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خبرية نف�ضية: اأخطاء ميكن اأن تق�ضي على العالقة الزوجية
ك�شفت عاملة النف�س الربيطانية الدكتورة الليتا �شوغالين، يف من�شور 
العالقة  تقتل  اأن  ميكن  اأ���ش��ي��اء  جمموعة  ع��ن  اإن�����ش��ت��غ��رام،  على  لها 
اإىل جتاهل  العالقة  ب��ذل اجلهد الإجن��اح  ع��دم  اب��ت��داء من  الزوجية، 
بني  العالقة  تقتل  اأن  ميكن  التي  االأ�شياء  اأه��م  يلي  فيما  ال�شريك. 

الرجل واملراأة، وفق ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية:
اإن  ال��الزم الإجن��اح العالقة: قالت الدكتورة الليتا،  عدم بذل اجلهد 
العالقات هي جمهود م�شرتك بني الطرفني، وجناحها يعتمد على 
م��ق��دار املجهود امل��ب��ذول م��ن ال��رج��ل وامل���راأة على ح��د ���ش��واء. ل��ذا من 

ال�شروري اأن ي�شعى طرفا العالقة الإجناحها.
تغيري  حماولة  اإن  الليتا،  الدكتورة  تقول  ال�شريك:  تغيري  حماولة 
بالعالقة  اأم���ر م�شر  ه��و  اأن���ت  ت��ري��ده  ك��م��ا  لي�شبح  ح��ي��ات��ك  ���ش��ري��ك 
الأن  بينكما  م�شرتكة  �شيغة  اإي��ج��اد  حماولة  هو  والبديل  الزوجية، 

االختالف يف ال�شخ�شية هو اأمر �شحي يف العالقة.
الف�شل يف بذل اجلهد لفهم طريقة تفكري ال�شريك: بح�شب الدكتورة 
الليتا، فاإن بذل اجلهد لفهم طريقة تفكري ال�شريك هو اأحد العوامل 
على  �شت�شهل  الأن��ه��ا  ال��زوج��ي��ة،  ال��ع��الق��ة  ت�شاعد يف جن���اح  ق��د  ال��ت��ي 
الطرفني التعامل مع بع�شهما، وجتنبهما �شوء الفهم الذي قد ين�شاأ 
للدكتورة  وفقاً  االعتذار:  عدم  امل�شاكل.  من  الكثري  تفادي  وبالتايل 
اإىل االآخ��ر، ال  اأو ي�شيء  اأح��د الطرفني يف اخلطاأ  الليتا، عندما يقع 
بد عليه من املبادرة لالعتذار لل�شريك عن هذا اخلطاأ لتفادي تفاقم 

امل�شكلة وجتنب اأي عواقب تنجم عن ذلك.

ي�ضعد اأم يهبط؟ �ضورة القط املحرية حتدد مدى ذكائك
ة  رغم مرور �شنوات على ظهورها االأول، ما تزال �شورة القط املحريرّ
تثري اجلدل بني النا�س، بينما ادعى نا�شرها اأن حلرّ هذا اللغز الب�شري 
اإن  ميل" الربيطانية  "ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  ذك��ائ��ك.  م��دى  يحدد 
ال�شورة ال�شهرية يف جمال اخلداع الب�شري متت م�شاركتها الأول مرة 

عام 2015، لكنها عادت مرة اأخرى لتثري النقا�س على االإنرتنت.
وُتظهر ال�شورة قطة على درج رمادي. ويبدو احليوان متوجها نحو 

امل�شاهد، لكن من ال�شعب حتديد ما اإذا كان �شاعدا اأم هابطا.
وي�شري البع�س اإىل اأن القطة تنزل من الدرج، الأن هناك حوافا خارجية 
الدرج  الأن  �شاعدة  القطة  اأن  على  اآخ���رون  ي�شررّ  فيما  االأدراج،  ب��ني 
االأ�شل  يف  هي  الظاهرة  احل��واف  وبالتايل  الف�شيف�شاء،  من  م�شنوع 
باالعتماد  التحليل  االآخ��ر  البع�س  وا�شتبعد  اخل�شب.  من  م�شنوعة 
على ال�شوء البارز خلف القطة، الأن ذلك �شيعتمد على جمال روؤيتك، 
فقد يكون ال�شوء قادما من الطابق ال�شفلي، كما قد يكون قادما من 
االأعلى. يف املقابل، ك�شف �شاحب ال�شورة اأن اأي �شخ�س متكن من حل 

اللغز يف غ�شون 5 ثوان ميلك معدل ذكاء مرتفعا.
هابطة  القطة  اأن  اإىل  االأم��ريك��ي  اإن�شايدر"  "بيزن�س  موقع  وخل�س 
ول��ي�����ش��ت ���ش��اع��دة، واأرج�����ع ذل���ك اإىل احل����واف ال���ب���ارزة وح��رك��ة �شاق 
املنبعث من  ال�شوء  اإىل  اإ�شافة  املعمارية للدرج،  احليوان، والهند�شة 

الطابق العلوي والظل املوجود يف االأ�شفل.

املغرب يطلق اأول خط تلفريك
ال�شاحل  على  ال��واق��ع��ة  اأغ��ادي��ر  تلفريك مبدينة  خ��ط  امل��غ��رب  اأط��ل��ق 
جمال  على  املعتِمدة  ال�شياحية  بجاذبيتها  ت�شتهر  والتي  االأطل�شي، 

�شواطئها وح�شن جوها.
ويربط اخلط اجلديد ج�شر "تيلدي" بق�شبة "اأغادير اأوفال" وتعني 
احل�شن املوجود يف االأعلى" على م�شافة ت�شل اإىل 1700 مرت، وهو 

االأول من نوعه يف املغرب.
العام  امل�شهد  لتزين  ج��اءت  كهربائية،  ِحبال  على  ُمعلقة  مق�شورات 
خالبة  مب�شاهد  واال�شتمتاع  التنقل  م��ن  ال�شياح  ولُتمكن  ب��اأغ��ادي��ر، 

للمدينة وبحر على مد الب�شر.
ويف ات�شال مع "�شكاي نيوز عربية" ك�شف م�شدر من اإدارة امل�شروع، 
"تلفريك" اأغادير هو م�شروع �شياحي واعد، ُيعد ثمرة ال�شتثمار  اأن 
خا�س يف قطاع الرتفيه، الفتا اإىل اأن اخلط االأول للتيليفريك عرف 

ت�شغيل 30 مق�شورة، فيما �شي�شم اخلط الثاين 18 مق�شورة.
يف  �شخ�س   1000 نقل  من  القريب،  امل��دى  على  �شيمكن  واأ���ش��اف: 

ال�شاعة وخلق 1000 من�شب �شغل مبا�شر.
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مدينة �ضوي�ضرية تلغي مراحي�ض 
الذكور  لإزالة التمييز 

يف  للذكور  املخ�ش�شة  املراحي�س  اإل��غ��اء  ال�شوي�شرية  زي��ورخ  مدينة  ق��ررت 
جميع املدار�س بدعوى اإزالة "التمييز اجلن�شي" وا�شتبدالها باملق�شورات.

ووفقاً لقواعد االإجراءات اجلديدة املتاحة على االإنرتنت وك�شفتها �شحيفة 
اجلديدة  املراحي�س  ف��اإن  باالأملانية،  الناطقة   Tages-Anzeiger

الطالب. جلميع  مفتوحة  جن�شانياً" �شتكون  "املحايدة 
اأو  اجلن�س  ثنائيي  واملراهقني  االأط��ف��ال  ع��دد  عن  دقيقة  اأرق���ام  توجد  وال 
املتحولني جن�شياً يف املدينة، لكن بيانات غري ر�شمية تقدر اأن واحداً من كل 
األف �شخ�س هو ثنائي اجلن�س واأن ما بني 3 و30 من كل األف متحولون 

جن�شياً.
املدار�س  ملوظفي  املخ�ش�شة  املياه  دورات  اجلديدة  القواعد  من  وي�شتثنى 
حيث �شيتم االحتفاظ مبراحي�س خم�ش�شة لكل جن�س، ولكن فقط ب�شرط 
اأن يكون هناك اأكرث من 10 موظفني. اأما اإذا كان العدد اأقل من ذلك، فلن 

يكون هناك مراحي�س منف�شلة للرجال والن�شاء بل حمايدة فقط.
وتت�شمن االإجراءات اجلديدة، قاعدة اأخرى تن�س على اأنه اإذا كان املدر�شة 
50 موظفاً، ف�شيفر�س تركيب مرحا�س حمايد جن�شياً ميكن  باأكرث من 
الذي  القانون  ح�شب  للمعاقني،  متحرك  كر�شي  بوا�شطة  اإليه  الو�شول 

وافقت عليه ال�شلطات يف املدينة.
عام  يف  االإج����راء  ه��ذا  مثل  ال�شوي�شرية  ب��رن  مدينة  �شجعت  جهتها،  م��ن 
2020. ويف نهاية العام املا�شي، قررت ال�شلطة التنفيذية ملدينة لو�شرين 

اأي�شاً اإدخال دورات مياه حمايدة يف مباين املدار�س يف امل�شتقبل.

نتفلك�ض تخ�ضر مليون 
م�ضرتك يف 3 اأ�ضهر

قالت �شركة نتفلك�س اأم�س االأول الثالثاء 
اإن���ه���ا خ�����ش��رت 970 األ�����ف م�����ش��رتك يف 
الفرتة من اأبريل وحتى يونيو املا�شيني، 
توقعته  �شيناريو  اأ���ش��واأ  ب��ذل��ك  لتتجنب 
من  اأق��ل  توقعات  قدمت  لكنها  ال�شركة، 

توقعات "وول �شرتيت" للربع احلايل.
االإنرتنت  ع��رب  ال��ب��ث  من�شة  وت��خ��ط��ط 
م��ن اال�شرتاكات  ف��ئ��ة ج��دي��دة  الإط����الق 
املقبل،  ال���ع���ام  ب����االإع����الن����ات  م���دع���وم���ة 
ال�����دوالر يوؤثر  ارت���ف���اع  اأن  وح����ذرت م��ن 
امل�شرتكني يف  االإي���رادات من  على  اأي�شا 

اخلارج.
اأنها  م��ن  اأب��ري��ل  "نتفلك�س" يف  وح���ذرت 
الربع  يف  عميل  مليوين  خ�شارة  تتوقع 
"وول  ال�������ذي �����ش����دم  االأم��������ر  احل��������ايل، 
اآف���اق  ح���ول  ت�������ش���اوؤالت  �شرتيت" واأث�����ار 

النمو على املدى الطويل.
ال���ذي���ن  ال����ع����م����الء  ع������دد  اأن  ح����ني  ويف 
الثاين  ال��رب��ع  يف  "نتفلك�س"  خ�شرتهم 
كان اأقل من املتوقع، فاإنها قدرت اأن عدد 
العمالء اجلدد يف الفرتة من يوليو اإىل 

�شبتمرب �شي�شل اإىل مليون.

التوقف  من  التمكن  لعدم  اأ�شباب   10
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من  ل��ل��ج�����ش��م،  امل��ه��م��ة  ��ة  االأ���ش��ا���ش��يرّ ال��ع��ن��ا���ش��ر  ���ش��مرّ   -  1
ى  ُي�شمرّ ال��ذي   B7و  B12و  B3و  B1و  A( فيتامينات 

اأي�شاً ب�»البيوتني« وD(، ف�شاًل عن بع�س اأنواع املعادن.
ة  البحريرّ املاأكوالت  الأن  وذلك  القلب،  ة  �شحرّ - حت�شني   2
مقارنة  امل�شبرّعة،  الدهون  من  املحتوى  قليل  م�شدراً  تعدرّ 
البحريرّة  امل��اأك��والت  ذل���ك،  اإىل  اأ���ش��ف  احل��م��راء.  باللحوم 
 »3 »االأوميغا  واأحما�س  عالية يف حمتواها من الربوتني 

ة القلب. املفيدين ل�شحرّ
اإثبات  بعد  وذل���ك  امل��ف��ا���ش��ل،  ة  �شحرّ على  احل��ف��اظ   -  3
��ف م��ن اآالم  ال��ب��ح��وث ب����اأن اأح��م��ا���س »االأوم���ي���غ���ا 3« ت��خ��فرّ

املفا�شل، يف �شفوف امل�شابني بالتهاب املفا�شل.
بثور  من  والتقليل  الب�شرة،  رطوبة  على  احلفاظ   -  4
ال���وج���ه، وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة امل��ح��ت��وى م���ن »االأوم���ي���غ���ا 3« اأي 

ة البنف�شجيرّة. االأحما�س التي حتمي اجللد من االأ�شعرّ
الدرا�شات،  من  جمموعة  ح�شب  االكتئاب  حماربة   -  5

نتيجة املحتوى من »االأوميغا 3«.

م�أكوالت بحرية »�صديقة« للحمية
�شوؤال  ع��ن  دروي�����س  غنى  التغذية  اخت�شا�شيرّة  اإج��اب��ة  يف 
»�شيدتي« عن مدى م�شاعدة املاأكوالت البحريرّة ملتناوليها، 
االعتدال  »اإن  تقول:  ال��وزن،  خ�شارة  يف  منتظمة،  ب�شورة 
ية، ومنها خ�شارة  هو املفتاح للو�شول اإىل االأهداف ال�شحرّ
باأنواعها هي جزء  ة  املاأكوالت البحريرّ اأن  ال��وزن«، م�شيفًة 
ية املتوازنة، وذلك الأن االأ�شناف  اأ�شا�شي من احلمية ال�شحرّ
االأطعمة  باملقارنة مع  ة،  ال�شعرات احلراريرّ قليلة  املذكورة 
والدواجن،  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  م��ث��ل:  ب��ال��ربوت��ني،  الغنيرّة 
فغالبيرّة املاأكوالت البحريرّة قليلة الدهون. مثاًل: يحتوي 
�شعرة   100 على  املطبوخ  القدرّ  �شمك  من  غراماً   85
ال�شعرات.  قليلة  ب��دوره��ا،  ��ة،  ال��ده��ن��يرّ االأ���ش��م��اك  ��ة.  ح��راريرّ
مثاًل، يحتوي 85 غراماً من ال�شلمون املطبوخ على 200 

. �شعرة حراريرّة فاأقلرّ

ذي  بالربوتني  البحر  وثمار  االأ�شماك  غنى  عن  يغفل  ال 
الالزمة  االأمينيرّة  االأحما�س  عن  ف�شاًل  العالية،  اجل��ودة 
ال����ذي يجعلها »م��ن��ج��م��اً« من  االأم�����ر  االإن�������ش���ان،  ��ة  ل�����ش��حرّ
الربوتني؛ ففي كلرّ 85 غراماً من غالبيرّة اأنواع االأ�شماك 
امل��ط��ب��وخ��ة، ه��ن��اك ن��ح��و ث��ل��ث ال���ك���مرّ ال��ي��وم��ي ال�����الزم من 

الربوتني.
��ة من  اأ���ش��ف اإىل ذل���ك، ي��ق��لرّ حم��ت��وى امل���اأك���والت ال��ب��ح��ريرّ
اأن التو�شيات  امل�شبرّعة؛ اجلدير بالذكر  الدهون والدهون 
من  املتناول  اإجمايل  خف�س  اإىل  تدعو  احلاليرّة  الغذائيرّة 
واأن  ��ة،  ال�شعرات احل��راريرّ 30% من جممل  اإىل  الدهون 
�شة،  املخ�شرّ احلمية  و»�شديقة«  بالدهون  وؤالقليلة  االأن��واع 
القد  و�شمك  وال�شلطعون  ال��وردي  وال�شلمون  التونا  هي: 

واملحار والروبيان )القريد�س( وبلح البحر.
باملقابل، ال ين�شح بقلي االأ�شماك وثمار البحر، اأو اإ�شافة 
اتباع حمية متوازنة  البق�شماط، عند  اأو  اإليها  ال�شل�شات 
�شة، بل تدعو الن�شيحة اإىل �شيرّ املاأكوالت البحريرّة  وخم�شرّ
اخ  اأو طهيها على البخار اأو با�شتخدام املقالة الهوائيرّة وبخرّ
الزيت، وذلك للحدرّ من ال�شعرات احلراريرّة امل�شافة. كما 
يق�شي احل�شول على وجبة متكاملة، باإ�شافة اخل�شراوات 
جانب  اإىل  ��دة  امل��ع��قرّ ال��ك��رب��وه��ي��درات  وب��ع�����س  ال�شلطة  اأو 

املاأكوالت البحريرّة.
املاء،  يف  املحفوظة  التونا  اختيار  ل  ُيف�شرّ املعلرّبات،  لناحية 

الأن النوع املحفوظ يف الزيت غنيرّ بالدهون.
تابعوا املزيد: حمية البطيخ يف ال�شيف

ح�صت�ن من امل�أكوالت البحرّية
تني  ح�شرّ على  واملتوازن  ي  ال�شحرّ الغذائي  النظام  يحتوي 
اأن  امل��اأك��والت البحريرّة يف االأ���ش��ب��وع؛ على  على االأق���لرّ م��ن 
تان  احل�شرّ تق�شم  واأن  غ��رام��اً،   140 نحو  ة  احل�شرّ ت��وازي 

اإىل:
اأو  م��ث��اًل  ال�����ش��ل��م��ون  ��ة؛  ال��ده��ن��يرّ االأ����ش���م���اك  م���ن  • ن���وع 

ية  كمرّ على  الدهنيرّة  االأ�شماك  الح��ت��واء  وذل��ك  ال�شردين، 
عالية من الفيتامنيD و»االأوميغا 3«.

ذلك  يف  مبا  املرغوبة،  ة  البحريرّ االأطعمة  من  نوع  • اأي 
ال��روب��ي��ان وامل���ح���ار وال���ق���ارو����س )���ش��ي ب���ا����س(، وذل����ك الأن 
املرتفع  الكمرّ  مقابل  يف  ال��ده��ون،  قليلة  عموماً  االأ�شماك 

من الزنك وال�شيلينيوم واليود.
البحريرّة،  املاأكوالت  خيارات  يف  التنويع  ل  ُيف�شرّ باخت�شار، 
ية  ال�شحرّ العنا�شر  م��ن  االأك����رب  ��ي��ة  ال��ك��مرّ ع��ل��ى  للح�شول 
املنا�شب  ال��ك��مرّ  يرتفع  احل��ام��ل،  لناحية  للج�شم.  امل��ف��ي��دة 
الغذاء  اإدارة  تو�شيات  ح�شب  البحريرّة،  امل��اأك��والت  من  لها 
���ة، اإذ ي��ج��در ب���امل���راأة ت��ن��اول م��ا يعادل  وال�����دواء االأم���ريك���يرّ
تني اأو ثالث منها "340 غراماً"، يف االأ�شبوع، وذلك  ح�شرّ
خالياه  وتكوين  اجلنني  لنمورّ  البحريرّة  املاأكوالت  ية  الأهمرّ
ية  ية اختيار االأنواع التي حتتوي على كمرّ العقليرّة، مع اأهمرّ
باملقابل،  ج�شمها.  يف  االأخ��ري  تراكم  خلطورة  قليلة  زئبق 
النيئة  االأ�شماك  عن  كلرّية،  ب�شورة  االبتعاد،  احلامل  على 

ية. وتلك غري املطهية ب�شورة �شحرّ

عالقة ال�صو�صي ب�لوزن
ي، عند اختيار االأنواع  ال�شو�شي واملاكي، طعام خفيف و�شحرّ
االأ�شمر  االأرز  ا���ش��ت��ب��دال  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م��ن��ه،  ة  التقليديرّ
ويجعل  ب��االأل��ي��اف،  املتناولة  الوجبة  ز  ي��ع��زرّ م��ا  باالأبي�س، 
تن�شح  بال�شبع،  ال�����ش��ع��ور  لتعزيز  اأك����رث.  م�شبعاً  ال��ط��ع��ام 

االخت�شا�شيرّة باإ�شافة ال�شلطة اأو ال�شوربة اأو االأدامامي.
ترتاوح ال�شعرات احلراريرّة، يف القطعة الواحدة من املاكي 
اأو ال�شو�شي من 20 اإىل 37 �شعرة حراريرّة، علماً اأن االأمر 

نات احل�شو، ونوع ال�شمك. يرجع اإىل مكورّ
عموماً، يجب البعد عن اأنواع ال�شو�شي التي حتتوي على 
اإ�شافة  لتفادي  وذلك  ة،  احل��اررّ وال�شل�شات  املقلي  ال�شمك 
اإىل  ي��وؤدي  ما  ��ة،  وال�شعرات احل��راريرّ وال��ده��ون  ال�شوديوم 

زيادة الوزن!

اخلنازير الربية تغزو روما!
غ�����زت م��ط��ل��ع االأ�����ش����ب����وع اجل�����اري 
اخلنازير  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ات 
روما  االإيطالية  العا�شمة  الربية 
يقدر عددها باالآالف وانت�شرت يف 
باملارة بحثا عن  املزدحمة  ال�شوارع 

الطعام يف �شناديق القمامة.
االإيطالية  ال�����ش��ل��ط��ات  وحت�������اول 
الظاهرة، حيث  هذه  على  الق�شاء 
ج�����رى اح���ت���ج���از جم���م���وع���ات من 
ال���ت���ي و�شفت  ال���ربي���ة  اخل���ن���ازي���ر 
�شوارع  يف  "تتبخرت"  ك��ان��ت  باأنها 
ع��اب��ث��ة مب��ح��ت��وي��ات مكبات  روم�����ا 

النفايات.
اأن  واأو�����ش����ح����ت و����ش���ائ���ل حم��ل��ي��ة 
م�������ش���اه���دة اخل���ن���ازي���ر ال����ربي����ة يف 
العا�شمة االإيطالية لي�شت باالأمر 
اجل����دي����د، وه�����ي غ���ال���ب���ا م����ا ترى 
اأك������وام  ت��ف��ت�����س يف  يف جم���م���وع���ات 
اإال  املدينة،  م�شارف  على  القمامة 
اأن االأمر تغري يف االأ�شهر االأخرية، 
الربية  احليوانات  هذه  واأ�شبحت 
العمق  وت��وغ��ل��ت يف  ج������راأة،  اأك����رث 

داخل املدن بحثا عن الطعام.
وانت�شرت مقاطع فيديو يف مواقع 
تظهر  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
اخلنازير الربية وقطعانها تتجول 
يف روما غري اآبهة بالب�شر، وح�شلت 
والتعليقات  امل�شاهدات  اآالف  على 
وحتولت  االإن������رتن������ت،  رواد  م����ن 
ال��ق��م��ام��ة يف روم����ا اإىل  ���ش��ن��ادي��ق 
متزايدة  جمموعات  يجذب  مرتع 

من اخلنازير الربية اجلائعة.
اإ�س  ب��ي  "�شي  لقناة  تقرير  واأف����اد 
 5000 م��ا يقرب م��ن  نيوز" ب��اأن 
يحتل  ب���ري  خ��ن��زي��ر   6000 اإىل 
اإقامة جمموعات  حاليا روم��ا، مع 
امل����دي����ن����ة، ومل  م���ن���ه���ا يف ح����دائ����ق 
يتوقف االأمر عند هذا احلد، مليل 
البحث  م��ن  م��زي��د  اإىل  اخل��ن��ازي��ر 
املاأهولة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ط��ع��ام  ع��ن 
املدار�س  مثل  وامل��راف��ق  بال�شكان، 

واملطاعم.

كري�ضي تايغن حتتفي 
بانق�ضاء عام كامل بال كحول

االأزي�������اء  كري�شي  ع��ار���ش��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ليجند   النجم  جون  وزوج���ة  تايغن  
بانق�شاء عام كامل على عدم �شربها 
الكحول. ن�شرت تايغن مقطع فيديو 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
يظهرها مترح يف زيارة احد االماكن 
م���ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا، زوج���ه���ا ال��ن��ج��م جون 
�شنوات  �شت  ل��ون��ا،  وول��دي��ه��ا  ليجند 
تايغن  ���ش��ن��وات. علقت  ارب���ع  وم��اي��ل��ز 
�شربت  "لقد  ق��ائ��ل��ة:  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى 
الإنهاء القلق املجنون الذي اختفى يف 
اأقلعت  الغالب يف وقت الحق عندما 
عن ال�شرب!" �شرحت ، م�شيفة اأنها 
الرغم  على  حًقا"  "باالرتياح  ت�شعر 
من �شعورها باالإحباط اأحياًنا خالل 
االأي������ام امل��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب عليها 

اأف�شل". ب�شكل  "تذكرها 

فوائد املاأكولت 
البحرية لل�ضحة والوزن

تتعّدد فوائد امل�أكوالت البحرّية؛ يف االآتي ملحة عن 
من  م�صتق�ة  معلوم�ت  يف  له�،  فوائد  خم�س 

دروي�س،  غنى  التغذية،  اخت�ص��صّية 
علمً� اأن هذا ال�صنف من امل�أكوالت 

ومن��صب  �صّحي،  ب�أّنه  يعرف 
ملتتبعي احلمي�ت الغذائّية 

ت�صتمل  امل���ت���وازن���ة. 
ف���وائ���د امل�����أك����والت 

البحرّية، على:

حذرت درا�شة اأ�شرتالية من مغبة تناول اللحوم النيئة اأو غري جيدة الطهي حيث 
ميكن اأن تت�شبب يف م�شاكل يف القدرة على االإب�شار. واأكدت الدرا�شة التي ن�شرتها 
اأنه يف حني اأن اللحوم هي   ،Times of India "اإنديا "تاميز اأوف  �شحيفة 
بالتاأكيد اأف�شل م�شدر للربوتني للج�شم، اإال اأنها ميكن اأن ت�شبب م�شاكل �شحية 

عند تناولها بطريقة خاطئة.
الطهي  اللحوم ومدة  اأن جودة  "جامعة فليندرز" االأ�شرتالية  باحثون من  واأف��اد 

عامالن مهمان يجب على كل �شخ�س ياأكل اللحوم االهتمام بهما.
اأن تكون حاملة ملر�س التوك�شوبالزما  اأن اللحوم النيئة ميكن  واأ�شاف الباحثون 
اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الب�شر.  اإىل فقدان  ي��وؤدي  اأن  غوندي، وهو طفيلي ميكن 
اأن تندب ال�شبكية الناجت عن هذا الطفيل يظهر لدى 1 من كل 150 �شخ�شا يف 

اأ�شرتالًيا.
م�شارك يف   5000 م��ن  الأك���رث  ال��ع��ني  �شبكية  ���ش��ور  بتحليل  البحث  ف��ري��ق  وق���ام 
ا من داء املقو�شات العيني اأو  غرب اأ�شرتاليا. وتبني معاناة 1 من كل 149 �شخ�شً
توك�شوبالزما غوندي. وتوؤثر االلتهابات، التي ت�شببها التوك�شوبالزما، على روؤية 

ا من االأم احلامل اإىل الطفل. الب�شر. وتنتقل هذه الطفيليات اأي�شً

تناول هذا النوع من اللحوم 
قد يفقدك الب�ضر!
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�ش�ؤون حملية

ث�ين الزيودي يزور مهرج�ن ليوا للرطب 2022

�ضفري جمهورية باراغواي لدى الدولة ي�ضيد مب�ضابقات وفعاليات املهرجان الرتاثية
جن�ح  مركز حممد بن خ�لد اآل نهي�ن الثق�يف ي�صلط ال�صوء على امليزات البيئية للنخيل

اأطب�ء م�صت�صفى توام ينجحون يف اإجراء عملية ا�صتئ�ص�ل للرحم بتقنية يف نوت�س املبتكرة بدون ندوب

رى عادًة خارج الدولة وتتخل�ض من �ضعوبات اجلراحة التقليدية باملنظار يف نوت�ض V-NOTES  تقنية جراحية طفيفة التوغل تجُ

م�ضت�ضفى دانة الإمارات يح�ضل على اعتماد البورد الإماراتي من املعهد الوطني للتخ�ض�ضات ال�ضحية 

••  الظفرة - الفجر

زار م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزير 
للرطب  ل��ي��وا  مهرجان  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  ال��دول��ة 
بدورته ال� 18 يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة، والذي 
يقام حتت �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
الرئا�شة، بتنظيم  ال��وزراء وزير ديوان  رئي�س جمل�س 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية  جلنة 

يف اأبوظبي.
واأكد معاليه خالل الزيارة، اأن دولة االإمارات تفتخر 
التمور  اإنتاج  متقدم من  م�شتوى  اإليه من  و�شلت  ملا 
والرطب وت�شديرها اإىل دول العامل، اإذ بلغت �شادرات 
84 دولة،  اإىل  220 طن مت ت�شديرها  التمور نحو 
واأن  املا�شي،  للعام  اخلارجية  التجارة  اأرق���ام  بح�شب 
ذلك ياأتي بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة وروؤيتها 

احلكيمة يف تنمية القطاع الزراعي.
وت���ق���دم وزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة بجزيل 
ال�شكر اإىل جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
اإجن��اح هذا  الكبري يف  اأبوظبي، ودوره��ا  والرتاثية يف 
احلدث، والذي ي�شهد تطورا م�شتمراً وعر�س احرتايف 
باالإ�شافة  عام،  ب�شكل  والنخيل  ب�شكل خا�س  للرطب 
االأكرث  املجتمعية  وامل�����ش��ارك��ة  االأك����رب  احل�����ش��ور  اإىل 

واأي�شاً اجلودة املقدمة من اإنتاج املزارع واملزارعني.
واطلع معاليه خالل الزيارة على عدد من امل�شاركات 
وا�شتمع  وال���ف���اك���ه���ة،  رط����ب  م���زاي���ن���ة  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
مدير  امل��زروع��ي  خلفان  عبيد  م��ن  م��وج��ز  ���ش��رح  اإىل 
حتى  ت�شتمر  ال��ت��ي  احل���دث  م�شابقات  ع��ن  امل��ه��رج��ان 
24 يوليو اجلاري، واآلية ت�شليم امل�شاركات التي تتم 
اإج��راءات احرتازية ووقائية حمددة وما يتبعها  وفق 
من عملية حتكيم و�شواًل اإىل اإعالن اأ�شماء الفائزين 
باملراكز االأوىل، وقد رافقهم يف اجلولة �شعادة مبارك 
ع��ل��ي ال��ق�����ش��ي��ل��ي امل��ن�����ش��وري م��دي��ر م��زاي��ن��ة الرطب 

باملهرجان.

يف  املقامة  واالأرك���ان  االأجنحة  خمتلف  الزيودي  وزار 
موقع املهرجان، وكذلك جناح جلنة اإدارة املهرجانات  
للمهرجان،  املنظمة  والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج 
على  ومهرجانات  برامج  من  تقدمه  ما  على  واطلع 
ال�شادرة  �شواطئ  جملة  على  اطلع  كما  ال��ع��ام،  م��دار 

عن اللجنة. 
���ش��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ب����اراغ����واي ل����دى ال���دول���ة ي�شيد 

مب�شابقات وفعاليات املهرجان الرتاثية
كما زار �شعادة خو�شيه اأغويرو اأفيال، �شفري جمهورية 
ب����اراغ����واي ل����دى ال����دول����ة، م��ه��رج��ان ل���ي���وا للرطب 
الرتاثية  وفعالياته  م�شابقاته  على  واأطلع   ،2022
ال�شعبي  ال�شوق  اأروق��ة  يف  املتنوعة، وجتول  واأجنحته 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وج��ن��اح  احل��رف��ي��ات  واأرك�����ان 

والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
املهرجان  لزيارة  �شعادته  عن  ب��اراغ��واي  �شفري  وع��رب 
وفعاليات  م�شابقات  م��ن  ت�شمنه  م��ا  على  واط��الع��ه 
تراثية تعك�س هوية دولة االإمارات، وم�شاهدة احلرف 
موؤكداً  امل��ن��ت��ج��ة،  االأ���ش��ر  وحم���ال  الن�شائية  ال��ي��دوي��ة 
وي�شلط  ال��رتاث  يحت�شن  للرطب  ليوا  مهرجان  اأن 

ال�شوء على الزراعة يف دولة االإمارات.
الثقايف"  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  "مركز  ج��ن��اح 

ي�شلط ال�شوء امليزات البيئية للنخيل
ي�شارك مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف 
يف فعاليات الن�شخة ال� 18 من مهرجان ليوا للرطب، 
من خالل جناح ي�شلط ال�شوء امليزات البيئية للنخيل 
وقدرته على التكييف مع االإجهادات البيئية ودوره يف 

مكافحة الت�شحر.
 اأكدت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان الثقافية و التعليمية �شرورة التوعية 
مواجهة  يف  الكبري  دوره  و  للنخيل  البيئية  بامليزات 
من  التقليل  و  امل��ت��ده��ورة  ال��رتب��ة  دع���م  و  الت�شحر 
التي ت�شتخدم  االحتبا�س احلراري، وفائدة خملفاته 

للهواء  اجليد  املنقي  و�شعفه  الزراعية  للرتبة  �شمادا 
بالطاقة  النخيل  مت��ور  جتفيف  اإمكانية  على  ع��الوة 
ال�شم�شية وما لذلك من تاأثري على الناحية ال�شحية 

والغذائية.
"اإن   : حم��م��د  ب��ن��ت  �شما  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  وق��ال��ت 
النخيل لي�س جمرد نبات يزهر يف �شحراء االإمارات 
بل هو جزء اأ�شيل من تراثنا عا�شرناه يف اأوقات ال�شدة 
اأوقات الرخاء كان فرحة نعي�شها  و كان عونا لنا ويف 
عندما تثمر ثماره رطبا طيبا لذلك فاإن النخيل جزء 
الداعمة  النباتات  من  اأن��ه  كما  الرتاثي  تكويننا  من 
اأف�شل  م��ن  واح���د  ال��ت��م��ر  واأن  البيئية  ل��ال���ش��ت��دام��ة 

االأغذية لالإن�شان" .
من جانبها قالت فاطمة الهرمودي امل�شت�شار و املن�شق 
حممد  بنت  "�شما  برنامج  يف  امل��ن��اخ  و  البيئة  للجنة 
للتثقيف البيئي" اإن النخيل لديه قدرة على التكيف 
النظيفة  االأ�شجار  من  ويعد  البيئية،  االإج��ه��ادات  مع 
التي تعزز نظافة املكان وتعمل على تقليل احلرارة يف 
املدينة". مناف�شات قوية يف م�شابقات مزاينة ال�شي�شي 

و�شلة وفواكه الدار والتني
�شهدت م�شابقات مزاينة رطب ال�شي�شي و�شلة وفواكه 
ليوا  مهرجان  يف  واالأح��م��ر(  )االأ�شفر  والتني  ال��دار 
خمتلف  من  امل��زارع��ني  بني  قوية  مناف�شات  للرطب، 

مناطق دولة االإمارات.
وتوجت اللجنة املنظمة للمهرجان الفائزين باملراكز 
وفواكه  و�شلة  ال�شي�شي  مزاينة  م�شابقات  يف  االأوىل 
ال���دار وال��ت��ني )االأ���ش��ف��ر واالأح���م���ر(،  بح�شور عبيد 
خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي م��دي��ر امل��ه��رج��ان، و���ش��ع��ادة مبارك 
يف  ال��رط��ب  مزاينة  مدير  املن�شوري  الق�شيلي  علي 
امل���ه���رج���ان، و���ش��ع��ادة حم��م��د غ���امن امل��ن�����ش��وري نائب 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة الفوعة.
واأ�شفرت النتائج يف م�شابقة "مزاينة رطب ال�شي�شي" 
عن تقدم املزارع "خليفه حممد فريح هالل القبي�شي" 
من �شيح اخلري، ويف املركز الثاين "ورثة عي�شى فار�س 

�شعيد املزروعي" من ادحيج، ويف املركز الثالث "معال 
اخلري  �شيح  حم�شر  م��ن  املرر"  خمي�س  مر�شد  علي 
"حمدة م��ب��ارك م�شباح  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اجل��دي��د، ويف 
امل��رك��ز اخلام�س  ال�����ش��رق��ي��ة، ويف  ال��رم��ل��ة  املرر" م���ن  

الظويهر. املرر" من  خمي�س  مر�شد  علي  "حمد 
الدار   ف��واك��ه  �شلة  م�شابقة  يف  االأول  امل��رك��ز  وح�شد 
"علي عتيق حممد عط�شان الهاملي" من  الرقيعة، 
حمدان  ���ش��ي��ف  م��ط��ر  "�شليويح  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف 
املن�شوري" من مدينة زايد، ويف املركز الثالث "�شعيد 

عتيق حممد عط�شان الهاملي" من  الرقيعة.
االأول  امل��رك��ز  ح�شد  االأحمر"،  "التني  م�شابقة  ويف 
من   الظنحاين"  جميع  �شليمان  �شعيد  "�شليمان 
عوي�شة  م�شعد  "العينة  الثاين  املركز  ويف  الفجرية، 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  -ال���ع���ني،  ال��وق��ن  م��ن  العامري" 
�شيح اخلري  الهاملي" من  "حارب حممد غنام فجر 
اأحمد حمد دمينة  "ن�شيب  - ليوا، ويف املركز الرابع 
اخلام�س  امل��رك��ز  ويف  زاي����د،  م��دي��ن��ة  املن�شوري" م��ن 
�شيح  من  العميمي"  �شيف  خمي�س  حا�شر  "عبداهلل 

اخلري - ليوا.
االأ�شفر  ال��ت��ني  م�شابقة  يف  االأول  امل��رك��ز  على  وح���از 
"حارب حممد غنام فجر الهاملي" من  �شيح اخلري-

ليوا، ويف املركز الثاين "�شيف حممد املن�شوري" من 
خادم  خلفان  "�شعيد  الثالث  املركز  ويف  قرمده-ليوا، 
حرمو�س املن�شوري" من  حم�شر مروان-ليوا، ويف 
املركز الرابع "ورثة عبداهلل حاذه عبداهلل املرر" من  
ليوا، ويف املركز اخلام�س "عبداهلل راكان مكتوم اأحمد 

القبي�شي" من ليوا.
جائزة   15 للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وخ�ش�شت 
و3  دره��م،  األ��ف   397 بقيمة  ال�شي�شي  رط��ب  ملزاينة 
األف   400 بقيمة  ال��دار  فواكه   �شلة  مل�شابقة  جوائز 
بقيمة  االأح��م��ر  ال��ت��ني  مل�شابقة  ج��وائ��ز  و10  دره����م، 
117 األف درهم، و10 جوائز مل�شابقة لتني االأ�شفر 

بقيمة 117 األف درهم.

•• اأبوظبي- الفجر

"�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
االإم���ارات، عن  دول��ة  ال�شحية يف  للرعاية  �شبكة  اأك��رب 
كامل  ا�شتئ�شال  لعملية  ت��وام  م�شت�شفى  اأطباء  اإج��راء 
ب�شرطان  ملري�شة  ف��ال��وب  وقناتي  واملبي�شني  للرحم 
الثدي، 66 عاماً، للمرة االأوىل بتقنية جديدة تعرف 
جراحة  "وهي   ،"V-NOTES "نوت�س "يف  با�شم 

تتم عرب املهبل با�شتخدام تقنية التنظري الداخلي".
 )V-NOTES( نوت�س"  "يف  ج��راح��ة  وتت�شمن 
ا�شتئ�شال  هما  م�شبقاً  موجودتني  لطريقتني  مزيجاً 
باملنظار،  الرحم  وا�شتئ�شال  املهبل  طريق  عن  الرحم 
التوغل ت�شتخدم فتحات  وهي تقنية جراحية طفيفة 
اجل�شم الطبيعية مثل املهبل. ومن الفوائد االأ�شا�شية 
وجود  ع����دم   V-NOTES احل���دي���ث���ة   ل��ل��ج��راح��ة 
ندبات مرئية وتخفيف االأمل بعد اجلراحة )وبالتايل 
حلدوث  اأق��ل  وف��ر���س  االأمل(،  مل�شكنات  اأق��ل  ا�شتخدام 
امل�شت�شفى  اأق�����ش��ر يف  ب��ع��د اجل���راح���ة، واإق���ام���ة  ع���دوى 

مقارنة با�شتئ�شال الرحم التقليدي باملنظار.
حتدث الدكتور �شعد اأ�شود، ا�شت�شاري االأورام الن�شائية 
والتوليد يف م�شت�شفى توام التابع ل�شركة "�شحة" عن 
املري�شة  ت�شخي�س  "مت  ق��ائ��اًل:  الناجح  االإج���راء  ه��ذا 
ب��ح��ال��ة م��ع��روف��ة م��ن ���ش��رط��ان ال��ث��دي وت��ع��اجل��ت ملدة 
بعد  وتو�شلنا  واأمل.  بنزيف  اأ�شيبت  ثم  �شنوات،   7
اإزالة  م��ع  ال��رح��م  ا�شتئ�شال  ���ش��رورة  اإىل  الفحو�شات 

ا���ش��ت��خ��دام تقنية يف  ف��ال��وب. وق��ررن��ا  املبي�س وق��ن��ات��ي 
راحة  ل�����ش��م��ان  اجل��راح��ي��ة   V-NOTES ن��وت�����س 
ومدة  االأمل  وتخفيف  ن���دوب  ظ��ه��ور  وع���دم  امل��ري�����ش��ة 
بنجاح،  اجل���راح���ة  اإج������راء  "مت  واأ�����ش����اف:  التعايف." 

ومتكنت املري�شة من العودة اإىل املنزل يف اأقل من اأربع 
الذي  ال��رائ��ع  باجلهد  نفتخر  نحن  �شاعة.  وع�شرين 
قدمه فريقنا لتنفيذ هذه اجلراحة التي تتم عادة يف 
اخلارج. لقد اأجرى م�شت�شفى توام حوايل 145 عملية 

ا�شتئ�شال رحم خالل عام 2021. ونحر�س با�شتمرار 
التقنيات مع  اأح��دث  الطبي على  على تدريب طاقمنا 
االأف�شل  لتقدمي  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  الأع��ل��ى  االم��ت��ث��ال 
كوجهة  االإم����ارة  مكانة  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  ملر�شانا 

رائدة يف ال�شياحة العاملية."
املري�شة:  ق��ال��ت  اجل���راح���ة،  جن���اح  ع��ل��ى  تعليقها  ويف 
الذين  توام  م�شت�شفى  يف  لالأطباء  للغاية  ممتنة  "اأنا 
ب�شكل  حالتي  حت�شنت  لقد  العملية.  ط��وال  راف��ق��وين 
م��ل��ح��وظ، واأ����ش���ع���ر ب��ر���ش��ا ك��ب��ري ل���ع���دم وج�����ود ندوب 
اأنني  ت��ع��ب. واجل��ان��ب االأف�����ش��ل ه��و  اأو  اأمل  اأو  ظ��اه��رة 
وع�شرين  اأرب��ع  غ�شون  يف  املنزل  اإىل  العودة  اأ�شتطيع 
من اجلراحة، لقد كانت تلك امليزة االأف�شل لالإجراء. 
اأنني  واأ�شعر  ب�شال�شة،  �شارت  احلمد هلل، كل اجلراحة 

بحال اأف�شل بكثري االآن ".
 V-NOTES ج��راح��ة  ت��ع��زز  التقني،  املنظور  م��ن 
الروؤية والو�شول مقارنة باجلراحة املهبلية التقليدية، 
مما ميكن االأطباء من ا�شتك�شاف التجويف الربيتوين 
وال���ط���ح���ال والكبد  امل���ع���دة  ي�����ش��م  ب��ال��ك��ام��ل )ال������ذي 
واالأع�شاء االأخرى( مع احلفاظ على التحكم الب�شري 
ذلك،  على  ع��الوة  امل��ج��اورة.  اجل�شم  لهياكل  امل�شتمر 
القدرة  وت��ع��زز  للرحم،  اأ�شهل  حتديد  اجل��راح��ة  تتيح 
اإزال���ة ملحقات  وت�شهل  احل��و���س،  ق��اع  دع��م  اإدارة  على 
التي  واالأرب���ط���ة  ف��ال��وب،  وق��ن��ات��ي  )املبي�شني،  ال��رح��م 
وهي  وال��رح��م،  مكانها(  يف  التنا�شلية  االأع�شاء  تثبت 

اأ�شهل لالأطباء وتوفر فر�شة تعليمية حم�شنة.

•• العني- الفجر:

املعهد  ال�شحية،  للتخ�ش�شات  ال��وط��ن��ي  املعهد  منح 
املهني  التطوير  وتنظيم  قيادة  عن  امل�شوؤول  الوطني 
بجامعة  واملُلحق  ال�شحي  القطاع  يف  العاملة  للقوى 
املوؤ�ش�شي  االعتماد  �شهادة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
وذلك  واالأطفال  للن�شاء  االإم��ارات  دان��ة  م�شت�شفى  اإىل 
للبورد  املوؤ�ش�شي  االع��ت��م��اد  معايري  ا�شتيفاءهم  بعد 
ال��ذي �شُي�شهم يف اعتماد امل�شت�شفى  ، االأم��ر  االإم��ارات��ي 
ال��ط��ب جم��ال طبرّ  كليات  وت��اأه��ي��ل خريجي  ل��ت��دري��ب 

التوليد واأمرا�س الن�شاء وطبرّ االأطفال.
وقال الدكتور حممد احلوقاين، االأمني العام للمعهد 
"ي�شررّ املعهد الوطني  الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية: 
ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة اأن مي��ن��ح م�����ش��ت�����ش��ف��ى دان���ة 
االإمارات االعتماد املوؤ�ش�شي. تعترب امل�شت�شفى منوذجاً 
اإىل جنب  رائداً للم�شت�شفى اخلا�س الذي يعمل جنباً 

مع اجلهات احلكومية لدعم التعليم الطبي".
واأ�شاف: "خ�شعت دانة االإمارات لعدة جوالت تفتي�شية 
وال��ع��دي��د م���ن امل���راج���ع���ات ل�����ش��م��ان ام��ت��ث��ال��ه��ا ملعايري 
هذه  ت�شتند  حيث  املعهد،  قبل  من  املطلوبة  االعتماد 
بيئة  احلوكمة،  رئي�شية:  جماالت  خم�شة  اإىل  املعايري 
،�شمان  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  املتدربني،  التدريب، 

عالية  مهنية  معايرياً  ل  ُت�شكرّ والتي  واالبتكار،  اجل��ودة 
اأجل تعزيز قدرة  امل�شتوى، نهدف للحفاظ عليها من 
العاملة ال�شحية واالرتقاء باخلدمات الطبية  القوى 

مة لكافة القاطنني على اأر�س االإمارات". املُقدرّ
الغني،  عبد  حممد  مهيمن  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من 
للن�شاء  االإم������ارات  دان����ة  مل�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد  جلنة  ب��دع��م  واالأط��ف��ال 
معايري  ال�شتيفاء  تاأهيلهم  يف  �شاهمت  التي  ال�شحية 
اأن  على  م��وؤك��داً  االإم��ارات��ي،  للبورد  املوؤ�ش�شي  االعتماد 
امل�شت�شفى للعب  اأمام  هذا االإجناز �شوف ُيف�شح املجال 
التوليد  واأط��ب��اء  االأط��ف��ال  اأط��ب��اء  دور حا�شم يف تعليم 
الن�شاء  بدعم  بدورهم  �شيقومون  الذين  امل�شتقبليني 
واالأط��ف��ال يف االإم���ارات من خالل توفري رعاية طبية 
عالية اجلودة، الفتاً اإىل اأن امل�شت�شفى �شيبداأ الرتحيب 
برنامج  يف  اخلريجني  املتدربني  من  االأوىل  بالدفعة 

االإقامة مع بداية �شبتمرب 2022.
ورئي�س  ا�شت�شاري  مبارك،  ه�شام  الدكتور  ق��ال  ب��دوره 
ق�����ش��م ط���برّ اجل��ن��ني ورئ��ي�����س ال�����ش��وؤون االأك���ادمي���ي���ة يف 
من  التقدير  ه��ذا  "مُيثرّل  االإم�����ارات:  دان���ة  م�شت�شفى 
ة  مهمرّ عالمة  ال�شحية  للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد 
وفارقة يف تاريخ امل�شت�شفى. لقد واظبت دانة االإمارات 
املا�شية ومبا  ال�شنوات  ر على مدار  النمو والتطورّ على 

عات املر�شى. وميكننا االآن لعب دور مهم يف  يفوق توقرّ
جمال التدريب والتعليم من خالل تبادل املعرفة مع 
االأطباء يف جميع اأنحاء العامل. ونتطلرّع اإىل الرتحيب 
باالأطباء ال�شباب يف عنابرنا ودعمهم لتطوير حياتهم 
املهنية". يجدر بالذكر اأن املعهد الوطني للتخ�ش�شات 
ال�شحية اأن�شاأ بقرار من جمل�س الوزراء  واأحلق بجامعة 
االإمارات العربية املتحدة لتعزيز جودة التعليم الطبي 
االمتحانات  واإج����راء  امل�شت�شفيات  اعتماد  طريق  ع��ن 

العاملية.  امل��ع��اي��ري  الأف�����ش��ل  وف��ق��اً  املتخ�ش�شة  املهنية 
والزيارات  العمل،  ور����س  م��ن  �شل�شلة  املعهد  وُي��ج��ري 
التقييمية للتعريف مبتطلبات االعتماد بهدف تطبيق 
االرتقاء  و�شمان  والتقييم،  التدريب  معايري  اأف�شل 
مبنظومة التعليم الطبي يف الدولة، حيث َمنح املعهد 
حتى االآن 8 موؤ�ش�شات �شهادة االعتماد املوؤ�ش�شي والتي 
توؤهل املتدربني للح�شول على �شهادة البورد االإماراتي 

بعد ا�شتيفاء متطلبات التدريب واالختبارات.

مب�ص�ركة ب�حثني واأك�دمييني من 
موؤ�ص�ص�ت التعليم الع�يل املحلية والع�ملية

»اأبوظبي للطفولة املبكرة«: 1.2 مليون درهم لدعم 
املبكرة 5 م�ضاريع بحثية يف جمالت تنمية الطفولة 

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة عن تقدمي منح بقيمة 1.2 مليون 
5 م�شاريع بحثية مهمة يف جمال تنمية الطفولة  اإماراتي لتمويل  درهم 
املبكرة مب�شاركة باحثني واأكادمييني من موؤ�ش�شات التعليم العايل املحلية 
ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  لتطوير  ال��رام��ي��ة  جهودها  �شمن  وذل��ك  والعاملية، 
للبحوث والدرا�شات يف جمال تنمية الطفولة املبكرة لتوجيه و�شع �شيا�شات 
مبنية على االأدلة ودعم التخطيط وحت�شني اجلودة، بهدف متكني م�شرية 
وحتى  احلمل  ف��رتة  منذ  رفاهيتهم  وتعزيز  ل��الأط��ف��ال  ال�شاملة  التنمية 
والتغذية،  ال�شحة  تت�شمن  رئي�شية  قطاعات  على  بالرتكيز  الثامنة،  �شن 

وحماية الطفل، والدعم االأ�شري، اإ�شافة اإىل التعليم والرعاية املبكرين.
وقالت حمدة ال�شويدي باحث رئي�شي يف هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة: " 
الهيئة و�شركائها من اجلهات  التعاون البحثي يف تعزيز دور  �شي�شهم هذا 
تواجه  التي  التحديات  م��ع  والتعامل  املتاحة  الفر�س  بحث  يف  املختلفة 
واأ���ش��ره��م يف  8 �شنوات  ال���والدة وحتى عمر  االأط��ف��ال م��ن مرحلة م��ا قبل 
وو�شع حلول  والوقوف على م�شبباتها  اأبوظبي من خالل حتليلها  اإم��ارة 
فعالة واإج��راءات م�شتدامة ت�شتند اإىل االأدلة ونتائج االأبحاث، حيث نركز 
خالل تعاوننا من نخبة من الباحثني واالأكادمييني يف عدد من اجلامعات 
واملعاهد املحلية والعاملية على مواجهة حتديني متعلقني بتنمية الطفولة 
املبكرة يف اإمارة اأبوظبي، وهما ا�شتمرارية التعليم والتدخل املبكر، و�شواًل 
لتوفري بيانات عالية اجلودة ل�شنرّاع ال�شيا�شات ومقدمي خدمات الطفولة 
املبكرة واأ�شحاب العالقة االآخرين لتمكينهم من اتخاذ االإجراءات الالزمة 

لتعزيز قطاع الطفولة املبكرة.
البحوث  اإع��داد  دوره��ا يف  من  انطالقاً  تعمل  الهيئة  اأن  ال�شويدي  واأك��دت 
منظومة  ب��ن��اء  على  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  وال��درا���ش��ات 
متكاملة لدعم البحث العلمي يف جمال تنمية الطفولة املبكرة، باالعتماد 
نتائجها  لتكون  الر�شينة  العلمية  واملنهجيات  احلديثة  التقنيات  على 
التخطيط  عملية  يدعم  واأ�شا�ًشا  امل�شتقبلية  والت�شريعات  للقرارات  ركيزة 
اإن�شاء من�شات متكاملة ومتخ�ش�شة تدعم االبتكار  اإىل جانب  والتطوير، 
من  املبكرة،  الطفولة  تنمية  بقطاع  املت�شلة  البحثية  ال�شوؤون  يف  والتميز 
الالزمة  اخل��ط��ط  لو�شع  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  خ��الل 

لتطوير برامج الطفولة املبكرة وكيفية تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.
اأ�شباب  ملعرفة  درا�شتني  متويلها  �شيتم  التي  البحثية  امل�شاريع  وتتناول 
التغيب املتكرر عن املدر�شة بني االأطفال ال�شغار يف اأبوظبي، حيث �شيتوىل 
العربية  االإم��ارات  االأوىل فريق بحثي من جامعة  الدرا�شة  االإ�شراف على 
املتحدة يتاألف من الدكتور كيلونغ ت�شانغ، باحث رئي�شي، والدكتورة جنوى 
احلو�شني، باحث رئي�شي م�شارك، والدكتورة غادة املر�شدي، باحث رئي�شي 
برين  ال��دك��ت��ور  الثانية  ال��درا���ش��ة  على  االإ���ش��راف  �شيتوىل  بينما  م�����ش��ارك، 

اأ�شداون من اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة. 
وي�شمل الدعم كذلك م�شروعني بحثيني لتقييم معرفة و�شلوكيات املهنيني 
اأ�شحاب  ال�شغار  االأطفال  بدعم  يتعلق  مبا  ال�شحي  القطاع  يف  العاملني 
االأول فريق بحثي  امل�شروع  اأبوظبي، حيث ي�شرف على  واأ�شرهم يف  الهمم 
من كلية االإمارات للتطوير الرتبوي بقيادة الدكتورة مي�شيل كيلي، باحث 
م�شارك،  رئي�شي  باحث  اأريباتامانيل،  �شاجلان  الدكتور  االأ�شتاذ  رئي�شي، 
باحث  م��وراي،  كلوداغ  والدكتورة  م�شارك،  رئي�شي  باحث  واأمينة اجل�شمي 
حني  يف  م�شارك،  رئي�شي  باحث  رو���س،  بريان  والدكتور  م�شارك،  رئي�شي 
من  علمي  فريق  املو�شوع  ه��ذا  ح��ول  الثاين  البحثي  امل�شروع  على  ي�شرف 
بري�شون،  اإمي��ا  الدكتورة  كاًل من  ي�شم  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة 
باحث رئي�شي، والدكتور رامي الرفاعي، باحث رئي�شي م�شارك والدكتورة 
اإف�شرتاتوبولو،  والدكتورة ماريا  رئي�شي م�شارك،  باحث  التكريتي،  را�شيل 
اأ�شرف م�شطفى، باحث رئي�شي م�شارك،  باحث رئي�شي م�شارك، والدكتور 
الدكتورة  واالأ�شتاذة  م�شارك،  رئي�شي  باحث  اأوب��وك��و،  ماك�شويل  والدكتور 
هالة احلوير�س، باحث رئي�شي م�شارك، واأمنية غريب القحطاين، باحث 

رئي�شي م�شارك.
اللغة لدى  اإىل تقييم مدى تطور  البحثي اخلام�س  امل�شروع   فيما ي�شعى 
وي�شرف  وال��ن��ط��ق،  اللغة  تطور  ا�شطرابات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال 
الدكتور  بقيادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  من  بحثي  فريق  عليه 
دمييرتيو�س نتيليثو�س، باحث رئي�شي، والدكتورة الك�شندرا ماركيز، باحث 

رئي�شي م�شارك.
ت�شميم منهجيات خم�ش�شة  على  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  وتعكف 
املبكرة،  الطفولة  بتنمية  املتعلقة  والت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير  لعملية 
امل�شاركة  على  تعتمد  التطبيق  الإع��ادة  قابلة  ا�شتباقية  ا�شرتاتيجية  وتتبع 
واالأدلة العلمية، وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على اأر�س الواقع، 
واقرتاح  والت�شريعات  ال�شيا�شات  وتعديل  مراجعة  ذل��ك  اإىل  وباالإ�شافة 
الطفولة  بتنمية  يتعلق  فيما  احلالية  الفجوات  ل�شد  وت�شريعات  قوانني 
املبكرة، وتوفري خدمات نوعية عالية اجلودة لتحقيق نتائج اإيجابية على 
بال�شحة  �شغري  طفل  ك��ل  يتمتع  اأن  يف  لروؤيتها  حتقيقاً  الطفل،  تنمية 
على  وق��ادراً  لالطالع  حمباً  يكون  واأن  بالنف�س  بالثقة  ويتحلى  والعافية 

التعلم وتنمية قيم متينة يف بيئة اآمنة وداعمة لالأ�شرة يف اأبوظبي.
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اجل�صم  ي�ص�عد  كونه  و�صحي�،  بل  طبيعي�،  اأمرا  ال�صع�ل  يعد 
ا�صتمر  اإذا  لكنه  املرتاكم،  والبلغم  املخ�ط  من  التخل�س  على 
لفرتة طويلة فقد يعني االإ�ص�بة بح�لة �صحية ك�منة تتطلب 

عالج� فوري�.
وت�صري التق�رير اإىل اأن نحو 4% اإىل 10% من الب�لغني يع�نون 
من ال�صع�ل املزمن، وهو �صع�ل ي�صتمر ثم�نية اأ�ص�بيع اأو اأكرث، 

اأو اأربعة اأ�ص�بيع على االأقل لالأطف�ل.

كان  اإذا  اإال  ف��وري��ة  طبية  عناية  امل��زم��ن  ال�شعال  يتطلب  وال 
اأو �شيق  م��ث��ل احل��م��ى  اأخ����رى  اأع���را����س  م��ن  ي��ع��اين  ال�شخ�س 
اإىل حالة  ي�شري  ال��دم، ما قد  �شعال  اأو  ال�شدر  اأمل  اأو  التنف�س 

طبية اأ�شا�شية خطرية.
امل�شكلة  م��ع��اجل��ة  امل��زم��ن مب��ج��رد  ال�����ش��ع��ال  م��ا يختفي  وع����ادة 
اأ�شباب حمتملة   10 اإليك  االأ�شا�شية. لذا، للم�شاعدة يف ذلك، 

لل�شعال املزمن وكيف ميكنك عالج كل منها:

الربو  .1
و�شيقا  ملتهبا  ال��ه��واء  جم��رى  ي�شبح  حيث  مزمنة  حالة  هو 
وي���ب���داأ يف اإن���ت���اج خم���اط اإ����ش���ايف. وي�����ش��ب��ب ه���ذا اأع��را���ش��ا مثل 

ال�شفري و�شيق التنف�س و�شيق ال�شدر وال�شعال.
"الربو متغري  اأ�شكال الربو ي�شمى  ومع ذلك، هناك �شكل من 
املزمن.  ال�شعال  ه��و  ال��وح��ي��د  ال��ع��ار���س  ي��ك��ون  ال�شعال" حيث 

ومييل هذا اإىل اأن يكون اأكرث �شيوعا بني االأطفال.
كيفية عالجه: ال ميكن عالج الربو امل�شاحب لل�شعال باأدوية 
اإىل  املري�س  و�شيحتاج  طبية.  و�شفة  ت�شتلزم  ال  التي  ال�شعال 
و�شفة طبية الأدوية الربو مثل مو�شعات ال�شعب الهوائية، وهي 

جمموعة من االأدوية التي تخفف اأعرا�س الربو.

"كوفيد19-" بعد  م�   .2
ال�شعال هو اأحد االأعرا�س ال�شائعة ل�"كوفيد19-"، ويف بع�س 

احلاالت، ي�شتمر بعد العدوى وي�شبح مزمنا.
بعد كوفيد،  ما  �شائع يف متالزمة  املزمن  ال�شعال  الواقع،  ويف 
جمموعة  وه��ي  االأمد"،  طويل  "كوفيد  با�شم  اأي�شا  املعروفة 

اأ�شهر بعد االإ�شابة  اأو  من االأعرا�س التي ت�شتمر الأ�شابيع 
.SARS-CoV-2 �االأولية ب

كيفية عالجه: ما زلنا نتعلم املزيد عن متالزمة 
احلايل،  الوقت  ويف  وعالجها،  كوفيد  بعد  ما 
ال تزال اإدارة ال�شعال املرتبط ب�"كوفيد19-" 

غري وا�شحة.
ق��د تدفئ  ال��ت��ي  ال�شاخنة  امل�����ش��روب��ات  ت��ن��اول 

اأي  تفتيت  وت�����ش��اع��د يف  ال���ه���واء  جم���رى 
اإىل  باالإ�شافة  احللق.  خماط يف 

�شرب املاء طوال اليوم، والذي 
رطوبة  على  اأي�شا  �شيحافظ 

احللق، ما يجعلك ت�شعر 
براحة اأكرب.

 .3

)UACS( متالزمة ال�صع�ل الهوائي العلوي
اأحد   )UACS( ُتعد متالزمة �شعال جمرى الهواء العلوي
االأ�شباب االأكرث �شيوعا لل�شعال املزمن. وحتدث احلالة عندما 
ينتج االأنفك اأو اجليوب االأنفية خماطا زائدا، فيمكن اأن ينزلق 
م�شتقبالت  ويحفز  احل��ل��ق  واأ���ش��ف��ل  االأن��ف��ك  خلف  اإىل  ع��ائ��دا 
ال�شعال )التي تتواجد يف الق�شبة الهوائية، وامل�شالك الهوائية، 

والبلعوم، والقنوات ال�شمعية، واحلجاب احلاجز، واملعدة(.
احتقان  اإدارة  يتطلب  ال�����ش��ع��ال  ه���ذا  ع���الج  ع��الج��ه:  كيفية 
اجليوب االأنفية. وقد يوؤدي ا�شتخدام رذاذ ال�شتريويد االأنفي 
مع فلوتيكا�شون اأو تريام�شينولون دون و�شفة طبية اإىل تقليل 
ال��ت��ورم واالل��ت��ه��اب وامل��خ��اط يف اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة. واإذا ا�شتمر 
التي  االأن���ف  بخاخات  اإىل  حاجة  هناك  تكون  فقد  االح��ت��ق��ان، 

ت�شرف بو�شفة طبية مثل اإبراتروبيوم اأو اأزيال�شتني.
واإذا كانت احل�شا�شية ت�شاهم يف احتقان اجليوب االأنفية، فقلل 
وبر  اأو  اللقاح  حبوب  مثل  احل�شا�شية  مل�شببات  تعر�شك  م��ن 

احليوانات االأليفة. 

)COPD( املزمن  الرئوي  االن�صداد  مر�س   .4
ه��و جمموعة م��ن اأم��را���س ال��رئ��ة، مب��ا يف ذل��ك ان��ت��ف��اخ الرئة 
والتهاب ال�شعب الهوائية املزمن، حيث يتم اإعاقة تدفق الهواء 

من الرئتني، ما يجعل التنف�س اأكرث �شعوبة.
كما اأنه يت�شبب يف اإفراز الرئتني للمخاط الزائد، ما قد يوؤدي 
�شيق  مثل  اأخ��رى  اأع��را���س  اإىل  باالإ�شافة  ال�شعال،  تكرار  اإىل 

ال�شدر وال�شفري عند التنف�س.
االن�شداد  ملر�س  ع��الج  حقا  هو  ال�شعال  ع��الج  عالجه:  كيفية 
ا�شتخدام  ح��ول  واملركز  الكامن  املزمن  الرئوي 
اأجهزة اال�شتن�شاق املنا�شبة للمري�س. وقد 
ال�شعال،  م��ن  مت��ام��ا  ه���ذا  يتخل�س  ال 
بع�س  ي��وف��ر  اأن  املحتمل  م��ن  ول��ك��ن 

ال�شيطرة.
االن�شداد  م���ر����س  ع����الج  وي��ع��ت��م��د 
احلالة.  �شدة  على  املزمن  ال��رئ��وي 
فقد  خفيفة،  حالة  لديك  كانت  اإذا 
ُيطلب منك االإقالع عن التدخني اأو 
تناول االأدوي��ة مثل مو�شعات ال�شعب 
الكورتيكو�شتريويدات.  اأو  الهوائية 
ال�شديدة  احل����االت  تتطلب  وق���د 
اجلراحة.  اأو  باالأك�شجني  العالج 
حاجة  ه����ن����اك  ذل��������ك،  وم������ع 
الدرا�شات  م��ن  م��زي��د  اإىل 
ا�شتجابة  مدى  لتحديد 
ل��ع��الج مر�س  ال�����ش��ع��ال 
االن�������������ش������داد ال�����رئ�����وي 

املزمن.

االأدوية  .5
املزمن  ال�شعال 
ال���ن���اج���م عن 
االأدوي���������������ة 
ن��������������������������ادر 
احل������������دوث 
يكون  وق������د 
مرتبطا بفرط 
ال�شعب  ن���������ش����اط 

ح�شا�شية  اأك��رث  الهوائية  امل��م��رات  ت�شبح  عندما  اأو  الهوائية، 
مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ق���د ت�����ش��ي��ق امل�شالك 

الهوائية.
واالأدوي�������ة ال��ت��ي ُت�����ش��ت��خ��دم ع����ادة ل��ع��الج ارت���ف���اع ���ش��غ��ط الدم 
لالأجنيوتن�شني  املحول  االإن��زمي  مثبطات  مثل  القلب،  وف�شل 

)ACEI(، قد ت�شبب ال�شعال املزمن.
ال�شعال  من  للتخل�س  الوحيدة  الطريقة  ال��ع��الج:  طريقة   -
الناجم عن االأدوي���ة هي التحول اإىل ن��وع اآخ��ر من االأدوي���ة ال 

ي�شبب ال�شعال.
واإذا كان ال�شعال ناجتا عن الدواء، فيجب اأن يختفي يف غ�شون 

اأ�شبوع اإىل اأربعة اأ�شابيع.

املريئي املعدي  االرجت�ع  مر�س   .6
هو �شكل اأكرث �شدة من االرجتاع احلم�شي حيث ينتقل حم�س 
املعدة اإىل املريء، ما قد يهيج بطانة املريء ويوؤدي اإىل ال�شعال 

املزمن.
م��ا تكون تعديالت من��ط احل��ي��اة هي  ع��الج��ه: غالبا  - كيفية 
تناول  وي��ج��ب جت��ن��ب  امل������ريء.  ارجت�����اع  ل��ع��الج  االأول  اخل���ط 
اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  والنعناع،  وال�شوكوالتة  الدهنية  االأطعمة 
ارتداد احلم�س. وتاأكد اأي�شا من رفع راأ�شك اأثناء النوم حتى 

ال تتدفق حمتويات معدتك للخلف.
واإذا مل تنجح تعديالت منط احلياة، فاإن م�شادات احلمو�شة 
التي  الربوتون  م�شخة  مثبطات  اأو  املعدة  حم�س  حتيد  التي 
تقلل من كمية حم�س املعدة قد تقلل ب�شكل كبري، اإن مل حتل 

متاما، ال�شعال.

واحلم�س املزمن  الهوائية  ال�صعب  الته�ب   .7
وجه  على  ي�شري  املزمن  الرئوي  االن�شداد  ن��وع من مر�س  هو 
التحديد اإىل التهاب وتهيج امل�شالك الهوائية، والذي قد يكون 
ناجتا عن ا�شتن�شاق املهيجات مثل تلوث الهواء اأو دخان التبغ. 
ويتم ت�شخي�شه عندما ينتج �شخ�س ما خماطا زائدا بانتظام 
ملدة ثالثة اأ�شهر متوا�شلة على االأقل من العام ملدة عامني اأو 

اأكرث على التوايل.
ت�شمل  مزمن.  �شعال  اإىل  الهوائية  ال�شعب  التهاب  ي��وؤدي  وقد 
االأع���را����س االأخ����رى الل��ت��ه��اب ال�شعب ال��ه��وائ��ي��ة امل��زم��ن �شيق 

ال�شدر وال�شفري عند التنف�س.
والتهاب ال�شعب الهوائية اليوزيني �شبب �شائع لل�شعال املزمن. 
يحدث عندما يكون هناك زيادة يف وجود احلم�شات - نوع من 

خاليا الدم البي�شاء - يف املخاط الذي تنتجه الرئتان.
قابل  غري  املزمن  الهوائية  ال�شعب  التهاب  عالجه:  كيفية   -
عن  االإق��الع  طريق  عن  اأعرا�شه  تقليل  ميكن  ولكن  لل�شفاء، 
الهوائية  ال�شعب  مو�شعات  وتناول  املهيجات  وجتنب  التدخني 
جمرى  ال��ت��ه��اب  تقلل  ال��ت��ي  االأخ����رى  االأدوي�����ة  اأو  امل�شتن�شقة 

الهواء.
ومي��ك��ن ع���الج ال�����ش��ع��ال امل��زم��ن ال��ن��اج��م ع��ن ال��ت��ه��اب ال�شعب 
الهوائية اليوزيني با�شتخدام الكورتيكو�شتريويدات امل�شتن�شقة 

مثل بوديزونيد. وقد يح�شن االلتهاب يف نحو �شهرين.

الق�صب�ت تو�صع   .8
هو حالة مزمنة يف الرئة حيث تتمدد امل�شالك الهوائية وتفقد 
اإزالة املخاط. وميكن اأن يوؤدي االلتهاب واملخاط  القدرة على 

املرتاكم يف ال�شعب الهوائية اإىل �شعال مزمن.
الذين  االأ�شخا�س  ل��دى  �شيوعا  اأك��رث  الق�شبات  تو�شع  ويعد 
تزيد اأعمارهم عن 75 عاما. وت�شمل االأعرا�س االأخرى االأزيز 

و�شيق ال�شدر وال�شعال امل�شحوب باملخاط و/ اأو الدم وفقدان 
الوزن.

ت�شمل  ال�شعال  ل��ه��ذا  املحتملة  ال��ع��الج��ات  ع��الج��ه:  كيفية   -
guaifenesin الذي ي�شاعد على ترقيق املخاط يف ال�شعب 

الهوائية.
وتناول األبوتريول اأو حملول ملحي عادي عرب اآلة البخاخات، 
 ،)PEP( االإيجابي  الزفري  �شغط  اأجهزة  با�شتخدام  متبوعا 
قد يعالج ال�شعال املرتبط بتو�شع الق�شبات من خالل امل�شاعدة 

يف طرد املخاط.

اأخر الته�ب�ت   .9
ت��ع��د ال��ع��دوى ال��ف��ريو���ش��ي��ة وال��ب��ك��ت��ريي��ة م��ث��ل ال��ت��ه��اب ال�شعب 
لل�شعال.  ال�شائعة  االأ�شباب  من  ال��رئ��وي  وااللتهاب  الهوائية 
فاإن  ك���اف،  ب�شكل  البكتريية  االل��ت��ه��اب��ات  ع���الج  ي��ت��م  وع��ن��دم��ا 

ال�شعال امل�شاحب لها عادة ما يتحلل".
كان  اإذا  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��ادات  و���ش��ف  ال��ع��الج: ميكن  - طريقة 

ال�شعال املزمن ناجتا عن عدوى بكتريية.
وال�����ش��ع��ال امل��رت��ب��ط ب��ال��ع��دوى ال��ف��ريو���ش��ي��ة، مثل ن���زالت الربد 
من  العدوى  اإزال��ة  يتم  عندما  يتحلل  ما  غالبا  االإنفلونزا  اأو 

اجل�شم. وغالبا ما يختفي تلقائيا بعد ب�شعة اأيام.
ي�شتمر الأك��رث من  �شعال  ال��ع��دوى،  بعد  �شعال ما  وق��د يحدث 

ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع ب��ع��د ال��ت��ع��ايف م��ن ع���دوى ف��ريو���ش��ي��ة، اإذا زادت 
ح�شا�شية م�شتقبالت ال�شعال يف اجل�شم وكانت املجاري الهوائية 
�شديدة اال�شتجابة ب�شكل موؤقت. اإنه حمدود ذاتيا، ما يعني اأنه 

عادة ما يتم حله من تلقاء نف�شه مبرور الوقت.

ال�صرط�ن  .10
يف  تنت�شر  التي  االأخ���رى  ال�شرطان  واأ�شكال  الرئة  �شرطانات 
م�شتقبالت  تهيج  كانت  اإذا  ال�شعال  ت�شبب  اأن  ميكن  الرئتني 

ال�شعال يف اجل�شم.
الرئتني  اإىل  تنت�شر  ق��د  ال��ت��ي  االأخ����رى  ال�����ش��رط��ان��ات  وت�شمل 

وت�شبب ال�شعال امل�شتمر:
- �شرطان الثدي

- �شرطانات اجلهاز اله�شمي
- �شرطان الكلى

- �شرطان الربو�شتات
- �شرطان الغدة الدرقية

- �شرطانات الراأ�س والرقبة
- �شرطان اجللد اخلبيث

- كيفية عالجه: عالج ال�شعال املرتبط بال�شرطان يعتمد على 
تطهري  وتقنيات  ال�شعال  مثبطات  لكن  االأ�شا�شي،  ال�شرطان 

جمرى الهواء قد توفر بع�س الراحة.

ي�ص�عد اجل�صم على التخل�س من املخ�ط والبلغم املرتاكم

ذلك! حيال  نفعل  وماذا  ال�ضعال  عن  التوقف  من  التمكن  لعدم  اأ�ضباب   10

تناول الربقوق يوميا يخف�ض العوامل اللتهابية ويقوي العظام
اأن تن�ول الربقوق،الغني ب�ملغذي�ت كل يوم قد يكون مفيدا ل�صحة  اإىل  الي�أ�س  اأ�صخ��س بعد �صن  اأجريت على  اأف�دت درا�صة 

العظ�م، ويقلل من العوامل االلته�بية التي ت�ص�هم يف ه�ص��صة العظ�م.
�صي�ص�بون  اخلم�صني  �صن  فوق  املتحدة  الوالي�ت  يف  �صخ�س  مليون   13.6 نحو  اأن  اإىل  الدرا�ص�ت  ت�صري 

به�ص��صة العظ�م وفقدان قوة العظ�م ب�صبب انخف��س كث�فة املع�دن يف العظ�م بحلول 
ع�م 2030.

وتزيد ه�شا�شة العظام من خطر الك�شور، خا�شة 
من  يعانني  اللواتي  والن�شاء  ال�شن  كبار  عند 
انقطاع الطمث، وذلك ب�شبب انخفا�س هرمون 
اال�شرتوجني، مما يوؤدي اإىل زيادة االلتهاب يف 
اجل�شم، والذي ميكن اأن ي�شاهم اأي�شا يف فقدان 

العظام.
وك���ان���ت���االأب���ح���اث ال�������ش���اب���ق���ة ق����د اأظ�����ه�����رت اأن 
مركبات  وه����ي  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  م�����ش��ت��خ��ل�����ش��ات 
من  وتقلل  لالأك�شدة  كم�شادات  تعمل  نباتية 
االل��ت��ه��اب م���وج���ودة يف ال���ربق���وق وت�����ش��اه��م يف 
التاأك�شدي  االإج��ه��اد  من  اأق��ل  م�شتويات  تعزيز 
وااللتهاب يف نوع من اخلاليا العظمية ي�شمى 

ناق�شات العظم.
وظائف  علم  برنامج  م��ن  باحثون  وا�شتك�شف 
واأق�شام  احل��ي��وي  وال��ط��ب  التكاملي  االأع�����ش��اء 

والية  جامعة  يف  احل��رك��ة  وعلم  التغذية  علوم 
العظام  �شحة  على  ال��ربق��وق  اآث���ار  بن�شلفانيا 
�شتقدم  جديدة  درا�شة  يف  الطمث  انقطاع  بعد 
الفيزيولوجية  للجمعية  ال�شنوي  االجتماع  يف 

االأمريكية يف علم االأحياء التجريبي.
درجة  مع  الياأ�س  �شن  بعد  الن�شاء  تق�شيم  ومت 
كثافة املعادن يف العظام والتي مت تعريفها على 
اأنها منخف�شة - عالمة على ه�شا�شة العظام - 
اإىل ثالث جمموعات: تناولت جمموعة واحدة 
حبات(  �شت  )حوايل  الربقوق  من  جراًما   50
اأكلت  الثانية  املجموعة  �شهرا،   12 ملدة  يوميا 
حبة(   12 )حوايل  الربقوق  من  جرام   100
الثالثة  املجموعة  اأم���ا  ���ش��ه��را،   12 مل��دة  يوميا 

وهي جمموعة التحكم فلم تتذوق الربقوق.
املاأخوذة  ال���دم  عينات  يف  البحث  ف��ري��ق  ون��ظ��ر 

من جميع املتطوعني قبل التجربة 
يف  كبريا  انخفا�شا  ووج��دوا  وبعدها 

عالمات االلتهاب يف كل من جمموعتي 
باملجموعة  م���ق���ارن���ة  امل��ج��ف��ف  االأك������ل 

االأخرية التي مل تاكل الربقوق .
للدرا�شة  االأول  امل����وؤل����ف  وق�����ال 

النتائج  "ت�شري  دام��اين  جانايف 
اأن  اإىل  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ش��ل��ن��ا  ال��ت��ي 
حبة   12 اإىل  �شتة  ا�شتهالك 

ب���رق���وق ي��وم��ي��ا ق���د ي��ق��ل��ل من 
العوامل املوؤيدة لاللتهابات التي 

لدى  العظام  فقدان  يف  ت�شاهم  قد 
قد  وبالتايل  الياأ�س،  �شن  بعد  الن�شاء 

ملنع  واع���دا  تغذويا  تدخال  ال��ربق��وق  يكون 
ارتفاع ن�شبة االلتهابات يف اجل�شم".
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العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
MOJAU_2022- 0077889 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي اجلن�شية - ميلك   - ال�شام�شي  �شعيد حممد  ال�شيد / �شيف حممد  اأن  حيث 
تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  االعالف(  لتجارة  الذيد  )باب  التجارية  الرخ�شة 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب   )628972( رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه 
ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))باب الذيد لتجارة االعالف(( البالغة )%100( اإىل 

ال�شيد / جان زاده جول زاده - باك�شتاين اجلن�شية ، 
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 14 يوم من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على  ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
MOJAU_2022- 0077842 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

التجارية  الرخ�شة  ميلك   - اجلن�شية  هندي   - خان  انور  ات�شت�شى  حممد   : ال�شيد  اأن  حيث 
)�شحراء الذيد لت�شليح املكيفات والثالجات( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب 
رخ�شة رقم )773073( حيث ان ال�شيد : حممد ات�شت�شى انور خان - هندي اجلن�شية يرغب 
املكيفات  لت�شليح  الذيد  التجارية ))�شحراء  الرخ�شة  كامل ح�شته يف  والتنازل عن  البيع  يف 
هندي   - �شاه  كامران  اظفار  �شاه  �شاهروكا   : ال�شيد  اإىل   )%100( البالغة  والثالجات(( 
القانون  من   5 فقره   )  14( املادة  بن�س  عمال  و  الخر.  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   - اجلن�شية 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا االإعالن للعلم و 
انه �شوف يتم الت�شديق على االأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
MOJAU_2022- 0077975 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
هندية  حنيفه،  كونححامو  بوكاكيالت  عبدال�شالم  رجينه   / ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيدة : عاليه 
بيبي ا�شفر خان - باك�شتانية اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )دار االطل�س للتجارة( والتي تاأ�ش�شت 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم )753392( ال�شادرة من دائرة التنميه االقت�شادية 
وكيل  القانوين من  ال�شكل  تغيري   / الأخر  الرخ�شة  تنازل �شاحب   : اأخرى  تعديالت   ، بال�شارقة 
خدمات اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م / تغيري ا�شم التجاري من )دار االطل�س للتجارة( لت�شبح 

)دار االطل�س للتجارة ، ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد( / خروج وكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
MOJAU_2022- 0077558 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف املذكورة. 
من الطرف االأول : هالل مياه نور مياه اجلن�شية : بنجالدي�س عن ح�شته البالغة %100 

اإىل الطرف الثاين : عبداهلل يو�شف علي �شقر احلمادي اجلن�شية : االإمارات 
باال�شم التجاري )خدمات اخلبه لت�شليح اطارات ال�شيارات(  ن�شاط الرخ�شة )ت�شليح وتركيب 

اإطارات ال�شيارات ، تبديل زيوت املركبات( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - 
ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 241088 ال�شادرة  بتاريخ  1990/6/17  

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
MOJAU_2022- 0067811 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف االأول : حممد را�شد عبداهلل حممد ال�شاعر - اجلن�شية : االإمارات 

اإىل الطرف الثاين : علي حممد خمي�س علي النقبي اجلن�شية : االإمارات 
باال�شم التجاري )الت�شيو كافيه(  ن�شاط الرخ�شة )بيع الوحدات اخلفيفة( واملرخ�س من دائرة 

التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 774314 
ال�شادرة  بتاريخ  2020/2/10  

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70349
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �صم�رت اير لالعم�ل الكهروميك�نيكية - �س ذ م م  
م��ك��ت��وم جبل  ال  ب��ن ح�شر  ب��ن حم��م��د  �شعيد  ال�شيخ  م��ل��ك   45 رق���م  ال��ع��ن��وان : خم���زن 
 : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   - االوىل  ال�شناعية  علي 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1300429  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   788506
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/14 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�ص�ب�ت العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
هاتف : 04/2973060  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�ص�ب�ت 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور�شعيد - هاتف : 04/2973060  فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
لت�شفية �صم�رت اير لالعم�ل الكهروميك�نيكية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2022/7/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/7/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد حمدي حممود �شيد  
مدين   SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003241/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد حمدي حممود �شيد 
العنوان : ال�شارقة القا�شمية بناية بنك امل�شرق 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عادل حممد احمد حممد عبد احلفيظ ، اجلن�شية �شوداين يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 16320.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اوراق اخلريف للنقل اخلا�ص للركاب باحلافالت  

اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001775/ 
اإىل املحكوم عليه : اوراق اخلريف للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عبداجلبار نياز حممد - اجلن�شية باك�شتاين  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 26269  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

 يف التنفيذ رقم 484/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/270 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3095004 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

املطلوب اإعالنه : جمموعة 32 للعقارات املحدودة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي - �شارع ابراج االإمارات 
- مكاتب - مبنى ابراج االإمارات - �شقة 51-52 -حمطة مرتو ابراج االإمارات 

املطلوب اإعالنه : امري امريوف - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى قرية االعمال - �شقة 
info@arnadvocates.com  -  0444472020  - ال�شاعة  دوار  بجوار   -  911

مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/7/27 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// االإلكرتوين االإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة 
: الثنية اخلام�شة - رقم االر�س 28 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج الكونكورد 1 - رقم العقار : 106 - امل�شاحة : 180،51 مرت 

مربع - التقييم : 908755.07 ويباع العلى عطاء.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

 اعالن بالن�شر باللغة العربية / االإجنليزية
للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

يف االإ�شتئناف رقم 2022/795  
بناء علي طلب امل�شتاأنف : برير بن مرت�شى بن عبدالر�شا

اإنرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س  امل�شتاأنف �شده : �شركة في�شتا 
اإدارة الدعوى رق��م )1(   ام��ام مكتب  ان��ت مكلف باحل�شور  ذ م م - 
معتمد  وك��ي��ل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�����ش��ارق��ة  ا�شتئناف  مبحكمة 
امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 2022/7/28 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى / ح�شن خالد ال�شلمان 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
 اعالن ن�شرا

بالن  راجا   : وميثلها  االإطارات  لت�شليح  اخلليج  خدمات   / �شده  املنفذ  اإىل 
راغون ، ومقره مدينة خور فكان - منطقة الربدي 

وذلك حيث اأن املنفذ / اإبراهيم عبداهلل اإبراهيم البديع النقبي 
قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�شليم �شريع بالرقم 2022/76 لدى جلنة ف�س 
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خورفكان ويقت�شي ذلك ح�شوركم �شخ�شيا 
اأو تنفيذ القرار ال�شادر يف مدة 15 يوم من  اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ االإعالن للمثول اأمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن 
اللجنة �شوف تقوم  اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�شور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ص املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة املحا�شبية
املدعى عليه : حممد �شفيان �شعيد اقبال

يف الدعوى رقم 2331 ل�شنة 2022 مدين جزئي ال�شارقة
املوقرة الأعمال اخلربة   - ال�شارقة االبتدائية  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
 2022 يوليو   25 احل�شابية يف الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم االثنني املوافق 
برنامج  : وذلك على  املحا�شبية  العا�شرة �شباحا لعقد االجتماع للخربة  ال�شاعة 
لغرفة  الدخول  و�شيلة  بار�شال  نقوم  و�شوف   zoom االجتماعي  التوا�شل 
اأي  هناك  كان  واذا  عالية  املدونه  االأطراف  تليفونات  على  االلكرتونية  االجتماع 
ا�شتف�شار يرجى التوا�شل مع اخلبري مبا�شرة على الرقم 0503199484 لذا 
يطلب ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإح�شار كافة 

امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري احل�شابي / جمدي حممد علي

    0503199484

اإعالن اإجتماع خربة 

70522
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى AJCFICIGRI2022 / 0001830 تظلم    

اإىل املدعي عليه : ال�شعيد الأعمال البالط والرخام وال�شرياميك وميثلها قانونا ً / بافان كرياي ، 
ب�شفته مالك الرخ�شه التجارية

نحطيكم علما باأنه بتاريخ :22/06/2022 ، قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدع���وى املذكورة 
بالرقم اأعاله املدعي : �شامل عبيد جمعه فريوز ال�شوم بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بقبول التظلم �شكال ، ويف املو�شوع باإلغاء القرار ال�شادر برف�س 
يوؤدي للمتظلم مبلغا  باأن  املتظلم �شده  باإلزام  ، واالأمر جمددا  املتظلم منه  االأداء  اأمر  اإ�شت�شدار 
 %  6 األف درهما(، ف�شال عن الفائدة القانونية امل�شتحقة على هذا املبلغ بواقع  وقدره خم�شون 
�شنويا بدء من تاريخ اإعالن اإنذار التكليف بالوفاء واألزمت املتظلم �شده بالر�شوم وامل�شروفات عن 
اعتبارا من  يوما   30 قابال لال�شتئناف خالل  املاثل(.  حكما  والتظلم  )االأمر  التقا�شي  درجتي 

اليوم التايل ال�شتالمك ه��ذا التبليغ. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149715(
املنذر : �شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي 

املنذر اليه : فريونا االمارات �س ذ م م
املو�شوع :

138/139/140/141 و�شداد بدل  اإليه ب�شرورة جتديد عقد االإيجار  يكلف املنذر املنذر 
االيجار امل�شتحق من تاريخ 01/12/2021 بواقع ايجار �شنوي 96000 درهم اأو االإخالء 
التام و�شداد بدل االإيجار حتى تاريخ االإخالء وفقاً للقيمة االإيجارية املبينة يف العقد ال�شابق 
وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا االإنذار واإال �شي�شطر املنذر ا�شف اىل اتخاذ االإجراءات 
والر�شوم  االإيجار  ببدل  الزامها  مع  املاأجور  من  اليها  املنذر  الخالء  والق�شائية  القانونية 

وامل�شاريف حتى تاريخ االإخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0072526 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 156،668 درهم

املخطر : علي خ�شري معتوق فرحاين بالوكالة عن/ ذكريات معتوق فرحاين اإماراتية اجلن�شية
وحتمل بطاقة هوية رقم )784196684628058( مبوجب وكالة م�شدقة لدى كاتب العدل بامارة ال�شارقة برقم  - العنوان : ال�شارقة - 

الرحمانية - رقم الهاتف : 0529666642
املخطر اليه : �شوبر ماركت باب الريان ذ.م.م - وميثله كل من ال�شيد / عادل ح�شن حممد مبا�شري املرزوقي وال�شيده / اميان درازي

العنوان : ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية - مويلح - �شوبر ماركت باب الريان ذ.م.م
األف و�شتة مائة وثمانية و�شتون درهم فقط مو�شوع ال�شيك املحرر من  اإليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ مئة و�شتة وخم�شون  ال�شرح :- املخطر 
قبله للمخطر وحيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك االول 2019/11/23 توجه املخطر ل�شرف ال�شيك اال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد 

كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل :
وامل�شحوب على م�شرف ال�شارقة اال�شالمي،  2019/11/23 ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم   50،000 مبلبغ   000224 رقم  ال�شيك   -1

من م�شرف ال�شارقة اال�شالمي بتاريخ 2019/8/20، قيمة ال�شيك 6،666 م�شحوب   ،000244 رقم  ال�شيك   -2
ال�شيك رقم 000246، م�شحوب من م�شرف ال�شارقة اال�شالمي بتاريخ 2019/12/20، قيمة ال�شيك 6،666  -3

ال�شارقة اال�شالمي، بتاريخ 2019/5/23، قيمة ال�شيك 30،000 م�شرف  من  م�شحوب   ،000221 رقم  ال�شيك   -4
6،670،00 ال�شيك  قيمة   ،2020/2/20 بتاريخ  اال�شالمي،  ال�شارقة  م�شرف  من  م�شحوب   ،000247 رقم  ال�شيك   -5

6،666 ال�شيك  قيمة   ،2019/10/20 بتاريخ  اال�شالمي،  ال�شارقة  م�شرف  م�شحوب   ،  000245 رقم  ال�شيك   -6
اال�شالمي ، بتاريخ 2019/7/23 ، قيمة ال�شيك 50،000  ال�شارقة  م�شرف   ،  000222 رقم  ال�شيك   -7

وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن الوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك ، فاأننا نخطركم 
ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3661 ل�شنة 2022 جتاري كلي ال�شارقة 
لدى حمكمة ال�شارقة االإبتدائية

املرفوعة من : اأك�شي�س بنك اململكة املتحدة ليمتد 
�شد : برامي انرتنا�شيونال - م م ح - معلن بالن�شر 

املدعي عليها برامي انرتنا�شيونال م م ح  مدعو للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة 
)امل�شرفية( الثاين وفقا للتفا�شيل املبينة اأدناه : 

اليوم : االربعاء املوافق 2022/7/27  - ال�شاعة 11.00 �شباحا
موقع مكتب اخلبري امل�شريف يون�س على املال 

ال�شارقة ، منطقة مويلح ، �شارع املدينة اجلامعية ، بناية رقم )976( مكتب رقم 202 
 )Google Maps / خرائط قوقل(

https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7
 رقم التوا�شل : 0552752147 

اخلبري / يون�ص علي املال
ع�شو الدائرة التجارية الكلية امل�شرفية

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022- 0064743 رقم املعاملة

اخطار عديل للوفاء مببلغ 15000 درهم
املخطر : ان�س عا�شم حممود - عراقي اجلن�شية - رقم الهاتف )0558200690(

  5D العنوان : اأم القوين منطقة امليدان �شارع الرحاب مقابل فندق �شاطئ ام القوين فال
املخطر اإلية : عماد �شي ح�شني بي�شه دراز - ايراين اجلن�شية - رقم الهاتف )0509344417 - 0504400178(

العنوان : ال�شارقة - منطقة الق�شباء بجوار ال�شباء مبا�شرة
ال�شرح 

املحطر اإليه / عماد �شي ح�شني بي�شه دراز - ايراين اجلن�شية حرر )م�شتند دين ووقع عليه على �شبيل االإمانه( للمخطر ران�س 
عا�شم حممود ال�شالم مببلغ )15000( درهم مو�شوع امل�شتند املحرر من قبل املحول بالتوقيع املدعي عليه )املخطر اليه(حيث 
اله عند وقت طلب املبلغ املايل)املديوينة( من قبل املدعى )املخطر( توجه للمدعى عليه )املخطر اليه( لكي يقوم ب�شداد امليونية 
التوقيع على االي�شال  ولكن دون جدوى، ومت  وتكراراً  الودية مراراً  ، واملطالبة  ال�شداد  اإمتنع عن  اإنه  اإال  التي تقع على عاتقه 
االمانه بتاريخ 2021/07/26 مببلغ وقدرة )5000( درهم والثاين مت التوقيع بتاريخ )2021/08/14 ( مببلغ وقدرة 

)10000( درهم االجمايل )15000( درهم. 
التخاذ  �شن�شطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خالل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاننا   ، لذلك 

االإجراءات القانونية،  واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
 اإخطار عديل خدمات 

برقم املحرر 2022/0071857
املخط�ر : عامل خوندكار ح�شني خوندكار - بنغالدي�س اجلن�شية يحمل هويه رقم )784198029819392( 

العن�وان : ال�شارقة الغرير - هاتف رقم : 527626788
املخطر اإليه : �شلطان حممد ح�شني نقى على - االمارات اجلن�شية ، العن�وان : ال�شارقة

هاتف رقم : )0508668886(
مو�شوع االإخطار : اإ�شتدعاء للح�شور اأمام دائرة التنمية االقت�شادية لالأمتام بع�س االجراءات

ال�شتائر(  لتجارة  الف�شي  )الكوخ  التجارية  الرخ�شة  يف  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخط�ر  اأن  حيث   -  : الوق�ائ�ع 
املرخ�شة برقم )747215(

- وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�شور اإىل دائرة التنمية االقت�شادية الإكمال اإجراءات التنازل
اأيام من تاريخ تبلغكم هذا   3 لذلك - يخطر املخطر املخطر اليه عن طريق الكاتب العدل العام وذلك خالل 
الإتخاذ  �شي�شطر  واال   - التوقيع  اجراءات  الإنهاء  االقت�شادية  التنمية  دائرة  لدى  باحل�شور  العديل  االإخطار 
االإجراءات القانونية الالزمة بحقكم ومنها اإقامة دع�وى مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شروفات  واتعاب املحاماة 

،وهذا للتف�شل بالعلم. - وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب اإخطاركم بهذا ر�شميا ، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0070532 
اخطار عديل با�شرتجاع مبلغ بقيمة )39000( درهم

املخط�ر/ حممد حفيظ حممد حمى الدين - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197269390916( 
العن�وان / ال�شارقة - املنطقة الرولة مول - �شوق الغوير 201 - رقم الهاتف/)0557737506(

املخطر اإليه / مرمي عبداهلل اجللبي - اجلن�شية - االمارات العربية املتحدة العن�وان/ ال�شارقة - املجرة
هاتف رقم : ) 0507537248 ( / ) 0558460968 (

درهم  اآالف   9000 و  اماراتي  30000 درهم  �شيكات مببلغ   5 اماراتي مبوجب  39000 درهم  با�شرتجاع مبلغ  للوفاء  اإخطار عديل   / املو�شوع 
اماراتي مبوجب �شند قب�س  حرر املخطر اىل املخطر اليه �شيكات بياناتها كاالتي :

�شيك بقيمة 60000 )�شتة اآالف( درهم اماراتي رقم ال�شيك 000002 وامل�شحوب على بنك امل�شرق
�شيك بقيمة 60000 )�شتة اآالف( درهم اماراتي رقم ال�شيك 000003 وامل�شحوب على بنك امل�شرق
�شيك بقيمة 60000 )�شتة اآالف( درهم اماراتي رقم ال�شيك 000004 وامل�شحوب على بنك امل�شرق

بنك امل�شرق على  وامل�شحوب   000005 ال�شيك  رقم  اماراتي  درهم  اآالف(  )�شتة  �شيك بقيمة 60000 
�شيك بقيمة 60000 )�شتة اآالف( درهم اماراتي رقم ال�شيك 000006 وامل�شحوب على بنك امل�شرق
وا�شتلم املخطر �شندات قب�س بياناتها كاالتي : �شند قب�س رقم )0023( مببلغ 6000 درهم امارتي

�شند قب�س رقم )0021( مببلغ 3000 درهم اماراتي
املخطر اليه ا�شتلم من املخطر عدد 5 �شيكات مببلغ 30000 و 9000 مبوجب �شند قب�س املذكور اعاله مقابل ان�شاء كافترييا وعليه فان املخطر 
يطلب من املخطر اليه با�شرتجاع املبلغ ) 39000 ( درهم اماراتي ، وحيث اإن املدعي عليه قد امتنع عن ا�شرتجاع ال�شيكات واملبالغ املحررة رغم 
ال�شيكات املذكورة اعاله ومبالغ الفواتري املرتتبة يف  وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك - فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة  املطالبة الودية مراراً 
ذمتكم خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار 

للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك ،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
باأن ال�شيد : حممد �شامل حممد الرزي ال�شام�شي - اجلن�شية :  ليكن معلوما للجميع 
االإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�شيد : �شا�شى دهارا �شيديكانا هو�س راغاوا - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة 
امل�شماه )�شديق املركبة لتلميع وزينة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
اخرى  تعديالت  بال�شارقة،  االقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )751423( 
: تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،  وعمالبن�س املادة 
2013 يف �شان الكاتب  )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
االجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل. 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ حار�س عبدوتي فاكات - اجلن�شية : الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% ل�شالح ال�شيد/ حممد �شفيق 
كورامبات حممد كورامبات يف الرخ�شة امل�شماه )�شريين لتجارة املعدات املكتبية( 
�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة بالرقم )500111( تعديالت 
اخري : ال يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ حممد حنيفه بوفان كوالتيل �شادايان - اجلن�شية : الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن 50 % من كامل ح�شته البالغه 100%- ل�شالح ال�شيد / 
بدار الدين كياتوكران تيكيبورايل - اجلن�شية : الهند وكذلك يرغب يف البيع والتنازل عن 
50% من كامل ح�شته البالغه 100%- ل�شالح ال�شيد / حممد اليا�س مااليل ح�شني 
- اجلن�شية : الهند يف الرخ�شة امل�شماه )الوقت لطباعه وت�شوير امل�شتندات( �شادرة من 
دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة بالرقم )748271( تعديالت اخري : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3521 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شده / احمد حاجي ح�شني النجار 

ل�شالح طالب التنفيذ/ بنك ملي اإيران - فرع ال�شارقة 
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 

emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/8/3 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته 
للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل : 

- العقار رقم 770/ج ملك مبنطقة النخيالت باإمارة  ال�شارقة ، ب�شعر التثمني : 1،150،000 درهم )مليون ومائة وخم�شون الف 
درهم( ار�س مبنية 

- العقار رقم 825 ملك مبنطقة النخيالت باإمارة  ال�شارقة ، ب�شعر التثمني : 1،930،000 درهم )مليون وت�شعمائة وثالثون الف 
درهم( ار�س مبنية 

يتوجب على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�شه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�س  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�ص ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 136770/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Saadia Israr Zafar - Pakistan National 
Subject:
The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay the due rent 
with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 20/11/2007 for 
the lease of the treasury no. (70) located in steel treasury hall in Dubai 
Islamic Bank - Sharjah Branch till the date of the actual delivery within 
the term of (15) fifteen days upon the date of receiving this warning 
in pursuant of the text of article 474 contained in the federal law of 
commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and in case of 
not paying the due amount at the defined grace period, Warner informs you 
to attend to open the treasury and evict its contents and deliver its keys, 
otherwise the warner bank will be forced to take all legal actions required 
against you and the warner reserves all other rights of whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 136777/ 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Saadia Israr Zafar- Pakistan National
Subject:The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 300,00 annually upon the date of 
30/03/2009 for the lease of the treasury no. (B38) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 129049/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Mohammad Mataz Nader - Canadian National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
30/06/2005 for the lease of the treasury no. (A67) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128988 / 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Sanjay Brig Buchan Bindal- Indian National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 300,00 annually upon the date of 
19/07/2006 for the lease of the treasury no. (B36) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128902/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Sayed Azim Abdul Alim – Indian National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
27/04/2007 for the lease of the treasury no. (B63) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Dubai Courts of First Instance

Announcement and assignment to fulfill publication
In the Lawsuit No.: 253/2022/1833 - Execution of cheques 

Deliberated in: The Ninth Circuit No. (230)
The Subject of Execution : Claiming the value of the return cheques No. (222) issued 
by / Sunlight Electromechanical Services LLC and signed by / Aramesh Sadar Anjani 
for a value of (AED 22014.30) in addition to fees and expenses.
Claimant : Effect Electrical Appliances Trading LLC 
Address : Emirates - Emirate of Dubai – Garhoud - Deira - Dubai Al Garhoud Street
Adressee : Sunlight Electromechanical Services LLC in its capacity: Enforcee
The Notice Subject Matter: The Claimant has filed the above-mentioned the Enforcee.
Obligating the Enforcee to pay the executed amount of (AED 22972.30) to the Claimant 
or the court treasury. Accordingly, the court shall initiate executive procedures against 
the the Enforcee in the case of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of publishing this announcement.
Prepared by : Issa Ahmed Issa Abdullah Al Majinin 
Date of Authentication : 13/07/2022 16:3335:29
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 129026 / 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
 Warnee: Khidher Mujahid Mohamed Adam - Kenyan National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
17/11/2008 for the lease of the treasury no. (B32) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128953/2022
Warner : Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee : Rafat D Khader - American National
Subject : The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
27/07/2006 for the lease of the treasury no. (B77) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 129048/ 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Nahideh Mohammad Eslam Jamal - Iran National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 300,00 annually upon the date of 
08/08/2006 for the lease of the treasury no. (B71) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128919/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Mohammed Siddiqullah Den Bakhsh - Indian National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 500,00 annually upon the date of 
15/05/2005 for the lease of the treasury no. (A24) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128919/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
Warnee: Mohammed Siddiqullah Den Bakhsh - Indian National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 500,00 annually upon the date of 
15/05/2005 for the lease of the treasury no. (A24) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128858/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Yimin Aihemaitituoheti- China National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
06/12/2008 for the lease of the treasury no. (64) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Al Qarayen Branch - Sharjah till the date 
of the actual delivery within the term of (15) fifteen days upon the date 
of receiving this warning in pursuant of the text of article 474 contained 
in the federal law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it 
amendments and in case of not paying the due amount at the defined grace 
period, Warner informs you to attend to open the treasury and evict its 
contents and deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced 
to take all legal actions required against you and the warner reserves all 
other rights of whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 129086/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Muhammad Ayub Shamir Jan - Pakistan National
Subject:The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
19/04/2005 for the lease of the treasury no. (A40) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 129075/ 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
Warnee: Amir Hussain - British National
Subject:The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 300,00 annually upon the date of 
02/10/2006 for the lease of the treasury no. (B51) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication 

No. 128848/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
Warnee: Zeinab Ali -Canadian National
Subject: 
The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay the due rent 
with the amount of AED 200 annually upon the date of 25/01/ 2005 for the 
lease of the treasury no. (77) located in steel treasury hall in Dubai Islamic 
Bank - Sharjah Branch till the date of the actual delivery within the term 
of (15) fifteen days upon the date of receiving this warning in pursuant of 
the text of article 474 contained in the law of commercial transactions and 
it amendments and in case of not paying the due amount at the defined 
grace period, Warner informs you to attend to open the treasury and evict 
its contents and deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced 
to take all legal actions required against you and the warner reserves all 
other rights of whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 136778 / 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE national 
Warnee: Faisal Abdulbakee Hamid - British national
Subject: 
The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay the due rent 
on 13/11/2008 for the lease the treasury no. (47) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Ajman Branch till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the law of 
commercial transactions and it amendments and in case of not paying the 
due amount at the defined grace period, Warner informs you to attend to 
open the treasury and evict its contents and deliver its keys, otherwise the 
warner bank will be forced to take all legal actions required against you 
and the warner reserves all other rights of whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Dubai Courts of First Instance

Announcement and assignment to fulfill publication
In the Lawsuit No.: 1827/2022/253 - Execution of cheques

Deliberated in: The Ninth Circuit No. (230)
The Subject of Execution: Claiming the value of the return cheques No. (227) issued 
by / Sunlight Electromechanical Services LLC and signed by / Aramesh Sadar Anjani 
for a value of (AED 1858,74) in addition to fees and expenses.
Claimant : Effect Electrical Appliances Trading LLC
Address : Emirates - Emirate of Dubai - Garhoud - Deira - Dubai Al Garhoud Street
Adressee : 1. Sunlight Electromechanical Services LLC in its capacity: Enforcee
 2. Aramesh Sadar Anjani in its capacity : Enforcee
The Notice Subject Matter: On 13/07/2022, The Claimant has filed the above-
mentioned the Enforcee. Obligating the Enforcee to pay the executed amount of 
(AED 1963,74) to the Claimant or the court treasury. Accordingly, the court shall 
initiate executive procedures against the the Enforcee in the case of non-compliance 
with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.
Prepared by: Ahlam Saeed Al Rashidi
Date of Authentication: 13/07/2022  7:53:46
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128914/2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Anderson De Carvalho Barbosa - Brazil National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
30/08/2005 for the lease of the treasury no. (A93) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date - of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128942 / 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Riyaz Mohamed Ali Gulam Hussein- British National
Subject: The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
27/07/2005 for the lease of the treasury no. (A82) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128852 / 2022
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Hanaa Taha AITaha - North Africa National
Subject:The warning bank assigns the warnee and alarms him to pay 
the due rent with the amount of AED 200,00 annually upon the date of 
20/08/2004 for the lease of the treasury no. (34) located in steel treasury 
hall in Dubai Islamic Bank - Head Office Dubai till the date of the actual 
delivery within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving 
this warning in pursuant of the text of article 474 contained in the federal 
law of commercial transactions no. 18 of 1993 and it amendments and 
in case of not paying the due amount at the defined grace period, Warner 
informs you to attend to open the treasury and evict its contents and 
deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced to take all legal 
actions required against you and the warner reserves all other rights of 
whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Notary Warning of Publication

No. 128812/2022 
Warner: Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National 
Warnee: Majed Abdulmaoula hiba - Canada National
Subject: 
The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay the due rent 
with the amount of AED 200 annually upon the date of 01/09/ 2005 for the 
lease of the treasury no. (84) located in steel treasury hall in Dubai Islamic 
Bank Sharjah Branch till the date of the actual delivery within the term 
of (15) fifteen days upon the date of receiving this warning in pursuant of 
the text of article 474 contained in the law of commercial transactions and 
it amendments and in case of not paying the due amount at the defined 
grace period, Warner informs you to attend to open the treasury and evict 
its contents and deliver its keys, otherwise the warner bank will be forced 
to take all legal actions required against you and the warner reserves all 
other rights of whatsoever kind.
Notary Public
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Date 21/ 7/ 2022  Issue No : 13599
Subject : Publication Announcement for 

Case No. 2331 of 2022 Partial Civil - Sharjah
Defendant : Muhammad Sufyan Saeed Iqbal
Here is the format of the advertisement to be published : 
Invitation to attend the accounting experience meeting
Defendant : Muhammad Sufyan Saeed Iqbal
In Case No. 2331 of 2022 Partial Civil Sharjah, based on our assignment by the 
esteemed Sharjah Court of First Instance for the work of accounting expertise in the 
above case, we set Monday, July 25, 2022 at ten in the morning, to hold the meeting 
for accounting expertise: on the Zoom social networking program, and we will send 
The means of entering the electronic meeting room which is on the telephones of 
the parties listed above. If there is any question, please contact the expert directly 
on the number 0503199484. Therefore, your presence or your legal representative is 
requested to attend the said meeting with all documents related to the case.

Accounting Expert
Magdy Mohamed Aly

0503199484
Accounting Expert
Magdy Mohamed Aly Loksha
Ministry of Justice Registration No. 535

Publication Announcement

70533
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اأعلنت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
ب��اأب��وظ��ب��ي، ع��ن ف��ت��ح ب���اب الت�شجيل يف امل��و���ش��م ال��ث��ال��ث من 

برنامج املنكو�س – برنامج امل�شابقات التلفزيوين املتخ�ش�س 
بلحن امل��ن��ك��و���س اأح���د اأحل����ان ال�����ش��ع��ر-، وذل���ك ع��رب موقعه 

 ،  www.almankous.ae االإل���ك���رتوين  ال��ربن��ام��ج 
وي�شتمر الت�شجيل يف الربنامج لغاية 19 اأغ�شط�س القادم.

عمر  يقل  ال  اأن  يف  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�شاركة  ���ش��روط  وتتمثل 
املتقدم عن 18 عاًما وال يزيد عن 50 عاماً، كما يجب على 
30 ثانية وال  اأن يقدم مقطعا م�شورا ال يقل عن  امل�شارك 
املنكو�س  للحن  اأدائ���ه  على  يحتوي  واح��دة  دقيقة  عن  يزيد 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  اأي م���وؤث���رات ���ش��وت��ي��ة،  ب�����ش��وت وا���ش��ح دون 
تعبئة اال�شتمارة اخلا�شة بالت�شجيل يف املوقع وفقاً جلميع 

املعلومات واملُ�شتندات املطلوبة.
املنكو�س  اإح��ي��اء حل��ن  اإع����ادة  اإىل  املنكو�س  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
ال��ق��دمي وجيل  ب��ني اجليل  التوا�شل  وم��د ج�شور  االأ���ش��ي��ل، 
من�شة  وت�شجيله  الثقايف،  امل���وروث  على  واحل��ف��اظ  ال�شباب 
به  التعريف  خ��الل  من  العاملية  نحو  ينطلق  ثابتة  ثقافية 

واأ�شاليب اأدائه، واأبرز وجوه هذا الفن اخلليجي االأ�شيل.
و�شجل برنامج املنكو�س يف مو�شمه الثاين مناف�شات قوية بني 
جنوم الربنامج ال� 18 والذين تناف�شوا على الهواء مبا�شرة 
�شمن مراحل امتدت عرب 8 اأم�شيات بثت من م�شرح �شاطئ 
الكنوز  على  خاللها  من  ال�شوء  �ُشلط  اأبوظبي،  يف  الراحة 
والفنون الرتاثية املتوارثة من االآباء واالأجداد يف االإمارات 
للمو�شم  املنكو�س”  “فار�س  لقب  العربي.وح�شد  واخلليج 
بينما  ال�شعودية،  م��ن  ال�شخابرة”  فهد  “عبداهلل  ال��ث��اين 
االإم���ارات،  م��ن  املن�شوري  ه��ادي  نا�شر  ال��ث��اين  باملركز  ج��اء 

ويف املركز الثالث هادي بن ربعه من الكويت الفائز، املركز 
اخلام�س  املركز  الكويت،  من  طينان  اآل  �شامل  �شعود  الرابع 

ال�شاد�س  املركز  ويف  ال�شعودية،  من  الهمامي  ح�شني  �شالح 
م�شعود بن �شعفول من ال�شعودية.

برنامج املنكو�ض يفتح باب الت�ضجيل مبو�ضمه الثالث حتى 19 اأغ�ضط�ض القادم

الثقايف،  امل�شهد  يف  اأع��الم��ه��ا  م��ن  ك��ب��رًيا  علًما  م�شر  ف��ق��دت 
برحيل االأ�شتاذ الدكتور اأحمد مر�شي رائد االأدب ال�شعبي يف 

الوطن العربي.
ومن املوؤكد اأن تالميذ الراحل الكبري واأحبائه ورفقاء رحلته 

الذين كانوا يقفون يف جنازته مب�شجد ال�شرطة بال�شيخ زايد، 
طافت بذاكرتهم رحلة وم�شرية طويلة من االإجنازات معطرة 
يف  بالكامل  حياته  ق��دم  ال��ذي  الكبري،  املبدع  وعطاء  مبحبة 

خدمة وطنه وتراث بالده، بداأب وجهد الرهبان.

عمالق حقيقي من فناين م�شر، كان الدكتور اأحمد مر�شي، 
الذي ظل يعمل كموؤ�ش�شة كاملة متحركة يف البحث والتعمق 

يف اأركان الرتاث ال�شعبي امل�شري.
الدكتور اأحمد مر�شي يعد اأبرز رواد االأدب ال�شعبي والفلكلور 
امل�شري، كان يعمل اأ�شتاذا بكلية االآداب جامعة القاهرة، و�شغل 

من�شب رئي�س دار الكتب والوثائق القومية.

حم�رب من اأجل الفولكلور
االإجناز الذي ي�شكل درة التاج يف م�شرية الدكتور اأحمد مر�شي 
كان يف جمال حفظ الفلكلور امل�شري، وتوجب بقيادته للوفد 
امل�شري لت�شجيل االأراج��وز كفولكلور م�شري يف اليوني�شكو، 
وهو امللف الذي انفردت »بوابة االأهرام« بتفا�شيله قبل عقد 
موؤمتر اليون�شكو الذي وافق على قبول االأراج��وز يف الرتاث 

العاملي.

من كفر ال�صيخ اإىل الع�ملية
ولد الدكتور اأحمد مر�شي يف 1 يناير 1944 مبحافظة كفر 
لي�شان�س  على  باحل�شول  االأكادميية  م�شريته  ب��داأت  ال�شيخ، 

اللغة العربية، كلية االآداب، جامعة القاهرة، عام 1963.
العليا، وح�شل على  الدرا�شات  بعدها  الدكتور مر�شي  وا�شل 
املاج�شتري فى االآداب ق�شم اللغة العربية، كلية االآداب، جامعة 
مع  االآداب  فى  الدكتوراه  درج��ة  ثم  1966م،  ع��ام  القاهرة، 
مرتبة ال�شرف »اأدب �شعبى« ق�شم اللغة العربية، كلية االآداب، 

جامعة القاهرة.

داخل ج�معة الق�هرة
يف معقله الكبري بجامعة القاهرة، خدم الدكتور مر�شي العلم 
والتعليم ملدة جتاوزت الن�شف قرن، منذ اأن عني معيدا بق�شم 
اللغة العربية، كلية االآداب، جامعة القاهرة، عام 1963، ثم 
مدر�شا بق�شم اللغة العربية، كلية االآداب، جامعة القاهرة، عام 
االآداب، جامعة  العربية، كلية  اللغة  واأ�شتاذ م�شاعد   ،1970
االآداب،  كلية  العربية،  اللغة  واأ�شتاذ   ،1975 ع��ام  القاهرة، 
جامعة القاهرة، عام 1981، ثم رئي�س ق�شم اللغة العربية، 
كلية االآداب، جامعة القاهرة، من عام 1993 وحتى 1994،    
عام  من  �شويف  بنى  جامعة  االآداب،  لكلية  عميدا  انتقل  ثم 
للفنون  العاىل  املعهد  وعميد  )ندبا(،   1987 1985 حتى 

ال�شعبية من عام 1981 حتى 1987 )ندبا(.

�صعبية كبرية داخل الو�صط الثق�يف
الثقايف  الو�شط  داخ��ل  كبرية  ب�شعبية  االأج��ي��ال  اأ�شتاذ  حظى 
يف  وتالميذه  اأ�شدقائه  من  الع�شرات  اليوم  ونعاه  امل�شري، 
يوؤمن  الراحل  الثقايف يف م�شر، وكان  العمل  خمتلف مواقع 
العاملية،  والثقافة  ال��ع��امل  على  ومنفتحا  االأج��ي��ال  بتوا�شل 

ويتوا�شل مع مثقفي ومبدعي م�شر من جميع االأعمار.

ع�ملية اأحمد مر�صي
للدكتور اأحمد مر�شي مكانة خا�شة بني اأ�شاتذة االأدب ال�شعبي 
على امل�شتوى االإقليمي والعاملي، وقد عمل الدكتور مر�شي يف 

عدة مواقع عربيا ودوليا.
ق���ام ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��ر���ش��ي ب��االل��ت��ح��اق ب��ج��ام��ع��ة هارفادر، 
ك���ام���ربدج، ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، ع��ام��ى 1975، 
املتحدة،  ال��والي��ات  فيالدلفيا،  بن�شلفانيا،  وجامعة   ،1976
املتحدة،  ال���والي���ات  اأوم�����ن،  تك�شا�س  ج��ام��ع��ة   ،1978 ع���ام 
جامعة   ،1985 عام  الكويت،  الكويت،  جامعة   ،1983 عام 
الكومبلتن�شى، مدريد، اإ�شبانيا، عام 1988، جامعة االإمارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ال��ع��ني، االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، عام 
1994، وعمل يف االإمارات اأ�شتاذا بق�شم اللغة العربية بكلية 
اجلامعة  لرئي�س  وم�شت�شار  واالجتماعية،  االإن�شانية  العلوم 

ل�شئون الطلبة.
على م�شتوى احلكومة امل�شرية خدم الراحل الكبري م�شر يف 
ومدير  امل�شرية  بال�شفارة  ثقافيا  م�شت�شارا  فعمل  دول،  عدة 
وم�شت�شارا   ،1979 ع��ام  اإيطاليا  ب��روم��ا  التعليمية  البعثة 
ومدير  التعليمية  البعثة  ومدير  امل�شرية  بال�شفارة  ثقافيا 

املعهد امل�شرى للدرا�شات االإ�شالمية مدريد، اإ�شبانيا.
الفنون  مل��رك��ز  م���دي���را  ع���ني  امل�����ش��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  داخ����ل 

ال�شعبية،
 وزارة الثقافة من عام 1976 حتى 1978 )ندبا(، ورئي�س 
العامة  امل�����ش��ري��ة  بالهيئة  ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  جم��ل��ة  حت��ري��ر 

للكتاب، 
ل�شئون  الثقافة  وزي��ر  وم�شت�شار   ،1987 عام  الثقافة  وزارة 
الثقافة  ب��وزارة  وت��وج م�شواره   ،1997 ال�شعبى عام  ال��رتاث 
بالعمل رئي�شا ملجل�س اإدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 

القومية.

اأحمد مر�ضي رائد الأدب ال�ضعبي يف م�ضر.. رحلة مع الإجنازات

ينظم “فن اأبوظبي” ن�شخته ال� 14 االأكرب منذ انطالقه 
ال��ق��ادم يف منارة  – 20 نوفمرب   16 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
من  عر�س  �شالة   78 من  قيا�شية  مب�شاركة  ال�شعديات، 
27 دولة، وبح�شور كوكبة من ال�شخ�شيات الفنية البارزة 
العر�س،  �شاالت  ومن�شقي  الفنيني  القيمني  فريق  �شمن 
املعروفة  الفل�شفة  واأ���ش��ت��اذة  ال��ف��ن��ون  م��وؤرخ��ة  فيهم  مب��ن 
ر���ش��ي��دة ال��رتي��ك��ي وم��دي��رة ���ش��االت ال��ع��ر���س ج��اي��د ي�شيم 
وت�شلط  ماندريني.  ري��ك��اردا  الفنية  وال�شحفية  تورانلي 
من  فنانني  اأع��م��ال  على  اأي�����ش��اً  ال�شوء  املعر�س  فعاليات 

�شمال اأفريقيا وتركيا واملنطقة.
اأجندة  يف  راً  موؤثرّ �شنوياً  اأبوظبي مكانته حدثاً  ر�شخ فن  و 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  املزدهر يف منطقة  الفني  القطاع 
اأفريقيا وجنوب اآ�شيا، موؤكداً دوره يف تعزيز التوا�شل بني 
والبلدان  املناطق  خمتلف  من  والفنانني  العر�س  �شاالت 
ار  م��ع ج��ام��ع��ي ال��ت��ح��ف ال��ف��ن��ي��ة وع��ا���ش��ق��ي ال��ف��ن��ون وال�����زورّ
الفني  املعر�س  وي��اأت��ي  وخ��ارج��ه��ا.  املنطقة  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
ال�شنوي يف �شهر نوفمرب تتويجاً للربنامج الفني والثقايف 

الذي ينظمه فن اأبوظبي على مدار العام.
���ش��ال��ة عر�س   45 ع����ودة   2022 اأب��وظ��ب��ي  ف��ن  وي�����ش��ه��د 
تنامي  يعك�س  مم��ا  ج��دي��دة،  عر�س  �شالة   33 وم�شاركة 
ث��ق��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ن��ي ال��ع��امل��ي يف امل��ن��ط��ق��ة وق��درت��ه��ا على 
وت�شت�شيف  اجلائحة.  بعد  ما  فرتة  خالل  �شريعاً  التعايف 
ه���ذه ال����دورة ���ش��االت ع��ر���س م��ن �شتى دول ال��ع��امل، من 
والدمنارك  اجلنوبية  وك��وري��ا  وكولومبيا  اإيطاليا  بينها 
والهند، مما مينح زوار املعر�س جتربة ا�شتثنائية وفر�شة 
ا�شتك�شاف جمموعة وا�شعة من االأعمال الفنية التي حتمل 
توقيع لفيف من الفنانني املرموقني بجانب اأعمال �شغلتها 

اأنامل فنانني نا�شئني.
الفنية  ال��ك��وادر  اأب��رز  مع  بالتعاون  التزامه  من  وانطالقاً 
لتقدمي برناجمه ال�شنوي املميز، دعا فن اأبوظبي املوؤرخة 
مبهام  للقيام  الرتيكي  ر�شيدة  الفل�شفة  واأ���ش��ت��اذة  الفنية 
القيم الفني لق�شم “ف�شاءات” حتت �شعار “غد جديد”. 
وفنانني من  العام �شاالت عر�س  هذا  الق�شم  وي�شت�شيف 
�شمال اأفريقيا، م�شلطاً ال�شوء على حمطات التطور الفني 

يف املنطقة.
العر�س  اأبوظبي كذلك كاًل من مديرة �شاالت  ودع��ا فن 
الفنية”،  ل��الأع��م��ال  اآي  “بي  م��ن  ت��وران��ل��ي،  ي�شيم  ج��اي��د 
وال�����ش��ح��ف��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ري���ك���اردا م��ان��دري��ن��ي ل��ل��ق��ي��ام مبهام 
جديدة  ���ش��االت  واخ��ت��ي��ار  للمعر�س،  الفنيتني  القيمتني 
عر�س  على  جايد  �شرتكز  حيث  فعالياته،  يف  للم�شاركة 
اأع��م��ال ���ش��االت ع��ر���س وف��ن��ان��ني م��ن ت��رك��ي��ا، م��ن �شمنها 
�شت�شتقطب  بينما  اإ�شطنبول،  ن��ف  وج��ال��ريي  دي��رمي��ارت 
ريكاردا �شاالت عر�س تنفرد بربامج متنوعة من خمتلف 
اآرت  ودي��ب  وبي420  مازوليني  بينها  وم��ن  ال��ع��امل،  دول 

جالريي.
اأب��وظ��ب��ي: ي��وا���ش��ل فن  وق��ال��ت دي���اال ن�شيبة، م��دي��رة ف��ن 
املحوري  دوره   ،2007 ال��ع��ام  يف  اإط��الق��ه  منذ  اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي  الإم�����ارة  ال��ف��ن��ي  بامل�شهد  االرت���ق���اء  يف  وال���ري���ادي 
خ�شو�شاً ودولة االإمارات عموماً، بجانب تر�شيخ مكانتيهما 
املنطقة  م��ن  ال��ف��ن  وع�����ش��اق  ملحبي  رائ���دة  اإقليميًة  وج��ه��ًة 
والعامل. ونح�شد ثمار �شنوات من النجاح والعمل الدوؤوب 

عرب امل�شاهمة يف تعزيز منو ال�شناعات الثقافية واالإبداعية 
يف االإمارات، بالتزامن مع رعاية املواهب املحلية. ونثق اأن 
التعاون مع قيرّمات فنيات مرموقات مثل ر�شيدة الرتيكي، 
وج���اي���د ي�����ش��ي��م ت���وران���ل���ي، وري����ك����اردا م��ان��دري��ن��ي، �شيدعم 
متنوعة  فنية  اأع��م��ال  تقدمي  يف  ق��دم��اً  للم�شي  خطواتنا 
جامعي  وجهة  اأبوظبي  فن  ليظل  خمتلفة،  روؤى  تعر�س 

الفنون واجلمهور الكت�شاف فن وفنانني جدد.
من جانبها، قالت ر�شيدة الرتيكي: فخورة بامل�شاركة يف فن 
اأبوظبي، وتكليفي مبهام القيمة الفنية لق�شم “ف�شاءات”، 
�شتقدم  ال��ت��ي  العر�س  ���ش��االت  م��ع  بالتعاون  �شعدت  وق��د 
منطقة  م��ن  �شاعدة  وم��واه��ب  مرموقني  فنانني  اأع��م��ال 
اختيار  ويتما�شى  املعر�س.  فعاليات  خالل  العربي  املغرب 
’ف�شاءات‘،  هذه االأعمال مع املفهوم الذي اخرتته لق�شم 
ع���رب ال���رب���ط ب���ني ال�����رتاث ومم���ار����ش���ات االإب������داع املعا�شر 

الهادفة اإىل ر�شم م�شارات جديدة نحو “غد جديد«.
اختيار  اإىل  اأ���ش��ع��ى  م��ان��دري��ن��ي  ري���ك���اردا  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
جم��م��وع��ة متنوعة م��ن ���ش��االت ال��ع��ر���س وال��ف��ن��ان��ني من 

خ��ل��ف��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ع��ددة، واأن اأق����دم اأع���م���ااًل م��ن حقب 
زمنية ومناطق خمتلفة. فاالأعمال الفنية التي �شتعر�شها 
�شاالت العر�س املختارة ي�شتقر يف وجدانها الفني ر�شالة 
الفنون،  تاريخ  اإىل  جديد  ف�شل  الإ�شافة  م�شرتك  وح��وار 
الثقافية  النظر عن خلفياتنا  بغ�س  كاأفراد،  حيث ميكننا 

واجلغرافية، ال�شعور باالنتماء لها.
اأذهلتني  ل��ق��د  ت��وران��ل��ي  ي�شيم  ج��اي��د  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
والزخم  املا�شي،  العام  خالل  اأبوظبي  فن  ملعر�س  زيارتي 
الذي ي�شيفه اإىل امل�شهد الفني يف دولة االإمارات، فمحتوى 
و�شت�شهد  وا�شعاً.  جمهوراً  ويجذب  للغاية  متنوع  املعر�س 
تركية  عر�س  �شاالت  �شت  م�شاركة  اجل��اري  العام  ن�شخة 
ومتنوعة  وا�شعة  جمموعة  تغطي  وع��امل��ي��اً،  حملياً  رائ���دة 
اأعمااًل مميزًة لفنانني  �شتعر�س  والتي  الفنون،  اأن��واع  من 

معروفني ونا�شئني من تركيا.
ويحت�شن ق�شم “الفن احلديث واملعا�شر” يف ن�شخة العام 
احل���ايل م��ن امل��ع��ر���س 44 ���ش��ال��ة ع��ر���س ت��ق��دم جمموعة 

وا�شعة ومتنوعة من االأعمال الفنية.

�ضالة عر�ض من 27 دولة ت�ضارك يف الن�ضخة 14 لـ » فن اأبوظبي«  78
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اأجدد يف التوزيع واالأداء واللحن

علي الديك: اأعتمد لونًا واحدًا يف كل اأعمايل
عبود؟ ليال  مع  بلوة«  »حبك  الغنائي  الدويتو  تقدمي  فكرة  ولدت  • كيف 

اأن ا�شت�شفُت ليال عبود يف برناجمي ووعدتها خالله باأنها �شتح�شل مني على  - �شبق 
اأجمل حلن، وهي كانت ت�شاألني دائماً عن الدويتو الذي �شيجمع بيننا وذلك بعد النجاح 
الذي حققناه معاً من خالل دويتو »ملجانني« الذي حقق 103 ماليني م�شاهدة على قناتي 
الر�شمية على »يوتيوب« و10 ماليني على قناتها على »يوتيوب«. ولذلك، كان جمياًل اأن نكرر 

جتربة جنحنا فيها، واأنا كنت �شعيداً بتعاوين معها.
الفنانني  راأيك بتجارب  برنامج فني، وما  الناجحة كمحاور يف  اأن تكرر جتربتك  • هل ميكن 

مون برامج مماثلة وهل ترى فيه تقليداً لربناجمك؟ الذين يقدرّ
- ال اأعرف اإذا كان االآَخرون يقلرّدونني! ولكنني تلقيت عرو�شاً من حمطات تلفزيونية 
اأوقف  »ك��ورون��ا«  انت�شار  ولكن  التجربة،  لتكرار  خليجية  حمطة  بينها  ع��دة، 
اأن تكون  املُنا�ِشب لربنامج جديد، فيجب  كل �شيء. ويف حال توافر العر�س 

التجربة اأف�شل من تلك التي �شبقتها.
مان اليوم يف االأغنية،  • ما تقوميك مل�شتوى الكلمة واللحن اللذين ُيقدرّ
التطور  بف�شل  تطوراً  اأك��رث  �شارت  االأغنية  اأن  اأم  تراجع  اإىل  هما  وهل 
العن�شر  ب��ات  ال��ت��وزي��ع  اأن  جلهة  ي��ق��ال  م��ا  على  تعلرّق  وك��ي��ف  التقني؟ 

االأ�شا�شي الذي يقف وراء جناحها؟
- هذا الكالم غري �شحيح والتوزيع لي�س العن�شر الوحيد الذي يقف 
وراء جناح االأغنية، بل هناك �شوت الفنان واأداوؤه والكلمة واللحن، 
لبع�شها  لة  العنا�شر مكمرّ التوزيع طبعاً. وكل هذه  اإىل  باالإ�شافة 
البع�س وال ميكن اخت�شار كل �شيء بالتوزيع املو�شيقي لالأغنية.

من  معيناً  ونوعاً  غنائه  يف  معيناً  اأ�شلوباً  يقدم  فنان  كل  اليوم، 
فناً  م  ي��ق��درّ فنان  يوجد  ب��ل  التعميم،  ميكن  ال  ل��ذل��ك،  الكلمة. 
جيداً واآخر يقدم فناً هابطاً، وكالهما موجودان على ال�شاحة 

الفنية.
وهذا االأمر لي�س جديداً، بل هو لطاملا كان موجوداً منذ ال�شنوات 
على  ر  »�شكرّ غنى  ك��ف��وري  وائ��ل  ال��ي��وم.  وحتى  املا�شية  الطويلة 
��رت ال��دن��ي��ا« كونها اأغ��ن��ي��ة لطيفة  م��رب��ى«، وه���ذه االأغ��ن��ي��ة »ك�����شرّ
يكون  اأن  يجب  النا�س.  والقريب من  الب�شيط  بكالمها  وتتميز 
كالم االأغنية ب�شيطاً ومفهوماً وي�شبه الكالم الذي نتحدث به يف 
حياتنا اليومية وال يفرت�س بامل�شتمع اأن يبحث يف قامو�س اللغة 

عن معاين كالم االأغنية.
بتاأ�شي�س مدر�شة غنائية  اأنك جنحَت  • كيف تعلق على َمن يعترب 
خا�شة بك، واأن الكثري من الفنانني مي�شون على خطاك من خالل 

َته؟ تقدمي نف�س اللون الغنائي الذي َفَر�شْ
- هذا اللون انت�شر بعد طرحي الأغنية »�شمرا واأنا احلا�شودي«، واأنا مل 
رح��م اهلل ملحم  اآخ��ر.  بلون غنائي  اأ�شتبدله  اأو  ه  اأغ���ريرّ عنه ومل  اأب���داً  اأبتعد 
واأجمل  جديد  ب�شكل  حلن  كل  م  يقدرّ ولكنه  مت�شابهة،  اأحلانه  كل  كانت  بركات، 
من الذي �شبقه. وانت�شرْت اأحلانه كثرياً يف كل العامل العربي، ولكنه مل يغريرّ خطه، 
بل حافظ على لون واحد. واأنا اي�شاً اأعتمد لوناً واحداً يف كل اأعمايل، ولكنني اأقدم كل 
عن كالم  يتناول مو�شوعاً جديداً وخمتلفاً  وبكالم  وروح خمتلفة  اأغنية بطريقة جديدة 

االأغنية التي �شبقْتها.
اأنا اأجدد يف التوزيع واالأداء واللحن. وعندما �شئلت عام 2001 عن هذا اللون بعد النجاح 
الكبري الذي حققته »�شمرا واأنا واحلا�شودي«، قلت: اأعتقد اأن هذا اللون �شينت�شر كثرياً وكل 

الفنانني �شيغنونه و�شيكون لوناً غنائياً معتَمداً على م�شتوى العامل العربي.

وقلُت هذا الكالم انطالقاً من جتربتي الفنية، الأنني عندما غنيُت هذا اللون تاألرّقُت وبرزت من 
خالله على م�شتوى املحافظة التي اأنتمي اإليها، ومن ثم انت�شرت على م�شتوى كل املحافظات 
وهو  الغنائي،  اللون  هذا  النت�شار  كثرياً  العربي.واأفرح  العامل  م�شتوى  على  وبعدها  ال�شورية 

اأ�شبح معتَمداً عند كل الفنانني وكل النا�س، وال ميكن اأن حُتجب ال�شم�س بغربال.
املقبلة؟ للفرتة  الفنية  م�شاريعك  • ما 

- ارتبطُت باإحياء جمموعة حفالت يف عدد من الدول العربية باالإ�شافة اإىل حفالت اأخرى يف 
اليونان وقرب�س، ومن بعدها �شاأقوم بجولة فنية ت�شمل عدداً من املدن يف اأ�شرتاليا.

ي�شارك الفنان با�شل خياط يف  الدراما البولي�شية 
ال�شدير  للمخرج  خطر"  "منعطف  الت�شويقية 
االأ�شلية"،  ���ش��اه��د  "اأعمال  م���ن  وه���و  م�����ش��ع��ود، 

."VIP وُيعر�س على "�شاهد
ي�شم العمل كوكبة من املمثلني منهم با�شم �شمرة، 
ريهام عبد الغفور، حممد عالء، �شلمى اأبو �شيف، 
يا�شر  �شليمان،  اأحمد �شيام، حنان  العيلي،  حمزة 

علي ماهر، اآدم ال�شرقاوي واآخرين.
جرمية  ي��ت��اب��ع  "العمل  اأن  خ��ي��اط  ب��ا���ش��ل  ي��و���ش��ح 
البحث  امل��ق��دم يف  املحقق ه�شام  م��ن خ��الل  ق��ت��ل، 
اجلنائي"، الفتاً اإىل "اأننا اأمام نوعية دراما التي 
15 ح��ل��ق��ة، و�شمن  ت��ب��ح��ث ع��ن امل��رت��ك��ب خ���الل 
خيوط مت�شابكة اإ�شافة اإىل ما ينعك�س على احلياة 
ال�شخ�شيرّة لهذا املحقق اوعلى مزاجه" ،ويعترب اأن 
"اأداء ال�شخ�شية �شعبة، الآن املمثل يف هذه احلالة 
لي�س لديه اأي اأدوات ت�شاعده يف تقدمي الدور، من 
اأدائ��ي على ما توحي به العيون وما  اأرك��ز يف  هنا 

تعنيه النظرة يف هذه اللحظة اأو تلك".
وي�����ش��ي��ف خ��ي��اط اأن����ه "يف ظ���رف غ��ام�����س ج���داً، 
يحاول املحقق ه�شام اأالرّ يتورط مبا يحدث، لكن 
�شخ�شية هذا االأخري ت�شبه �شخ�شية املمثل الذي 
اأينما حل،  اأن��ه يرافقه  اإىل درج��ة  ال��دور  يتقم�س 
واأ�شلوبه،  لهجته  ويف  االآخ��ري��ن  م��ع  تعامله  ويف 
واإدمانه على العمل اإىل حدود االإدمان، هو يبحث 
عن اجلاين وارتباطه ببقية ال�شخ�شيات كتمهمني 
وم�شتبه بهم ولي�س ارتباطاً وثيقاً مع اأي منهم". 

ويلفت اإىل اأن "ما يح�شل مع ه�شام 
ينعك�س ب�شكل �شلبي على حياته 
مع  عالقته  وعلى  ال�شخ�شية، 

ابنه".
عن عالقته باملخرج ال�شدير 
"تربطني  يقول:  يو�شف، 

عالقة قدمية معه، فهو 
غ�شان  اأ�����ش����ت����اذي  اب�����ن 

م���������ش����ع����ود، ����ش���اح���ب 
ال����ف���������ش����ل ال���ك���ب���ري 
معه  وجتربتي  علي، 
م�شل�شالتتا  اأول  يف 

ا�شتح�شاناً  الق�������ت 
ك����ب����رياً، وه����و م���ا ي���زال 

ويراكم  م�����ش��واره  ب��داي��ه  يف 
خرباته".

�شاهد، يف  م��ع من�شة  ال��ت��ع��اون  ع��ن 
�شاهد  اأع���م���ال  م���ن  م�شل�شل  ث���اين 
باأن  "اأت�شرف  ي���ق���ول:  االأ���ش��ل��ي��ة، 
املن�شة  على ه��ذه  م��ت��واج��داً  اأك���ون 
اأعمال ذات طابع معني، وغالباً  يف 
االأ�شلية  ���ش��اه��د  اأع��م��ال  ت��ك��ون  م��ا 

ويهمني  ع��ال،  اإنتاجي  م�شتوى  على 
اأعمال  اأكون متواجداً يف  كممثل باأن 
م�شابهة الأقدم اإ�شافة نوعية مل�شواري 

الفني".

ك�شفت املمثلة العراقية داليا فرهود مفا�شلتها 
بني اأكرث من عمل فني م�شري عر�س عليها 
م�شر  يف  الفنية  رحلتها  بهم  لتبداأ  موؤخرا 
العراقية  ال��درام��ا  يف  الكبري  جناحها  بعد 

واخلليجية.
واأكدت داليا فرهود اأن حلمها هو جت�شيد 
دور املمثلة امل�شرية الراحلة هند ر�شتم 
عامل  يف  االأع��ل��ى  مثلها  تعتربها  ال��ت��ي 
بداأ  اأن هناك م�شل�شل  التمثيل موؤكدة 
تر�شيحها  ومت  ل��ه��ا  ب��ال��ف��ع��ل  جت��ه��ي��زه 
ير  مل  االآن  حتى  العمل  ول��ك��ن  ل��ل��دور 
اأ�شرة  موافقات  اأخ��ذ  انتظار  يف  النور 
النجمة الراحلة يف ال�شيناريو بجانب 

االنتهاء من اختيار كا�شت العمل.
ر�شتم  هند  الفنانة  عن  فرهود  وقالت 
اهتمام  وج��ود  لعدم  ظلمت  فنانة  اأن��ه��ا 
ك����اف ب����دوره����ا واأع���م���ال���ه���ا م��ت��م��ن��ي��ة اأن 
امل�شري  امل�شل�شل  دوره��ا قريبا يف  جت�شد 

اجلديد.
وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ���ر، اأك���دت اأن��ه��ا �شتغري 
ج��ل��ده��ا ل��ت��ق��دمي اأع���م���ال ك��وم��ي��دي��ة حيث 
كوميدي  فيلم  بطولة  يف  للم�شاركة  ر�شحت 
واأي�شا م�شل�شل تليفزيوين يف مو�شم رم�شان 

املقبل، وجتري املفا�شلة بينهم.

داليا فرهود: اأحلم 
بتج�ضيد �ضخ�ضية هند ر�ضتم

با�ضل خياط: اأركز على اأداء العيون 
والنظرة يف م�ضل�ضل منعطف خطر

واأن�  اأ�ص�صه بعد طرحه الأغنية »�صمرا  الغن�ئي الذي  اللون  ال�صوري علي الديك عن �صع�دته النت�ص�ر  اأعرب الفن�ن 
جب ال�صم�س بغرب�ل«. احل��صودي«، حتى اأ�صبح معتَمدًا عند كل الفن�نني وكل الن��س، معتربًا اأنه »ال ميكن اأن تحُ

الديك، الذي اخت�ر اأخريًا الفن�نة اللبن�نية لي�ل عبود كي يقدم معه� دويتو غن�ئيً�، راأى يف هذا احلوار اأنه ال ميكن 
التعميم يف الفن، بل يوجد فن�ن يقّدم فنً� جيدًا واآخر يقدم فنً� ه�بطً�، وكالهم� موجودان على ال�ص�حة الفنية، الفتً� 

اإىل اأن هذا االأمر لي�س جديدًا، بل هو لط�مل� ك�ن موجودًا.
كم� اأ�ص�ر اإىل اأن كالم االأغنية يجب اأن يكون ب�صيطً� ومفهومً� وي�صبه الكالم الذي نتحدث به يف حي�تن� اليومية وال 
يفرت�س ب�مل�صتمع اأن يبحث يف ق�مو�س اللغة عن مع�ين كالم االأغنية، م�صت�صهدًا بوائل كفوري الذي »غنى )�صّكر على 

مربى(، وهذه االأغنية )ك�ّصرت الدني�( كونه� اأغنية لطيفة وتتميز بكالمه� الب�صيط والقريب من الن��س«.
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عالمتان عامتان لل�ضرطان ميكن 
ال�ضعور بهما على اجل�ضم!

اأمرا�س  اإىل  ُتن�شب  ما  وغالبا  غام�شة  ال�شرطان  اأعرا�س  تكون  اأن  ميكن 
اأقل خطورة نتيجة لذلك. ووفقا ملايو كلينك، هناك نوعان من االأعرا�س 

بها". "ال�شعور  ميكن  التي  "العامة" لل�شرطان 
وي�شف ال�شرطان ما يحدث عندما تنق�شم اخلاليا غري الطبيعية ب�شكل ال 
ميكن ال�شيطرة عليه وتت�شلل اإىل اأن�شجة اجل�شم الطبيعية وتدمرها. وقد 

يكون من ال�شعب اإحباط هذه العملية اإذا تركت دون عالج. 
ووفقا ملايو كلينك، فاإن الكتلة اأو منطقة ال�شماكة التي ميكن "ال�شعور بها" 
حتت اجللد، من العالمات "العامة" على االإ�شابة بال�شرطان يجب البحث 

عنها.
ويف الواقع، "يجب اأن توؤخذ الكتل اأو التورم امل�شتمر يف اأي جزء من ج�شمك 

على حممل اجلد"، كما يقول مركز اأبحاث ال�شرطان يف اململكة املتحدة.
اأو  ال�شدر  اأو  الفخذ  اأو  املعدة  اأو  االإب��ط  اأو  الرقبة  اأي كتل يف  وه��ذا ي�شمل 

الثدي اأو اخل�شية.
ال��ت��ورم يف  ف��اإن   ،NHS ل���  ووف��ق��ا  ال�شرطانات.  م��ن  بعدد  الكتل  وترتبط 
اإىل  ي�شري  اأن  ينخف�س   ميكن  ال��ذي ال  الفخذ  اأو  االإب��ط  اأو  الرقبة  جانب 
يتطور  ال�شرطان  من  نوع  وهو  الالهودجكني،  الليمفاوية  الغدد  �شرطان 

يف اجلهاز اللمفاوي.
الثدي  كتلة  اأن  من   )NHS( الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة  وحت��ذر 
ال��ث��دي. وميكن  ���ش��رط��ان  ���ش��يء خطري مثل  ع��الم��ة على  ت��ك��ون  اأن  ميكن 
ب�شرطان  االإ���ش��اب��ة  على  ع��الم��ة  اخل�شيتني  يف  امل��وج��ودة  الكتل  ت��ك��ون  اأن 

اخل�شية.
وت�شمل العالمات العامة لل�شرطان ما يلي:

- اإعياء.
- تغريات الوزن، مبا يف ذلك اخل�شارة اأو الزيادة غري املق�شودة.

- تغريات يف اجللد، مثل ا�شفرار اجللد اأو �شواده اأو احمراره، اأو تقرحات ال 
تلتئم، اأو تغريات يف ال�شامات املوجودة.

- تغريات يف عادات االأمعاء اأو املثانة.
- ال�شعال امل�شتمر اأو �شعوبة التنف�س.

- �شعوبة يف البلع.
- بحة يف ال�شوت.

- ع�شر اله�شم امل�شتمر اأو االنزعاج بعد االأكل.
- اآالم الع�شالت اأو املفا�شل امل�شتمرة وغري املربرة.

- احلمى امل�شتمرة وغري املربرة اأو التعرق الليلي.
- نزيف اأو كدمات غري مربرة.

وتقول مايو كلينك: "حدد موعدا مع طبيبك اإذا كان لديك اأي عالمات اأو 
اأو اأعرا�س،  اأعرا�س م�شتمرة تثري قلقك. واإذا مل تكن لديك اأي عالمات 
ولكنك قلق ب�شاأن خطر اإ�شابتك بال�شرطان، فناق�س خماوفك مع طبيبك. 

وا�شاأل عن اختبارات واإجراءات فح�س ال�شرطان املنا�شبة لك".
التدخني واحلفاظ على وزن  التوقف عن  اأ�شياء مثل  اأن  االأبحاث  وتظهر 

�شحي ميكن اأن تقلل من خطر االإ�شابة بال�شرطان.

م�صر؟ يف  ال�صعب  فن�ن  لقب  حمل  الذي  املو�صيقى  هو  • من 
هو املو�شيقار امل�شري الكبري �شيد دروي�س الذي ولد عام 1893 عا�س 

يف اال�شكندرية وقدم لل�شعب امل�شري اعظم احلانه .
االيط�لية؟ الوحدة  �ص�نع  هو  • من 

هو الكونت كاميلوكافور بن�شودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 
يعترب ال�شانع احلقيقي للوحدة االيطالية.

النيوترون؟ مكت�صف  • من 
هو ال�شري جيم�س ت�شادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�صري  ملك  اآخر  هو  • من 
التنازل ع��ن العر�س عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952

اأ�شبوع كل  املليون  ون�شف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �شكان  • اأن 
الدام�س. الظالم  يف  الترى  البومة  اأن   . االإناث  من  هو  والن�شيط  العامل  النمل  • اأن 

االأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�شرع  هو  الو�شطى  اإ�شبعك  ظفر  منو  • اأن 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�شتطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 

رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •
الزفاف.

بل�شانها. ال�شوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  االأ�شوات  ت�شمع  االأفعى  • اأن 
 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�شري  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�شرع  ب�شكل  منوت  • اأننا 
كامل اإن�شان  ابتالع  باإمكانه  ال�شديف  بال�شمك  يدعى  االأ�شماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 

بخاري. حمرك  لت�شغيل  كاف  الب�شلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �شغط  • اأن 
ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  االإن�شان  • اأن 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�شة  �شن  يف  البدينني  االأطفال  • اأن 

ال�سجناء والعمالقة 
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االأعرا�س الرئي�صية للح�ص��صية
التنف�شي:  اجل�����ه�����از   -
ال�شعال،  االأن���ف،  احتقان 
ال�شوت، �شيق يف  بحة يف 

التنف�س.
اله�شمي:   اجل�����ه�����از   -
يف  اآالم  ت���ق���ي���وؤ،  غ���ث���ي���ان، 

البطن.
اأعرا�س  تظهر  اجللد:   -
�شكل  ع��ل��ى  احل�����ش��ا���ش��ي��ة، 
وطفح  واح������م������رار  ح���ك���ة 

جلدي وتورم.
اأعرا�س  - العيون: تظهر 
العيون  يف  احل�����ش��ا���ش��ي��ة 
على �شكل احمرار وتدمع 

وحرقة.
- وهناك اأعرا�س اأخرى للح�شا�شية تظهر على �شكل �شعف و�شحوب اجللد 

وا�شطراب الوعي وانخفا�س م�شتوى �شغط الدم والعرق البارد.
منوذجية،  مناعية  عملية  ه��ي  احل�شا�شية  اأن  اإىل  كوماروف�شكي،  وي�شري 
يعرب عنها فرط ح�شا�شية منظومة املناعة يف اجل�شم، عند تعر�شه املتكرر 

مل�شببات احل�شا�شية.
واأخطر ا�شكال احل�شا�شية هي ح�شا�شية ال�شدمة التاقية، التي ينجم عنها 
انخفا�س  اإىل  ت���وؤدي  و�شدمة  التنف�س،  يف  �شعوبة  ث��م  وم��ن  احلكة  ف���ورا، 
اأع��را���س ه��ذه احل�شا�شية هو �شعف �شربات  واأح��د   . ال��دم  م�شتوى �شغط 

القلب والتعرق ال�شديد و�شحوب اجللد.
م يف الدماغ والرئتني،  وي�شيف، ونادرا ت�شبب ح�شا�شية ال�شدمة التاقية، توررّ

ما قد يوؤدي اإىل الوفاة.

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �شفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�شار �شديد، �شال 
ودار بال�شفينة يف عر�س البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �شماال وميينا حتى اغرقها وا�شتطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق األواحها اخل�شبية حتى و�شلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما اأمل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف 
ما بها وبعد ان �شار خطواته االوىل تراجع واختباأ و�شط اال�شجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون 
يعترب زعيمهم يحملون قف�شا  ما  و�شفاها غليظة ومعهم  براقة خميفة  وا�شعة  ب�شعة وعيونا  وجوها غريبة 

كبريا القوا فيه كل التجار وا�شطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�س ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�ش�س 
عليهم وعرف انهم ل�شو�س يقتلون االفيال ووحيد القرن للح�شول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج باالفيال البي�شاء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�شة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�شمينهم ثم 
اكلهم .. فت�شلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�شعوا ا�شابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�شوا حتى �شعفت اج�شادهم يف ذلك الوقت ا�شتطاع مرجان 
ان يفك ا�شر جمموعة كبرية من االفيال كانت مقيدة ب�شال�شل وت�شلل بها ليال و�شاعد ا�شدقاءه على اخلروج 
من ق�شبان القف�س ثم ركبوا االفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �شاطئ البحر ومن هناك �شبحوا 
على طوفا ا�شتطاع مرجان ان ي�شنعه ويخفيه لكنه اي�شا كان قد و�شع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من االغنياء .

امراأة قريغيزية ت�صرب حليب اخليل يف مرعى �صيفي، على بعد حوايل 170 كيلومرًتا 106 مياًل جنوب الع��صمة بي�صكيك - رويرتز

يلعب فقدان ال�شمع دورا يف قدراتنا العقلية مع تقدمنا يف العمر، 
حيث يدفعنا اإىل العزلة وال�شعور بالوحدة، كما اأنه يرتبط بزيادة 
خطر التدهور املعريف. وبح�شب رونالد بيرت�شن، طبيب اأع�شاب 
ومدير مركز اأبحاث مر�س األزهامير يف موؤ�ش�شة "مايو كلينك، 
فاإن فقدان ال�شمع املرتبط بالعمر مرتبط بزيادة خطر االإ�شابة 
باخلرف  ومر�س األزهامير، ويظهر اأي�شا اأن فقدان ال�شمع يوؤدي 

اإىل ت�شريع �شمور الدماغ اأو انكما�شه.
الذين  االأ�شخا�س  اأن  الكبرية  ال��درا���ش��ات  من  العديد  واأظ��ه��رت 
لديهم درجة من فقدان ال�شمع، حتى يف منت�شف العمر، لديهم 
احلياة.  وق��ت الح��ق من  باخلرف يف  لالإ�شابة  متزايدة  خماطر 

ويقول الدكتور بيرت�شن اإن ال�شبب الدقيق غري معروف.
على  فعلية  ت��اأث��ريات  هناك  تكون  اأن  "ميكن  بيرت�شن:  وك�شفت 
الدماغ. واأظهرت بع�س الدرا�شات اأنه اإذا كان النا�س يعانون من 
اأج��زاء معينة من  ف��اإن  �شنوات عديدة،  ال�شمع على مدى  �شعف 

ولكنها  ال�شمع،  يف  ت�شارك  ال�شدغي،  الف�س  �شيما  وال  ال��دم��اغ، 
ت�شارك اأي�شا يف اللغة و الذاكرة، قد تكون يف الواقع اأ�شغر".

كما ميكن اأن يوؤدي فقدان ال�شمع اإىل العزلة االجتماعية، ما قد 
يوؤدي اإىل زيادة خطر االإ�شابة باخلرف.

اإىل  �شنتني  لل�شمع كل  تقييم  باإجراء  الدكتور بيرت�شن  ويو�شي 
تدهور  على  تدل  هناك عالمات  كانت  اإذا  �شنوات، خا�شة  ثالث 
حا�شة ال�شمع. وت�شمل هذه العالمات �شعوبة يف �شماع املحادثات، 
كالمهم  بتكرار  االآخرين  ومطالبة  املزدحمة،  الغرف  يف  خا�شة 

ب�شكل متوا�شل.
وميكن اأن يكون احلل ب�شيطا مثل اإزالة �شمع االأذن اأو احل�شول 
على جهاز م�شاعد على ال�شمع اأو غر�شة قوقعة، وفقا للت�شخي�س 
الذي يحدده الطبيب. وي�شيف الدكتور بيرت�شن: "نعتقد اأنه اإذا 
قام النا�س بتح�شني قدرتهم على ال�شمع، فاإن فقدانهم املعريف - 

اإذا كان مرتبطا بذلك - قد يتباطاأ يف الواقع مبرور الوقت". 

كيف يوؤثر ال�ضمع على �ضحة الدماغ؟


