  ���س��ن��ان  ج��م��ال 
ال�سنة  ن���ه���اي���ة  ق��ب��ي��ل 
تعاون  فبعد  احل��ال��ي��ة، 
الفالحني"  "ثورة  يف 
2018 ثم يف م�سل�سل 
ورد  تعود  "اأ�سود"، 
اخل�������������ال ل����ل����م����رة 
للتعاون  الثالثة 

اإيغل فيلمز، لكن هذه املرة بن�س  مع 
اأو م�سل�سل خمت�سر ل تتعدى حلقاته 
الع�سر بح�سب املعلومات؛ وهو يجمع 
املمثل  زميلها  جانب  اإىل  اخل��ال  ورد 
با�سم مغنية بعد اأن �ساركا معاً يف ثورة 
الفالحني و"اأ�سود" الذي نال جناحاً 
على  جيداً  فنياً  ثنائياً  و�سكاًل  لفتاً  
املطلوبة للجمع بني  الكيمياء  �سعيد 

ممثلني.
عن  م��وؤك��دة  معلومات  ل  الآن،  حتى 
اإيغل  ���س��رك��ة  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��نرّ  ال��ق�����س��ة، 
العمل  ه���ذا  اإن���ه���اء  ت�ستعجل  ف��ي��ل��م��ز 

التي  الرم�سانية  الدراما  اإىل  لتتجه 
ور�س  ط��ري��ق  ع��ن  بتجهيزها  ���س��ت��ب��داأ 
الت�سوير ابتداًء من دي�سمرب/ كانون 

الأول املقبل.
ُيذكر اأن م�سل�سل "هند خامن" ُيعر�س 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى حم��ط��ة اجل��دي��د وت���وؤدي 
بطولته النجمة ورد اخلال اإىل جانب 
املمثل ال�سوري خالد القي�س، يف ق�سة 
امل�ساكل  م��ن  جمموعة  ت�سوبها  ح��ب  
الثنائي  ي���ح���اول  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التغلب عليها والعي�س بعيداً يف قالب 

ل تغيب عنه الرومان�سية. 

ميتلك �صوت �صامخ لقبه جمهور الوطن العربى  بفار�ش 
الغناء  يف  البارزة  العلمات  من  ويعترب  االأغنية، 
اأنه  الإمتلكه �صوت جبلى قوى ذو نربة مميزة، 
الذي حتدث يف  هذا  النجم عا�صي احللنى، 
املو�صيقي  مهرجان  يف  م�صاركته  عن  احل��وار 
األبومه  وع��ن  ال����29،  دورت���ه  يف  العربية 

اجلديد، وعن اإ�صابته بالكورونا..

ة  ورد اخلال وبا�سم مغنيرّ
معًا يف تعاون درامي

جلاأت النجمة هنا الزاهد 
لت�سويق  ح����ي����ل����ة  اإىل 
م�سل�سل  لأول  جمهورها 
املطلقة،  ب���ط���ول���ت���ه���ا  م����ن 
يحمل  "بو�سرت"  ن�����س��رت  ح��ي��ث 
ا�سم العمل فقط "حلوة الدنيا �سكر"، 
ينتمي  هل  متابعيها:  توقعات  وطلبت 
امل�سل�سل لت�سنيف الدراما اأم الكوميديا 

اأم الأعمال الرومان�سية؟
وامل�����س��ل�����س��ل امل���ق���رر ط���رح���ه ق��ري��ب��ا، مت 
ال�سرية على كوالي�س  فر�س طوق من 
ت�سويره، كما خال البو�سرت الأول من 

اأي �سورة ول حتى لبطلته هنا الزاهد، 
ال���ت���ي ع��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ع���رب ح�����س��اب��ه��ا يف 
)حلوة  "م�سل�سل  قائلة:  "اإن�ستغرام"، 
م�سل�سل  تفتكروا  قريبا،  �سكر(  الدنيا 

دراما ول كوميدي ول رومان�سي".
ال�45  ن��وع��ي��ة الأع���م���ال ذات  وه���و م��ن 
9 حكايات، يتم تقدمي  حلقة، ويحوي 
ومقتب�س عن  5 حلقات،  يف  كل حكاية 
الذي  الفخراين  ي�سري  الكاتب  فكرة 
يناف�س يف نف�س الوقت بحكايات م�سل�سل 
ال�سيناريو  كتابة  وي��ت��وىل  اأنا"،  "اإل 
�سياء  �سالح،  اإي���اد  ت�سم  كتابة  ور���س��ة 

امل�����س��ري، ه�سام  اأح��م��د  حممد، ف��ي��درا، 
جالل،  حممد  ف��اي��د،  هند  اإ���س��م��اع��ي��ل، 
واإخراج  ال�سايب،  اأمي��ن  بليبل،  اإي��ه��اب 

خالد احللفاوي.
ببطل  هنا  ا�ستعانة  الآن  حتى  وتاأكدت 
خمتلف لكل حكاية، وقام زوجها اأحمد 
فهمي بامل�ساركة يف امل�سل�سل، كما ان�سم 
امل��غ��ن��ي لبطولة  ال��ن��ج��م حم��م��ود ع��ب��د 
احلكاية  وحت���م���ل  احل���ك���اي���ات،  اإح�����دى 
لقلب  خ����ط����وات   9" ع����ن����وان  الأوىل 
حممد  وال��ف��ن��ان  هنا  بطولة  الرجل"، 

كيالين.

هنا الزاهد ت�ستعد لطرح 
م�سل�سل »حلوة الدنيا �سكر«
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اأعرا�ض انف�سام ال�سخ�سية 
والأ�سباب املوؤدية اإىل املر�ض

انف�سام ال�سخ�سية هو واحد من الأمرا�س النف�سية املزمنة التي توؤثر على 
املري�س مع  تعامل  كيفية  على  الأعرا�س  توؤثر  قد  فيما  التفكري،  طريقة 
احلياة اليومية، ويبداأ مر�س انف�سام ال�سخ�سية بالتطور عادة من مرحلة 
البلوغ وال�سباب. وانف�سام ال�سخ�سية مر�س �سائع؛ اإذ اإن حوايل واحد من 
املر�س  من  املبكرة  املرحلة  وت�سمى  بالف�سام،  ي�سابون  �سخ�س  مائة  كل 
وتوا�سله  وعواطفه  املري�س  نوم  يتغري  قد  خاللها  البادرية"،  "املرحلة 
مع املحيطني به وقدرته على التفكري بو�سوح، ولكن يجب األ ُتهمل تلك 

املرحلة؛ لكي ل تتطور الأعرا�س على نحو �سكل خطري.
اأ�صباب انف�صام ال�صخ�صية

والبيئة،  ال���وراث���ة  وم��ن��ه��ا  ال�سخ�سية،  لن��ف�����س��ام  خمتلفة  اأ���س��ب��اب  ه��ن��اك 
وعوامل ال�سغط النف�سية والعاطفية. واأحياناً تن�ساأ يف مرحلة مبكرة جداً 
الإ�سابة  مثل  م�ستقباًل،  ال�سخ�س  اإ�سابة  على  توؤثر  التي  العوامل  بع�س 
بفريو�سات معينة، علماً باأنرّ املرور مبرحلة طفولة غري �سوية يوؤثر اأي�ساً 
يف ظهور اأعرا�س انف�سام ال�سخ�سية، يف حني ُيعدُّ اإدمان اخلمور واملخدرات 

من العوامل املوؤثرة اأي�ساً.
اأعرا�ش انف�صام ال�صخ�صية

�سلة،  ب��اأي  للواقع  مت��ت  ل  اأف��ك��ار  م��ن  ال�سخ�سية  انف�سام  مري�س  يعاين 
الع�سرينيات، وتقل ن�سبة الإ�سابة بها بداية  ال�سباب يف  وي�ساب بها غالباً 

من اخلم�سينيات.
اإل  متعددة،  �سخ�سيات  يج�سد  النف�سام  مري�س  اأنرّ  رائجة  فكرة  وهناك 
اأنرّ هذه الفكرة غرية حقيقية، بل اإنرّ مري�س النف�سام يعاين من اأعرا�س 

اأخرى، مثل:
الهلو�صة

والتخيالت  الهالو�س  من  مبجموعة  ال�سخ�سية  انف�سام  مر�سى  ي�ساب 
اأو ي�سم  لها،  اأ�سياء ل وجود  املري�س  الواقع، وقد يرى  التي تف�سلهم عن 

اأ�سياء ل ي�ستطيع الآخرون �سمها.
�سماع الأ�سوات

اإما  لها؛  وج��ود  ل  اأ���س��وات  �سماع  م��ن  ال�سخ�سية  انف�سام  مري�س  يعاين 
لأ�سخا�س اأو لأ�سياء مرعبة؛ ت�سبب له التوتر والهلع.

املعاناة من االأوهام
يوؤدي مر�س انف�سام ال�سخ�سية اإىل �سعور املري�س مبجموعة من الأوهام 

غري حقيقية، توؤدي به اإىل مزيد من التوتر والقلق.
التفكري امل�صو�ش

يعاين بع�س املراهقني من مر�س انف�سام ال�سخ�سية يف مراحل مبكرة من 
العمر، مما يوؤدي بهم اإىل التفكري امل�سو�س، وم�ساكل يف الرتكيز اأو التفكري، 

ول ي�ستطيعون تذكر الأ�سياء وتنظيم الأفكار، اأو اإكمال املهام.
اهتمام اأقل بالأن�سطة الجتماعية

ينعزل مري�س انف�سام ال�سخ�سية عن املجتمع، ومييل اإىل الوحدة واإظهار 
القليل من الهتمام باحلياة اأو بالعالقات.

الرام�ش؟ الغ�صاء  عن  تعرف  • ماذا 
الغ�ساء الرام�س هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كالإن�سان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�سوء 
ال�سديد وي�سمى اجلفن الرام�س ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�سار ويف العني الي�سرى اإىل اليمني.
؟ اإلينا  ي�صل  حتى  القمر  �صوء  ي�صتغرق  الوقت  من  •  كم 

- ثانية واحدة .
؟ جبال  �صل�صلة  كاأنها  و  تبدو  التي  ال�صوداء  الغابة  توجد  •  اأين 

- توجد يف اأملانيا .
؟ العرب  فتحها  اندل�صية  مدينه  اول  •  ما 

- اجلزيرة اخل�سراء .

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�سان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�سمع حا�سة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�سلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

القـدر 
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فوائد جديدة للقهوة

اأن  اأوه��اي��و، وعلماء من جامعة كاليفورنيا  اأك��د خ��رباء من جامعة ولي��ة 
ا�ستخدام الكافيني يزيد من الرتكيز وكفاءة العمل.

ون�سرت جملة Journal of Psychopharmacology  مقالة 
 72 در���س حالة  اأمريكي م�سرتك،  علمي  فريق  اأج��راه��ا  درا�سة  نتائج  عن 

طالباً مل يكونوا على دراية بالهدف احلقيقي للتجربة.
وفهم الطالب امل�ساركون اأن عليهم جتربة نوع جديد من القهوة، وامل�ساركة 

يف اختيار جماعي للموا�سيع العلمية التي يجب مناق�ستها لحقاً.
ملادة  التجربة عدم وجود ح�سا�سية  امل�ساركني يف  اختيار  وت�سمنت معايري 

الكافايني، وعدم �سرب اأكرث من 4 فناجني من القهوة يومياً.
ن  ووجد اخلرباء يف �سياق التجربة اأن �سرب القهوة قبل اإجناز املهمة ح�سرّ

من تقييم القدرة على العمل للفريق ب� 1.4 مرة.

رزقت احدى ال�سيدات بولد وحيد خرجت به من هذه الدنيا لذلك كانت تخاف عليه جدا خا�سة بعد ان مات 
والده، كانت تعي�س له ومل تكن ترتاح حلظة ال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�سه قد جهزت وطلباته قد نفذت، 
ويف احد الليايل راأت هذه الم يف منامها ان �سيارة �سخمة جاءت م�سرعة و�سدمت ابنها الوحيد وكان قد خرج 
لتوه فرحا من المتحانات، وان ال�سدمة كانت قوية ومل يقم منها وراأت نف�سها وهي تدفنه بيدها بجانب والده 
بل لقد راأت والده يف انتظاره وهو يقول لها اين المانة التي تركتها لك اين ..اين؟ ا�ستيقظت من نومها فزعة 
مذعورة خائفة واخ��ذت تقراأ ايات من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل الراأفة بها وان يطيل يف عمره فهو 
وحيدها. وقفت الم تق�سي حاجات بيتها وهي م�سطربة قلقة تنظر اإىل ال�ساعة واىل الباب بلهفة يف انتظار 
قدوم ولدها ، وبالفعل جاء البن يف موعده اليومي فرحا ن�سطا مقبال اياها وهو يقول اريد الطعام حال واريد 
ان انام قليال لوجود امتحان يف الغد وارغب يف الدرا�سة والتح�سري.. وارتعبت الم وقلقت، هاهو الغد ياأتي ومعه 
امتحان رمبا هذا هو الغد املن�سود.. قررت الم بينها وبني نف�سها ان يذهب الغد اىل اجلحيم ول يهم المتحان 

بل املهم هو الولد فقط، فليدر�س هنا امامي و�ساأتركه ولن اجعله يذهب غدا.
انتهى اليوم ونام الولد واخذت هي تربت على راأ�سه وتقراأ له ايات من القراآن كعادتها كل يوم حتى راح يف �سبات 
عميق، ثم مدت يدها واخذت ال�ساعة من جانبه واغلقت جر�سها وان�سحبت يف هدوء اإىل غرفتها حتى لتزعجه 
، ونامت ل�ساعات نوما م�سطربا ثم قامت عند �سالة الفجر وبعد ان امتت ال�سالة اخذت ترتقب الوقت، فابنها 
يريد ان يذهب من البيت يف متام ال�سابعة وهي لن ت�سمح له بذلك �سترتكه نائما وطلبت من اهلل العلي القدير 
ان يظل هكذا حتى العا�سرة موعد انتهاء المتحان، وبالفعل مر الوقت بطيئا كانه جاثما على قلبها حتى جاءت 
العا�سرة ثم ا�ستجمعت �سجاعتها لتتقبل غ�سب ابنها وقررت ان تعيد ال�ساعة املغلقة مكانها ثم اقرتبت منه وهي 
تربت على كتفه بهدوء وتقول ا�ستيقظ ايها احلبيب مر الوقت ومل ندر به، ال�ساعة الن العا�سرة .. لقد دقت 
ال�ساعة لكنك اغلقتها ومنت ا�ستيقظ ايها الك�سول، هيا �ساعد لك افطارا �سريعا واقرتبت من الباب للخروج 
و�سكونه..  ج�سده  ب��رودة  ولكنها لحظت  وتداعبه  لتقبله  منه  فاقرتبت  �ساكنا  يحرك  مل  انه  ولكنها لح�ست 
�سرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فرا�سه..  وملا ح�سر الطبيب قال انه مات قبل �ساعات رحمه اهلل، �سرخت 

الم �سرخة قوية فيها كل اللوعة واحلزن وهي تقول خباأته من العربة ومل ا�ستطع ان اخبئه من القدر.

اجلهد  ب��ذل  يعد  ولذلك  ع��الج،  دون  ُتركت  اإذا  ال��دم حالة خطرية  ارت��ف��اع �سغط  ل  ي�سكرّ
باأنه حالة  ال��دم  ارتفاع �سغط  الأهمية. ويعرف  بالغ  اأم��را  خلف�سه واحل��د من تطويره، 
للغاية  مرتفعة  ال�سرايني  ج���دران  على  ال��دم  دف��ع  ق��وة  تكون  حيث  �سائعة 
با�ستمرار.و يت�سبب هذا ال�سغط تدريجيا يف ت�سلب ال�سرايني وت�سيقها، 
اأنحاء  اأن يعمل بجد اأكرب ل�سخ الدم يف جميع  اأن القلب يجب  ما يعني 
اجل�سم. وميكن اأن تزيد هذه الآلية من خطر الإ�سابة بنوبة قلبية، لذا 
من  الفموية  النظافة  �سعف  ويزيد  ال�سيطرة.  حتت  اإبقاوؤها  املهم  من 
خطر اإ�سابة ال�سخ�س بارتفاع �سغط الدم. وي�سري بحث جديد اإىل اأنه اإذا 
كان ال�سخ�س يعاين من احمرار اأو رقة اأو نزيف يف اللثة، فقد يوؤدي ذلك اإىل 

ارتفاع �سغط الدم.
اململكة  �سخ�س يف  األ���ف   250 م��ن  اأك���رث  �سملت  درا���س��ة   81 يف  البحث  ون��ظ��ر 

املتحدة، ووجد الفريق اأن اأولئك الذين يعانون من اأمرا�س اللثة املتو�سطة اإىل ال�سديدة 
تزيد لديهم خماطر الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم بن�سبة 22%.

وهو  اللثة  اأي�سا مر�س  ال�سن )ويدعى  دواع��م  بالتهاب  امل�سابني  اأن  اأي�سا  البحث  ووجد 
عدوى خطرية يف اللثة تتلف الأن�سجة الرخوة وميكن اأن تدمر العظام التي تدعم الأ�سنان 

اإذا ُترك دون عالج( معر�سون خلطر الإ�سابة بن�سبة %49 لرتفاع �سغط الدم.
لطب  اإي�ستمان  معهد  يف  اللثة  اأم��را���س  وح��دة  رئي�س  دايتو،  فران�سي�سكو  الدكتور  وق��ال 
بال�سحة  وثيقا  ارتباطا  الفم  �سحة  "ترتبط  ل��ن��دن:  كوليدج  جلامعة  التابع  الأ���س��ن��ان 
اأن تكون بنف�س اأهمية  اإهمال العناية بالأ�سنان واللثة، لكن يجب  العامة. وغالبا ما يتم 

اإدارة املخاطر ال�سحية العامة الأخرى".
واأ�ساف: "تنظيف الأ�سنان بالفر�ساة وتراكم البكترييا حول الأ�سنان ي�سببان نزيف اللثة 

والأمرا�س، ولكنهما قد يزيدان من التهاب اجل�سم وتلف الأوعية الدموية".

مر�ض اللثة ي�ساعف الإ�سابة بحالة �سحية خطية

األعاب نارية خلف نفق من االأ�صواء مع افتتاح عر�ش االأ�صواء امل�صيئة يف ال�ش فيجا�ش، نيفادا.  ا ف ب


