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تتحرك اأكرث تنام اأقل.. الق�شة يف م�شروب القهوة
تو�ضلت درا�ضة جديدة لنتيجة جمعت بني فوائد وم�ضار القهوة، حيث 
قالت اإن �ضرب فنجان من القهوة على الأقل يوميا قد يجعلك تتحرك 
اأكرث ولكنك تنام اأقل. وقال املوؤلف الرئي�ضي للدرا�ضة، طبيب القلب، 
غريغوري ماركو�س: “كانت الغالبية العظمى من الأبحاث حول هذا 
اأننا ننظر ونرى ما يحدث  املو�ضوع قائمة على املالحظة، مما يعني 
مقيد  اأم��ر  وه��و  ي�ضربونها،  ول  القهوة  ي�ضربون  ال��ذي��ن  لالأ�ضخا�س 

ب�ضدة بالحتمال«.
قام املوؤلفون بتجنيد 100 بالغ �ضليم يبلغون من العمر 39 عاما يف 
املتو�ضط، وقاموا بتزويد امل�ضاركني باأجهزة لتتبع خطواتهم ونومهم، 
واأجهزة مراقبة جلوكوز الدم امل�ضتمرة واأجهزة تخطيط القلب، وترك 
امل�ضاركون ب�ضكل ع�ضوائي ل�ضرب الكمية التي يريدونها من القهوة ملدة 
اأيام �ضرب القهوة، ح�ضل امل�ضاركون يف  اأنه يف  يومني. ووجد املوؤلفون 
لكن  المتناع،  اأي��ام  اأك��رث مما فعلوه يف  1058 خطوة  املتو�ضط على 
دقيقة   36 امل�����ض��ارك��ون على  ال��ن��وم، حيث ح�ضل  ت��اأث��ر  الأي����ام  تلك  يف 
اأي دليل على  الباحثني مل يجدوا  اإن  النوم. وق��ال ماركو�س  اأق��ل من 
وجود عالقة مهمة بني ا�ضتهالك القهوة والتقل�ضات الأذينية املبكرة. 
واأ�ضاف: “الأ�ضخا�س الذين يعانون من تقل�ضات اأذينية مبكرة اأكرث 
�ضريريا  القلب  �ضربات  يف  �ضديد  با�ضطراب  الإ�ضابة  خلطر  عر�ضة 

ي�ضمى الرجفان الأذيني«.

درا�شة.. فائدة غريبة ل�شتن�شاق عرق الآخرين!
عرق  ا�ضتن�ضاق  اأن  مفادها  غريبة  نتيجة  اإىل  جديدة  درا�ضة  تو�ضلت 

الآخرين ميكن اأن ي�ضاعد يف عالج القلق الجتماعي.
وخالل البحث مت اأخذ عينات من عرق الإبط من متطوعني �ضاهدوا 
اأو خميفة، ليكت�ضف الباحثون اإحداث فرقا  اأفالم �ضعيدة  اإما مقاطع 
تلك  ا�ضتن�ضقوا  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���س  ل���دى  الج��ت��م��اع��ي  ال��ق��ل��ق  بن�ضب 
الجتماعي،  القلق  من  يعانني  ام��راأة   48 الدرا�ضة  و�ضملت  العينات. 

تعّر�س بع�ضهّن للهواء النقي والبع�س الآخر لرائحة اجل�ضم.
�ضهد املر�ضى اأثناء تعر�ضهم لرائحة اجل�ضم انخفا�ضا بن�ضبة 39 باملئة 
يف القلق الجتماعي، بينما كانت الن�ضبة 17 باملئة فقط عند من مل 
ي�ضتن�ضقوا الرائحة. وبح�ضب �ضبكة “�ضكاي نيوز” الربيطانية، يعتقد 
الباحثون اأن هناك �ضيئا ما يتعلق بالعرق الب�ضري يوؤثر على ال�ضتجابة 
لتاأكيد  العمل  م��ن  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اإن  ق��ال��وا  لكنهم  للعالج، 
الرتباط. ويعتقد الباحثون اأنه قد تكون هناك تاأثريات خمتلفة على 
العالج اعتمادا على م�ضاعر املتطوعني اأثناء التعرق، وهذا هو ال�ضبب 
الباحثة  وقالت  معينة.  م�ضاعر  لإث��ارة  الأف��الم  ي�ضاهدون  جعلهم  يف 
الفريق  اإن  ال�ضويد  يف  كارولين�ضكا  معهد  من  فيجنا  اإلي�ضا  الرئي�ضية 

“فوجئ قلياًل” بهذا.

عجة بالبطاط�س.. اجتاه جديد على الإنرتنت
عجة البي�س هي خيار فطور منخف�س التكلفة بالن�ضبة لغالبية النا�س 
يف جميع اأنحاء العامل. لكن جتربة اأحد بائعي الطعام الهندي لإ�ضافة 

رقائق البطاط�س اإىل الطبق اأثارت اجلدل بني حمبي العجة.
التوا�ضل  و�ضائل  على  الغريبة  الو�ضفة  ع��ن  فيديو  مقطع  وانت�ضر 
والب�ضل  احل���ار  للفلفل  ال��ب��ائ��ع  ب��اإ���ض��اف��ة  املقطع  وي��ب��داأ  الج��ت��م��اع��ي. 
املكونات،  جميع  خلط  وبعد  املخفوق.  للبي�س  وال��ت��واب��ل  والطماطم 

يفرغها الرجل يف مقالة بزيت الطهي.
ويف اخلطوة التالية، يفتح الطاهي علبة من رقائق البطاط�س لي�ضعها 
على اجلانب غري املطبوخ جنباً اإىل جنب مع اجلنب والكزبرة قبل قلب 
العجة. ول تنتهي الو�ضفة عند هذا احلد، حيث ُيغطي الوجه الآخر 
من العجة باملايونيز واجلنب وُيطوي العجة اإىل ن�ضفني قبل اأن ت�ضبح 

جاهزة للتقدمي مع قطعتني من اخلبز املحم�س.
اإدراج رقائق  وميكن حت�ضري العجة باأمناط خمتلفة، ومع ذلك، فاإن 
ال��ب��ط��اط�����س يف ال��و���ض��ف��ة ل ي����روق ل��ل��ك��ث��ري م���ن ع�����ض��اق ال��ط��ع��ام عرب 
باأ�ضالة  لعبثه  الطعام  بائع  املعلقني  من  العديد  وانتقد  الإن��رن��ت. 
الو�ضفة. وكتب اأحد امل�ضتخدمني “العجة اأف�ضل عندما تكون ب�ضيطة 

واأ�ضلية. لن ياأكل هذا اأحد. 
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املتاهة 2.. دراما بولي�شية 
توثق جرائم الإرهاب يف ليبيا

بدراما بولي�ضية مقدمة يف اإطار م�ضوق، ي�ضتعد م�ضل�ضل “املتاهة 2” الذي 
ُيعر�س للعام الثاين على التوايل، ويتناول م�ضاكل وق�ضايا عديدة منها: 
التنظيم الإرهابي، وجتارة الب�ضر، والف�ضاد الإداري يف املوؤ�ض�ضات احلكومية، 

للمناف�ضة يف املاراثون الرم�ضاين الليبي 2023.
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  حديثه  يف  الزليطني،  حممد  الليبي  امل��خ��رج  وي��ق��ول 
البالد  تعي�ضها  التي  الأو���ض��اع  على  ال�ضوء  ي�ضلط  امل�ضل�ضل  اإن  عربية” 
يف  الإرهابية  التنظيمات  ا�ضتيطان  ومنها:  العجاف،  احلرب  �ضنوات  جراء 
2011، وكيف مت  البالد بعد  اأ�ضابت  التي  ليبيا م�ضتغلة حالة النفالت 

جمابهتها من قبل الدولة يف اإطار بولي�ضي.
املعارك ال�ضارية التي وقعت بني القوات امل�ضلحة الليبية  اأي�ضاً  و�ضيناق�س 
واجلماعات الإرهابية، وُيظهر امل�ضل�ضل مالحم اجلي�س الليبي اأمام بط�س 
الإرهاب الغا�ضم. و�ضيوثق امل�ضل�ضل يف اإطار درامي بولي�ضي معاناة ليبيا من 
جروح ال�ضنوات الع�ضرة املا�ضية من احلرب والإرهاب والف�ضاد، ف�ضال عن 
م�ضاكل اأخرى التي تواجه املجتمع الليبي يف قالب خمتلف، ح�ضبما �ضرح 

خمرج امل�ضل�ضل، ملوقع �ضكاي نيوز عربية.
واأ�ضاف: “امل�ضل�ضل �ضيعمل على تقدمي وجبة من املتعة ممزوجة بلفت نظر 
 ،2011 منذ  امل�ضتع�ضية  بالدهم  اأزم��ة  من  تخل�ضهم  ملفاتيح  امل�ضاهدين 
جمموعة  يد  على  ال�ضتقرار  زعزعة  تك�ضف  م�ضاهد  جمموعة  و�ضيعر�س 
�ضتنتهي  الليبية  العقول  اأن �ضحوة  اإل  املف�ضدة،  الفا�ضدة  ال�ضخ�ضيات  من 

املوؤامرات وتعود احلياة ملجراها الطبيعي، لينت�ضر اخلري يف النهاية«.

اإيلون ما�شك يعلن حتديثا 
جديدا يف »تويرت«

اأعلن امللياردير الأمريكي، اإيلون ما�ضك 
اأم�س الثالثاء اأن موقع التدوين امل�ضغر 
العام  عليه  ا���ض��ت��ح��وذ  ال���ذي  “توير”، 
ي�ضمل  ج��دي��دا  حتديثا  �ضي�ضهد  املا�ضي 
ما�ضك  اإي��ل��ون  وق���ال  امل�ضتخدمني.  ك��ل 
قائمة  اإن  “توير”  ع��ل��ى   ت��غ��ري��دة  يف 
التي   )For You( اأو  “لأجلك” 
يو�ضي  التي  بالتغريدات  قائمة  ت�ضمل 
احل�ضابات  ق��ري��ب��ا  �ضت�ضمل  امل��وق��ع  ب��ه��ا 

املوثقة بالعالمة الزرقاء فقط.
وكان “توير” قد اأطلق هذه اخلدمة يف 
التغيريات  �ضل�ضلة  �ضمن  املا�ضي،  يناير 
التي اأجراها ما�ضك بعد ال�ضتحواذ على 
اأكتوبر  يف  دولر  مليار   44 لقاء  املوقع 
اأن هذا  وذك��ر ما�ضك   .2022 ع��ام  م��ن 
 15 يف  التنفيذ  حيز  �ضيدخل  التحديث 

اأبريل املقبل.
امللياردير  ذك����ر  ل���ل���ق���رار،  ت�����ض��وي��غ��ه  ويف 
الأمريكي اأن هذه الطريقة هي الوحيدة 
البوتات  اأو  الروبوتات  لكبح  والواقعية 
الآلية التي يدعمها الذكاء ال�ضطناعي، 
فيبدو  الأخ����رى  الأدوات  ا���ض��ت��خ��دام  اأم���ا 

“معركة خا�ضرة«.

ملاذا ي�شتيقظ الكثريون 
وينتابهم �شعورًا بال�شداع؟ �ص 23

حتذير اأمني: 
ChatGPT قد ي�شتخدم 

يف اأغرا�س »خبيثة«
القانون  اإن���ف���اذ  وك���ال���ة  اأ����ض���درت 
حتذيرا  “يوروبول”  الأوروب��ي��ة 
ينتج  ال�������ذي  ال������روب������وت  ب�������ض���اأن 
ن�����ض��و���ض��ا م��ط��ول��ة خ����الل ث���وان 
امل�ضتخدمني  اأ���ض��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
من  وغ���ريه   ،  »ChatGPT«
اأدوات الذكاء ال�ضطناعي القادرة 

على اإنتاج الن�ضو�س فورا.
القانون  اإن�����ف�����اذ  وك����ال����ة  ت����ق����ول 
اإن  “يوروبول”  الأوروب�������ي�������ة 
ميكن   »ChatGPT« من�ضة 
وغريها  لالحتيال  ت�ضتخدم  اأن 
م��ن اجل��رائ��م الإل��ك��رون��ي��ة، وفق 
 »euractiv« م��وق��ع  اأورد  م��ا 
امل��ت��خ�����ض�����س يف اأخ����ب����ار الحت����اد 

الأوروبي.
هذه  اأن  “يوروبول”  ت�����ض��ي��ف 
اأمنية  حت��دي��ا  ���ض��ت�����ض��ك��ل  امل��ن�����ض��ة 
اإن���ف���اذ  ���ض��ل��ط��ات  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
ل�”اجلهات  ميكن  حيث  القانون، 

اخلبيثة ا�ضتغاللها«.
ما  ع�����ادة  امل���ج���رم���ني  اأن  ت��و���ض��ح 
ي�ضارعون اإىل ا�ضتغالل التقنيات 
اجل�������دي�������دة، و�������ض������وه������دوا وه����م 

ي�ضتغلونها ا�ضتغاللها خبيثا.
ت�ضرح اأن هذا الأم��ر حدث مرارا 
وقالت   ،»ChatGPT« م���ع 
ا���ض��ت��خ��دم��ا خبيثا  ر����ض���دت  اإن���ه���ا 
ل��ه��ذه امل��ن�����ض��ة ب��ع��د اأ���ض��اب��ي��ع من 
نوفمرب  اأواخ���������ر  يف  اإط����الق����ه����ا 
الأوروبية  الوكالة  2022ت�ضري 
التي  امل��ع��ت��دل��ة  ال��ق��واع��د  اأن  اإىل 
ميكن   ،»ChatGPT« حتكم 
التحايل عليها عرب ما يعرف ب�” 
تقوم  التي  الفورية”،  الهند�ضة 
ال�ضطناعي  الذكاء  تزويد  على 
احل�ضول  بغية  دقيقة  مبدخالت 

على نتائج حمددة.
الإجرامي  ال�ضتخدام  اإن  تقول 
لهذه املن�ضة ي�ضمل ت�ضريع عملية 
ل�”اجلهات  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال���ب���ح���ث 
لدى  يكون  اأن  ب��دون  اخلبيثة”، 
م�ضبقة  معرفة  اأي  اجلهات  ه��ذه 
املحتملة  اجل�����رائ�����م  مب���ن���اط���ق 
م��ث��ل اق��ت��ح��ام امل���ن���ازل والإره�����اب 
واجلرائم الإلكرونية والعتداء 

اجلن�ضي على الأطفال.

اأخطاء توؤدي لأ�شلوب حياة غري   4
�شحي بعد �شن الـ50...جتنبوها

اأن تبداأ ع�سالت اجل�سم يف فقد  العمر، ميكن  التقدم يف  مع 
املرونة والقوة والقدرة على التحمل، مما قد يكون له 

تاأثري كبري على الثبات والتوازن وتنا�سق احلركة، 
والأوعية  ال�سرايني  تيب�س  يوؤدي  اأن  ميكن  كما 

مفرط  ب�سكل  القلب  يعمل  اأن  اإىل  الدموية 
الدم ب�سكل �سحيح يف جميع  ل�سمان �سخ 

اأنحاء اجل�سم، بح�سب ما ن�سرته "مايو 
كلينك".

وو�يييسيييط كيييل هييييذه الييتييغيييييريات 
ال�سائع  من  بالعمر،  املرتبطة 

الييعييادات  بع�س  عيين  التخلي 
اليي�ييسييحييييية املييهييميية، وفيييق ما 
 Eat This" مييوقييع  ن�سره 
يو�سح  حيث   ،"Not That

اإرييييك  الييتييغييذييية  اخت�سا�سي 
�سريوتونني  ملييراكييز  التنفيذي  والرئي�س  موؤ�س�س  كا�سابوري، 
ال�سحية  غري  احلياة  منط  اأخطاء  بع�س  هناك  اأن  الأمريكية، 
منها  التخل�س  والتي يجب  �سن اخلم�سني  بعد  ارتكابها  يتم  التي 

واإ�سالحها يف اأ�سرع وقت ممكن، كما يلي:

اأظهرت درا�ضة حديثة اأجراها باحثون 
يابانيون اأن ق�ضاء �ضاعة اأو اأكرث اأمام 
الأج���ه���زة ال��رق��م��ي��ة ك��ل ي���وم ل��ه تاأثري 
الأطفال  وت���ط���ور  ع��ل��ى من���و  حم����دود 
ال��ب��ال��غ��ني م���ن ال��ع��م��ر ع���ام���ني اأك���رث 
مم���ا ك����ان ي��ع��ت��ق��د ���ض��اب��ق��اً، مم���ا يوفر 
املحتملة  ل��ل��م��خ��اط��ر  ج���دي���دة  روؤي������ة 

لال�ضتخدام.
ال�ضلبية  الآث���ار  اأن  ال��درا���ض��ة  ووج���دت 
للوقت الذي مي�ضيه الأطفال ال�ضغار 
اأمام ال�ضا�ضات ميكن تقليلها من خالل 
اخل��ارج لأكرث  باللعب يف  لهم  ال�ضماح 
م��ن 30 دق��ي��ق��ة، وف��ق��اً ل��ب��اح��ث��ني من 
بجامعة  الطب  وكلية  اأو�ضاكا  جامعة 

هامامات�ضو.
وجاءت النتائج و�ضط خماوف م�ضتمرة 

ب�ضاأن الآثار ال�ضارة ل�ضتخدام الأطفال 
للهواتف الذكية، حيث اأو�ضت منظمة 
بعدم  اإر���ض��ادات��ه��ا  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحة 
تعر�س الأطفال يف �ضن الثانية لوقت 
ف  ُيعَرّ وال��ذي  ال�ضا�ضة،  اأم��ام  اجللو�س 
التلفزيون  م�ضاهدة  مثل  اأن�ضطة  باأنه 
ومم��ار���ض��ة األ��ع��اب لأك���رث م��ن �ضاعة يف 

اليوم.
الأ�ضتاذ  ت�����ض��وت�����ض��ي��ا،  ك��ي��ن��ج��ي  وق�����ال 
اأو�ضاكا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ف��ل  تنمية  يف 
الع�ضر  "يف  البحث:  يف  �ضارك  وال��ذي 
ا�ضتخدام  جتنب  ميكننا  ل  احل��دي��ث، 
يف  الرقمية  والتكنولوجيا  ال�ضا�ضات 
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة، ل��ذل��ك ي��ج��ب علينا 
من  للتخفيف  ذكية  ط��رق  ا�ضتك�ضاف 

اآثارها ال�ضلبية".

تاأثري حمدود لتم�شية الأطفال 
وقتهم على الأجهزة الذكية

عدم ممار�ضة متارين القوة  .1
يعتقد البع�س اأنه كبري يف ال�ضن ول ينبغي اأن يقوم باأداء 
اأ���ض��واأ الأخ��ط��اء ال�ضحية  اأح��د  ال��ق��وة، فيما يعد  مت��اري��ن 
يفكر  "قد  قائاًل:  كا�ضابوري  وي�ضرح  �ضن اخلم�ضني،  بعد 
ما  اأن  يف  عاًما،   50 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  البالغون 
ينا�ضبهم هو القيام مبزيد من متارين الكارديو اأو امل�ضي اأو 
الرك�س اأو ركوب الدراجات، يف حني اأن يف الواقع يعد اأهم 
ن�ضاط ميكنهم القيام به من اأجل ال�ضحة و تقليل معدل 
الوفيات هو ممار�ضة تدريبات القوة وبناء كتلة الع�ضالت، 
ال��ع�����ض��ل��ي��ة التي  ال��ك��ت��ل��ة  اأو ع��ل��ى الأق������ل احل���ف���اظ ع��ل��ى 
ميتلكونها". ميكن اأن ي�ضاعد هذا النوع من التمارين على 
جتنب الإ�ضابات مثل ال�ضقوط، والذي ميكن اأن يوؤدي اإىل 
جانب ك�ضر الوركني، وهو على حد قول كا�ضابوري، "قاتل 
احلركة  على  ال��ق��درة  ف��ق��دان  ب�ضبب  ال�ضن  لكبار  رئي�ضي 

والتدهور ال�ضريع يف احلالة البدنية".

عدم تناول ما يكفي من الألياف  .2
التغريات  اأن  كلينك"  "مايو  ع��ن  ���ض��ادر  ت��ق��ري��ر  ي�����ض��رح 
اإ�ضابة  احتمالية  من  تزيد  الغليظة  الأمعاء  يف  الهيكلية 
كبار ال�ضن بالإم�ضاك، فاإن عدم ممار�ضة الن�ضاط البدين 
الكايف وعدم �ضرب كمية كافية من املياه، وعدم اتباع نظام 
ا اإىل الإم�ضاك. غذائي غني بالألياف ميكن اأن يوؤدي اأي�ضً

ب�ضرورة تناول الكثري من  "مايو كلينك"  يو�ضي تقرير 
والفواكه  اخل�����ض��راوات  مثل  ب��الأل��ي��اف  الغنية  الأط��ع��م��ة 
منتجات  م��ن  واحل��د  جنب  اإىل  جنًبا  الكاملة،  واحل��ب��وب 

الألبان واللحوم الدهنية واحللويات.
تناول الأطعمة امل�ضببة لاللتهابات  .3

اخليارات  م��ن  لاللتهاب  امل�ضببة  الأط��ع��م��ة  تعد  علمًيا، 

مراحل  خمتلف  يف  الإن�����ض��ان  ب�ضحة  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����ض��ارة 
للغاية، لكن يحذر  اأنها مغرية  الرغم من  العمر، على 
اخل�����رباء م���ن ت��ن��اول��ه��ا وي��ن�����ض��ح��ون ب���اأن���ه ح���ان الوقت 
مثل  اخلفيفة  والوجبات  املقلية  الأطعمة  عن  للتخلي 

املعجنات والب�ضكويت ورقائق البطاط�س.
اأن تناول الكثري من الأطعمة امل�ضببة  وتظهر الأبحاث 
اأن ي�ضرع من �ضيخوخة الدماغ، مما  لاللتهابات ميكن 
اأن الأفراد  اأخرى  اإىل اخلرف. ك�ضفت درا�ضة  قد يوؤدي 
لاللتهابات،  م�ضاد  غذائي  نظام  باتباع  التزموا  الذين 
والفواكه  واخل�ضار  الفا�ضوليا  املزيد من  على  يحتوي 
خطر  من  م�ضتمرة  وقاية  ح�ضدوا  ال�ضاي،  اأو  والقهوة 

الإ�ضابة باخلرف.

عدم التوا�ضل اجتماعًيا  .4
بالتاأكيد، اإن ال�ضت�ضالم للك�ضل واملكوث بهدوء يف عزلة 
باملنزل ميكن اأن يبدو اأمًرا مغرًيا، ولكن اللحاق بجل�ضة 
اأف�ضل خا�ضة  اأو الأ�ضدقاء تعترب  العائلة  اأف��راد  جتمع 

مع التقدم يف ال�ضن.
والوقاية  الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية  للمراكز  ووفًقا 
منها CDC، فاإن العزلة الجتماعية وم�ضاعر الوحدة 
التي توؤثر على  العامة  من املخاطر الرئي�ضية لل�ضحة 
عدد كبري من الأفراد يف جميع اأنحاء البالد، وميكن اأن 
زيادة  اإىل  الجتماعية  والعزلة  بالوحدة  ال�ضعور  يوؤدي 
امل�ضكالت ال�ضحية  خطر الإ�ضابة باخلرف وغريه من 

اخلطرية.
عل�����ى  الجتماعي�����ة،  الع�������زلة  اأن  الأبح�����اث  وتظه������ر 
للوفاة  التعر�س  اح��ت��م��الت  م��ن  تزيد  التحديد،  وج��ه 

املبكرة.

هكذا ي�ضاعدك الأكل ال�ضحي على زيادة اإنتاجيتك!
الغذائي ال�ضحي والإنتاجية  النظام  الرابط بني  اإن فهم 
اليوم  ع��امل  يف  اأه���داف���ك.  حتقيق  يف  ي�ضاعدك  اأن  ميكن 
النجاح.  الإنتاجية مفتاح  ُتعترب  �ضريع اخلطى، غالًبا ما 
يريد اجلميع حتقيق املزيد يف وقت اأقل وحتقيق الأهداف 

بكفاءة.
 ،Hindustan Times بح�ضب ما ن�ضرته �ضحيفة 
اإن���ه يف ح��ني اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ميكن 
الذي  العامل  هي  التغذية  ف��اإن  الإنتاجية،  على  توؤثر  اأن 
غالًبا ما يتم جتاهله، على الرغم من اأن النظام الغذائي 
ال�ضحي اأمر بالغ الأهمية لتح�ضني الإنتاجية، لأن ما يتم 
تاأثري مبا�ضر على م�ضتويات  اأطعمة يكون له  تناوله من 
الطاقة والركيز والإنتاجية الإجمالية. مبعنى اآخر، اإن 
النظام الغذائي ال�ضحي يعترب مفيًدا ل�ضحتك اجل�ضدية 
ا. لذا، ين�ضح اخلبري فا�ضوندهارا  بل لنجاحك املهني اأي�ضً
اأغراوال، م�ضت�ضار النظام الغذائي ومنط احلياة، باختيار 
وج��ب��ات م��ت��وازن��ة حت��ت��وي على ال��ربوت��ي��ن��ات اخل��ال��ي��ة من 
امل��ع��ق��دة وال���ده���ون ال�ضحية  ال���ده���ون وال��ك��رب��وه��ي��درات 
لزيادة اإنتاجيتك، �ضارًحا العالقة بني التغذية والإنتاجية 
وك��ي��ف��ي��ة زي����ادة اإن��ت��اج��ي��ت��ك ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �ضحي، 
الذي  الطعام  غالبية  بتحويل  اأج�ضامنا  تقوم  يلي:  فيما 
التي نحتاجها  الطاقة  يتم توفري  اإىل غلوكوز.  ن�ضتهلكه 
لالأن�ضطة اليومية، مثل تلك املتعلقة باأدمغتنا، عن طريق 
الغلوكوز. لذلك، فاإن اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية التي جتعلنا 
نكافح اأحياًنا للركيز عندما ن�ضعر باجلوع هو انخفا�س 
فاإن  للدرا�ضات،  وف��ًق��ا  ب��ه.  املرتبطة  الغلوكوز  م�ضتويات 
تناول الفاكهة واخل�ضراوات على مدار اليوم مفيد للغاية 

للج�ضم والعقل.
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�ش�ؤون حملية

عقد يف جامعة �سو�سة وجامعة املن�ستري بتون�س

جامعة الإمارات ت�شارك يف املوؤمتر العام لحتاد اجلامعات العربية يف 
دورته الـ55 مب�شاركة روؤ�شاء ونواب اجلامعات العربية اأع�شاء الحتاد

توزيع املري الرم�شاين على اأ�شر مر�شى ال�شرطان يف العني  

اجتماعات  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  ���ض��ارك��ت 
املوؤمتر العام لحتاد اجلامعات العربية يف دورته اخلام�ضة 
واخلم�ضني والذي عقد يف جامعة �ضو�ضة وجامعة املن�ضتري 
ال�ضهر  م��ن   20-18 م��ن  ال��ف��رة  وذل����ك خ���الل  ب��ت��ون�����س 
اأع�ضاء  العربية  اجلامعات  ونواب  روؤ�ضاء  اجلاري مب�ضاركة 
الأ�ضتاذ  الجتماعات  ه��ذه  يف  اجلامعة  مثل  وق��د  الحت���اد، 
الدكتور اأحمد علي مراد - النائب امل�ضارك للبحث العلمي 

باجلامعة.
الطب  كلية  يف  الأول  ي��وم��ه��ا  يف  الج��ت��م��اع��ات  ب����داأت  وق���د 
بجامعة �ضو�ضة بح�ضور معايل الأ�ضتاذ الدكتور من�ضف اأبو 
كثري - وزير التعليم العايل والبحث العلمي بتون�س، ومعايل 
الأ�ضتاذ الدكتور عمرو عزت �ضالمة - الأمني العام لحتاد 

الفتتاحية  اجلل�ضة  نهاية  يف  مت  وق��د  العربية،  اجلامعات 
لأف�ضل  العربية  اجلامعات  احتاد  بجائزة  الفائزين  تكرمي 

اأطروحة دكتوراة.
التعليم  وزراء  من  لعدد  متخ�ض�ضة  جل�ضات  هناك  وكانت 
ال��ع��ايل من  ال��رق��م��ي يف التعليم  ال��ت��ح��ول  ت��ن��اول��ت  ال��ع��ايل 
ثم  امل�ضتقبل.  اإىل  ونظرة  التجارب  من  ع��دد  عر�س  خ��الل 
اأي��ام املوؤمتر جل�ضات خمتلفة عقدت يف جامعة  تبعه خالل 
�ضارك  كما  املفتوحة”.  “العلوم  عن  جل�ضة  منها  املن�ضتري 
الجتماع  يف  امل�ضاركني  الرئي�س  ون���واب  اجلامعات  روؤ���ض��اء 
جامعة  نظمتها  ال��ت��ي  الدويل”  الطالب  “يوم  فعالية  يف 

املن�ضتري.
امل�ضارك  النائب   - اأحمد مراد  الدكتور  الأ�ضتاذ  اأو�ضح  وقد 

للبحث العلمي باأن هذا الجتماع ي�ضاهم يف تعزيز التعاون 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ����الل م�ضاريع  ب���ني اجل���ام���ع���ات  امل�����ض��رك 
ومبادرات م�ضركة ذات �ضلة باملجتمع تعزز من املخرجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وحت��ق��ق ال��ط��م��وح��ات امل�����ض��رك��ة يف 
الجتماعات يف  وت�ضاهم مثل هذه  والتطوير. كما  التنمية 
التعرف على املمكنات املوجودة يف اجلامعات العربية والتي 
تلعب دوراً كبرياً يف حتقيق التكامل البحثي بني اجلامعات 

العربية من خالل ال�ضتفادة من املمكنات.
واأكد الدكتور اأحمد مراد باأن جامعة الإمارات تويل اأهمية 
كربى للتعاون وال�ضراكات كونه هدف ا�ضراتيجي ي�ضاهم 
باعتبارها  للجامعة  والعاملية  القليمية  ال�ضمعة  حتقيق  يف 

مركزاً للبحث والبتكار.

••  العني-الفجر:

حملة  العني  مدينة  يف  لل�ضرطان  الإم����ارات  جمعية  اختتمت 
مبنا�ضبة  ال�ضرطان  مر�ضى  اأ�ضر  على  الرم�ضاين  املري  توزيع 

املكفولة  الأ�ضر  كافة  منه  ت�ضتفيد  حيث  املبارك  رم�ضان  �ضهر 
لدى اجلمعية من امل�ضابني واملتعافني، وقد �ضارك يف احلملة 
التي �ضملت كافة منطقة العني كل من اأع�ضاء اجلمعية عو�س 
والدكتورة  العامري  نا�ضر  �ضامل  وال��دك��ت��ور  ال�ضاعدي  �ضامل 

اإينا�س اأبو لبدة وليلى طار�س الكعبي واملهند�س حممد عو�س 
واأكد  املتطوعني.    وع��دد من  الكعبي  �ضعيد  وفاطمة  �ضليمان 
اأن  لل�ضرطان  الإم���ارات  جمعية  ع�ضو  ال�ضاعدي  �ضامل  عو�س 
هذه املبادرة ال�ضنوية التي تقوم بها اجلمعية بالتعاون مع هيئة 

جمال�س  �ضمن  الطوية  وجمل�س  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
يد  اإىل مد  املواطنني واملجتمع تهدف  �ضوؤون  اأب��و ظبي مكتب 
خالل  من  واأ�ضرهم  بال�ضرطان  للم�ضابني  وامل�ضاعدة  العون 
توفري �ضلعاً غذائية متوينية على اأفراد الأ�ضر املتعففة تغطي 

لأهداف اجلمعية  الف�ضيل حتقيقاً  ال�ضهر  احتياجاتهم طوال 
باإدخال الفرحة يف قلوبهم. واأ�ضار ال�ضاعدي اإىل اأن امل�ضتفيدين 
م��ن امل��ري ال��رم�����ض��اين يف ال��ع��ني م��ن خ��الل جمعية الإم����ارات 

لل�ضرطان بلغ حوايل 357 فرداً من امل�ضابني واأ�ضرهم.  

الأول من نوعه بدولة الإمارات

جامعة زايد تطلق برنامج ماج�شتري يف علم النف�س الإر�شادي
الربنامج يتما�شى مع ال�شرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031 لدولة الإمارات وال�شيا�شة الوطنية لتعزيز ال�شحة النف�شية

مب�ساركة 270 طالبا وطالبة...وحتت �سعار »نتدرب لنحمي«

»حماية �شرطة دبي« يطلق ملتقى الربيع الطالبي 2023

•• اأبوظبي – الفجر

علم  يف  ماج�ضتري  برنامج  اإط��الق  عن  زاي��د  جامعة  اأعلنت 
العربية  الإم��ارات  بدولة  نوعه  الأول من  الإر�ضادي  النف�س 
واملعرفة  باملهارات  لتزويد اخلريجني  املتحدة، وهو م�ضمم 
الالزمة للعمل �ضمن جمموعة متنوعة من املهن يف جمالت 
ال�ضحة النف�ضية يف كل من القطاعني العام واخلا�س، مثل 

الأعمال والرعاية ال�ضحية والتعليم. 
يتما�ضى الربنامج مع ال�ضراتيجية الوطنية جلودة احلياة 
2031 لدولة الإمارات العربية املتحدة وال�ضيا�ضة الوطنية 
لتعزيز ال�ضحة النف�ضية، جلعل دولة الإمارات رائدة عاملياً يف 
جمال جودة احلياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأ�ضعد 
راأ�س  على  املواطنني  حياة  ج��ودة  الدولة  ت�ضع  حيث  عاملياً، 
امل�ضتمر  التطوير  على  وتعمل  الإم����ارات،  حكومة  اأول��وي��ات 

وحتقيق ال�ضتدامة يف هذا القطاع املحوري.
اأ�ضاتذة  قبل  من  تدري�ضه  �ضيتم  وال��ذي  الربنامج،  و�ضيكون 
باجلامعة،  وال�ضحية  الطبيعية  العلوم  كلية  من  خمتارين 
تقدميه  و�ضيتم   ،)2023 )خريف  القادم  بالف�ضل  متاًحا 

على مدى اأربعة ف�ضول درا�ضية متتالية يف حرم جامعة زايد 
بفرتني  عملي  بتدريب  املنت�ضبني  ادراج  و�ضيتم  باأبوظبي. 
وممار�ضتها  التعلم  خم��رج��ات  تفعيل  ل�ضمان  خمتلفتني 
بال�ضكل املطلوب، كما و�ضيتمكن امل�ضاركون من الو�ضول اإىل 
التي تقدمها جامعة  الدعم  امل��وارد وخدمات  جمموعة من 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ودع��م  ا�ضت�ضارات  ذلك  زاي��د، مبا يف 
ملجتمع  والن�ضمام  احلديثة  املرافق  وا�ضتخدام  واملوظفني، 
اآلني، نائب  الطلبة الناب�س باحلياة. واأ�ضار الدكتور مايكل 
مدير جامعة زايد ورئي�س لل�ضوؤون الأكادميية، اإىل التحول 
الربامج  ل��ت��ط��وي��ر  “ن�ضعى  ق���ائ���اًل:  اجل��ام��ع��ة،  يف  اجل����اري 
والقطاع  ف��احل��ك��وم��ات  النف�ضية،  ال�����ض��ح��ة  جم���ال  خل��دم��ة 
و�ضرورة  اأهميته  ي��درك��ون  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اخلا�س 
اأولوياتهم. وكجامعة رائدة يف املنطقة، نحن  اإدراجه �ضمن 
ب�ضدد تغيري مناذج التدري�س لدينا بهدف حت�ضني خمرجات 
التعليم لتتوافق مع متطلبات بيئات العمل امل�ضتقبلية، مبا 

يف ذلك جمال علم النف�س. »
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ج��ي��ل دوث���ل���ر، ع��م��ي��د ال���درا����ض���ات العليا 
اإطالق  ع��ن  نعلن  اأن  “ي�ضعدنا  زاي���د:  جامعة  يف  ب��الإن��اب��ة 

وال��ذي يهدف  الإر�ضادي،  النف�س  برنامج ماج�ضتري يف علم 
ويزودهم  النف�س،  لعلم  �ضامل  بفهم  املنت�ضبني  تزويد  اإىل 
النظريات  لتطبيق  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات  وامل��ع��رف��ة  ب��اخل��ربة 
التحديات  تلك  من  يعانون  من  مل�ضاعدة  النف�ضية  والنماذج 

يف املجتمع.«
النف�س  علم  ق�ضم  رئي�ضة  اأرورا،  ترييزا  الدكتورة  واأ�ضاقت 
يف جامعة زايد: “مع بروز العديد من املبادرات والدرا�ضات 
ثقة من  على  العقلية، نحن  ال�ضحة  باأهمية  التوعية  حول 
للخريجني  املهنية  امل��ه��ارات  بتعزيز  �ضيقوم  ال��ربن��ام��ج  اأن 
اإع��داد خريجني بقيمة م�ضافة  اإىل  املجال، ونهدف  يف هذا 
وتناف�ضية عالية ل�ضوق العمل، ي�ضمح لهم بتحقيق اأهدافهم 
زاي����د ح��ال��ًي��ا حتوًل  امل�����ض��ت��ق��ب��ل«. ت�ضهد ج��ام��ع��ة  امل��ه��ن��ي��ة يف 
تعزيز  على  خا�س  ب�ضكل  الركيز  مع  �ضامل،  ا�ضراتيجياً 
برامج البكالوريو�س والدرا�ضات العليا لتتما�ضى مع اأهداف 
تركز  ال��ت��ي  اخلم�ضني  وم�ضاريع   2071 الإم����ارات  مئوية 
ع��ل��ى حت�����ض��ني ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ك��ج��زء م��ن خ��ط��ط احلكومة 
بالإ�ضافة  املقبلة.  الأجيال  وجتهيز  امل�ضتقبل  اإم��ارات  لبناء 
اإىل ذلك، �ضتقوم جامعة زايد خالل الفرة املقبلة بتطبيق 

�ضتدعم  والتي  عاملي،  م�ضتوى  ذات  جديدة  بحثية  م�ضاريع 
الربامج الأكادميية اجلديدة، وكما �ضريكز معهد الأبحاث 

اجلديد على البحوث التطبيقية يف جمالت خمتلفة والتي 
تتما�ضى مع الأهداف الوطنية والعاملية.

•• دبي-الفجر: 

الطالبي  ال��رب��ي��ع  ملتقى  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  ي��وم  انطلق 
والذي ينظمه مركز  2023 حتت �ضعار “نتدرب لنحمي”، 
ب�ضرطة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  ب����الإدارة  ال���دويل  حماية 
املدر�ضي  للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب����ي، 
ال�ضركاء  من  وعدد  بدبي،  الب�ضرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
الداخليني ب�ضرطة دبي، مب�ضاركة ما يزيد على 270 طالبا 
فعاليات  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  امللتقى  فعاليات  وتت�ضمن  وط��ال��ب��ة. 
الإفطار على  ريا�ضية واأخرى تطوعية، منها توزيع وجبات 
ال�ضائمني، وامل�ضاركة بفعالية مدفع الإفطار الراثي، والذي 
رم�ضان  �ضهر  اأي���ام  خ��الل  تنفيذه  على  دب��ي  �ضرطة  اع��ت��ادت 
اإم����ارة دب���ي، ك��م��وروث �ضعبي  امل��ب��ارك مب��واق��ع خمتلفة م��ن 

ويحظى  امل��ا���ض��ي،  ال��ق��رن  �ضتينيات  منذ  دب��ي  �ضرطة  تنفذه 
امللتقى  طلبة  م�ضاركة  جانب  اإىل  كبري،  جماهريي  بتجاوب 
بفعاليات م�ضابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي بدورتها 26، 
وذلك لال�ضتماع  حلفظة القراآن الكرمي من الفئات العمرية 
ب��ني حفظ  وال��ت��ع��رف على جتربتهم يف اجل��م��ع  ال��ط��الب��ي��ة، 

القراآن الكرمي ومتابعة درا�ضتهم.
للعديد  للطلبة،  ميدانية  زي���ارات  الفعاليات،  تت�ضمن  كما 
من الإدارات العامة ل�ضرطة دبي، مثل الإدارة العامة لالأدلة 
اجلنائية وعلم اجلرمية، والإدارة العامة للذكاء ال�ضطناعي، 
من  وغ��ريه��ا  الب��ت��ك��ار،  وم��رك��ز  للعمليات،  ال��ع��ام��ة  والإدارة 

الفعاليات الأخرى التي �ضتقام بعد الإفطار. 
واأكد العقيد عبداهلل ح�ضن مطر اخلياط، مدير مركز حماية 
جيد  ب�ضكل  الإج���ازة  ف��رة  ا�ضتثمار  على  حر�ضهم  ال���دويل، 

واأولياء  الأ�ضر  نفو�س  يف  الطماأنينة  تبعث  مفيدة  وبربامج 
فرة  يف  الطالبية  الرعاية  برامج  تفعيل  اأن  ذل��ك  الأم���ور، 
الأمنية  الأج��ه��زة  اأول��وي��ات  �ضلم  يف  يقع  املدر�ضية  العطالت 
اأن  اإىل  ت�ضري  الدرا�ضات  واأن  خا�ضة  التعليمية،  واملوؤ�ض�ضات 
وقت الفراغ يعد عامال رئي�ضيا لنحراف ال�ضباب واجنرافه 
لالإدمان، منوهاً باأن امللتقى موجه لكافة الطالب والطالبات 

ومن كل اجلن�ضيات.
من جانبه ذكر املالزم اأول خليل مريزا رئي�س ق�ضم الربامج 
الطالبية مبركز حماية الدويل، باأن امللتقى يهدف اإىل �ضغل 
مفيدة  ب��ربام��ج  احلالية  العطلة  خ��الل  الطلبة  ف���راغ  وق��ت 
ومتنوعة، تقيهم خماطر وقت الفراغ، ويف ذات الوقت تغذي 
اأن  �ضاأنه  من  ما  لكل  �ضداً  ُت�ضكل  معرفية  بربامج  عقولهم 

يزعزع ال�ضتقرار النف�ضي والجتماعي للطالب واأ�ضرته.
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لكن هذه احلالة  بال�سداع.  يومه  يبداأ  اأن  يريد  اأحد  ل 
الأ�سباب،  من  كاملة  جمموعة  جييراء  حتييدث  اأن  ميكن 

بع�سها ل ميكن عالجه بالبارا�سيتامول.
وال�سداع ال�سباحي �سائع وميكن اأن يحدث لعدة اأ�سباب، 
كثري منها لي�س خطريا. وتقول هيئة اخلدمات ال�سحية 
ال�سباحي  بال�سداع  املذنبني  اأكرث  بني  من  اإن  الوطنية 

�سيوعا نزلة الربد اأو الإنفلونزا - اأو حتى الإجهاد.

للقلق، حيث  داع��ي  الأح��ي��ان ل  ويف كثري م��ن 
يكون ال�ضداع جمرد نتيجة للجفاف.

ال�ضباح  ف��رات  معظم  يف  امل�ضتمر  الأمل  لكن 
وجود  على  حمتمال  م��وؤ���ض��را  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

م�ضكلة كامنة.
اأن يعنيه  م���ا مي��ك��ن  م��ع��رف��ة  الأف�������ض���ل  وم����ن 
ال�ضداع ال�ضباحي ومعرفة ما اإذا كنت بحاجة 

اإىل التحدث اإىل خبري حول هذا املو�ضوع.

ما هي اأعرا�س ال�سداع؟
نف�ضها يف  ال�ضداع هي  اأعرا�س  تكون  ما  ع��ادة 
جميع اأنواع املر�س املختلفة. ومع ذلك، ميكن 
اأن تختلف قليال ح�ضب النوع الذي تعاين منه 

و�ضدة الأمل.
اأمل  باأنه  الن�ضفي  ال�ضداع  يو�ضف  ما  وغالبا 
تناول  اإىل  البع�س  ي�ضطر  ما  وغالبا  ناب�س، 

الأدوية املو�ضوفة.
العنقودي  ال�ضداع  ويبدو 

العينني،  ح��ول  اأحيانا   ، �ضديدة  بحرقة  اأ�ضبه 
وميكن اأن يرك النا�س ي�ضعرون وكاأنهم غري 

قادرين على فتح عيونهم.
وي��ن��ت��ج ���ض��داع اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة ع���ادة ب�ضبب 
ع���ام حول  ب�ضكل  وي��رك��ز  م��ر���س،  اأو  ع���دوى 

الأنف اأو العينني اأو اجلبني.

ما هي اأنواع ال�سداع املوجودة؟
يقول اخلرباء يف Harvard Health اإن 

هناك نحو 300 نوع خمتلف من ال�ضداع.
 4 ال�ضاعة  ال�ضباحي عادة بني  ال�ضداع  ويبداأ 
�ضباحا و9 �ضباحا، وغالبا ما مييل اإىل قطع 

نوم املري�س ب�ضبب الأمل.
ال��ف��ئ��ات ما  اأن يقع الأمل يف ع��دد م��ن  ومي��ك��ن 
اأو �ضداع توتٍر، اأو  يجعله اإما �ضداعا عنقوديا 

حتى �ضداعا ن�ضفيا.
وميكن اأن ت�ضمل الأنواع الأخرى من ال�ضداع 

والإف�����راط يف  الن��ت��ي��اب��ي  ال�����ض��داع  ال�ضباحي 
ا�ضتخدام الأدوية.

ووجدت الدرا�ضات اأن معظم الأ�ضخا�س الذين 
اأي�ضا  يعانون  ال�ضباحي  ال�ضداع  من  يعانون 

من ا�ضطرابات النوم.

ملاذا يحدث ال�سداع؟
نلقي  الأ�ضباب وهنا  ال�ضداع لعدد من  يحدث 
نظرة على الأ�ضباب املختلفة، مثل ا�ضطرابات 

النوم والعمل بنظام الورديات.

العمل بنظام الورديات
ال�ضباح  يف  ال�ضداع  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  تو�ضلت 
اإيقاع  ا�ضطرابات  اأي�ضا  �ضببه  يكون  اأن  ميكن 
ال�ضاعة البيولوجية، وهي عندما تكون "�ضاعة 
مثل  متوقفة،  اجل�ضم  يف  الطبيعية  اجل�ضم" 

العمل بنظام الورديات.
ج�ضمك  �ضاعة  ب��ني  الخ��ت��الل  وب�ضبب 
نائما  تكون  وعندما  الطبيعية، 
على  حت�ضل  ل  قد  بالفعل، 
النوم  م���ن  ك����اف  ق�����ض��ط 
اإىل  ي�����������وؤدي  ق������د  م������ا 
ح���دوث ���ض��داع عند 

ال�ضتيقاظ.

وهذا بالإ�ضافة اإىل املواد امل�ضببة للح�ضا�ضية يف 
غرفة النوم اأو النوم يف غرفة �ضديدة الربودة، 
ت��ده��ور نوعية  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ك��ل ذل���ك مي��ك��ن 

النوم.

ا�سطرابات النوم
نف�س  لأن  ال��ن��وم،  ا���ض��ط��راب��ات  امل��ر���س  ي�ضمل 
اجلزء من الدماغ الذي يتحكم يف النوم واملزاج 

يتحكم اأي�ضا يف الأمل الذي ت�ضتيقظ منه.
لل�ضداع  الرئي�ضية  الأ���ض��ب��اب  اأح��د  ه��و  والأرق 

الن�ضفي يف ال�ضباح.
احل�ضول  من  احلالة  ه��ذه  متنعك  اأن  وميكن 
على ق�ضط كاف من الراحة عن طريق اإبقائك 
واإيقاظك  ال���ن���وم،  حت����اول  ع��ن��دم��ا  م�ضتيقظا 

مبجرد النوم، 
والت�ضبب يف نوم م�ضطرب.

وقد ت�ضاهم م�ضكالت النوم الأخرى، مثل النوم 
القهري، وال�ضري اأثناء النوم، والنوم بالو�ضادة 
اخلاطئة، والتغريات املفاجئة يف جدول النوم 
النوم - يف حدوث  اأو قلة  الزائد  النوم  - مثل 

ال�ضداع.
واأفاد العديد من امل�ضابني اأي�ضا اأنهم يعانون 
م���ن ا���ض��ط��راب��ات ح��رك��ة ال���ن���وم م��ث��ل �ضرير 
اأو �ضغط  النا�س بطحن  الأ�ضنان )حيث يقوم 
اأ�ضنانهم عن غري ق�ضد اأثناء النوم( ومتالزمة 
متلمل ال�ضاق )حيث يعاين الأ�ضخا�س من 
"بوخز  للغاية  اإح�ضا�س غري مريح 
ال�ضفلية  اأطرافهم  واإبر" يف 
ي�ضاحبه  النوم،  اأثناء 
من خالل الرغبة 
ال���������ض����دي����دة يف 
حت�����ري�����ك�����ه�����ا 
م���������ن اأج���������ل 
احل�ضول على 

الراحة(.
ال�ضداع  وي���ع���د 
اأي�ضا  ال�����ض��ب��اح��ي 
رئي�ضية  حت���ذي���ر  ع���الم���ة 
النوم،  اأث��ن��اء  التنف�س  توقف  حلالة 
اأنهم  ال��ن��ا���س  ال��ك��ث��ري م���ن  ي�����درك  وال���ت���ي ل 

يعانون منها.
الهوائية  ال�ضعب  انقبا�س  يف  احلالة  وتت�ضبب 
التنف�س  ت��وق��ف  اإىل  ي����وؤدي  م��ا  ال��ل��ي��ل،  اأث���ن���اء 

موؤقتا.
التايل  اليوم  يف  والتعب  ال�ضداع  ي�ضبب  وه��ذا 

وكذلك ال�ضخري اأثناء الليل.

لي�س خطريا ول داعي للقلق

ملاذا ي�شتيقظ الكثريون وينتابهم �شعورًا بال�شداع؟

ن�شائح للحفاظ على الطاقة اأثناء ال�شيام يف رم�شان
عادات  واإدخال  والنوم،  وال�سراب  الطعام  مواعيد  يف  التغيري  ب�سبب  رم�سان،  �سهر  خالل  ال�سائمني  لدى  الطاقة  م�ستويات  تنخف�س 

للم�ساعدة يف  ال�سيام  اتباعها عند  التي يجب  الن�سائح   Daniel Wellsاملدرب ي�سارك  اليومي.  النظام  غذائية خاطئة على 
احلفاظ على الطاقة خالل �سهر رم�سان:

التنظيم  .1
مفتاح النجاح خالل �ضهر رم�ضان هو التخطيط 
ال��دق��ي��ق وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، ي��ق��ول وي��ل��ز خطط 
الإفطار  وج��ب��ات  يف  وف��ك��ر  ل�����ض��ه��رك 
الوقت  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال�����ض��ح��ور، 

الذي �ضت�ضتغرقه لإعدادها.
بالغ  اأم������ر  :"هذا  وي���ل���ز  ي�����ض��ي��ف 
ت�ضتيقظ  الأهمية حتى تعرف متى 
ول ت�ضيع وقتا ثمينا يف النوم، يجب 
واأي����ن  ت���ك���ون م��ع��رف��ة م��ت��ى  اأن 
�ضتدير  وك�����ي�����ف 
وعافيتك  لياقتك 
وت��������غ��������ذي��������ت��������ك 
ب�ضكل  و�ضحتك 
طليعة  يف  ع�����ام 

عقلك".

اليينيي�ييسيياط   .2
اإىل  اليييليييطيييييييف 

املعتدل يوميا
ي������و�������ض������ح وي�����ل�����ز 
ب����������ان ال���������ض����ائ����م 
ق�����������د ي������الح������ظ 
ان����خ����ف����ا�����ض����ا يف 

يتكيف  حيث  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  الطاقة  م�ضتويات 
اجلدول  يف  املحتملة  وال��ت��غ��ريات  ال�ضيام  م��ع  اجل�ضم 
الزمني. ي�ضيف ويلز :"قم بت�ضمني مترين منخف�س 
ال�������ض���دة يف ن���ظ���ام���ك ال���ي���وم���ي ل��ل��م�����ض��اع��دة يف ذل����ك. 
�ضت�ضاعدك الإطالة ملدة 10 اإىل 15 دقيقة، اأو الذهاب 
التنف�س  مت��اري��ن  ببع�س  ال��ق��ي��ام  اأو  خفيفة  ن��زه��ة  يف 

ال�ضهلة، على ال�ضعور بالنتعا�س".

اجلوع عن  تركيزك  ا�سرف   .3
على  الركيز  رائعة، ميكنه  اأداة  العقل  اأن  ويلز  يوؤكد   
�ضيء واحد وجتاهل كل �ضيء اآخر متاما، وبح�ضب ويلز 
اإبرازها والتي ميكنك  التي تريد  امل�ضاعر  فاأنت تختار 
بب�ضاطة جتاهلها. لذلك، �ضع �ضهيتك ال�ضديدة جانًبا 
وحاول الركيز على �ضيء ت�ضتمتع به، مثل القراءة اأو 

ال�ضتماع اإىل املو�ضيقى.

على  للم�ساعدة  بييبييطء  الييطييعييام  تيينيياول   .4
اله�سم

الكايف عند الأكل وم�ضغ كل  باأخذ الوقت  ين�ضح ويلز 
ق�ضمة  كل  م�ضغ  على  والركيز  الطعام،  من  ق�ضمة 
يقول  البلع.  قبل  الأق��ل  ثانية على   40 اإىل   30 مل��دة 
يولز :"كلما مت تك�ضري طعامك، كان من الأ�ضهل على 
ج�ضمك ه�ضمه وزادت العنا�ضر الغذائية التي ميكنك 
امت�ضا�ضها. كما اأن الإبطاء يف تناول الطعام �ضيجعلك 

لفرة  ب���ال�������ض���ب���ع  ت�������ض���ع���ر 
يجعلك  اأن  مي��ك��ن  اأط����ول، 

اأكرب  ب�ضرعة  بال�ضبع  ت�ضعر 
تقليل  مل��ح��اول��ة  ج��ي��دة  وه��ي طريقة 

اإذا رغ��ب��ت يف  ب��ع�����س ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة 
ذلك".

قيلولة خذ   .5
ال�ضعور  على  حقا  الطاقة  قيلولة  ت�ضاعد  اأن  ميكن 
30 دقيقة من  اأق���ل م��ن  ب��اأن��ك �ضخ�س ج��دي��د م��ع 
ال���ن���وم. ت��زي��د ال��ق��ي��ل��ول��ة م���ن ال��ط��اق��ة ومي��ك��ن اأن 
ما  ف��رة  يف  بال�ضباحة  ال�ضتمتاع  على  ت�ضاعدك 
بعد الظهرية. كما مت ربط قيلولة الطاقة بزيادة 

ال�ضعادة وال�ضرب واملزاج.

باردا حماما  خذ   .6
ي��ن�����ض��ح وي���ل���ز ب��ت��ج��رب��ة ال���ض��ت��ح��م��ام مب����اء ب���ارد 
بالنعا�س. ويوقظ  ت�ضعر  بداأت  اإذا  نف�ضك  لإيقاظ 
ال�ضتحمام باملاء البارد اجل�ضم بالكامل عن طريق 
زيادة الدورة الدموية وتناول الأك�ضجني. وي�ضاهم 

ال���غ���ذائ���ي ومعدل  ال��ت��م��ث��ي��ل  ت�����ض��ري��ع ع��م��ل��ي��ة  يف 
اجل�ضم  بقية  اأن  اإىل  ي�ضري  القلب، مما  �ضربات 

املزيد  مينحك  وبالتايل  لال�ضتيقاظ  ي�ضتعد 
من الطاقة.
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العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
ال�ضادة �ضركة اإم يو هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م، )الرخ�ضة رقم : 1011247( الكائنة يف 

مكتب 0240-2�ضي، الغرير بروبريتيز ذ.م.م، ديرة املتينة، دبي.
املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي لالقت�ضاد وال�ضياحة، ترغب يف اأن تعلن عن قرارها عرب جمل�س الإدارة 
املتخذ يف الجتماع املنعقد بتاريخ 2023/03/14 بخ�ضو�س اإغالق وت�ضفية ال�ضادة �ضركة اإم يو 

هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م
وعليه، فاإننا نطلب مبوجبه من اأي طرف لديه مطالبات �ضد ال�ضركة بتقدمي مطالباته امل�ضتحقة 

خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإخطار عرب الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال:
ا�ضم ال�ضركة : جي ا�س ا�س انرن�ضونال لتدقيق احل�ضابات

املكتب رقم : 301-�ضي، برج اأ�ضبني التجاري، طريق ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف : 42624774 971+

موبايل : 507881260 971+
gulzar@gssmcgulf.com :اإمييل

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد فرة الإ�ضعار البالغ 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
70021 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

ال�ضادة �ضركة جيه بي هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م، )الرخ�ضة رقم: 1011194( الكائنة 
يف مكتب 0371-6ب، الغرير بروبريتيز ذ.م.م، ديرة املتينة، دبي.

املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي لالقت�ضاد وال�ضياحة، ترغب يف اأن تعلن عن قرارها عرب جمل�س الإدارة 
املتخذ يف الجتماع املنعقد بتاريخ 2023/03/14 بخ�ضو�س اإغالق وت�ضفية ال�ضادة �ضركة جيه 

بي هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م
وعليه، فاإننا نطلب مبوجبه من اأي طرف لديه مطالبات �ضد ال�ضركة بتقدمي مطالباته امل�ضتحقة 

خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإخطار عرب الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال:
ا�ضم ال�ضركة: جي ا�س ا�س انرن�ضونال لتدقيق احل�ضابات

املكتب رقم: 301-�ضي، برج اأ�ضبني التجاري، طريق ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف: 42624774 971+

موبايل: 507881260 971+
gulzar@gssmcgulf.com :اإمييل

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد فرة الإ�ضعار البالغ 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
70021
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العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : فريجواليتي لإدارة الت�سويق  
العنوان : مكتب رقم 3404 ملك امالك للتمويل )�ضركة م�ضاهمة عامة( بردبي - مر�ضى 
دبي - ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم 
الرخ�ضة : 685461 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1680899 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/15 واملوثق 
اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/15 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 
914  ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - بور �ضعيد - هاتف 
: 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - 
ديرة - بور �ضعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا 
بتاريخ  فريجواليتي لإدارة الت�سويق وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  لت�ضفية 
 2023/3/15 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/15
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : اتالنتيك لإدارة ال�سفن - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )308( ملك �ضعيد �ضهيل �ضعيد بن دليوى الكتبي - املركز التجاري 
الأول - ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�ضة : 663558 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1920344 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/13 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/13 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
ومدققوا  قانونيون  حما�سبون  ال�سيابي  �سامل  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
ح�سابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : ديوقو ان يل للمفرو�سات - �س ذ م م  
القانوين  ال�ضكل   - امل��رر   - املطرو�ضي  �ضعيد  6 ملك عبيد خلفان  العنوان : حمل رقم 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 543410 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1103701 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2023/3/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/22 
ال�سيابي  �سامل  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد 
04-2274080 2272828-04 فاك�س :   مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف : 

تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 
ن�ضر هذا الإعالن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
اتالنتيك  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
لإدارة ال�سفن - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/13 
اأي  2023/3/13 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ديوقو ان يل 
للمفرو�سات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/22 
اأي  2023/3/22 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 
حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طارق يو�ضف حممد �ضعيد  

مدين    SHCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000614/ 
اإىل املحكوم عليه : طارق يو�ضف حممد �ضعيد 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ املتاألق لتاأجري ال�ضيارات خليل مو�ضى عبا�س احمد اجلا�ضمي  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 5289.0 درهم

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

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - انيل كومار كولون   
املرجتعة  ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000069/ 

اإىل املحكوم عليه : انيل كومار كولون 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ البنك العربي املتحد - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 1933179.0 درهم

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

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : هوريكان بيوتي لتجارة الهدايا - �س ذ م م  
229 ملك عبداهلل فوؤاد القاب�ضة - بردبي - اخلليج التجاري /  العنوان : مكتب رقم 
ا�ضتدامة B - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 921576 
الإقت�ضاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1529395  : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/23 واملوثق لدى 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2023/2/23 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي اع��را���س اأو 
رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات  نوكاف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة 

  : فاك�س    : هاتف  خليفة  برج   - الدقاق  ر�ضمي  حممد  ع�ضام  ملك   1129
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : نوكاف لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1129 ملك ع�ضام حممد ر�ضمي الدقاق - برج خليفة 
فاك�س :      مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي  هاتف :  
باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية هوريكان بيوتي لتجارة 
الهدايا - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/23 
من  وعلى   2023/2/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن مدعى عليه بالن�ضر   
يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0003879 جتاري )جزئي(

اىل املدعي عليه : بودهيكا اوباماليكا جاياواردانا ايكاناياكي جاياواردانا �ضري لنكي 
/ اجلن�ضية 

نعلمكم بان املدعي / الوفاء لتاأجري ال�ضيارات - الإمارات العربية املتحدة / اجلن�ضية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي ملالك املدعية مبلغ وقدره 27،430.26 درهم ، �ضبعة 
وع�ضرون الف درهم واربعمائة وثالثون درهما و�ضتة وع�ضرون فل�ضا ، والزمتها بالر�ضوم 

وبامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ  2023/3/27 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
حمكمة ال�ضارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
انذار قانوين بالن�ضر
رقم )2023/1283(

املنذر موؤ�ض�ضة موانئ دبي العاملية اقليم الإمارات م.م.ح
ال  ا�س  ان  اي  التجاري  الإ�ضم  �ضابقاً حتت  )����س.ذ.م.م(  �ضريفيز  �ضيبنغ  انوفا   : اإليه  املنذر  اإىل 

خلدمات ال�ضحن ذ.م.م حالياً - )جمهول حمل الإقامة(
يجب على "املنذر اإليه" دفع املبالغ امل�ضتحقة والبالغ قدرها مبلغ 537،093 درهم )خم�ضمائة 
و�ضبعة وثالثون الفاً وثالث وت�ضعون درهما يف غ�ضون فرة )5 اأيام( من تاريخ اإ�ضتالم "هذا 
النذار "ويف حال اإخفاق "املنذر اإليه" يف �ضداد املبلغ املذكور يف خالل املدة املحددة، وبعد انق�ضاء 
اإت��خ��اذ كافة الإج���راءات  ت��اري��خ ا�ضتالم ه��ذا الإن����ذار، فاإننا �ضوف ن�ضرع يف  اأي���ام م��ن  ف��رة )5( 
القانونية اأمام املحاكم املخت�ضة اأو ال�ضلطات الق�ضائية الأخرى ، بالإ�ضافة اإىل ذلك يتعني عليك 
املطالبة  " يف  "موكلنا  الإحتفاظ بحقوق  الق�ضاء مع  او  املحكمة  ور�ضوم  كافة م�ضاريف  �ضداد 
باللتزامات  اإليه  املنذر  اإخ��الل  نتيجة  تنتج  قد  التي  الأ�ضرار  والتعوي�س عن  الإن�ضاف  ب�ضيل 

العقدية املرتبة عليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
ال�ضادة �ضركة نوريكوم �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م، )الرخ�ضة رقم : 1011235( الكائنة يف 

مكتب 0369-6ب، الغرير بروبريتيز ذ.م.م، ديرة املتينة، دبي.
املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي لالقت�ضاد وال�ضياحة، ترغب يف اأن تعلن عن قرارها عرب جمل�س 
وت�ضفية  اإغ���الق  بخ�ضو�س   2023/03/14 بتاريخ  املنعقد  الجتماع  يف  املتخذ  الإدارة 

ال�ضادة �ضركة نوريكوم �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م
ال�ضركة بتقدمي مطالباته  اأي طرف لديه مطالبات �ضد  ، فاإننا نطلب مبوجبه من  وعليه 

امل�ضتحقة خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإخطار عرب الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال :
ا�ضم ال�ضركة : جي ا�س ا�س انرن�ضونال لتدقيق احل�ضابات

 املكتب رقم : 301-�ضي، برج اأ�ضبني التجاري، طريق ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف : 42624774 971+

موبايل : 507881260 971+
gulzar@gssmcgulf.com :اإمييل

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد فرة الإ�ضعار البالغ 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
70021 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

ال�ضادة �ضركة اإم يو هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م، )الرخ�ضة رقم : 1011247( الكائنة يف 
مكتب 0240-2�ضي، الغرير بروبريتيز ذ.م.م، ديرة املتينة، دبي.

املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي لالقت�ضاد وال�ضياحة، ترغب يف اأن تعلن عن قرارها عرب جمل�س الإدارة 
املتخذ يف الجتماع املنعقد بتاريخ 2023/03/14 بخ�ضو�س اإغالق وت�ضفية ال�ضادة �ضركة اإم يو 

هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م
وعليه، فاإننا نطلب مبوجبه من اأي طرف لديه مطالبات �ضد ال�ضركة بتقدمي مطالباته امل�ضتحقة 

خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإخطار عرب الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال:
ا�ضم ال�ضركة : جي ا�س ا�س انرن�ضونال لتدقيق احل�ضابات

املكتب رقم : 301-�ضي، برج اأ�ضبني التجاري، طريق ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف : 42624774 971+

موبايل : 507881260 971+
gulzar@gssmcgulf.com :اإمييل

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد فرة الإ�ضعار البالغ 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
70021 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

ال�ضادة �ضركة جيه بي هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م، )الرخ�ضة رقم: 1011194( الكائنة 
يف مكتب 0371-6ب، الغرير بروبريتيز ذ.م.م، ديرة املتينة، دبي.

املرخ�ضة لدى �ضلطة دبي لالقت�ضاد وال�ضياحة، ترغب يف اأن تعلن عن قرارها عرب جمل�س الإدارة 
املتخذ يف الجتماع املنعقد بتاريخ 2023/03/14 بخ�ضو�س اإغالق وت�ضفية ال�ضادة �ضركة جيه 

بي هورايزون �ضوفت وير تريدنغ ذ.م.م
وعليه، فاإننا نطلب مبوجبه من اأي طرف لديه مطالبات �ضد ال�ضركة بتقدمي مطالباته امل�ضتحقة 

خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإخطار عرب الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال:
ا�ضم ال�ضركة: جي ا�س ا�س انرن�ضونال لتدقيق احل�ضابات

املكتب رقم: 301-�ضي، برج اأ�ضبني التجاري، طريق ال�ضيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف: 42624774 971+

موبايل: 507881260 971+
gulzar@gssmcgulf.com :اإمييل

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد فرة الإ�ضعار البالغ 45 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
70021

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�ضيكات   FUCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000356/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�ضيخ �ضرور حممد �ضرور �ضيف ال�ضرقي 
العنوان : جمهول مكان الإقامة 

حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح 
املنفذ اخلليجية لالثاث - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 27832.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )7(  اأيام من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فريا بالري�ضان دي جوزمان   
مدين    SHCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001492/ 

اإىل املحكوم عليه : فريا بالري�ضان دي جوزمان - العنوان : ال�ضارقة - الكورني�س - برج ال�ضالم - �ضقة 
رقم )4005( الهاتف املتحرك : 0503536043 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضماء اخلليج لتاأجري ال�ضيارات  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 10974.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�ضة يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2023 /0001582 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عبدال�ضهيل ابراهيم كوليكارا - العنوان : 9754363  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 22/02/2023 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح / �ضوجاتا لما - بالتايل : ن�س احلكم 

ناأمر بالزام املقدم �ضده بان يوؤدي اىل الطالبة مبلغ 35100 درهم )خم�ضة 

وثالثون الف ومائة درهم( والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت ما عدا ذلك. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 70555
اإعالن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري      SHCFICICOMS2023 /0001444 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداحلميد ايوب عي�ضى البطاط  - جمهول حمل الإقامة 
اعالن املدعي عليه ن�ضرا باللغة العربية امام مكتب ادارة بت�ضحيح �ضكل الدعوى با�ضافة اخل�ضم املدخل 

�ضركة ارتي�ضتا لالن�ضاءات ذ م م 
 رفع املدعيني �ضد املدعي عليه / عبداحلميد ايوب عي�ضى البطاط - اردين اجلن�ضية  يطالبون فيها بالتايل : 

بالئحتها  عليه  املدعي  واإعالن  لنظرها  جل�ضة  اقرب  وحتديد  الدعوى  ت�ضجيل  قبول   -1
اآثار.  اأرتي�ضتا لالإن�ضاءات - ذ م م - مع ما يرتب على ذلك من  "2- احلكم بف�ضل املدعي عليه من �ضركة 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  والر�ضوم  بامل�ضروفات  عليه  املدعي  بالزام  احلكم   -3
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2023/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2023/3/28 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : ن�سف القمر لتجارة العطور - �س ذ م م  
الثالثة  القوز   - بردبي   - امل��ايل  للدعم  دب��ي  338 ملك �ضندوق  رق��م  : مكتب  العنوان 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�ضخ�س   - ذات م�ضوؤولية حم��دودة  �ضركة   : القانوين  ال�ضكل   -
هذا  مبوجب   1673211  : التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م   1028882  : الرخ�ضة 
تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/1 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/1 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا 
ح�سابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�ضيخ مانع را�ضد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
ن�سف القمر  وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  
لتجارة العطور - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/1 
اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
يف  الدعوى 2023/785 جتاري - دبي

املدعي / �ضاكرام )اأوف�ضور( �س.م.ل - بوكالة املحامي / علي م�ضبح للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية  
املعلن اليهم : 1- اخل�ضم املدخل : كري�ضتو�س جريجوراكي�س نف�ضه وب�ضفته مالك فردي ل�ضركة كري�ضاليا 

هوليدينج ليميتد قرب�س ، وم�ضروع الفندق اليوناين امل�ضمى كري�ضاليا اليونان. 
)م.د.م.�س(  �ضوليو�ضونز   3 ات�س   : عليه  املدعي   -2

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اجلمعة 
املوافق 2023/3/31 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد 

وميكنكم التوا�ضل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية
 Email : expert@alsharid.com - تليفون : 042555155 

لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة 
تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم  بالدعوى، 

املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
اخلبري / اأحمد علي حممد ح�ضن احلمادي  
رقم القيد مبحاكم دبي 201                 

دعوة حل�ضور 
اجتماع اخلربة الأول

70197 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2023/1288(

املنذر : فندق �ضتيال دي ماري )ذ م م( 
املنذر �ضده الأول : مطعم ولوجن ذا بو�س 

املنفذ �ضده الثاين : اوبينا انو�ضى 
 املو�ضوع : انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقدره 170،625 )مائة و�ضبعون الف و�ضتمائة وخم�ضة وع�ضرون درهم( 
حيث قام املنذر اليه بتحرير ال�ضيك رقم 000018 املوؤرخ بتاريخ 2023/3/1 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق 
املنذر �ضدهما مل يقوما ب�ضداد قيمة  ان  ال�ضرف وحيث  املنذر وارجت��ع من  170،625 درهم ل�ضالح  بقيمة 

ال�ضيك اأعاله )قيمة ايجارية( رغم عديد املحاولت الودية واملتكررة من املنذر حتى تاريخ. 
الف  و�ضبعون  )مائة   170،625 وق��دره  مبلغ  وامل��ت��اأخ��رات  ال�ضيك  قيمة  ب�ضداد  ينذركم  املنذر  ف��اإن   ، لذلك 
و�ضتمائة وخم�ضة وع�ضرون درهم( يف مدة اق�ضاها )30( يوم )ثالثون يوما( من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر 
املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقوقه على �ضبيل املثال ل احل�ضر قيد دعوى مدنية - 
جزائية - طلب الخالء - ما ي�ضتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي واملطالبة بالتعوي�س عن اي عطل 

او �ضرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 1060/2023/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ العمايل الثانية رقم 302 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 7612 ل�ضنة 2022 عمايل 
جزئي ، ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )33،649.5 درهم( ل�ضالح العامل

طالب التنفيذ : احمد عبداجلبار خليفه زاخر حممد �ضباق  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة  

املطلوب اإعالنه : 1- اى �ضى �ضى ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء )ذ م م( 
)فرع دبي( - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 33649.5 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   29  مارس    2023  م   -    العـدد   13811  25
Wednesday   29    March    2023   -  Issue No 13811

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

املرجتعة    ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2023 /0000890 اإخطار دفع يف  الق�ضية رقم
اإىل املحكوم عليه : لوؤي عبداحلميد حممد احلوراين  

حيث انه  قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  
املنفذ عبد الرحمن حممد عبد الرحمن عبداهلل ال علي ، اجلن�ضية الإمارات العربية 

املتحدة. يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
الر�ضم املحدد  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 11172.0 

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

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
مدين    FUCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000067/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�ضن حممود ال�ضيد احمد م�ضطفى 
العنوان : جمهول مكان الإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ديار للتطوير - �س ذ م م  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 3682.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )7( ايام من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 4487/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة الإبتدائية التجارية ال�ضابعة رقم 136

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مببلغ مايل 292،821.00 درهم )مائتان واثنان وت�ضعون الف وثماين مائة وواحد وع�ضرون 
درهم( بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد التام.   

املدعي  : اوريك�س مك�س ل�ضناعة اخلر�ضانه ذ م م - وميثلها ال�ضيد/ نا�ضر عبدالعزيز حممود ابراهيم - عنوانه :  الإمارات - 
اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع مرا�ضى درايف - مبنى البحرية املركزي - �ضقة 1405-14  

وميثله : فاطمة حممد يو�ضف �ضديق  
املطلوب اإعالنه : 1- الفار�س امللكي ملقاولت البناء - ذ م م - وميثلها ال�ضيدة / بون ديب �ضاند هو - �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2021/12/21 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح 
/     اوريك�س مك�س ل�ضناعة اخلر�ضانة ذ م م وميثلها ال�ضيد / نا�ضر عبدالعزيز حممود ابراهيم بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ 266،201.25 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزمتها 
املنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن بالن�ضر 
 1397/2023/461 نزاع حمدد القيمة  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- زوهراجابني �ضوراج داجن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �ضاغار مري�ضنداين �ضوري�س كومار مري�ضانداين  
بناية   309 رقم  ال�ضقة  املدعي عليها باخلروج من  ال��زام  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد 
ال�ضخا�س  من  خالية  الوىل  علي  جبل  مبنطقة  الثالث  الطابق   MED41MED41
ال�ضرار  نتيجة  دره��م   50000 وق��دره  للمدعي مببلغ  تعوي�س  بدفع  الزامها  وال�ضواغل مع 
املادية واملعنوية التي حلقت باملدعي والناجتة عن فعل املدعي عيها. الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2023/4/11 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا 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 الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 1126/2023/42 جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414 

مو�ضوع الدعوى : يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�ضجيل الدعوى وحتديد جل�ضة لنظرها وثبوت احلكم باإخراج املدعي عليه وعزله 
)ال�ضريك/ املدير( ال�ضيد )الك�ضيندر را�ضيفيك دوكلجانوف( من الرخ�ضة التجارية )بريكاتو العاملية دي دبليو �ضي �س ذ م م( واملقدرة 
ح�ضته يف عقد التاأ�ضي�س بقيمة )150000( درهم و�ضحب ا�ضمه من ال�ضجل التجاري والرخ�ضة التجارية و�ضائر ال�ضجالت والوراق 

الر�ضمية ، والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
املدعى : ماجتاز �ضكوفليك - واآخرون  - عنوانه : العنوان : الإمارات ، اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة موؤ�ض�ضة مدينة دبي للطريان ، )دبي 

اجلنوب( ، �ضارع الإمارات ، بناية A3 ، مكتب طابق 3 ، بالقرب من مدينة �ضوبرماركت ، رقم مكاين 1338954046  
املطلوب اإعالنه : 1- الك�ضيندر را�ضيفيك دوكلجانوف - �ضفته : مدعى عليه 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�ضجيل الدعوى وحتديد جل�ضة لنظرها وثبوت 
احلكم باإخراج املدعي عليه وعزله )ال�ضريك/ املدير( ال�ضيد )الك�ضيندر را�ضيفيك دوكلجانوف( من الرخ�ضة التجارية )بريكاتو العاملية 
والرخ�ضة  التجاري  ال�ضجل  ا�ضمه من  و�ضحب  دره��م  بقيمة )150000(  التاأ�ضي�س  واملقدرة ح�ضته يف عقد  م(  م  ذ  �س  �ضي  دبليو  دي 

التجارية و�ضائر ال�ضجالت والوراق الر�ضمية ، والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 2023/4/3 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا 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 ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70408 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن بال�ضند التنفيذي وتكليف بالوفاء

يف التنفيذ رقم 20098/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187 

دبي  الإم���ارات  بنك  عن  وال�ضادر   )000014/000015( رقم  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
الوطني بقيمة )11425( واملبلغ الإجمايل بالر�ضوم )12430( لطالب التنفيذ.  

طالب التنفيذ : حممد نعمان حممد يعقوب - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة القوز 3 ، �ضارع رقم 12 ، بناية 
العارف للمقاولت ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 204، اقرب رقم مكاين 2346983600  

املطلوب اإعالنه : كي�ضان رام لل - ال�ضفة : منفذ �ضده  - عنوانه : العنوان : الإم��ارات ، دبي ، بردبي ، القوز الثالثة 
 -  2290283018 م��ك��اين  رق��م   - الثالثة  ال��ق��وز  ب��ردب��ي  امل���ايل  للدعم  دب��ي  ���ض��ن��دوق  ملك   195-0 رق��م  مكتب   ،

 swagatgeneraltrading2022@gmail.com  -  0506256443
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم ب�ضورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�ضيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب واملذكور 
بالئحة التنفيذ املرفق �ضورة منها وذلك خالل �ضبعة ايام من تاريخ ت�ضليمكم هذا الإعالن واإل فاإن املحكمة �ضتتخذ 

)SMS( الإجراءات القانونية بحقكم. و�ضيلة التبليغ : ر�ضالة ن�ضية ق�ضرية
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70408 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 803/2023/40 مدين  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414  
11157.25 درهم  ب�ضداد مبلغ  املدعي عليه  ال��زام  وبالنتيجة  املدعي  بثبوت حق  1- احلكم   : الدعوى  مو�ضوع 
 والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 2-الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
املدعى : وحيد مويل لتاأجري ال�ضيارات  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي �ضارع ال�ضيخ زايد - بناية 

كراون بالزا - �ضقة رقم 1304 - بالقرب من حمطة ابراج الإمارات 3278094392  
املطلوب اإعالنه : 1- خليفه حممد ح�ضن عبيد اجلالف - �ضفته : مدعى عليه 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها  1- احلكم بثبوت حق املدعي وبالنتيجة الزام املدعي عليه 
ب�ضداد مبلغ 11157.25 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 2-الزام 
املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا يف 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا  بعد  التقا�ضي عن  قاعة 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70408 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن حكم مبثابة احل�ضوري   
يف الدعوى رقم 68/2023/49 عمايل  

املنظورة يف : الدائرة الإبتدائية العمالية الثالثة رقم 25  
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   54250( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 

 )MB236687169AE( والر�ضوم وامل�ضاريف. رقم ال�ضكوى
املدعى : رامي�س �ضيمبيدو كارنان �ضيمبيدو كارنان - عنوانه : الإمارات ، اإمارة دبي - بردبي - �ضارع C32 ، بناية اخلليج، 

طابق 04 ، بالقرب من �ضيدلية ليف ، مكاين 2827095686  
املطلوب اإعالنه : ايرولينك للمقاولت البناء )�س ذ م م(  - �ضفته : مدعى عليه ، ال�ضفة : مدعى عليه 

عنوانه : الإمارات ، اإمارة دبي ، ال�ضفوح 1 ، �ضارع ال�ضيخ زايد ، مبنى بزن�س �ضنرال تاور B ، مكتب رقم 2501 ، ملك 
بيزن�س �ضنرال تاور - تيكوم - مكاين : 1537477329 - 0524552817 - 040000000 

مو�ضوع الإعالن : حيث اأ�ضدرت املحكمة حكمها يف الدعوى املذكورة اأعاله بتاريخ 2023/1/31 
لذلك التم�س من �ضيادتكم اإعالن املحكوم عليه باحلكم ال�ضادر �ضده مبثابة احل�ضوري. 

املرفقات : �ضورة من احلكم - و�ضيلة التبليغ : مهمة انتقال. 

رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70408

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 19220/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187 

 ،869900  ،008040  ،  008398( رق��م  املرجتعة  ال�ضيكات  بقيمة  املطالبة    : التنفيذ  مو�ضوع 
قيمة  ب��اإج��م��ايل   )000028  ،  000033  ،000020  ،000019  ،000018  ،000083

)192501( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : فيجاى ل�ضو واين كي�ضور ل�ضو وانى  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضوق الكبري ، �ضارع 

رقم 9، بناية ال�ضوق الكبري ، الطابق الر�ضي ، حمل رقم 2، بالقرب من م�ضجد علي بن ابي طالب.  
املطلوب اإعالنه : براديب لوجناين خيم�ضند لوجناين - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
197427 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام   من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 19220/2022/253 تنفيذ �ضيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187 

 ،869900  ،008040  ،  008398( رق��م  املرجتعة  ال�ضيكات  بقيمة  املطالبة    : التنفيذ  مو�ضوع 
قيمة  ب��اإج��م��ايل   )000028  ،  000033  ،000020  ،000019  ،000018  ،000083

)192501( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : فيجاى ل�ضو واين كي�ضور ل�ضو وانى  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضوق الكبري ، �ضارع 

رقم 9، بناية ال�ضوق الكبري ، الطابق الر�ضي ، حمل رقم 2، بالقرب من م�ضجد علي بن ابي طالب.  
املطلوب اإعالنه : 1- كونكورد لتجارة الأقم�ضة )�س ذ م م( - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
197427 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام   من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 يف التنفيذ رقم 240/2023/208 تنفيذ مدين

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 22/2022 مدين جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )90791.26 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : عبداهلل بن هادي بن حمد باحلارث - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج 

التجاري - دبي - �ضارع مرا�ضي درايف - مبنى برج البحرية املركزي - �ضقة 14/ مكتب 1405  
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة �ضمارت ون للخدمات الفنية )�س ذ م م( وميثلها ال�ضيد/ م�ضتاق جافلى - �ضفته 

: منفذ �ضده   
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   90791.26

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 يف التنفيذ رقم 252/2023/204 تنفيذ �ضرعي

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الأحوال الوىل رقم 280 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1506/2021 احوال نف�س م�ضلمني ، ب�ضداد 
الإ�ضتحقاق.  تاريخ  وامل�ضاريف من  للر�ضوم  �ضامال  دره��م(  وق��دره )103065.78  به  املنفذ   املبلغ 
اإم��ارة دبي ، النهدة ، الأهلي  طالب التنفيذ : امال عبداملنعم حممد حممد - عنوانه : الإم��ارات - 

هاو�س ، �ضقة 403 - رقم مكاين : 3635098616  
املطلوب اإعالنه : 1- رامي ا�ضماعيل عبدالقادر ح�ضن - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى رقم 1506/2021 احوال نف�س م�ضلمني ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره 103065.78 درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ الإ�ضتحقاق.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم 304/2021/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

درهم   2،280،340.28 قدرها  البالغ  املديونية  قيمة  ل�ضداد  للمدعي  املرهون  العقار  بيع  طلب   : التنفيذ  مو�ضوع 
)مليونان ومائتان وثمانون الف وثالثمائة واربعون درهم وثمانية وع�ضرون فل�ضا( 

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع(   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �ضارع ام 
هرير - مبنى بناية الزمردة - B-53 جوار خمترب دبي املركزي - وميثله : دانة �ضباح حممد  

املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة ارم�س الكهروميكانيكية - ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده   
مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضدهم : �ضركة ارم�س الكهروميكانيكية - ذ م م  ، جا�ضريي حا�ضيت كو�ضاليه 

نعلنكم بان مت احلجز  على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )وحدة عقارية - الر�س رقم 33 - املنطقة : املركز التجاري 
الوىل - رقم الوحدة : b2304 - ا�ضم املبنى : برج لطيفة( كما نعلمكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )2200000( 
اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة  درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
وفقا لن�س املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية مع مراعاة احت�ضاب مدة التكليف بال�ضداد بعد م�ضي مدة ال�ضبعة 

ايام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 70197

اعالن حكم بالن�ضر 
يف  الدعوى 119/2023/43 جتاري م�ضارف  

املنظورة يف : دائرة امل�ضارف الإبتدائية التجارية الثانية رقم 256      
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )2252898.97 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. )الدعوى حمالة من املحكمة 

العقارية وفقا للقرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 40/2023 عقاري بتاريخ 2023/2/9(   
املدعي  : بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود فرع دبي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اإمارة دبي - 

بردبي - مكتب الإدارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - داون تاون - برج ات�س ا�س بي �ضي ، مكاين : 2847186917  
وميثله : حليمة مرت�ضى حممد خمتار املرزوقي  

املطلوب اإعالنهما : 1- في�ضل اإفتخار خان اإفتخار احمد خان ، 2- افتخار احمد خان ريا�س - �ضفتهما : مدعي عليهما 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2023/3/16 الزام املدعي عليهما بت�ضامن بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 2.252.898/97 )اإثنني مليون ومائتان اثنان وخم�ضون الف وثمامنائة ثمانية وت�ضعون درهم و�ضبعة 
التام  ال�ضداد  2023/2/21 وحتى  الق�ضائيةاحلا�ضل يف  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  وت�ضعون فل�س( والفائدة 
وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70448 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن بالن�ضر 
 835/2023/461 نزاع حمدد القيمة  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �ضده : 1- اي بي جي جلوبال - م د م �س  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع : فلوريدا جلوبال للتجارة - �س �س ذ م م  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة :- 

اأول : الت�ضريح بالدعوى وحتديد اقرب جل�ضة لنظرها 
ثانيا : الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بدفع مبلغ وقدره 123،898.34 درهم )مائة وثالثة وع�ضرون الف 
وثمامنائة وثمانية وت�ضعون درهم واربعة وثالثون فل�س( واملر�ضد بذمتهما ل�ضالح املدعية حتى تاريخ 30/6/2022 
تاريخ  م��ن  حت�ضب  دره���م(   123،898.34( املطالبة  مبلغ  م��ن   %12 ن�ضبة  القانونية  الفائدة  ب�ضداد  الزامهما  م��ع 
الإ�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. ثالثا : الزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم باداء مبلغ وقدره 10،000 درهم )ع�ضرة 
األف درهما( للمدعية كتعوي�س عن ال�ضرار التي حلقت بها من جراء فعل املدعي عليهما. رابعا : الزام املدعي عليهما 
 10.00 ال�ضاعة   2023/4/11 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.  بالر�ضوم  والت�ضامم  بالت�ضامن 
�ضباحا 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 الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 يف التنفيذ رقم 6698/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

ب�ضداد   ، نزاع جتاري   335/2022 الدعوى رقم  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )5،369.50 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 

ال�ضرق  دول��ر   / حم���دودة(  م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  ال�ضيارات  لتاأجري  زعبيل   : التنفيذ  طالب 
الو�ضط لتاأجري ال�ضيارات - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �ضارع 

الكرامة - مبنى ارنكو - �ضقة الثاين - زعبيل لتاأجري ال�ضيارات.  
املطلوب اإعالنه : 1- عمران احمد - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 5369.5 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
15 يوما من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70591

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

  2394/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- يا�ضر ح�ضن عثمان ح�ضن  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )35917.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
  2238/2022/208 تنفيذ مدين 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- كالكيدان جريماكيبيدي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )103360.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  22/2023/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2276/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )44847( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : كوثر عبداهلل علي حممد

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - ال�ضبخة - مبنى فندق درمي تت�س - �ضقة الغرفة 103
: منفذ  ال�ضيخ منر - �ضفتهما  التومه حممد  ابراهيم 2-  ابراهيم حممد  ناهد   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

�ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)44847( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 70642

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:1319/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )128.833( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام . 
املدعي:بون لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع 8 - مبنى مركز دبي للت�ضوق - �ضقة 2 - مقابل �ضيتي 
�ضنر ديرة

املطلوب اإعالنه:  1- احمد �ضعيد علي احمد �ضعيد النعماين -  �ضفته: مدعي عليه
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�ضوع 
وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )128.833(
ال�ضداد التام - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2023/4/3  ال�ضاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�ضي 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  16922/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187

دبي  بنك  ع��ن  وال�����ض��ادر   )100008( رق��م  امل��رجت��ع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
ال�ضالمي بقيمة )15000( درهم .

طالب التنفيذ : ال�ضيخ �ضقر را�ضد �ضقر القا�ضمي - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - 
منطقة اأم �ضقيم الثالثة - �ضارع رقم 7B - فيال رقم 5

املطلوب اإعالنه : 1- اح�ضان امهز - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )15824( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 70555

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4698/2023/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )100045( وال�ضادر عن املنفذ �ضده وامل�ضحوب على 

بنك دبي ال�ضالمي بقيمة )1.514.515( درهم مت�ضمن الر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : عبداهلل عادل ح�ضني ال�ضاعدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة ديرة - �ضارع بور�ضعيد - فندق اخلوري - الطابق الثالث - غرفة 
رقم 306

املطلوب اإعالنه : 1- ح�ضام عناد ابو ح�ضينى - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1514515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70642 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن بالن�ضر        
 529/2023/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �ضليمان علي حممد الهادى  -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بلو باور لتجارة املواد الغذائية وامل�ضروبات �س.ذ.م.م

وميثله:مرمي احمد �ضامل م�ضلم املحرمي 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/3/10  ا�ضت�ضدار امر  طلب 
الف  وع�����ض��رون  اث��ن��ان  فقط  دره���م   )22500( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ب���اداء  بالت�ضامن  عليهما 
التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  وقيمة  دره��م  وخم�ضمائة 
ا�ضتئناف  ولكم احلق يف   - املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�ضمائة  وامل�ضاريف  وبالر�ضوم 

المر او التظلم منه بح�ضب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات املدنية . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:575/2023/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
�ضبعمائه  وق��دره )715.000(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
وخم�ضة ع�ضر الف درهما فقط والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 

و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام املدعي عليه بالر�ضوم الق�ضائية وامل�ضروفات . 
املدعي:حامد عبد عواد عواد - عنوانه:المارات - دبي - اخلليج التجاري - �ضارع البراج - بناية ريجل 

تاور - الطابق 14 - مكتب 1406
املطلوب اإعالنه :  1- حممد احمد منيمنه  -  �ضفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2023/3/18 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ضت�ضدار  الإع��الن :طلب  مو�ضوع 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )715.000( درهم �ضبعمائة وخم�ضة ع�ضر الف درهما 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت طلب 
النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر او التظلم منه بح�ضب الحوال عمال بن�س املادة 147 من 

قانون الجراءات املدنية   .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي��ة �ضمن مو�ضمه  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ض��ي��ف  ن��ظ��م 
“التنمية  ب��ع��ن��وان:  ن���دوة  مب��ق��ره   2023 ال��ث��ق��ايف 
وذل���ك  2030م”  اأب���وظ���ب���ي  ب��خ��ط��ة  امل�����ض��ت��دام��ة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع���ام ال���ض��ت��دام��ة ح��ي��ث ت��ت��ج��ه دولة 
نحو  امل�ضرفة  مب�ضريتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

امل�ضتقبل امل�ضرق الذي ت�ضنعه.
وركزت الندوة – التي ح�ضرها �ضعادة عبد اهلل ماجد 
يف  الوطنية-  واملكتبة  الأر�ضيف  ع��ام  مدير  علي  اآل 
اأ�ضبحت هدفاً  اأهميتها حيث  من  انطالقاً  التنمية 
اأن  �ضاأنها  وم��ن  احل��ي��اة،  مناحي  جميع  يف  من�ضوداً 
عمدت  لأهميتها  ون��ظ��راً  ورفاهيته،  بالفرد  ترتقي 

احلكومات اإىل و�ضع اخلطط وتوفري الأموال لها.
اأبوظبي  خطة  الوطنية  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف  وو���ض��ع 
تعّد  لأنها  ال��ن��دوة نظراً  اأ���ض��واء ه��ذه  2030 حتت 
طموحة  كخطة  ولأهميتها  كبرية،  ح�ضارية  نقلة 
الهتمام  تعك�س  التنمية، وهي  ت�ضهم يف دفع عجلة 
با�ضت�ضراف امل�ضتقبل ومواجهة التحديات التي تنجم 
عن التطور املت�ضارع، وتركز يف عملية النمو املدرو�س 
وامل�ضتدام، ومن هنا فاإن الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
راأى ت�ضليط ال�ضوء عليها يف مو�ضمه الثقايف2023 

الذي تركز ندواته يف مو�ضوع ال�ضتدامة.
ب����داأت ال��ن��دوة ال��ت��ي اأداره�����ا ال��دك��ت��ور ه���زاع النقبي 
بالأر�ضيف  احل��ك��وم��ي��ة  الأر����ض���ي���ف���ات  ق�����ض��م  رئ��ي�����س 
وئام  الأ���ض��ت��اذة  قدمتها  بجل�ضة  الوطنية  واملكتبة 
الها�ضمي من دائرة الإ�ضناد احلكومي، حتدثت فيها 
عن اإعالن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 

 2023 ع��ام  اهلل-  – حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
خلطة  ت��ط��رق��ت  ث���م  ال�ضتدامة”،  “عام  ل��ي��ك��ون 
وا�ضحة  روؤي��ة  اإر�ضاء  يف  واأهميتها   2030 اأبوظبي 
احتياجاتها  وت��ل��ب��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي،  ل���ض��ت��دام��ة  امل��ع��امل 
احلالية وامل�ضتقبلية، وتطوير املجتمع والرتقاء به، 
تعزيز  بهدف  التفكري  من  جديد  لنمط  وال��روي��ج 
مكانة الإمارة وروؤيتها بعيدة املدى؛ م�ضرية اإىل اأن 
اخلطة تطرح حلوًل مفاهيمية لتطوير الإم��ارة يف 

ربع القرن الثاين.
و���ض��ل��ط��ت ال��ه��ا���ض��م��ي ال�������ض���وء ع��ل��ى اأه�������داف خطة 

امل�ضتدامة  التنمية  واأه����داف  واأج��ن��دت��ه��ا،  اأب��وظ��ب��ي، 
وجدول  �ضاملة  ط��ري��ق  خريطة  مبثابة  تعد  ال��ت��ي 
اأعمال طموح يتطلب �ضيا�ضات وا�ضتثمارات حتويلية 
واإ����ض���راك اجل��م��ي��ع يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ون��اق�����ض��ت حتديات 
مبواجهة  الإم��������ارات  ودور  امل�����ض��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التحديات العاملية، وا�ضتعر�ضت جوانب واقعية من 

اهتمام اأبوظبي بال�ضتدامة.
وتوقفت املتحدثة يف مدينة م�ضدر التي تعّد واحدة 
ال�ضرق  يف  امل�ضتدامة  العمرانية  امل�ضاريع  اأب��رز  من 
الأو�ضط، واأ�ضارت اإىل املخطط الذي و�ضعته حكومة 

يكفل  امل��دي��ن��ة مب��ا  ي��ر���ض��م م�ضتقبل  وه���و  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضتدامة يف كل الأن�ضطة احلياتية.

واأث������رت ال��ه��ا���ض��م��ي اجل��ل�����ض��ة ب��ح��دي��ث��ه��ا ع���ن ثقافة 
البتكار وال�ضتدامة يف العمل احلكومي، والأ�ضاليب 
املوؤ�ض�ضات  يف  امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق  املقرحة 

احلكومية.
حم�ضن  حمد  املهند�س  حت��دث  الثانية  اجلل�ضة  ويف 
عبد اهلل رئي�س ق�ضم الدرا�ضات الفنية بقطاع البنية 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  البلدية  واأ�ضول  التحتية 
بنية حتتية عاملية  ال�ضتدامة نحو  عن مبادرات   –

املوا�ضفات2023م، اأ�ضار فيها اإىل ما حققته بلدية 
احلكومية  اخلدمات  يف  نوعية  قفزات  من  اأبوظبي 
والإجن��ازات على ال�ضعد املحلية والعاملية يف جمال 
ال�ضتدامة  ل�ضراتيجية  وتطرق  التحتية،  البنية 
للبنية التحتية، وخمرجات واإجن��ازات ا�ضراتيجية 
امل�ضتهدفة  امل���ج���الت  ع���ن  وك�����ض��ف  ال���ذك���ي���ة،  امل����دن 
يف امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة م��ث��ل: امل��ي��اه وال��ط��اق��ة، والبيئة 
بالتف�ضيل عن  واملعرفة، وحتدث  والأداء  والبتكار، 
اأبوظبي لالإنارة الذكية ومراحله،  مو�ضوع م�ضروع 
ا�ضتدامة  لت�ضنيف  اأب��وظ��ب��ي  ن��ظ��ام  م��و���ض��وع  وع���ن 

الطرق... وغريها من املوا�ضيع. 
ثم حتدث عن اإدارة وتطوير اأ�ضول البنية التحتية، 
وعن مبادرات ا�ضتدامة البنية التحتية، وا�ضتعر�س 
ا�ضتخدام  مثل:  ال�ضتدامة،  م��ب��ادرات  من��اذج  بع�س 
الإ�ضفلتية،  اخل��ل��ط��ات  يف  ت���دوي���ره  امل���ع���اد  امل���ط���اط 
ال����زراع����ة واملياه  ل���درا����ض���ات  ال��ت��ج��ري��ب��ي  وامل�������ض���روع 
با�ضتخدام  الذكية  والإن����ارة  البيئية،  وال���ض��ت��دام��ة 

الطاقة ال�ضم�ضية... وغريها.
ويف اجلل�ضة الأخرية قالت الدكتور ودمية الظاهري 
الأ�ضتاذة يف جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية: 
ع��ل��ى خطط  م���ث���ال   2030 اأب���وظ���ب���ي  ت��ع��د خ��ط��ة 
التنمية امل�ضتدامة التي اأر�ضت فيها حكومة اأبوظبي 
خطة طويلة الأمد ت�ضتمر حتى 2030 ترتكز على 
املوارد  وتنمية  القت�ضادية،  التنمية  اأهمها:  حماور 
التحتية  البنية  وتطوير  والب�ضرية،  الجتماعية 
الأداء  مب�ضتوى  والنهو�س  البيئة،  على  واملحافظة 

احلكومي.
ال�ضبعة  الأه���داف  ودمي��ة  ال��دك��ت��ورة  ا�ضتعر�ضت  ث��م 

ع�ضر لروؤية اأبوظبي 2030م.
�ضركة  وعلى  مبادلة،  �ضركة  على  ال�ضوء  و�ضلطت 
اأبوظبي،  كلينك  وك��ل��ي��ف��الن��د  للت�ضنيع،  ���ض��رات��ا 
دولة  جت��رب��ة  اأن  اإىل  وخ��ل�����ض��ت  م�����ض��در،  وم��دي��ن��ة 
من  ف��ري��دة  التنمية  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
قيادة  تولتها  املختلفة  مراحلها  ك��ل  ففي  ن��وع��ه��ا، 
املخل�ضني  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  ب���ذل���ك  م�����ض��ت��ع��ي��ن��ة  ح��ك��ي��م��ة، 
واخلربات العاملية ذات امل�ضتوى العاملي؛ ولذا متيزت 
اإجن�����ازات ع��امل��ي��ة يف فرة  ال���دول���ة مب��ا حققته م��ن 

زمنية ق�ضرية.

ندوة جديدة يف عام ال�ستدامة 

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شلط ال�شوء على التنمية امل�شتدامة بخطة اأبوظبي 2030

•• اأبوظبي- الفجر

اآل  ب��ن زاي��د  حت��ت رع��اي��ة فخرية م��ن �ضمو ال�ضيخ ع��ب��داهلل 
مهرجان  اختتم  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان، 
الفنون  م��رك��ز  امل��ق��ام��ة يف   20 ال���  اأب��وظ��ب��ي فعاليات دورت���ه 
�ضل�ضلة من  ���ض��م��ت  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي،  ن��ي��وي��ورك  ب��ج��ام��ع��ة 

العرو�س الفنية واملو�ضيقية. 
جمموعة  م��ن  بتنظيم   2023 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  واأق��ي��م 
توٌق  التطور،  “اإرادة  �ضعار  حتت  والفنون  للثقافة  اأبوظبي 
و�ضهد برنامج الفعاليات الرئي�ضي م�ضاركة نخبة  للريادة”، 
من اأ�ضهر الفنانني واملو�ضيقيني الكال�ضيكيني على م�ضتوى 

الدولية  �ضوبان  مب�ضابقة  الفائز  ليو،  برو�س  وق��دم  العامل. 
تلتها  14 مار�س،  الثالثاء  يوم  بيانو مميزة  للبيانو، حفلة 
�ضنغهاي،  من  ال�ضهري  البيانو  عازف  �ضانغ،  لهوت�ضنغ  حفلة 
يوم اخلمي�س 16 مار�س. واختتم املهرجان فعالياته يف 20 
مار�س بحفل ا�ضتثنائي للعزف على الكمان والبيانو تقدمه 

العازفة ليا زو واملو�ضيقي بنيامني إجنلي.
جمموعة  موؤ�ض�س  اخلمي�س،  اإبراهيم  ه��دى  �ضعادة  وقالت 
ملهرجان  الفني  واملدير  املوؤ�ض�س  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي 
يف  الفنون  مركز  مع  بال�ضراكة  املهرجان  “يقّدم  اأبوظبي: 
جامعة نيويورك اأبوظبي، �ضل�ضلة العزف املنفرد لثالثة من 
اأ�ضهر عازيف البيانو والكمان، هم عازف البيانو العاملي برو�س 

يف  الأول  ظهورهما  يف  زو،  ليا  املعجزة  الكمان  وعازفة  ليو، 
العامل العربي، ين�ضم اإليهما عازف البيانو ال�ضهري هو�ضني 
زان����غ، ال����ذي ي��ع��ود جم����ددا ���ض��م��ن م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي بعد 
املركز  اأورك�ضرا  جانب  اإىل   2017 ع��ام  الأوىل  م�ضاركته 

الوطني ال�ضيني للفنون الأدائية«.
املتقد  اخليال  على  ال�ضوء  املبادرة  هذه  “ت�ضلط  واأ�ضافت: 
بتحفيز  ال��ت��زام��ن��ا  تعك�س  كما  امل��ذه��ل،  املو�ضيقي  والإت���ق���ان 
�ضركاء  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  يف  والفني  الثقايف  احل���راك 
بالذائقة  والرت����ق����اء  وامل��ج��ت��م��ع��ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ب��رن��اجم��ن��ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ����الل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال���ت���ج���ارب امللهمة 
املو�ضيقى  مقطوعات  روائ���ع  يعزفون  ال��ذي��ن  للمو�ضيقيني 
بينهم  العامليني  املو�ضيقيني  امل��وؤل��ف��ني  لكبار  الكال�ضيكية 
الأحمر  امل�����ض��رح  ا�ضت�ضاف  واآخ��رون«.ح��ي��ث  وب���اخ  بيتهوفن 
ليو،  البيانو برو�س  14 مار�س عازف  يوم  الفنون  يف مركز 
الفائز مب�ضابقة �ضوبان الدولية للبيانو لعام 2021. وقدم 
املقطوعات  م��ن  �ضل�ضلة  ت�ضّمن  مم��ي��زاً  م��ن��ف��رداً  ع��زف��اً  ليو 
واملعروف  ال�ضهري  العازف  واأدى  وال�ضاعرية.  الكال�ضيكية 
بحفالته املميزة يف اأبرز الوجهات العاملية جمموعة خمتارة 
القاعة  ا�ضت�ضافت  ولي�ضت.كما  و�ضوبان  رامو  من معزوفات 
الزرقاء يف مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي يوم 16 
اأدى  وال��ذي  �ضانغ،  هوت�ضني  ال�ضهري  البيانو  ع��ازف  مار�س 
جمموعة من اأ�ضهر مقطوعات بيتهوفن. وا�ضتمتع اجلمهور 
الذهبية  بامليدالية  الفائز  لهوت�ضني،  املميز  املنفرد  بالعزف 
العاملية  كليبورن  الثالثة ع�ضرة من م�ضابقة فان  ال��دورة  يف 
للبيانو.وا�ضت�ضافت القاعة الزرقاء يف مركز الفنون بجامعة 
مو�ضيقياً  حفاًل  كذلك  مار�س   20 ي��وم  اأبوظبي  نيويورك 
ال�  و�ضاحبة  ال�ضينية  الربيطانية  الكمان  عازفة  زو،  لليا 
بنيامني  ال�ضوي�ضري  ال��ب��ي��ان��و  ع���ازف  وراف��ق��ه��ا  ع��ام��اً،   16
اإجنلي، حيث قدم الثنائي جمموعة من مقطوعات موزارت 

و�ضراو�س وديبو�ضي وفينياو�ضكي و�ضارا�ضات.

اختتام فعاليات دورة مهرجان اأبوظبي 
يف مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي

••  دبي -د.حممود علياء

وال���راث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  م��رك��ز  وق���ع 
بدبي يوم الأربعاء 22 مار�س ، مذكرة تفاهم 
لندن  يف  الثقايف  للتبادل  ال�ضيهاتي  مركز  مع 
ب��ه��دف ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف يف املجالت 
امل�ضركة بينهما.  وُت�ضهم التفاقية يف تعزيز 
العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الثقايف  التبادل 
تنظيم  على  العمل  اإىل  بالإ�ضافة   ، واملعرفية 
ع��م��ل م�ضركة  ون������دوات وور�������س  م����وؤمت����رات 
واملعرفة،  الأف���ك���ار  ل��ت��ب��ادل  م��ن�����ض��ة  ،وت���وف���ري 
اأف�ضل  ح����ول  وامل���ع���رف���ة  امل���ع���ل���وم���ات  وت����ب����ادل 
وقع  ال��ث��ق��ايف.   الت�ضامح  تعزيز  يف  امل��م��ار���ض��ات 
جاد،  كامل  حممد  ال��دك��ت��ور  التفاهم  م��ذك��رة 

مدير عام مركز جمعة املاجد للثقافة والراث 
بدبي، والدكتورة هالة املنياوي، رئي�س جمل�س 
اإدارة مركز ال�ضيهاتي للتبادل الثقايف يف لندن 
الدكتورعزالدين  التوقيع  حفل  ح�ضر  كما   ،
، رئي�س ق�ضم الدرا�ضات والعالقات  بن زغيبة 
والدكتور   ، املاجد  جمعة  مركز  يف  اخلارجية 
اأح���م���د ب��رجن��ك��ج��ي امل�����ض��ت�����ض��ار ال��ث��ق��ايف ملركز 
ال�ضيهاتي .  وقد اأعربت الدكتورة هالة املنياوي 
الثقايف،عن  للتبادل  ال�ضيهاتي  مركز  ممثلة   ،
املاجد  جمعة  م��رك��ز  م��ع  لل�ضراكة  ت��ق��دي��ره��ا 
ال�ضوء على  للثقافة والراث بدبي، و�ضلطت 
للمهنيني  ال�ضراكة  �ضتوفرها  التي  الفر�ضة 
والأك��ادمي��ي��ني وال��ب��اح��ث��ني م��ن ك��ال البلدين 

للتعاون والتعلم من بع�ضهم البع�س. 

مركز جمعة املاجد يوقع مذكرة تفاهم مع مركز ال�شيهاتي للتبادل الثقايف  
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حلقات  )ثماين  امل�ضل�ضل  اأح���داث  ت��دور 
ق�����ض��رية( يف م��ط��ع��م حم��ل��ي ���ض��غ��ري يف 
كارمي  ال�ضيف  يديره  �ضيكاغو،  مدينة 
)جريميي اآل��ن واي��ت(، وه��و ط��اه حائز 
على جائزة جيم�س بريد لأف�ضل �ضيف، 
يف  الرئي�ضيني  ال��ط��ب��اخ��ني  اأح���د  وك���ان 
لدليل  وف��ٌق��ا  ال��ع��امل  اأف�����ض��ل مطعم يف 

.Eater
املتوارث  العائلي  املطعم  كارمي  يت�ضلم 
لأ�ضباب  م��اي��ك��ل  �ضقيقه  ان��ت��ح��ار  ع��ق��ب 
مبهمة، ويقرر حتويل النظام الع�ضوائي 
"ابن  ب��رف��ق��ة  �ضقيقه  عليه  ���ض��ار  ال���ذي 
باكراك(  مو�س  )اإي��ب��ون  ريت�ضي  العم" 
اآخر  اإىل  املطعم،  بجودة  واأودى  �ضابًقا 

املوظفة  فيعني  ح��داث��ة،  واأك���رث  ر�ضمي 
اجلديدة املتخرجة من اأكادميية الطبخ 
م�ضاعدة  اإي���دي���ب���ريي(  )اأي������و  ���ض��ي��دين 
اللواء  ن��ظ��ام  ويطبق  ال��ط��ه��اة،  لرئي�س 
الهرمي  الت�ضل�ضل  لتحديد  الفرن�ضي 
الوظيفي، ويق�ضي يومه يف حل امل�ضاكل 
واإ���ض��الح الأع��ط��ال والأع�����ض��اب التالفة 
بالهالو�س  الختناق  ويف  املطعم،  داخل 

والذنب وال�ضجائر الرخي�ضة خارجه.
املهرئ  امل���ط���ب���خ  ك����ارم����ي  ي����راأ�����س  ل 
يرث  ب��ل  فح�ضب،  املخلخلة  وم��ع��دات��ه 
اأ�ضغر  مكان  و�ضط  النا�ضئة  �ضراعاته 
من اأن يت�ضع لل�ضغائن، واأكرب من قدرة 
���ض��اب��ني ل مي��ل��ك��ان ���ض��ي��ًئ��ا ع��ل��ى اإدارت�����ه. 
اأ���ض��ئ��ل��ة ح����ول ه���وي���ة املطعم  وي����واج����ه 
ومكانته ال�ضو�ضيولوجية، واأخرى تتعلق 
ا�ضرداد  العم  يريد  وامللكية؛  بال�ضلطة 
ت��اأت��ي الأخت  امل��ك��ان، كما  ���ض��راء  اأو  دينه 
ال�ضرائب،  م�ضلحة  من  �ضيئة  باأخبار 
ويجرب طاقم العمل على اإقامة حفالت 
عزوبية غالًبا ما ينتهي معظمها بك�ضر 
وال����ط����اولت. ل �ضيء  ال��ع��ظ��ام  ب��ع�����س 
ي���ج���ري ك��م��ا ي���ج���ب. م���ع ذل�����ك، يعتزم 
كارمي اإنقاذ املطعم العائلي، لأ�ضباب ل 

يبدو اأنه يعرفها حتى.
املطعم  ت���ط���وي���ر  يف  حم���اول���ت���ه  ت���ب���دو 
مع  خا�ضة  الأم����ر،  ب���ادئ  يف  �ضوريالية 
ال�ضحية،  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ت��ق��اري��ر  ان���ح���دار 
وتفاقم  ال���ردي���ئ���ة  ال�����ض��ب��اك��ة  وت���ف���ج���ر 
الوقت  ذات  ففي  ال�ضارع".  "م�ضاكل 
على  كارمي موظفيه  فيه  ال��ذي يجرب 
مرورهم  اأث���ن���اء  ت��ن��ب��ي��ه��ات  ي��ط��ل��ق��وا  اأن 
حوادث  م��ن  خ��وًف��ا  ال�ضاخنة  ب��ال��ق��دور 
ر�ضا�ضة  املطعم  واجهة  تتلقى  العمل، 
جم��ه��ول��ة امل�����ض��در، ل ي��ب��دو اأن��ه��ا ت�ضر 
ب�ضمعة املحل املوجود اأ�ضاًل يف حي لبيع 

املخدرات، والودود مع فتيان زواياه.

يتحدث خمرج العمل عن لفتة مطعم 
م�ضل�ضل  ل�����ض��ن��اع��ة  األ��ه��م��ت��ه  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
الالفتة:  ع��ل��ى  ُك��ت��ب   ،The Bear
اإل   ،2022 عام  اأنه  من  الرغم  "على 
تلك  تو�ضح  هنا".  ي��زال  ل   1988 اأن 
ريفر  حي  مطاعم  معظم  ح��ال  املقولة 
نورث التي افتتحت منذ ثالثني عاًما، 
ل��ت��غ��دو ���ض��ي��ًئ��ا اأك���رث م��ن جم���رد "مكان 
مرتعا  ف��ت�����ض��ب��ح  الطعام"،  ل���ت���ق���دمي 
الذين  اأولئك  املتكررين،  الزبائن  لذات 
بلغاتهم  وال��ت��ح��دث  الت�ضكع  ي���ري���دون 
بطالقة، والتدخني يف الأماكن املغلقة، 
املف�ضلة.  �ضطريتهم  ي��ت��ن��اول��ون  بينما 
تلك  عن  منوذًجا   The Bear ي�ضع 
املطاعم التي اكت�ضحتها موجة احلداثة 
�ضاندويت�س  املطعم  يقدم  اإذ  اأمريكا،  يف 
حل���م ال��ب��ق��ر الإي����ط����ايل ال�����ذي ن�����ض��اأ يف 
املن�ضرم،  القرن  ثالثينيات  يف  �ضيكاغو 
اأ�ضواق  يف  ح��دي��ًث��ا  عليه  الطلب  وازداد 
 The امل���دي���ن���ة ب��ع��د ع���ر����س م�����ض��ل�����ض��ل

.Bear
مع  وا�ضحة  تقاطعات  ال�ضطرية  لتلك 
اأولئك  خا�ضة  واأب��ن��ائ��ه��ا،  املدينة  هوية 
اإيطالية،  اأ�ضول  من  ينحدرون  الذين 
�ضكل  اإذ طاملا  العم" ريت�ضي،  "ابن  مثل 
ذل���ك ال��ط��ب��ق ال��رخ��ي�����س ن�����ض��ب��ًي��ا وجبة 
العاملة  والطبقة  للمهاجرين  منا�ضبة 
يف اأمريكا، ورد فعل على �ضناعة اللحوم 
بداأت  التي  ال�ضال�ضل  ومطاعم  املعلبة 

بالنت�ضار يف الع�ضرينيات.
الرئي�ضي  امل����ك����ون  وه�����و  ال���ل���ح���م،  اأم������ا 
لل�ضطرية ال�ضهرية، واأحد اأهم ا�ضتعارات 
بالثقافة  ا�ضتهالكه  فريتبط  امل�ضل�ضل، 
الأم��ريك��ي��ة ب�ضكل وث��ي��ق، خ��ا���ض��ة عرب 
الأمريكية  ال�ضخ�ضية  �ضياغة  يف  دوره 
الأرا����ض���ي  م��ل��ك��ي��ة  ب���ن���زع  "الفخورة" 
ال�ضيادين  م���ن  الأم���ريك���ي���ة  ال��ه��ن��دي��ة 

امل��ا���ض��ي��ة وتطوير  ل��رب��ي��ة  وامل����زارع����ني 
ا،  اأي�ضً و"املتخمة"  ال��ل��ح��وم،  ���ض��ن��اع��ة 

تعبرًيا عن الكتفاء الذاتي.
للحم،  الأه����م  املفاهيمي  ال��ع��ام��ل  ل��ك��ن 
 The Bear ع��ل��ي��ه  ي���رك���ز  وال��������ذي 
ب�ضكل خا�س، فيكمن باعتبار ا�ضتهالكه 
ال���ذك���ورة املفرطة،  اأ���ض��ك��ال  ���ض��ك��اًل م��ن 
الأمريكية  ال��ع��ام��ي��ة  يف  وا���ض��ت��خ��دام��ه 
 )Beef( ال������ن������زاع  ع����ل����ى  ل����ل����دلل����ة 
كونه  عن  ف�ضاًل  املفتولة،  والع�ضالت 
البنيوية  التغيريات  يف  اأ�ضا�ضًيا  عاماًل 
يف  احلديثة  املجتمعات  تقرحها  التي 

التحول اإىل نظام غذائي نباتي.
�ضليل  وه��و  ك��ارم��ي،  �ضخ�ضية  تتعار�س 
امل��ط��اع��م الأوروب���ي���ة احل��دي��ث��ة وحريف 
بالعني  ت��رى  اأن  م��ن  الأ�ضغر  الأط��ب��اق 
امل�����ج�����ردة، م����ع ت������راث امل���ط���ع���م وروح�����ه 
عنها  يعرب  الأخ��رية  تلك  الكال�ضيكية. 
ال�ضديق  ري��ت�����ض��ي،  ال��ع��م  اب���ن  ب��و���ض��وح 
ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د ع��ن ك��ارم��ي يف اآن؛ 
رجل قد يوا�ضل �ضريه حتى واإن ُطعن 
ويرف�س  فعاًل(،  يحدث  )اأم��ر  ب�ضكني، 
بعناد قواعد كارمي اجلديدة، انطالًقا 
من ولئه ملايكل، ولكل ما متثله �ضطرية 

اللحم الإيطالية لأبناء جلدته.
تعبث  ف��ال��ت��غ��ي��ريات  ل��ل��ب��ق��ي��ة،  بالن�ضبة 
معاقلهم  اآخ��ر  وتهدد  املعتاد،  بنظامهم 
الوحيد  اإث��ب��ات��ه��م  وت��دح�����س  امللمو�ضة، 
على اأنهم ما زالوا موجودين، مثل تينا؛ 
الإنكليزية  تتحدث  التي  املطعم  �ضيدة 
عائلتها  اإب���ق���اء  يف  وجت��اه��د  ب�����ض��ع��وب��ة، 
بعيًدا عن وح�ضية الفقر يف ال�ضارع. اأما 
اخلباز ماركو�س، وقد اأكد خمرج العمل 
اأنه �ضخ�ضية "علينا جميًعا اأن نحميها"، 
فتحفزه تلك التجديدات وتوقظ حلمه 
املثالية،  ال���دون���ات  ���ض��ن��اع��ة  يف  الأب�����دي 
حم��اف��ًظ��ا ع��ل��ى ت��رك��ي��زه و���ض��ط غليان 

وتر�ضب  حوله،  من  النحا�ضية  ال��ق��دور 
الأحالم ميتًة يف قعرها.

العوامل  نحت  يف  العمل  �ضانع  يجتهد 
النف�ضية لل�ضخ�ضيات، وي�ضنع مبعايري 
كل  ميثل  منطية،  غ��ري  ثنائية  دقيقة 
من ريت�ضي وكارمي قطبيها املتنافرين. 
عاملني  م��ن  ينحدران  ال�ضابني  اأن  وم��ع 
امل�ضل�ضل  يفر�س  ل  كلًيا،  متناق�ضني 
اأن اأحدهما يقدم روؤية اأكرث �ضواًبا عن 
الأقل،  على  لذاته  اأدق  فهًما  اأو  العامل 
العميق  اأ���ض��اه  ع��ن  ريت�ضي  ي��ع��رب  فكما 
واجل�ضدي،  اللفظي  والعنف  بالتهكم 
بالت�ضتت وعدم  العميق  ويخفي �ضعوره 
اإزاء  ال��ت��ع�����ض��ب  الن���ت���م���اء مب���زي���د م���ن 
اأ�ضوله، يدفن كارمي م�ضاعره عميًقا؛ 
الأر�ضيات  وي���ف���رك  اخل�������ض���ار  ي��ق��ط��ع 
وي�ضغل نف�ضه مبهام روتينية متنعه عن 
بفعل  الدهني  �ضعره  مم�ضًدا  التفكري، 
داف��ًع��ا معه  ال����وراء،  اإىل  الطبخ  اأب��خ��رة 
بالأفكار ال�ضامة والهالو�س خلف ظهره 

اإىل حني اأن ينتهي النهار ال�ضاق.
م�ضابه  واإدم���اين،  هو�ضي  املهني  �ضلوكه 
مايكل.  اأخيه  بحياة  اأودى  ال��ذي  ل��ذاك 
ه���و ال��ب��ط��ل امل���ع���ط���وب، ���ض��دي��ق نريان 
اأخ���ي���ه بعدما  امل���ك���وي ب��رح��ي��ل  امل���وق���د، 
ل�ضنوات قبل وفاته من  الأخ��ري  جتنبه 
ب��ي��ئ��ة عمل  ���ض��ب��ب، وال��ن��اج��ي م���ن  دون 
�ضامة، يبدو اأنه مل يتخل�س حتى اليوم 

من اآثارها املدمرة.
باحللل  امل�����ض��ب��ع  امل�����ض��ه��د  ذل�����ك  خ���ل���ف 
املت�ضخة،  وال�����ض��داأ و���ض��م��ادات اجل���روح 
املعا�ضر،  العامل  تكمن �ضورة فجة عن 
و�ضحيتها  ال�����ض��ام��ة  ل��ل��ذك��ورة  وان��ت��ق��اد 
موؤملة  ريت�ضي، وحكاية  الأكرث و�ضوًحا، 
ع��ن اخل�����ض��ارة والإدم����ان والن��ت��ح��ار مع 
ق�ضة مايكل، اأو رمبا ت�ضاوؤل عميق عن 
جدوى العي�س وعما اإذا كان من املمكن 

بعد جعل العامل "مكاًنا اأف�ضل"؛ �ضوؤال 
تطرحه نهاية امل�ضل�ضل على نحو مفاجئ 
 ،Deus ex machina وباأ�ضلوب 
"الإلهي"، وفًقا  اآلة تهبط باحلل  وهي 
لتقاليد امل�ضرح الإغريقي، عندما تف�ضل 

حلول الأر�س يف حل العقدة.
 The Bear ع��ن  احل��دي��ث  ينبغي  ل 
الهائلة  الأداءات  اإىل  التطرق  دون  من 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ك���ل م���ن واي����ت وباكراك 
امل�ضبعة  ال�����ض��ورة  ذك��ر  اأو  واإي��دي��ب��ريي، 
بو�ضر  م��ن  ب���دًءا  والتفا�ضيل،  باللون 
لع�ضر  بت�ضميمه  يعيدنا  ال��ذي  العمل 
الت�ضكيالت  اإىل  الدعائية،  الكولجات 
وال�ضينماتوغرايف  وال��ك��وادر  الب�ضرية 
ال�  تقنية  ا  خ�ضو�ضً بعناية،  امل��درو���ض��ة 
Close up لإبراز حتديقة اأو حركة 
يد اأو اللقطات الطويلة غري املتقطعة، 
التي يتجاوز طول بع�ضها ال�17 دقيقة، 
تنقل  مت�ضارعة  م��ون��ت��اج  عمليات  ع��رب 

حدة املواقف واإيقاعها،
 و�ضوًل اإىل الرباعة الكبرية يف جت�ضيد 
الكوالي�س اخللفية للمطاعم، واأجوائها 
اجللو�س  غ���رف  وح���دة  اأو  اجلحيمية، 
عتمة  وج��ه  يف  ال�ضادحة  وتلفزيوناتها 

الليل.
اأًيا كانت ال��دللت، وهي كثرية يف هذه 
الو�ضفات   The Bear ينبذ  احلالة، 
متقن  ت��ل��ف��زي��وين  ب�ضيناريو  اجل���اه���زة 
كتبه خمرج العمل كري�ضتوفر �ضتورير، 

اإىل جانب جوانا كالو، واآخرين.
 ومع اأنه �ضنف كوميدًيا، ونال جائزته، 
ورمبا اأخرى عديدة قادمة، وفًقا لتلك 
مع  يثبت   The Bear اأن  اإل  الفئة، 
مرور الوقت اأنه م�ضل�ضل يتجاوز حدود 
لنف�ضه  ويحجز  اجل��اه��زة،  الت�ضنيفات 
مكاًنا اأهم من ذاك الذي تتناف�س عليه 

الأعمال التجارية يومًيا.

فاز املمثل والكوميدي اآدم �ضاندلر بالن�ضخة 
ال���راب���ع���ة وال��ع�����ض��ري��ن م���ن ج���ائ���زة مارك 

ت��وي��ن ل��ل��ف��ك��اه��ة الأم���ريك���ي���ة م���ن مركز 
ك��ي��ن��ي��دي ي���وم اأم�������س الأح������د، وذل����ك يف 
قدمها  التي  بالكوميديا  احتفت  اأم�ضية 

وم�ضريته املهنية.
بكوميديا  الح��ت��ف��اء  الأم�����ض��ي��ة  ���ض��ه��دت  ف��ق��د 

�ضاندلر التي رغم اأنها مل تنل حظا كبريا من اإعجاب 
النقاد، فازت باإعجاب �ضريحة كبرية من اجلمهور ودرت مليارات 

الدولرات.
و�ضعد اأ�ضدقاء �ضاندلر وزمالوؤه يف التمثيل، اإىل جانب والدته وزوجته، 
على م�ضرح مركز كينيدي مل�ضاركة املمثل حلظة التكرمي وت�ضليط ال�ضوء 

(�ضتاند-اأب) كوميدي ومثل يف  على تطوره يف عدة مراحل قدم فيها 
اأفالم �ضينمائية وغنى.

على  ح�ضلوا  اآخ��ري��ن  كوميديني  �ضفوف  اإىل  بذلك  �ضاندلر  ين�ضم 
ت�ضابيل وجوليا  ودي��ف  �ضتيوارت  ج��ون  ت��وي��ن، منهم  م��ارك  ج��ائ��زة 
مرييف  واإدي  بورنيت  وك���ارول  ليرمان  وديفيد  دريفو�س  لوي�س 

واإلني دي جينريي�س.
كليمن�س،  �ضامويل  والكاتب  ال��روائ��ي  ا�ضم  على  اجلائزة  �ضميت 

املعروف با�ضمه امل�ضتعار مارك توين.

اآدم �شاندلر يفوز 
بجائزة مارك توين9 

للكوميديا
ك�ضف امل��م��ث��ل ال�����ض��اب ك���ول ���ض��ربو���س يف اآخ���ر ل��ق��ائ��ات��ه، اإنه 
من  الكثري  يف  ت�ضببا  راي��ن��ه��ارت  ليلي  ال�ضابقة  و�ضديقته 
�ضرح  حيث  عالقتهما،  اأثناء  البع�س  "ال�ضرر" لبع�ضهما 
اأن كالنا  اأع��ل��م  واأن���ا  �ضعًبا،  الأم���ر  قائال:" ك��ان  ���ض��ربو���س 
ووفًقا  البع�س"،  لبع�ضنا  ال�ضرر  من  كبري  ق��در  يف  ت�ضبب 
�ضربو�س  اأك��د   ،"nme" موقع  على  ن�ضر  ال��ذى  للتقرير 
"كل واح����دة تقريًبا" من  ل��ل��خ��داع م��ن ق��ب��ل  ت��ع��ر���س  اأن����ه  
يناير  يف  ورينهارت  �ضربو�س  ال�ضابقات.انف�ضل  �ضديقاته 
2020 بعد ما يقرب من ثالث �ضنوات من املواعدة، واأكد 
اأن بطلى  العاملية،  امل��واق��ع  اأح��دى  ل�  الوقت  ذل��ك  م�ضدر يف 
فريو�س  ان��ت�����ض��ار  ق��ب��ل  انف�ضال   ،Riverdale م�ضل�ضل 
كورونا، واأ�ضاف يف حينها امل�ضدر: "اإنهم ل يزالون اأ�ضدقاء 
جيدين".يف �ضهر اأغ�ضط�س من ذلك العام، اأ�ضارت راينهارت 
اأخربت  عندما  �ضربو�س،  عن  انفا�ضلها  اإىل  يبدو  ما  على 
"رمبا  امل��ا���ض��ي��ني  ال�����ض��ه��ري��ن  اأن   Refinery29 م��وق��ع 

)كانا( الأ�ضهر القليلة الأكرث عاطفية يف حياتي".
اأن  النف�ضي،  معاجلي  قائلة:"اأخربين  راينهارت  و�ضرحت 
ج�ضدك مير مبرحلة ان�ضحاب من احلب، حيث اأنك اعتدتى 
واللحظات  احل��ب  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على  احل�����ض��ول  على 
ال�ضعيدة بينك وبني ال�ضخ�س الذي ت�ضعرى باحلب جتاه، 
ول� هذا فاأن يف  حلظات من حياتي، متنيت التخل�س من كل 

حلظات الأمل، حتى لو ملدة يوم، اأو ثانية، اأو �ضاعة".
واأنهت راينهارت حديثها قائلة:" لن اأحتدث اأبًدا ب�ضراحة 
ع����ن ����ض���يء ���ض��خ�����ض��ي م���ث���ل الن���ف�������ض���ال، لأن ه�����ذا الأم�����ر 
بطريقتى  الكتئاب  مع  للتعامل  ا�ضطررت  ولهذا  خا�س، 

اخلا�ضة".

كول �شربو�س: اأنا وليلي راينهارت
 ت�شببنا يف "�شرر" لبع�شنا

امل�ساهدات احلالية، بعد فوز  The Bear قوائم  احتل م�سل�سل 
اآلن وايت بجائزة غولدن غلوب عن اأف�سل ممثل  املمثل جريميي 
يكن  مل   .2023 لعام  كوميدي  اأو  مو�سيقي  تلفزيوين  م�سل�سل  يف 
The Bear قبلها عماًل "مرتقًبا"، يرجى منه اأن يح�سد ماليني 
امل�ساهدات والأرباح، كما مل ت�سبقه حمالت دعائية وت�سويقية 
مكلفة، اأو اأ�سماء �سخمة ت�سمن جناحه اجلماهريي. بف�سل تلك 
 The Bear الأ�سباب الإنتاجية، واأخرى تتعلق بنوع العمل، �سكل
رهاًنا خطًرا قبلته �سركة FX من دون تردد، واأعلنت اأنها �ست�سدر 

ا. جزًءا اآخر عنه يف الأ�سهر القليلة القادمة اأي�سً
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عالمات بع�شها يظهر على اجللد وت�شري اإىل 
مرحلة متقدمة من مر�س الكبد الدهني

من  جمموعة  ه��و   ،)NAFLD( الكحويل  غ��ري  الدهني  الكبد  مر�س 
اأن تت�ضبب يف  احلالت التي ي�ضببها تراكم الدهون يف الكبد، والتي ميكن 

م�ضاعفات خطرية اإذا مل تتم معاجلة اأعرا�ضها مبكرا.
ول�ضوء احلظ، فاإن قلة الأعرا�س تعني اأن الكثري من النا�س �ضي�ضابون بتلف 
الكبد على املدى الطويل. واأحيانا تكون ال�ضعريات الدموية املك�ضورة على 

�ضطح اجللد عالمة على اأن مر�س الكبد قد اأخذ منعطفا نحو الأ�ضواأ.
"املرحلة  ف���اإن   ،UK  Health  Liver اخل��ريي��ة   للموؤ�ض�ضة  ووف��ق��ا 
الرابعة" من مر�س الكبد الدهني غري الكحويل هي تليف الكبد، وميكن 

اأن ت�ضتغرق �ضبع �ضنوات لتتطور بعد ت�ضخي�س التليف.
وت�ضيف موؤ�ض�ضة Inform NHS: "عادة ما تكون هناك اأعرا�س قليلة 
خالل املراحل املبكرة من تليف الكبد. ومتيل امل�ضاكل امللحوظة اإىل التطور 

مع زيادة تلف الكبد".
وهذا لأنه يف املرحلة املبكرة من تليف الكبد، يكون الكبد قادرا على العمل 

ب�ضكل �ضحيح على الرغم من تعر�ضه للتلف.
الكبد،  بتليف  امل�ضابني  العديد من  اأعرا�س على  اأي  الواقع، ل تظهر  ويف 
نحو  على  اأعرا�س  اأي  ظهور  عدم  مع  ل�ضنوات،  جيدة  ب�ضحة  اأنهم  ويبدو 

ثلثهم على الإطالق.
اأو  �ضفراء  نتوءات  تظهر  قد  تدريجي،  ب�ضكل  الكبد  وظائف  تدهور  وم��ع 

خطوط حمراء �ضغرية اأو طفح جلدي على اجللد.
واخلطوط احلمراء ال�ضغرية على اجللد، عادة فوق م�ضتوى اخل�ضر، هي 
الكبد الدهني غري الكحويل )NAFLD( من  اأعرا�س معروفة ملر�س 

املرحلة الرابعة.
يف  الكبد  يف  ال��ده��ون  تراكم  يت�ضبب  عندما  الدموية  ال�ضعريات  وتت�ضكل 

تباطوؤ تدفق الدم اأو جتلطه، ما يوؤثر على �ضغط الدم.
من  اأرج����واين  اأو  اأح��م��ر  جلدي  بطفح  النا�س  ي�ضاب  الأح��ي��ان  بع�س  ويف   
"نقاط �ضغرية اأو بقع اأكرب" ناجتة عن نزيف من هذه الأوعية الدموية 

.manuals msd ال�ضغرية، بح�ضب
وت�ضتمر الهيئة ال�ضحية يف القول: "اإذا كانت وظيفة الكبد معطلة لفرة 
اأن تر�ضب نتوءات  طويلة، فقد ي�ضعر النا�س باحلكة يف كل مكان وميكن 

�ضفراء �ضغرية من الدهون يف اجللد اأو اجلفون".
وقد يالحظ ال�ضخ�س اأي�ضا تغريات يف �ضخ�ضيته، وم�ضاكل يف النوم مثل 

الأرق وفقدان الذاكرة والرتباك و�ضعوبة الركيز.
ويو�ضح Inform NHS اأن امل�ضطلح الطبي لهذا هو اعتالل الدماغ 
ي�ضتطيع  ل  التي  ال�ضموم  على  ال��ت��اأث��ري  يف  اجل�ضم  ي��ب��داأ  عندما  وي��ح��دث 

اجل�ضم اإزالتها.
وتقول موؤ�ض�ضة UK Health Liver: "يف هذه املرحلة، يتوقف الكبد 
عن العمل ب�ضكل �ضحيح وتبداأ الأعرا�س يف الظهور، مثل ا�ضفرار اجللد 
اإزالة  ال�ضعب  ال�ضفلية. ومن  ال�ضلوع  والأمل اخلفيف يف  العينني  وبيا�س 
الن�ضيج الندبي يف تليف الكبد، على الرغم من اأنه ميكن وقف املزيد من 

التقدم اإذا متت اإزالة �ضبب تلف الكبد".
الكبد، فمن املمكن  ال��واق��ع، على الرغم من ع��دم وج��ود ع��الج لتليف  ويف 

التحكم يف الأعرا�س وامل�ضاعفات اأو اإبطاء تقدمه.

• ما هو اأبطاأ حيوان لبون يف العامل ؟
 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�ضالن الثالثي اأ�ضابع القوائم فهو 
ي�ضري ب�ضرعة مائة ياردة يف ال�ضاعة والك�ضالن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�ضجار الغابات  ال�ضتوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�ضطى  
طائر؟ ا�سغر  حجم  • ما 

طائر  اإن��ه  �ضكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �ضئيل  طائر  ا�ضغر   
الطنان ل يزيد حجمه عن حجم النحلة ول يزيد طوله مع احت�ضاب 

الذيل 2.5 يعي�س الطنان يف كوبا  
هو ا�سغر حيوان يف العامل؟ • ما 

اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�ضغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإل باملجهر بع�س  حيوانات �ضغرية جدا بحيث ل ميكن روؤيتها 
1�ضنتمير  عن  لتزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �ضئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�ضف  

• هل تعلم اأن ال�ضخ�س العادي يق�ضي 25 عاما من عمره نائماً.
• اأن الذبابة التي ن�ضتهني بها، هي اأخطر كائن حي على وجه الأر�س، وذلك لأنها ت�ضتطيع اأن تنقل النفايات 

وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�ضطح  الرمال على  ع��دد حبيبات  اأ�ضعاف  ت�ضاوي  لأنها  ج��ًدا  ال�ضماء كثرية  امل��وج��ودة يف  النجوم  ع��دد  اأن   •

الأر�س.
• وزن ل�ضان احلوت ثقيل جًدا اإذ اأنه ي�ضاوي وزن الفيل.

• لو نام الإن�ضان يف مكان غري دافئ ب�ضكل جيد، فاإنه تزداد احتمالية الأحالم بالكوابي�س املزعجة.
• هناك بع�س الأنواع من احليتان ت�ضتطيع اأن تغو�س حتت املاء على عمق كيلو مر وت�ضتمر حتت املاء ملدة 

�ضاعة كاملة.
• هل تعلم اأن اليع�ضوب لديه 6 اأرجل ولكن ل ميكنه امل�ضي.

• هل تعلم اأن التم�ضاح ل ميكنه حتريك ل�ضانه.
• هل تعلم اأن اأول دفر دليل هاتف يف العامل كان يف عام 1878م، وكان يحتوي على 50 اإ�ضم فقط.

• هل تعلم اأن الف�ضار اخرع من قبل الهنود الأزتيك.

�سياد ال�سمك
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التفاح الأخ�سر 
دور  له  الأخ�ضر،  التفاح 
كبري وفعال يف التخل�س 
م����ن الل����ت����ه����اب����ات، وم���ا 
م�ضكالت  من  عنها  ينتج 
باجل�ضم، فهو غني مبادة 
ال��ب��ك��ت��ني ال��ت��ي ت��ق��ي من 

اللتهاب.
م�ضادات  على  وي��ح��ت��وي 
عالية  ب��ن�����ض��ب  اأك���������ض����دة 
يوؤخر  ف��ه��و  ل����ذا  ل��ل��غ��اي��ة 
�����ض����ي����خ����وخ����ة اجل���������ض����م، 
وم���������������ض�������در ل����ل����ط����اق����ة 
وال�����ن�����������ض�����اط ال����ذه����ن����ي 

والبدين، ويفيد يف زيادة معدل بذل اجلهد
ويقوي الذاكرة ويح�ضن وظائف الفهم وال�ضتيعاب والقدرة على الركيز، 
ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�ضرة. ويخل�س اجل�ضم من 
ال�ضموم، فهو منظف عام للج�ضم، ويحمي القلب من الأمرا�س، والأعرا�س 
املر�ضية، ويهاجم الفريو�ضات املوجودة يف اجل�ضم، ويقاوم ن�ضاطها، وي�ضاهم 

يف عالج حالت بع�س الأمرا�س كمر�س النقر�س والروماتيزمز
ويعترب من اأف�ضل مقويات اللثة والأ�ضنان وال�ضرو�س، اإذا تناوله ال�ضخ�س 
بانتظام، ويحتوي على معدلت عالية من الأمالح املفيدة للج�ضم، وكذلك 

العنا�ضر الغنية واملهمة، الكال�ضيوم والف�ضفور والزنك والبوتا�ضيوم.

احدى ال�ضاطري الهندية ال�ضهرية تقول: جل�س الفتي ال�ضغري فوق �ضخرة عالية و�ضط املياه يلقي ب�ضنارته 
عله ي�ضتطيع ان ي�ضطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.

 كان ابوه �ضيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي عي�ضة ال�ضيادين ل يعرفون متى يغ�ضب البحر عليهم 
ومتى يفرح، فقد ا�ضتطاع الفتي ا�ضطياد عدة �ضمكات �ضمينة وقبل ان يقوم من جمل�ضه للعودة قرر ان يجرب 
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�ضجعه على ذلك، ا�ضتعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى 
�ضنارته املتوا�ضعة وانتظر نداءها فرة لي�ضت ق�ضرية حني اح�س بان �ضيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة 
جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�ضطح فم �ضمكة �ضخمة فاأم�ضك بقطعة من القما�س 
الغليظ  ي�ضعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �ضبكة �ضيد قدمية رمبا دخلتها �ضغرية ومل ت�ضتطيع 
ال�ضبكة من حولها واخرجها واذا بها  الفتي بقطع اخليوط  اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام 
الوانها فقط هي العجيبة فقد  �ضمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع ال�ضحر ولكن لي�ضت 
كانت ال�ضمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( نعم هكذا راأى النا�س هذا الكالم على ظهرها حني 
جرى بها الفتى و�ضطهم لرييهم اياها فقد األقى بحمولة ا�ضماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�ضجد القرية 
لريي النا�س ذلك، فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان )امللك هلل(  وحده.. 
وو�ضط مظاهر حا�ضدة كبرية، حمل �ضمكته العجيبة على ظهر يديه لرييها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ 
يتح�ض�ضها ليعرف انه ل لب�س فيها ول احتيال ثم قال: �ضبحان اهلل.. حينها �ضمع من يقول حمدا هلل ار�ضل 
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ل ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه 
ي�ضتعبد اهل هذه املدينة ال�ضغرية، فخاف من هذه الإ�ضارة الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�ضمكتك هذه واعلن 
يف مملكتي انه منذ الن اجلميع احرار ولي�س لحد �ضلطان عليهم، ، ومنذ الن ل �ضرائب ول جزية وما يخرج 
من الر�س لكم وما يخرج من البحر لكم، �ضنبداأ معا ع�ضرا جديدا وليخرج كل امل�ضاجني وليعي�س كل منكم 
كما ي�ضاء ولينفذ وزيري الن امرا باإرجاع اأرا�ضيكم اليكم وكل ما �ضلب منكم.. ل نريد من احد اي �ضئ ولي�س 

يل عليكم �ضلطان.. فان امللك هلل وحده ل �ضريك له.

 Research  Transportation جم���ل���ة  ف��ت�����ض��ري 
اأن  اإىل   ،  Perspectives  Interdisciplinary
الراأي  ا�ضتطالعات  بيانات  در���ض��وا  ال��درا���ض��ة،  ه��ذه  يف  الباحثني 
اأبريل ومايو  4500 م�ضتجيب خالل �ضهري  ل�  عرب النرنت 
عام 2020 ، حيث كان جميع امل�ضاركني يعملون يف املنزل يوميا 
مدة اأربع �ضاعات على الأقل. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على 

تاأثري هذا النمط من العمل يف الن�ضاط البدين.
ا�ضتخدام  يف  ا�ضتمروا  الذين  امل�ضاركني  اأن  للباحثني،  وات�ضح 
و�ضائط النقل العامة اأو اخلا�ضة يف الذهاب اإىل العمل، ح�ضلوا 
يف  للعاملني  بالن�ضبة  اأم��ا  ال��ب��دين.  للن�ضاط  موؤ�ضر  اأع��ل��ى  على 
ب��ع��د ال��ت��ع��دي��ل الذي  امل��ن��زل ف��ك��ان ه���ذا امل��وؤ���ض��ر منخف�ضا ج���دا 
اأن  املنزل. ومع  النقل يف مهمة خارج  ا�ضتخدام و�ضائط  ا�ضتثنى 
التنقل بو�ضائط النقل العام واخلا�س يتطلب جهدا اأقل مقارنة 
من  مهما  ج��زءا  ي�ضكل  ان��ه  اإل  امل�ضي،  اأو  ال��دراج��ات  با�ضتخدام 

ب�ضورة  النخفا�س  هذا  لوحظ  وقد  اليومي.  البدين  الن�ضاط 
الذين  ع��ام��ا،   29-18 اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن  ال�ضباب  ل��دى  خا�ضة 
ا�ضطروا للعمل يف املنزل اأثناء اجلائحة، ومل يعودوا اإىل العمل 
وات�ضح  الن�ضاء.  ل��دى  لوحظ  ال�ضيء  ونف�س  بعدها.  املكاتب  يف 
اأما  تقريبا.  ال�ضفر  اإىل  انخف�س  ه���وؤلء  ن�ضاط  اأن  للباحثني 
زمالوؤهم الذين كانوا يعملون يف املنزل قبل اجلائحة، فح�ضنوا 
 80 واف��ق  وقد  اليومي.  البدين  ن�ضاطهم  موؤ�ضر  ال�ضيء  بع�س 
ن�ضاطهم  انخفا�س  اأن  على  ال��درا���ض��ة  يف  امل�����ض��ارك��ني  م��ن  باملئة 
اليومي �ضببه النتقال اإىل العمل عن بعد. وي�ضيف الباحثون: 
الكتئاب  اأعرا�س  من  البدين  الن�ضاط  م�ضتوى  يقلل  ان  ميكن 
العمل عن  ال�ضتمرار يف  اأن  وي��وؤك��دون، على  والإج��ه��اد.  والقلق 
بعد، وخا�ضة بني ال�ضباب، يتطلب احلفاظ على الن�ضاط البدين 
وا�ضتخدام و�ضائط النقل التي حتتاج لبذل جهد معني يف التنقل 

خارج �ضاعات العمل.

حتديد عواقب العمل عن بعد على �شحتنا

تايلور �سويفت حتمل جائزتها يف حفل توزيع اجلوائز iHeartRadio Music يف لو�س اأجنلو�س. »رويرتز«


