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عقار ث�ري ينقذ احلاالت املي�ؤو�سة مبر�ض ال�سرطان
�سينقذ حياة  لعقار طبي،  الو�سول  اأ�سرتاليا من  يف  باحثون  يقرتب 
الذين "ينازعون املوت" ب�سبب مر�ض ال�سرطان، مما قد ي�سنع "ثورة 
يف عامل الطب ال�سرطاين. ووفقا ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
�سيدخل عقار طبي جديد مرحلة التجارب الأخرية، ومن املتوقع اأن 
يكون معاجلا ملن هم يف "املراحل الأخرية" من مر�ض �سرطان اجللد، 

ويتبقى لهم اأ�سابيع على الوفاة.
اخرتاع  ب��راءة  على  �سيدين  يف  اأونكولوجي"  "ري�ض  �سركة  وح�سلت 
جديدة ل�عقار "زانرتين"، وهو دواء قالت ال�سركة اإنه ميكن اأن يكون 
50 باملئة  املتاأخرة من �سرطان اجللد بن�سبة  فعال يف عك�ض املرحلة 

من امل�سابني.
يف  نوعه  من  "الأول  اأن��ه  "زانرتين" تعني  بها  يعمل  التي  الطريقة 
املر�سى  اآلف  مل�ساعدة  ا�ستخدامه  اإمكانية  يف  اأم��ل  وه��ن��اك  العامل" 
�سركة  وقالت  ال�سرطان.  من  خمتلفا  نوعا   25 من  يعانون  الذين 
للعالج  للدواء  ال�سريرية  التجارب  �ستبداأ  اأونكولوجي" اإنها  "ري�ض 
كبري  بقيادة  نيوكا�سل،  جامعة  من  فريق  مع  وبالتعاون  املقبل  العام 
الباحثني يف �سرطان اجللد الربوفي�سور �سو دونغ ت�سانغ. وظل عقار 
الكيميائي يف  للعالج  دواء  كان  ل�15 عاما، حيث  "زانرتين" مهمال 

الثانينات، قبل اأن تزول اأهميته يف العامل ويكد�ض يف املخازن.

االكتئاب والقلق يزيدان م�ساكل املعدة
يكون  قد  والتج�سوؤ  بالنفخة  ال�سعور  اإن  حديثة  عاملية  درا�سة  قالت 

عالمة على �سعف ال�سحة العقلية.
و�سعى الباحثون اإىل معرفة مدى انت�سار انتفاخ البطن، والأعرا�ض 
اململكة  �سخ�ض يف  اآلف   6 يقارب  ما  وا�ستجوبوا  بالغازات،  املرتبطة 
 24 مدار  على  م�ساكلهم  عن  واملك�سيك  املتحدة،  والوليات  املتحدة، 

�ساعة، بالإ�سافة اإىل �سحتهم العقلية يف الأ�سبوع املا�سي.
اأنهم   ،81% اأف��اد  وكانت الغازات هي ال�سكوى الأك��ر �سيوعا، حيث 
اليوم، مقابل  يتعر�سون للنفخة والغازات مرة واحدة على الأقل يف 
الكريهة  الفم  %، ورائحة   58 املعدة، والتج�سوؤ  %60 للقرقرة يف 
%48. ولحظ العلماء اأن الذين يعانون من الغازات مييلون اأي�ساً 
ما  والك��ت��ئ��اب،  والقلق،  التوتر  من  اأعلى  م�ستويات  عن  الإب���الغ  اإىل 
العك�ض،  اأو  الغازات،  ت�سبب م�ساكل  ال�سيئة  العقلية  ال�سحة  اأن  يعني 

حيث اأن الغازات تثري القلق فتوؤثر على ال�سحة العقلية.
وقال املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة الربوفي�سور اأولفور بال�سون، من ق�سم 
الطب بجامعة نورث كارولينا، اإن الختالف بني البلدان بحاجة اإىل 
البحث، واأ�ساف "اإن اأ�سباب الختالفات الوا�سحة يف كمية الأعرا�ض 
عليها  اأجرينا  التي  الأخ��رى  وال��دول  املك�سيك  بني  بالغازات  املتعلقة 

الدرا�سة غري معروفة، وحتتاج اإىل مزيد من التحقيق".

ق�ساء ال�قت مبفردك �سروري لل�سحة العقلية
واملعالج  النف�سي  ال��ط��ب  ا�ست�ساري  �ساتيجا،  روه���ي  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
يلعب  مبفرده  وقته  من  ج��زءاً  الإن�سان  ق�ساء  اإن  الهندي،  النف�سي 
دوًرا حمورًيا يف �سحته العقلية. وعلى الرغم من اأن التواجد برفقة 
من  العديد  يخلق  ا  اأي�سً اأن��ه  اإل  عديدة،  فوائد  له  اآخرين  اأ�سخا�ض 
الوقت  بع�ض  لق�ساء  ال��ف��وائ��د  اأه���م  يلي  فيما  النف�سية.  ال�سغوط 

مبفردك، وفق ما اأوردت �سحيفة "اإنديان اإك�سرب�ض":
وال�سعور  نف�سك  م��ع  ال��وق��ت  ق�ساء  ال�سخ�سي:  ال�ستك�ساف   .1
ب��ال��راح��ة ي����وؤدي اإىل ف��ه��م اخ��ت��ي��ارات��ك، وم���ا حت��ب وم���ا ت��ك��ره. وهذا 

ي�ساعدك على التعرف على اأ�سباب ت�سرفاتك واختياراتك.
اأداة عظيمة للحفاظ على ال�سحة النف�سية.  2. الإبداع: الإبداع هو 
ق�����س��اء ال��وق��ت يف ه��واي��ة وا���س��ت��خ��دام عقلك خل��ل��ق ���س��يء م��ب��دع، هو 
طريقة رائعة لل�سعور بالر�سا. هذا يتطلب العزلة والوقت، وهو اأمر 

ي�سعب العثور عليه اإذا كنت حماًطا بالنا�ض طوال الوقت.
3. جتنب فو�سى الآخرين: يف بع�ض الأحيان ل تريد اأن تعي�ض مع 
تعي�ض مبفردك  عندما  اآخرين.  اأ�سخا�ض  بها  يت�سبب  التي  الفو�سى 
فاأنت  نف�سك،  مع  وقًتا  تق�سي  اأو  مبفردك  الطعام  لتناول  تخرج  اأو 
اأو  اأي �سخ�ض يحكم عليك  تفعله. لن يكون هناك  تتحكم يف كل ما 

يخربك مبا يجب عليك فعله اأو يثري اأع�سابك.
تكون  ل  عندما  م�ساعفة  اأ�سعاًفا  اإنتاجيتك  تزيد  الإنتاجية:   .4

قلًقا ب�ساأن ما يفعله الآخرون، اأو كيف يحكمون عليك.
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درا�سة: اجلائحة رفعت 
حاالت القلق

خل�ست درا�سة ن�سرت بدورية لن�سيت  اأم�ض الأول اجلمعة اإىل اأن جائحة 
كوفيد19- اأدت اإىل زيادة يف حالت القلق وا�سطرابات اكتئابية كبرية يف 

اأنحاء العامل، خا�سة لدى الن�ساء وال�سباب.
نتيجة  اأ�سدقائهم  عن  بعدهم  ظل  يف  عانوا  ال�سباب  اإن  الباحثون  وق��ال 
اإغالق اأماكن الدرا�سة، ووجد العديد من الن�ساء اأنف�سهن يتحملن العبء 

الأكرب من الأعمال املنزلية ويواجهن خماطر عنف اأ�سري اأكر.
و�سجلت الدرا�سة ، التي قادها اأكادمييون بجامعة كوينزلند يف اأ�سرتاليا، 
اإ�سافية من ال�سطرابات املرتبطة بالقلق و53 مليون  76 مليون حالة 
حالة من ال�سطراب الكتئابي الكبري مع انت�سار كوفيد19- يف 2020.

ولأ�سباب عدة،  "لالأ�سف،  الدرا�سة  اإع��داد  امل�ساركة يف  ف��رياري  األيز  وقالت 
الن�ساء كن دائما الأكر عر�سة للتاأثر بالتبعات الجتماعية والقت�سادية 

للجائحة.
"امل�سوؤوليات الإ�سافية للرعاية واملنزلية متيل لأن تقع على عاتق الن�ساء، 
يف  زاد  ال��ذي  الأ���س��ري  للعنف  �سحايا  يكن  لأن  عر�سة  اأك��ر  الن�ساء  ولأن 

مراحل خمتلفة من اجلائحة".
واأ�سافت اأن اإغالق املدار�ض وغري ذلك من القيود حد   من "قدرة ال�سباب 

على التعلم والتفاعل مع اأقرانهم".
وعمل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  �سابقا  اأجريت  درا�سة   48 البحث  �سمل 
على جتميع نتائجها يف حتليل اإح�سائي لتحديد مدى انت�سار ا�سطرابات 

ال�سحة العقلية يف 204 من الدول واملناطق يف 2020.

حيل ت�فر ال�قت اأثناء 
غ�سيل مالءات ال�سرير 

ك�سفت اأم اأ�سرتالية ا�ستهرت مب�ساركتها 
عن  امل��ف��ي��دة،  املنزلية  واحل��ي��ل  الن�سائح 
اأن توفر على  ثالث حيل ب�سيطة ميكن 

ربات املنزل الكثري من الوقت.
ملبورن،  م����ن  م���ي���ال،  ����س���ان���ت���ال  ق���ال���ت 
اإنها  الربيطانية،  ميل  ديلي  ل�سحيفة 
وغ�سل  تغيري  عند  اأ���س��ي��اء  بثالثة  تقوم 
عملية  وو����س���ائ���ده���ا، جل��ع��ل  م���الءات���ه���ا 

الغ�سيل اأمًرا �سهاًل، على النحو التايل:
بال�سكل  ال�����س��ري��ر  ع��ل��ى  امل�����الءات  و���س��ع 
من  بالتاأكد  �سانتال،  تن�سح  ال�سحيح: 
اأن ب��ط��اق��ات امل������الءات ت��ظ��ه��ر دائ���م���اً يف 
وهذا  لل�سرير،  ال�سفلية  اليمنى  الزاوية 
ي�سهل عملية فردها على ال�سرير، ويوفر 
امل��الءات: يعترب  الوقت. جتنب جتاعيد 
كي املالءات مهمة �سعبة ت�ستغرق الكثري 
من الوقت، لذا، تو�سي �سانتال بر�ض املاء 
النظيف على املالءات با�ستخدام البخاخ، 
امل��الءات على ال�سرير لتجنب  اأثناء فرد 
ترطيب  على  امل��اء  يعمل  لكيها.  احلاجة 
املالءة قلياًل، لذا عند مترير يدك على 
التجاعيد  ���س��ت��خ��ف  ب��ث��ب��ات،  ال��ت��ج��اع��ي��د 

و�ستجف املالءة ب�سكل اأ�سرع.

 كيف تكت�سف الفرق بني كوفيد 
والإنفلونزا ونزلت الربد؟ �ص 23

هل ميكن لفيتامني »اأ« ا�ستعادة 
حا�سة ال�سم بعد خ�سارتها بك�رونا

تبحث درا�سة جديدة اإذا كان فيتامني "اأ"، ي�ساعد يف عالج الذين فقدوا حا�سة ال�سم 
بعد الإ�سابة بفريو�ض كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الربيطانية بي ايه ميديا عن جامعة اإي�ست اأجنليا يف اجنلرتا 
�ست�سعى لعالج الذين عانوا من  اأ�سبوعاً   12 اأبوللو التي ت�ستمر  اأن جتربة  يف بيان 
اأنف  قطرات  با�ستخدام  الفريو�سية،  العدوى  ب�سبب  تغريها  اأو  ال�سم  حا�سة  فقدان 

بالفيتامني.
اأظهر الفوائد املحتملة للفيتامني، واأن فريقها  اأملانيا  اإن بحًثا من  وقالت اجلامعة 
املت�سررة  الأنف  اأن�سجة  اإ�سالح  يف  للم�ساعدة  العالج  هذا  يعمل  كيف  "�سي�ستك�سف 

من الفريو�سات". وياأمل الباحثون  اأن ت�ساعد الدرا�سة 
"يوماً يف حت�سني حياة املاليني حول العامل الذين 

يعانون من فقدان حا�سة ال�سم، با�ستعادة حا�ستهم 
درا�سة  ن�سحت  اأن  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي  اخلام�سة". 

جم��م��وع��ة دول��ي��ة م��ن خ���رباء يف ح��ا���س��ة ال�سم، 
"املنتدى الدويل للح�سا�سية  ُن�سرت يف جملة 
املا�سي،  )ني�سان(  اأبريل  الأنف" يف  واأمرا�ض 

فقدان  ل��ع��الج  امل��ن�����س��ط��ات  ا���س��ت��خ��دام  بتجنب 
على  "التدريب  ذلك  بدل  واقرتحت  الرائحة 

ال�سم".

الربوبيوتيك لإنقا�ض الوزن
الربيطانية  العلمية  ال���دوري���ة  يف  ُن�����س��رت  درا���س��ة  تو�سلت 
الالئي مت و�سعهن  الزائد  ال��وزن  الن�ساء ذوات  اأن  للتغذية، 
على نظام غذائي مقيد بال�سعرات احلرارية ومت اإعطاوؤهن 
اأظ���ه���رن خ�سارة  اأ���س��ب��وًع��ا   12 مل���دة  ب��روب��ي��وت��ي��ك  م��ك��م��الت 
اأول��ئ��ك ال��الت��ي تناولن ع��الًج��ا وهمًيا.  اأك��رب يف ال���وزن م��ن 
وك�سفت  نتائج مماثلة.  بالزبادي  الدرا�سات اخلا�سة  وتقدم 
على  تعتمد  ح��م��ي��ات  متبعي  اأن  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  جم��م��وع��ة 
ا�ستهالك الزبادي يحتفظون بقدر اأكرب من كتلة ع�سالتهم 
اأولئك الذين ل يدرجونه  اخلالية من الدهون مقارنة مع 
يف وجباتهم الغذائية. ومن املعروف اأنه كلما زادت الع�سالت 
احلرارية  ال�سعرات  زادت  اجل�سم،  يف  ال��ده��ون  من  اخلالية 
التي يتم حرقها اأثناء الراحة، و�سيكون من الأ�سهل اإنقا�ض 

الوزن واحلفاظ عليه.
وي��ع��ر���ض ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��دي��د م��ن الأف���ك���ار وال��ط��رق ال�سهلة، 
حيث  اخل�سر،  تخ�سي�ض  وبالتحديد  ال��زب��ادي  فوائد  جلني 
الوجبات  العديد من  الزبادي كمكون بدياًل يف  اإح��الل  يتم 
وامل�سروبات والفطائر لإ�سفاء مذاق �سهي ولذيذ باأقل عدد 
م��ن ال�سعرات احل��راري��ة وق���در اأك���رب م��ن ال��ربوت��ي��ن��ات، كما 

يلي:
احلام�سة للق�سطة  بديل   .1

بالق�سطة  وال��ت��اك��و  احل���ار  الفلفل  �سلطة  اإ���س��اف��ة  م��ن  ب���دًل 
توابل  م��ع  اليوناين  ال��زب��ادي  بع�ض  م��زج  ميكن  احلام�سة، 

الكزبرة للح�سول على نكهة اإ�سافية ل ُتقاوم.
للمايونيز بديل   .2

للح�سول على بديل �سحي ملنتجات املايونيز اجلاهزة، ميكن 
خلط م�سحوق الثوم وم�سحوق الب�سل وال�سبت املجفف وملح 
والفلفل احلار يف كوب من زبادي يوناين عادي واملزج جيًدا.

�سحية جنب  كعكة   .3
نكهة  على  احل��ف��اظ  م��ع  �سحية،  كيك  ت�سيز  ح�سوة  ل�سنع 
رائعة، يتم خلط كوبني من الزبادي اليوناين مع ن�سف كوب 
خال�سة  من  �سغرية  وملعقة  كبرية  بي�سة  و2  الع�سل  من 
الفانيليا ور�سة ملح. ثم يتم خبز باقي و�سفة "ت�سيز كيك" 
كاملعتاد، مع مراعاة الكعكة عن كثب مبجرد و�سعها يف الفرن، 
حيث ميكن اأن يوؤدي تبديل املكونات اإىل طهيها ب�سكل اأبطاأ 

اأو اأ�سرع من املعتاد ح�سب الو�سفة وكميات املكونات.
بالربوتني غنية  فطائر   .4

ل�سنع فطائر الزبادي اليونانية وتناولها يف وجبة الإفطار، 
اأرب��ع مكونات فقط. مُي��زج كوًبا من دقيق  يحتاج الأم��ر اإىل 
و2  اخل��ب��ز  م��ن م�سحوق  ك��ب��رية  ملعقة  م��ع  ال��ك��ام��ل  القمح 
�سميك.  خليط  لت�سكيل  الزبادي  من  كوب   3/2 و1  بي�سة 

ثم يتم طهي الفطائر بالطريقة "العادية".
الزبادي ماء  تتبيلة   .5

�سحًيا  مفيدة  تتبيلة  اإع����داد  يف  ال��زب��ادي  ا���س��ت��خ��دام  ميكن 
ومبذاق لذيذ عن طريق خلط كوب من الزبادي العادي مع 
ف�ض ثوم مفروم وملعقة كبرية من زيت الزيتون وملعقتني 

املجففة  الأع�����س��اب  م��ن  ���س��غ��ريت��ني 
وامللح والفلفل ح�سب الرغبة.

�سحية �سلطة   .6
ع���ل���ى طبق  ل��ل��ح�����س��ول 
اإ������س�����ايف م����ث����ايل خ���ايل 

احلرارية  ال�سعرات  من 
الزائدة وم�سادر الدهون غري ال�سحية. 

مي��ك��ن ع��م��ل خ��ل��ي��ط م���ن الأف�����وك�����ادو واللنب 
توابل  ت�����س��اف  اأن  ومي��ك��ن  ال���ي���ون���اين  ال����زب����ادي 

ح�سب الرغبة وبالطبع توجد فر�سة لإ�سافة مكونات 
اأخرى مثل �سرائح اخليار الرقيقة وبذور ال�سم�سم وال�سبت 

املجفف.
مهرو�سة بطاط�ض   .7

ميكن �سنع بطاط�ض مهرو�سة دون احلاجة لإ�سافة احلليب 
ال��زب��دة، با�ستخدام م��ك��ون��ات ع��ب��ارة عن  وال��ق�����س��دة وك��ري��ات 
ن�سف كوب زب��ادي يوناين عادي و1 رطل بطاط�ض مق�سرة 
قليل  داف���ئ  دج���اج  م��رق  ك��وب  ون�سف  �سرائح  اإىل  ومقطعة 
ذائبة غري مملحة  ال�سوديوم و2 ملعقة كبرية زبدة ع�سب 
ُيغلى قدر  اأ�سود مطحون ح�سب الرغبة.  وروزم��اري وفلفل 
كبري من املاء وُي�ساف البطاط�ض وُيطهى ملدة 15 دقيقة اأو 
حتى تن�سج. بعد ذلك يتم ت�سفية البطاط�ض من املاء وُتنقل 
مًعا،  هر�سهما  م��ع  امل��رق  م��ع  خلطها  ويتم  كبري،  وع��اء  اإىل 
والزبدة  ال��زب��ادي  ُي�ساف  جيًدا  امل��زج  من  النتهاء  ومبجرد 

والبهارات.
والزبادي التوت  تو�ست   .8

الأفوكادو  اأو  اجل��نب  اأو  باملربى  التو�ست  ت��ن��اول  املعتاد  م��ن 
ال�سعرات  ذات  امل��ك��ون��ات  ا���س��ت��ب��دال  مي��ك��ن  ل��ك��ن  امل���ه���رو����ض. 
مذاق  على  للح�سول  اليوناين  بالزبادي  الزائدة  احلرارية 
ل ي�ساهى و�سحي يف الوقت ذاته. ل ي�ستغرق اإعداد الطبق 
�سريحة  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ع مكونات  دق��ائ��ق فقط،  �سوى خم�ض 
خبز حمم�ض و3 مالعق كبرية زبادي يوناين ون�سف كوب 
توت وقرفة. يتم توزيع الزبادي على اخلبز املحم�ض ويغطى 

بحبات التوت ثم يتم ر�ض زخات القرفة.
يوغو-برغر  .9

ويتم  واملايونيز،  الكات�سب  منتجات  ا�ستخدام  تخطي  ميكن 
و�سع طبقة من الزبادي اليوناين ون�سف ملعقة كبرية من 
واإ�سافة  الع�سل  من  كبرية  ملعقة  ون�سف  الليمون  ع�سري 
اخلليط  و�سع  يتم  الرغبة.  ال�سطة ح�سب  اأو  والفلفل  امللح 
وغري  �سهية  جت��رب��ة  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ربغ��ر  ق��ط��ع��ة  ع��ل��ى 

م�سبوقة ميكن اأن ت�سمى اليوغو-برغر.
والزبادي البي�ض  خمفوق   .10

ملزيد من الربوتينات يف وجبة الإفطار ميكن اإ�سافة القليل 
من الزبادي اليوناين اإىل طبق البي�ض. ي�سفي مزج الزبادي 

اليوناين مع البي�ض املخفوق نكهة ذكية وطعما طيًبا.
بالربوتني غني  حم�ض   .11

ك��ب��رية م��ن احلم�ض على حوايل  ك��ل ملعقة ط��ع��ام  حت��ت��وي 

يف  ال��ربوت��ني  لتكثيف  لكن  ال��ربوت��ني.  من  فقط  غ��رام   1
�سنع  الكال�سيكي، مي��ك��ن  امل��ت��و���س��ط  الأب��ي�����ض  ال��ب��ح��ر  ط��ب��ق 
طبق حم�ض بالزبادي اليوناين. يتم �سب علبة من حبوب 
12 كوب  ك��ب��ري م��ع  احل��م�����ض املجففة وامل��غ�����س��ول��ة يف وع���اء 
ال��زي��ت��ون وثالث  زي��ت  ي��ون��اين وملعقة �سغرية م��ن  زب���ادي 
ف�سو�ض ثوم مع ع�سر عدد 1 ليمون وثم ُير�ض ملح وفلفل 
ويرتك حتى ي�سبح نا�سًجا وناعًما ويتم تقدميه مع �سرائح 
خبز القمح الكامل اأو اإىل جانب طبق من اخل�سروات النيئة 

لوجبة خفيفة م�سبعة.
بالزبادي توت  فطرية   .12

اإن بع�ض الأ�سناف مثل كرمية التوت تتطلب كميات هائلة 
من   130% على  حتتوي  والتي  احلام�سة،  الكرمية  من 
اإح��الل الزبادي  امل�سبعة يف كوب واح��د. لكن ميكن  الدهون 
كعكة  اأو  التوت  اأثناء خبز فطرية  للكرمية  بدياًل  اليوناين 

مافن.
زبادي كرمي  اآي�ض   .13

العادي وملعقة كبرية  اليوناين  الزبادي  يتم مزج كوًبا من 
ال�سكر  م�سحوق  من  كوب  ون�سف  الفانيليا  م�ستخل�ض  من 
بح�سب  امل�ستخدم  املقدار  و)يعتمد  كبري.  وع��اء  يف  املنخول 
مدى حالوة املذاق املطلوبة(. ثم يتم خفق املكونات مًعا حتى 

تتكاثف قلياًل ثم تو�سع يف الرباد ملدة 30 دقيقة تقريًبا.
الفواكه خمفوق   .14

وتوليفات  مبكونات  ع�سري  ل�سنع  ال��ط��رق  مئات  هناك  اإن 
ميزة  مينح  الع�سائر  اإىل  ال��زب��ادي  اإ���س��اف��ة  لكن  خمتلفة. 
يف  ُن�سرت  ج��دي��دة،  ل��درا���س��ة  وف��ًق��ا  ال���وزن.  لفقدان  اإ�سافية 
الدورية العلمية الأمريكية للتغذية ال�سريرية، فاإن الع�سائر 
ب��الم��ت��الء وال�سبع  ���س��ع��وًرا  ال��زب��ادي تعطي  اإل��ي��ه��ا  امل�����س��اف 
لفرتة اأطول، بغ�ض النظر عن عدد ال�سعرات احلرارية التي 
الذين  الأ�سخا�ض  اأن  لالهتمام  املثري  ومن  عليها.  حتتوي 
تناول  بعد  بال�سبع  ي�سعرون  باأنهم  اأف��ادوا  الدرا�سة  �سملتهم 
 100 على  يحتوي  بالزبادي  املمزوج  الع�سري  م�سروب من 
�سعرة حرارية يف حني مل يح�سل من قاموا باحت�ساء ع�سائر 
اإ�سافة الزبادي على  500 �سعر حراري بدون  حتتوي على 
اليوناين  ال��زب��ادي  م��ن  ك��وب  ن�سف  اخ��ل��ط  النتيجة.  نف�ض 
املخفوق مع ملعقة �سغرية من الع�سل وملعقة �سغرية من 
ي�ساف  ثم  القرفة  من  كبرية  ملعقة  ون�سف  البني  ال�سكر 

الفراولة اأو التفاح اأو �سرائح الكمرى اأو الأنانا�ض.

بالغات عن عطل 
جديد يف اإن�ستغرام

تطبيق  م�ستخدمي  بع�ض  واج���ه 
م�سكلة  ال���ع���امل  ح����ول  اإن�����س��ت��غ��رام 
تتعلق بتحميل ال�سور م�ساء اأم�ض 
الأول اجلمعة  وذلك بعد اأيام من 
التوا�سل  و�سائل  ع��م��الق  تعر�ض 
وتطبيقاته  في�سبوك  الجتماعي 

لنقطاع ملدة �ست �ساعات.
وق����ال ف��ي�����س��ب��وك يف ت��غ��ري��دة على 
علم  ع��ل��ى  تويرت:"نحن  م���وق���ع 
يواجهون  امل�ستخدمني  بع�ض  ب��اأن 
اإىل  ال������و�������س������ول  يف  م���������س����ك����الت 

تطبيقاتنا".
واأظهر موقع داون ديتكتور التقني 
املن�سات  ح���رك���ة  ي����راق����ب  ال������ذي 
الإل����ك����رتون����ي����ة ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت، 
متكن  بعدم  تتعلق  بالغات  وج��ود 
اخلا�سة  ال�سور  رفع  امل�ستخدمني 

بهم.
ف�����اإن  دي���ت���ك���ت���ور  داون  وب���ح�������س���ب 
ه��ن��اك اأك���ر م��ن 32 األ���ف حادثة 
لأ�سخا�ض اأبلغوا عن م�سكالت مع 

اجلمعة. يوم   Instagram
وت����ع����ط����ل����ت م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 
وات�ساب،  "في�سبوك،  الجتماعي 
املا�سي،  الث��ن��ني  ي��وم  اإن�ستغرام"، 
مل���دة 6 ���س��اع��ات، م��ا اأح����دث �سلال 
وت�سبب  اخل��دم��ات،  م��ن  الكثري  يف 

باإزعاج كثري من امل�ستخدمني.
اأن  ب��ي��ان  يف  "في�سبوك"  وك�����س��ف 
الإع������دادات  يف  خ��ط��اأ  "تعديالت 
العطل  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  هي 
الذي ت�سبب يف حرمان 3.5 مليار 
م�ستخدم ملدة نحو �ست �ساعات من 
واإن�ستغرام  دخول مواقع في�سبوك 

ووات�ساب".

جا�سنت بيرب يطرح 
اأغنيته اجلديدة

بيرب   العاملي  جا�سنت  النجم  اأطلق 
اأغ���ن���ي���ت���ه اجل����دي����دة ال���ت���ي حتمل 
عنوان " Ghost " ، وقد �سورها 
على طريقة الفيديو كليب، وذلك 
على قناته الر�سمية على يوتيوب، 
وقد اقرتبت من املليوين م�ساهدة 

ب�ساعات قليلة على طرحها.
ت���داول رواد  ك��ان  اآخ��ر  على �سعيد 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
زي���ارة  ب��و���س��رت يك�سف ع��ن م��وع��د 
جا�سنت بيرب اإىل جدة - ال�سعودية 
وذلك من اأجل اإحياء حفل هناك. 
حفلة  موعد  اأن  البو�سرت  وك�سف 
 - الأول  ك����ان����ون   5 يف  ج���ا����س���نت 

دي�سمرب.
بالتعليقات  انهالوا  حمبو جا�سنت 
ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ح��ب��ه��م ال�����س��دي��د له، 

وانتظار احلفل لروؤيته.

ال�ستخدام  طريقة   14
الزبادي يف اإنقا�ض ال�زن

وت��ع��دد  وال��روب��ي��وت��ي��ك  ال��روت��ي��ن��ات  بف�ضل 
من  واح��ًدا  الزبادي  يعتر  الطهي،  ا�ضتخدامات 
اأهم العنا�ضر الغذائية التي تلعب دوًرا حمورًيا يف 
امل�ضاعي لإنقا�ص الوزن، بح�ضب ما جاء يف تقرير 

.Eat This Not That ن�ضره موقع



األحد   10  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13362  
Sunday    10   October   2021   -  Issue No   13362

22

�ش�ؤون حملية

�سفري االأردن لدى دولة االإمارات: اإك�سب� 2020 مفخرة لكل العرب

بح�ضور �ضامل بن ركا�ص و400 م�ضارك  من خمتلف الأعمار

االإمارات لل�سرطان  و ميديكلينيك ينظمان م�سرية للت�عية ب�سرطان الثدي يف واحة العني الرتاثية

بخاخ اأحدث عالج ملر�ضى الكتئاب

حقق نتائج اإيجابية واأ�سهم يف �سفاء عدد من احلاالت امل�ستع�سية

بالتعاون مع جمموعة املعارف التابعة جلامعة اأبوظبي
اأكادميية اأب�ظبي احلك�مية حت�سد ثالث 

ج�ائز عاملية تكرميًا لربنامج الكفاءات العامة
•• اأبوظبي- الفجر

لتطوير  الرائدة  احلكومية  املن�سة  احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية  ح�سدت 
متميزة من جمموعة  اأبوظبي، ثالث جوائز  اإم��ارة  يف  الب�سرية  الكفاءات 
لربنامج  والتطوير" تكرمياً  "التعلم  فئة  عن  هول" املرموقة  "براندون 
مع  بالتعاون  والذي جرى طرحه  لالأكادميية،  العامة" التابع  "الكفاءات 
جلامعة  التابع  وال�ست�سارات  والتطوير  التدريب  ذراع  املعارف،  جمموعة 

اأبوظبي.
مبثابة  والربونزية  والف�سية  الذهبية  الفئات  �سمن  اجلوائز  هذه  وتاأتي 
اإ�سادة دولية بنجاح ومتيز برامج التعلم والتطوير وال�سرتاتيجيات التي 

متكنت من حتقيق نتائج واقعية وقابلة للقيا�ض.
وح�سدت الأكادميية اجلائزة الذهبية �سمن فئة "اأف�سل برنامج فريد اأو 
مبتكر للتعلم والتطوير" عن برنامج "الكفاءات العامة"، تقديراً جلهودها 
يف تطوير برنامج تدريبي ميتاز بالبتكار، وي�ساهم يف حتقيق نتائج اإيجابية 

للمتعلمني واجلهات العاملني فيها ككل. 
وكذلك، حازت الأكادميية على اجلائزة الف�سية �سمن فئة "اأف�سل ا�ستخدام 
للتعليم املدمج" عن الربنامج، وذلك اعرتافاً بجهودها يف تطوير برنامج 
تدريبي يف مكان العمل يعتمد اأ�سلوبني اأو اأكر من اأ�ساليب ت�سليم املهام، 
ويجمع بني التدريب التقليدي باإ�سراف املعلم والأن�سطة التي تعتمد على 

ا�ستخدام الكمبيوتر.
وح�سدت الأكادميية جائزة التميز الربونزية عن فئة "اأف�سل تقدم حمرز 
يف تنمية الكفاءات واملهارات" نظري تطويرها للربنامج الذي جنح يف تعزيز 
كفاءات ومهارات للم�سرتكني، وي�ساهم يف حتقيق نتائج اإيجابية للمتعلمني 

واجلهات امل�ستفيدة من الربنامج على حد �سواء. 
اأكادميية  ع��ام  مدير  ب��اأع��م��ال  القائم  حممد،  غياث  حممد  �سعادة  وق��ال   
"تاأتي ه���ذه اجل���ائ���زة حم��ف��زاً ل���س��ت��م��راري��ة جهود  اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة: 
و�سقل  الإم����ارة  الب�سري يف  امل���ال  راأ����ض  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
مهارات الكفاءات العاملة يف حكومة اأبوظبي وحتقيق روؤية الإمارة، وذلك 
بدعم كامل من دائرة الإ�سناد احلكومي يف اأبوظبي، حيث عملت اأكادميية 
الرامية  املمار�سات  اأف�سل  لتبني  ومرنة  �سريعة  خطة  و�سع  على  اأبوظبي 
امل�ستمر  التعليم  اأبوظبي واعتماد نهج  اإىل �سقل مهارات موظفي حكومة 
والتطوير الذاتي واملهني بهدف مواجهة التحديات التي فر�ستها اجلائحة 
العامة  الكفاءات  برنامج  اخلطة  وت�سمنت  وفاعلية،  بكفاءة  العامل  على 

الذي حظي باأهمية كبرية يف جمال التعلم والتطوير". 
اأبوظبي  اأكادميية  بدورها قالت �سعادة �سمية عبدالعزيز احلو�سني، عميد 
احلكومية: "اإن تعزيز كفاءات موظفي حكومة اأبوظبي ياأتي على راأ�ض قائمة 
ال�سعي  اأبوظبي احلكومية، وهو ما يتطلب منا موا�سلة  اأكادميية  اأهداف 
لتقدمي برامج تدريبية نوعية تتيح للم�ساركني الفر�سة ل�سقل مهاراتهم 
وخرباتهم يف خمتلف الظروف والتحديات، وياأتي برنامج الكفاءات العامة 
لتطوير مهارات  ا�ستثنائية  م��ن فر�ض  ي��وف��ره  مل��ا  ال��ربام��ج  ه��ذه  يف �سلب 
التزامها  اأبوظبي احلكومية  اأكادميية  اأبوظبي. وتوا�سل  موظفي حكومة 
بدعم ثقافة التعلم امل�ستمر والتطوير املنهجي، للم�ساهمة يف بناء اقت�ساد 

م�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.
واأ�سافت احلو�سني: "اإن هذه اجلائزة تاأتي لتتوج جهود الأكادميية احلثيثة 
خالل  من  اأبوظبي  حكومة  موظفي  كفاءات  لتطوير  ال�ساملة  وخططها 

براجمها التدريبية ومبادراتها عاملية امل�ستوى".
يف  ال��ع��ام��ة  ال��ربام��ج  ق�سم  رئي�ض  الأح��ب��اب��ي،  علي  �سيخة  ال�سيدة  ولفتت 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية اإىل اأنه: "مت ت�سميم برنامج الكفاءات العامة 
اأبوظبي،  لبناء رحلة تعلم �سخ�سية ومهنية لكل موظف يعمل يف حكومة 
اأهم املهارات الالزمة لالرتقاء  اإ�سافة وتطبيق  حيث يركز الربنامج على 
بالربنامج  اخلا�سة  التعلم  رحلة  خ��الل  من  احلكومي  التميز  مبنظومة 

احلائز على اجلوائز الثالث".
 واأ�سافت الكتبي اأن: "الزدهار احلقيقي للدولة يكمن يف اأبنائها املتعلمني، 
مبا  وتطبيقها  العاملية  الإداري��ة  الأ�ساليب  باأحدث  الت�سلح  على  واحلر�ض 
يتوافق مع روؤية الإمارة، ونتوجه بجزيل ال�سكر ملجموعة "براندون هول" 
قدراتنا  وتطوير  الكثري  لتعلم  الفر�سة  لنا  اأتاحت  التي  مبادراتهم  على 

املوؤ�س�سية". 
املوؤ�س�ض  والع�سو  التنفيذي  الرئي�ض  بدر  اأحمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
اإل  يتحقق  التميز ل  ب��اأن  املعارف  "نوؤمن يف جمموعة  امل��ع��ارف:  ملجموعة 
اأعلى  على  وباحلفاظ  العمالء،  توقعات  لتجاوز  املتوا�سلة  اجلهود  ببذل 

املعايري املهنية والإح�سا�ض بامل�سوؤولية. 

•• دبي  – الفجر

الأردنية  اململكة  �سفري  احلبا�سنة،  ن�سار  �سعادة  اأ�ساد   
اجلمعة  الأول  اأم�ض  الإم����ارات،  دول��ة  ل��دى  الها�سمية 
اإك�سبو  ن�سخة من  الإم���ارات لأح��دث  دول��ة  با�ست�سافة 
الدويل وما بذلته الدولة من جهود يف تنظيم احلدث 
باأنه  دبي   2020 اإك�سبو  وو�سف  ال�ستثنائي،  الدويل 

العرب" لكل  "مفخرة 
ويف ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة خ���الل اف��ت��ت��اح ج��ن��اح اململكة 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  م��وق��ع  يف  الها�سمية  الأردن���ي���ة 
دبي   2020 اإك�سبو  اإن  احلبا�سنة  ن�سار  �سعادة  ق��ال 
والطاقات  والقدرات  الهائلة  بالإمكانات  العامل  "اأبهر 
ال�سخمة التي متتلكها دولة الإمارات يف �ستى املناحي" 
واأك����د م��ع��ايل ���س��ف��ري امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة اأن 
التاريخي  احل���دث  ه��ذ  يت�سمنها  ال��ت��ي  "الأجنحة 
الفاعل  التوا�سل  الواقع  قيم  اأر���ض  املهم جت�سد على 
والبّناء بني خمتلف �سعوب العامل، وهو نافذة حقيقية 
للتوا�سل الفكري وتنمية الروح الإبداعية والبتكارية 

لدى ال�سباب من خمتلف دول العامل"
بالفعل  ال��ع��امل��ي ه��و  ال��ك��رن��ف��ال  "هذا  م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���اف 
املختلفة  والآراء  الثقافات  و  الأف��ك��ار  لتبادل  فر�سة 
و�سط اأجواء ي�سودها الت�سامح و املحبة والإخاء". وقال 

معاليه اأي�سا اإن دولة الإمارات "تتطلع من خالل هذا 
املهرجان العاملي ال�سخم اإىل غر�ض قيم الت�سامح بني 
خمتلف ال�سعوب ونبذ التع�سب وتقبل الآخر من دون 

النظر اإىل الدين اأو املذهب اأو العرق اأو اللون"
وم�سريا اإىل اأن دولة الإمارات ت�سم ما يزيد على 200 

جن�سية من خمتلف دول العامل، قال معاليه اإن اختيار 
ال�ستقرار  و  العي�ض  الكبري من اجلن�سيات  العدد  هذا 
"يربهن للقا�سي والداين  املعطاءة  الإم��ارات  يف دولة 
على مدى اهتمام القيادة الر�سيدة للبالد باإعالء قيم 
اإع��الن قيام الحتاد  امل�ساواة منذ  و  العدل  و  الت�سامح 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  يد  على 
بعده �ساحب  ث��راه. وي�سري على نهجه من  طيب اهلل 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، 

حفظه اهلل، و اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات"
واأ�ساد معايل ن�سار احلبا�سنة بجهود فريق عمل اإك�سبو 
حفل  تنظيم  يف  حققه  ال��ذي  والنجاح  دب��ي   2020
الفتتاح التاريخي بال�سورة التي تليق بدولة الإمارات، 
قائال اإن هذا التنظيم الناجح "يعك�ض املكانة املرموقة 
مثل  تنظيم  على  وقدرتها  ال��دول��ة  اإليها  و�سلت  التي 

هذه الفعاليات ال�سخمة"
اأّ�ساف معاليه: "الإمارات ت�سعى دائما اإىل املركز الأول؛ 
وه��ذا لي�ض بغريب على دول��ة رفعت �سعار التحدي يف 

مواجهة كافة ال�سعوبات"
دبي.   2020 اإك�سبو  موقع  اأن��ح��اء  يف  معاليه  وجت��ول 
و�سملت جولة معاليه جناح اململكة الأردنية الها�سمية، 
يف  ال�سخري  ال�سيق  ملمر  مطابقا  من��وذج��ا  زار  حيث 
الأردن، وال����ذي ي��ع��د ب��واب��ة م��دي��ن��ة ال���ب���رتاء، ق��ب��ل اأن 
يتوجه معاليه اإىل قاعة العر�ض الرئي�سية يف اجلناح. 
وا�ستمع معاليه اإىل �سرح مف�سل حول جتربة الزائر يف 
قاعة العر�ض الرئي�سية على مدى فرتة اإقامة اإك�سبو 
2020 دبي، الذي انطلق يف الأول من اأكتوبر 2021 

وتختتم فعالياته يف 31 مار�ض 2022

•• العني - الفجر

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة الإم�������ارات ل��ل�����س��رط��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
للتوعية  م�سرية  ميديكلينيك  م�ست�سفيات  جمموعة 
العاملي  ال�سهر  مع  بالتزامن  وذل��ك  ال��ث��دي،  ب�سرطان 
الدكتور  ال�سيخ  مب�ساركة  ال��ث��دي،  ب�سرطان  للتوعية 
اإدارة  العامري رئي�ض جمل�ض  �سامل حممد بن ركا�ض 
واأع�ساء اجلمعية، وممثلون عن اجلمعيات  اجلمعية، 
اخلريية والإن�سانية والرعاة وعدد كبري من الفنانني 
التطوعية،  وال��ف��رق  الجتماعي  التوا�سل  وم�ساهري 
الأعمار  خمتلف  م��ن  م�سارك   400 ح��وايل  وح�سور 
ممن ا�ستوفوا الإج��راءات ال�سحية يف تطبيق احل�سن  
واحل�سول على نتيجة �سلبية لفح�ض "كوفيد- 19"، 
2 كلم �سمن واحة نخيل  حيث جابت امل�سرية م�سافة 
تخلله  احتفال  تبعها  املدينة،  و�سط  الرتاثية  العني 
فقرات فنية واأن�سطة متنوعة وكلمات وتكرمي للجهات 
العمل  املميزين يف م�سرية  والأف��راد  والرعاة  الداعمة 

الإن�ساين والتطوعي.
واأ�ساد ال�سيخ د. �سامل بن ركا�ض يف كلمته بقرار القيادة 
اإىل طبيعتها يف دولة الإمارات  الر�سيدة بعودة احلياة 
املن�سرمة  الفرتة  خ��الل  واحلكيم  امل�سوؤول  والتعامل 
مع تداعيات فريو�ض كورونا بدءاً من مرحلة الت�سدي 
اأن ر�سالة  �ساحب  و�سوًل اإىل مرحلة التعايف. موؤكداً 

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وطمئنت 
�سموه للمجتمع واملوؤ�س�سات بعودة احلياة اإىل طبيعتها 
اأثلجت �سدور اجلميع من املواطنني واملقيمني لتكون 
الإم��ارات من اأوائ��ل ال��دول التي خرجت من تداعيات 
اأزمة "كورونا" بعد اأن �سجلت ق�سة جناح ا�ستثنائية يف 

احتواء اأكرب اأزمة �سحية يف القرن احلايل. 
لكل  ال�سكر  كلمته  يف  رك��ا���ض  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  ووج��ه 
واإدارات���ه���ا،  ميديكلينيك  م�ست�سفيات  جمموعة  م��ن 
الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العني  واح��ة  موقع  اإدارة  واإىل 
ال�����س��ك��ر اإىل كافة  اأب�����و ظ���ب���ي، ك��م��ا وج����ه  وال�����س��ي��اح��ة 
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة وامل�����س��ارك��ة م��ادي��اً وم��ع��ن��وي��اً خلدمة 

والوعي  املعرفة  ر�سالة  اأن  معترباً  امل�سابني،  املر�سى 
تقت�سر  ل  لل�سرطان  الإم����ارات  جمعية  تقودها  التي 
على الثقافة فح�سب، واإمنا تتجلى يف ال�ساأن اخلريي 
امل�سابني  م��ن  للعديد  املتوا�سل  وال��دع��م  والإن�����س��اين 
اأ���س��ره��م باخلري  ك��اه��ل  ع��ن  التخفيف  واحل��ر���ض على 

واملحبة عرب روح التكافل الإن�ساين والجتماعي.  

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  وف���رت 
الكتئاب،  مل��ر���س��ى  ع���الج  اأح����دث  "�سحة" 
ال��ك��ب��ري، والرعاية  اإط���ار اله��ت��م��ام  وذل���ك يف 
لل�سحة  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة  ال��ط��ب��ي��ة 

النف�سية لأفراد املجتمع.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ن��اه��دة نياز اأح��م��د، طبيب 
ا�ست�ساري الطب النف�سي، يف عيادات املنطقة 
العالجية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��اب��ع��ة  ال��و���س��ط��ى 
اخلارجية، اإن العالج اجلديد عبارة عن بخاخ 
ا�سكيتامني لالأنف لعالج الكتئاب، وي�ستفيد 
اإ�سابتهم  ت�سخي�ض  مت  ال��ذي��ن  املر�سى  منه 
"بالكتئاب املقاوم للعالج" اأو املر�سى الذين 
جربوا العديد من م�سادات الكتئاب واأمناط 
ي�ستفيدوا  الك��ت��ئ��اب ومل  ع���الج  م��ن  اأخ����رى 

منها، اأو كانت ا�ستفادتهم ب�سيطة.
عالج  لالأنف،  ا�سكيتامني  بخاخ  اأن  واأ�سافت 

من  ج��دي��دة  عمل  طريقة  ي�ستخدم  ج��دي��د، 
خالل م�سارات وم�ستقبالت خمتلفة عن تلك 
التقليدية،    العالجات  امل�ستهدفة من قبل يف 
وي��ع��ط��ى ع��ن ط��ري��ق الأن����ف يف ال��ع��ي��ادة حتت 

اإ�سراف طبي يف املواعيد املحددة. 
نتائج  حقق  ا�سكيتامني  بخاح  اأن  واأو���س��ح��ت 

واأ�سهم  نتائج واع��دة،  واأظهر  اإيجابية مهمة، 
املزمن،  الك��ت��ئ��اب  م��ر���س��ى  ت��غ��ي��ري ح��ي��اة  يف 

لالأف�سل ب�سكل كبري.
املر�سى عن جتربتهم مع  ع��دد من  وحت��دث 
وكيف  "�سحة"،  ���س��رك��ة  م��ن�����س��اآت  يف  ال��ع��الج 
اأ�سهم بخاخ ا�سكيتامني لالأنف يف �سفائهم من 

اأبرزهم رجل يبلغ من العمر  الكتئاب، ومن 
30 عاماً، عاطل عن العمل، لديه تاريخ من 
ا�سطراب اكتئابي كبري خالل ال�سنوات ال�ست 
املا�سية، مل يتمكن من �سغل اأي وظيفة، وكان 
املجالت  جميع  يف  �سديدة  اإعاقة  من  يعاين 

النف�سية والجتماعية. 
وق������ال اإن������ه ج�����رب الأدوي����������ة م����ن ك����ل فئات 
م�سادات الكتئاب وخ�سع للعالج بال�سدمات 
ع��ل��ى معاجلة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ومل ي��ك��ن ق����ادراً 
�سحته اجل�سدية، واكت�سب وزناً زائداً ب�سبب 
�سهر  م��رور  وبعد  امل�ستقر،  غري  حياته  منط 
نتائج  حقق  بالإ�سكيتامني،  العالج  بدء  على 
الريا�سة  ممار�سة  يف  وب���داأ  ك��ب��رية،  ايجابية 
لأعماله  والتخطيط  الجتماعي  والتوا�سل 
اجلديدة وامل�ساركة الفعالة يف تربية اأطفاله 

ووتقدمي امل�ساعدة لزوجته.
اأم����ا احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي ل�����س��اب��ة ع��زب��اء يف 
ال��ع�����س��ري��ن��ات م��ن ع��م��ره��ا، ك��ان��ت ت��ع��اين من 

اكتئاب حاد منذ �سنوات املراهقة، وقد و�سفت 
لها العديد من الأدوي��ة لعالج حالتها لكنها 
من  وعانت  ب�سيطة،  ا�ستفادة  اإل  ت�ستفد  مل 
اأفكار انتحارية متقطعة ومل تكن قادرة على 

التعامل مع مزاجها ال�سيئ.
وقالت اإن حالتها بداأت يف التح�سن بعد العالج 
بالإ�سكيتامني، اإذ بعد اأيام قليلة من تناولها 
يف  ملحوظاً  انخفا�ساً  لحظت  ال���دواء  لهذا 
ب�سكل  وب���داأت الرتكيز  الن��ت��ح��اري��ة،  الأف��ك��ار 

اأف�سل.
نف�سه يف غرفته  عزل  ل�ساب  الثالثة   احلالة 
وتوقف عن الدرا�سة لنحو ثالث �سنوات، مما 
والعقلية،  اجل�سدية  �سحته  على  �سلباً  اأث��ر 
ا�ستاأنف  اجل��دي��د،  ال��ع��الج  تلقي  ب��ع��د  والآن 
باجلامعة،  الل��ت��ح��اق  اإىل  وي��ه��دف  ال��درا���س��ة 
لقد متكن تدريجياً من التعامل مع الأفكار 
وطموحات  ب���اأه���داف  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ال�سلبية 

مل�ستقبل اأف�سل.

زوار اإك�سب� على م�عد مع 
والت ديزين  غدًا االثنني 

•• دبي–الفجر

 ت�����س��ارك �سركة وال���ت دي���زين، اإح���دى ك��ربي��ات ���س��رك��ات و���س��ائ��ل الإع����الم و 
2020 دبي، من خالل تقدمي  اإك�سبو  الرتفيه يف العامل، �سمن فعاليات 
والغنائية  وال�ستعرا�سية  الفنية  و  الكرتونية  ال��ع��رو���ض  م��ن  جمموعة 
الوليات  جناح  يف  الواقعة  ال�سواريخ  بحديقة  وذل��ك  واملميزة،  ال�سائقة 
 Disney princess- The( ع���ن���وان  حت���ت  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
هو  الكبري.العر�ض  الأمريات  احتفال  من  يعد جزءاً  الذي   ،)concert
الثاين من نوعه الذي تقدمه �سركة والت ديزين، بعد النجاح الكبري الذي 

حققته  يف عر�سها الأول باململكة العربية ال�سعودية.
الفقرات  اإىل متابعة  الأط��ف��ال،  دي��زين حمبيها، ل�سيما من  وال��ت  وتدعو 
م�ساهري  م��ن  اأرب��ع��ة  مبعية  تقدمها  ال��ت��ي  والغنائية  واملو�سيقية  الفنية 

برودواي.
ومن املقرر اأن يقدم فريق النجوم يف والت ديزين ثالثة عرو�ض، مدة كل 
25 دقيقة ، كما �ستنظم املجموعة احتفاًل  �سائقاً لأم��ريات ديزين،  منها 
بالإ�سافة اإىل تقدمي جمموعة من الأحل��ان املحببة لدى اجلمهور، فيما 
يت�سمن العر�ض فقرات للفنانة كري�ستي التومري، املر�سحة جلائزة توين 

بيل.
الثالث ع�سر من  تاأ�س�ست يف  دي��زين  وال��ت  �سركة  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
1925 يف لو�ض اأجنلو�ض بالوليات املتحدة الأمريكية، وتعد  اأكتوبر عام 
العاملية التي حتظى مبتابعة جمهور عري�ض  اأهم �سركات الرتفيه  اإحدى 
من خمتلف الأعمار واجلن�سيات على م�ستوى العامل، نظراً ملا تقدمه من 

م�سامني اإعالمية وترفيهية هادفة للجميع.
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اخلريف،  مو�ضم  وبداية  ال�ضيف  اأ�ضهر  انتهاء  مع 
بالزكام  الإ�ضابة  يف  منا  الكثري  يبداأ  اأن  املحتمل  من 

والإنفلونزا.
زيادة  مع  �ضائعة  والإنفلونزا  ال��رد  اأعرا�ص  وتعد 
ل  كورونا  فريو�ص  لأن  نظرا  ولكن  الطق�ص،  ب��رودة 
يزال موجودا بيننا، من املهم معرفة الفرق بني هذه 

الأمرا�ص.

الربد  اأع���را����ض  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأع���را����ض  بع�ض  وت�سبه 
ارت���ف���اع درجة  اأو  ال�����س��ع��ال اجل���دي���د  والإن���ف���ل���ون���زا، م��ث��ل 

احلرارة.
يف  كورونا  لفريو�ض  الرئي�سية  الثالثة  الأعرا�ض  وتتمثل 
�سعال م�ستمر جديد وارتفاع درجة احلرارة وفقدان حا�سة 

التذوق وال�سم.
اإجراء  الأع��را���ض  اأي �سخ�ض يعاين من ه��ذه  ويجب على 

اختبار وعزل ذاتي على الفور لتجنب انت�سار الفريو�ض.
نطاق  على  وانت�ساره  الفريو�ض  لتحور  نظرا  ذل��ك،  وم��ع 
وا�سع، اأبلغ العديد من الأ�سخا�ض عن اأعرا�ض اأخرى، مثل 

التهاب احللق والعط�ض.
وغالبا ما ي�سعر امل�سابون بالزكام بالحتقان والرتباك، ما 

قد يوؤثر اأي�سا يف قدرتهم على تذوق الطعام.
وميكن اأن يوؤدي اللتهاب املزمن يف بطانات الأنف اأحيانا 
اإىل فقدان حا�سة التذوق، هذا اإىل جانب كون فقدان حا�سة 

ال�سم اأحد الأعرا�ض الرئي�سية الأخرى لفريو�ض كورونا.
اأ�سيبوا بفريو�ض كورونا لي�ض لديهم  العديد ممن  ولكن 
اأعرا�ض  م��ن  يعاين  وبع�سهم  الإط���الق  على  اأع��را���ض  اأي 

اأخرى ب�سبب الفريو�ض.

اأعرا�ص م�ضابهة
لقاحاتهم،  ت��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  "كوفيد19-"  م��ر���س��ى  �سهد 
اإن  موؤخرا  اخل��رباء  اأحد  وقال  للمر�ض،  اأعرا�سا خمتلفة 

هذه الأعرا�ض ت�سبه نزلت الربد اأو الإنفلونزا.
كينغز  الأوب��ئ��ة يف  ع��امل  �سبيكتور،  تيم  الربوفي�سور  وق��ال 
كوليدج لندن: "ُتظهر بياناتنا اأن عدوى ما بعد التطعيم 
ت�سبه الزكام اأكر من الإنفلونزا، واأهم الأعرا�ض �سيالن 
الأن������ف وال�������س���داع وال��ع��ط�����ض وال���ت���ه���اب احل���ل���ق وفقدان 

الرائحة".
وميكن اأن يجعل متغري دلتا من ال�سعب علينا التمييز ما 

اإذا كانت الأعرا�ض لنزلة برد اأو "كوفيد19-".
ووفقا مل�سوؤول ال�سحة يف ولية لويزيانا، جو كانرت، فاإنه 
باأعرا�ض  يظهر  ي��زال  ل  دلتا  متغري  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
التنف�ض  و�سيق  ال�سعال  مثل  "كوفيد19-" الكال�سيكية، 
الأعرا�ض  وب���ني  بينها  اخل��ل��ط  مي��ك��ن  اأن����ه  اإل  واحل���م���ى، 

الأخرى لنزلت الربد اأو حتى احل�سا�سية.
كانت  مهما  اأع��را���ض،  اأي  لديك  كانت  "اإذا  ك��ان��رت:  وق��ال 
�سيالنا يف  اأو  احل��ل��ق،  ال��ت��ه��اب��ا يف  ك��ان��ت  ل��و  ح��ت��ى  خفيفة، 
القيام  فيجب  الأن��ف��ي��ة،  اجل��ي��وب  يف  اح��ت��ق��ان��ا  اأو  الأن�����ف، 

بفح�ض وتقليل الت�سال بالآخرين".

الفرق
اأو�سحت الدكتورة بليندا غريفيث من عيادة فليت �سرتيت 

يف لندن الفرق بني نزلت الربد و"كوفيد19-".
وقالت الدكتورة غريفيث اإن اأعرا�ض نزلت الربد ت�سمل: 

العط�ض و�سيالن الأنف والتهاب احللق.
ويف م��ع��ظ��م ح����الت ال����ربد، ل��ن ت�����س��اب ب��ارت��ف��اع يف درجة 
احل�����رارة، وف��ق��ا ل��ل��دك��ت��ورة غ��ري��ف��ي��ث، وه���و اأح���د اأعرا�ض 

عنها. البحث  يجب  التي  "كوفيد19-"الرئي�سية 
واآلم  والق�سعريرة  "احلمى  غريفيث:  الدكتورة  واأ�سافت 
ال��ربد )الزكام(،  ن��زلت  ن��ادرا ما حت��دث يف  الع�سالت،  يف 
ولكن ميكن اأن حتدث. ومع نزلت ال��ربد، عادة ما تتوقع 
اأن ترى حت�سنا بعد اأقل من اأ�سبوع، على الرغم من اأن هذا 

قد يختلف".
وت��اب��ع��ت ال���دك���ت���ورة غ��ري��ف��ي��ث اأن����ه ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر 
اأعرا�ض  ع���ن  الأع����را�����ض  مت��ي��ي��ز  ف����اإن  ب�"كوفيد19-"، 
باخلطوات  الأم��ر  يتعلق  عندما  �سي�ساعدك  ال��ربد  ن��زلت 

والحتياطات التي يجب اتخاذها.
ال�سم  ف��ق��دان حا�سة  الأع��را���ض  ه��ذه  "ت�سمل  واأو���س��ح��ت: 
وال���ت���ذوق، ودرج����ة ح����رارة ث��اب��ت��ة ت��زي��د ع��ن 37.8 درجة 

اآلم يف الع�سالت  مئوية، وتوعك عام واإره��اق، ورمب��ا مع 
هو  "كوفيد19-" �سيوعا  عالمات  اأك��ر  واأح��د  و���س��داع. 

ال�سعال امل�ستمر اجلديد".
ووا�سلت قائلة: "اإذا كان ال�سعال ينتج خماطا ملونا اأو اإذا 
اأن يتطلب ذلك  التنف�ض، فيجب  كنت تعاين من �سيق يف 
دائما فح�سا طبيا، ولكن خا�سة اإذا كنت تعاين من الربو 

.")COPD( اأو مر�ض الن�سداد الرئوي املزمن
الأعرا�ض  م��ن  يعانون  البالغني  اأن  امل��ع��روف  م��ن  وبينما 
اأع��اله، قال خرباء يف كينغز كوليدج لندن �سابقا  املذكورة 

اإن الأطفال لديهم اأعرا�ض خمتلفة عن البالغني.
ال�سهل  من  يكون  اأن  يجب  اإن��ه  غريفيث  الدكتورة  وقالت 
ب�"كوفيد19-" اأو نزلة  اإذا كان طفلك م�سابا  حتديد ما 
برد اأم ل، والأطفال الذين ي�سابون بفريو�ض كورونا "من 

املرجح اأن ي�سابوا بالإ�سهال اأكر من البالغني".
"اإذا كان طفلك مري�سا ب�سكل حاد وتظهر عليه  وتابعت: 
الأعرا�ض املذكورة اأعاله، فال تتاأخر اأبدا يف طلب امل�ساعدة 
الطبية. وهذا ينطبق اأي�سا على املر�سى يف اأي عمر ممن 
امل�ستمر اجلديد، والذين يعانون من  ال�سعال  يعانون من 
�سيق يف التنف�ض، مع ارتفاع درجة احل��رارة اأو من دونها. 
واإذا كنت تعاين من اأي مما �سبق، فال تتاأخر يف طلب الراأي 

الطبي".
م�ستمر  �سعال  من  تعاين  كنت  اإذا  "باخت�سار،  واأ�سافت: 
وال�سم،  التذوق  حلا�ستي  وفقدان  مزمنة،  وحمى  جديد، 
وكذلك ال�سداع، فيجب اإجراء فحو�سات لكوفيد19- يف 

اأ�سرع وقت ممكن".
 )WHO( العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  بالذكر  جدير 
اأدرجت الأوجاع والآلم والتهاب احللق والإ�سهال والتهاب 
والطفح  ال�����س��م  اأو  ال���ت���ذوق  وف���ق���دان  وال�����س��داع  امللتحمة 
اأقل  ل��ون الأ���س��اب��ع ك��اأع��را���ض  اجل��ل��دي على اجللد وتغري 

�سيوعا لفريو�ض كورونا.

مع بداية مو�ضم الإنفلونزا 

 كيف تكت�سف الفرق بني ك�فيد واالإنفل�نزا ونزالت الربد؟

حذر علماء �سينيون من الإفراط بتناول 
�سكر الفركتوز، لأنه قد يوؤدي اإىل خلل يف 
م�سارات عملية التمثيل الغذائي، و ي�سبب 

اأمرا�سا خمتلفة.
 Chinese Medical وت�سري جملة
Journal ، اإىل اأن هذه الدرا�سة، مكر�سة 
اجل�سم.  يف  الفركتوز  ا�ستقالب  ل��درا���س��ة 
ي�ستهلكون  احلا�سر  الوقت  يف  النا�ض  لأن 
الفركتوز بكميات كبرية، من خالل تناول 
اجلاهزة  وامل�سروبات  ال�سريعة  امل��اأك��ولت 
وال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي��دخ��ل يف 
منط  يف  ال�سكر  ه��ذا  وي�سبح  مكوناتها. 

احل���ي���اة اخل����ام����ل، اأح�����د ع���وام���ل اخلطر 
ال�سكري  ومر�ض  الأي�سية  لال�سطرابات 

ومر�ض الكبد الدهني واأمرا�ض القلب.
من  بينغ  وي  ت�سانغ  الربوفي�سور  ويقول 
هذه  "تقدم  ال��ط��ب��ي��ة،  ت��ي��اجن��ني  ج��ام��ع��ة 
ال��درا���س��ة م��ع��ل��وم��ات ���س��ام��ل��ة ع��ن التقدم 
واخللوية  اجلزيئية  اجل��وان��ب  درا���س��ة  يف 
للفركتوز،  ال���غ���ذائ���ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ل��ع��م��ل��ي��ة 
ودورها يف تطور الأمرا�ض املرتبطة بهذه 
ال��ع��م��ل��ي��ة. و���س��ت�����س��اع��د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج على 
تطوير ا�سرتاتيجيات الت�سخي�ض والوقاية 

وعالج اأمرا�ض التمثيل الغذائي".

ويذكر اأن اخلاليا املبطنة لالأمعاء متت�ض 
اجل��زء الأك��رب من الفركتوز ال��ذي يدخل 
المت�سا�ض  ���س��دة  وحت����دد  اجل�����س��م.  اإىل 
 GLUT5 ال��ربوت��ني  ن��اق��الت  بوا�سطة 
و GLUT2 اللذين تعرب عنهما خاليا 
امل�ستقبالت  ه���ذه  تن�سط  ح��ي��ث  الأم���ع���اء، 
ا�ستجابًة مل�ستويات الفركتوز - اأي اأنه كلما 
 ، الفركتوز  اأو  لل�سكر  ال�سخ�ض  تناول  زاد 
يوؤدي  اأن  ومي��ك��ن  ب��احل��ل��وي��ات.  �سغفه  زاد 
اإىل   GLUT2 و   GLUT5 ن��ق�����ض 
���س��ع��ف ام��ت�����س��ا���ض ال��ف��رك��ت��وز وخ���ل���ل يف 
الأم���ع���اء.وت���ت���ح���ك���م ال��ك��ل��ى وال���ك���ب���د، اأه���م 

الغذائي،  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��رك��زي��ن 
امت�سا�سه  ب���ع���د  ال���ف���رك���ت���وز  مب�����س��ت��وى 
ال��دم. هنا يف هذين  وو�سوله اإىل جمرى 
الغلوكوز  اإىل  الفركتوز  يحول  الع�سوين 
ولكن  ال�سكر.  ا�ستحداث  ت�سمى  بعملية 
ت��دم��ري جزيئات  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه 
اأدي���ن���و����س���ني ثالثي  ال���ع�������س���وي  امل����رك����ب 
م�سدر  ه��ي  ال��ت��ي   )ATP( ال��ف��و���س��ف��ات 

الطاقة الرئي�سي يف اخلاليا.
الإفراط  اأن  يعني  ه��ذا  للباحثني،  ووفقا 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال��ف��رك��ت��وز ميكن  ت��ن��اول  يف 
ي�سبب  م��ا  اخل��الي��ا،  يف   ATP ا�ستنفاد 
تن�سيط م�سارات اأخرى يف عملية التمثيل 
ال���غ���ذائ���ي، ال���ت���ي ت�����س��ب��ب ت���راك���م حم�ض 
وبالتايل  وامل��ف��ا���س��ل،  ال����دم  يف  ال��ب��ول��ي��ك 
الإ���س��اب��ة ب��ال��ن��ق��ر���ض. وع����الوة ع��ل��ى هذا، 
ي���وؤدي الإف����راط يف ت��ن��اول ال��ف��رك��ت��وز اإىل 
ارت���ف���اع م�����س��ت��وى ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف الدم 

وتراكم الدهون يف منطقة البطن.
���ا م���ن خماطر  اأي�������سً و ي��ح��ذر ال��ب��اح��ث��ون 
ا�ستقالب  تنظيم  لأن  اجلينية.  التغريات 
م�����س��ت��وى اجلينات،  ع��ل��ى  ي��ت��م  ال��ف��رك��ت��وز 
 ،ChREBP ب������روت������ني  ب����وا�����س����ط����ة 
ونقل  ام���ت�������س���ا����ض  يف  ي���������س����ارك  ال��������ذي 
وحت��ل��ل ال�����س��ك��ري��ات. وق���د اأظ���ه���رت نتائج 
اأن  الفئران  على  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ات 
ا لمت�سا�ض  ChREBP  �سروري اأي�سً
واإخ�����راج ال��ف��رك��ت��وز. ول��ك��ن وف��ق��ا ل��ه��م، ل 
تزال الآليات اجلزيئية التي تنظم تن�سيط 
حتفيز  على  ردا    ChREBP ب��روت��ني 

الفركتوز غري مدرو�سة جيًدا.

العلمـــــاء يحــــذرون من تنــــاول الفركتـــــــ�ز
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العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

فقدت �سهادة الأ�سهم رقم 
عبداهلل   / با�سم   ASMAK172299
احمد عبداهلل احلامد ، �سادرة من ال�سركة 
العاملية لزراعة الأ�سماك وعددها 1200 
�سهم وعلى من يجدها الإت�سال بالرقم 

  0544444506  ،  0558872261

فقدان �سهادة ا�سهم 
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : �ضمارت تامي اي ام ا�ص للياقة البدنية - �ص ذ م م   

العنوان : مكتب 03 - 04 ملك خالد عبدالكرمي ح�سني - نداحلمر - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 773101 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1262932 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/6/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/1 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني برو�ضبيكتف فيجن 
لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات ال�ضريبية العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير 
 لال�ستثمار - املطينة - ا�ستدامة B هاتف : 6877163-04 فاك�ض : 04-2877163
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ريدوود خلدمات ادارة املن�ضاآت �ضركة ال�ضخ�ص الواحد �ص ذ م م  
ا�ستدامة  التجاري  اخلليج  مني  �سيخ  ملك   1507 اىل   1501 رق��م  مكتب   : العنوان 
B - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم 
الرخ�سة : 813645 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1361674 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/4 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني فتحيه لطفي حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب 
701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف : 5576629-04 فاك�ض : 
5576629-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : را�ضيل�ضميث انرتنا�ضيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م  
1805 ملك ال�سند�ض للعقارات - بردبي - برج خليفة - ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 
بال�سجل  القيد  رقم   681391  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1107644 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى    2021/9/15
 3401-8B-3401 الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
، A ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - املركز التجاري الول - هاتف : 3215355-

04  فاك�ض : 3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : برو�ضبيكتف فيجن لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات ال�ضريبية 
العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير لال�ستثمار - املطينة - ا�ستدامة B هاتف : 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2877163  : فاك�ض   04-6877163
�ضمارت تامي  اأعاله لت�سفية  القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اي ام ا�ص للياقة البدنية - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/6/1 وعلى  2021/6/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : فتحيه لطفي حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب 701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف 
5576629-04 مبوجب هذا تعلن دائرة   : 5576629-04 فاك�ض   :
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
م  م  ذ  �ص  الواحد  ال�ضخ�ص  �ضركة  املن�ضاآت  ادارة  خلدمات  ريدوود 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/4 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  A ملك   ،  3401-8B-3401 رقم  : مكتب  العنوان 
 04-3215356  : فاك�ض    04-3215355  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  انرتنا�ضيونال  را�ضيل�ضميث  لت�سفية  اأع��اله 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/9/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة لنا للحجر والرخام - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002721/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة لنا للحجز والرخام - ذ م م 
العنوان : 0501850950  - 065422306 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عمر �ساهد خان �سري - اجلن�سية باك�ستاين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9086 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8265/2021(

املنذر/ يوين كاب
�سد - املنذر اإليها / دون للمياه املعدنية.

يتوجه املنذره بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذاره بالآتي : 
اليها  املنذر  وتطالب  قانوا  معفولة  ونفاذ  به  ج��اء  مبا  للعلم  الن��ذار  بهذا  تنذرها  املنذرة  ف��اأن 
ب�سرعه �سداد قيمة املدينونية البالغة مبلغ وقدره 35280 درهم خم�سة وثالثون الف ومائتان 
املنذرة جتاهكم  الن��ذار والف�سوف تتخذ  تاريخ هذا  اأي��ام من  دره��م يف موعد خم�سة  وثمانون 
كافة الجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اعاله وذلك باإتخاذ طريق الق�ساء �سبيل 
لكي ي�ستاأدى حفه مبا يف ذلك اإقامة الدعاوى املو�سوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على 
كامل  ت�ستاأدي  حتى  الو�سول  وترقب  ال�سفر  من  واملنع  التجارية  والرخ�ض  البنكية  احل�سابات 
حقوقها مع املطالبة بالعوي�سات عن جميع ال�سرار التي حلقت بها جراء المتناع عن �سداد 

املبلغ املذكور اعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8202(

املنذر : توب لينك للمقاولت والنقليات العامة ذ م م.
�سد - املنذر اليها : امين حممد م�ساد 

املنذر اليها : ميكاترونك�ض اليكرتوميكانيكال
)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(

�سيغة العالن بالن�سر
1،324،500 درهم )مليون  ب�سداد مبلغ وقدره  له  الوفاء  اليهما ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
اأيام  اأق�ساه خم�سة  الف وخم�سمائة درهم فقط ل غري( يف موعد  وثالثمائة واربعة وع�سرون 
من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار ويف حالة عدم ال�سداد �سي�سطر املنذر اإيل ا�ست�سدار امر اأداء �سد 
املنذر اليهما باأداء مبلغ وقدره 1،324،500 درهم )مليون وثالثمائة واربعة وع�سرون األف 

وخم�سمائة درهم فقط ل غري( بالإ�سافة اإىل اأي ر�سوم او م�ساريف اأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0003507 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عدنان عبد القيوم عبد القيوم باك�ستاين/ اجلن�سية،

نحيطكم علما باأنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح املدعي / رايف رام�سندانى ا�سوك رام�سندانى

باأن  القيوم((  عبد  القيوم  عبد  ))ع��دن��ان  �سده  املطلوب  الطرف  ب��اإل��زام  ناأمر   : القا�سي  ق��رار 
يوؤدي للطرف الطالب ))رايف رام�سنداين ا�سوك رام�سنداين(( : مبلغا وقدره440.00 درهما 
املوافق  ال�ستحقاق  تاريخ  )اأربعمائة واأربعون األف درهما(، والفائدة القانونية بواقع 7% من 
الإلزام بامل�سروفات.  ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب  مع  ال�سداد،  متام  وحتى   24/8/2021
اليوم  15 يوما اعتبارا من  املحاماة وال�سمول بالنفاذ املعجل.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
حرر بتاريخ / 2021/10/7

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بالن�سر ملوعد اجتماع خربة

يف الق�سية رقم 2978/2021 جتارى جزئی عجمان
اىل املدعى عليهم 

1-املدعى عليه الول : / دارينت ا�سكيه اولدزمري  )بالرو�سي اجلن�سيه(
2-املدعى عليها الثانية: / ليزافيتا در انيت�سكايا )بالرو�سي اجلن�سيه(

يتوجب عليكم باحل�سور ب�سخ�سكم اأو وكيل قانوين لجتماع اخلربة املحدد له جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 10-14-
2021 عن بعد با�ستخدام برنامج التوا�سل املرين )تطبيق زووم( يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا عن طريق 

الرابط املرفق اأدناه
https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M
3RMSTFpSWxvR1dOZz09

املرفوعة �سدكم : من املدعيه : فاطمة كيزى البيفي فاطمة 
كما يرجى التوا�سل مع اخلبري املنتدب على الربيد

exp.dr.ebraheim@gmail.com
و هاتف رقم 0506805000 ويف حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها

اخلبري العقاري 
د.ابراهيم علی لهب�ش 

اإجتماع خربة 

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اإعالن املدعی عليه

يف الدعوى رقم 177 ل�سنة 2021 مدين جزئي
تعلن املدعية / ايزي�ض بطر�ض جماهد ب�سفتها امل�سفي الق�سائي ل�سركة ايه ان �سي 
اأحمد  ال�سيد / طيب عبد الرحيم  الت�سفية( املدعى علية  للمقاولت ذ.م.م )حتت 
الباكر باأنه قد �سدر احلكم باجلل�سة العلنية املنعقدة يوم الأثنني املوافق 17 مايو 
2021 مدين جزئي باإلزام املدعى عليه بان  177 ل�سنة  2021 يف الدعوى رقم 
يوؤدي للمدعية ب�سفتها مبلغ 6،435،000 درهماً )�ستة مليون و اأربعمائة خم�سة 
تاريخ  من  اعتبارا  9% �سنوياً  بواقع  القانونية  الفائدة  و  درهماً(  األ��ف  ثالثون  و 
بالر�سوم  اإلزامة  و  التام  ال�سداد  وحتى  13/01/2021م  يف  الق�سائية  املطالبة 

وامل�ساريف و خم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
امل�سفي الق�سائي 
اخلبري / اإيزي�ش بطر�ش جماهد 

اإجتماع خربة 

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
يف الدعوى  رقم )2021/392( جتارى م�سارف جزئي    

املدعي عليهما : 1- ماهر علي ي�سلم ح�سن 
م(  م  ذ  �ض   ( لال�ستثمار  جلف  نا�سيونال   -2

نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املقامة �سدكم من املدعي : 
م�سرف الإمارات الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�سور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الإثنني املوافق 2021/10/11 يف متام ال�ساعة 
مايكرو�سوفت  برنامج  بوا�سطة  الإلكرتونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا   10.00
الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�سال  احل�سور  منكم  نطلب  لذا  تييمز.  
)3888996- 04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8266(

لدى رئي�ض ق�سم كاتب العدل مقدمه ل�سيادتكم : 
عبدالعاطي  احمد  كرم  /جمال  ال�سيد  وميثله  )باك�ستان(  اجلن�سية  �سديقي  امني  حممد  ف��اروق  �سهزاد   : املنذر 

)م�سري اجلن�سية( ومقره امارة دبي - ديرة - �سارع الحتاد - مكتب رقم511  هاتف / 0501446209 
املنذر اإليها الوىل : فا�سل ت�سيجاي - امريكي اجلن�سية

اإنذار عديل من املنذر اإيل املنذر اإليه بت�سديد مبلغ وقدره 111000 درهم اماراتى 
فقط )مائة واأحد ع�سر الف درهما(

يتوجه املنذر ايل املنذر الية بالإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�ستمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا ، مع التنبيه عليها 
ب�سرورة ت�سديد قيمة ال�سيك ٣٧٠٧٤٧١٦٥٥٧٠١ مببلغ وقدره 111،000 درهم اماراتى فقط )مائة واأحد ع�سر 
الف درهما( واملوؤرخ فى 2020/1/31 وامل�سحوب على بنك الإمارات ال�سالمي واملوؤرخ وذلك خالل �سبعة ايام من 
تاريخ علمكم بفحوى وم�سمون هذا النذار. ويف حالة عدم ا�ستجابة املنذر اليه لتنفيذ الطلبات الواردة بهذا النذار 
ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ �سائر حقوقه جتاه املنذر اليه من ا�ستحقاق 
املنذر يف املطالبة بقيمة ال�سيك من تاريخ املطالبة ف�سال مبا تراه منا�سبا من تعوي�سات مع الزام املنذر اليها عن 

ذلك بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية. لذلك نلتم�ض من �سيادتكم املوافقة على اإعالن املنذر اإليه بالن�سر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  178/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

78.90 مرت مربع -  2115 - وم�ساحتها  اإم��ارة دبي مبنطقة جبل على الوىل - رقم الأر���ض  اأذن بيع عبارة عن عقار  مو�سوع الدعوى طلب 
وم�ساحتها بالقدم املربع 849.27 - ونوعه �سقة �سكنية - رقم املبنى 1- رقم العقار 705- رقم الطابق 7-املواقف G-93- - امل�ساحة الداخليه 

7.45-امل�ساحة امل�سرتكة 52.29 البلكونه  71.45-م�ساحة 
طالب التنفيذ ينك ابوظبي التجاري - عنوانه الإمارات - اإمارة دبي بر دبي - �سارع حممد بن زايد - مبنى بنك ابوظبي التجاري - �سقة 1- خلف 

جامعة اميت ودبى الكادميية مكانى 3224094372 - وميثله / اأبوبكر �سامل عو�ض املنهايل
املطلوب اإعالنه / �سريف حامد مهدى حامد غندور - عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-جبل علي - بر دبي - �سارع جبل على الوىل مبنى عزيز ديزى-

sherif.ghandour@gmail.com  -  0568930596  - الوىل  على  جبل   2115 الر�ض  رقم  �سقة 705- 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�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 اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 2115 - رقم البلدية : 0 - 591 - 
649.955.0 درهم  705 - مببلغ   : ال��وح��دة  رق��م   -  AZIZI DAISY  : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رق��م   - 78.90 مرت مربع   : امل�ساحة 

يباع لعلى عطاء.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6727/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ المر ال�سادر يف العري�سة رقم ١٤٣٧/2٠2١ اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٠8٣٤2١.2٥( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م
ريج  م��ن  بالقرب   ٥98-898 بلوك   -  ١ اجل��زء  لال�ستثمار  دب��ي  جممع   - ب��ردب��ي   - عنوانه:دبي 
لل�سناعات املعدنية بالقرب من العاملية لل�سحن والنقل - مقابل مطعم ال�سمك الرطب وبجانب 

دبي لالثاث. 
املطلوب اإعالنه : ١- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )٣٠8٣٤2١.2٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6377/2021/207 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
املبالغ  ب�سداد   ،  2٠2١/٣2٤ رقم  الدعوىالعاملية  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

املنفذ بها وقدرها )2٧٤9١.٣( درهم ل�سالح العامل �سامال للر�سوم امل�سروفات .
طالب التنفيذ : م�سطفى حممد ال�سغري احمد

بوليفارد بالزا  برج   - را�سد  بن  ال�سيخ حممد  بوليفارد  �سارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
2 - الطابق ١9 - مكتب رقم ١9٠٣

املطلوب اإعالنه : ١- مطعم ويلدن انرتنا�سونال ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )2٧٤9١.٣٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بالن�سر 

 565/2009/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  عبدالنا�سر عبداهلل �سالح بن حنظل

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )٥92٠2٥.١8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بالن�سر 
 172/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
 -2 ����ض.ذ.م.م  لاللكرتونيات  & امييج  �ساوند  اركيتكن�سر  ���س��ده/١-   املنفذ  اىل 
امييج   & �ساوند  اركيتكت�سر  مدير  ب�سفته  اجلن�سية(  )فرن�سي  لوفريدا  ث��ري 

لاللكرتونيات �ض.ذ.م.م - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تاكي�سي مارويام )ياباين اجلن�سية( 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )٣١8٣٠9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                     يف  ال�ستئناف رقم:34/2021/387 ا�ستئناف تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

والر�سوم   ، جت���اري  تظلم  رق������م:2٠2٠/٦٧١  التظلم  يف  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:البنك التجاري الدويل �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع الرقة - مبنى بناية البنك التجاري 

الدويل  - وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 
املطلوب اإعالنهم :  ١- علي حميد علي عبداهلل العوي�ض 2- دامني جيم�ض بايرن ٣- روبريت فران�سي�ض 

نورتون  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2٠2٠/٦٧١ تظلم جتاري  مو�سوع الإع��الن :  قد 
بتاريخ:2٠2١/2/2٥. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2٠2١/١١/٣  ال�ساعة ٠٥.٣٠ م�ساءا 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:939/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 8٤
ال�سرائط  ل�سائر  ول�ستيفائه  قانونا  املحدد  امليعاد  يف  لرفعه  �سكال  ال�ستئناف  بقبول   : ال�ستئناف  مو�سوع 
الثاين  امل�ستاأنف �سده  الزام  امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�ض  املو�سوع بالغاء المر  ال�سكلية الخرى 2- ويف 
باملبلغ املطالب به والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدهما على �سبيل الت�سامن من ان يوؤديا للم�ستاأنفة مبلغ 
)١٤٤.9٦٦.٥٧( درهما مائة واربعة واربعون الفا وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا - والفائدة 
عن هذا املبلغ وبواقع ٥% �سنويا من تاريخ:2٠2١/٦/٧ وحتى متام ال�سداد والزامهما بامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�سي. 
امل�ستاأنف:�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الثالثة ع�سر - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى جممع 
م�سانع نا�سيونال - �سقة جممع م�سانع نا�سيونال - بالقرب من دوار نا�سيونال 

املطلوب اإعالنهما :  ١- �سركة ادمز للمقاولت ذ.م.م 2- هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الداء 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2٠2١/١١/٧  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 3396/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / ١-م�سنع خال�ض للعطور ذ.م.م ميثلها مديرها عبداخلالق بارودجال -  �سفته 
بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  ١-  عبداللطيف حمي الدين -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

بالوفاء يف  بتكليفكم  ب��ت��اري��خ:١٥/9/2٠2١  ال�سادر  املحكمة  ق��رار  :  مبوجب  الإع��الن  مو�سوع 
الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف ب�سداد مبلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( درهم فقط للمدعي اأو بخزينة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  الج��راءات بحقكم يف حالة عدم  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة وعليه 
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ٣ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13362 بتاريخ 2021/10/10 

اعالن بالن�سر        
                يف  ال�ستئناف رقم: 872/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�سوع ال�ستئناف :  
طالب الإعالن / ١-بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

وميثله :  نا�سر مال اهلل حممد غامن -  �سفته بالق�سية : وكيل 
عبد  عبدالرحيم  ابراهيم   -٤ الفهيم  علي  ال��رزاق  عبد  عبدالرحيم  حممد   -٣   : اإعالنهم  املطلوب 
عبدالرحيم  ع��ب��داهلل   -٦ الفهيم  علي  ع��ب��دال��رزاق  الرحيم  عبد  ا�سماعيل   -٥ الفهيم  علي  ال���رزاق 
والت�سويق  لالعالن  الفهيم  م�ساريع   -١١ ذ.م.م  لال�ستثمارات  الفهيم  �سركة   -8 الفهيم  عبدالرزاق 
�ض.ذ.م.م ١2- الفهيم ايطاليا �ض.ذ.م.م ١٤- جلف بيوتي انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م -  �سفتهم بالق�سية 

: م�ستاأنف �سدهم -  جمهويل حمل القامة 
اأ�ستاأنف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق������م:١٦٣٠/2٠١9 جت��اري كلي  مو�سوع الإع���الن :  ق��د 
بتاريخ:2٠2١/9/9 وقد �سدر احلكم بنق�ض احلكم امل�ستانف واحالته ملحكمة ال�ستئناف لتق�سي بها 
من جديد وقيدت الدعوى بالرقم املذكور اعاله. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2٠2١/١١/٧  
ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد  ، وعليه يقت�سي ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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•• مدريد-الفجر:

مدريد،  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  اح��ت��ف��ت 
�سابقاً  لالأندل�ض  التاريخية  والعا�سمة 
امل�����س��رح��ّي��ة ل�ساحب  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ق��رط��ب��ة، 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي، 
العربي”  “البيت  بحث  حيث  ال�����س��ارق��ة، 
من  نخبة  بح�سور  وق��رط��ب��ة،  م��دري��د  يف 
املثقفني واملبدعني الإماراتيني والإ�سبان، 
امل�سرحي  ال��ن�����ض  يف  ال���ب���ارزة  ال��ع��الم��ات 
ا�ستند  التي  واملرجعيات  ال�سارقة،  حلاكم 
عليها يف تقدمي اأحداث وحتولت تاريخية 

بدللت وروؤى معا�سرة. 
جاء ذلك �سمن فعاليات الربنامج الثقايف 
للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  تنظمه  ال���ذي 
حتت  العربي”،  “البيت  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
عنوان “اأيام ال�سارقة الأدبية” يف كل من 
مدريد وقرطبة، انطلقت بح�سور �سعادة 
اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئي�ض هيئة 
ال�سارقة للكتاب؛ و�سعادة ماجد ال�سويدي 
ا�سبانيا؛  ل����دى  الإم��������ارات  دول�����ة  ���س��ف��ري 
معهد  رئي�ض  امل�سلم،  العزيز  عبد  و�سعادة 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��رتاث؛ وب�����س��ار ي��اغ��ي، �سفري 
من  وع��دد  اإ�سبانيا؛  يف  العربية  اجلامعة 
والر�سمية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال�سخ�سيات 

والإعالمية يف اإ�سبانيا.
وجمعت “اأيام ال�سارقة الأدبية” كاًل من 
الفنان الإماراتي اأحمد اجل�سمي، واملمثلة 
والباحثة امل�سرحية لول بوتيلو، والكاتبة 
يف  �سوريا،  جوليتا  الإ�سبانية  وامل�سرحية 
العربي”،  “البيت  يف  ع��ق��دت��ا  جل�ستني 
يف ك���ل م���ن م���دري���د وق���رط���ب���ة، اأداره����م����ا 
ال�سويدي،  م���اج���د  حم���م���د  الإع�����الم�����ي 
اأبرز  ح��ول  م�سور  تقرير  عر�ض  و�سهدتا 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأع��م��ال 
واأولها  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 

م�سرحية “عودة هولكو”، وما تالها من 
و”الواقع �سورة  اأعمال مثل “النمرود”، 
طبق الأ�سل”، و”الق�سية”، و”الإ�سكندر 
و”داع�ض  اجلبار”،  و”�سم�سون  الأكرب”، 

واآخر اأعماله “كتاب اهلل«. والغرباء”، 

املتتبع  “اإن  اجل�������س���م���ي:  اأح����م����د  وق������ال 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  امل�����س��رح��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
التاريخ  ت�ستثمر  جمملها  يف  اأن��ه��ا  ي��ج��د 
زمان  لكل  ت�سلح  م�سرحيات  �سياغة  يف 
الزمان  اأن  مقولة  تتبنى  وكاأنها  وم��ك��ان، 
التاريخية،  اأع��م��ال��ه  ك��ل  يف  نف�سه  ي��ع��ي��د 
اختلفت  واإن  الع�سور  مر  على  فالأحداث 
ذاتها،  والتفا�سيل هي  والأ�سماء  الأ�سكال 
تكرار  وع��دم  العربة منها  اأخ��ذ  واملهم هو 
والدمار  الفو�سى  ت�سبب  التي  الأخ��ط��اء 

لالأمم«. 

اأعمال  مي��ي��ز  “وما  اجل�����س��م��ي:  واأ����س���اف 
الّلغة امل�سرحية الرائعة التي  �سموه، تلك 
تنم عن معرفة واإملام كبريين بوقع الكلمة 
واأهميتها ومدلولتها اللفظية واملعنوية، 
فال�سطور التي تكتب بني ال�سطور جلية، 
وا�سحة،  وال��ب��اط��ن��ة  ال��ظ��اه��رة  وامل���ع���اين 
واحلوارات امل�سرحية �سل�سة والنتقال من 
اآخر بارع، وقد ج�سدت  م�سهد اإىل م�سهد 
اأعماله اإميان �سموه بامل�سرح وع�سقه لهذا 

الفن«.
وعن جتربتها يف درا�سة م�سرحيات حاكم 
“اأعجبتني  بوتيلو:  لول  قالت  ال�سارقة، 
امل�سرحيات التي قراأتها بالإ�سبانية  كثرياً 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اإذ وج���دت���ه���ا م��ل��ت��زم��ة ج����داً،  ال��ق��ا���س��م��ي، 
وتطرح  وا���س��ع��ة،  وثقافة  معرفة  وتعك�ض 
املتعلقة  والأ���س��ئ��ل��ة  الق�سايا  م��ن  الكثري 
ب���الإن�������س���ان وجت���رب���ة وج�������وده، ل���ه���ذا اأن���ا 
يل  اأتاحتها  التي  بالفر�سة  ج��داً  �سعيدة 

)اأيام  للم�ساركة يف  للكتاب  ال�سارقة  هيئة 
ال�سارقة الأدبية(«.

م�سرحيات  ق�����راأت  “عندما  واأ����س���اف���ت: 
واأجريت  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
امل�سرحيات  بع�ض  وب���ني  بينها  م��ق��ارن��ات 
الإ�سبانية، وجدت وجه �سبه كبري، يتجلى 
والتفكري  التاريخ  مبراجعة  الهتمام  يف 
م�ستقبل  ر����س���م  واإم���ك���ان���ي���ة  احل���ا����س���ر  يف 
النقدي  للم�سرح  اأع��ادين  ما  وهو  اأف�سل، 
والتاريخي يف اإ�سبانيا حيث تظهر جتارب 
والأه����داف،  الأ���س��ل��وب  ك��ث��رية يف  م�سابهة 
لالإن�سان  النت�سار  يف  جمملها  وتن�سغل 
والعن�سرية  ال��ع��ن��ف  وت��ن��ب��ذ  والن�����س��ان��ي��ة 

والظلم«.

ل��ف��ت��ن��ي يف  م����ا  اأج����م����ل  “من  وت����اب����ع����ت: 
م�سرحيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي م���و����س���وع احل�����روب 
وماآ�سيها، وهي موا�سيع مت تناولها ب�سكل 
اأنه  ك��ب��ري يف خم��ت��ل��ف ال��ف��ن��ون، واع��ت��ق��د 
يجب على اجلميع ق��راءة وروؤي��ة املعاجلة 
���س��م��وه ملوا�سيع  ال��ت��ي ق��دم��ه��ا  امل�����س��رح��ي��ة 
يف  ووجهت  الإرهاب”،  مثل  العامل  ت��وؤرق 
الإ�سبان  ختام حديثها دعوة للم�سرحيني 
والعرب للعمل معاً، وفتح جمال للتعرف 

على الأدب العربي.

ب���دوره���ا ق��دم��ت ال��ك��ات��ب��ة ج��ول��ي��ت��ا �سوريا 
درا�سة قاربت فيها ما بني امل�سرح ال�سباين 
والق�سايا  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  وم�����س��رح 
واأ�سارت  امل�سرتكة،  والتاريخية  الإن�سانية 
اإىل اأن احلوارات يف اأعمال �سموه امل�سرحية 
تنادي  ال��ت��ي  والأف���ك���ار  بالفل�سفة  متتلئ 
الرموز  وت�ستح�سر  وال��ع��دال��ة  ب��احل��ري��ة 
و”احلجر  “النمرود”  يف  كما  وال��ت��اري��خ 
واأنها ت�سرتك مع بع�ض اأعمال  الأ�سود”، 

امل�سرحيني الإ�سبان يف هذا املنحى.
وتطرقت جوليتا �سوريا اإىل وجود م�سرتك 
اإن�ساين يف م�سرحيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان القا�سمي برتكيزها على 
املو�سوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  احل����روب،  ظلم 
ال��ت��ي حت�����س��ر يف امل�����س��رح الإ����س���ب���اين، مبا 
التي  املرجعية  الإ����س���ارات  ا�ستدعاء  فيها 
الذاكرة  ومو�سوعات  الثقافات  تتقا�سمها 
ما  اأن  واأو�سحت  وامليثولوجيا،  التاريخية 
هي  �سموه  م�سرحيات  يف  انتباهها  لفت 

جمموعة التاأمالت يف الأزمات ال�سيا�سّية 
وال�سراعات الجتماعية.

امل�سرح  دع����م  ال�����س��ارق��ة يف  ح���اك���م  ج���ه���ود 
الإماراتي والعربي

ويف �سياق احلديث عن دور �ساحب ال�سمو 
الإماراتي  امل�سرح  دع��م  يف  ال�سارقة  حاكم 
والعربي، اأ�سار الفنان اأحمد اجل�سمي اإىل 
ع�سره  يف  والعربي  الإم��ارات��ي  امل�سرح  اأن 
الذهبي بف�سل دعم �ساحب ال�سمو  ال�سيخ 
الدكتور �سلطان القا�سمي وحبه للم�سرح، 
م�سرحية  م��ه��رج��ان��ات  “يوجد  وق������ال: 
ع��رب��ي��ة ت���ق���ام ب���دع���م ك����رمي م���ن �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة حتت مظلة الهيئة 
العربية للم�سرح التي تاأ�س�ست بتوجيهات 

من �سموه«.

�ساحب  األقاها  التي  الكلمة  اإىل  وتطرق 
ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ع���ام 2007 يف 
امل�سرح  ي��وم  مبنا�سبة  بباري�ض  اليون�سكو 
العاملي، م�سرياً اإىل اأن �سموه اأخذ معه يف 
رحلته م�سرحيني من كل الدول العربية 
امل�سرحيني  للقاء  منا�سبة  احل���دث  وك���ان 
واأث����م����ر ن���ت���ائ���ج م���ذه���ل���ة، وم���ن���ه���ا اق����رتح 
يف  للم�سرح  العربية  الهيئة  اإن�ساء  �سموه 

ال�سارقة.

الذي  احل�����س��ور  عند  املتحدثون  وت��وق��ف 
ح��ق��ق��ت��ه اأع����م����ال ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ُعر�ست  اإذ  العامل،  م�ستوى  على  ال�سارقة 
ب��ل��غ��ات ع���دة على  ال�سمو  اأع��م��ال ���س��اح��ب 
م�سارح عاملية يف كل من ال�سويد، ومدريد، 
ومو�سكو  واإي��ط��ال��ي��ا،  وفرن�سا،  وروم��ان��ي��ا، 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ب��ل��دان امل��ع��روف��ة بعراقة 

م�سارحها. 

اأه��م��ي��ة ترجمة  امل��ت��ح��دث��ون  وا���س��ت��ع��ر���ض 
ال�سمو حاكم  ل�ساحب  امل�سرحية  الأعمال 
اأ�ساروا  ح��ي��ث  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  اإىل  ال�����س��ارق��ة 
العربية  اللغة  جتمع  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  اإىل 
ترجمة  ت�سكله  اأن  ميكن  وم��ا  والإ�سبانية 
الن�ض امل�سرحي اإىل الإ�سبانية من اإ�سافة 
ال��ث��ق��ايف بني  ال��ت��ب��ادل  وت��اأك��ي��د على حجم 
تعزز  نف�سه  الوقت  ويف  والإ�سبان،  العرب 
م���ن ح�����س��ور اأع���م���ال ���س��اح��ب ال�����س��م��و يف 

باأوروبا  ب��الإ���س��ب��ان��ي��ة  ال��ن��اط��ق��ة  ال��ب��ل��دان 
البلدان،  من  وغريها  الالتينية  واأمريكا 
 22 ل�  الر�سمية  اللغة  الإ�سبانية  تعد  اإذ 
567 مليون  بها  العامل وينطق  دول��ة يف 

ن�سمة حول العامل.

ت�سهده مدريد  وحول هذا الحتفاء، وما 
ال�سارقة  “اأيام  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  وق��رط��ب��ة 
ركا�ض  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  ق��ال  الأدبية”، 
للكتاب:  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  العامري، 
الكثري  يف  تلتقي  وال�����س��ع��وب  الأمم  “اإن 
م��ن حم��ط��ات��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة، وت��ت�����س��اب��ه يف 
الأ�سيلة،  هويتها  م��رت��ك��زات  م��ن  الكثري 
وال��ك��ت��ب وح��ده��ا ه��ي ال��ق��ادرة على ك�سف 
ه��ذا امل�����س��رتك، وال��ت��اأ���س��ي��ل ل��ه، وحمايته 
ومزيد  العالقات  ملزيد من  اأ�سا�ساً  ليكون 
من التعاون. انطالقاً من ذلك، من�سي يف 
بتوجيهات �ساحب  للكتاب  ال�سارقة  هيئة 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي، 
ال�����س��ارق��ة، يف م���د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل مع 
ال��ع��امل، موؤمنني  ال��ن��ظ��رية يف  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سالت  واأم���نت  اأع��م��ق  ه��ي  الثقافة  ب���اأن 
وتوؤ�س�ض  وثقافتني،  �سعبني،  جتمع  التي 

مل�ستقبل اأكر حت�سراً وريادًة وارتقاًء«.

بالتجربة  ال��ع��امل��ي  “الحتفاء  واأ����س���اف: 
امل�سرحّية ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
بلدان  خمتلف  يف  اآخ���ر  تلو  ع��ام��اً  يتجدد 
ال���ع���امل، وال���ي���وم ي��ح��م��ل اح��ت��ف��اء ك���ل من 
واأ�سافه  ق���دم���ه  مب���ا  وق���رط���ب���ة  م���دري���د 
والعاملي،  العربي  للم�سرح  ال�سمو  �ساحب 
حجم  ت��ك�����س��ف  وك����ب����رية  ع��م��ي��ق��ة  دللت 
العالقات التاريخّية والراهنة التي جتمع 
توؤكد  نف�سه  الوقت  ويف  بالإ�سبان،  العرب 
الذي كر�سه �ساحب  عاملّية اخلطاب  على 
القيم  واإن�سانّية  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 

والر�سائل التي ينطلق منها«.

بدوره اأكد �سعادة ماجد ال�سويدي، ال�سفري 
العمل  اأهمية  على  اإ�سبانيا،  يف  الإم��ارات��ي 
ب��ه ه��ي��ئ��ة ال�سارقة  ت��ق��وم  ال����ذي  ال�����دوؤوب 
من  ال��رتج��م��ة  ح��رك��ة  ت�سجيع  يف  للكتاب 
الرتجمات  مل�����س��روع��ات  رع��اي��ت��ه��ا  خ����الل 
بالإ�سدارات  وامل��ع��ن��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��امل��ي��ة 
موؤلفات  جمموعة  راأ�سها  وعلى  العربية، 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

املجل�ض  ع�����س��و  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د  ب����ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ال��ت��ي ترجمت 
املكتبة  اإىل  اإه��داوؤه��ا  ومت  الإ�سبانية  للغة 
للتعاون  الإ�سبانية  للوكالة  الإ���س��الم��ي��ة 
لوزارة  التابعة  التنمية  اأج��ل  من  ال��دويل 

اخلارجية الإ�سبانية.

بني  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���الق���ات  “اإن  وق������ال: 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  اإ�سبانيا 
عالقات  فهناك  الآخ���ر،  بعد  يوما  تقوى 
ثقافّية وثيقة بني املوؤ�س�سات واملتاحف يف 
كبرية  ج��ه��وداً  تقود  وال�سارقة  البلدين، 
يف ه���ذا اجل���ان���ب، وح�����س��وره��ا مي��ت��د على 

م�ستوى املنطقة والعامل«.
وقال ب�سار ياغي، �سفري اجلامعة العربية 
بالتواجد  ال��ي��وم  “ت�سرفت  اإ���س��ب��ان��ي��ا:  يف 
الأم�سية  ه���ذه  ملتابعة  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ي��ت  يف 
العظيمة حول ما تقوم به ال�سارقة بقيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي، واأ�سعر بالفخر والعتزاز 

اأنني اأ�سهد هذا التحول الكبري يف تقدمي 
العمل الثقايف العربي اإىل اإ�سبانيا وغريها 

من دول العامل«.
فعالة  خطوات  ب��داأت  “ال�سارقة  واأ�ساف: 
يف احل����وار ال��ث��ق��ايف م��ع الآخ����ر وم���ا زالت 

تقود هذا امل�سهد عربياً،
اإمارة  م��ن  تنتظر  م���اذا  نت�ساءل:  ون��ح��ن   
واأب���رز  اأه���م  واأح����د  ك��ب��ري  مثقف  يحكمها 
ال��ع��رب؟، وجن��ي��ب: ننتظر العمل  الأدب���اء 
ال���ك���ب���ري، واحل�����ام�����ل ل���ل���خ���ري، وال����ه����ادف 
م�ستوى  اإىل  ورفعها  ال��ع��الق��ات  لتطوير 

يليق بالأمة العربية«.
اأن قيادة دولة الإمارات  اإىل   واأ�سار ياغي 
وح��ك��ام��ه��ا جن��ح��وا يف ا���س��ت��ك��م��ال م��ا بداأه 
امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل، ال�����س��ي��خ زاي����د بن 

�سلطان اآل نهيان، 
رحمه اهلل، الذي اأكد اأن الثقافة هي رهان 
ح�����س��اري، ف��ب��ات��ت الإم������ارات واح����دة من 
البلدان التي يفخر العرب مبا تقدمه من 

منوذج للتقدم واملحبة والرقي. 

�ضمن فعاليات “اأيام ال�ضارقة الأدبية” يف مدريد وقرطبة 

عا�سمة اإ�سبانيا الراهنة والتاريخّية حتتفي بالتجربة امل�سرحّية ل�سلطان القا�سمي
اأحمد العامري: 

خطابه وتر�ضيخ لإن�ضانية قّيمه ور�ضائله عاملية  على  تاأكيد  ال�ضارقة  حاكم  مب�ضرح  • الحتفاء 
امل�ضرتك  هذا  ك�ضف  على  القادرة  وحدها  والكتب  التاريخية،  حمطاتها  من  الكثري  يف  تلتقي  الأمم   •

والتاأ�ضيل له 
ماجد ال�ضويدي، ال�ضفري الإماراتي يف اإ�ضبانيا: 

جهودًا كبرية يف العالقات مع اإ�ضبانيا وح�ضورها ميتد على م�ضتوى املنطقة والعامل تقود  • ال�ضارقة 
ب�ضار ياغي، �ضفري اجلامعة العربية يف اإ�ضبانيا: 

ال�ضارقة قاد جهودًا كبريًة لتطوير العالقات ورفعها اإىل م�ضتوى يليق بالأمة العربية • حاكم 
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)اأيام وبنعي�ضها( م�ضل�ضل اجتماعي، يناق�ص �ضراعات داخل بع�ص البيوت 

�سل�ى خطاب: تكرميي يف اال�سكندرية ال�سينمائي اأ�سعرين ب�سعادة كبرية
ال�سينمائى؟  الإ�سكندرية  مبهرجان  تكرميك  عن  • ماذا 

اأتوقع تكرميى فى  الده�سة، لأننى مل  واأ�سابتنى  ب�سعادة كبرية،  �سعرت   -
الوقت احلاىل.. ميكن اأن اأقول اإننى �سعرت باإح�سا�ض خمتلف.

ومن �سمن اأ�سباب �سعادتى اأن التكرمي �سم نخبة من كبار �سناع ال�سينما، 
اأ���س��ت��اًذا، وامل��خ��رج الكبري عمر  اأع��ت��ربه  ال��ذى  ب��درخ��ان،  مثل العمالق على 
عبدالعزيز، الذى اأحب اأفالمه جًدا، و�سديقى الفنان خالد ال�ساوى، الذى 

عانى خالل م�سريته الفنية مثلى.
ي�سعر  اأن  ال��ف��ن��ان  وع��ل��ى  بامل�سئولية،  ي�سعر  ال�سخ�ض  يجعل  وال��ت��ك��رمي 

بامل�سئولية دائًما جتاه ما يقدمه للجمهور.. هى م�سئولية كبرية وجميلة.
كما �سعدت بزيارة الإ�سكندرية، 

كثرًيا حينما كنت طفلة، وكنت  اأزوره��ا  التى كنت  املحافظة اجلميلة  تلك 
اأحب التجول فى �سارع خالد بن الوليد ومنطقة املعمورة.. اأحب كل �سىء 

فى الإ�سكندرية )النا�ض هناك جميلة(.
لأحد؟ تكرميك  اإهداء  فى  فكرت  • هل 

- نعم، اأهدى تكرميى اإىل اأكر من �سخ�ض، اأثروا فى حياتى، على راأ�سهم 
بالفخر  ت�سعر  اأن  اأمت��ن��ى  ���س��ىء..  ك��ل  علمتنى  ال��ت��ى  اهلل،  رحمها  ج��دت��ى، 
وال�سعادة فى عاملها، واأود اأن اأ�سري اإىل اأن جدتى هى اأول من �ساندنى لأدر�ض 

التمثيل فى املعهد العاىل للفنون امل�سرحية.
لأنه  را���س��ى،  اأم��ني  حممد  وللموؤلف  اأ���س��ات��ذت��ى،  لكل  التكرمي  اأه���دى  كما 
الفرتة  التى قدمتها خ��الل  الناجحة  الأع��م��ال  ع��دد كبري من  �سريك فى 
املا�سية، واعتمد علىَّ فى جت�سيد �سخ�سيات �سعبة، كان جميعها حتديات 

بالن�سبة ىل.
وبنعي�سها(؟ )اأيام  اجلديد  م�سل�سلك  مو�سوع  عن  • ماذا 

- هو م�سل�سل اجتماعى، يناق�ض ال�سراعات التى حتدث داخل بع�ض البيوت 
امل�سرية، باأ�سلوب لطيف، واأج�سد خالله �سخ�سية جديدة، تختلف عن كل 

ما قدمته من قبل، وهى �سيدة فى حى �سعبى.
زاوية جديدة،  الإن�سانية من  العالقات  يناق�ض  لأنه  بال�سيناريو،  واأعجبت 
ولأن ال�سخ�سيات املكتوبة متميزة، واأوؤكد اأننى ل اأكرر اأى �سخ�سية ج�سدتها 

من قبل، واأعترب كل �سخ�سية جديدة حتدًيا بالن�سبة ىل.
ما  باأهلها(..  )م��ن��ورة  م�سل�سل  ف��ى  امل�ساركة  على  تعاقدت  اإن��ك  قيل   •

حقيقة ذلك؟
- بالفعل تعاقدت على امل�ساركة فى هذا امل�سل�سل، ومل نبداأ ت�سوير امل�ساهد 
حتى الآن، و�ساأج�سد خالله �سخ�سية خمتلفة عن كل ما قدمته من قبل، 

بالتعاون مع املخرج ي�سرى ن�سر اهلل واملوؤلف حممد اأمني را�سى.
لأننى  بذلك،  ج��ًدا  �سعيدة  واأن��ا  اهلل(،  )ن�سر  وب��ني  بينى  تعاون  اأول  وه��ذا 
فدائًما  )را���س��ى(،  مع  جم��دًدا  بالتعاون  و�سعيدة  عظيًما،  خمرًجا  اأعتربه 
امتحانات  بيعملى  التمثيل..  فى  ق��ده  بيمرمطنى  حد�ض  )م��ا  عنه  اأق��ول 

متثيل(.
جت�سدينها؟ التى  ال�سخ�سيات  تختارين  • كيف 

اأهتم بالعمل مع  اأهتم بالبحث عن �سيناريو جيد وخمتلف ومميز، كما   -
فنانني �سادقني وخمرجني متميزين، واأعترب اأننى حمظوظة بالتعاون مع 

عدد كبري من الفنانني املحرتفني.
دائًما؟ باجلراأة  تتميز  �سخ�سيات  جت�سيد  تتعمدين  • هل 

باللتزام  اأه��ت��م  ب��ل  اأج�سدها،  التى  ال�سخ�سيات  على  اأح��ك��اًم��ا  اأ���س��در  ل   -
ل  ال�سخ�سية..  اأبعاد  حول  واملوؤلف  املخرج  مع  اأتناق�ض  وب��اأن  بال�سيناريو، 

اأ�ستهدف جت�سيد �سخ�سيات جريئة، بل اأ�سعى لتج�سيد �سخ�سيات خمتلفة 
وح�سب.

�سهرتك؟ �سبب  كان  الفنية  اأعمالك  • اأى 
اأول  اأول م�س�سل كان �سبًبا فى �سهرتى هو )هند والدكتور نعمان(، فهو   -
عمل اأقدمه واأ�سعر باأنه اأثر فى اجلمهور، رغم اأن ال�سخ�سية التى ج�سدتها 

حينها مل تكن اأف�سل ما قدمت على م�ستوى التمثيل.
ك��ب��رًيا، فيما يخ�ض  ب��ذل��ت فيه جم��ه��وًدا  ب��اأن��ن��ى  �سعرت  ال���ذى  العمل  اأم���ا 
كان  ف���وزى..  اأ�سامة  امل��خ��رج  م��ع  الأ�سفلت(،  )عفاريت  فيلم  ه��و  التمثيل، 

مبثابة بداية جت�سيد ال�سخ�سيات التى اأخاف من جت�سيدها.
الأعلى؟ مثلك  • من 

ويتقن  متميًزا  اأداًء  ويقدم  مبدًعا  ك��ان ممثاًل  ر�ستم،  زك��ى  الفنان  اأح��ب   -
التقم�ض، 

والفنانة  عبداحلميد  فردو�ض  والفنانة  املليجى  حممود  الفنان  اأح��ب  كما 
�سعاد ح�سنى والفنانة فاتن حمامة والفنانة نادية لطفى، ول اأن�سى اأ�ستاذتى 

�سناء جميل، التى اقرتبت منها فرتة طويلة.
التمثيل؟ جمال  بدخول  ال�سعايدة  اأهلك  اأقنعت  • كيف 

- �سحيح اأننى اأنتمى اإىل اأ�سرة �سعيدية، كانوا يريدوننى اأن األتحق بكلية 
التجارة لأ�سبح مديرة بنك، 

الأ�سرة  اإقناع  بالطيبة واحلكمة، فى  تتميز  كانت  التى  و�ساعدتنى جدتى، 
باللتحاق مبعهد الفنون امل�سرحية، بعدما قلت لها اإننى �ساأكون مثل اأمينة 

رزق.. حيث كانت حتب اأمينة رزق.
هل  خا�سة..  كوالي�ض  لها  كانت  فوزى  اأ�سامة  املخرج  بزوجك  • عالقتك 

ميكن اأن حتدثينا عنها؟
اأعجبت  امل�سرحية،  للفنون  العاىل  باملعهد  درا�ستى  اأث��ن��اء  عليه  تعرفت   -

كان  تزوجنا  وعندما  واإن�سانيته،  وثقافته  وروؤي��ت��ه  بعقله 
باأن  وك��ان يحلم  يعمل م�ساعد خم��رج، 

يجد ال�سيناريو القوى الذى يبداأ به 
م�سريته الفنية.

وحينما وجد �سيناريو فيلم )عفاريت 
فى  للم�ساركة  ر�سحنى  الأ���س��ف��ل��ت( 
معه  ت���ع���اون���ى  اأن  واأع����ت����رب  ال���ع���م���ل، 
ك��ان اأه��م م��ا ح��دث خ��الل م�سريتى 

الفنية.
ت�ساهدين  حينما  ���س��ع��ورك  م��ا   •

)اإفيهاتك( على ال�سو�سيال ميديا؟
ميديا(،  )ال�����س��و���س��ي��ال  اأت���اب���ع  ل   -
ما  بكل  يخربننى  �سديقاتى  لكن 
ب�سعادة  اأ�سعر  اأننى  �سك  يحدث. ل 
اأن ه��ذا دليل على  ك��ب��رية، واأع��ت��رب 
ال�سخ�سية..  تقم�ض  ف��ى  ال��ن��ج��اح 
اإىل  الإف��ي��ه��ات  اأن حت��وي��ل  اأع��ت��رب 
يوؤكد  ع��ظ��ي��م  اأم�����ر  )ك��وم��ي��ك�����ض( 

اهتمام اجلمهور بالفن.
مواقع  تتابعني  ل  مل���اذا  ل��ك��ن   •

التوا�سل الجتماعى؟

ح�سابات  اأى  اأم���ل���ك  ول  امل����واق����ع،  ت��ل��ك  اأح�����ب  ل   -
اإل��ك��رتون��ي��ة، لأن��ن��ى اأراه�����ا ح����ادت ع��ن الطريق 

مهاجمة  ف��ى  ال��ن��ا���ض  ين�سغل  اإذ  ال�سحيح، 
بع�سهم البع�ض، واأنا ل اأحب ذلك اإطالًقا، 

لكننى �سعيدة باأن اأعماىل موجودة على 
تلك املواقع ك�)كوميك�ض(.

النا�ض بحديثك  اهتمام  راأيت  • كيف 
عن تعر�سك للتحر�ض؟

الواقعة  - تعجبت جًدا، فقد رويت 
ت���ل���ي���ف���زي���ون���ى بكل  خ������الل ح�������وار 

ت��ل��ق��ائ��ي��ة، وف��وج��ئ��ت ب����اأن الأم���ر 
اأظهر  وحينما  )تريند(.  اأ�سبح 

اأو  تليفزيونى  برنامج  اأى  فى 
ت�سريحات،  باأى  اأدىل 

اأن  ع���ل���ى  اأح����ر�����ض 
�سادقة،  اأك�������ون 

ما  ذل�������ك  لأن 
ي�����ج�����ع�����ل�����ن�����ى 
من  ق����ري����ب����ة 

ق�������������ل�������������وب 
اجلمهور.

)التكرمي م�ضئولية(.. هذا ما قالته الفنانة �ضلوى خطاب بعد تكرميها مبهرجان 
الإ�ضكندرية ال�ضينمائى، مهدية اإياه اإىل جدتها، التى �ضاعدتها فى اللتحاق مبعهد 

الفنون امل�ضرحية.
منطقة  فى  �ضيدة  �ضخ�ضية  �ضتج�ضد  اأنها  عن  احل��وار،  هذا  فى   )�ضلوى(،  وك�ضفت 
�ضعبية �ضمن اأحداث م�ضل�ضلها اجلديد )اأيام وبنعي�ضها(، و�ضتتعاون، لأول مرة، مع 
املخرج ي�ضرى ن�ضر اهلل، فى م�ضل�ضل جديد يحمل ا�ضم )منورة باأهلها(. واأكدت اأنها 
ل متتلك اأى ح�ضابات اإلكرتونية على )ال�ضو�ضيال ميديا(؛ لأن هذه املواقع حادت 

عن الطريق ال�ضحيح، مو�ضحة: )النا�ص بي�ضتموا بع�ص واأنا م�ص بحب ده(.

عرّب الإعالمي مروان يون�ض عن �سعادته بال�سرتاك يف م�سل�سل "اجل�سر" مع املخرج بيرت ميمي، يف العمل 
الذي يتم ت�سويره هذه الفرتة لعر�سه قريًبا.

العمل مع خمرج حمرتف و�ساطر وذى  التجربة هو  يوافق على  اأك��ر ما جعله  اأن  اإىل  يون�ض،  واأ�سار 
طبيعة خمتلفة مثل بيرت ميمي، لفًتا اإىل اأن العمل مبثابة حالة جنونية مليئة بالأفكار غري الروتينة 

واملليئة بالأحداث املعتمدة على الفانتازيا.
وعن دوره قال يون�ض اإنه يج�سد �سخ�سية مفاجاأة وموؤثرة يف الأحداث بطريقة مبا�سرة، لفًتا اإىل 
اأنه يج�سد �سخ�سية مذيع ذى طابع مميز، م�سيًفا: "اأمتنى اأن اأوفق يف هذا العمل حتديًدا فهو 

نقلة كبرية بالن�سبة يل، 
وامل�ساركة فيه �سرف كبري بتواجد كم النجوم امل�ساركني فيه".

م�سل�سل "اجل�سر" بطولة عمرو �سعد ونيللي كرمي وحممد عالء وخالد كمال و�سارة ال�سامي 
انتهاء  بعد  الب�سر  اإليه  ما و�سل  الفانتازيا، حول  اإط��ار  العمل يف  اأح��داث  وت��دور  ن�سار،  ومها 

احلياة على كوكب الأر�ض.
و�سارك مروان يون�ض موؤخرا يف بطولة فيلم )عرو�ستي(، الذي يقوم باإخراجه حممد بكري، 
بطولته  يف  ي�سارك  عو�ض  وجميلة  ح��امت  اأحمد  ل�  وبالإ�سافة  ال��ربب��ري،  م�سطفى  وتاأليف 
اأك��رم، وعدد من  م��روان يون�ض، ندى  البزاوى، فاتن وا�سل، زينب غريب،  �سابرين، حممود 

�سيوف ال�سرف.
وح�سر موؤخًرا الإعالمي مروان يون�ض، ب�سحبة زوجته خبرية التجميل هند ح�سن، على ال�سجادة احلمراء، 

مبهرجان املو�سة والأزياء )Brands & designers of egypt(، لدورته الأوىل داخل ق�سر البارون.

مروان ي�ن�ض: م�سل�سل 
)اجل�سر( مييل للفانتازيا 

امل�سل�سل  واأب�����ط�����ال  ����س���ّن���اع  ب������داأ 
ت�سوير  اأن������ا«  »اإل  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
لعر�سها  ال��ث��اين،  املو�سم  حكايات 
التلفزيونية،  ال�سا�سة  على  قريباً 
قبيل انتهاء عر�ض احلكاية الثانية 
امل�سل�سل على  الأول من  املو�سم  يف 
ف�سائية »DMC« امل�سرية، وهي 
بينما  وال��ق��ل��م«،  »ب��ال��ورق��ة  بعنوان 
احلكاية  ل��ع��ر���ض  التح�سري  ي��ت��م 
املو�سم  م���ن  والأخ��������رية  ال��ث��ال��ث��ة 
�سمان«. »ب����دون  وع��ن��وان��ه��ا   اإي�����اه، 

اأو�سحت  الفقي،  نريمني  الفنانة 
ل� »الراي«

حكايات  اأوىل  بطلة  �ستكون  اأنها   
امل��و���س��م ال���ث���اين، وه���ي ب��ع��ن��وان »ع 
الهام�ض« للكاتبة اأماين التون�سي، 
انطلق  الت�سوير  اأن  اإىل  م�سرية 
بع�سها  متعددة،  م��واق��ع  يف  فعلياً 
اأبدت  كما  زاي��د.  ال�سيخ  مدينة  يف 
و�سفتها  مب����ا  ���س��ع��ادت��ه��ا  ال���ف���ق���ي 
»الأج����������واء ال��ع��ل��ي��ل��ة والأ�����س����ري����ة« 
م��ع جم��م��وع��ة من  ال��ت��ي جمعتها 
ال���ن���ج���وم، ب��ي��ن��ه��م ال��ف��ن��ان �سربي 

�سفيق. اأح����م����د  وامل�����خ�����رج   ف�������واز 
و اأ�سافت: »تتناول اأوىل احلكايات 
ق�سة  اجل����دي����د(  )ال�������س���ي���زون  يف 
اأحداثها  ت��دور  مهمة،  اجتماعية 

لأطفالها  الأم  ح�����س��ان��ة  ح�����ول 
وما  الأب،  ع���ن  ان��ف�����س��ال��ه��ا  ب��ع��د 
م�سكالت  م����ن  ذل������ك  ع����ن  ي���ن���ت���ج 
احل�سانة«. ف��رتة  تنتهي  اأن   بعد 

نرمني الفقي 
 »اإال اأنا«... »ع الهام�ض«
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طبيبة تك�سف متى يخفي 
ال�سداع حالة مميتة

الأ�سعة  بحوث  معهد  اأطباء  كبرية  كوبياكوفا،  يكتريينا  الدكتورة  اأعلنت 
اأن  الأورام،  لبحوث  ال��وط��ن��ي  بلوخني  م��رك��ز  يف  والتجريبية  ال�سريرية 

ال�سداع قد يخفي اأحيانا حالة مميتة.
ووفقا لها، ي�سعب يف هذه احلالة حتديد مكان الأمل.

وتقول، "ميكن اأن يحدث �سعف ع�سلي، بحيث ي�سبح من ال�سعب القيام 
والراحة،  الالمبالة والدوخة حتى يف حالة اجللو�ض  باأي حركة، وتظهر 
اأن  الدم وميكن  وت�ستد يف حالة احلركة. وكقاعدة يرتفع م�ستوى �سغط 

ي�سعر ال�سخ�ض بطنني يف الأذن وا�سطراب الذاكرة".
اأو  اإىل وجود ورم حميد  اإ�سارة  ال�سداع قد يكون  اأن  وتوؤكد اخلبرية، على 

خبيث يف الدماغ.
وتقول، "غالبية اأورام الدماغ تظهر على �سكل �سداع يف ال�سباح".

وت�سيف، يجب ا�ست�سارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعرا�ض وخا�سة 
واحلركة  وال��ت��ذوق  وال�سم  وال�سمع  النطق  يف  م�سكالت  �ساحبها  م��ا  اإذا 

والغثيان والتقيوؤ.

م�سروبات بريئة قد 
ر مت��سط العمر تق�سّ

اأعلن علماء جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو، عن وجود عالقة متبادلة بني 
تناول امل�سروبات املحالة ب�سورة منتظمة، وخطر املوت املبكر.

20 عاما، در�سوا  العلماء على مدى  اأن  اإىل   ،PubMed وي�سري موقع 
النظام الغذائي لأكر من 100 األف امراأة )متو�سط العمر -حوايل 53 

عاما ( ب�ساأن امل�سروبات غري الكحولية التي ي�سربونها غالبا.
املحتوية على  امل�سروبات  اأن  ال�ستطالع،  نتائج هذا  للباحثني من  وات�سح 
ن�سبة عالية من ال�سكر مثل مغلي الفواكه واملياه املحالة وال�ساي وغريها، 
اأثرت �سلبا يف �سحة امل�سرتكات يف هذه الدرا�سة. وتبني اأن خطر املوت املبكر 
، بني اللواتي يتناولن هذه امل�سروبات يوميا، كان مرتفعا جدا. وبعد م�سي 
20 عاما على بداية الدرا�سة توفيت 14143 امراأة من امل�سرتكات ب�سبب 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ويذكر اأن منظمة ال�سحة العاملية طلبت من الدول يف وقت �سابق، فر�ض 
�سريبة اإ�سافية على امل�سروبات املحالة، بهدف احلد من ال�سمنة وال�سكري 

وت�سو�ض الأ�سنان بني ال�سكان.

مدرج  هرم  اأول  �ضاحب  • من 
املدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�سري  املهند�ض  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�سر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
اخل�ضراء  الطاقة  هي  • ما 

ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ض النباتات مثل ف�سالت ق�سب ال�سكر 
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�ض  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�سكري، كما  ال�سمندر  واي�ساً  الوقود 
كبرية بف�سالت املزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�سراء 
؟  ال�ضا�ضان  مملكة  �ضقوط  عن  تعرف  • ماذا 

ذلك عندما  وك��ان  الفر�ض  ما يطلق على مملكة  ال�سا�سان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �سعد  بقيادة  القاد�سية  معركة  يف  وال��ف��ر���ض  امل�سلمني  التحم 
على  الق�ساء  امل�سلمون  ا�ستطاع  وق��د  ر�ستم  ال��ف��ر���ض  وق��ائ��د  وق��ا���ض 

الفر�ض )مملكة ال�سا�سان( يف هذه املعركة 

. النار  اكت�سفوا  من  اأول  هم  ال�سني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 
 • تاأ�س�ض الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .

.  1923 عام  اإىل  تاأ�سي�سه  يعود  الدوىل  البولي�ض  اأو  • النرتبول 
 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 

 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 

. الر�سا�ض  املدفع  خمرتع  هو  مك�سيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 

. م   1930 ت�سارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�ض  جهاز  • اخرتع 
 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ض وتويف يف 

. م   1998 عام  يونيو   17
اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 

بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .

الكلب ال�ضخم 
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الكمرثى
اأن  العلماء  اأج��راه��ا  التي  ال��ت��ج��ارب  اأثبتت 
الو�سيلة  ي�سبح  اأن  ميكن  بالروائح  العالج 

الفعالة يف تخفيف الوزن.
واأج��������رى ع���ل���م���اء م����ن ج���ام���ع���ة ب���ورج���وين 
تاأثري  م��دى  ملعرفة  اخ��ت��ب��ارات  الفرن�سية، 
�سارك  املر�سية،  الروائح يف عالج احل��الت 
فيها 115 رجاًل وام��راأة ترتاوح اأعمارهم 
اأن  العلماء  – 50 �سنة، وا�ستنتج   18 بني 
العالج بالروائح ميكن اأن ي�سبح الطريقة 

الأكر فعالية يف تخفيف الوزن.
وق�سم الباحثون املتطوعني اإىل جمموعتني 
وطلبوا من احدى املجموعتني، النتظار يف 

غرفة عطروها برائحة الكمرى الطازجة قبل ب�سعة دقائق، وبعد م�سي 
فيها  ثانية  غرفة  اإىل  الخرى  املجموعة  افراد  مع  نقلوهم  دقيقة،   15
اأطباق خمتلفة من املواد الغذائية. وطلبوا من كل م�سارك اختيار ثالثة 
اأطباق من املواد الغذائية املعرو�سة يف الغرفة، وتبني من نتيجة الختبار، 
اأن رائحة الكمرى مل توؤثر يف اختيار الطبق الأ�سا�سي والفواكه، ولكنها 
اأثرت جداً عند اختيار الطبق الثالث، حيث اختار 3 اأفراد املجموعة الثانية 
املعجنات بال�سوكولتة، يف حني اأغلب افراد املجموعة الوىل التي و�سعت 
الفواكه،  رائحة  اأن  النتائج  واأو�سحت  الكمرى،  برائحة  يف غرفة م�سبعة 

وبالذات الكمرى، ميكن اأن تلعب دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�سف العلوي وكانت 
�ساحبة البيت يف الطابق ال�سفلي وكان مع تلك العائله كلب �سخم كثري احلركة، يخافه من يراه .. لذلك عندما 
راأته �ساحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ض منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب منها رب 

العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�سداقة خفيفة مع �ساحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
ا�ستيقظ رب  من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكالب .. يف يوم من الي��ام وبعد ان انت�سف ليل �سيف حار 
العائلة على حركة من كلبه.. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�ستم �سيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�سه ورغم ذلك اخذ ي�سدر ا�سواتا خفيفه وكاأنه يتوج�ض �سرا وفجاأة انتبه رب العائلة على 
ا�سوات �سراخ �سعيف ي�سدر من الدور الأ�سفل من عند �ساحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها قلق وذهب 
ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �سيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�سباك ومنه ل�سقف غرفة 
�سغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �سرفة �ساحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع احلرارة يف 

ذلك الوقت مما مهد الطريق لحد الل�سو�ض للدخول وحماولة �سرقة البيت.
 كانت �ساحبة البيت �سخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ض من الل�ض الذي كان يكمم 
فمها وكان يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع 
الثنان اأر�سا �ساحبة البيت والل�ض ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ض وهو يزجمر وقد بانت اأ�سنانه احلادة 
وتوتره الذي جعله يبدو �سر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ض فاأ�ست�سلم نوما على الأر�ض 
بدون حراك بدل من تقطيعه اربا اربا باأ�سنان ذلك الكلب، هنا انت�سبت �ساحبة البيت وقد هداأت قليال يف الوقت 
بال�سرطة  الباب طالبة منه الت�سال  الباب فذهبت م�سرعه وفتحت  العائلة يخبط بيديه على  الذي اخذ رب 
لوجود ل�ض لديها، عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي.  دخل رب العائلة م�سرعا فوجد 
امل�سكني وقد ا�ست�سلم على الأر�ض وكلبه ال�سجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد الل�ض فاأ�سرع بطلب ال�سرطة وهو 
ي�سحك ويقول رمبا ال�سرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ض يف البيت 

معززا مكرما بل مدلل من �ساحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له.

األيك�ص نويل يقف بجانب ثمرة اليقطني الفائزة بامل�ضابقة خالل وزن اليقطني العمالق يف نيو اإجنالند 
يف معر�ص توب�ضفيلد يف توب�ضفيلد ، ما�ضات�ضو�ضت�ص. ا ف ب

اإنه  الأورام،  املخت�ض يف جراحة  كارا�سيف،  اإيفان  الرو�سي  الطبيب  قال 
توجد جمموعة من العالمات قد تظهر على الوجه تنذر بحدوث و�سيك 

لل�سكتة الدماغية.
اإ�سارات  اأوىل  الإن�سان، قد يكون من  تنا�سق وجه  "التغيري يف  باأن  ونوه 

التحذير لقرتاب اجللطة الدماغية".
واأو�سح الطبيب اأن كافة الأمرا�ض تقريبا، ترتك ب�سماتها املميزة على 

وجه الإن�سان.
وا�سحة  عالمة  هي  واملت�سققة  اجلافة  الوجه  ب�سرة  اأن  الطبيب،  وذك��ر 

ميكن اأن ت�سري اإىل م�ساكل خطرية يف عمل الغدد. 
واأ�سار الطبيب،اإىل اأن جفاف اجللد وت�سققه على الوجه، يعترب عالمة 
وا�سحة على اإ�سابة اجل�سم باجلفاف، وهو ما ميكن اأن ي�سري اأي�سا اإىل 

م�ساكل خطرية يف عمل الغدد. 
واأو�سح كارا�سيف، اأن ظهور كمية كبرية من �سعر الوجه عند الن�ساء يف 

تكي�ض  متالزمة  اإىل  ي�سري  قد  العليا،  وال�سفة  والذقن  الفكني  منطقة 
املباي�ض.

وقال: "اخلطوط احلمراء يف بيا�ض العني، ت�سري اىل الإرهاق الع�سبي 
كانت  واإذا  الكبد.  يف  مر�ض  اىل  ا�سفرارها  ي�سري  كما  امل��زم��ن،  والتعب 
وجود  باإمكانية  ينذر  فهذا  �ساحبة،  وردي���ة  بالعيون  املحيطة  املنطقة 

م�ساكل يف املثانة والربو�ستات".
وحول لون اجللد قال الطبيب "اللون ال�ساحب للجلد هو اأحد اأعرا�ض 
الوقت  يف  الكبد،  يف  م�ساكل  اىل  الأ�سفر  اللون  ي�سري  بينما  ال��دم،  فقر 
والأوعية  القلب  اأمرا�ض  لوجود  لل�سفاه  الأزرق  اللون  فيه  ي�سري  الذي 

الدموية".
واأ�ساف الطبيب اأي�سا، اأن ارتخاء اجللد املبكر يحدث عند وجود اأمرا�ض 
الأنفية  التجاعيد  ت�سري  وق��د  اله�سمي،  واجل��ه��از  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 

ال�سفوية الوا�سحة اإىل م�ساكل يف الأمعاء الغليظة.

عالمات على وجه االإن�سان تنذر بحدوث و�سيك لل�سكتة الدماغية


