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�شحة فمك تك�شف خبايا خمزون هذا الفيتامني لديك
يعترب فيتامني بي 12 اأحد اأهم الفيتامينات يف اجل�ضم فهو �ضروري 
دورا  يلعب  اأن��ه  كما  ال��ن��ووي،  ال��دم احلمراء واحلم�ض  لتكوين خاليا 

رئي�ضيا يف تطور خاليا الدماغ والأع�ضاب.
ويعد نق�ض فيتامني بي 12 �ضائعا للغاية خا�ضة بني النباتيني وكبار 
مثل  اأع��را���ض  حت��دث  قد  الأ�ضا�ضية،  الفيتامينات  نق�ض  وعند  ال�ضن، 
الإم�ضاك والإ�ضهال و�ضعف الع�ضالت وم�ضاكل امل�ضي وم�ضاكل عقلية 

مثل الكتئاب وفقدان الذاكرة اأو التغريات ال�ضلوكية.
وقد تطراأ عدة تغريات على �ضحة الفم، بع�ضها قد يكون موؤملا، وميكن 

اأن ي�ضري اإىل نق�ض فيتامني بي 12 يف ج�ضمك، ومنها:
التهاب الل�ضان املوؤمل الذي يتحول معه الل�ضان للون �ضديد الحمرار 

مع وجود اأمل وتقرحات.
غ�ضون  يف  نف�ضها  تلقاء  من  تختفي  ما  وع��ادة  �ضائعة  الفم  تقرحات 
اأ�ضبوع اأو اأ�ضبوعني. يف معظم احلالت، ل تكون تقرحات الفم عالمة 
على اأي �ضيء خطري، ولكنها قد تكون مزعجة للغاية. ومع ذلك، قد 

تكون قرحات الفم املتكررة من اأعرا�ض نق�ض فيتامني بي 12.

التعرق الليلي.. احذر م�ؤ�شر ال�شرطان اخلطري
يعترب التعرق الليلي عر�ضا �ضائعا قد ي�ضعر به معظم النا�ض ل�ضيما يف 
ف�ضل ال�ضيف اأو عند الإ�ضابة بالإنفلونزا مثال، لكن مراجعة الطبيب 

ت�ضبح اأمرا لزما يف حال عدم وجود �ضبب وا�ضح لتكرار احلالة.
وميكن اأن يكون التعرق الليلي عالمة على �ضيء خطري، مبا يف ذلك 
اأنواع خاليا  اأحد  نوع من �ضرطان الدم ي�ضمى املايلوما، وهو �ضرطان 

الدم التي توؤثر على جهاز املناعة والعظام والكلى.
حيث  املا�ضيني،  العقدين  يف  كبري  ب�ضكل  املايلوما  عالجات  وحت�ضنت 
الأق���ل بعد  ���ض��ن��وات على  مل��دة خم�ض  امل��ر���ض��ى  اأك���ر م��ن ن�ضف  يعي�ض 

الت�ضخي�ض، وفًقا لأبحاث ال�ضرطان يف اململكة املتحدة.

ب�شرى �شارة ملن يعان�ن ا�شطرابا »مزعجا« يف ال�شمع
ك�ضفت درا�ضة �ضادرة حديثا، اأن الأ�ضخا�ض الذين يعانون من �ضعوبة 
ا�ضطراب يف  لديهم  يكون  ال�ضو�ضاء، رمبا  يكونون يف  عندما  ال�ضمع 
ا�ضت�ضعار التغريات ال�ضريعة التي تلحق بال�ضوت، وهو اأمر قابٌل للحل 

بطريقة اأ�ضهل مما نعتقد.
وك�ضفت الدرا�ضة التي اأجريت يف جامعة ماريالند الأمريكية، اأن من 
يعانون هذه ال�ضعوبات بو�ضعهم اأن يخ�ضعوا لتدريبات لأجل حت�ضني 

قدرتهم على ال�ضماع على نحو ملحوظ.
والأن���ف  الأذن  ط��ب  جمعية  �ضحيفة  يف  امل��ن�����ض��ورة  ال��درا���ض��ة  واأوردت 
واحلنجرة، اأن حت�ضني ال�ضمع اأمر ممكن من خالل زيادة القدرة على 

التمييز بني التغيريات التي تطراأ على �ضرعة ال�ضوت وتدفقه.
و�ضملت هذه الدرا�ضة عينة من الأ�ضخا�ض ترتاوح اأعمارهم بني 18 
و30 �ضنة، اإىل جانب جمموعة اأخرى بني 65 و85، واأفراد من اأعمار 
اأخرى كانوا يعانون م�ضاكل يف ال�ضمع. واملطلوب بح�ضب الدرا�ضة هو 
ال��ت��غ��ري الذي  ال��ت��دري��ب ع��ل��ى متييز الخ��ت��الف ب��ني الأ����ض���وات، لأن 
يح�ضل اأحيانا يف م�ضتوى ال�ضوت يعقد م�ضاألة ال�ضماع، كما هو احلال 

التجمعات احلا�ضدة، اأو عند الإ�ضغاء لأ�ضخا�ض يتحدثون ب�ضرعة.

دلتا النيل اأمام حتد �شعب.. التل�ث ينهك اأهم بقع اجلغرافيا
اآثار كارثية، ترزح العديد من املعامل  يف ظل ما ينتج عن التلوث من 
ال��ت��غ��ريات التي  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ه��ام��ة حت��ت وط����اأة ح���دوث  الطبيعية 

تهددها.
الذي  حتما،  بالتلوث  تاأثرت  التي  املعامل  هذه  من  واح��دة  النيل  دلتا 
بال�ضكان  اكتظاظا  الدولة الأكر  يت�ضح ب�ضورة جلية يف م�ضر، وهي 
النهر  كليا على  تعتمد  التي  النيل،  والأك��ر جفافا يف اجت��اه جم��رى 

كم�ضدر وحيد ملياه ال�ضرب وري املحا�ضيل.
جنوب  بجامعة  للهند�ضة  "فيرتبي"  كلية  م��ن  جديد  لبحث  ووف��ق��ا 
كاليفورنيا، تواجه م�ضر حتد كبري يف خمزوناتها املائية، يف ظل نق�ض 

�ضديد بالإمدادات.
وقال قائد البحث ع�ضام حجي: "احل�ضارة التي ازدهرت يف هذه البقعة 

لأكر من 7000 تعاين من تدهور بيئي وا�ضع ل رجعة فيه".

وفاة امراأة من �ش�ء التغذية 
ب�شبب جنني غري م�ل�د

   توفيت امراأة ب�ضبب �ضوء التغذية احلاد بعد اأن حملت جنيناً مل يولد بعد 
قرابة ت�ضع �ضنوات داخل ج�ضدها.

وزارت امل��راأة، وهي يف الأ�ضل من الكونغو الأطباء يف نيويورك وهي ت�ضكو 
الطعام.  تناول  بعد  غرغرة  و�ضوت  اله�ضم  وع�ضر  املعدة  يف  تقل�ضات  من 
جنني  لديها  عاماً   50 العمر  من  البالغة  امل���راأة  اأن  الفحو�ضات  وك�ضفت 
ت�ضع  قبل  ح��دث  اإجها�ض  اإىل  ُيعزى  وال��ذي  اأمعائها،  على  �ضغط  متكل�ض 
فقط،  م��رة   300 م��ن  اأق��ل  ت�ضجيلها  مت  التي  ال��ن��ادرة،  الظاهرة  �ضنوات. 
حتدث عندما ميوت اجلنني الذي ينمو خارج الرحم اأثناء احلمل ول يتم 
اإطالقه من اجل�ضم. وهو من بني العديد من م�ضاعفات احلمل التي لها 

اآثار طويلة الأمد على �ضحة الأم.
مرتبطة  ال�ضحية  حالتها  اأن  تعتقد  اإنها  قائلة  العالج،  املري�ضة  ورف�ضت 
 14 بعد  امل��راأة  وتوفيت  اأفريقيا.  ما يف  �ضخ�ض  "تعويذة" األقاها عليها  ب� 
�ضهراً من و�ضولها اإىل الوليات املتحدة. وقال الأطباء اإنها ماتت من �ضوء 

التغذية احلاد اأو اجلوع.
ويف هذه احلالت، قد يكون �ضبب الوفاة يف نهاية املطاف هو تدهور الأن�ضجة 
مما يوؤدي اإىل ال�ضكتة القلبية اأو عدم انتظام �ضربات القلب، وعدم انتظام 
�ضربات القلب. وت�ضمل الأ�ضباب الأخرى العدوى الناجتة عن �ضعف جهاز 
املناعة. وبالن�ضبة لهذه املراأة، ظل "الطفل املتحجر" ي�ضغط على الأمعاء. 
على  ق��ادراً  يعد  اأن ج�ضدها مل  يعني  اأمعائها، مما  ان�ضداد  وت�ضبب هذا يف 

امت�ضا�ض العنا�ضر الغذائية احليوية.

رواد يع�دون اإىل الأر�ض 
بعد 6 اأ�شهر يف الف�شاء

ه��ب��ط��ت ك��ب�����ض��ول��ة ال��ف�����ض��اء ك����رو دراغ�����ون 
قبالة  ب�ضالم  اإك�ض  �ضبي�ض  ل�ضركة  التابعة 
اأرب��ع��ة رواد  ف��ل��وري��دا وع��ل��ى متنها  ���ض��اح��ل 
خم�ضة  ا�ضتغرقت  علمية  مهمة  بعد  ف�ضاء 

اأ�ضهر يف حمطة الف�ضاء الدولية.
الطريان  لإدارة  ال�����ض��ب��ك��ي  ال���ب���ث  اأظ���ه���ر 
اإك�ض  و�ضبي�ض  -نا�ضا  الأمريكية  والف�ضاء 
قبالة  امل��ي��اه  يف  باملظلة  الكب�ضولة  ه��ب��وط 
م�ضاء  التا�ضعة  ال�ضاعة  بعد  تامبا  �ضاحل 
 02:00" املتحدة  الوليات  �ضرق  بتوقيت 
ال���رواد  متنها  وع��ل��ى  غرينت�ض"  ب��ت��وق��ي��ت 
ت�ضع  ق��راب��ة  ا�ضتغرقت  رح��ل��ة  بعد  الأرب��ع��ة 
����ض���اع���ات م���ن خم��ت��رب الأب����ح����اث امل������داري. 
ا�ضم  عليها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  املهمة  ف��ري��ق  ك��ان 
يف  ف��ل��وري��دا  م���ن  ان��ط��ل��ق  ق���د  "كرو5-" 
ال�ضاد�ض من اأكتوبر -ت�ضرين الأول لإجراء 
املحطة.  م��ن  على  روتينية  علمية  مهمة 
و�ضم الفريق رائدة الف�ضاء اآنا كيكينا"38 
مركبة  من  على  رو�ضية  اأول  عاماً" وه��ي 
20 ع��ام��اً، وقائدة  اأم��ري��ك��ي��ة م��ن��ذ  ف�����ض��اء 
الرحلة نيكول اأونابو مان "45 عاماً" وهي 
من  اأمريكية  واأول  نا�ضا  من  ف�ضاء  رائ��دة 

ال�ضكان الأ�ضليني ت�ضافر اإىل الف�ضاء.
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هذا ما يحدث لظهر الفيل 
بعد عق�د من حمل ال�شياح

الأذى  م����روع����ة  �����ض����ورة  اأظ����ه����رت 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي حل���ق ب��اأن��ث��ى فيل، 
ال�ضياح  ح��م��ل  م���ن  ����ض���ن���وات  ب��ع��د 
ت���اي���الن���د، وهي  ع��ل��ى ظ��ه��ره��ا يف 
تلك  يف  منت�ضرة  "�ضياحية"  ع��ادة 

املناطق.
واأ�ضدرت منظمة "اأ�ضدقاء احلياة 
لباي  تايالند" ���ض��ورة  يف  ال��ربي��ة 
ل����ني، وه����ي اأن���ث���ى ف��ي��ل ت��ب��ل��غ من 
ت�ضوها  وت��ع��اين  ع��ام��ا،   71 العمر 
من  عقود  بعد  الفقري  العمود  يف 

حمل ال�ضياح.
ويف ب��ع�����ض احل�����الت، ك��ان��ت جترب 
اأن����ث����ى ال���ف���ي���ل امل�����ض��ن��ة ع���ل���ى حمل 
دفعة  اأ���ض��خ��ا���ض   6 اإىل  ي�����ض��ل  م��ا 
امل��ن��ظ��م��ة حملة  وت����ق����ود  واح��������دة. 
الفيلة  ح���م���ل  ظ����اه����رة  لإي�����ق�����اف 
لل�ضياح، وخا�ضة احليوانات املعمرة 
مثل باي لني، التي تطالب املنظمة 
ب�"تقاعدها من العمل". يف ال�ضورة 
بدت  م��وؤخ��را،  ن�ضرت  التي  املروعة 
الفيل  اأن��ث��ى  ل��دى  الظهر  منطقة 
عك�ض  على  للداخل،  مقو�ضة  وهي 
ال��ت��ح��دب ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��ف��ي��ل��ة على 
ل�ضحيفة  ووف���ق���ا  "قبة".  ���ض��ك��ل 
فاإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي 
ال�ضرر  وح��ج��م  العك�ضي  التقو�ض 
للعمود الفقري، جاء نتيجة عقود 
ركوب  ويعد  هائل.  وزن  حمل  من 
منت�ضرا  ���ض��ي��اح��ي��ا  ن�����ض��اط��ا  ال��ف��ي��ل��ة 
ب�ضكل كبري يف بلدان مثل تايالند، 
ل�ضركات  ج����دا  م���رب���ح  ع��م��ل  وه����و 

ال�ضياحة والرحالت.

رحيل املمثل املخ�شرم 
اإجنا�شي� ل�بيز

املخ�ضرم  امل��ك�����ض��ي��ك��ي  امل���ث���ل  ت����ويف 
اإج��ن��ا���ض��ي��و ل��وب��ي��ز ت��ار���ض��و ع��ن 98 
اأك����دت����ه احلكومة  مل���ا  وف���ق���ا  ع���ام���ا 
امل��ك�����ض��ي��ك��ي��ة. ول���وب���ي���ز م����ن جنوم 
الع�ضر الذهبي لل�ضينما املك�ضيكية 
اإنتاج  م���ن  ف��ي��ل��م  اأول  جن���م  وك����ان 
جائزة  ل��ن��ي��ل  ي��رت���ض��ح  م��ك�����ض��ي��ك��ي 
فيلم  اأف�������ض���ل  ف��ئ��ة  الأو�����ض����ك����ار يف 
اأجنبي. ولعب لوبيز دور البطولة 
يف فيلم "ماكاريو" يف عام 1960 
ال��ذي دار عن اأح��داث من ما وراء 
ال��ط��ب��ي��ع��ة خ����الل اح���ت���ف���الت يوم 
املوتى واأخرجه روبرتو جافالدون. 
اأو�ضكار  جل���ائ���زة  ال��ف��ي��ل��م  وت��ر���ض��ح 
الن�ضخة  اأج��ن��ب��ي يف  ف��ي��ل��م  اأف�����ض��ل 
الثالثة والثالثني من حفل توزيع 
فيلم  ل�ضالح  خ�ضر  لكنه  اجل��وائ��ز 
"الربيع  �ضربينج" اأو  فريجن  "ذا 
البكر". وعلى مدى �ضريته املهنية 
70 ع��ام��ا، قام  املمتدة لأك��ر م��ن 
ال��راح��ل ل��وب��ي��ز ب�����اأدوار ب��ط��ول��ة يف 
التي  املك�ضيكية  الأف���الم  م��ن  ع��دد 

حظيت بالتقدير.

اأعرا�ض ان�شداد الأمعاء.. تعّريف 
اإليها وخذيها على حممل اجلد

تعمل الأمعاء ب�ضكل طبيعي على نقل الطعام امله�ضوم من املعدة 
الطبيعية  احلركة  ما  �ضيء  يعيق  عندما  ولكن  امل�ضتقيم،  اإىل 
وقد  الأمعاء،  ان�ضداد  يحدث  الأمعاء  عرب  وال�ضوائل  للطعام 
من  ال�ضائع  النوع  ولعل  كليًا.  اأو  جزئيًا  الن�ضداد  هذا  يكون 

الرباز"، وهي  بـ" انح�ضار  ي�ضمى  ما  الأمعاء هو  ان�ضداد 
حالة �ضحية حتدث عندما تنح�ضر كتلة كبرية �ضلبة 

من الرباز يف اجلهاز اله�ضمي ول ميكن اإخراجها 
من خالل التربز، ولكن عندما يتم حظر الأمعاء 
ُي�ضمي  ال�ضلب،  الــرباز  غري  اآخــر  �ضيء  ب�ضبب 

الأطباء هذه احلالة بـ"ان�ضداد الأمعاء".
"�ضيدتى.نت"  ُيطلعنا  التالية  ال�ضطور  فى 

وعالج  وم�ضاعفات  ــض  ــرا� واأع اأ�ــضــبــاب  على 
ان�ضداد الأمعاء.

ن�ضف  م��ن  اأك���ر  اأن  ج��دي��د  تقرير  ك�ضف 
�ضكان العامل �ضيعانون من زيادة الوزن اأو 

ال�ضمنة بحلول عام 2035.
ل�208  ���ض��ت�����ض��ل  الأط����ف����ال  يف  ال�����ض��م��ن��ة 
بحلول  فتاة  مليون  و175  فتى  ماليني 

2035
ويتوقع الحتاد العاملي لل�ضمنة يف الأطل�ض 
الذي اأ�ضدره لعام 2023 اأن %51 من 
�ضكان العامل اأي ما يتجاوز اأربعة مليارات 
ن�ضمة �ضيعانون من ال�ضمنة اأو زيادة الوزن 

خالل الثني ع�ضر عاماً املقبلة.
وجاء يف التقرير اأن معدلت ال�ضمنة اآخذة 
الأطفال  بني  خا�ضة  ب�ضرعة،  الرتفاع  يف 

ويف الدول منخف�ضة الدخل.
لل�ضمنة  العاملي  الحت���اد  رئي�ضة  وو�ضفت 
"حتذير وا�ضح"  باأنها  البيانات  باور  لويز 
اإىل  بحاجة  ال�ضيا�ضة  �ضانعي  اإن  وق��ال��ت 

التحرك الآن ملنع تدهور الو�ضع.
اأن  "من املثري جداً للقلق  وذك��رت يف بيان 
اأ�ضرع  ب�ضكل  ترتفع  ال�ضمنة  نرى معدلت 

بني الأطفال واملراهقني".
واأ�ضافت "يتعني على احلكومات و�ضانعي 
ال��ع��امل بذل  اأن��ح��اء  ال�����ض��ي��ا���ض��ات يف جميع 
التكلفة  مترير  لتجنب  جهدهم  ق�ضارى 
والقت�ضادية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة 

لالأجيال الأ�ضغر".

ال�شمنة تهدد اأكرث من ن�شف 
�شكان العامل يف 2035

الأ�ضباب التي توؤدي اإىل ان�ضداد الأمعاء
هناك اأ�ضباب عديدة لن�ضداد الأمعاء، ولعل الأكر �ضيوعاً 

منها، هي:
- الت�ضاقات البطن

ع��ب��ارة ع��ن زي����ادات يف الأن�����ض��ج��ة ق��د جت��رب الأم���ع���اء على 
اخلروج من مكانها.

- الفتق
اأن ي�ضبب  ال��ب��ط��ن، مي��ك��ن  ���ض��ق يف ج����دار ع�����ض��الت  وه���و 

انتفاخات وجيوب قد ت�ضدُّ الأمعاء
-النغالف املعوي

وهي حالة حتدث حني ينثني جزء من الأمعاء على نف�ضه، 
وهي اأكر �ضيوعاً عند الأطفال.

- النفتال
يحدث عندما يلتف جزء من الأمعاء حول نف�ضه ما ُي�ضبب 

ان�ضداد.
-التندب

اأو  البطن  اأو  الأمعاء  ج��دار  التندب عن متزقات يف  ينتج 
اأن ترتاكم هذه  اأو العدوى، وميكن  بعد جراحة احلو�ض 

الندبات وت�ضبب ان�ضداداً جزئياً اأو كلياً يف الأمعاء.
- اأمرا�ض التهابات الأمعاء

والتهاب  التقرحي  القولون  والتهاب  ك��رون  مر�ض  مثل 
الرجت.

-الأورام
�ضواء احلميدة او ال�ضرطانية، ففي كلتا احلالتني ميكن اأن 

ي�ضدوا الأمعاء كلًيا اأو جزئًيا.
-ج�ضم غريب

قد تت�ضبب الأج�ضام ال�ضلبة التي تبتلعها عمًدا 
اأو  ان�ضداد جزئي  اأو عن طريق اخلطاأ يف ح��دوث 

كامل يف الأمعاء.

 عندما يحدث ان�ضداد الأمعاء، قد تعانني من الأعرا�ض 
الآتية:

- تقل�ضات اأو اآلم يف البطن.
- التقيوؤ.

- النتفاخ وال�ضعور بالمتالء.
- اأ�ضوات عالية �ضادرة من البطن.

- ال�ضعور بالغازات، ولكن دون القدرة على متريرها.
- الإم�ضاك الذي يزداد �ضوءاً، حيث ل تتمكنني من مترير 

اأي حمتويات فى الأمعاء اأو الغازات.

املعوي قد  اأن ي�ضببها الن�ضداد  التي ميكن  امل�ضاكل 
ت�ضمل ما يلي:

- اأمل �ضديد وتقل�ضات.
- اإم�ضاك.

- فقدان ال�ضهية.
- عدم القدرة على الحتفاظ بالطعام اأو ال�ضوائل.

- حمى.
- عدوى.

- متزق )انثقاب( الأمعاء.

عالج ان�ضداد الأمعاء
يعتمد العالج على �ضبب الن�ضداد، فاإذا كان ب�ضيطاً فقد 
ال�����ض��وائ��ل وع���دم تناول  ���ض��رب  اإىل الأك��ث��ار م��ن  حتتاجني 
الأغ��ذي��ة ال�ضلبة واحل��ب��وب اجل��اف��ة، وق��د يطلب طبيبك 
التمثيل  يف  م�ضاكل  اأي���ة  على  ل��ل��وق��وف  الفحو�ض  بع�ض 
اجلزئي  الن�ضداد  ح��الت  معظم  تتح�ضن  فيما  الغذائي، 

من تلقاء نف�ضها.
اإىل  الأرج��ح  على  �ضتحتاجني  �ضديداً،  الن�ضداد  كان  واإذا 
الذهاب اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج، حيث �ضيتم اإعطاوؤِك 
ميكن  كما  ال��وري��د،  طريق  ع��ن  وال�ضوائل  الأدوي���ة  بع�ض 
ع��الج��ِك ب��الأن��ب��وب الأن��ف��ي امل��ع��دي وه��و اأن��ب��وب رفيع يتم 
ال�ضوائل  باإخراج  لي�ضمح  اإىل معدتِك  اأنفك  متريره عرب 
كما  الأمعاء.  داخل  ال�ضغط  يتيح تخفيف  والغازات، مما 

ميكن اأن ت�ضاعد احلقن ال�ضرجية يف اإزالة الن�ضداد.
وقد حتتاجني اإىل اجلراحة فوراً، اإذا كان الن�ضداد املعوي 
اأكر تعقيداً، اأو اإذا كان هناك ثقب يف الأمعاء اأو م�ضكلة يف 
تدفق الدم، وذلك بهدف اإزالة الن�ضداد واإ�ضالح الأمعاء.

با�ضتخدام الأنبوب  اأي�ضاً  اأن يو�ضي الطبيب  ومن املمكن 
ال�ضبكي امل�ضمى الدعامة الذي ي�ضعه يف الأمعاء لفتحها.
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�ش�ؤون حملية
تنطلق اليوم وملدة 3 اأيام برعاية اأم الإمارات

اأب� ظبي التقني ي�شتقطب مائة م�اطن للتناف�ض يف »مربمج امل�شتقبل« 
د.مبارك ال�شام�شي: تط�ير اإ�شرتاتيجيات العمل ل�شناعة الك�ادر املتخ�ش�شة يف الربجمة التي تق�د ع�شر ما بعد الث�رة الرقمية

متط�ع� مهرجان ال�شيخ زايد..تاأ�شيل لثقافة البذل والعطاء

�شرطة اأب�ظبي تد�شن »روب�ًتا ذكًيا« لإ�شعاد املتعاملني

•• اأبوظبي-الفجر

فاطمة  ال�������ض���ي���خ���ة  ����ض���م���و  رع����اي����ة  حت����ت 
الن�ضائي  الحت�����اد  رئ��ي�����ض��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  ال��ع��ام 
الأ�ضرية رئي�ضة املجل�ض الأعلى لالأمومة 
ي�ضتقطب  المارات"،  "اأم  وال��ط��ف��ول��ة 
التقني  اأبوظبي للتعليم والتدريب  مركز 
واملهني، مائة مواطن ومواطنة من �ضباب 
الإمارات، للتناف�ض يف فئة جديدة بعنوان 
مرة،  لأول  تطرح  امل�ضتقبل"  مربمج   "
خالل الدورة الرابعة ع�ضرة من امل�ضابقة 
التي   2023 الإم���ارات  مل��ه��ارات  الوطنية 
تنطلق اليوم الثنني"13 مار�ض يف مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض، وت�ضتمر ملدة 
ث��الث��ة اأي����ام مب�����ض��ارك��ة م��ئ��ات م��ن �ضباب 
وف���ت���ي���ات الإم����������ارات اأ����ض���ح���اب امل����ه����ارات 
 23 يف  يتناف�ضون  ال��ذي��ن  املتخ�ض�ضة؛ 

مهارة هند�ضية وتكنولوجية وفنية.
م���ب���ارك �ضعيد  ال���دك���ت���ور  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
اأبوظبي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ض��ام�����ض��ي 
اأن  وامل��ه��ن��ي؛  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
تركز  الإم��ارات  ملهارات  الوطنية  امل�ضابقة 

امل�ضتقبل"  م���ربم���ج  على"  ال����ع����ام،  ه����ذا 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ات العمل  ب�����ض��رورة ت��ط��وي��ر 
و�ضناعة  و�ضقل  اإكت�ضاف  ت�ضتهدف  التي 
التي  الربجميات  يف  املتخ�ض�ضة  ال��ك��وادر 
الرقمية،  ال���ث���ورة  ب��ع��د  م���ا  ع�����ض��ر  ت���ق���ود 
ح���ي���ث ت��ت��ح��ك��م ال����روب����وت����ات والأج�����ه�����زة 
والتجارة  التعليم،  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ذك��ي��ة 
الإلكرتونية، واملعامالت البنكية، وغريها 

من القطاعات احليوية املتنوعة و الأمور 
ت��ن��ج��ز بن�ضبة  اأ���ض��ب��ح��ت  ال��ت��ي  احل��ي��ات��ي��ة 
%100 عن بعد، وهو الأمر الذي جعل 
للمربمج دوره الرئي�ض يف قيادة املجتمعات 
حياة  واأ���ض��ل��وب  للغاية،  متطور  من��ط  اىل 
كنا نعده خيال علمياً، واأمور ل ي�ضدقها 
عقل، ال اأن هذا اخليال، الآن اأ�ضبح واقعا 
الإم����ارات  ل��ي��ك��ون لأب��ن��اء  ون��ع��م��ل  نعي�ضه، 
دوره الفاعل واملوؤثريف �ضناعته وفق اأعلى 

املعايري العاملية.
واأ�ضاف �ضعادة الدكتور مبارك ال�ضام�ضي 
ح��دي��ث��ه ق���ائ���ال: وب��ال��ت��اك��ي��د ف����اإن دخول 
ال����ربجم����ة وحت��ك��م��ه��ا يف ت���ط���ور ال�����دول 
واملجتمعات، وريادة الأعمال؛ يجعل هناك 
زيادة كبرية وتنوع غري م�ضبوق يف وظائف 
امل�ضتقبل التي تعتمد على الربجمة، مبا 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  كبري  اق��ب��ال  ه��ن��اك  يجعل 
احلكومية واخلا�ضة، لتوظيف املربجمني 
يف كافة املجالت والتخ�ض�ضات، وهو الأمر 
العمل  ���ض��رورة  اىل  بو�ضوح  ي�ضري  ال��ذي 
ولذلك  املواطنني  لتمكني  واملبتكر  املبكر 
 100 ا�ضتقطاب  على  العام  هذا  حر�ضنا 
التكنولوجيا  مدار�ض  من  وطالبة  طالب 

التطبيقية للم�ضاركة يف امل�ضابقة الوطنية 
الإم�������ارات يف  جم����ال الربجمة  مل���ه���ارات 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م وت��ك��وي��ن اجتاه 
التقنيات  ت��ع��ل��م  ن��ح��و  ل��دي��ه��م  اإي���ج���اب���ي 
يف  �ضي�ضهم  مم��ا  وال��رق��م��ي��ة،  ال��ربجم��ي��ة 
العاملية  املناف�ضة  على  ق��ادر  جيل  تكوين 
لتوجيهات  حتقيقاً   الرقمية،  املهارات  يف 

القيادة الر�ضيدة.
واأختتم مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم 

فقال"ندعو  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب 
مناف�ضات  فعاليات  ح�ضور  اىل  اجلميع 
الدورة ال�14 من امل�ضابقة الوطنية ملهارات 
الإم��ارات، ملتابعة اأداء �ضباب الإم��ارات، يف 
املهارات  ال��ربجم��ة، وغريها من  م��ه��ارات 
�ضناعة  يف  املوؤثر  ال��دور  لها  التي  الهامة 
م�ضتقبل الأفراد واملجتمعات والدول التي 
تقدم  ال�ضدارة يف  ملواطنيها  ليكون  تعمل 

ال�ضعوب والأمم.

•• اأبوظبي - الفجر 

فعالياته  ت�ضتمر  ال��ذي  زاي��د  ال�ضيخ  مهرجان  ير�ضخ 
ثقافة  ال��وث��ب��ة،  منطقة  يف   2023 م��ار���ض   18 حتى 
النبيلة،  ال��ق��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  ���ض��م��ن  وال���ع���ط���اء  ال���ب���ذل 
اإن تخطو  فما  التطوع،  قيمة  راأ�ضها  على  ياأتي  والتي 
من  العديد  ويجد  اإل  املهرجان  ب��واب��ات  ال��زائ��ر  قدما 
الأ�ضخا�ض الذين ي�ضعون لتقدمي خدماتهم بابت�ضامة 

ترحيبية.
 وي��ن��ت�����ض��ر امل���ئ���ات م���ن ���ض��ب��اب و���ض��اب��ات ال���وط���ن يف كل 
والطاقة  باحلما�ض  مليئني  واأجنحته  املهرجان  زواي��ا 
واحل��ي��وي��ة، ي��ق��دم��ون م�����ض��اع��دات��ه��م ل���ل���زوار ب��ك��ل حب 
الفعاليات  وخدمة  اجلمهور  اإ�ضعاد  اأج��ل  من  و�ضغف 

والعمل على اإجناح احلدث العاملي.
للمتطوعني  زاي��د  ال�ضيخ  مهرجان  يف  التطوع  وميثل 
احلدث  ه��ذا  ينتظر  اأغلبهم  ب��ات  حيث  فخر،  م�ضدر 
اإل��ي��ه متطوعني يف خدمة  ل��ي��ع��ودوا  ���ض��ن��وي��اً،  ال����دويل 
اجلمهور وامل�ضاهمة يف اإجناحه، موؤكدين جميعهم اأن 
التطوع يف مهرجان ال�ضيخ زايد يعترب اإ�ضافة ومك�ضباً 

حل�ضارات  ملتقى  يعترب  اأن��ه  �ضيما  ل  لهم،  بالن�ضبة 
متعددة وانفتاحاً على خمتلف اجلن�ضيات، مما اأك�ضبهم 
بامل�ضوؤولية  الل��ت��زام  لديهم قيم  وع��زز  خ��ربات كبرية 
املجتمعية  وامل�ضاركة  العامة،  واخل��دم��ة  الجتماعية 

على مدار �ضنوات انعقاد املهرجان. 
ويرى حميد عبداهلل املرزوقي، م�ضرف عام متطوعي 
برنامج "تكاتف" التابع ملوؤ�ض�ضة الإمارات يف مهرجان 
ال�ضيخ زايد، اأن التطوع ب�ضكل عام ويف مهرجان ال�ضيخ 
زايد الذي يحمل ا�ضم الوالد املوؤ�ض�ض املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان- طيب اهلل 
ثراه -ب�ضكل خا�ض، يعد و�ضام فخر لكافة املتطوعني.

250 متطوعاً  اأك��ر م��ن  ب��اأن هناك  واأف���اد امل��رزوق��ي 
على  ل��ل��م��ه��رج��ان  التنظيمية  الأع���م���ال  يف  ي�����ض��ارك��ون 
املن�ضات  خمتلف  على  وي��ت��وزع��ون  انعقاده  م��دة  م��دار 
والفعاليات حيث يتواجد متطوعو تكاتف يف مهرجان 
ال�ضيخ زايد يف كافة اأرجاء املهرجان ابتداء من التواجد 
عند البوابات ونقاط ال�ضتعالمات، مروراً بالرد على 
الفعاليات  يف  وامل�ضاركة  وا�ضتف�ضاراتهم  ال��زوار  اأ�ضئلة 

اليومية.

•• اأبوظبي-الفجر:

مديرية  يف  ذكًيا"  "روبوًتا  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  د�ضنت   
ا�ضتباقية متميزة  لتقدمي خدمات  والدوريات  املرور 
تكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  ت��وظ��ي��ف  ���ض��م��ن  للمتعاملني 
اإىل  جانب م�ضاركته يف التوعية والتثقيف  امل�ضتقبل 

املروري الرقمي.   
   واأو����ض���ح العميد حم��م��د ���ض��اح��ي احل��م��ريي نائب 
ال��روب��وت  يتيح   اأن  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
الإج�����راءات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  وامل��راج��ع��ني  للمتعاملني 
وامل�ضتندات الالزمة ملعامالتهم املختلفة عرب تقدمي  
من  التوعية  يف  ي�ضتخدم   كما  لهم  �ضافية   اإج��اب��ات 
الرد  و  الرقمية   املرورية  الفيديوهات  خالل عر�ض 

على ا�ضتف�ضارات اجلمهور . 
وذكر اأنه  ي�ضهم يف الأه��داف ال�ضرتاتيجية ل�ضرطة 
املهام  لإجن���از  للم�ضتقبل  اجلاهزية  وي��ع��زز  اأبوظبي 
التطبيقات  هذه  تبني  وت�ضريع  وال�ضرطية،  الأمنية 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املتعاملني  اإ�ضعاد  �ضيتواجد يف مركز  اأن��ه   اإىل  لفتاً  

ريادة  اإ�ضهاًما يف تعزيز  وال��دوري��ات   امل��رور  مبديرية 
دولة الإمارات اإقليمياً وعاملياً يف موؤ�ضرات التناف�ضية 

العاملية  .
البلو�ضي  يو�ضف  حم��م��ود  العميد  التد�ضني  ح�ضر 

امل��رور وال��دوري��ات بالإنابة وع��دد من  مدير مديرية 
مدراء الإدارات و�ضباط ومنت�ضبي املديرية.

مع حلول �ضهر رم�ضان 
ب�ابة ال�شرق م�ل بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

تقدم 100 وجبة اإفطار ي�مية طيلة �شهر رم�شان
•• اأبوظبي- الفجر

خالل ال�ضهر الف�ضيل، يتعاون بوابة ال�ضرق مول مع هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي لإقامة خيمة اإفطار �ضائم يف بني يا�ض، حيث يتم ا�ضتقبال 100 
رم�ضانّية  اأج��واٍء  �ضمن  لهم  �ضاخنة  اإفطار  وجبة  وتقدمي  يوميًّا  �ضخ�ض 

دافئة جت�ّضد روح الت�ضامن املجتمعي وامل�ضاركة.
ال�ضرق مول برناجًما  الإن�ضانية، �ضيقّدم بوابة  املبادرة  اإىل هذه  بالإ�ضافة 
رم�ضانيًّا حافاًل بالأن�ضطة والتجارب الأ�ضيلة لكل العائلة، حيث �ضي�ضتمتع 
الزوار باأجواء "ليايل رم�ضان" التي �ضرتافقهم من ال�ضاعة 8:00 م�ضاًء 
بعد  من   4:00 ال�ضاعة  ومن  رم�ضان،  �ضهر  طيلة  الليل  منت�ضف  وحتى 
الظهر وحتى ال�ضاعة 10:00 م�ضاًء يف اأيام العيد، مع اإ�ضافة ا�ضتعرا�ضات 

الرق�ض ال�ضعبي وغريها من الأن�ضطة الحتفالية.
والتجارب  بالأن�ضطة  خا�ضة  رم�ضان" منطقة  "ليايل  فعاليات  وتت�ضّمن 
بالعزف  ال�ضتمتاع  للزوار  تتيح  عربية  بجل�ضات  جتهيزها  مّت  الرم�ضانية 
الأكرب  الن�ضيب  فلهم  ال�ضغار،  اأّم��ا  ليلة.  كل  والقانون  العود  على  املنفرد 
من املرح يف بوابة ال�ضرق مول، حيث مّت تخ�ضي�ض منطقة لعب كبرية لهم 
مع العديد من املفاجاآت التي تنا�ضب جميع الأعمار، وت�ضمل الر�ضم على 
اليدوية بجوار �ضجرة هالل رم�ضان  الفنون  الوجوه، نق�ض احلنة، وركن 
اليدوّية  الأعمال  من  وغريها  والر�ضوم  بالفواني�ض  تزيينها  �ضيتم  والتي 

التي يبتكرها الأطفال.
لل�ضخ�ضية  �ضيكون  م��ول،  ال�ضرق  ب��واب��ة  يف  م��رة  ولأول  ذل��ك،  على  ع��الوة 
�ضي�ضرد  ف��ه��و  رم�����ض��ان.  ط���وال  خ��ا���ض  "جحا" ظ��ه��وٌر  امل��ح��ب��وب��ة  ال�ضعبية 
فر�ض  متنحهم  �ضّيقة  اأ�ضئلة  عليهم  ويطرح  ال�ضغار  على  املمتعة  ق�ض�ضه 
ليتمّكن  جحا  هيئة  على  جم�ّضم  تثبيت  �ضيتم  كما  كثرية.  بجوائز  الفوز 
الأطفال من التقاط �ضور تذكارية ل ُتن�ضى مع �ضاحب الق�ض�ض الطريفة. 
�ضيتجول جحا كذلك يف اأروقة املول ابتداًء من ال�ضاعة 9:15 م�ضاًء ليطرح 

فوازيره على الزّوار متيحاً لهم فر�ضة الفوز بجوائز فورية. 
بالإ�ضافة اإىل املتعة والن�ضاطات الرتفيهية العديدة، مفاجاأة رائعة بانتظار 
�ضتنطلق حملة  والعيد، حيث  اأي��ام رم�ضان  ال�ضرق مول خالل  بوابة  زّوار 
اإّياهم فر�ضة  2023 مانحًة  اأبريل   26 16 مار�ض اإىل  ت�ضّوق واربح من 
بقيمة  الت�ضّوق  عند  كلياً  اجلديدة   Q3 اأودي  �ضّيارة  على  ال�ضحب  دخ��ول 
و�ضيتم  كارفور.  من  درهماً   400 بقيمة  اأو  متجر  اأي  من  درهماً   200
الإعالن عن نتائج ال�ضحب يف 27 اأبريل يف متام ال�ضاعة 3:00 من بعد 

الظهر.
هناك مفاجاأة ذهبّية اأي�ضاً بانتظار الزّوار خالل فعاليات "ليايل رم�ضان" 

يف بوابة ال�ضرق مول مع جم�ّضم فانو�ض العجائب الكبري!
هنا، �ضيتاح للزوار ال�ضغار دخول الفانو�ض والتقاط ما يقدرون على حمله 
باأيديهم من العمالت الذهبية املوجودة يف �ضندوق كبري، و�ضيتم وزن تلك 

العمالت ليفوز يف نهاية اليوم من يجمع الوزن الأكرب.
كل هذا بالإ�ضافة اإىل جتربة ت�ضّوق وترفيه ممتعة ومتكاملة، حيث مُيكن 
متاجر  خمتلف  ع��رب  الرم�ضانية  امل�ضتلزمات  ي�ضتك�ضفوا  اأن  امل��ول  ل���زّوار 
التجزئة، وي�ضتفيدوا من اأقوى العرو�ض واخل�ضومات، ف�ضاًل عن تذّوقهم 
يف  والأ�ضدقاء  العائلة  ب�ضحبة  املمّيزة  الرم�ضانّية  والإف��ط��ارات  الأطباق 
مقاهي ومطاعم بوابة ال�ضرق مول. اأجواء رم�ضانية ا�ضتثنائية بانتظاركم 
ه��ذا ال��ع��ام يف ب��واب��ة ال�����ض��رق م���ول! وج��ه��ة واح���دة جتمع دفء الرتحيب، 
الأحالم  ب�ضّيارة  الفوز  املمتعة،  الت�ضّوق  جت��ارب  ُتن�ضى،  ل  التي  الذكريات 

وروح العطاء؛ ان�ضّموا اإلينا وا�ضتعّدوا لق�ضاء اأروع الأوقات.

�شرطة اأب�ظبي تنظم حلقة نقا�شية ح�ل كتاب »ال�شعادة والإيجابية«
••  اأبوظبي-الفجر:

نظمت جلنة الأدباء والقراءة ب�ضرطة اأبوظبي حلقة 
نقا�ضية حول كتاب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم  نائب  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�ضعادة  "تاأمالت يف  ب��ع��ن��وان  دب��ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  
زايد  بن  حممد  جامعة  مع  بالتعاون  والإيجابية" 
للعلوم الإن�ضانية وذلك �ضمن �ضهر القراءة الوطني 
ب��ال��ق��راءة وتبادل  الرت��ب��اط  وزي���ادة  و بهدف تعزيز 

املعرفة . 

واأو�ضح املقدم نا�ضر عبداهلل ال�ضاعدي رئي�ض جلنة 
اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  وال��ق��راءة  الأدب��اء 
اأن الكتاب ي�ضم درو�ضاً ومناذج وق�ض�ض قائمة على 
فل�ضفة خمتلفة يف احلياة الإيجابية كمنظور واإ�ضعاد 

النا�ض كغاية واأ�ضلوب حياة . 
ولفت اإىل اهتمام �ضرطة ابوظبي وحر�ضها امل�ضتمر 
على ن�ضر مبادرات معرفية وتثقيفية ت�ضهم يف تعزيز 
مبا  واملطالعة  ال��ق��راءة  وت�ضجيع  وال��وع��ي  الثقافة 
ينعك�ض اإيجابياً  يف تعزيز قدرات ومهارات املنت�ضبني 

والإ�ضهام يف تطوير العمل ب�ضورة موؤ�ض�ضية.

اأحمد عمر من جامعة  يو�ضف  الدكتور  وا�ضتعر�ض 
حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية مفاهيم ومقومات 
وموؤ�ضرات ال�ضعادة والإيجابية يف الكتاب والتي تعترب 
التطوع  ثقافة  لرت�ضيخ  ومنهج  الأ�ضا�ضية  الركيزة 
الإماراتي  املجتمع  يف  ال��ق��راءة  ثقافة  ون�ضر  املعريف 

وتعزيز جودة احلياة للمجتمع الإماراتي .
 ك��م��ا حت���دث امل��ح��ا���ض��ر ع��ن ال���روؤي���ة ال�����ض��ام��ل��ة التي 
القدرات  وب��ن��اء  الإيجابية  للحياة  الكتاب  يقدمها 
اأ�ضا�ض  بو�ضفها  ال�ضعادة  تعزيز  يف  احلكيم  والنهج 

التمكني واملعرفة.

االثنني   13  مارس    2023  م   -    العـدد   13797  
Monday   13    March    2023   -  Issue No 13797



�شحة وتغذية

23

تعد الإنفلونزا مر�ضا �ضائعا يت�ضبب يف املاليني من حالت ال�ضت�ضفاء واآلف 
الوفيات كل عام حول العامل.

الإنفلونزا  ب�ضبب  األف �ضخ�ض  اإىل 342  ما ي�ضل  اإىل وفاة  الدرا�ضات  وت�ضري 
على  ال�ضيطرة  ملراكز  وفقا   ،2020 و   2010 عامي  بني  املتحدة  الوليات  يف 
الأنفلونزا  اأوبئة  من  ثالثة  خالل   )CDC( منها  والوقاية  الأمرا�ض 
عام  اإنفلونزا  جائحة  ذلك  يف  مبا  املا�ضيني،  القرنني  يف  الأربعة 

1918، وقفز هذا العدد اإىل املاليني يف جميع اأنحاء العامل.

ولكن هل من املمكن الق�ضاء على النفلونزا؟
اأوريغون  م��رك��ز  يف  امل��ن��اع��ة  اخت�ضا�ضي  ي��ق��ول 
�ضليفكا،  م���ارك  الرئي�ضيات  لأب��ح��اث  ال��ق��وم��ي 
اأقرب  اإن  وق��ال  ل،  ه��ي  املخت�ضرة  الإج��اب��ة  اإن 
لعلم  املقد�ضة  الكاأ�ض  ه��ذا  من  اإليه  و�ضلنا  ما 
الأوب���ئ���ة ك���ان يف م��و���ض��م الأن��ف��ل��ون��زا 2020-
الفريو�ض  لوباء  كامل  �ضتاء  اأول   -  2021
املنزل  يف  والعزل  التقنيع  كان  عندما  التاجي، 

اأكر �ضيوعا.
ويفيد مركز ال�ضيطرة على الأمرا�ض يف ذلك 
امل��و���ض��م اأن���ه مب��ا ي��ق��رب م��ن 150 األ���ف حالة 
اإ�ضابة موؤكدة بالإنفلونزا )كان الرقم احلقيقي 
ب�  مقارنة  يت�ضاءل  وه��و  الأرج����ح(،  على  اأع��ل��ى 
اأ�ضيبوا بالإنفلونزا خالل  39 مليون �ضخ�ض 
اإن  �ضليفكا  وق����ال   .2020-2019 م��و���ض��م 
قد  يكون  رمب��ا  الإنفلونزا  اأن���واع فريو�ض  اأح��د 

انقر�ض.
يوؤثر  ل  ل��ك��ن��ه  م��ث��ري،  "هذا  ���ض��ل��ي��ف��ك��ا:  وت���اب���ع 
اإىل ال�ضفر اجلوي واملدر�ضة  كثريا، مع العودة 
عادت  املنتظمة،  الجتماعية  والتن�ضئة  والعمل 

الأنفلونزا لالنتقام".
الإنفلونزا،  فريو�ضات  لأن  ذلك  �ضليفكا  و�ضرح 
با�ضتمرار،  ت��ت��غ��ري  الإن���ف���ل���ون���زا  ت�����ض��ب��ب  ال��ت��ي 
وت�ضمى  ن��ف�����ض��ه��ا،  م���ن  ال��ن�����ض��خ  اآلف  م��ك��ون��ة 
الفريو�ضات  م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الإ�����ض����دارات  ه���ذه 

"ال�ضاللت". "املتغريات" اأو 
ال�ضاللت،  اإح��دى  اختفت  اإذا  �ضليفكا  وبح�ضب 
باأ�ضكال  ياأتي  ع��ام  كل  اأخ���رى،  �ضاللت  تنت�ضر 
ج��دي��دة م��ن الأن��ف��ل��ون��زا الأم���ر ال���ذي ي�ضتلزم 
لقاحا جديدا، هذا يجعل من ال�ضعب ت�ضنيع 
لقاح، لال�ضتعداد ملو�ضم الإنفلونزا ويتعني على 
العلماء توقع املتغريات التي �ضتكون �ضائدة يف 
تنت�ضر  التي  املتغريات  بناء على  املقبل،  املو�ضم 

بني الب�ضر يف ن�ضف الكرة الأر�ضية املعاك�ض.
قال اخت�ضا�ضي املناعة يف كلية الطب بجامعة 
يف  تخمني  "اإنه   : جنكينز  م���ارك  ميني�ضوتا 

بع�ض الأحيان ل يفهمونه ب�ضكل �ضحيح".
وت�����ض��م��ل اأع����را�����ض الأن���ف���ل���ون���زا ارت���ف���اع درجة 
احل������رارة وال�����ض��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب وال�������ض���داع واأمل 

 ، جل�ضم با

الإنفلونزا  ال�ضنوات يتحور فريو�ض  ويف بع�ض 
ب�ضرعة كبرية لدرجة اأنه يتفوق على م�ضنعي 
اللقاحات. ومع حلول الوقت الذي ت�ضبح فيه 
اللقاحات جاهزة لإعطاءها لعامة ال�ضكان، قد 

ل تكون فعالة جدا �ضد اأحدث املتغريات.
وتتغري الفريو�ضات امل�ضتخدمة اأحيانا يف لقاح 
الإنفلونزا اأثناء عملية الت�ضنيع، هذا يعني اأن 
الفريو�ضات لي�ضت "تطابقا جيدا" وقت قتلها 
ترتاوح  ل��ذل��ك  نتيجة  ال��ل��ق��اح،  اإىل  واإ�ضافتها 
فعالية لقاح الإنفلونزا من %10 اإىل 60% 
من �ضنة اإىل اأخرى، وفقا ملركز ال�ضيطرة على 
الذي  ال�ضخ�ض  ف���اإن  اآخ���ر  مبعنى  الأم���را����ض، 
يتلقى لقاح الإنفلونزا لديه فر�ضة اأقل بن�ضبة 
من  بالأنفلونزا  لالإ�ضابة   60% اإىل   10%
هذه  وت��ب��ل��غ  ال��ل��ق��اح،  يتلق  مل  ال���ذي  ال�ضخ�ض 
التطعيم  �ضهر واحد من  الفعالية ذروتها بعد 
بن�ضبة  وتنخف�ض  ال��وق��ت،  مب���رور  ت�ضعف  ث��م 

�ضهر. كل  تقريبا   10%
ت��ك��ون ه��ن��اك طريقة  اإن���ه ق��د  وي��ق��ول جينكينز 
اإذ يعمل  ال�����ض��ري��ع��ة،  ال��ط��ف��رات  ه���ذه  مل��واك��ب��ة 
بع�ض العلماء على اإنتاج لقاح عاملي لالإنفلونزا 
من  العديد  �ضد  يعمل  اأن  �ضاأنه  م��ن  لقاح  اأي 
تقدم  ح��ي��ث  ل��الإن��ف��ل��ون��زا،  املحتملة  امل��ت��غ��ريات 
ل��ق��اح��ات الإن��ف��ل��ون��زا امل��ت��وف��رة ح��ال��ي��ا للجهاز 
م���اأخ���وذا م��ن �ضطح فريو�ض  ب��روت��ي��ن��ا  امل��ن��اع��ي 
Hemagglutinin ُي�ضمى  الأن��ف��ل��ون��زا، 
اأج�ضاما  املناعي  اجلهاز  ينتج  لذلك  ا�ضتجابة 

م�ضادة، وهي بروتينات متنع غزو م�ضببات 
الأم����را�����ض م���ن اخ��ت��ط��اف خ��الي��ان��ا، ويتم 

املحدد  ال��ربوت��ني  ه��ذا  على  للتعرف  اإنتاجها 
وا�ضتهدافه.

الأج�ضام  امل�ضكلة حيث متيل  العلماء  و�ضرح 
ا���ض��ت��ج��اب��ة للقاح  ن��ن��ت��ج��ه��ا  ال���ت���ي  امل�������ض���ادة 
الإنفلونزا اإىل التعرف على جزء واحد فقط 
من الهيماجلوتينني، ويت�ضكل هذا الربوتني 

اإىل حد كبري مثل قطعة من الربوكلي.
اإنتاج  اإىل  "مييل جهاز املناعة  قال جينكينز: 
اأج�����ض��ام م�����ض��ادة ���ض��د اجل���زء ال��ع��ل��وي، زهرة 
ال��ربوك��ل��ي، ول�����ض��وء احل��ظ مييل ه��ذا اجلزء 

التحور  اإىل  ب��ال��راأ���ض،  اأي�����ض��ا  امل�ضمى  ال��ع��ل��وي، 
�ضاق  ف���اإن  ذل���ك،  النقي�ض م��ن  ع��ل��ى  ال�����ض��ري��ع، 
املناعي  الربوتني ل يتغري كثريا، لكن اجلهاز 
ل يهتم به كثريا، وينتج كمية �ضغرية فقط من 

امل�ضادة  الأج�ضام 
لل�ضاق.

من 

اجلهاز  يعلم  اأن  ال�ضامل  الإنفلونزا  لقاح  �ضاأن 
الهيماجلوتينني،  ���ض��اق  على  التعرف  املناعي 
بدل من راأ�ضه، يف الآونة الأخرية فعل العلماء 
ذلك بال�ضبط: لقد �ضمموا ن�ضخا حية �ضعيفة 
اأطلقوا عليه  من الإنفلونزا للح�ضول على ما 
الن�ضخة  "خيمري"،هذه  هيماجلوتينني  ا�ضم 
من الربوتني لها روؤو�ض غري عادية ل حتفز 
باإنتاج  املناعي  اجلهاز  املناعة،ويقوم  جهاز 
ا�ضتجابة  امل�����ض��ادة  الأج�����ض��ام  م��ن  امل��زي��د 

لل�ضاق.
للمرحلة  ال�ضريرية  التجارب  اختتمت 
عام  يف  ال�����ض��ام��ل  ال��ل��ق��اح  ل���ه���ذا  الأوىل 
اجلريدة  يف  النتائج  ون�ضرت   .2020

الر�ضمية
 ،urnal Nature Medicine
اللقاح  اأن  ووج����دوا  م�ضاركا   51 �ضمل 
الذين  الأف������راد  واأن  اآم����ن  ع���ام  ب�ضكل 
اأج�ضاما  اأن����ت����ج����وا  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مت 
ذل����ك كانت  ل���ل�������ض���اق،وم���ع  م�������ض���ادة 
ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ���ض��غ��رية ج����دا ومل 
ت��ق��ي�����ض م����ع����دلت الإ�����ض����اب����ة بني 
جينيكيز:"من  اأو����ض���ح  ال�����ض��ك��ان،  
كانت  اإذا  ما  حتديد  لأوان���ه  ال�ضابق 
�ضتوفر حماية  امل�ضادة  الأج�ضام  هذه 

ف��ع��ل��ي��ة ����ض���د الإن����ف����ل����ون����زا، اإذ 
احل�ضول  بالتاأكيد  ميكنك 
ولي�ض  م�ضادة  اأج�ضام  على 

حماية جيدة".
قال اخلرباء لنفرت�ض اأننا يف النهاية 

ال�ضيناريوهات  اأح���د  يف  ع��امل��ي��ا،  ل��ق��اح��ا  نعتمد 
الفرتا�ضية غري املحتملة للغاية يكون اللقاح 
جميع  ويتلقى  % تقريبا   100 بن�ضبة  فعال 
الب�ضر، حتى هذا لن يكون كافيا للق�ضاء على 
اأنواعا  ت�ضيب  الإنفلونزا  لأن  ذلك  الإنفلونزا، 
كثرية من احليوانات، ومن وقت لآخر، وتقفز 
من نوع خمتلف اإىل الب�ضر اأو العك�ض، وت�ضمى 

هذه العدوى بالتهابات حيوانية املن�ضاأ.
مت  املن�ضاأ  حيوانية  لأنفلونزا  ان��دلع  اأول  منذ 
 16 ال��ع��ل��م��اء  ح���دد   ،1958 ع���ام  يف  ت�ضجيله 
ن��وع��ا م��ن اأن����واع الأن��ف��ل��ون��زا احل��ي��وان��ي��ة املن�ضاأ 
اإنفلونزا  تف�ضي  اإن  �ضليفكا  وق��ال  الب�ضر.  لدى 
�ضاللة  ���ض��ب��ب��ه  ك����ان   2009 ع����ام  اخل���ن���ازي���ر 
"ب�ضكل  ب���دت  وال��ت��ي   ،H1N1 ف��ريو���ض  م��ن 
يف  ال��ق��ات��ل��ة،   1918 اإن��ف��ل��ون��زا  مريب" م��ث��ل 

البديل  ه��ذا  قفز  ما  مرحلة 
متحدا  اخل���ن���ازي���ر،  اإىل 
اإنفلونزا  ف���ريو����ض  م���ع 
خم��ت��ل��ف ث����م ق���ف���ز مرة 

اأخرى اإىل الب�ضر.
"لوقف  �ضليفكا  وق���ال 

العدوى،  انتقال 
ع����ل����ي����ن����ا 

ت��ط��ع��ي��م ك����ل ب���ط���ة وخ���ن���زي���ر يف وق�����ت واح�����د، 
اأن ت�ضتمر الإنفلونزا  املمكن  خالفا لذلك من 
وتتحول يف نوع حيواين خمتلف اإىل اأن يتعذر 
التعرف عليها مرة اأخرى من قبل جهاز املناعة 
تطوير  اإىل  الباحثني  بع�ض  الب�ضري.ويهدف 
ل��ق��اح م��رن��ا ل��الأن��ف��ل��ون��زا. ع��ل��ى غ����رار لقاحي 
 ،Moderna COVID-19 و   Pfizer
لإنتاج  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  �ضيعلم  ال��ل��ق��اح  ه���ذا  ف����اإن 
.Hemagglutinin امل�ضتهدف  ال��ربوت��ني 

ي��ع��م��ل ع��ل��م��اء اآخ�����رون مب���ا يف ذل���ك ف��ري��ق مارك 
اأوريغون لل�ضحة والعلوم، على  �ضليفكا يف جامعة 
اأكر فعالية با�ضتخدام بروتينات  تطوير لقاحات 
الإنفلونزا  لقاحات  عك�ض  على  �ضليمة،  فريو�ضية 
الفريو�ضية  الربوتينات  تلك  تق�ضم  التي  احلالية 
جينكينز  ق��ال  للذوبان.  قابلة  �ضغرية  اأج��زاء  اإىل 
اإنه مع لقاح اأكر فعالية اأو 
لقاحا يحمي من املزيد 
م������ن امل�����ت�����غ�����ريات، 
م�����������ن امل�����م�����ك�����ن 
م�����ن�����ع دخ��������ول 
امل�������ض���ت�������ض���ف���ى 
وال������وف������ي������ات، 
يف  واأردف 
اإن  ال������ن������ه������اي������ة 
ال������ق�������������ض������اء ع���ل���ى 
الهدف  لي�ض  الأنفلونزا 

الوحيد املجدي.

هــــل ميكـــن الق�شــــاء علــــى الإنفل�نـــــــزا؟

درا�شة تك�شف عن اأف�شل طريقة لفقدان ال�زن!

وت�ضري الأبحاث اإىل اأن الثقة يف �ضهيتنا وتناول الطعام 
 - ب�ضكل حد�ضي  الأك��ل  ت�ضمى   - باجلوع  ن�ضعر  عندما 
اإحدى  ويف  واجل�����ض��دي��ة.  النف�ضية  ل�ضحتنا  اأف�����ض��ل 

الدرا�ضات،
 كان اأولئك الذين تناولوا الطعام ب�ضكل حد�ضي اأكر 
اأج�ضادهم  مع  بال�ضعادة  وال�ضعور  اأق��ل  ل��وزن  عر�ضة 

من اأولئك الذين قيدوا تناولهم للطعام.
وقال الباحثون اإن الن�ضجام مع اإ�ضارات اأج�ضامنا كان 
اأكر اأهمية من اتباع "اأحدث نظام غذائي ع�ضري اأو 

خطة لتناول الطعام".
ويف ال�ضتطالع عرب الإنرتنت، اأجاب اأكر من 6000 
الذات  اح���رتام  ح��ول  اأ�ضئلة  على  دول  ث��م��اين  ���ض��اب يف 
وموؤ�ضر كتلة اجل�ضم )BMI(، وهو مقيا�ض ملعرفة ما 

اإذا كان الفرد يتمتع بوزن �ضحي اأو غري �ضحي.
ونظر الباحثون يف ثالثة اأمناط لتناول الطعام - حد�ضية 

وعاطفية ومقيدة.
ويعرف الأكل العاطفي باأنه ا�ضتجابة لالإ�ضارات الداخلية 
مثل ال�ضعور بالتوتر اأو احلزن. والأكل املقيد مقيد 
اأو احلفاظ  ال��وزن  فقدان  بهدف  �ضارم  ب�ضكل 

عليه. 

ووجد التحليل اأنه كلما زاد عدد الأ�ضخا�ض الذين ياأكلون ب�ضكل 
ثقة  لديهم  كان  كما  اأج�ضادهم.  مع  �ضعادة  اأك��ر  كانوا  حد�ضي، 

اأعلى باأنف�ضهم ووزن اأقل.

اأخرى، ارتبطت امل�ضتويات الأعلى من الأكل املقيد  ومن ناحية 
والعاطفي بانخفا�ض ر�ضا اجل�ضم وتقدير الذات وزيادة الوزن.

وقالت الباحثة الرئي�ضية الدكتورة �ضارلوت ماركي، من جامعة 

روجترز يف نيوجري�ضي: "ت�ضري الر�ضائل با�ضتمرار اإىل اأنه من 
الثقة يف  لكن  اأج�ضادنا،  وال�ضبع يف  اجل��وع  اإ�ضارات  املهم جتاهل 
اأج�ضادنا وتناول الطعام عندما ن�ضعر باجلوع يبدو اأنه اأف�ضل". 

غالبا ما ُيطلب منا جتاهل اجلوع، لكن من الأف�ضل يف الواقع الن�ضياع اإىل ج�ضدك عندما يخربك اأن الوقت حان لتناول الطعام، كما 
يقول العلماء.

وترتكز العديد من الأنظمة الغذائية ال�ضائعة على جتاهل ال�ضعور باجلوع - على �ضبيل املثال عند ح�ضاب ال�ضعرات احلرارية 
اأو تناول الطعام فقط يف اأوقات معينة من اليوم.
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�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مركز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرو�ضن لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4685938 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اك�ض 7 

لتنجيد ال�ضيارات والك�ض�ضوارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3924472 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كراج  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN توتال فك�ض رخ�ضة رقم:3905633 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/هاي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN �ضيفتي لل�ضيانة العامة رخ�ضة رقم:1954019 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�ضة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ذي فروزن 

يوغورث فاكتوري- �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1188757 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جي كود 

CN للتكنولوجيا رخ�ضة رقم:4555230 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اخلطوط ال�ضاطعة 

للمقاولت الكهربائية وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم: CN 2497185 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جمعه عتيق جمعه الظاهري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد حممد حمد م�ضلم العامري %100

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : موؤ�ض�ضة كولرفول 

فا�ضن خلياطة املالب�ض الن�ضائية
رخ�ضة رقم: CN 1104051-1 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف لطيفه مبارك �ضعفان رميدان العامري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضعيد عتيق �ضعيد علي احل�ضاين %100

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:افندي للوازم التدخني - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م
t1009 ال�ضلع، ال�ضلع الغويفات مبنى �ضعيد ماجد   8 عنوان ال�ضركة:حمل 

�ضعيد ماجد حماد املن�ضوري رقم القطعة
CN 1057622 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�ضاده/الهاملي و�ضركاه- حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/06   لل�ضركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350005175  

تاريخ التعديل:2023/03/11
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : مطعم بوداك

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�ضة رقم: 4468237 
تعديل اإ�ضم جتاري من/مطعم بوداك 

BUDAK RESTAURENT

 اإىل/مطعم وم�ضاوي �ضت ال�ضام
SEIT ELSHAM RESTAURANT AND GRILLS

مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
دائرة التنمية القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : �ضركة خالد املحي�ضن لتجارة مواد البناء  ذ م م

رخ�ضة رقم: CN 1008970 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل �ضكل قانوين من / �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م  

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف خالد بن عبداملح�ضن بن حمود املحي�ضن

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل �ضيف ال�ضويدى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خالد بن عبداملح�ضن بن حمود املحي�ضن %100

تعديل اإ�ضم جتاري من/�ضركة خالد املحي�ضن لتجارة مواد البناء  ذ م م 

KHALID AL MOHAISEN BUILDING MATERIALS TRADING . CO . L L C

 اإىل/خالد املحي�ضن لتجارة مواد البناء - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

KHALID AL MOHAISEN BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : براداي�ض للوكالت التجارية

  رخ�ضة رقم: CN 1011865 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ض املال اىل 100000

تعديل �ضكل قانوين من / موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م  

تعديل اإ�ضم جتاري من/براداي�ض للوكالت التجارية 

PARADISE TRADING AGENCIES

 اإىل/براداي�ض للوكالت التجارية - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

PARADISE TRADING AGENCIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اى جى اف للمقاولت العامة 

 رخ�ضة رقم: CN 4390273 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل 150000

تعديل �ضكل قانوين من / موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف نادر �ضامل عو�ض حم�ضن الواحدى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مبارك حمد ظبيب جراب الحبابى %20
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ريجو رافيندرام �ضانكارنكوتى %80

تعديل اإ�ضم جتاري من/اى جى اف للمقاولت العامة 
A G F GENERAL CONTRACTING

 اإىل/اى جى اف للمقاولت العامة ذ.م.م
A G F GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اآرتيجيناتو للمقاولت العامة

 رخ�ضة رقم: CN 4293159 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال من 1000 اىل 30000

تعديل �ضكل قانوين من / موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جابر حممد خلفان ثانى الهاملى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة من�ضور غمريى خلفان القبي�ضى %50
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جابر حممد خلفان ثانى الهاملى %50

تعديل اإ�ضم جتاري من/اآرتيجيناتو للمقاولت العامة 
ARTIGIANATO GENERAL CONTRACTING

 اإىل/اآرتيجيناتو للمقاولت العامة ذ.م.م
ARTIGIANATO GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : رخ�ضة افرتا�ضية - 0003658 - �ضركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�ضخ�ض الواحد ذ م م  رخ�ضة رقم: 4530966 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/نياز ال�ضالم ابو قا�ضم من مالك اىل مدير

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/نياز ال�ضالم ابو قا�ضم من 100% اىل %0

تعديل اإ�ضم جتاري من/رخ�ضة افرتا�ضية 0003658 - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م  

NUR-E-AYESHA ENTERPRISE AND ENGINEERING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/نياز ابو قا�ضم لعمال امل�ضغولت اليدوية والبيئية - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

 NIAZUL ABUL QASSIM HANDCRAFTED PRODUCTS AND

ENVIRONMENTAL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اينان للت�ضوق - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد 

ذ م م  رخ�ضة رقم: CN 4348514 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال من 500000 اىل 100000

تعديل �ضكل قانوين من / �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حممد حنيفه باراكات من مالك اىل �ضريك
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حممد حنيفه باراكات من مالك اىل مدير

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد را�ضد مافونغال حممد كونهى مافونغال %20
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/حممد حنيفه باراكات من 100% اىل %80

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/حممد حنيفه باراكات من 100% اىل %0
تعديل اإ�ضم جتاري من/اينان للت�ضوق �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م 

AYNAN MINI MART - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/اينان للت�ضوق ذ.م.م

AYNAN MINI MART L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : اليمامه للخدمات

  رخ�ضة رقم: CN 4075089 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ض املال اىل 50000

تعديل �ضكل قانوين من / موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م  

تعديل اإ�ضم جتاري من/اليمامه للخدمات

AL YAMAMA SERVICES

 اإىل/اليمامة لالإ�ضتيقاف و �ضف ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

ALYAMAMAH VALET PARKING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
ال�ضما لال�ضت�ضارات   : ال�ضادة  باأن /  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: القانونية رخ�ضة رقم: 3957820 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ال�ضما لال�ضت�ضارات القانونية

ALSAMA LEGAL CONSULTANCY

 اإىل/ال�ضما للخدمات و ال�ضت�ضارات
ALSAMA SERVICES AND CONSULTING

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل 
فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/فيب  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN ماي�ضرتو رخ�ضة رقم:3894803 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة : ايفيدن�ض للمقاولت العامة 

 رخ�ضة رقم: CN 4109735 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال اىل 150000

تعديل �ضكل قانوين من / موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد عمر �ضالح احل�ضرمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نايف �ضعيد �ضالح حميجور %50

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة طارق م�ضطفى مهدي حممد %50
تعديل اإ�ضم جتاري من/ايفيدن�ض للمقاولت العامة 

EVIDENCE GENERAL CONTRACTING

 اإىل/ايفيدن�ض للمقاولت العامة ذ.م.م
EVIDENCE GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(
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�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  256/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 462/2022 النوع/ جتاري م�ضارف 
جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )663.361.63( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك ملي ايران
عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- الوان الف�ضول للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )663.361.63( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)7( اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  305/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 383/2022 النوع/ جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )884.829.32( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك ملي ايران
عنوانه:امارة دبي - ديرة - ابوهيل - مركز �ضيتي باي لالعمال - الطابق الرابع - مكتب رقم 407

املطلوب اإعالنهم : 1- رد دارت للتجارة ���ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/في�ضل فالياكات 2- بريفكت براي�ض 
للتجارة �ض.ذ.م.م 3- تك�ضا�ض لند للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/بهروز �ضارى خان كوركانى 

- �ضفتهم : منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )884.829.32(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  13745/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
العربي  البنك  عن  وال�ضادر   )956742( رقم  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 

املتحد بقيمة )1331753( .
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى �ضت�ض افنيو - �ضقة 
703 - ديرة �ضيتي �ضنرت

املطلوب اإعالنه : 1- يحي فوؤاد حرفو�ض - �ضفته : منفذ �ضده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1337268( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2823/2022/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�ض �ضدهما مببلغ )110.000( درهم مائة وع�ضرة الف درهما والفائدة القانونية 
12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد ومبلغ تعوي�ض 5.000 درهم خم�ضة الف درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة . 
املدعي:فيمز لأعمال املقاولت �ض.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - اخلبي�ضي - دي��ره - دب��ي - �ضارع 108/1 مبنى البحري وامل��زروع��ي 535 - �ضقة الطابق 
الول/10،11 خلف معر�ض هيونداي لل�ضيارات - وميثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي

اب��ون��دا  -  �ضفتهما : مدعي  ����ض.ذ.م.م 2- حممد حممد حممد  البناء  مل��ق��اولت  وال��ن��ور  الندى   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
عليهما

مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/12/19 - بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي الوىل مبلغ )110.000( درهم خم�ضة ع�ضرة الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت الدعوى يف مواجهة املدعي 
عليه الثاين وملا كان ما تقدم وكانت املحكمة قد اأمرت للمدعية بالفوائد القانونية من تاريخ املطالبة مبا فيه تعوي�ضا كافيا 
لالأخرية عن ال�ضرار املادية التي حلقتها لذا رف�ضت املحكمة طلب التعوي�ض اذ ل مربر له ، ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر 

او التظلم منه بح�ضب الحوال عمال بن�ض املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/688(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
املنذر اليه:من�ضور خالد علي غريب جمعة - عنوانه:دبي الورقاء 2 - هاتف:00971502495556
ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 207 برج بلو وايف ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/689(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
مورا�ض  دو  جينز  �ضارع   38430 تيمبلرز  د�ض  امبا�ض  عنوانه:141   - يا�ضني  اليه:حجاجي  املنذر 

�ض.ب:38430 - هاتف:0033677542970
ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 2603 برج نوبليز ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/691(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
املنذر اليه:اوليامي ادميول ا�ضوتول - عنوانه:كودفوار - مدينة ابدجان - منطقة 4 ريوبول - بالل 

ب�ضري ال�ضكاين - طابق 3 - هاتف:0022503672672
 THE ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 1517 برج ذا يف
الن��ذار وال  ه��ذا  اليه  املنذر  ا�ضتالم  تاريخ  )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من  م��دة  ، وذل��ك خ��الل   V
احلجز  مذكرة  وانهاء  اليه  املنذر  مواجهة  يف  الالزمة  القانونية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدية  باللتزامات  لخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  اخلا�ضة 

واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 70021
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
جزئي   مدين   SHCFICIREA2023 /0000972 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :نور ال�ضمع لتنظيف املباين - جمهول حمل الإقامة 
2- رحمت اهلل نواب علي - بنجالدي�ضي - اجلن�ضية

بناء على طلب املدعي الرباق الطائر لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م قد اقام عليكما الدعوى 
ويطالبكما فيها:املطالبة بت�ضديد قيمة خمالفات قدرها 4531 درهم - الزام املدعي عليها بدفع الر�ضوم 
وامل�ضروفات - اعالن املدعي عليها باجلل�ضة ولئحة الدعاء - �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام 

املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2023/3/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
 ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )  10 رقم  الدعوى  ) مكتب مدير  رقم   -  مكتب  املدنية  الإبتدائية 
ع�ضرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه - اعالن املدعي 

عليهما بالن�ضر وبلغتي العربية والجنليزية.  حرر بتاريخ  2023/3/2  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

عاي�شه علي حممد

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

70579

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:814/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )39.365( درهم ت�ضعة وثالثون 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام  الفائدة  الف وثالثمائة وخم�ضة و�ضتون درهما مع 

ال�ضداد . 
املدعي:العاملية للحوم ال�ضالمية �ض.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع مرا�ضي درايف - مبنى كلوفر باي 
- �ضقة 308

املطلوب اإعالنه:  1- �ضيف �ضوي�ض لتجارة الغذية �ض.ذ.م.م  -  �ضفته: مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
)39.365( درهم ت�ضعة وثالثون الف وثالثمائة وخم�ضة و�ضتون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد - وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/14  ال�ضاعة 09.00 
�ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0006218 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / احمد بن حمود بن �ضعيد الرا�ضدي
العنوان:9605972 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
حكمت   ، ال�ضيارات  لتاأجري  /البيادر  ل�ضالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )8375.50( درهم ثمانية الف وثالثمائة وخم�ضة و�ضبعون درهم 

والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ض طلب النفاذ املعجل .
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1229/2023/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الرابعة ع�ضر رقم 763

درهم   )6475.80( وق��دره  مبلغ  املتنازعة  اىل  ت��وؤدي  ب��ان  �ضدها  املتنازع  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�ضوع 
املتنازع �ضده بامل�ضاريف  التام وال��زام  ال�ضداد  القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام  والفائدة 

والر�ضوم الق�ضائية  . 
املتنازع:اوتو ا�ضي�ضت لتاأجري ال�ضيارات

�ضقة  زاي��د - مبنى املحريبي -  ال�ضيخ خليفة بن  �ضارع   - الكرامة - بردبي   - ام��ارة دبي   - عنوانه:المارات 
الر�ضي مكتب رقم 7 - بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري خمرج رقم 1 

املطلوب اإعالنه :  1- عطيه مال اهلل املا�ض فرج ال�ضويدي  -  �ضفته : متنازع �ضده 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان توؤدي اىل املتنازعة 
التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره )6475.80(  مبلغ 
والزام املتنازع �ضده بامل�ضاريف والر�ضوم الق�ضائية- وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق:2023/3/23 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا  بعد  التقا�ضي عن  بقاعة  ال�ضاعة:09:00 �ضباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
بالدع�ى رقم:2022/6633 عمايل جزئي 

املدعي:كمال كمال احمد ال�ضافعي
املدعي عليها:واترميلون خلدمات تو�ضيل الطلبات �ض.ذ.م.م

املو�ضوع ين�ضر بال�ضحيفة كما يلي:
فاإنني  اع��اله  ب��ال��دع��وى  ح�ضابيا  خبريا  بندبي  امل��وق��رة  دب��ي  حماكم  حلكم  تنفيذا 
 manea.atlas@gmail.com:ادعوكم للتوا�ضل مع اخلبري عرب الربيد اللكرتوين
او الت�ضال به لتقدمي ما لديكم من م�ضتندات وا�ضتكمال باقي الج��راءات على ان 
يكون ذلك خالل مدة خم�ضة ايام عمل من تاريخه علما بان اخلبري �ضوف يبا�ضر 
اجراءات اخلربة وفقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة وعليه يرجى اللتزام بالتوا�ضل 

باخلربة وتقدمي امل�ضتندات اخلا�ضة بالدعوى اعاله.
اخلبري  احل�ضابي
مانع املن�ضوري

 �عالن بالن�شر لتقدمي م�شتند�ت
و�لتو��شل مع �خلربة

70197 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

�عالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر
رقم �لدعوى 2023/231 - �بتد�ئي جتاري

بناء على طلب مدعي / �ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )م�ضاهمة عامة( اجلن�ضية 

اىل مدعى عليه / جاغجيت �ضينغ بلكار �ضينغ - اجلن�ضية/الهند  

فاأنت مكلف باحل�ضور امام �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد عنك يف ال�ضاعة 09:00 من يوم 

2023/3/15 ، لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ،  الربعاء املوافق 

ويف حالة تخلفك عن احل�ضور اأو اإر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى 

غيابيا طالبا فيها:اول بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )8.134.6( درهم 

ثمانية الف ومائة واربعة وثالثون درهما و�ضته فل�ض والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة .

مدير �لدعوى 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 

�عالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر
رقم �لدعوى 2023/232 - �بتد�ئي جتاري

بناء على طلب مدعي / �ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )م�ضاهمة عامة( اجلن�ضية 

اىل مدعى عليه / �ضم�ضه خلفان احمد خدوم الدهماين  - اجلن�ضية/المارات العربية املتحدة  

يوم  09:00 من  ال�ضاعة  وكيل معتمد عنك يف  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  امام  باحل�ضور  فاأنت مكلف 

 ، ودفوع  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة   ،  2023/3/15 املوافق  الربعاء 

ويف حالة تخلفك عن احل�ضور اأو اإر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى 

درهم   )8.457.2( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  فيها:اول  طالبا  غيابيا 

ثمانية الف واربعمائه و�ضبعه وخم�ضون درهما واثنان فل�ضا -  والفائدة القانونية 12% من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة .

مدير �لدعوى 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 4361 ل�شنة 2022

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
املنفذ �ضده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند 

ل�ضالح طالب التنفيذ / بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع 
للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة  تعلن 
املوافق:2023/3/22 وذلك  الثانية ع�ضر ظهرا يوم الربعاء  www.emiratesauction.ae يف متام 

لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقار على النحو التايل : 
عباره  والعقار  درهم   3.730.000 التثمني  ب�ضعر   - ال�ضارقة  بامارة  النه�ضة  مبنطقة  ملك   313 رقم  العقار 

عن ار�ض ف�ضاء
يتوجب على الراغب بالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار 
فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالمارات للمزادت:. 
فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.http://miratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

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

70353 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 4361 ل�شنة 2022

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني للمنفذ �شده )ن�شر�(
املنفذ �ضده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند 

ل�ضالح طالب التنفيذ / بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع 
للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة  تعلن 
املوافق:2023/3/22 وذلك  الثانية ع�ضر ظهرا يوم الربعاء  www.emiratesauction.ae يف متام 

لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقار على النحو التايل : 
عباره  والعقار  درهم   3.730.000 التثمني  ب�ضعر   - ال�ضارقة  بامارة  النه�ضة  مبنطقة  ملك   313 رقم  العقار 

عن ار�ض ف�ضاء
يتوجب على الراغب بالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار 
فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالمارات للمزادت:. 
فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.http://miratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

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

70353

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/692(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
جوز  القدمي  املطار  �ضارع  بجوار  انبازو  بال   5 عنوانه:رقم   - كاجننان  روب��ريت  اليه:رجننان  املنذر 

بالتيو امارة نيجرييا - هاتف:002347030996122
 THE يف  ذا  برج   601 بالوحدة  واخلا�ضة  وال�ضراء  البيع  عملية  با�ضتكمال  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
الن��ذار وال  ه��ذا  اليه  املنذر  ا�ضتالم  تاريخ  )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من  م��دة  ، وذل��ك خ��الل   V
احلجز  مذكرة  وانهاء  اليه  املنذر  مواجهة  يف  الالزمة  القانونية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدية  باللتزامات  لخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  اخلا�ضة 

واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/693(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
املدينة  اأ  املنطق  البوابة اجلنوبية   2 املبنى   2 الوحدة   601 اليه:يل هوا�ضي - عنوانه:غرفة  املنذر 

املركزية مدينة ييوو مدينة جينهوا مقاطعة ت�ضجيانغ - هاتف:008613858917772
ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 305 برج نوبليز ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/695(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
جوز  القدمي  املطار  �ضارع  بجوار  انبازو  بال   5 عنوانه:رقم   - كاجننان  روب��ريت  اليه:رجننان  املنذر 

بالتيو امارة نيجرييا - هاتف:002347030996122
ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 212 برج نوبليز ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )2023/696(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
املنذر اليه:بنجامني جيارمون - عنوانه:4/41 رو كينور ا�ضهادود - هاتف:00972585818558

ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 3206 برج نوبليز ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم )697/2023(

املنذر:تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد - ال�ضفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة/اأمين عبد الفتاح علي مو�ضى ، مبوجب وكالة موثقة ا�ضول لدى الكاتب العدل 
مبحرر رقم:2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان:امارة دبي - ديره - رقة البطني - مبنى 

فندق �ضمايا - الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك:0508770778
املنذر اليه:خالد حممد �ضديق حممود - عنوانه:لهور كانت DHA املرحلة D 5 بلوك 280 منطقة 

لهور باك�ضتان - هاتف:00923034447532
ينذر املنذر/املنذر اليه با�ضتكمال عملية البيع وال�ضراء واخلا�ضة بالوحدة 3310 برج نوبليز ، وذلك 
خالل مدة )اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر يوما( من تاريخ ا�ضتالم املنذر اليه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليه وانهاء مذكرة احلجز اخلا�ضة بالوحدة 

وذلك لخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7554/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

، ب�ضداد املبلغ  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1025/2022 نزاع جتاري 
املنفذ به وقدره )8.697.50( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : دولر ال�ضرق الو�ضط لتاجري ال�ضيارات - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م
�ضقة   - ارنكو  الكرامة - مبنى  �ضارع   - دب��ي   - بردبي   - الكرامه   - دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

الثاين - ثريفتي لتاأجري ال�ضيارات
املطلوب اإعالنه : 1- يو�ضف عبد الفتاح يو�ضف ال حمد - �ضفته : منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )8.697.50( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13797 بتاريخ 2023/3/13 70591

�عالن بالن�شر بيع مز�د   
                  يف  �لدعوى رقم:209/2020/222 �نابات مدنية 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
مو�ضوع الدعوى : اإنابة من حمكمة اأبوظبي البتدائية يف التنفيذ رقم 2020/7 تنفيذ م�ضاحلة. 

طالب التنفيذ:عثمان �ضالح زايد حممد الفالحي - واخرون
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - وميثله:ابراهيم حممد علي حداد

املطلوب اإعالنه :  1- �ضامي بن مظفر بن حممد عامل  -  ال�ضفه : منفذ �ضده
 samialqurashi@hotmail.com - عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديره

اقت�ضى  ان  التالية  الي��ام  ال�ضاعة 09:00:00 �ضباحا ويف  امل��واف��ق:2023/3/28  الثالثاء  يوم  الإع��الن :يف  مو�ضوع 
احلال �ضيباع باملزاد العلني املمتلكات اخلا�ضة ب�ضامي بن مظفر بن حممد عامل الكائن مبنطقة املوقع اللكرتوين 
لالمارات للمزادات وعلى الراغبني يف ال�ضراء التواجد بديوان املحكمة يف التاريخ واملوعد املحددين اعاله لالنتقال 
باعرتا�ضه معززا مبا يربره  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  له  وكل من  بيعه  املقرر  امل��ال  اىل مكان  البيع  مع جلنة 
من م�ضتندات قبل موعد البيع املذكور وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات:ا�ضم ال�ضفينة:تريليونري دي تي 1433 - 
احلمولة 20 - �ضنة ال�ضنع 2019 - الطول 36 مرت - العر�ض 9.5 مرت - النوع يخت �ضياحي - العمق 1 - عدد الركاب 

12 - امليناء الرا�ضية به:ميناء را�ضد - التقييم 6000000 درهم - مالحظات:يدفع املبلغ فورا .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70591

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اأطلقتها  ال��ت��ي  »ب��ب��ل�����ض ه���ري«  م���ب���ادرة  جن��ح��ت 
اإزال��ة احلواجز  بهدف  القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة 
وال��ت��ح��دي��ات املهنية ال��ت��ي ت��ع��رت���ض ال��ن�����ض��اء يف 
يف  متثلت  نوعّية  نقلة  حتقيق  يف  الن�ضر  قطاع 
تو�ضيع قاعدة موؤيديها من الن�ضاء وجمع بيانات 
الن�ضر وذلك خالل  واقع �ضناعة  جديدة حول 
مبعر�ض  خا�ض  جناح  يف  م��رة  لأول  م�ضاركتها 
ُيعد واح���داً من  ال��ذي  الأط��ف��ال  بولونيا لكتاب 

اأهم معار�ض الكتب الدولية.
و���ض��ه��د ج��ن��اح »ب��ب��ل�����ض ه���ري« اإق���ب���اًل لف���ت���اً من 
النا�ضرات على مدى مدة املعر�ض الذي ا�ضتمر 

حول  للنقا�ضات  مركز  اإىل  ليتحول  اأي��ام  اأربعة 
لقاءات  الفعاليات  و�ضملت  وال�����ض��م��ول  ال��ت��ن��وع 
تعارفية واجتماعات عمل ومناق�ضات عامة حول 
املُّلحة بدايًة من تغيري  جمموعة من الق�ضايا 
الو�ضع الراهن يف جمال ن�ضر كتب الأطفال اإىل 
�ضناعة  يف  البع�ض  لبع�ضهن  الن�ضاء  م�ضاعدة 
التحويلية  ال���ق���وة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م���ع  ال��ن�����ض��ر 

للتوجيه والإر�ضاد.
و�ضّددت ال�ضيخة بدور القا�ضمي موؤ�ِض�ضة »ببل�ض 
كلمات  ملجموعة  التنفيذية  وال��رئ��ي�����ض��ة  ه���ري« 
املهنيني  م��ن  احل�����ض��ور  اأم���ام  نقا�ضية  حلقة  يف 

وال��ن��ا���ض��ري��ن ال��دول��ي��ني اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
التقّدم املتوا�ضع فاإن ال�ضمول احلقيقي والدائم 
يف قطاع الن�ضر لن يكون �ضهاًل ..م�ضيفة اأن ما 
زال اأمامنا الكثري من العمل لتحقيق ال�ضمول 
والتنوع يف �ضناعة الن�ضر والأدب خا�ضة يف ظل 
ما نواجهه من حتديات م�ضتمرة ب�ضبب هيمنة 
عليها  عفا  ال��ت��ي  وامل��م��ار���ض��ات  العقليات  بع�ض 
الدفاع عن  علينا  يتعنّي  ي��زال  ل  ولهذا  الزمن 
الق�ضية والن�ضال من اأجل حتقيق هذا التوازن 
النا�ضرات  م��ن  امل��زي��د  وم��ن��ح  الن�ضر  �ضناعة  يف 

الفر�ضة للقيادة واإحداث تغيري ملمو�ض.

وا���ض��ت�����ض��اف ج���ن���اح »ب��ب��ل�����ض ه����ري« ع������دداً من 
املتحدثني اأبرزهم اإيلينا بازويل مديرة معر�ض 
بولونيا لكتب الأطفال وبريميندر مان الرئي�ض 
التنفيذي ل�ضركة بونري بوك�ض باململكة املتحدة 
ونائبة  رئي�ضة  جوبافا  وفانت�ضا  بان�ضا  وكاريني 
ليونز  للنا�ضرين وليزا  ال��دويل  رئي�ضة الحت��اد 
جون�ضتون رئي�ضة دار »كيدز كان بر�ض« الرائدة 
بن�ضر كتب الأطفال يف كندا واإميا هاو�ض مالكة 

جمموعة اأوريهام.
يوفر  رقمي  ا�ضتبيان  مب��لء  اجل��ن��اح  زوار  وق��ام 
التخطيط  يف  ق��ّي��م��ة  ب��ي��ان��ات  ه����ري«  ل���»ب��ب��ل�����ض 

وا�ضرتك  امل�ضتقبلية  والأن�����ض��ط��ة  ل��ل��م��ب��ادرات 
الإخبارية  الن�ضرة  يف  اأي�ضاً  الأ�ضخا�ض  ع�ضرات 
ل����»ب���ب���ل�������ض ه������ري« وت����اب����ع����وا ���ض��ف��ح��ات��ه��ا على 
“في�ضبوك” و”تويرت” وان�ضموا اإىل �ضفحتها 

الحرتافية على “لينكداإن«.
الن�ضر  دار  مع  بال�ضراكة  هري«  »ببل�ض  ونظمت 
 Kids Can( »ب��ر���ض ال��ك��ن��دي��ة »ك��ي��دز ك���ان 
والتعارف  ل��ل��ت��وا���ض��ل  اإف���ط���ار  ح��ف��ل   )Press
ل��ل��م��راأة )8 مار�ض(  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
ح�����ض��رت��ه ال��ع�����ض��رات م��ن ال��ن�����ض��اء ال���رائ���دات يف 
القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة  الن�ضر.وقالت  جم��ال 

“ل  يف كلمتها الفتتاحية خالل حفل الإفطار 
ينبغي اأن ي��ك��ون ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي جم��رد يوم 
ي��وم فر�ضة لدعم  اأن يكون كل  ع��ادي بل يجب 
والحتفاء  الن�ضائية  القيادة  وجناحات  جت��ارب 
بها وجمتمع الن�ضر له دور كبري يف جعل كل يوم 
مهماً للن�ضاء ويف جعل كل ق�ضة من ق�ض�ضهن 

م�ضموعة ومفهومة وذات قيمة«.
»ببل�ض  �ضارك جناح  امل���راأة،  ب��اإجن��ازات  واحتفال 
برعاية  دول���ي���اً  ك��ت��اب��اً   115 ع��ر���ض  يف  ه����ري« 
جيانينو  وت��ع��اون��ي��ة  درو���ض��ي��ل��م��اي��ر  اأك���ادمي���ي���ا 

�ضتوباين.

)ببل�ض هري( حتقق نقلة ن�عية خالل 
م�شاركتها يف معر�ض ب�ل�نيا لكتاب الأطفال

ال�����ض��م��و ال�ضيخ  ب��رع��اي��ة ك���رمي���ة م���ن ���ض��اح��ب 
ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 
م�ضاء  تنطلق  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
 32 ال���  الن�ضخة  فعاليات  الثقافة  بق�ضر  اليوم 
 »14« امل�ضرحية مب�����ض��ارك��ة  ال�����ض��ارق��ة  اأي����ام  م��ن 
عر�ضاً بح�ضور اأكر من 100 م�ضارك و�ضيف 

من خمتلف الأقطار العربية.
وت��ف��ت��ت��ح ال������دورة اجل���دي���دة مب�����ض��رح��ي��ة »رحل 
النهار« لفرقة م�ضرح ال�ضارقة الوطني مبنا�ضبة 
فوزها بجائزة ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي لأف�ضل عمل م�ضرحي يف ن�ضختها التي 
نظمت يف مدينة الدار البي�ضاء املغربية »10-

وامل�����ض��رح��ي��ة وك��ت��ب ن�ضها  امل��ا���ض��ي  ي��ن��اي��ر   »16
العامري  حممد  واأخ��رج��ه��ا  ع��ب��داهلل  اإ�ضماعيل 
وهي اأول م�ضرحية اإماراتية تفوز باجلائزة التي 

تاأ�ض�ضت �ضنة »2011« وتتناف�ض للظفر بها يف 
كل عام جمموعة من اأف�ضل العرو�ض امل�ضرحية 

العربية.
الإم����ارات����ي اجلائزة  ال��ع��ر���ض  ف��ري��ق  وي��ت�����ض��ل��م 
حفل  يف  دره���م  األ���ف   100 قيمتها  تبلغ  ال��ت��ي 
اأي�ضاً تتويج الفنان  افتتاح »الأي��ام« الذي ي�ضهد 
ال�ضارقة  ب��ج��ائ��زة  ي��ا���ض��ني  حم��م��د  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال�ضاد�ضة  دورت��ه��ا  يف  العربي  امل�ضرحي  ل��الإب��داع 
ع�ضرة وتكرمي الفنان الإماراتي عادل بن �ضيفان 
هذه  يف  امل��ك��رم��ة«  املحلية  »ال�ضخ�ضية  ب�ضفته 
الن�ضخة من اأيام ال�ضارقة امل�ضرحية التي ت�ضتمر 

حتى 20 من مار�ض اجلاري.
الثقافة يف  دائ��رة  رئي�ض  العوي�ض  وق��ال عبداهلل 
والرعاية  الثاقبة  ال��روؤي��ة  “بف�ضل  ال�����ض��ارق��ة: 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م��ن  ال�ضخية 

امل�ضرحية  الأي�����ام  وا���ض��ل��ت 
امل�ضرح  ب��ح��رك��ة  ن��ه��و���ض��ه��ا 
م����دى  ع����ل����ى  ال�������دول�������ة  يف 
ع�����ق�����ود ح�����ف�����زت اجل����ه����ود 
ووثقت  الإمكانات  وط��ورت 
احت�ضنت  ك��م��ا  ال���ت���ج���ارب 
ال�����ض��ب��اب وك���رم���ت ال�����رواد 
واحتفت  اخل���ربات  وثمنت 
�ضجاًل  و�ضارت  بالنجاحات 
ب��الإجن��ازات الفنية  ح��اف��اًل 
بها  تفخر  التي  والثقافية 
اأج���ي���ال امل�����ض��رح الإم���ارات���ي 

املتعاقبة”.
امل�ضرحية  الأي������ام  “تاأتي  ال��ع��وي�����ض:  واأ����ض���اف 
بن�ضختها ال 32 لتعزز ما حتقق وتفتح الطريق 

وامل�ضرحيني  امل�����ض��رح  اأم�����ام 
ل��ل��ت��ق��دم نحو  الإم��������ارات  يف 
امل��زي��د م��ن حم��ط��ات التميز 
والزدهار الفني والثقايف”.

م�ضرح  فرقة  العوي�ض  وهناأ 
مبنا�ضبة  الوطني  ال�ضارقة 
مهرجان  ب���ج���ائ���زة  ف����وزه����ا 
امل�����ض��رح ال��ع��رب��ي ع��ن جدارة 
وا����ض���ت���ح���ق���اق ق����ائ����ال ه���ذه 
مل�ضرية  ن���ت���ي���ج���ة  اجل�����ائ�����زة 
زاخ�����رة ب��ال��ع��ط��اء والإجن�����از 
حمفزا  ت���ك���ون  اأن  ون��ت��م��ن��ى 

لالألق والتفوق الدائم.
»الأي����ام« هذا  8 ع��رو���ض على ج��وائ��ز  وتتناف�ض 
ي��ا���ض للم�ضرح  ل��ف��رق��ة  ال���ع���ام وه���ي »ت��رن��ي��م��ة« 

للم�ضرح  ك��ل��ب��اء  جل��م��ع��ي��ة  اخل���دي���ج«  و»ق���ائ���م���ة 
و»اجل�����الد« مل�����ض��رح خ��ورف��ك��ان ل��ل��ف��ن��ون و»احلي 
و»اأغنية  ب��ال�����ض��ارق��ة  احل��دي��ث  ل��ل��م�����ض��رح  امل��ي��ت« 
للثقافة  احل�ضن  دب��ا  جلمعية  الطيب«  ال��رج��ل 
مل�ضرح  ياقوت«  بنت  و»تف�ضري  وامل�ضرح  وال��رتاث 
القيوين  اأم  مل�����ض��رح  و»م���ي���ادي���ر«  ال��وط��ن��ي  دب���ي 

الوطني و»زغنبوت« مل�ضرح ال�ضارقة الوطني.
لتقدم على  الختيار على ثالثة عرو�ض  ووق��ع 
هام�ض »الأيام« وهي: »احرتاق �ضمعة« جلمعية 
و»�ضالم  وامل�ضرح  والفنون  للثقافة  الفجرية  دبا 
ي��ا �ضالمة« مل�ضرح دب��ي الأه��ل��ي و»م�����ض��ارب بني 

كر�ض« مل�ضرح راأ�ض اخليمة.
وع��ل��ى ه��ام�����ض اأي����ام ال�����ض��ارق��ة امل�����ض��رح��ي��ة يعقد 
امل��ل��ت��ق��ى ال��ف��ك��ري يف 14 م��ار���ض اجل����اري حتت 
عنوان “امل�ضرح والبيئة” مبقر اإقامة ال�ضيوف 

من  م�ضرحيني  ومم��ار���ض��ني  باحثني  مب�ضاركة 
م�ضعود  عبداهلل  الفنان  وهم  عربية  بلدان  عدة 
والدكتورة  �ضيحة  والدكتور حممد  )الإم��ارات( 
دي���ن���ا اأم�����ني )م�������ض���ر( وال���دك���ت���ور ف��ه��د كغاط 
والدكتور  )امل���غ���رب(  يو�ضفي  ح�ضن  وال��دك��ت��ور 
علي حممد �ضعيد )ال�ضودان( والكاتب والباحث 
حم��م��د امل���ي )ت��ون�����ض( وال���دك���ت���ور ج����ورج مطر 

)لبنان(.
ك��ل��ي��ات ومعاهد  خ��ري��ج��ي  م��ن   »11« وي�����ض��ارك 
امل�ضرح العربية ل�ضنة 2022 يف »ملتقى ال�ضارقة 
احل����ادي ع�����ض��ر لأوائ�����ل امل�����ض��رح ال��ع��رب��ي« الذي 
يحتفي �ضنوياً مبتفوقي الأكادمييات امل�ضرحية.

كما ي�ضتمل الربنامج الثقايف امل�ضاحب للن�ضخة 
امل�ضرحية على ندوات  ال�ضارقة  اأيام  32 من  ال 

وحماورات نهارية وم�ضائية متنوعة.

العر�ض امل�شرحي )رحل النهار( يفتتح الن�شخة الـ 32 من اأيام ال�شارقة امل�شرحية 

•• حوار : اأ�صامة عبد املق�صود

املزاج  تغيري  يف  الت�ضكيلي  ال��ف��ن  ي�ضهم 
ال��ع��ام ل��ل��وج��دان ال��ب�����ض��ري��ة، مب��ا يحمله 
من جت�ضيد للواقع واخليال يف اآن واحد، 
و�ضاحب  للتاريخ  احلقيقي  الناقل  فهو 
للفرتات  ت��وؤرخ  التى  الإبداعية  الب�ضمة 
الزمنية املتعاقبة، ف�ضال عن دوره الكبري 
يف ر�ضم مالمح الكون من خالل املناظر 
عم  ب�ضمت  امل��ع��ربة  وال��وج��وه  الطبيعية 
الفنان  ت��ن��اول  وق��د  النفو�ض،  يف  يجي�ض 
امل�ضري جورج �ضبحي نوع اآخر من هذا 
الفن التقليدي الذي يعتمد على الري�ضة 
بلوحاته  ال���ع���امل  ل��ي��ف��اج��ئ  والأل����������وان، 
امل�ضنوعة من حبات النب، لي�ضبح واحد 
م��ن اأه����م ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن اب��ت��ك��روا فنا 
م�ضواره  وع��ن  خمتلف،  ب�ضكل  وجت�ضيدا 

اجرت جريدة الفجر معه هذا احلوار.
ال���ف���ن ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ي م����ن وجهة  ت���ع���ري���ف 
ن��ظ��ر ال��ف��ن��ان ج����ورج ���ض��ب��ح��ي اأن����ه لي�ض 
واإطار  غ��الف  فهو  اأو عمل حم��دد  مهنة 
ل��ك��ل ���ض��ئ مي��ر يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة، لن 
ك���ل اإن�������ض���ان ب��داخ��ل��ه ح�����ض ف��ن��ي وت����ذوق 

والأ�ضياء  والأدوات  ل��ل��خ��ام��ات  ملمو�ض 
العاملي  الفنان  ق��ال  وكما  الطفولة،  منذ 
ير�ضم  اأن  ي�ضتطيع  الفنان  ليت  بيكا�ضو 
ونقاء  ال�ضغار  وب��راءة  الأطفال  بتلقائية 

القلوب ، و�ضفاء الذهن والعقول
وع�����ن م�������ض���ادر امل���ع���رف���ة واخل�������ربة قال 
الفنون  در���ض  اأن��ه  ج��ورج �ضبحي  الفنان 
وال���ت�������ض���م���ي���م���ات وال������زخ������ارف وت���ط���رق 
والجتاهات  الفنية  امل��دار���ض  من  لعديد 
الت�ضكيلية، وابتكار عديد من الت�ضميمات 
املعني  ذات  الفنية  واللوحات  وال��زخ��ارف 
اجتماعية  ر���ض��ال��ة  ذو  ال��ق��ي��م  وال���ه���دف 
واأي�ضا  وف��ن��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  واق���ت�������ض���ادي���ة 
اأطياف  ك��ل  ت��ن��ف��ع  اأن  ب��ه��دف  اأخ��الق��ي��ة، 

املجتمع
وب������داأ ال���ف���ن���ان ج�����ورج ���ض��ب��ح��ي اخل����روج 
م���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ع��ن��د ت���واج���ده يف دولة 
ابتكار لوحات  اإيل  الإم���ارات، حيث اجته 
�ضعبة  خامة  م�ضتخدماً  ت�ضكيلية  فنية 
عام  منذ  ال��ق��ه��وة  ح��ب��ات  وه��ي  الت�ضكيل، 
2015مكت�ضفا كيفية ا�ضتخدام اخلامات 
والأدوات والأ�ضياء املحيطة بي يف املر�ضم 
واملجتمع مع حبوب القهوة، ومع اإعجاب 

امل��ر���ض��وم��ة بحبات  ب��ال��ل��وح��ات  اجل��م��ي��ع 
املعار�ض  يف  للم�ضاركة  وانطلق   ، القهوة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة حم��ل��ي��اً، ك��م��ا �ضارك 
والفنية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من  كثري 

والثقافية يف معار�ضهم واحتفالتهم
ال���ت���ى واج���ه���ت���ه يقول  ال�������ض���ع���اب  وع�����ن 
ع��دي��دة من  م�����ض��اك��ل  واج��ه��ت   ، �ضبحي 
احلفاظ علي لوحات القهوة من التفتت 
وال�����ض��ق��وط وت���اأث���ري ع���وام���ل اجل���و علي 
ال��ل��وح��ات، ف��خ�����ض��رت ع���دد م��ن اللوحات 
الفنية بالقهوة ، و�ضعوبات نقل وتخزين 
وعر�ض اللوحات واعمل كل هذه الأمور 
الفنية،  الخ����ب����ار  وم���ت���اب���ع���ة  مب����ف����ردي 
التحديات  ه��ذه  كل   ، املعار�ض  وم�ضاركة 
ابتكار  يف  وب���داأت  اليومي،  عملي  بجانب 
خ��ل��ي��ط م���ن ب��ع�����ض امل�����واد ال��ك��ي��م��اوي��ة يف 
وبعد  لوحات،  على  للحفاظ  ا�ضتخدمها 
ع��دة حم���اولت جن��ت يف احل��ف��اظ عليها 

باأقل خ�ضائر ممكنة
اأطلقت مباردة  ويقول عن فرتة كورونا، 
 “ م��ب��دع  ... خليك  امل��ر���ض��م  خليك يف   “
ذو  فنية  اعمال  بعمل  الفنانني  لت�ضجيع 
من  للتوعية  و�ضحية  اجتماعية  ر�ضالة 

وتقليل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�ضار  اأ���ض��رار 
اخلوف والذعر بني اأفراد املجتمع، ون�ضر 

الوعي والأمل والتفاوؤل
ب��داأ يف  بانه  املعار�ض  واأ���ض��ار �ضبحي عن 
امل�ضاركات الدولية يف عديد من املعار�ض 
حتي  واأملانيا،  ولبنان  تركيا  مثل  الفنية 
القهوة  م��ع��ر���ض  م�����ض��ارك��ة  اإيل  و���ض��ل��ن��ا 
ال��دويل يف دب��ي، وه��و الأول من نوعه يف 
واإن���ت���اج وحتمي�ض  زراع����ة  م��ا يخ�ض  ك��ل 
لوحة،   12 بعدد  �ضاركت  القهوة،  حبوب 
كيميائي  وم��ع��اجل��ة  م���رة  لأول  ت��ع��ر���ض 
اللوحات  وذات ج��ودة عالية، ومن �ضمن 
التي حازت علي �ضدا عاملي لوحة العب 
الدويل حممد �ضالح، كما اأن لوحة امللكة 
اجلمهور   اإعجاب  نالت  الثانية  اليزابيث 
خالل  من  اأوروب���ا  دول  اإيل  و�ضلت  حتي 
الجتماعي،  والتوا�ضل  الإع���الم  و�ضائل 
اأدق  م��ن  ك��ان��ت  ق��اب��و���ض  ال�ضلطان  ل��وح��ة 
ال��ل��وح��ات ج��م��ال وج��اذب��ي��ة وروع���ة حيث 
150�ضم،   *120 م�����ض��اح��ت��ه��ا  ي���ب���ل���غ 

وعر�ضت يف  ذكري وفاته
واأ����ض���ار اإىل ح�����ض��ول��ه ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ق��دي��ر يف عدة  و����ض���ه���ادات  اجل����وائ����ز 

معار�ض حملية ودولية منها �ضامبوزيوم 
علي  ح�ضلت  كما   2019 الفني  لبنان 
ال�ضالم  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ف��خ��ري��ة  دك����ت����ورة 
ال�ضارقة  معهد  ال���راوئ  درع  علي  لبنان، 

املوؤ�ض�ضات  م����ن  و�����ض����ه����ادات  ل�����ل�����رتاث، 
جامعة  م��ن  تكرمي  و���ض��ه��ادات  الثقافية، 
لل�ضوؤن  الأع��ل��ى  املجل�ض  ودرع  ال�����ض��ارق��ة، 
م�����ض��ارك��ة من  ، ودرع  ال�����ض��ارق��ة  الأ����ض���رة 

وزارة املعرفة وتنمية املجتمع، ومهرجان 
تركيا  ال���ورد  ل��ون  2019معر�ض  �ضكة 
املانيا  ح����دود  ب��ال  درام����ا  2020معهد 
2021 والنادي الثقايف العربي ال�ضارقة

فنان ت�شكيلي يبهر العامل بل�حاته الفنية املر�ش�مة بحبات القه�ة 
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املن�ضات �ضاهمْت يف تن�ضيط ال�ضوق الدرامي

فادي اإبراهيم: 
يف لبنان، امل�شتقبَل غري 

م�شم�ن على الإطالق
كنت  اأن��ك  خ�ضو�ضاً  ت���راودك،  ال�ضفر  فكرة  زال��ت  ما  هل   •
والعي�ض  لبنان  تْرك  تنوي  اأنك  املا�ضية  الأ�ضهر  اأك��دت خالل 

يف اخلارج؟
عندي،  واردة  ال���ف���ك���رة  ت�����زال  ل  ط��ب��ع��اً   -

اأن نيتي هي ال�ضفر اإىل  خ�ضو�ضاً 
ليا  ا �ضرت اأ

كوين اأملك اجلن�ضية الأ�ضرتالية. وهذا يعني اأن هناك دولة 
عن  ع��دا  ك��اف��ة،  امل�ضتويات  على  كمواطن  وت��رع��اين  حتميني 
لكنني مرتبط حالياً  اأي�����ض��اً.  م��ت��واف��ران  والأم����ان  الأم���ن  اأن 
بت�ضوير اأعمال عدة يف لبنان، ويف حال �ضافرُت اإىل اأ�ضرتاليا 
ف�ضي�ضتغرق بقائي فيها فرتة لي�ضت بق�ضرية، ولن اأمتكن 
اإجناز  اأيام معدودة لأنه يفرت�ض بي  من العودة خالل 
هناك  ب��اإق��ام��ت��ي  اخل��ا���ض��ة  الر�ضمية  الأوراق  بع�ض 
ثالثة  اأو  �ضهرين  نحو  ال��وق��ت  ي�ضتغرق  ورمب���ا 

اأ�ضهر.
توؤّخر  التي  هي  التمثيلية  ارتباطاتك  اأن  • اأي 

مو�ضوع ال�ضفر؟
اجلرثومة  حجم  الأر���ض��ي��ة  ال��ك��رة  حجم  يتجاوز  ل   -
يف ه���ذا ال��ك��ون ال��ك��ب��ري. وَم���ن ق���ال اإن���ه ل ي��ح��ق ل��ن��ا اإل اأن 
لديه  منا  �ضخ�ض  كل  فيها؟  ُول��دن��ا  التي  الأر����ض  نعي�ض يف 
والراحة.  وال�ضتقرار  الأم��ان  ويبحث عن  م�ضتقبلية  روؤي��ة 
ولالأ�ضف، فاإن كل هذه الأمور لي�ضت متوافرة لنا ول حتى 

لأولدنا.
واحلمد هلل، اأن اأولدي يعي�ضون يف اخلارج وهذا يريحني 
اإنهاء درا�ضته  ابني يف طور  مبدئياً، ول يزال 
اأما  ابنتي بالعمل.  اجلامعية بينما بداأْت 
يف لبنان، فاإن امل�ضتقبَل غري م�ضمون 
الأحوال  الإط���الق. ويف مطلق  على 
اخلارج،  يف  �ضيئاً  الو�ضع  ك��ان  مهما 
اأف�ضل منه يف  �ضيكون  اأن��ه  فال �ضك 

لبنان.
بكل  ي�ضغلوننا  ل��ب��ن��ان  يف  امل�����ض��وؤول��ون 
����ض���يء. ب��امل��ح��روق��ات وال��ك��ه��رب��اء وامل����اء 
اإىل  نلتفت  ل  ك��ي  ال���دولر  �ضرف  وب�ضعر 

الأمور الأخرى.
ه��م��وم��ه وم�ضاكله،  ل��ه  ي���وم ج��دي��د  ك��ل 
تكون  اأن  على  تربينا  نحن  بينما 
تلك  ع��ن  خمتلفة  اأه����داف  لدينا 

التي ي�ضغلوننا بها يومياً.
امل���ل���ي���ون  ك�����ان�����ت  امل����ا�����ض����ي  يف 
ل���رية ل��ب��ن��ان��ي��ة ت�����ض��رتي حياً 
بينما  ب�������ريوت،  يف  ب���اأك���م���ل���ه 
ال����ي����وم ع���ن���دم���ا ن���دخ���ل اإىل 
نحتاج  فاإننا  ال�ضوبرماركت 
ماليني  خم�ضة  اأو  اأرب��ع��ة  اىل 
بع�ضاً  ن�ضرتي  ك��ي  ل��رية 
من حاجاتنا اليومية.

ع����������دا ع�������ن اأن�����ه�����م 

�ضرقوا كل �ضيء حتى اأموالنا يف امل�ضرف. علماً اأنه ولو �ضافرُت 
اإىل اأ�ضرتاليا، فهذا ل يعني اأنني هاجرُت وتركُت بالدي، لأنه 
مل يعد هناك �ضيء ا�ضمه هجرة، واأبعد بلد عن لبنان ل يبعد 

اأكر من 16 اأو 17 �ضاعة طريان.
انك تعمل  التمثيل، حتى  بالعمل يف مهنة  • ولكنك م�ضتمر 
اأن احلركة التمثيلية يف لبنان هي  ب�ضكل متوا�ضل، خ�ضو�ضاً 
كافياً  �ضبباً  ي�ضّكل  الأم���ر  ه��ذا  اأن  ت��رى  األ  اأوج��ه��ا.  ال��ي��وم يف 

بالن�ضبة لك للبقاء؟
اأع��م��ال ع��دة، بينها عمل يف  ال��ف��رتة الأخ���رية يف  - �ضاركُت يف 
حماٍم  دور  ف��ي��ه  ول��ع��ب��ُت  الفل�ضطينية  الق�ضية  ع��ن  الأردن 
ت�ضويره  و�ضن�ضتكمل  كينيا  يف  عماًل  ���ض��ّورُت  كما  اإنكليزي، 
)ال�ضباح(  �ضركة  اإن��ت��اج  م��ن  م�ضري  م�ضل�ضل  وه��و  لبنان  يف 

وي�ضارك فيه اأي�ضاً املمثل با�ضم مغنية.
كما اأحاول املحافظة على ن�ضاطي املحلي من خالل امل�ضاركة 
يف جمموعة من الأعمال اللبنانية التي ُتعر�ض داخل لبنان، 

وذلك بهدف املحافظة على الدراما املحلية.
ومن هذا املنطلق، نحن ب�ضدد التح�ضري ملجموعة منّوعة من 
امل�ضل�ضالت التي �ضُتعر�ض على ال�ضا�ضات اللبنانية، ولكنها لن 
ُتبّث على الف�ضائيات العربية كما الأعمال امل�ضرتكة. وكممثٍل 
لبناين، اأجد اأنه يفرت�ض بنا كممثلني و�ضّناع دراما اأن ن�ضاعد 

بع�ضنا واأن نقّدم الدعم للدراما اللبنانية.
ل يكفي اأن ن�ضارك يف اأعمال م�ضرتكة ُتعر�ض خارج لبنان، بل 
الدراما املحلية، خ�ضو�ضاً  اأن ن�ضتمر يف املحافظة على  يجب 

تلك التي تتمّيز مب�ضتوى وم�ضمون جيدْين.
وت�ضوير هذه امل�ضل�ضالت يحتاج اإىل وقت طويل، وحالياً يتم 
)الزيتونة  بعنوان  معلوف  اإيلي  اإنتاج  من  مل�ضل�ضل  التح�ضري 
مملكة الليل واحلب( ويدور مو�ضوعه حول منطقة الزيتونة 
يف مدينة بريوت عندما كانت يف عّزها خالل الفرتة املمتدة 
له  العمل  وه���ذا  وال�ضبعينات.  وال�ضتينات  اخلم�ضينات  ب��ني 
يف  جرت  واأحداثه  اللبناين،  مبجتمعنا  مبا�ضر  ب�ضكل  عالقة 
على  حتافظ  ت��زال  ول  كانت  و)الزيتونة(  احلديث.  تاريخنا 

وهجها.
املن�ضات؟ بدراما  راأيك  • ما 

اأنها  كما  ال��درام��ي،  ال�ضوق  تن�ضيط  و�ضاهمْت يف  - هي جيدة 
كّتاب  م��ن  التمثيل  ق��ط��اع  يف  للعاملني  ع��م��ل  ف��ر���ض  اأّم���ن���ْت 

ِرجني وممثلني. وخُمْ
املقبلة؟ للفرتة  م�ضاريعك  • ما 

- الن�ضغالت كثرية بني الت�ضوير يف لبنان واخلارج و�ضتكون 
ي�ضتغرق  بع�ضها  امل�ضل�ضالت،  من  كبري  ع��دد  يف  م�ضاركة  يل 
ت�ضويره اأ�ضهراً عدة واأخرى اأجنزُت َم�ضاهدي فيها اأو اأنتهي 
اأيام معدودة كما يف امل�ضل�ضلني اللذين �ضّورتهما  منها خالل 

يف كينيا والأردن.

انتهت الفنانة مي ك�ضاب من ت�ضوير م�ضاهدها يف م�ضل�ضل "جعفر العمدة" 
تناول  املطاردات، كما  امل�ضل�ضل عددا من  اأمام حممد رم�ضان، و�ضهد برومو 
الربومو اتهام مى ك�ضاب اإحدى بطالت العمل بال�ضرقة، ومن املقرر عر�ض 

العمل على قناة دي اإم �ضي يف مو�ضم رم�ضان املقبل.
م�ضل�ضل "جعفر العمدة" تاأليف واإخراج حممد �ضامى، و�ضارك يف ال�ضيناريو 
– ج��وه��ر، وبطولة  واإن��ت��اج �ضركة ميديا ه��ب �ضعدى  واحل���وار مهاب ط��ارق 
حممد رم�ضان، زينة، هالة �ضدقى، اإميان العا�ضى، مى ك�ضاب، منة ف�ضاىل، 
ع�ضام ال�ضقا، جمدى بدر، اأحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد �ضفوت، دعاء حكم 
النهرى،  الن�ضر، جورى بكر، طارق  ف��وؤاد، فريدة �ضيف  ،اأحمد دا���ض، بيومى 

وعدد اآخر من الفنانني.
وت��دور اأح��داث امل�ضل�ضل يف اإط��ار اجتماعى �ضعبى، حول جعفر العمدة 

 3 ب�  متزوج  الرابع من عمره،  العقد  وه��و يف  رم�ضان(  )حممد 
�ضيدات، وميتلك �ضركات للمقاولت، ثم يقابل خالل م�ضواره 
يف  يتزوجها  حتى  بينهما،  �ضراع  يف  ويدخال  "عايدة" )زينة( 
النهاية وتكون زوجته الرابعة، ح�ضب ما اأعلن )رم�ضان( عرب 

ح�ضابه على "في�ض بوك".
يذكر اأن حممد رم�ضان قدم يف رم�ضان املا�ضي 2022 م�ضل�ضل 

"امل�ضوار"، و�ضاركه بطولته دينا ال�ضربينى، بيومى فوؤاد، اأحمد جمدى، 
ندا مو�ضى، اأحمد �ضفوت، اأحمد كمال، حممد عبده، كارولني خليل، 
و�ضيوف  يو�ضف،  حنان  اإب��راه��ي��م،  �ضما  غ��زى،  اأحمد  م��غ��اورى،  �ضامى 
ال�ضرف عمرو عبد اجلليل، �ضيد رجب، حممود الليثى، حممد جمعة، 
غادة  �ضليم،  ف���وؤاد  اأح��م��د  الطيب،  على  رزق،  على  حممد  جبيل،  ث��راء 

طلعت وتاأليف حممد فريد واإخراج حممد يا�ضني.

ن�ضرت الفنانة رمي م�ضطفى �ضورة من كوالي�ض م�ضل�ضل "�ضره الباتع" للمخرج 
خالد يو�ضف، برفقة الفنان �ضالح قابيل، وعلقت: "العمل مع حممود قابيل يف 

�ضره الباتع �ضرف كبري".
وكان قد ن�ضر املخرج خالد يو�ضف عدًدا من ال�ضور من كوالي�ض ت�ضوير م�ضل�ضل 
"�ضره الباتع" املقرر عر�ضه يف دراما رم�ضان 2023، وجمعت تلك امل�ضاهد بني 
اأخرى للريف  اأحمد فهمي والفنانة رمي م�ضطفى، ف�ضاًل عن م�ضاهد  الفنان 

اأثناء احلملة الفرن�ضية.
الع�ضر  اأحداثها تدور بني زمنني..  تاريخية  درام��ا ع�ضرية  والعمل عبارة عن 
يف  وي�ضارك   ،1798 العام  يف  م�ضر  على  الفرن�ضية  احلملة  وع�ضر  احلا�ضر 
بطولة العمل اأكر من 60 ممثال وممثلة من خمتلف الأجيال اأبرزهم: اأحمد 
فهمي، رمي م�ضطفى، اأحمد ال�ضعدين، حنان مطاوع، ح�ضني فهمي، جنالء بدر، 

عمرو عبد اجلليل، �ضالح عبد اهلل، هالة �ضدقى، اأحمد عبد العزيز.
ا اأحمد وفيق، منه ف�ضايل، اأحمد  وي�ضارك يف بطولة م�ضل�ضل "�ضره الباتع" اأي�ضً
دروي�ض،  م�ضطفي  �ضرحان،  خالد  ريا�ض،  عايدة  قابيل،  حممود  العزيز،  عبد 
ال�ضيوي، مفيد عا�ضور، جمدي  اأمي��ن  ع��زب،  اأمي��ن  ر�ضدي،  ناهد  عالء ح�ضني، 
فكري، حممد ال�ضاوي، مي�ضرة، �ضربي عبد املنعم، عمر زهران خالد طلعت، 

�ضريف حلمي، حممود عزت، عفاف م�ضطفى، هايدي �ضليم.
ن�ضال  ال�ضوري  التومي،  رانيا  التون�ضية  �ضم�ض،  الكويتية  العرب  النجوم  ومن 
اأنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، اأحلان املهدي،  جنم، والفنانني ال�ضباب خالد 
اإ�ضالم حافظ، ر�ضا بن معاوية، �ضريف حافظ، ت�ضنيم هاين، ميدو ماهر، األفت 
عمر، �ضلمي جالل، عمرو مو�ضي، فاروق خالد، عمرو عمرو�ضي، حممود عزازي، 

حممود ال�ضرقاوي، عمرو عالء، حممد ح�ضن، اأحمد فريد، املطرب مالك.

مي ك�شاب تنتهي 
من ت�ش�ير 
م�شاهدها يف 

العمدة" "جعفر 

رمي م�شطفى: العمل مع حمم�د قابيل
 يف "�شره الباتع" �شرف كبري

َتْرجح  الكفة  اأن  يبدو  بالت�ضوير،  والن�ضغال  ال�ضفر  َهــّم  بني 
مل�ضلحة الت�ضوير، حيث ينهمك املمثل فادي اإبراهيم بعدد 

وامل�ضرَتكة،  وامل�ضرية  اللبنانية  الأعمال  من  كبري 
حتى  ال�ضفر  مو�ضوع  يرجئ  يجعله  الــذي  الأمــر 
يف  بامل�ضاركة  التزم  الــذي  اآَخر.اإبراهيم  اإ�ضعار 
عدد من الأعمال اللبنانية، اأو�ضح يف هذا احلوار 
ويدعو  بلده  دراما  جتاه  كبريًا  حر�ضًا  ُيْبدي  اأنه 

ا�ضتمرارية  اأجــل  من  والتكاتف  التعاون  اإىل 
الدراما املحلية.
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ب�شمات الأ�شابع تتنباأ بخطر 
الإ�شابة بانف�شام ال�شخ�شية

الف�ضام هو ا�ضطراب عقلي خطري يف�ضر فيه النا�ض الواقع ب�ضكل غري 
طبيعي. وي�ضبب مزيجا من الهلو�ضة والأوهام وال�ضطرابات اخلطرية 

يف الفكر وال�ضلوك، ما ي�ضعف الوظائف اليومية.
ال�ضخ�ضية عند  اأعرا�ض انف�ضام  "مايو كلينك"، فاإن  وبح�ضب موؤ�ض�ضة 
مالحظته  ال�ضعب  من  اأن  اإل  البالغني،  عند  اأعرا�ضه  ت�ضبه  املراهقني 
ت�ضبه  املراهقني  عند  النف�ضي  ال�ضطراب  لهذا  املبكرة  الأعرا�ض  لكون 

ت�ضرفات املراهقني املعتادة يف هذه املرحلة العمرية.
تنبئ  ق��د  الأ���ض��اب��ع  ب�����ض��م��ات  ���ض��ور  اأن  ك�ضفت  ج��دي��دة  درا����ض���ة  لك�����ن 

بالف�ضام.
اإ�ضبان نوعا من التعلم الآيل  وا�ضتخدمت الدرا�ضة التي قادها باحثون 
ت�ضوهات  على  للعثور   ،)CNN( التالفيفية  الع�ضبية  ال�ضبكة  ي�ضمى 
يف ب�ضمات اأ�ضابع الأ�ضخا�ض املعروف اأنهم م�ضابون بالف�ضام، والتي مل 

تكن موجودة يف الأ�ضخا�ض غري امل�ضابني بهذا املر�ض.
 FIDMAG Germanes وقالت الدرا�ضة التي اأجرتها موؤ�ض�ضة
Hospitalàries Research Foundation يف بر�ضلونة: 
لت�ضخي�ض  قيمة  م�ضادر  هي  الأ�ضابع  ب�ضمات  اأن  اإىل  نتائجنا  "ت�ضري 
اأداة  ه��ي  التالفيفية  الع�ضبية  ال�ضبكات  واأن  العاطفي  غ��ري  ال��ذه��ان 

جمدية لتحقيق هذا الهدف".
ف اجلمعية الأمريكية لعلم النف�ض الذهان العاطفي باأنه ا�ضطراب  وُتعِرّ
ال�ضطرابات  يف  �ضائع  اأم��ر  وهو  هلو�ضات،  اأو  باأوهام  م�ضحوب  مزاجي 

الف�ضامية العاطفية اأو اأ�ضكال الكتئاب.
ال�ضبكات  با�ضتخدام  تطويرها  مت  ال��ت��ي  اخل��وارزم��ي��ات  اإىل  وا���ض��ت��ن��ادا 
الع�ضبية التالفيفية، وهو نوع من اأنظمة احلو�ضبة امل�ضتخدمة لتحليل 
 612 ال�ضور املرئية، راجع الباحثون عينات من ب�ضمات الأ�ضابع من 
واأثبت  �ضليما.  العاطفي و844 فردا  الذهان غري  يعانون من  مري�ضا 

الإبهام الأمين اأنه اأقوى موؤ�ضر، مبعدل دقة 68%.
ولحظ الفريق : "على الرغم من اأن الدقة الق�ضوى البالغة %70 ل 
توفر دقة كافية لت�ضخي�ض ل لب�ض فيه، فقد تظل �ضور ب�ضمات الأ�ضابع 
اأظهرت  اأخرى للمعلومات  اإذا مت دجمها مع م�ضادر  ذات قيمة، خا�ضة 
علم  مثل  ال�ضخ�ضية  انف�ضام  مر�ض  يف  التنبوؤية  القدرة  بع�ض  بالفعل 

الوراثة وبيانات ت�ضوير الدماغ".
مو�ضوع  ال�ضخ�ضية  انف�ضام  ملر�ض  كموؤ�ضرات  الأ�ضابع  ب�ضمات  وكانت 

العديد من الدرا�ضات يف ال�ضنوات الأخرية. 
وتاأتي الدرا�ضة احلديثة بعد فرتة وجيزة من اإعالن العلماء عن الأ�ضا�ض 
اجليني املحتمل الذي يربط بني الف�ضام وال�ضطراب الثنائي القطب، 

وهي حالة �ضحية عقلية ت�ضبب تقلبات مزاجية حادة.

افر�ضت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�ضري؟
- اإىل اللغة الرتكية

على الكّحال  اأ�ضم  • يطلق 
- طبيب العيون

التل�ضكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

لل�ضالم؟ كرمز  احلمامة  ر�ضم  من  اول  • من 
- بيكا�ضو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�ضئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�ضر

اندثرت. قد  ال�ضبع  العجائب  من  م�ضر  يف  ال�ضكندرية  • منارة 
كما  �ضحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�ض  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�ضر.  على  الكنانة(  )اأر�ض  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�ضهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �ضطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ض  الراأ�ض  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�ض هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�ضم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�ضمة  • عمان 

الدم. �ضغط  ارتفاع  يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �ضنوات  لثالث  ال�ضوم  العقرب  • ي�ضتطيع 

مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�ضج 
عينيه يغم�ض  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ض 

الكهربائية ال�ضالك  وعوازل  الر�ضا�ض،  انابيب  با�ضنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�ضتطيع 
تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�ضان  ج�ضم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 

املراأة الكاذبة 

 

فوائد الكرز 
وج������������������������دت 
درا��������������ض�������������ة 
ح��������دي��������ث��������ة 
ت����ن����اول  اأن 
ع�ضري الكرز 
ال���ط���ب���ي���ع���ى 
ي�������������ض������اع������د 
كبري  ب�ضكل 
خف�ض  يف 
الدم  �ضغط 
امل�������رت�������ف�������ع. 
وق������������ال������������ت 
اإن  ال��درا���ض��ة 

بعد تخفيفه  املركز  الكرز  60 ملم من ع�ضري  تناولوا  الذين  الأ�ضخا�ض 
باملاء وجدوا اأن �ضغطهم قد انخف�ض بن�ضبة �ضبعة باملئة يف غ�ضون ثالث 
�ضاعات. وكان هذا كافياً خلف�ض خطر ال�ضابة ب�ضكتة دماغية بن�ضبة 38 

باملئة اأو مر�ض القلب بن�ضبة 23 باملئة.
اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�ضيل الربيطانية 
الدم.  �ضغط  لرتفاع  امل�ضادة  الأدوي��ة  لتاأثري  م�ضابه  تاأثري  الكرز  لع�ضري 
-حام�ض  الفينولية  ب��الأح��م��ا���ض  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�ض فانيليت�ض- وهي من م�ضادات الأك�ضدة الطبيعية.

كان هناك امراأة ت�ضتمتع دائما بالكذب.. نعم ل ت�ضتطيع اأن تعي�ض اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�ضرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�ضول من النا�ض رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�ضة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �ضحتها وقالت �ضفاين اهلل بف�ضل حليب عنزة من ي�ضربه يعطيه اهلل 
ال�ضفاء بل ال�ضحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ض بذلك ال�ضباب ين�ضج منك فهلل النا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�ضا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�ضعرا عايل جدا وا�ضتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �ضيء تقول يجب 
ان ت�ضتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ض اي من املر�ضي بالتح�ضن املنتظر ويف ويف نف�ض الوقت مر�ضت 
هي اي�ضا وبدا املر�ض ياكل يف ج�ضدها و�ضعر اجلميع فجاءمن ي�ضالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�ضافية 
العافية فكانت تقول انا ل�ضت مري�ضة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�ضفر لروؤيته ..فاح�ض احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�ضرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�ضنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�ضيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�ضبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �ضاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�ضكت ل�ضكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�ضطرت املراأة لرد الموال ايل ا�ضحابها وهي نادمة علي خل�ضارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�ضا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�ضراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�ضوؤاآل عليها رمبا ا�ضابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�ضع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�ضعا وو�ضع الموال رهن ت�ضرف �ضفوة من افا�ضل املدينة 

حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�ضرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.

املر�ضى  اأن  اليابانية  �ضابورو  بجامعة  القلب  اأطباء  اكت�ضف 
بالوحدة،  وي�ضعرون  القلب  يف  ق�ضور  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

�ضحة القلب لديهم اأكر عر�ضة لعواقب �ضلبية.
 Frontiers in Cardiovascular وت�ضري جملة 
عن  اأعمارهم  تزيد  مري�ض   300 اأن  اإىل   ،Medicine
الدرا�ضة،  هذه  يف  �ضاركوا  امل�ضت�ضفى  يف  يرقدون  عاما   65
وجميعهم خ�ضعوا لقيا�ض م�ضتوى الوحدة. وبعد ذلك تابع 

الأطباء حالتهم ال�ضحية خالل ثالثة اأعوام.
مرتبطة  امل��ري�����ض  وح���دة  اأن  "اكت�ضفنا  ال��ب��اح��ث��ون:  وي��ق��ول 

امل�ضنني  املر�ضى  لدى  الأم��د  طويلة  �ضلبية  �ضريرية  بنتائج 
امل�ضابني بق�ضور القلب. بالإ�ضافة اإىل ذلك ، زاد هذا العامل 

من احتمال الت�ضخي�ض ال�ضلبي".
اإىل وحدتهم  ي��ن��ظ��رون  ال��ن��ا���ض  اأن  ال��ب��اح��ث��ون، على  وي��وؤك��د 
اأن  كما  احلياتية.  ال��ظ��روف  اإىل  ا�ضتنادا  خمتلفة،  ب�ضورة 
التي  الجتماعية  للظروف  وفقا  تختلف  ال��وح��دة  ع��واق��ب 

يعي�ضها ال�ضخ�ض.
ويخطط الباحثون لدرا�ضة هذه امل�ضالة م�ضتقبال مب�ضاركة 

عينات خمتلفة ومتنوعة من النا�ض.

ك�شف النقاب عن تاأثري ال�حدة يف �شحة القلب

كري�ضتني ت�ضينويث خالل تقدمي كتابها اجلديد اأنا ل�ضت فيل�ضوفة ، لكن لدي اأفكار يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب
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