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الوزن الزائد واخل�شوبة.. درا�شة تك�شف العالقة
عند  ال���وزن  لفقدان  الإي��ج��اب��ي  التاأثري  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 

الرجال على اخل�سوبة و�سحتهم اجلن�سية.
 Human ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جم���ل���ة  ن�������س���رت  ال���ت���ي  ال����درا�����س����ة  ووف������ق 
Reproduction، فاإن فقدان الرجال كيلوغرامات من اأوزانهم، 

يزيد عدد احليوانات املنوية لديهم.
ووجدت الدرا�سة التي �سملت 50 رجال يعانون من ال�سمنة، اأن اأولئك 
الذين فقدوا الوزن باتباع نظام غذائي منخف�ض ال�سعرات احلرارية 

ح�ّسنوا عدد احليوانات املنوية لديهم بنحو 40 يف املئة.
وبح�سب الأ�ستاذ امل�ساعد ومديرة برنامج العقم عند الذكور يف جامعة 
نيويورك لنغون هيلث الأمريكية، بوبي جناري، فاإن تخفي�ض الوزن 
اإىل جانب زيادة عدد احليوانات املنوية، بارتفاع  اأ�سابيع ترافق   8 يف 

برتكيزها وكثافتها بن�سبة 49 يف املئة.
ومن جانبها قالت الباحثة �سني �سورين�سن توريكوف، اأ�ستاذة العلوم 
اأن فقدان  "يبدو  الطبية احليوية بجامعة كوبنهاغن يف الدمنارك: 
الوزن واحلفاظ على الوزن املثايل لهما تاأثري عميق على زيادة عدد 
احليوانات املنوية". واأ�سافت توريكوف: "النتائج اجلديدة قد تكون 
مفيدة يف حت�سني اخل�سوبة، حيث اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة وجود 
�سلة بني ارتفاع عدد احليوانات املنوية وحتقيق احلمل ب�سكل اأ�سرع"، 

ح�سبما نقلت �سبكة "يو بي اآي" لالأنباء.

ما العالقة بني ح�شى املرارة و�شرطان البنكريا�س؟
اإ�سابتهم  ت�سخي�ض  مت  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  جديدة  درا�سة  وج��دت 
املرارة  بح�سى  لالإ�سابة  تعّر�ساً  اأك��ر  ك��ان��وا  البنكريا�ض  ب�سرطان 
البحث  ال��ورم. وت�ساءل فريق  ال�سابق لت�سخي�ض  العام  6 مرات يف  ب� 
اأن يوؤدي اإىل ك�سف مبكر عن  عن وجود رابط بني الإ�سابتني ميكن 
الورم. واأجريت الدرا�سة يف مركز بو�سطن الطبي، وقال الباحثون اإن 
امل��رارة �سبب  اأن ح�سى  لكن ل يعني ذلك  العالقة ت�سكل منطاً  هذه 

لالإ�سابة ب�سرطان البنكريا�ض.
�سرطان  ع��ن  ال��ك�����س��ف  ي��ت��م  م��ا  ع���ادة  "ويل هيلث"،  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 
البنكريا�ض يف مراحل متاأخرة من تطّوره ي�سعب فيها عالجه. وقد 

يكون ح�سى املرارة موؤ�سراً يدعو اإىل متابعة امل�سابني به عن كثب.
اأن ح�سى امل��رارة ي��وؤدي اإىل  اأن نتائج الدرا�سة ل ت�سري اإىل  ويف حني 
الأ�سباب  م��ن  متنوعة  جمموعة  هناك  اأن  اإل  البنكريا�ض،  �سرطان 
جتعل من لديهم تاريخ مع م�سكلة احل�سوة بحاجة اإىل متابعة جيدة، 

ت�ساعد على الك�سف املبكر عن الورم، مما يعّزز اإمكانية عالجه.
النا�ض  وكثري من  ج��داً،  ن��ادر  البنكريا�ض  "�سرطان  الدرا�سة:  وقالت 
يعانون من م�سكلة ح�سوة املرارة، وما تدعو اإليه نتائجنا هو املتابعة 

الطبية حتى بعد اإزالة احل�سوة باجلراحة".

الذكاء اال�شطناعي حلل اأزمة االختناقات املرورية 
ب��ني الأ���س��واأ يف البلدان  اإ���س��رائ��ي��ل م��ن  امل����روري يف  ُي�سنَّف الزدح����ام 
تكنولوجيا  يف  متخ�س�سة  حملية  �سركة  لكّن  اقت�سادياً،  املتقدمة 
امل��ع��ل��وم��ات ت��ق��ول اإن��ه��ا ط���ّورت خ��وارزم��ي��ة م��ن �ساأنها امل�����س��اع��دة على 
الذكي  "التحكم  اأو  �سي"،  تي  "اي  نظام  ك��ان  فقد  امل�سكلة.  ه��ذه  حل 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  اأنظمة  من  كجزء  حا�سرا  املرور"،  حركة  يف 
معر�ض "اإيكومو�سن" الذي ا�ست�سافته تل اأبيب اأخريا، وتاأمل �سركات 
التكنولوجيا الفائقة والذكاء ال�سطناعي من خالله يف جعل النقل 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  برنامج  يجمع  للبيئة.  وم��راع��اة  فعالية  اأك��ر 
كامريات مراقبة  الفعلي من  الوقت  بيانات يف  النظام  بهذا  اخلا�ض 
املرور  اإ�سارات  للتعامل مع  تعليمات  ير�سل  ثم  الطرق،  منت�سرة على 

بناًء على التغريات يف م�سار ال�سيارة.
فيها  التكنولوجيا  ق�سم  ورئي�ض  لل�سركة  امل�����س��ارك  املوؤ�س�ض  وي��ق��ول 
"يثبت من منظور  اأن  "اي تي �سي" جنح يف  اإن برنامج  دفري كينيغ 
الختناقات  من  الكثري  ح�سول  دون  احل��وؤول  ميكن  اأن��ه  الريا�سيات 
املرورية، يف حال التدخل يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية"، م�سرياً اإىل 
انخفا�ض بن�سبة 30 يف املئة يف حركة املرور عند تقاطعني يعتمدان 

هذا النظام.
وتلفت ال�سركة اإىل اأن الزدحام املروري ي�سكل اأزمة عاملية، م�سرية اإىل 
اأن ال�سائق العادي مي�سي ثالثة اأيام يف ال�سنة عالقاً يف حركة املرور، 

ما يزيد اأي�سا من انبعاثات غازات الدفيئة.
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فوز »مثلث احلزن« بجائزة 
ال�شعفة الذهبية 

اأعلن مهرجان كان ال�سينمائي فوز فيلم )ترياجنيل اأوف �سادن�ض( "مثلث 
احلزن" للمخرج ال�سويدي روبن اأو�ستلوند بجائزة ال�سعفة الذهبية، وهي 

اأعلى جائزة مينحها املهرجان.
قال اأو�ستلوند "عندما بداأنا يف اإنتاج هذا الفيلم، كان لدينا على ما اأعتقد 
هدف واحد هو اأن نحاول حقا �سنع فيلم مثري للجمهور وتقدمي حمتوى 
مثري للتفكري". كما اأعلن املهرجان فوز فيلمي )كلوز( "قريب" الذي تدور 
اأحداثه حول ال�سداقة والرجولة للمخرج البلجيكي لوكا�ض دونت و)�ستارز 
احلديثة  نيكاراجوا  يف  ت�سويره  مت  الظهرية" ال��ذي  يف  "جنوم  ن��ون(  اآت 

للمخرجة الفرن�سية كلري دوين باجلائزة الكربى للجنة التحكيم.
ماونتنز(  اإي��ت  )ذا  هما  فيلمني  اإىل  التحكيم  جلنة  ج��ائ��زة  اأي�سا  وذه��ب��ت 
جرونينجني  فان  فيليك�ض  البلجيكيني  للمخرجني  الثمانية"  "اجلبال 
جريزي  ال��ب��ول��ن��دي  اأو" للمخرج  "اإي  وف��ي��ل��م  ف��ان��دي��رم��ري���ض  و���س��ارل��وت 

�سكوليموف�سكي، والذي يتناول حياة حمار ولد يف �سريك ببولندا.
وقال �سكوليموف�سكي يف كلمة قبوله اجلائزة "�سكرا لك يا حماري". وح�سل 
النجم الكوري اجلنوبي �سوجن كاجن هو على جائزة اأف�سل ممثل عن دوره 
يف فيلم )بروكر("ال�سم�سار" كما فاز املخرج الكوري اجلنوبي بارك ت�سان 
ووك بجائزة اأف�سل خمرج عن فيلمه الرومان�سي املثري)دي�سي�سن تو ليف( 

بالرحيل". "قرار 

مادة هالمية لت�شهيل 
ابتالع اأقرا�س الدواء

ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  باحثون  ابتكر 
بريغهام  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
هالماً ي�سهل ابتالع الأدوية، والأقرا�ض 
الذين  الأط��ف��ال،  م��ن  خا�سة  املختلفة، 
يواجهون �سعوبات اأكرب يف ابتالع بع�ض 
من  الهالمية  امل���ادة  وحت�سر  احل��ب��وب. 
ال�����س��م�����س��م، وتتوفر  ن��ب��ات��ي��ة م��ث��ل  زي����وت 
ترتاوح   اللزوجة،  من  خمتلفة  بدرجات 
بني ال�سميك واخلفيف اإىل درجة ت�سبه 
وح�����س��ب موقع  ال��ب��ودي��ن��غ.  اأو  ال���زب���ادي 
"�ساين�ض دايلي"، "�ستح�سن هذه الو�سيلة 
القدرة على تو�سيل الأدوية لالأطفال اأو 
البالغني الذين يجدون �سعوبة يف تناول 

الأدوية، خا�سة كبار ال�سن".
�سكل  اإل يف  الأدوي�����ة  ب��ع�����ض  ت��ت��وف��ر  ول 
اأقرا�ض لأنه ل ميكن تذويبها يف املاء، اأو 
تفاعالتها،  على  يوؤثر  باملاء  لأن خلطها 
وبع�ض  الأط��ف��ال  م��ن  تقّبلها  يجعل  م��ا 

البالغني ع�سرياً.
الهالمية  امل����واد  ال��ب��اح��ث��ون  وا���س��ت��خ��دم 
امل�ستعملة  "اأوليوجل"  با�سم  امل��ع��روف��ة 
ن�سيج  لتغيري  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
ان�سهار  درجة  ولرفع  الزيتية،  الأطعمة 

ال�سوكولطة، اأو الآي�ض كرمي.

هل النظام الغذائي 
النباتي �شحي؟ �ص 23

اجلنني يتعّلم من االأ�شوات 
االأوىل داخل الرحم

اأ�سارت درا�سة جديدة اإىل اأن �سماع الأجنة لبع�ض الأ�سوات داخل الرحم �سروري 
ال�سمع  اأداء حا�سة  الأ�سوات منخف�سة الرتدد حت�ّسن  واأن هذه  ال�سمعي،  للتطّور 

لحقاً. ويبداأ اجلنني يف �سماع بع�ض الأ�سوات مع بلوغ احلمل الأ�سبوع ال� 20.
هذه  اأن  اإىل  وتو�سلت  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  الدرا�سة  واأجريت 
ي��ك��ون هذا  وق��د  ���س��روري��ة،  امل��دخ��الت احل�سية منخف�سة اجل���ودة مفيدة، ورمب���ا 

التلقي مفتاحاً لبع�ض جوانب تطور الدماغ.
ووفقاً ملوقغ "ميديكال اإك�سرب�ض"، اأظهر البحث اأن تعري�ض منوذج ح�سابي للنظام 
ال�سمعي الب�سري اإىل نطاق كامل من الرتددات منذ البداية اأدى اإىل �سوء اأداء يف 

املهام التي تتطلب ا�ستيعاب املعلومات على مدى فرتات زمنية اأطول.
قد  الأوان  قبل  املولودين  الأطفال  اأن  التطبيقية،  النظر  وجهة  من  ذلك  ويعني 
الكامل  الطيف  من  ب��دًل  منخف�ض  ت��ردد  ذات  لأ�سوات  التعّر�ض  من  ي�ستفيدون 
كما  ال��ولدة،  حلديثي  املركزة  العناية  وح��دات  يف  الآن  ي�سمعونها  التي  للرتددات 

يقرتح الباحثون.
وقال لوكا�ض فوغل�سانغ اأحد الباحثني الرئي�سيني يف الدرا�سة: "اإنه يدعم فكرة اأن 
البدء مبعلومات حمدودة جداً، ثم التح�سن مبرور الوقت قد يكون يف الواقع �سمة 

من �سمات تطّور النظام".

م�شكلة الغدة الدرقية
فهي غدة تقع يف الرقبة تنتج الهرمونات التي 

توؤثر على معدل �سربات القلب ودرجة حرارة اجل�سم، من 
بني العديد من وظائف اجل�سم التنظيمية الأخرى.

يكفي  ما  تنتج  ول  خاملة،  الدرقية  الغدة  تكون  وعندما 
من الهرمونات الرئي�سية، ميكن اأن جتعلك ح�سا�سا للربد، 
ال����وزن واآلم  ال��ت��ع��ب وزي����ادة  الأخ����رى  الأع���را����ض  وت�سمل 

الع�سالت وجفاف اجللد والأظافر اله�سة.
الربيطانية:  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
م�سابهة  الدرقية  الغدة  خمول  اأعرا�ض  تكون  ما  "غالبا 
لأعرا�ض احلالت الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك 
عاما  طبيبا  ت���رى  اأن  وي��ج��ب  ل�����س��ن��وات.  تالحظها  ل  ق��د 
كانت  اإذا  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  لق�سور  اختبار  اإج���راء  وتطلب 

لديك اأعرا�ض".

نق�ص احلديد
اأطعمة  ال��غ��ذائ��ي، يف  ن��ظ��ام��ن��ا  م��ن  احل��دي��د  ع��ل��ى  نح�سل 
والبقول،  الداكنة  الأوراق  ذات  واخل�سروات  اللحوم  مثل 
وعندما يعاين �سخ�ض ما من نق�ض يف احلديد، فقد يعاين 
الناجم عن نق�ض احل��دي��د، وه��و عندما ل  ال��دم  من فقر 
اإنتاج ما يكفي من خاليا الدم احلمراء  ي�ستطيع ج�سمك 

ال�سليمة.
وال��ق��دم��ني، ولكن  ال��ي��دي��ن  ب����رودة  ذل���ك يف  يت�سبب  وق���د 
العالمات الأكر و�سوحا هي �سيق التنف�ض والإرهاق، كما 

ت�سمل اأي�سا اجللد ال�ساحب وال�سعف وخفقان القلب.

الدواء
معدل  اإب��ط��اء  على  تعمل  التي  مثل  الأدوي����ة  بع�ض  هناك 
�سربات القلب ملنعها من ال�سخ بقوة كبرية والتفاعل مع 
اأن جتعلك  التوتر الأخرى، ميكن  الأدرينالني وهرمونات 

ت�سعر بالربد وكذلك بالدوار والتعب والغثيان.

�شحة القلب
قد تكون القدم الباردة عالمة على وجود حالة خطرية يتم 
املحيطي، وحتدث  ال�سريان  التغا�سي عنها، ت�سمى مر�ض 
يف  الدهنية  الرت�سبات  ت��راك��م  ي���وؤدي  عندما  احل��ال��ة  ه��ذه 

الدم  ت��دف��ق  ت��ق��ي��ي��د  اإىل  ال�����س��راي��ني 
الدم  و�سول  نق�ض  ويعد  ال�ساقني.  اإىل 

اعتالل  م�ساعفات  اأك���ر  اأح���د  الأط����راف 
ه��ن��اك نق�ض  ي��ك��ون  املحيطية خ��ط��ورة، ح��ي��ث  ال�����س��راي��ني 
ال�ساقني ويكونون عر�سة خلطر الإ�سابة  الدم يف  حاد يف 

بالغرغرينا.

مر�ص ال�شكري
اإذا  ال��وق��ت  بع�ض  ال�سكري  مر�ض  ت�سخي�ض  ي�ستغرق  ق��د 
الأخرية  كانت هذه  اإذا  اأو  بالأعرا�ض،  دراي��ة  على  تكن  مل 
اإىل  املتكرر  ال��ذه��اب  الرئي�سية  الأع��را���ض  وت�سمل  خفية، 
بالربد  وال�سعور  والإره����اق.  ال�سديد  والعط�ض  املرحا�ض 
الثاين من مر�ض  والنوع  للحالة،  ن��ادرة  اأي�سا عالمة  هو 
ال�سكري هو الأكر �سيوعا. فعندما تكون م�سابا مبر�ض 
ال����دورة  ون��ظ��ام  ع��ل��ى كليتيك  ي��وؤث��ر  اأن  ال�����س��ك��ري، مي��ك��ن 
الدموية والأ�سياء املماثلة لهذه اخلطوط، وهذا قد يكون 
اإىل  اأن توؤدي م�ساكل الكلى  �سبب �سعورك بالربد. وميكن 
اأن  الإ�سابة بفقر الدم امل�ساحب حل�سا�سية الربد، وميكن 
اإىل  ي��وؤدي  ما  الأع�����س��اب،  تلف  ال�سكري يف  يت�سبب مر�ض 

برودة القدمني.

نق�ص الوزن
ب�سبب فقدان  ب�سكل طبيعي  اإما  اأقل  اإذا كان لديك دهون 
اأكر،  ب��ال��ربد  ت�سعر  ف��ق��د  ط��ب��ي��ة،  ح��ال��ة  ب�سبب  اأو  ال����وزن 
من  اأق��ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  لديه  يقل  ال��ذي  فال�سخ�ض 

للوزن. ناق�سا  يعد   18.5
اأن���ه يف بع�ض الأح���ي���ان، ق��د يعاين  وي��ح��ذر اخل����رباء م��ن 
ال�سخ�ض الذي ي�ستكي من الربد من ا�سطراب يف الأكل، 

مثل فقدان ال�سهية اأو ال�سره املر�سي.

مر�ص رينود
للطق�ض  �سديدة  ا�ستجابة  م��ن  الأ���س��خ��ا���ض  بع�ض  ي��ع��اين 
ال���ب���ارد ب�����س��ب��ب م��ر���ض ري���ن���ود، ال����ذي ي��ت�����س��ب��ب يف ت�سيق 

ال�سرايني ال�سغرية يف الأ�سابع وتقييد تدفق الدم.
ب�سرتهم ي�سبح  اأن لون  املر�ض  بهذا  امل�سابون  و�سيالحظ 

ولكن  وال��ق��دم��ني،  اليدين  اأ���س��اب��ع  ع��ادة يف  �سحوبا،  اأك��ر 
والأذن����ني  وال�سفتني  الأن����ف  يف  اأي�����س��ا  الأح���ي���ان  بع�ض  يف 
اإىل طبيعته مبجرد  ي��ع��ود  اجل��ل��د  ل��ون  اأن  اإل  واحل��ل��م��ات، 
اأن ي�سبح دافئا. وتقول هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية 
مبر�ض  الإ�سابة  عند  م�ساعدتك  ميكنها  اأ�سياء  هناك  اإن 
ال�ستاء وممار�سة  اأث��ن��اء  ال���س��رتخ��اء  ذل��ك  ري��ن��ود، مب��ا يف 
الريا�سة "لتح�سني الدورة الدموية" وتناول نظام غذائي 

متوازن.

نوبة الهلع
حتى  هلع  بنوبات  اأ�سيبوا  اأن��ه��م  النا�ض  بع�ض  ي��درك  ل  ق��د 
وت�سارع  التنف�ض  ينتج عنها �سيق  حدوث اخلفيفة منها، ما 
من  اأن��ه  كما  وال��دوخ��ة.  والرتعا�ض  والتعرق  القلب  �سربات 
بالربد.  ال�سعور  الهلع  لنوبات  �سيوعا  الأق��ل  الأع��را���ض  بني 
يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  ل��دى  يكون  الأح��ي��ان،  بع�ض  ففي 
قلبهم  لأن  الو�سيك  بالهالك  ال�سعور  هذا  الهلع  نوبات  من 
ل ينب�ض بكفاءة، ويف حماولته للحفاظ على الذات، �سيقوم 
اجل�سم بتوجيه الدم اإىل تلك الأع�ساء الرئي�سية على ح�ساب 
املناطق الطرفية من اجل�سم، وهذا هو املكان الذي ي�سعر فيه 

النا�ض اأحيانا بنوع من الرتعا�ض.

ال�شيخوخة
اإذا كنت قد ت�ساءلت يوما عن �سبب ارتفاع درجة حرارة جدتك 
دائما، فرمبا يكون ال�سبب يف ذلك هو اأن عمرها يجعلها اأكر 
الدهنية  الأن�سجة  ت�سعف  ال�سن،  يف  نتقدم  فعندما  ب��رودة. 
املوجودة حتت اجللد وتكون الأوعية الدموية اأقل مرونة، ما 
اأنحاء اجل�سم ومتيل  اإبطاء تدفق الدم يف جميع  اإىل  ي��وؤدي 
بع�ض درجات حرارة اجل�سم الأ�سا�سية اإىل النخفا�ض ببطء. 
وبينما تزداد ح�سا�سية الربد مع تقدمنا   يف العمر، ل ينبغي 
دائ��م��ا جتاهلها ك��امل��ع��ت��اد، ح��ي��ث مي��ك��ن حل���الت م��ث��ل مر�ض 
 - الكلى  واأم��را���ض  الطرفية  ال�سرايني  واأم��را���ض  ال�سكري 
تقيد  اأن   - ال�سن  كبار  على  جميعها  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  وال��ت��ي 

تدفق الدم وتخف�ض درجة حرارة اجل�سم.

اكت�شاف اأطالل مدينة 
تعود حل�شارة املايا

اأط��الل مدينة  اآث��ار  اكت�سف علماء 
ق��دمي��ة ت��ع��ود حل�����س��ارة امل��اي��ا تعج 
وال�ساحات  والأه��رام��ات  بالق�سور 
حديقة  �سي�سبح  مل��ا  بناء  موقع  يف 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ريي��دا يف  �سناعية 

�سبه جزيرة يوكاتان املك�سيكية.
قال علماء الآثار اإن املوقع، امل�سمى 
�سيال، يتميز بطراز املايا بووك يف 
الهند�سة املعمارية، وهو اأمر �سائع 
اجلنوبية  يوكاتان  جزيرة  �سبه  يف 

ولكنه نادر بالقرب من مرييدا.
وق��������ال ك����ارل����و�����ض ب����������ريازا، اأح�����د 
اأعمال  ق���ادوا  ال��ذي��ن  الآث���ار  علماء 
ُيقدر  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة،  ال��ت��ن��ق��ي��ب يف 
اأن��ه��ا كانت م��اأه��ول��ة م��ا ب��ني عامي 
"نعتقد  امليالد  بعد  و900   600
�سخ�ض  اآلف  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���ر  اأن 

عا�سوا هنا".
اأنا�ض  "كان هناك  ب��ريازا  واأ���س��اف 
خمتلفة...  اجتماعية  طبقات  من 
ق�����س��او���س��ة وك��ت��ب��ة ع��ا���س��وا يف هذه 
ال��ق�����س��ور ال��ع��ظ��ي��م��ة، وك����ان هناك 
اأي�سا عامة النا�ض الذين عا�سوا يف 
الباحثون  اكت�سف  مبان �سغرية". 
اأي�سا مقابر قريبة لبالغني واأطفال 
ال�سج  م��ن حجر  اأدوات  م��ع  ُدف��ن��وا 
وال�سوان وغريهما من املقتنيات. 
كما مت اكت�ساف اآثار حلياة بحرية 
يف املنطقة، مما ي�سري اإىل اأن �سكان 
الذي  اعتمدوا يف غذائهم،  املدينة 
كان يعتمد بالأ�سا�ض على الزراعة، 
اأي�����س��ا ع��ل��ى امتداد  ال�����س��ي��د  ع��ل��ى 

ال�ساحل القريب.

ف�شاتني ال�شيف 
تزهو بهذين اللونني

اأن   "Instyle" جم��ل��ة  اأوردت 
ال�سيف  ه�����ذا  ت���زه���و  ال��ف�����س��ات��ني 
بدرجات الوردي والربتقايل لتمنح 
اأجواء  ت�سيع  اإطاللة جذابة  امل��راأة 
احلياة.  ع��ل��ى  والإق����ب����ال  ال��ب��ه��ج��ة 
باملو�سة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
هذا  تتاألق  الف�ساتني  اأن  واجلمال 
امل��و���س��م م��ن خ���الل ف��ت��ح��ة الرجل 
على جانب واحد اأو على اجلانبني 
 "Cut-out" اأو موا�سع القطع
يف اجلزء العلوي لتبوح باأنوثة املراأة 
مفعمة  جريئة  اإط��الل��ة  ومتنحها 
 "Instyle" واأ�سافت  ب��الإث��ارة. 
الكاملة  الواحد  اللون  اإطاللة  اأن 
تبدو يف غاية الأناقة؛ حيث ميكن 
بنف�ض  ح��ذاء  مع  الف�ستان  تن�سيق 
درج����ة ال���ل���ون. اأم����ا َم���ن ت��رغ��ب يف 
فيمكنها  ج��اذب��ي��ة،  اأك����ر  اإط���الل���ة 
الوردي مع حذاء  الف�ستان  تن�سيق 
الربتقايل  الف�ستان  اأو  ب��رت��ق��ايل 
مع ح��ذاء وردي؛ حيث متتاز هذه 
جريء  بطابع  اللونية  التوليفات 
ياأ�سر الألباب ويعك�ض تفرد اأ�سلوب 

املراأة وثقتها يف نف�سها.

ال�شعور بالربد ب�شكل م�شتمر.. 
للقلق مثرية  اأ�شباب   9

عن  البحث  فعليك  ه��وؤالء،  بني  من  كنت  واإذا  غريهم،  من  اأكرث  بالربد  البع�ص  ي�شعر 
ال�شبب الكامن وراء ذلك، حيث قد يكون هناك اأمرا اأكرث خطورة.

يف  ال�شديد  بالربد  ال�شعور  اإن  بيدي  بيرت  االأمريكي  العظام  تقومي  طبيب  ويقول 
التاأثري  يف  هذا  بداأ  اإذا  ولكن  للقلق،  يدعو  ال  االأحيان  بع�ص 
اأو  مكتبك  على  ترجتف  يرتكك  ما  اليومية،  حياتك  على 
تنام ببطانية اإ�شافية يف الطق�ص احلار، فقد يكون ذلك غري 

طبيعي. واإذا كانت هناك اأعرا�ص اأخرى مرافقة لل�شعور 
بالربد، مثل الوخز يف اليدين والقدمني اأو الذهاب اإىل 
يعني  فهذا قد  الوزن،  زيادة  اأو  متكرر  ب�شكل  املرحا�ص 
"ال�شن"  ل�شحيفة  وفقا  للقلق،  مثرية  اأ�شبابا  هناك  اأن 

الربيطانية.
واإذا كنت تعاين من الربد طوال 

الوقت واأي�شا التعب اأو الدوار 
اأخرى  اأعرا�ص  ظهور  اأو 

غ��ري ع���ادي���ة، ف��اإن 
ي�شتحق  االأم�����ر 

زيارة الطبيب.
وف���ي���م���ا ي��ل��ي 

االأ�شباب  بع�ص 
ال�����ت�����ي ت����دع����وك 

للتحدث اإىل طبيبك:
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�ش�ؤون حملية

متطوعو »عونك يا وطن« ي�شاهمون يف اإجناح فعاليات معر�س اأبوظبي للكتاب

امل�شابقة ت�شتقبل م�شاركات الطلبة من ال�شفوف 7 – 10

دائرة التعليم واملعرفة تطلق م�شابقة حتدي الكتب لبناء اجليل التايل من الطلبة ال�شغوفني بالقراءة

املوؤمتر ال�شنوي االأول للجمعية العربية الأمرا�ص الغدة الدرقية افرتا�شيا

املوؤمتر ناق�س اأحدث ما تو�شلت اإليه االأبحاث يف جمال ت�شخي�س وعالجات الغدة الدرقية و�شبل تعزيز م�شتويات الرعاية ال�شحية وال�شريرية للمر�شى

بهدف خدمة املجتمع وتقدمي احللول املبتكرة وامل�شتدامة لتطويره:

جامعة ال�شارقة تقيم معر�شا مل�شاريع ت�شاميم كلية الهند�شة

•• اأبوظبي - الفجر  

اأبوظبي  تنظيم فعاليات معر�ض  التطوعي يف  يا وطن  �سارك فريق عونك 
الدويل للكتاب يف ن�سخته ال�31 املقام على مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض 

يف الفرتة بني 23 اإىل 29 من مايو اجلاري .
التطوعي  ي��ا وط��ن  اأع�ساء فريق عونك  م��ن  ف��رد   300 م��ن  اأك��ر  و�ساهم 
املعر�ض  ل���زوار  امل�����س��اع��دة  تقديهم  خ��الل  م��ن  وع�ساقها  امل��ع��رف��ة  خ��دم��ة  يف 

وتواجدهم على مداخل وخمارج القاعات لإر�ساد اجلمهور .
وثمن ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري، رئي�ض فريق عونك 
يا وطن التطوعي، اجلهود املميزة لفريق عمل املتطوعني بالدورة 31 من 
معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب وامل�ساهمني يف تن�سيق دخول وخروج الزوار 
وتعريفهم بخريطة املعر�ض واأماكن دور الن�سر، ومتابعة تطبيق الإجراءات 
الحرتازية للوقاية من فريو�ض كورونا، وو�سفهم بالنماذج الواعدة ل�سباب 

الإمارات املخل�ض .
وقال ال�سيخ حممد بن حم: التطوع عمل اإن�ساين ثري باخلربات واملعارف، 
املتطوع معارف  الثقايف، حيث يكت�سب  املجال  تاأثريه عندما يكون يف  ي��زداد 
كثرية ويف خمتلف املجالت . ومن جانبها قالت �سالم القا�سم من�سقة فريق 
عونك ياوطن التطوعي "تاأتي م�ساركة متطوعي عونك الذين يبلغ عددهم 

اأكر من 300 متطوع ومتطوعة يف اإطار دعم ورعاية املوؤ�س�سات واجلهات 
والدوائر والدور امل�ساركة يف املعر�ض. وتتمثل مهمة الفريق يف متثيل دولة 
الإمارات اأمام �سيوف املعر�ض من خمتلف اجلن�سيات، والإ�سراف على �سري 
الأن�سطة اليومية يف املعر�ض منها التفاعل مع اجلمهور وتنظيمهم للدخول 
اأ�سئلة وا�ستف�سارات �سيوف وزوار املعر�ض.  اإىل اأجنحة املعر�ض، والرد على 
الذي  الكتاب  فيها  يتوافر  التي  الن�سر  دار  اإىل  اجلمهور  اإر�ساد  اإىل  اإ�سافة 
يريدون اقتناءه مما ي�سهل على الزوار الكثري من اجلهد ويوفر عليهم عناء 
بني  ما  يومي  ب�سكل  بينهم  فيما  املتطوعون  "يتناوب  واأ�سافت:  البحث" . 
التطوعية.  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اأج��ل  من  وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتة 
املدار�ض،  وا�سعاً من طلبة وطالبات  ال�سباحية ح�سوراً  حيث ت�سهد الفرتة 
املختلفة  الأج��ن��ح��ة  اإىل  وتوجيههم  ا�ستقبالهم،  علينا  ُيحتم  ال��ذي  الأم���ر 
التوا�سلية  مهاراتهم  تطوير  يف  ت�سهم  معرفية  ك���اأداة  الكتاب  ت��ق��ّدم  التي 
 ،2022 للكتاب  الدويل  اأبوظبي  باأن معر�ض  بالذكر  والتعبريية. اجلدير 
الذي ينظمه مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف 
اأبوظبي، ي�ستمر حتى 29 مايو احلايل يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض، 
اأك����ر م��ن 80 دول����ة، يرتافق  مب�����س��ارك��ة ن��وع��ي��ة م��ن 1130 ن��ا���س��راً م��ن 
ح�سورهم مع اأكر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية واإبداعية، واأن�سطة 

تفاعلية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع .

•• اأبوظبي - الفجر 

برت�سيخ  التزامها  على  توؤكد  جديدة  م��ب��ادرٍة  يف 
ثقافة القراءة كاأ�سلوب حياة بني الأجيال النا�سئة، 
اأطلقت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي امل�سابقة 
املدر�سية "حتدي الكتب"، وذلك خالل م�ساركتها 

يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب.
وت�ستقبل امل�سابقة م�ساركات طلبة ال�سف ال�سابع 
واخلا�سة  احلكومية  امل��دار���ض  م��ن  العا�سر  اإىل 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�������س���راك���ات  وم����دار�����ض 
املوؤلفة  امل��در���س��ي��ة  وال��ف��رق  الأف�����راد  فئتي  �سمن 
�سعادة عامر  قال  ال�سياق،  4 طلبة. ويف هذا  من 
"حتدي  احلمادي، وكيل دائرة للتعليم واملعرفة: 
القراءة  التزامنا برت�سيخ ثقافة  الكتب جزء من 
كمواطنني  لينموا  الطلبة  ل��دى  ح��ي��اة  كاأ�سلوب 
عامليني. فالقراءة ممّكن اأ�سا�سي لتطّور الأطفال 
نف�سياً وعقلياً واأكادميياً، اإذ تعزز معارفهم وتف�سح 
فهم  مفاتيح  ومتنحهم  اإب��داع��ات��ه��م  اأم���ام  امل��ج��ال 
املحيطة  والثقافات  والعامل من حولهم  اأنف�سهم 

بهم. كما واأن القراءة عامل مهم لتح�سني الأداء 
توؤكد  الأب��ح��اث  واأن  خا�سًة  للطلبة،  الأك��ادمي��ي 
على دوره��ا يف تعزيز ق��درة الطلبة على الرتكيز 

والتعّلم".
ال�سيفي  ال���ق���راءة  حت���دي  م��ع  امل�����س��اب��ق��ة  تنطلق 

لالأفراد خالل �سهري يوليو واأغ�سط�ض. وي�سجع 
عدٍد  اأك��رب  ق��راءة  على  الطلبة  ال�سيفي  التحدي 
للفوز  للتاأهل  يختارونها  التي  الكتب  من  ممكن 
�سمن فئة الأفراد. وي�ستمر الت�سجيل يف التحدي 
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ح��ي��ث ي�����س��ت��ل��م ال��ط��ل��ب��ة ف����ور ت�����س��ج��ي��ل��ه��م �سجاًل 
اإل���ك���رتون���ي���اً مي��ّك��ن��ه��م م���ن ت��وث��ي��ق ال��ك��ت��ب التي 
ع������دٍد من  ج���ان���ب  اإىل  ق����راءت����ه����ا،  ي�����س��ت��ك��م��ل��ون 
التحديات وامل�سابقات املفاجئة.  اأما يف فئة الفرق، 

ف��ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��ارك��ني ق�����راءة كتب 
اأنواع  اأربعة  �سمن  الإجنليزية  اأو  العربية  باللغة 
اأدبية، وهي الغمو�ض واخليال واملغامرة وال�سعر. 
جولتها  وتختتم  مرحلتني،  على  امل�سابقة  متتد 
فعاليات  بالتزامن مع   -  2023 �سهر مار�ض  يف 

الفرق  ت�سارك  حيث  الإم����ارات،  يف  ال��ق��راءة  �سهر 
خاللها  الطلبة  على  يتوجب  حّية  مناف�ساٍت  يف 
الإجابة على اأ�سئلة متعلقة مبحتوى الكتب التي 
قروؤوها. تنطلق املرحلة الأوىل من حتدي الكتب 
– فئة الفرق - من �سهر �سبتمرب وحتى نوفمرب، 
فرقها عرب  على حت�سري  امل��دار���ض  �ستعمل  حيث 
تدريبات ومناف�ساٍت داخلية. وت�سهد هذه املرحلة 
�سيتاأهل  والتي  امل�ساِركة،  املدار�ض  بني  املناف�سات 
72 فريقاً ملرحلة الت�سفيات النهائية  منها نحو 
هذا   .2023 وف��رباي��ر  يناير  يف  عقدها  امل��زم��ع 
و���س��ي��ت��م حت��دي��د ق��وائ��م امل��واج��ه��ات امل��در���س��ي��ة يف 
و�ست�ستمر  �سحٍب مبا�سر،  النهائيات عرب  مرحلة 
الأف�سل  الفرق  تاأّهل  حتى  الإق�سائية  اجل��ولت 
�سمن كل فئة اإىل املرحلة النهائية.  ويف املرحلة 
املتاأهلة  ال��ف��رق  �ستتناف�ض  ل��ل��ت��ح��دي،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
باللقب،  للفوز  �سعياً  املبا�سرة  املواجهة  بنموذج 
كاأ�ض  فئة  ك��ل  ع��ن  الفائز  الفريق  �سريفع  حيث 
التحدي، فيما �سيح�سل كل ع�سو يف الفريق على 

جمموعة من اجلوائز القّيمة. 

•• دبي- الفجر

العربية  للجمعية  الأول  ال�سنوي  "املوؤمتر  انطلق 
لأمرا�ض الغدة الدرقية" ب�سكل افرتا�سي وا�ستمر 
على مدى يومني من 27 وحتى 28 مايو 2022 
وبح�سور جمموعة من ذوي الخت�سا�ض يف �سامل 

الوطن العربي
وقد ح�سر هذا املوؤمتر افرتا�سياً اأكر من 1400 
طيبب على مدار يومني و�سارك يف الربنامج العلمي 
51 طبيبا من العديد من الدول العربية والعاملية 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  منها 
خمت�ساً يف جمال عالجات الغدة الدرقية و�ساركوا 

العلمية  والأب��ح��اث  املمار�سات  باأف�سل  امل�ساهدون 
والتطبيقية يف جمال من عالجات الغدة الدرقية 

يف املنطقة.
نا�سر  الدكتور  واإ�سراف رئي�ض اجلمعية  وبح�سور 
اإ���س��ت�����س��اري غ����دد ال�����س��م��اء م���ن اململكة  اجل��ه��ن��ي، 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
دولة  م��ن  ال�سديقي،  امي���ان  ال��دك��ت��ورة  للجمعية 
ح�سني  وئ��ام  والدكتور  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
والدكتور  اجلمعية  ع��ام  و�سكرتري  البحرين  م��ن 
ث��ام��ر العي�سى م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت. ك��م��ا ���س��ارك يف 
اجلل�سات النقا�سية كل من الع�سو د. علي الزهراين 
د. غ���ادة اخل��ط��ي��ب من  الع�سو -  ال�����س��ع��ودي��ة،  م��ن 

الع�سو  لبنان،  من  ع��ازار  �سامي  د.  الع�سو  م�سر، 
– د. عبا�ض من�سور من العراق اىل جانب م�ساركة 
ب���اإدارة  اأي��ك��وم  �سركة  وت��ق��وم  ودول��ي��اً  عربياً  وا�سعة 

اجلمعية وتنظيم فعاليتها.
الدرقية  الغدة  ا�سطرابات  اأهمية  احل�سور  تناول 
على العديد من اأع�ساء اجل�سم، وما لها من تاأثري 
تواجهه من حتديات وعالجات  وم��ا  م��دى احلياة 
خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ط��ل��ب اله��ت��م��ام و���س��ب��ل ال��ت��ع��اون بني 
اخل��رباء على ال�سعيدين العربي وال��دويل.  ولقد 
التجارب وتبادل اخلربات  العديد من  مت مناق�سة 

يف عالج املر�سى من البالغني والأطفال.
وق���ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر اجلهني، 

العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال�������س���م���اء  ال����غ����دد  ط���ب���ي���ب 
الأول  احل���دث  خ���الل  ���س��اه��دن��ا  ال�سعودية:" ل��ق��د 
م��ن ن��وع��ه ح��ول اأم��را���ض ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، اأهمية 
مثل هذه الفعاليات على م�ستوى املنطقة والوطن 
العربي وما تعك�سه من اأهمية حول تبادل اخلربات 
املختلفة." ومن جهتها قالت  العالجات  يف جمال 
العلمية  اللجنة  رئي�سة  ال�سديقي  اإميان  الدكتورة 
مرة  "لأول  املتحدة:  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن 
ناق�ض املوؤمتر تف�سي اأمرا�ض واأورام الغدة الدرقية، 
ومت مناق�سة الكثري من احلالت يف مرحلة احلمل 
و م��ا يتعلق بطب الط��ف��ال.  نحن ف��خ��ورون بهذا 
التعاون العلمي الكبري بني العديد من اخلرباء يف 

املنطقة والذي �ساهم يف تطوير �سبل التعاون بني 
العديد من اجلهات الإقليمية والعاملية املتخ�س�سة 
يف جمال عالجات الغدة الدرقية." و قال الدكتور 
وئام ح�سني طبيب الغدد ال�سماء من البحرين – 
للرابطة  اأول موؤمتر  اعتزاز ح�سرنا  و  "بكل فخر 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��غ��دة ال��درق��ي��ة م��ع زم��الئ��ي م��ن �سائر 
الوطن العربي و كان غنياً جًدا باأحدث التو�سيات 
الغدة  اأمرا�ض  لعالج  والدرا�سات احلديثة  العاملية 
الدرقية واجلاردرقية مع  الطالع على خرباتنا فى 
العامل.  باقي  يف  بزمالئنا  مقارنة  العربي  الوطن 
العامل فى  الأطباء فى  اأ�سهر  كانوا من  املتحدثني 
العربي  للعامل  املجال و مت مراجعة تو�سيات  هذا 

يتنا�سب  مبا  وال��ع��الج  الت�سخي�ض  ج��ودة  لتح�سني 
الأول  احل��دث  هذا  ب�سراحة  العربية.  املنطقة  مع 
ال��ع��رب��ي وك���ان يوازي  ال��ع��امل  اأط���ب���اء  ال���ذي ي�سم 
نتمنى  و  املقايي�ض  بكل  اأوروب��ا  و  اأمريكا  موؤمترات 
 " زي��ادة الأبحاث يف منطقتنا يف الأع��وام القادمة. 
�سامي  الدكتور  اأكد  العلمي  البحث  م�ستوى  وعلى 
"اهتمام  ل��ب��ن��ان،  ال�����س��م��اء م��ن  غ���دد  ع����ازار طبيب 
عليها  يعمل  التي  العلمية  الأب��ح��اث  بن�سر  املوؤمتر 
و  عر�سها  مت  و  العربية  املنطقة  من  اأطباء  �سباب 
مناق�ستها اأثناء فعاليات املوؤمتر الفرتا�سي اإمياناً 
من اجلمعية باأهمية البحث العلمي وتاأثريه على 

جودة اخلدمة الطبية املقدمة للمر�سى."

•• ال�شارقة-الفجر:

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول النعيمي، 
كلية  ت�ساميم  "م�ساريع  معر�ض  ال�سارقة،  جامعة  مدير 
طلبة  م�سروعات  اأه��م  يعر�ض  وال��ذي  ال�سنوي"،  الهند�سة 
ال�سنة النهائية يف اأق�سام الكلية املختلفة، والذي يهدف اإىل 
عر�ض الت�ساميم والأفكار واحللول املبتكرة وامل�ستدامة التي 
قدمها الطلبة للعديد من امل�سكالت التي تواجه املجتمع يف 
نورة  ال�سيخة  بح�سور  وذل��ك  املختلفة.  الهند�سة  جم��الت 

حميد را�سد �سلطان النعيمي، مدير مركز عجمان  بدائرة 
البلدية والتخطيط باإمارة عجمان. والأ�ستاذ الدكتور اأحمد 
التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  الهند�سة،  كلية  عميد  ال�سماع، 
اجلامعة  م��دي��ر  رح���ب  الف��ت��ت��اح  خ���الل  وال��ط��ل��ب��ة.  بالكلية 
اأثنى على  بال�سيخة نورة و�سكرها على ح�سور املعر�ض، ثم 
اأفكار الطلبة التي قدموها من خالل هذا املعر�ض، موؤكدا 
على  تقوم  التي  ال�سارقة  جامعة  روؤي��ة  يعك�ض  املعر�ض  ب��اأن 
املجتمع  خلدمة  الهادف  املبتكر  التطبيقي  العلمي  البحث 
املقدمة من خالل  امل�ساريع  اأن  واأ�ساف  وتطويره،  وتنميته 

التطبيقية  احل��ل��ول  واق��رتح��ت  و�سممت  ع��اجل��ت  امل��ع��ر���ض 
املحلي  املجتمع  تواجه  التي  الق�سايا  من  للعديد  العملية 
ب��ط��رق مبتكرة وم�����س��ت��دام��ة، وان��ت��ه��ى م��دي��ر  اجل��ام��ع��ة اإىل 
التدري�سية يف كلية الهند�سة  الهيئة  ال�سكر لأع�ساء  توجيه 
العمل  م��ن  امل��زي��د  على  وحثهم  الطلبة  م��ع  ج��ه��وده��م  على 
التي تهم  للق�سايا  الطلبة للخروج بحلول ومقرتحات  مع 
املجتمع. ت�سمن املعر�ض 29 ت�سميما ابتكاريا مت اخيارهم 
من  النهائية  ال�سنة  طلبة  قدمها  ال��ت��ي  امل�ساريع  كاأف�سل 
الطلبة  ارتكز  حيث  التخرج،  م�ساريع  �سمن  الهند�سة  كلية 

يف م�ساريعهم على تطبيق مهارات حل امل�سكالت الهند�سية 
بطرق مبتكرة وم�ستدامة و�سديقة للبيئة، وتنوعت امل�ساريع 
بني ت�ساميم هند�سية للمباين واملجمعات ال�سكنية املتكاملة 
املاء، كذلك  اأو حتت  الياب�سة  وامل�ستدامة �سواء على الأر���ض 
والثقافية،  الرتاثية  املباين  واإحياء  تاأهيل  لإع��ادة  ت�ساميم 
كما ركزت بع�ض هذه امل�ساريع على احللول البيئية املبتكرة 
مثل تخزين الطاقة ال�سم�سية ل�ستخدامها يف ف�سل ال�ستاء، 
ال�سم�سية وط��رق مبتكرة  الطاقة  األ��واح  كفاءة  ورف��ع  واإنتاج 
لتتبعها لأ�سعة ال�سم�ض يف جميع الجتاهات والتربيد الذاتي 

الأم��ط��ار، وطرق  ا�ستخدام مياه  واإع���ادة  ل��الأل��واح، وتخزين 
لل�سرب،  لتكون �ساحلة  البحر  مياه  لتحلية  اأخرى  مبتكرة 
كما عمل عدد من امل�ساريع على تقدمي احللول واملقرتحات 
يف  لال�ستخدام  بديلة  م��واد  اق���رتاح  مثل  البيئي  امل��ج��ال  يف 
ال�سفلت يتميز بتكلفة اأقل و حمافظته على  البيئة، كذلك 
ابتكار جهاز  متكامل ذاتي احلركة لإنتاج غاز الهيدروجني 
اإمارة  يف  امل��روري��ة  احلركة  لدرا�سة  وم�سروع  اخللفات،  من 
ال�سارقة وعدد من احللول املبتكرة ملعاجلة الزحام املروري 

وجعل حركة �سري املركبات اأكر ان�سيابية.
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ما  متاما،  احليوانية  املنتجات  النباتي  الغذائي  النظام  ي�شتبعد 
يعني عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات االألبان مثل البي�ص 

واجلنب.
ب�شاأن عدم قدرتهم على احل�شول  النا�ص  الكثري من  يقلق  وبينما 
نباتي،  غذائي  نظام  اإىل  حتولوا  اإذا  الربوتني  من  يكفي  ما  على 
�شتجد اأن اأف�شل م�شاحيق الربوتني النباتي ميكن اأن ت�شاعدك يف 

احل�شول على الربوتني الذي حتتاجه.

الربوتني،  متطلبات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  ول��ك��ن، 
تفكر  ك��ن��ت  اإذا  ي��ج��ب مالحظته  ���س��يء  اأه���م  ف���اإن 
يف الن��ت��ق��ال اإىل ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ن��ب��ات��ي ه��و مدى 
الأطعمة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ال�سحي  اع��ت��م��اده 
الأنظمة  بع�ض  تكون  اأن  وميكن  تختارها.  التي 
ت�ستند  لأن��ه��ا  للغاية  �سحية  النباتية  الغذائية 
مبا  النباتية  الأطعمة  اإىل  الغذائية  اأنظمتها  يف 
الكاملة  واحلبوب  واخل�سروات  الفاكهة  ذلك  يف 

والبقوليات.
النباتية،  وم��ع ذل���ك، مت��ام��ا مثل الأط��ع��م��ة غ��ري 
النباتية،  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  م��ث��ل  ���س��يء  ه��ن��اك 
والأطعمة  اللحوم  بدائل  حتتوي  ما  غالبا  حيث 
والدهون  ال�سكر  م��ن  عالية  ن�سبة  على  امل�سنعة 
اأن  من  التاأكد  ب�ساأن  قلق  اأي�سا  وهناك  امل�سبعة. 
ال�سحيحة  الأن����واع  ل��ك  ي��وف��ر  ال��غ��ذائ��ي  نظامك 
م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة، مب���ا يف ذل���ك احلديد 
والربوتني وB12، والتي ل ميكن العثور عليها 

يف الأطعمة النباتية.
الغذائي  ال���ن���ظ���ام  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ذل�����ك،  وم����ع 
اإذا مت ب�سكل �سحيح. ويف  بالفعل  النباتي �سحيا 
على  احلفاظ  ميكنك  كيف  نكت�سف  املقالة،  ه��ذه 
�سحتك يف نظام غذائي نباتي اإذا قررت اأنه امل�سار 

ال�سحيح لك.

ما هو النظام الغذائي النباتي؟
�سواء كنت �ست�سبح نباتيا موؤقتا اأو ترغب 
يف التغيري اإىل نظام غذائي نباتي لالأبد، 
فاأن ت�سبح نباتيا ميكن اأن يكون مفيدا 

ل�سحتك وكوكب الأر�ض. ومع ذلك، 
النباتي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ف����اإن 

لي�ض دائما �سحيا ويعتمد اإىل 
حد كبري على الفرد وكيفية 
ويختلف  وجباته.  تخطيط 

النظام الغذائي النباتي اأي�سا 
النباتي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن 

البحت.
ومتيل النظم الغذائية النباتية 

الرتكيز  اإىل  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 

ب�سدة على الفواكه واخل�سروات واحلبوب الكاملة 
واملك�سرات والبذور ولكنها ت�سمح ببع�ض املرونة. 
وت��ع��ت��رب ه���ذه الأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة رائ��ع��ة لتقليل 
ت��ن��اول ال��ل��ح��وم ول��ك��ن ل��ي�����ض ع��ل��ي��ك ال��ت��خ��ل��ي عن 
وي�ستبعد  متاما.  احليوانية  املنتجات  اأو  اللحوم 
منتجات  ولي�ض  اللحوم  النباتي  الغذائي  النظام 
للنباتيني احل�سول  اأن��ه ميكن  يعني  ما  الأل��ب��ان، 
على املزيد من العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية، مثل 
مثل  الأطعمة  خالل  من  والكال�سيوم،  الربوتني 

البي�ض واجلنب.
الغذائية  الأن��ظ��م��ة  تعتمد  اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
املنتجات  ج��م��ي��ع  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  ع��ل��ى  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
والأ�سماك  اللحوم  احليوانية. لذلك فهي تقطع 
والدواجن ومنتجات الألبان، مبا يف ذلك اجلنب 
الغذائي  النظام  واحلليب. ومع ذلك، على عك�ض 
النباتي، لن يقطع النباتيون بال�سرورة الأطعمة 
عالية  ن�سبة  على  حت��ت��وي  ق��د  وال��ت��ي   - امل�سنعة 
م�����ن ال�������س���ك���ري���ات 
وال���������ده���������ون 

امل�سبعة.

ه����ل 

النظام الغذائي النباتي �شحي؟
اأن يكون ل�ستبعاد املنتجات احليوانية من  ميكن 
خا�سة  ل�سحتك،  هائلة  فوائد  الغذائي  نظامك 
النباتية  الأط��ع��م��ة  ت���ن���اول  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ك��ن��ت  اإذا 
الأدن����ى.  احل���د  اإىل  م�سنعة  اأط��ع��م��ة  اأي  وتقليل 
النباتية  الغذائية  النظم  ك��ل  لي�ست  ذل���ك،  وم��ع 
�سحية، حيث حذر اخت�سا�سي التغذية يف هاريل 
�سرتيت، ريانون لمربت: "بع�ض النظم الغذائية 
النباتية تنطوي على خماطر عدم احل�سول على 
الربوتني  تناول  خ��الل  من  ال�سحيحة  التغذية 
التغلب على هذه  واملعادن. وميكن  والفيتامينات 
امل��خ��اط��ر ع��ن ط��ري��ق اخ��ت��ي��ار الأط��ع��م��ة النباتية 
ال�سرورة.  ع��ن��د  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ك��م��الت  امل��ن��ا���س��ب��ة 
دائما مكمالت  النباتيون  يتناول  اأن  ع��ادة  اأق��رتح 
واحلديد  وال��ي��ود   B12 فيتامني  مثل  غ��ذائ��ي��ة 

والكال�سيوم".
نباتي  غذائي  نظام  اتباع  على  حري�سا  كنت  واإذا 
لفقدان الوزن، ف�سي�سعدك اأن تعرف اأن اتباع نظام 
غذائي نباتي �سحي ومتوازن ميكن اأن ي�ساعدك 
املرغوب  غ��ري  ال���وزن  م��ن  التخل�ض  على  بالفعل 
ف��ي��ه، وذل���ك م��ن خ��الل درا���س��ة واح���دة ن�سرت يف 
اأولئك  اأن  وتبني   .Diabetes Care جملة 
الذين مل ياأكلوا اللحوم لديهم موؤ�سر كتلة اجل�سم 
)BMI( اأقل من اأولئك الذين تناولوا اللحوم. 
وميكن اأن ت�سمل الفوائد الأخرى لال�ستغناء عن 

احل��د من خماطر  اللحوم 
الإ����������س���������اب���������ة 
من  بال�سكري 
ال�����ن�����وع 

الدم. �سغط  وارتفاع   2
لتناول  الغذائية  الفوائد  "اإن  وي�سيف لم��ربت: 
اأدل�����ة قوية.  اإىل  ت�����س��ت��ن��د  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن  امل���زي���د 
التي  النباتية  الأط��ع��م��ة  م��ن  متنوعة  جمموعة 
توفر 30 غراما من الألياف يوميا تدعم �سحة 
الأمعاء، بينما تعد الفاكهة واخل�سروات م�سادر 

رائعة ملجموعة من الفيتامينات واملعادن".
وم���ع ت��رك��ي��ز امل���زي���د م��ن��ا ع��ل��ى ع��ي�����ض امل���زي���د من 
املنتجات  ق��ط��ع  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ال����س���ت���دام���ة، 
احل��ي��وان��ي��ة اأي�����س��ا اأم����را رائ��ع��ا ل��ك��وك��ب الأر�����ض. 
"هذه الأنظمة الغذائية مفيدة  ويقول لمربت: 
تقليل  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  الأر�����ض،  لكوكب  اأي�����س��ا 
انبعاثات  تقليل  يف  �سي�ساعد  احليوانية  املنتجات 

غازات الحتبا�ض احلراري".
امل��ت��ح��دة يف  اأن ت��ق��ري��را ����س���ادرا ع��ن الأمم  ح��ت��ى 
والألبان  اللحوم  ا�ستهالك  اأن  ذك��ر   2019 ع��ام 
يف ال��ع��امل ال��غ��رب��ي ي��وؤج��ج الح��ت��ب��ا���ض احل���راري. 
ويرجع ذلك اإىل قيام احليوانات باإنتاج غاز امليثان 
يف البيئة، يف حني اأن اإزالة الغابات من اأجل تربية 
الذي  البحث،  وق��ال  عليها.  اأي�سا  ت��وؤث��ر  املا�سية 
ال���دويل املعني بتغري  ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي  اأج����راه 
ا�ستخدمنا  اإذا  اإن��ه  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  امل��ن��اخ 
ب���دل م���ن املا�سية،  اأك����ر ك���ف���اءة،  ب�����س��ك��ل  اأر���س��ن��ا 
من  املنبعث  الكربون  من  املزيد  تخزين  فيمكننا 

الب�سر.

غذائي  نظام  اتباع  عند  �شحيا  تكون  كيف 
نباتي

�سديقا  اأو  نباتيا  غ��ذائ��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  تتبع  ك��ن��ت  اإذا 
تكون  اأن  اأج��ل  من  يعتقد لم��ربت،  كما  للنبات، 
ب�����س��ح��ة ج���ي���دة، ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ت��غ��ي��ري نظامك 

الغذائي ببطء.
ال�سغري  التغيري  ي��ك��ون  م��ا  "غالبا  وي��ق��ول: 
اأي  اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة لتجنب  وال��ت��دري��ج��ي ه��و 
من  اله�سمي  الن��زع��اج  اأو  التغذية  يف  نق�ض 
ا�ستبدال  ج��ّرب  الأل��ي��اف.  يف  املحتملة  ال��زي��ادة 
املنتجات امل�ستقة من احليوانات ببدائل الربوتني 
النباتي مثل الفول والبقول والتوفو، واإدخال 
اأن��واع خمتلفة من اخل�سروات 

تدريجيا يف كل وجبة".
وعندما تتبع نظاما غذائيا 
ن��ب��ات��ي��ا، ف��م��ن ال�����س��ه��ل اأن 
"البدائل  ع����ن  ت���ن���ح���رف 
بع�سها  لكن   - النباتية" 
�سكر  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  ق����د 
يحتاجه  اأك����ر مم���ا  وم��ل��ح 
ج�سمك. حتقق من املكونات اأو 

اطبخها طازجة حيثما اأمكن ذلك.
طهي  ط���ري���ق���ة  اأن  اأي���������س����ا  لم�������ربت  وي����و�����س����ح 
اخل�سروات منا�سبة لنظام غذائي نباتي �سحي. 
تغذية  اأك��ر  هي  البخار  على  املطبوخة  اخل�سار 
بكثري من املقلية، على �سبيل املثال. ولكن هناك 
والكثري  اأي�سا.  عنها  البحث  يجب  اأخ��رى  اأ�سياء 
من البدائل النباتية للمنتجات احليوانية لي�ست 
اأي�سا  وه��ن��اك  ال��ت��غ��ذوي��ة،  الناحية  م��ن  م��ت��وازن��ة 
املعاجلة  ف��ائ��ق��ة  النباتية  الأط��ع��م��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
نظام  على  وللح�سول  ال�سحية.  وغ��ري  امل��ت��اح��ة 
معظمنا  �سيحتاج  نباتيا،  باعتباره  �سحي  غذائي 
اإىل تناول املكمالت الغذائية، للح�سول على كمية 
العنا�سر الغذائية التي نحتاجها. ووجدت درا�سة 
اأجراها اأطباء Mayo Clinic يف عام 2016 
للقلق هي فيتامني  املثرية  الغذائية  العنا�سر  اأن 
 B12و )د(  وف��ي��ت��ام��ني  وال��ك��ال�����س��ي��وم  احل���دي���د 

والربوتني، واأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية.
اأن  بيلغريني،  تاليا  التغذية  اأخ�سائية  وتعتقد 
املكمالت  ي��ت��ن��اول��وا  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��ب��ات��ي��ني  ج��م��ي��ع 
اأي  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  "يجب  وت���ق���ول:  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
�سخ�ض ياأكل نظاما غذائيا نباتيا بحتا اأن يتناول 
املكمالت - اأرى ب�سكل اأ�سا�سي نباتيني يعانون من 

."B12نق�ض يف احلديد و
الكاملة  احلبوب  يف  احلديد  على  العثور  وميكن 
واخل�����س��ار ال��ورق��ي��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات وامل��ك�����س��رات - 
م�ستويات  نف�ض  على  احل�����س��ول  ميكنك  ل  لكن 
احل��دي��د م��ن ه���ذه الأط��ع��م��ة ك��م��ا حت�سل عليها 
من اللحوم. والعنا�سر الغذائية الهامة الأخرى 
 A النباتيون هي فيتامني  اإليها  التي قد يفتقر 
 A والكال�سيوم والربوتني، حيث يعترب فيتامني

مهما للمناعة ووظيفة الغدة الدرقية.
العظام،  حلماية  بالطبع  مهم  الكال�سيوم  اأن  كما 
الع�سالت  ال��ت��ئ��ام  على  ي�ساعد  ال��ربوت��ني  بينما 
 45 ح��وايل  اإىل  الن�ساء  واجل��ل��د. وحتتاج معظم 
اإىل  الرجال  ويحتاج  يوميا  الربوتني  من  غراما 
ال�سعب احل�سول  55 غراما يوميا - ولكن من 
ع��ل��ى ال��ك��م��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة م��ن خ���الل ن��ظ��ام غذائي 
الدجاج  املثال، يحتوي �سدر  �سبيل  وعلى  نباتي. 
من  يوميا  املطلوبة  الكمية  ن�سف  ح���وايل  على 
الربوتني، بينما يحتوي البديل النباتي على ربع 

الكمية التي حتتاجها فقط.
الفيتامينات  بتناول  النباتيني  بيلغريني  وتن�سح 
املتعددة للح�سول على العنا�سر الغذائية التي قد 

ينق�سها نظامهم الغذائي. 

اإذا كنت حري�شا على اتباعه كنظام غذائي 

هل النظام الغذائي النباتي �شحي؟

التفاح.. فاكهة لذيذة مينحك تناولها 
يوميا طاقة وحيوية

ويذهب العديد من الأ�سخا�ض اإىل تناول املكمالت الغذائية لدعم 
طاقة اأج�سامهم، ولكن بح�سب اأخ�سائية التغذية 
مويل هيمربي، فاإن اأف�سل غذاء مينح 
الفاكهة.حتتوي  الطاقة هو  اجل�سم 
وهي  الكربوهيدرات  على  الفاكهة 
املوجودة  املهمة  امل��غ��ذي��ات  م��ن  ن��وع 
وامل�سروبات  الأط���ع���م���ة  ب��ع�����ض  يف 
والن�سويات  الأل����ي����اف  ذل����ك  يف  مب���ا 
كليفالند  ذك�����رت  ك��م��ا  وال�������س���ك���ري���ات. 
ك��ل��ي��ن��ك، ف����اإن ال���ك���رب���وه���ي���درات ه���ي من 
التي يفككها  الغذائية الأ�سا�سية  العنا�سر 
الطاقة  اإىل جلوكوز ملنح  اله�سمي  اجلهاز 
اجللوكوز  امت�سا�ض  ويتم  للعمل،  الالزمة 
لتغذية  كطاقة  وي�ستخدمه  الدم  جمرى  يف 
هي  هيمربي:"الكربوهيدرات  اجل�سم.تقول 
النظام  م��ن  للج�سم  املف�سل  ال��وق��ود  م�����س��در 
الغذائي، وال�سكر وهو نوع من الكربوهيدرات، 
يوفر على وجه التحديد طاقة �سريعة خلاليانا، 
ولكن بدل اللجوء اإىل احللويات اأواحللوى، ا�ستغل 

قوة ال�سكر املوجودة يف الفاكهة".
ال��رائ��ع��ة لإعطاء  ال��ف��اك��ه��ة  اإح����دى  اأن  ت��ق��رتح ه��ي��م��ربي 
الطاقة هي تفاحة متو�سطة احلجم، وبح�سب هيمربي 
رائعة  فاكهة  ب��ال��ف��وائ��د، مم��ا يجعله  م��ل��يء  ال��ت��ف��اح  ف���اإن 

الغذائية،  ال���ع���ادات  يف  دجم��ه��ا  ي��ج��ب 
رائ��ع لأمعائك،  تقول هيمربي:" اإن��ه 
وي�ساعد يف اإنقا�ض الوزن، وي�ساعد يف 

عالج اللتهابات، ويعزز مناعتك".
وف���ًق���ا جل��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ،م��در���س��ة ت�سان 

اأي  التفاح  من  واح��دة  ح�سة  العامة،  لل�سحة 
حوايل  على  حتتوي  متو�سطة،  تفاحة  ي��ع��ادل  م��ا 

95 �سعرة حرارية، كما اأن التفاح  يحتوي على �سفر 
ج��رام من ال��ده��ون، و 1 ج��رام من ال��ربوت��ني، و 25 

ال�سكر  من  جراما   19 و  الكربوهيدرات،  من  جراما 
الطبيعي، و 3 جرام من الألياف.

وغري  القابلة  لالألياف  كبريا  م�سدرا  التفاح  ويعترب 
القابلة للذوبان ،كما اأنه يحتوي على كمية كبرية من 
فيتامنيc ، وهو جزء مفيد يف ال�سيطرة على اللتهابات 

واندمال اجلروح، ف�سال عن م�سادات الأك�سدة القوية 
التي ميكنها حتييد اجلذور احلرة ال�سارة.وبح�سب 
اأن التفاح مينحك دفعة من  اخل��رباء فاإن ال�سبب يف 

ال�سكر  كمية  ب�سبب  ه��و  ا�ستهالكه  مب��ج��رد  ال��ط��اق��ة 
الكبرية التي يحتويها ال�سخ�ض متو�سط احلجم.، حيث يحتوي التفاح 

الفركتوز  ويعمل  الفركتوز،  ي�سمى  الب�سيط  ال�سكر  نوع طبيعي من  على 
كم�سدر مبا�سر للطاقة جل�سمك. ميكن اأن ت�ساعد ال�سكريات والكثري من 

الألياف املوجودة يف التفاح على موازنة ن�سبة ال�سكر يف الدم ومتنحك طاقة 
م�ستدامة دون حدوث اإ�سابات ب�سكر الدم.

ت�شاهم بع�ص م�شادر الغذاء باإعطاء الطاقة للج�شم التي ت�شاعده على 
اجل�شم  وظائف  با�شتمرار  وت�شاهم  اليومية،  باأعماله  القيام 

االأ�شا�شية وامل�شاعدة يف الن�شاط البدين واحلركة.
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العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم وم�ساوي 

ال�سحاري
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1118043 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد حماد حممد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عي�سى حممد بالل امل�سمارى

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
لنقل  روك  :�سي  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1914278 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم العلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امل �سعيد را�سد مطر البادي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
ال�سادة :موؤ�س�سة الب�سام  باأن /  تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية 

للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1146986 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سعيد �سامل خمي�ض ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمده حممد �سعيد �سامل ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�سة  بخ�سو�ض  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري:حمل نا�سج  رقم : 1790454 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، والفواكة  للخ�سار 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز خاور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1038135 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل نا�سر ح�سني عبداهلل النعيمى %100
تعديل وكيل خدمات 

 حذف خليفه حممد ح�سن امل�سعود الزعابى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حمفوظ يو�سف حممد يو�سف
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سايني ويز فور 

ديكيدز خلدمات التنظيف
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1999083 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
اإ�سافة حممد حم�سن احمد املعروفى احلارثى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف فار�ض احمد عو�ض على باعو�سه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لنا �سامى حممد العوران

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كال�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للخياطه والتجاره  رخ�سة رقم:3650911 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ويبك   بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN رخ�سة رقم:4033628 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرتوماك اوتومي�سن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1044410 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سينتيتايل �سامويل كو�سى %25

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جلي�ض �سمبالور كولراندى %24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح عبداهلل جابر حميد العلى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح عبداهلل جابر حميد العلى
تعديل نوع رخ�سة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مرتوماك اوتومي�سن

METROMAC AUTOMATION
اإىل/ مرتوماك اوتومي�سن ذ.م.م

 METROMAC AUTOMATION L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاولت  روك  ال�س�����ادة/غرانيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�سة رقم:1827764 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عالء غازى البكرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه على رحمه حممد البلو�سى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ غرانيت روك للمقاولت وال�سيانة العامة

GRANITE ROCK GENERAL CONTRACTING & MAINTENACE

اإىل/ غرانيت روك للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
GRANITE ROCK GENERAL CONTRACTING & MAINTENACE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انتياليز اآي تي تيكنولوجيز

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3734941 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رو�سن بوتيافيتيل خليل حممد خليل بوتيافيتيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد ح�سني مال ح�سن �سهوان من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ح�سني مال ح�سن �سهوان من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اإنتياليز اآي تي تيكنولوجيز 
INTELLIZE IT TECHNOLOGIES 

اإىل/ انتياليز اآي تي تيكنولوجيز ذ.م.م
INTELLIZE IT TECHNOLOGIES L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النهار للخياطة الرجالية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4329876 
تعديل اإ�سم جتاري من/ النهار للخياطة الرجالية

AL ANHAR GENTS TAILORING

اإىل/ نايونيكا كو�سار لالزياء الن�سائية
NAYONIKA COUTURE LADIES  FASHION

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية  1410907
تعديل ن�ساط / حذف خياطة املالب�ض الرجالية العربية  1410903

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماك�سيموم لل�سيانة العامة ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1822695 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبر ماك�سيموم لل�سيانة العامة ذ.م.م

SUPER MAXIMUM GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ ترينتون لالأبواب الأوتوماتيكية وال�سيانة العامة ذ.م.م

TRENTON AUTOMATIC DOORS AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C.

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب الأبواب ذاتية احلركة والدوراة واحلواجز الألكرتونية  4329102

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تركيب الأبواب و النوافذ و�سيانتها 4330011

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

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

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مادهورام تي كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2978447 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مادهورام تي كافيه

MADHURAM TEA CAFE

اإىل/ مطعم فاي فاي

 VAI VAI RESTAURANT 

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليفي جلوبال للتكنولوجيا 

- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4022480 

اإ�سم جتاري من/ ليفي جلوبال للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ض  تعديل 
الواحد ذ م م

LYVE GLOBAL TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ليف جلوبال للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
LYVE GLOBAL TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:نور المارات العقارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني - العني - بطحاء احلائر - �سقة - حمد حممد بخيت 

�سهيل الرا�سدي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2902802 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�سليمان احمد �سامل( ، كم�سفي 
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/5/26 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
  - بالرقم:2205020352  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/5/28
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2632/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

بال�ستئناف  وامل��ع��دل   - ك��ل��ي  جت���اري   2021/6 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
رق��م:2021/3187 ا�ستئناف جتاري ، بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )23326514.26( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : تران�سجارد جروب �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة برج خليفة - �سارع ال�سيخ زايد - بناية 48 بوابة الربج - بجوار حمطة 
مرتو دبي مول - مكتب 101 - رقم مكاين:2559188274

املطلوب اإعالنهما: 1- �سركة اأي اأي - اآرما امل�ساهمة لاللكرتوبانت�ض واللكرتوميكانيك وال�سناعة والعمال 
الهند�سية والتعهدات والتجارة 2- �سركة ارما الكرتوبانت�ض لاللكرتوميكانيك �ض.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، املحكمة  ر�سوم خلزينة  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )23326514.26(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/يور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فايبز مل�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:3981727 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/رواد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البداع خلدمات الكمبيوتر والطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:3968439 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن/ال�سادة :موب �سيتي للهواتف 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2534586 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عو�ض علي حمد �سامل الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد علي �سعيد عبداهلل العرياين
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 534/2022/38 جتاري م�سارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى ال�سابعة رقم 409 

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره 186،315 درهم )مائة و�ستة وثمانون الفا وثالثمائة وخم�سة ع�سر 
12% درهم من  القانونية بواقع  20.000 درهم والفائدة  ال�سداد مبلغ وقدره  التاأخري يف  درهما( والتعوي�ض عن 
تاريخ املطالبة.  املدعى : بنك ملي ايران - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اأبوهيل - ديرة - دبي - مبنى مركز  �سيتي باي 
لالعمال - �سقة الرابع 407   - املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة طرابل�ض لتجارة النظارات ال�سم�سية والطبية والعد�سات 
الال�سقة ذ م م، 2- احمد حممد عبداهلل زغب - �سفته مدعى عليه ، 3- غاليلويو للب�سريات - ذ م م - �سفته مدعى 
عليه، مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره 186،315 درهم )مائة و�ستة 
وثمانون الفا وثالثمائة وخم�سة ع�سر درهما( والتعوي�ض عن التاأخري يف ال�سداد مبلغ وقدره 20.000 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% درهم من تاريخ املطالبة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/6/1 ال�ساعة 9.00 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 244/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

�سايالجا   / ع��ن  وال�����س��ادر   )000017( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
كارينجانامباىل فاليل بارام�سوار انكوتى كري�ض بقيمة 5،000،000 درهم )خم�سة ماليني درهم( 
امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري.  طالب التنفيذ : عبداحلميد علي حميد الكميتى ال�سام�سي - 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اخلبي�سي - ديرة - دبي - �سارع اخلبي�سي - مبنى البحري واملزروعي 
املطلوب اإعالنه : 1 - �سايالجا  لل�سيارات.  هيونداي  معر�ض  خلف   10،11 الول  �سقة   -  535
كارينجانامباىل فاليل بارام�سوار انكوتى كري�ض - �سفته : منفذ �سده.  مو�سوع الإعالن : قد اأقام 
عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 5000000 درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 3728/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )926504( وال�سادر عن 31-08-2021 بقيمة )11340( 
درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف.  واملطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )385970( وال�سادر عن 2021-12-31 

بقيمة )13020( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : ما�سرت �سكيب �سريفي�سيز )�ض.ذ.م.م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �سارع 

مدينة دبي الطيبة - مبنى بناية عود ميثاء - �سقة 110 - مقابل فندق رافلز  
2- عبداهلل حممد مراد عبداهلل ال   ، 1- الإحت��اد لالأفالم امللونة )ذ م م( - �سفته : منفذ �سده  املطلوب اإعالنهما : 

مراد - �سفته : منفذ �سده. 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 24360 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0000431 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليها / امتياز احمد حممد بوتاه - باك�ستاين اجلن�سية  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/1 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله / املدعي : تايتان كريدل للمقاولت الكهروميكانيكية - ذ م م  

بالتايل : ناأمر بالزام املعرو�ض �سده بان يوؤدي للطالبة مبلغا قدره ع�سرة األف درهما 
من  بدء  �سنويا   7% بواقع   املبلغ  هذا  على  امل�ستحقة  القانونية  الفائدة  عن  ف�سال 
تاريخ 2018/7/5 وحتى متام الوفاء مع اإلزامه بالر�سوم وامل�سروفات. حكما قابال 

لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ 2022/5/25 / حرر بوا�سطة املوظف 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ذا دايلي دو�ص اوف الك�شري للتجارة - ذ م م  
الكرامة  ال�سيخ حمدان بن را�سد بردبي  gshp09-233 ملك �سمو  العنوان : مكتب 
القيد  رق��م   992896  : الرخ�سة  رق��م   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
1623450 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي  بال�سجل التجاري : 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
كابك�ص ح�شن للتدقيق العنوان : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد اخوندي 
- اخلليج التجاري - هاتف : 5850641-04 فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بروجايا ملعاجلة النفايات - �ص ذ م م  
زايد  ال�سيخ   / زاي��د - بردبي - - �ض  ه��زاع بن  ال�سيخ  9  ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
)ا�ستدامة B( ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 865870 
الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1470017  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
واملوثق   2022/5/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة 
اأي اعرتا�ض  2022/5/23 وعلى من لديه  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  لدى كاتب 
رقم  مكتب   : العنوان  قانوين  حما�شب  ابي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ض - ديرة - القرهود - هاتف : 
4252890-04 فاك�ض :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كابك�ص ح�شن للتدقيق
اخلليج   - اخ��ون��دي  حممد  علي  نا�سر  ملك   2102 رق��م  مكتب   : العنوان 
تعلن  ه��ذا  :       مب��وج��ب  5850641-04 فاك�ض   : ه��ات��ف   - ال��ت��ج��اري 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ   - للتجارة  الك�شري  اوف  دو���ص  دايلي  ذا 
حماكم دبي بتاريخ 2022/5/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ابي حما�شب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ض - 
ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�ض :        مبوجب هذا تعلن 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد 
بروجايا ملعاجلة النفايات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000829/ 
اإىل املحكوم عليه : عاطف كرم اهلل علي العبيد  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة الريحان للعقارات - ذ م م  

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 26074.0 

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
 اإعالن حكم بالن�سر 

 رقم امللف 2022/148 - تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �سركة علي �سان للنقليات - ذ م م  - اجلن�سية 

اىل / املحكوم عليه / �سركة نا�سيونال جلف لالإن�ساءات - �ض ذ م م -  اجلن�سية
بتاريخ  حكما  بحقك  اأ����س���درت  ق��د  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك  م��ع��ل��وم��ا  ليكن 
2021/12/15 يف الق�سية رقم 981/2021 جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره 103464.08 درهما �سامال الر�سوم وامل�ساريف،  ومبا اأن املحكوم له اعاله قد 
تقدم لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اأعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الإجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم والر�سوم املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 717 ل�سنة 2021  
لدى حمكمة عجمان االإحتادية - الدائرة : التجارية اجلزئية 

املرفوعة من : دار التمويل - �ض م ع 
بوكالة : مكتب �سيخة املحرزي للمحاماة 

 info@lawhouse.ae : بريد الإلكرتوين
�سد املدعي عليه : موهانن بها�سكران كوجنورامان 

املدعي عليه / موهانن بها�سكران كوجنورامان مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة 
يوم  ظهرا   12.00 ال�ساعة  عقده  املقرر  امل�سرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل 
الربعاء املوافق 2022/6/1 وذلك عن طريق الت�سال املرئي وذلك يجب التوا�سل 

 0566131615 / aljabriexpert@gmail.com معنا على
اخلبري / عدنان حممد اجلابري    

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/113597(
 املنذر / بنك ابوظبي التجاري 

املنذراليه / 1. �سركة جتارة اأ�سماء - �ض ذ م م 
كاندي  مونام  كالتيل  جيتي�ض   .2

بهذا  يكلف املنذر املنذر اليه باداء مبلغ 794486.38 درهم )�سبعمائة 
وثالثون  وثمانية  دره��م  وثمانون  �ستة  واربعمائة  ال��ف  وت�سعون  اربعة 
فل�ض( خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر 
اىل لل�سري يف  اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه 

يف مطالبتكم باأي م�ساريف يتكبدها يف �سبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �شمارت كاالرز لتجارةاال�شباغ وامللمعات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 16C-801 ملك هند حممد خلفان بن خربا�ض - ديرة - بور�سعيد  
القيد  رق��م   752144  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1213416 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك 
بالي�ض - املركز التجاري 1 - �سارع ال�سيخ زايد - هاتف : 8768662-04 املحمول 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   0555578859  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�سكوت بارك بالي�ض - املركز التجاري 1 - �سارع 
ال�سيخ زايد - هاتف : 8768662-04 املحمول : 0555578859 مبوجب هذا 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  تعلن 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص   - وامللمعات  لتجارةاال�شباغ  ك��االرز  �شمارت 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/23 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2022/5/23 وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197
العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد بن �سعيد بن حممد القحطاين  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001504/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد بن �سعيد بن حممد القحطاين - العنوان : ال�سارقة اجلييل خلف �سارع املريجة �سقق 
minahouse@yahoo.com  - 0562294551  فندقية ملك امنة عمري الفال�سي - هاتف 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ امنة عمري عبداهلل �سعيد الفال�سي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 908636.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اعالن بالن�سر 

 329/2020/250 بيع عقار مرهون  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه /1- جنات اليار بايوفا - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع

و ميثله/عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )( كما تعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
وقدرها )750،000( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله 
واإل بيع العقار حمل الرهن وموا�سفاته )�سقة �سكنية - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 
: 272 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سكاي كورت�ض �سي - رقم العقار : 901 - رقم الطابق 
قانون  م��ن   295 امل���ادة  لن�ض  وفقا  امل��زاي��دة  م��رب��ع( بطريق  م��رت   101،46  : امل�ساحة   -  9  :
اأيام من  ال�سبعة  الج��راءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة 

علمكم باحلجز
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اعالن بالن�سر 

يف  املنازعة رقم 299/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واإعالن املتنازع �سده بها، واحلكم بعد الثبوت باإلزامه بنقل ملكية حطام املركبة رقم 
)U 54638 خ�سو�سي دبي( اإىل املتنازعة ? رقم ال�سا�سي 3GKAL8EX7JL170087 ? رقم املحرك CJL170087(، والبالغ قيمته مبلغ وقدره 
107،113 درهم، مع اإلزام املتنازع �سده ب�سداد قيمة اأية خمالفات اأو التزامات متعلقة بحقوق الغري ب�ساأن املركبة املذكورة. - ويف حال عدم ان�سياع املتنازع �سده، 
باإ�سدار الأمر ملن يلزم مبخاطبة هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي )RTA( لنقل ملكية حطام املركبة مو�سوع النزاع اإىل املتنازعة وما يرتتب على ذلك من اآثار 

اأخ�سها اإ�سدار �سهادة حيازة لتلك املركبة با�سم املتنازعة كمالك، ويف احلالني باإلزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
املتنازع : �سركة الإحتاد للتاأمني )�ض.م.ع( فرع دبي - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد. مبنى ون �سنجل تاور - الدور الثاين - مكتب رقم )212( بجوار 

مركز الإمارات للعطالت - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - هاتف متحرك : 05570160552  
وميثله : نوف يو�سف ح�سن علي ها�سم احلمادي 

املطلوب اإعالنه : 1-عا�سور م�سعود �سيد م�سعود احل�سن - �سفته: متنازع �سده
الثبوت  املتنازع �سده بها، واحلكم بعد  اأق��رب جل�سة واإع��الن  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�سوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد  مو�سوع الإع��الن : قد 
املحرك  ? رق��م   3GKAL8EX7JL170087 ال�سا�سي  ? رق��م  املتنازعة  اإىل  دب��ي(  خ�سو�سي   U  54638( رق��م  املركبة  حطام  ملكية  بنقل  باإلزامه 
اأو التزامات متعلقة بحقوق الغري ب�ساأن  اأية خمالفات  اإلزام املتنازع �سده ب�سداد قيمة  107،113 درهم، مع  مبلغ وقدره  قيمته  والبالغ   ،)CJL170087
املركبة املذكورة. - ويف حال عدم ان�سياع املتنازع �سده، باإ�سدار الأمر ملن يلزم مبخاطبة هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي )RTA( لنقل ملكية حطام املركبة 
املتنازع �سده  باإلزام  املتنازعة كمالك، ويف احلالني  با�سم  املركبة  اإ�سدار �سهادة حيازة لتلك  اأخ�سها  اآثار  املتنازعة وما يرتتب على ذلك من  اإىل  النزاع  مو�سوع 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/7 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اعالن بالن�سر 
يف  املنازعة رقم 180/2022/486 تعيني خربة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات اخلام�سة ع�سر رقم 764
مو�سوع املنازعة : بندب خبري متخ�س�ض بالعالمات التجارية واخر ح�سابي لالطالع على اأوراق الدعوى والنتقال ايل جمارك ومواين دبي لالطالع 
املتنازع �سدهم والطالع على  ا�ستخدامها من قبل  باملتنازعة والتي مت  التجارية اخلا�سة  التي حتمل العالمة  التفا�سيل اخلا�سة بالب�سائع  على كافة 
باملتنازعة  حلقت  التي  ال�سرار  مدى  ولبيان  باملتنازعة  اخلا�سة  التجارية  العالمة  على  التعدى  ب�سالأن  الفكرية  امللكية  بوابة  قبل  من  املعدة  التقارير 
تقرير  وذل��ك من خالل  ال�سرر  لذلك  اجلابر  التعوي�ض  قيمة  وما حلقها من خ�سائر، وحتديد  التجارية  للعالمة  املتنازع �سدهم  ا�ستخدام  ج��راء  من 

يرفعه اىل عدالة املحكمة.
املتنازع : �سويدن فودز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الأوىل - دبي- مبنى م�ستودع رقم 4 ملك موؤ�س�سة 

دبي الع - وميثله : نا�سر يو�سف علي نا�سر اخلمي�ض
املطلوب اإعالنه :1- كانهايا ني�ساد لتجارة اخل�سار والفواكة ذ.م.م - �سفته : متنازع �سده ، 2- الرابطة اجلنوبية انرتنا�سونال للمواد الغذائية �ض.ذ.م.م 
- �سفته : متنازع �سده ، 3- �سركة حممد ان�سار لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م - �سفته : متنازع �سده ، 4- �سركة ا�سور انرتنا�سيونال مريكانتيل �ض.ذ.م.م 

- �سفته: متنازع �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها بندب خبري متخ�س�ض بالعالمات التجارية واخر ح�سابي لالطالع على اأوراق الدعوى والنتقال 
ايل جمارك ومواين دبي لالطالع على كافة التفا�سيل اخلا�سة بالب�سائع التي حتمل العالمة التجارية اخلا�سة باملتنازعة والتي مت ا�ستخدامها من قبل 
املتنازع �سدهم والطالع على التقارير املعدة من قبل بوابة امللكية الفكرية ب�سالأن التعدى على العالمة التجارية اخلا�سة باملتنازعة ولبيان مدى ال�سرار 
التي حلقت باملتنازعة من جراء ا�ستخدام املتنازع �سدهم للعالمة التجارية وما حلقها من خ�سائر، وحتديد قيمة التعوي�ض اجلابر لذلك ال�سرر وذلك من 
خالل تقرير يرفعه اىل عدالة املحكمة.  وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق 2022/5/30 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 

مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اعالن بالن�سر 
يف  املنازعة رقم 202/2022/486 - تعيني خربة

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات اخلام�سة ع�سر رقم 764
مو�سوع املنازعة : بندب خبري ح�سابي �ساحب الدور تكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات 
�سدها  املتنازع  ال�سركة  على  امل�ستحقة  للمبالغ  ال�سهود  و�سماع  بينات  من  فيه  �سيقدم  وم��ا  والفواتري  ال�سراء  واأوام���ر 
املدعى  واإل��زام  املتنازع �سدها  اآخر فاتورة م�ستحقة على  ا�ستحقاق  تاريخ  ال�سركتني وبيان  وت�سفيه احلا�سب فيما بني 

عليهما بالر�سوم وامل�سروفات.
املتنازع : كلهور اويل فيلد اكومبنت�ض ليمتد

عنوانه : اإمارة دبي، جبل علي، ميناء جبل علي، منطقة جبل علي احلرة، بناية جافزا، ون، اأر�ض رقم ا�ض 50805
املطلوب اإعالنه : 1-�سركة جوجا�ض اخلليج للنفط والغاز ذ م م - �سفته : متنازع �سده

ال��دور تكون مهمته بعد الطالع  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�سوعها بندب خبري ح�سابي �ساحب  مو�سوع الإع��الن : قد 
على ملف الدعوى وما به من م�ستندات واأوام��ر ال�سراء والفواتري وما �سيقدم فيه من بينات و�سماع ال�سهود للمبالغ 
امل�ستحقة على ال�سركة املتنازع �سدها وت�سفيه احلا�سب فيما بني ال�سركتني وبيان تاريخ ا�ستحقاق اآخر فاتورة م�ستحقة 
على املتنازع �سدها واإلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�سروفات. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 
ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003028 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : احمد عبداهلل احمد عبداهلل ال علي 

جمهول حمل الإقامة 
املدنية -  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2022/6/2 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.   
اأول: قبول قيد الدعوى وحتديد جل�سة مع اإعالن املدعى عليهما بها.

ثانيا : ويف املو�سوع / اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن برد قيمة ح�س�ض ال�سراكة اإىل املدعي وفقاً لعقد ال�سراكة املوؤرخ 
درهم( واإع��ادة الطرفني للحالة التي كانت  اآلف  واأربعة  )مائة  درهم   104،000 بقيمة  وذلك   ،2015 فرباير   6
2015/04/12 وحتى  ال�ستحقاق احلا�سل يف  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  التعاقد، مع  قبل  عليها 
تاريخ ال�سداد التام وحتى تاريخ ال�سداد التام. ثالثا : اإلزام املدعى عليهما بتعوي�ض املدعي مببلغ قيمته 50،000 درهم 
)خم�سون األف درهم(، مع الفائدة القانونية من تاريخ �سريورة احلكم نهائياً باتا حتى متام ال�سداد. رابعا : اإلزام املدعى 

عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ  2022/5/26 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13556 بتاريخ 2022/5/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008096 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : ال�سد ملقاولت احلفر والردم وت�سوية الرا�سي ذ م م
جمهول حمل الإقامة

بناء على طلب املدعي عليها : موؤ�س�سة اليا�سمني للنقليات - ل�ساحبها عمر خلفان �سعيد خلفان الكندي
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:

األفا وثمامنائة  و�سبعون  اماراتي )واحد  درهم   71،830.06 للمدعية مبلغ وقدره  توؤدي  اأن  املدعى عليها  باإلزام  الق�ساء   -
وثالثون درهما و�ستة فلو�ض( والفائدة القانونية بواقع 5% من قيمة املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 

اإلزام املدعى عليها اأن توؤدي للمدعى عليها مبلغ وقدره 10،000 درهم )ع�سرة اآلف درهم( تعوي�سا عن الأ�سرار الأدبية   -
واملعنوية التي حلقت بها جراء امتناع املدعى عليها عن الوفاء لها بحقوقها يف مواعيدها.

- اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 
مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2022/6/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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Date 30/ 5/ 2022  Issue No : 13556

Defendant's notification by publication
At the Lawsuit Management Office 

Sharjah Federal Court - Federal Civil Court of First Instance
In lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0003028 / Commercial (Partial)

To the Defendant : Ahmad Abdallah Ahmad Abdallah Aal Ali
Anonymous residence
You are assigned to attend a hearing on 02/06/2022 before the Lawsuit Management Office - Sharjah 
Federal Court - Federal Civil Court of First Instance - office No. (lawsuit manager office No. 6) 
personally or by an authorized representative and submitting a plea, attached with all the documents 
during a period not more than 10 days from the date of announcement in order to hear the above-
mentioned lawsuit - as a Defendant.
Appeal : First: accepting the registry of the lawsuit and specifying a hearing with notifying the 
Defendants about it. Second: in the subject/ obliging the Co-Defendants to return the amount of the 
partnership's shares to the Plaintiff in accordance with the partnership contract, dated on 6 February 
2015, with an amount of 104.000 Dirhams (one hundred and four thousand Dirhams and returning 
both parties to the situation they ere in before contracting, with the legal interest of 12% from the due 
date on 12/04/2015 till the full payment. Third : obliging the Defendants to compensate the Plaintiff 
with an amount of 50.000 Dirhams (fifty thousand Dirhams), with the legal interest from date on 
which the judgement becomes final till full payment. Fourth: obliging the Defendants with the fees, 
expenses, and attorney's fees.
Legal Services Office 
Aysha Ibrahim Al-Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 30/ 5/ 2022  Issue No : 13556
Notification by publication of a defendant

In lawsuit No. AJCFICICPL2022/0000431, payment order
To the defendant : Imtiaz Ahmed Mohamed Butah Pakistani national,
We inform you that dated 01/02/2022 This court has ruled against you in the 
above-mentioned case
The plaintiff : Titan Cradles Electromechanical Contracting LLC
So : we order : to obligate the defendant to pay the plaintiff an amount of 
ten thousand dirhams in addition to the legal interest due of this amount at 
the rate of 7% annually from 05/07/2018 till full payment and payment of 
charges and expenses. 
Judgment subject to appeal within 15 days from the day following receiving 
this notice.
Date of issue : 25/05/2022
Issued by employee:

Customer Happiness Center
Judge / Ahmed Mahmoud Hamdi Abdelaziz
Ajman federal court
Civil court of first instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 30/ 5/ 2022  Issue No : 13556
Notification by publication of a defendant

Sharjah federal court- civil executive court
MOHAMMED SAEED M ALKAHTANI

Payment notice in lawsuit No. SHCEXCIREA2022/0001504 - Civil (partial)
To : The convicted: MOHAMMED SAEED M ALKAHTANI
Address : Sharjah, Jubail, behind Al Mareijah Street, hotel apartments owned by Amna 
Omair Al Falasi Tel.0562294551  Minahouse@yahoo.com
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff Amna 
Omair Abdullah Saeed Al Falasi, UAE National     In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of 
the aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since the 
judgment requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 908636.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement. In the event that you fail to do so, you are required to attend the session 
of the day - corresponding to-at before the aforementioned court and In the event of your 
failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures prescribed by 
law against you.
Judge 
Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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عربية  كتب  وكتاب:  كتاب  “مائة  جل�سة  ناق�ست 
اأبوظبي  م��ع��ر���ض  نظمها  ،ال��ت��ي  العامل”  اأث����رت 
فعالياته  اأج��ن��دة  �سمن   2022 للكتاب  ال���دويل 
احلافلة، الأثر الوا�سح للقوائم املوثوقة واملعتمدة 
للكتب العربية التي اأثرت الثقافة العاملية ومّثلت 
اإ�سافة اإىل املعرفة الإن�سانية، ووّفرت مادة معرفية 
اكت�ساف  على  املقبل  العربي  القارئ  اإليها  يحتاج 
كما  الع�سور.  مّر  على  العربية  الإبداعية  الكنوز 
�سّلطت اجلل�سة ال�سوء على جملة “املركز” التي 

بالتعاون  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  ي�سدرها 
مع موؤ�س�سة دار “بريل” للن�سر.

ت���ن���اول ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ال�����س��ي��خ، ن���اق���د وباحث 
يف  الكتاب،  حترير  هيئة  اأع�ساء  واأح��د  واأكادميي 
“مائة  م�سروع  فكرة  اجلل�سة  م��ن  الأول  الق�سم 
التي طرحها �سعادة الدكتور علي  كتاب وكتاب”، 
العربية،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  رئي�ض  مت��ي��م،  ب��ن 
العامل،  اإىل  العربية  املعرفة  كنوز  اإي�سال  بهدف 
التي تفاعلت مع العديد من احل�سارات الأخرى 

لينتج عن ذلك اأدباً عاملياً، مل يقت�سر على الدول 
الأوروبية والأمريكية، بل امتد من اأق�سى ال�سرق 
اإىل اأق�سى الغرب. وقد بني الدكتور ال�سيخ طبيعة 

بنية الكتاب وترتيبه وفل�سفة ذلك الرتتيب.
واأ�سار الدكتور اأورفه يل اإىل اأن الكثري من الكتب 
من  ك��ث��رياً  اأن  مو�سحاً  م��ع��روف��ة،  غ��ري  العربية 
اإجنازات احل�سارة العربية ل يعرف عنها العرب، 
فكيف الغرب . واأو�سح الدكتور اأورفه يل اأن هدف 
التنّوع  ع��ر���ض  وكتاب”  ك��ت��اب   100“ م�����س��روع 

العربية،  الأدبي واجلغرايف والثقايف يف احل�سارة 
اأثرت  التي  الأدب��ي��ة  والأج��ن��ا���ض  ال�سمات  واإظ��ه��ار 

الأدب العربي.
ولفت اأورفه يل اإىل اأن هذه بداية امل�سروع فقط، 
للغات  ل��ل��م�����س��روع  ت��رج��م��ات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  و�سيتم 
والإيطالية  وال��ف��رن�����س��ي��ة  ك��الإجن��ل��ي��زي��ة  احل��ي��ة: 
التلفزيونية  ال���ربام���ج  اإىل  اإ����س���اف���ة  وغ���ريه���ا، 

واملقالت النقدية، والكتب ال�سوتية.
الدكتور  َف  َع���رَّ اجلل�سة،  م��ن  ال��ث��اين  الق�سم  ويف 

جملة  املركز”  مب��ج��ل��ة  اجل���م���ه���ور  يل  اأورف��������ه 
يف  حت��ّول  نقطة  ُتعد  التي  العربية”،  للدرا�سات 
اإ�سدار  اأن  اإىل  واأ�سار  العربي.  الأك��ادمي��ي  العامل 
املجلة ُيعد خطوة كبرية للعرب والبحث العربي، 
خالل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  واأراد 
لت�سبح  املجلة،  بهذه  القبول  معايري  رفع  املجلة 
املجالت  اإح���دى  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خ��الل 
باللغة  الناطقة  والوحيدة  الأك��ادمي��ي��ة،  املحكمة 

العربية.

ومن جانبه اأ�سار عبد الروؤوف م�سالتي، م�سوؤول 
بريل يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 
يف  العربية  اللغة  اعتمدت  “بريل”  دار  اأن  اإىل 
للغة  اأبوظبي  مركز  مع  التعاون  واأن  من�سوراتها 
العربية ج��اء يف وق��ت��ه واأث��م��ر ع��ن اإ���س��دار جملة 
“املركز”  جم��ل��ة  اأن  وذك����ر  امل��ح��ّك��م��ة.  “املركز” 
�ستكون مفتوحة امل�سدر، ي�ستطيع املهتم والباحث 
القوائم  يف  قريباً  و���َس��ُت��درج  وق��راءت��ه��ا،  حتميلها 

الق�سرية للمجالت املحكمة.

»100 كتاب وكتاب« عر�س للكنوز االأدبية االإبداعية العربية

•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  يف  م�ساركتها  للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  اختتمت 
الذي اأقيم  ال�31 من “معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب”، 
يف الفرتة ما بني 23-29 مايو اجلاري، حيث ا�ستعر�ست 
اإمارة  تقوده  ال��ذي  الثقايف  امل�سروع  مقومات  جناحها  يف 
ال�سارقة، وجهودها يف الرتقاء بالكتاب واملعرفة، و�سلطت 
ال�����س��وء ع��ل��ى م��ب��ادرات��ه��ا ال��ت��ي ت�����س��ب يف ت��ع��زي��ز �سناعة 

الن�سر.
جناحها  خ��الل  م��ن  للكتاب”  ال�����س��ارق��ة  “هيئة  واأت��اح��ت 
املوؤ�س�سات  ال��ن��ا���س��ري��ن ومم��ث��ل��ي  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  اخل��ا���ض، 
ما  على  ل��الط��الع  والعاملية،  والعربية  املحلية  الثقافية 
من  للن�سر”  ال�����س��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  احل���رة  “املنطقة  ت��ق��دم��ه 
خدمات للم�ستثمرين يف قطاع �سناعة الن�سر والقطاعات 

الإبداعية. 
من  ال�31  ال����دورة  فعاليات  يف  الهيئة  م�ساركة  و�سكلت 

“معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب” فر�سًة للقاء عدد من 
الثقافية  الفعاليات  باأبرز  وتعريفهم  والنا�سرين،  الكتاب 
التي تنظمها ال�سارقة خالل العام، مثل “معر�ض ال�سارقة 
و”مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل”،  الدويل للكتاب”، 
ال�سارقة من خاللها  ت�سعى  التي  الفعاليات  وغريها من 
مواهب  تنمية  على  تركز  معرفية  ثقافية  بيئة  خلق  اإىل 
اأفراد املجتمع، وتلبي �سغف القراءة لدى خمتلف الفئات. 
تدعم  التي  ومبادراتها  مب�ساريعها  للتعريف  �سعيه  ويف 
وفد  ا�ستعر�ض  قطاعاتها،  بكافة  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات 
يف  الهيئة  مدير  بو�سيم،  ح�سني  فا�سل  برئا�سة  الهيئة 
املنطقة ال�سرقية، جمموعة الفر�ض التي توفرها “وكالة 
ال�سارقة الدولية للحقوق الأدبية” لتعزيز �سناعة الن�سر 
امللكية  العربية، ومراعاة احلفاظ على حقوق  املنطقة  يف 

الفكرية.
فا�سل  اأك��د  املعر�ض،  الهيئة يف  ويف حديثه حول م�ساركة 
ح�سني بو�سيم اأن م�سروع ال�سارقة الثقايف يحفل بالعديد 
من اجلهود واملبادرات والفعاليات الرائدة التي ت�سعى اإىل 
املحلية  املحافل  يف  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  اأث��ره��ا  م�ساعفة 
خا�سًة  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض  مثل  والدولية 
واأن هذه املنا�سبات متثل فر�سًة للقاء النا�سرين والقراء 
والعاملني يف املوؤ�س�سات الثقافية، فما نتطلع اإليه يتعدى 
بناء  يف  الكتاب  مكانة  وتعزيز  ال��ق��راءة،  بثقافة  النهو�ض 
الكتاب  �سناعة  اأ�سواق  قيادة  اإىل  وي�سل  املعرفة،  جمتمع 
يف املنطقة والعامل، وفتح بوابات جديدة لتوا�سل ح�ساري 
بني ال�سارقة ونظريتها من خمتلف عوا�سم ومدن العامل 

الثقافية. 

ا�شتعر�شت جهود االإمارة يف االرتقاء باملعرفة و�شناعة الن�شر 

ال�شارقة للكتاب تختتم م�شاركتها
 يف اأبوظبي الدويل للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

التابع  امل��ع��ا���س��رة،  للحرف  “اإرثي”  جمل�ض  ي��ق��دم 
لإمارة  ممثاًل  باعتباره  ب��امل��راأة  لالرتقاء  ل�”مناء” 
العاملي  الت�سميم  ملجتمع  ف��ري��دة  جتربة  ال�سارقة، 
وجماليات  اأ�سالة  على  ال�سوء  خاللها  من  ي�سلط 
ال��رتاث��ي��ة الإم��ارات��ي��ة خ��الل فعاليات دورة  احل��رف 
العام اجلاري من “اأ�سبوع ميالن للت�سميم” الذي 
يقام يف الفرتة 7- 12 يونيو املقبل مبدينة ميالن 
واحلرف  الت�ساميم  تكرمي  اإىل  ويهدف  الإيطالية، 

الرتاثّية.
و�سيعر�ض “اإرثي” امل�ستوى العاملي للتنوع والبتكار 

ال��ت��ي مت��ي��ز ت�ساميم  ال��ع��ال��ي��ة  واخل�����ربة احل��رف��ي��ة 
احلدث  خ���الل  منف�سلتني  وج��ه��ت��ني  يف  ح��رف��ي��ات��ه 
بالأزياء  الذي يتخ�س�ض  العامل  الأول من نوعه يف 
والت�ساميم الع�سرية، حيث ت�ست�سيف كلٌّ من “دار 

كامبي للمزادات”،
 و”ق�سر ليتا” يف مدينة ميالن جمموعة خمتارة 
تت�سمن  ال��ت��ي  اخل��م�����ض  “اإرثي”  جم��م��وع��ات  م��ن 
الرتاثية  احل������رف  جت���م���ع  واأع�����م�����اٍل  م���ع���رو����س���ات 
املعا�سرة  وال��ت�����س��ام��ي��م  والإق��ل��ي��م��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
املجل�ض  اع���ت���زام  ج��ان��ب  اإىل  احل��دي��ث��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
اإطالق جمموعات جديدة خالل دورة هذا العام من 

احلدث.

املجموعات املعرو�شة
وت����ت���������س����م����ن امل�����ج�����م�����وع�����ات 
امل��ع��رو���س��ة ع����دداً م��ن القطع 
يدوياً  امل�����س��ن��وع��ة  ال���ف���ري���دة، 
من  وتقنيات  مواد  با�ستخدام 
والعاملية  الإم��ارات��ي��ة  احل��رف 
ومنها: حرفة ال�سفافة )جدل 
�سعف النخيل(، وحرفة التلي 
يدوياً(،  من�سوجة  )ج���دائ���ل 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 
احلرف اليدوية منها تطعيم 
اخل�سب، ونفخ الزجاج، ون�سج 
اأدوات  ل�������س���ن���اع���ة  ال�������س���ج���اد 

منزلية بلم�سة ع�سرية.
وي�سمل برنامج م�ساركة “اإرثي” يف “اأ�سبوع ميالن 
لوما”،  “اآتيلييه  م��ع  نقا�سية  جل�سة  للت�سميم” 
“املتحف  الفرن�سية، يف  الأزي��اء  دار بحوث وت�سميم 
الأرب����ع����اء  ي����وم  م���ي���الن  مب��دي��ن��ة  الأث�������ري املدين” 
املوافق 8 يونيو، بالإ�سافة اإىل يوم مفتوح للتعارف 
والتوا�سل يوم اجلمعة املوافق 10 يونيو، يف �سالة 
عر�ض “ُبلغاري” مبدينة ميالن بهدف ا�ستعرا�ض 
جهود التعاون امل�سرتك بني جمل�ض “اإرثي” وعالمة 
“بولغاري” الإيطالية للمجوهرات، لت�سليط ال�سوء 
واحلرف  الثقايف  ال��رتاث  على  احلفاظ  اأهمية  على 
هذا  يف  امل�ساركة  �سرت�سخ  حيث  التقليدية،  اليدوية 
احلدث التبادل الثقايف بني ال�سارقة ودولة الإمارات 
م��ن جهة وم��ي��الن واإي��ط��ال��ي��ا م��ن اجل��ه��ة الأخ���رى، 

م��ن خ��الل جتربة ف��ري��دة جتمع 
الإماراتية  التلي  ت�ساميم حرفة 
وقطع املجوهرات الرتاثية التي 

ت�سممها عالمة “بولغاري«.

غري  الثقايف  ال��رتاث  حماية 
امللمو�ص

من جانبها، قالت �سعادة رمي بن 
لالرتقاء  “مناء”  م��دي��رة  ك���رم، 
ث���م���ار  “�سنعر�ض  ب��������امل��������راأة: 
عقدها  التي  العاملية  ال�سراكات 
ح�سدت  وال��ت��ي  )اإرث�����ي(  جمل�ض 
م����ه����ارات احل���رف���ي���ات، وه�����ذا ما 
الثقايف  ال��رتاث  حلماية  املتوا�سلة  جهودنا   �سيعزز 
غري امللمو�ض يف املنطقة، متا�سياً مع روؤية وتوجيهات 
قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
ج���واه���ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة )من����اء( 
لالرتقاء باملراأة، حيث اأثمرت جهود املجل�ض الرامية 
حلماية احلرف الرتاثية واملنتجات احلرفية بتعزيز 
على  للمنطقة  الأ���س��ي��ل  احل����ريف  ال����رتاث  ج��اذب��ي��ة 
ميالن  )اأ�سبوع  “يعد  العاملي«.واأ�سافت:  امل�ستوى 
)اإرث���ي(  ج��ه��ود  لعر�ض  مثالية  من�سة  للت�سميم( 
الرائدة يف اجلمع بني احلرف الرتاثية والت�ساميم 
الع�سرية من خالل ا�ستخدام جمموعة متنوعة من 
املواد والعمليات والتقنيات لعر�ض وتقدمي احلرف 
الو�سطى،  واآ�سيا  الأو�سط،  ال�سرق  ملنطقة  الرتاثية 

وجنوب �سرق اآ�سيا، بحلة جديدة«.

يف الذكرى ال�شنوية ال�شتني النطالقة اأ�شبوع ميالن للت�شميم

)اإرثي( للحرف املعا�شرة ير�شخ التبادل الثقايف بني ال�شارقة وميالن 
يف واحد من اأكرب معار�س الت�شميم يف العامل
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لعبْت دور امراأة �شريرة ت�شتغّل االأطفال يف »للموت«

ليليان منري: النا�س يعرفون املمثل 
ال�شادق الذي يعطي من قلبه

»للموت«؟ م�سل�سل  يف  »الرتند«  رك  لت�سدُّ �سعيدة  اأنت  • هل 
- وهل اأنا ت�سّدرُت »الرتند« بهذا امل�سل�سل فقط!

فيه؟ ت�ساركني  م�سل�سل  اآِخر  يف  • لنُقل 
- ل ميكن اأن نن�سى »زلفا« و»جورجيت دربا�ض« و»الزعيمة« يف »للموت 2«.

اأنا ل اأقبل باأي دور، كما اأحب امل�ساركة يف اأعمال فيليب اأ�سمر الذي طلبني مل�سل�سل »للموت 2« الذي 
اأديُت فيه دوراً خمتلفاً.

 ل اأحب اأن اأكرر اأدواري ول اأخفي اأنني، وبعدما �سرح يل املُْخِرج طبيعة ال�سخ�سية، �سعرُت للوهلة 
الأدوار،  كل  األعب  اأن  بي  ويفرت�ض  ممثلة  ولكنني  الأط��ف��ال،  يكرهني  اأن  خ�سية  باخلوف  الأوىل 
وكبار النجوم اللبنانيني كمي�سال تابت وجوزيف نانو قدموا اأدوار ال�سر على ال�سا�سة لكنهم كانوا 
املمثل  يعرفون  النا�ض  لأن  لل�سخ�سية،  النجاح  توّقعُت  خويف  من  وبالرغم  النا�ض.  من  حمبوبني 

ال�سادق الذي يعطي من قلبه.
اأت�سّرب  اأت��رك ب�سمًة يف كل عمل لأنني  بل  الكامريا ما حفظْته،  اأم��ام  وت��رّدد  ل�سُت ممثلًة حتفظ 
اأتركها عند مغادرة ال�ستوديو. وهنا تكمن قوتي  اأعي�سها بل  الكامريا ولكنني ل  اأمام  ال�سخ�سية 
كممثلة، وهذا ما ي�سمح بتطور ال�سخ�سية يوماً بعد اآَخر خالل الت�سوير. واحلقيقة اأنني عندما 

�ساهدُت نف�سي على ال�سا�سة يف م�سل�سل »للموت« فوجئُت كثرياً بطريقة اأدائي.
بنف�سك؟ معجبة  لأنك  • هل 

اأنا اأحفظ دوري واأكون تلقائية اأمام الكامريا، وعندما  ر ول اأقف اأمام امل��راآة.  - بل لأنني ل اأح�سّ
ر. اأنا اأتعب على عملي، لكن البع�ض ل  يطلب مني املُْخِرج اأن اأعيَد حركًة ما، اأ�ساهد امل�سهد امل�سوَّ
يقّدرون واآَخ��رون يزعجهم جناحي فيخففون الأ�سواء عني وي�سيئون على غريي. لكن ل ميكن 

اجلمهور  من  ياأتيني  والإن�ساف  النا�ض،  على  يوؤّثر  اأن  لأحد 
ي�سيئون  الذين  ال�سمري،  اأ�سحاب  ال�سحافيني  وم��ن 

على كل املمثلني ولي�ض على ممثل معني.
• هل ميكن القول اإنك �سرقت ال�سوء من 
اجلزء  يف  غ�سن  بو  وماغي  رحمة  دانييال 

الثاين من م�سل�سل »للموت«؟
- ل اأعتقد ذلك.

»الرتند«؟ ت�سدرِت  • ولكنك 
اأي�ساً.  »ال���رتن���د«  ت��ت�����س��دران  وه��م��ا   -
ال����ع����ام امل���ا����س���ي ق����الئ����ل ه����م ال���ذي���ن 

دانييال  جانب  اإىل  »ال��رتن��د«  ت�سّدروا 
ت�سّدرته  اأن��ا  ال�سنة  ه��ذه  ولكن  وماغي، 

لأول  ي�����س��اه��دون��ن��ي  ال��ن��ا���ض  لأن  م��ع��ه��م��ا، 
الق�سوة، وما يفاجئني هو  ال��دور وبهذه  مرة بهذا 

اإنهم مل يكرهوين  اأنهم يقولون 

بالرغم من ذلك.
الطيبة؟ هذه  كل  من  ال�سر  هذا  كل  ظهر  اأين  • ومن 

طفلها،  ت�سع  التي  الفتاة  اأ���س��رب  اأن  ميكن  كيف  قلت  ال���ولدة  م�سهَد  ���س��ّورُت  عندما  ب�سراحة،   -
وانزعجُت نف�سياً لأن ال�سّر ل يظهر يف عيوين. وعندما دخلُت امل�سهَد لحظُت اهتماَم فيليب به نظراً 

لقوته، اإىل اأن و�سلُت اإىل ق�ض حْبل اخلال�ض بال�سكني ف�سعرُت بال�سمئزاز، ولكنني قررُت اإجناَح 
امل�سهد وقلت يف نف�سي يجب اأن اأرى يف تلك الفتاة كل الأ�سخا�ض الذين اأبكوين.

تعني  ال�سطناعية  بالدموع  وال�ستعانة  والدتي،  اأتذّكر  البكاء  تتطلب  ت�سوير م�ساهد  عند 
اأنني اأمثل.

امل�سهد؟ لإجناح  َيْلِتهم  تخَّ الذين  الأ�سخا�ض  هم  • وَمن 
- كر هم الذين اأبكوين.

الو�سط؟ • من 
عدداً  تخّيلُت  كما  اأهلي.  واعتربُتهم  بيتي  دخلوا  اأ�سدقاء  يكونون  وقد  بال�سرورة  لي�ض   -

من ال�سيا�سيني والو�سع يف لبنان. وعندما �سربُت الفتاة يف امل�سهد على وجهها ومنعُتها من روؤية 
طفلها، كانت احلركة ارجتالية، وبعد �سربها تنّهدُت من قلبي ب�سبب ما و�سلنا اإليه وما حل بنا. 
ل�ست ممثلة دخلت املجال من اأجل املال، وكثريون ي�سخرون عندما اأقول اإن الدراما هي ر�سالة 
اأ�سياء ل ير�سى عنها  قد حت�سل  اأحياناً  اأعتربها كذلك فعاًل.  املجتمع، ولكنني  واقع  وتعك�ض 
املمثل لأنه يخاف من النتيجة، ولكنني مع فيليب اأ�سمر اأكون مطمئنة دائماً واأنا �سّورت معه 
الرابحة مع فيليب  اليان�سيب  »اأن��ت ورقة  اأحدهم قال يل  النجاح حليفي.  اأعمال وكان  اأربعة 

اأ�سمر« فاأجبُته »وهو اللوتو بالن�سبة اإيّل«. توجد كيمياء بيني وبينه ونحن نكمل بع�سنا البع�ض 
ونفهم بع�سنا جيداً.

بالنتيجة؟ �سعيداً  يكون  اأ�سمر  فيليب  اإدارة  حتت  يعمل  َمن  • كل 
- كل َمن يعمل معه َي��ربز يف ال��ك��ادرات، لأن��ه ل ميّيز باملعاملة حتى مع 

الكومبار�ض. َمن كّن يف عمري من اجليل الذي �سبقنا كّن يلعنب 
اأدوار اجَلدات اأو املربيات اأو اخلادمات، واأنا اليوم اأح�سد النجاح 

ال�61 من عمري وه��ذا الأم��ر ل  اأنني يف  ب���اأدوار مهمة مع 
يح�سل كثرياً يف الدراما.

جديدة؟ اأبواباً  الدور  هذا  اأمامك  َفَتَح  • هل 
اأنا ل�ست »بنت  - هذا الأم��ر يظهر يف مرحلة لحقة. 

�ست  املجال يف عمر  فاأنا دخلُت  التمثيل.  مبارح« يف 
�سنوات من خالل امل�سرح، ثم انتقلت اإىل التلفزيون 

بعمر ث��م��اين ���س��ن��وات م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج »اأبو 
ب�سبب  التمثيل  عن  ابتعدُت  وبعدها  ملحم«، 

الدرا�سة وعدُت جمدداً من خالل م�سل�سل 
»املعّلمة والأ�ستاذ« واأكملُت يف املجال. 

الأعوام  تركُتها يف  ب�سمة  وكل 
اخل���م�������س���ة الأخ��������رية، 

خ�����������س�����و������س�����اً 
اأنني  ت���وؤك���د 

من  ممثلة 
ال�������ط�������راز 
ال����رف����ي����ع 
�����������س����������واء 

�����������س����������اوؤوا 
اأب���������وا.  اأم 

اأن  ويكفيني 
»اإن�������ك  يل  ي����ق����ال 

تعطني قيمة لأي عمل 
ل  »ن��ح��ن  اأو  ف��ي��ه«  ت�ساركني 

ن�ساهد الدراما اإل لأنك فيها«.
املقبل؟ للفرتة  حت�سرياتك  • ما 

تزرعان  واأغنيتان  جديد  م�سل�سل   -
الأمل يف قلوب النا�ض.

موؤخًرا  انتهت 
ال��������ن��������ج��������م��������ة 
من  درة  التون�سية 
اجلديد  م�����س��ل�����س��ل��ه��ا  ت�����س��وي��ر 
"امل�سرحة" الذى مت تغيري ا�سمه 
اإىل "املتهمة" وجت�سد درة خالل 
نورهان  �سخ�سية  الأح����داث 
للعديد من  التي تتعر�ض 
متهمة  وه�����ي  امل�������س���اك���ل 
ب��ج��رمي��ة ق��ت��ل حت���اول 
ال���ه���روب م��ن��ه��ا ط���وال 

الأحداث.
املتهمة  م�������س���ل�������س���ل 
دي����اب،  درة،  ب��ط��ول��ة 
عادل  عبا�ض،  اأ���س��ام��ة 
ن�سار،  م���ه���ا  ك��������رم، 
وهو  ال���ط���ي���ب،  ع���ل���ي 
م���ن ت���األ���ي���ف واإخ������راج 
ويتكون  ن�����ادي،  ت��ام��ر 

العمل من 10 حلقات، ومن املقرر عر�سه على اإحدى 
املن�سات.

وحتدثت النجمة درة، ل�"اليوم ال�سابع" عن �سعادتها 
بالتمثيل اأمام حممود حميدة و ح�سني فهمى يف فيلم 
العر�ض اخل��ا���ض لفيلم  ال��ك��اه��ن، وق��ال��ت درة، خ��الل 
اأك����ون م���وج���ودة يف  اأن  ���س��رف  ل��ي��ا و  "فخر  ال��ك��اه��ن: 
من  ���س��واء  ال��ك��ب��ار  الفنانني  م��ن  العظيمة  املجموعة 
جيلى اإياد و فتحى و الأ�ستاذة الكبار حممود حميدة 
اللى  ناير  وحممد  �سليمان  وج��م��ال  فهمى  ح�سني  و 
عنده اأفكار جمنونة".وتابعت: "وكان يف جمهود كبري 
الكامريا  خلف  الفيلم  �سناع  اأو  الكامريا  اأم��ام  �سواء 
هتحكم  اللى  هي  والنا�ض  للنا�ض  خ��رج  دلوقتى  وه��و 
عليه واأمتنى من كل قلبى اأنه يعجب النا�ض على قد 
من  بجد  قدمته  اللى  ودورى  جمهود  فيه  بذلنا  ما 
قلبى يو�سل للنا�ض".وجت�سد درة خالل فيلم الكاهن 
اإياد  م��ن  ت��ت��زوج  "فريوز"،  تدعى  �سحفية  �سخ�سية 
الذى يج�سد دور �سخ�ض يعانى من ا�سطراب  ن�سار 
ن��ف�����س��ي، وحت���دث ج��رمي��ة ق��ت��ل غ��ام�����س��ة تقلب حياة 

الزوجني وتكون هي حمور اأحداث الفيلم.

بعد توقف الت�سوير لفرتة طويلة ب�سبب ان�سغال 
جنوم العمل بت�سوير اأعمال دراما رم�سان، عاد 
فريق الفيلم امل�سري اجلديد »مغامرات كوكو« 
اإ�سماعيل  امل�ساهد مع املخرج  ل�ستكمال ت�سوير 

فاروق، يف اأماكن ت�سوير خمتلفة.
اإنه  ل���»ال��راي«،  قالت  املنتجة  ال�سركة  م�سادر يف 
مت التوافق على الإ�سراع باإنهاء امل�ساهد املتبقية، 
موعد  لتحديد  املونتاج  مرحلة  الفيلم  ودخ��ول 

عر�سه، والذي قد يكون خالل املو�سم ال�سيفي 
احل���ايل.واأ����س���اف���ت: »ال��ف��ك��رة ج���دي���دة وحتمل 
اأنها  خ�سو�ساً  امل�����س��وق��ة،  الأح����داث  م��ن  الكثري 
داخ��ل م�ست�سفى  ح��ي��وان��ات  ب��ني  ���س��راع��اً  تتناول 

بيطري، 
ويف اإطار ت�سويقي وكوميدي«.من جانبه، اأعرب 
ال��ف��ن��ان ب��ي��وم��ي ف����وؤاد ع��ن ���س��ع��ادت��ه بالعمل مع 
الت�سوير من  اأج��واء  اإىل  الفيلم، والعودة  فريق 

امل�ساهد  ع��دد من  النتهاء من  جديد، حيث مت 
بيطري(،  )طبيب  ب��دوره  و�سعيد  رم�سان،  قبل 

و�سعيد بفكرة الفيلم املبتكرة.
يذكر اأن »مغامرات كوكو« ي�سم يف بطولته كاًل 
اإيهاب فهمي،  من خالد ال�ساوي، �سريين ر�سا، 
حممد اأ�سامة )اأو�ض اأو�ض(، منة ف�سايل، نان�سي 
�سيناريو  م��ن  وه��و  عبدالعزيز،  وع��م��رو  ���س��الح 

وحوار اإيهاب ن�سار.

درة متهمة بجرمية 
قتل يف اأحدث 

اأعمالها »امل�شرحة«

الفيلم يتناول »�شراع حيوانات«

فريق »مغامرات كوكو«... يعود ال�شتكمال الت�شوير

جناح كبري والفت ومميز حققْته املمثلة ليليان منري يف م�شل�شل »للموت« الذي لعبْت فيه للمرة االأوىل دور امراأة 
�شريرة ت�شتغّل االأطفال.

منري حتدثت عن هذه ال�شخ�شية وخوفها منها رغم توّقعها بنجاحها خالل هذا احلوار:
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بحث يحقق يف العالقة بني 
الالمباالة وتطور مر�س الزهامير

يدر�ض باحثو كلية الطب بجامعة اإنديانا �سبب ظهور الأعرا�ض الع�سبية 
والنف�سية مثل الالمبالة وحدة الطباع لدى معظم مر�سى الزهامير، قبل 

فقدانهم الذاكرة.
حدد فريق الباحثني بقيادة الدكتور ياو ينغ ما، م�ستقبال يف الدماغ يوؤدي 
منوذج  يف  ا�ستخدامه  عند  امل�سبكية  والبنية  الع�سبية  اخلاليا  فقدان  اإىل 

مر�ض الزهامير.
دماغية  منطقة  معاجلة  حافز  وه��ي  املتكئة،  ال��ن��واة  على  التحقيق  ورك��ز 
حرجة، وقال "ما" : "اإن هذه املنطقة الواقعة يف املخطط البطني مل تتم 
درا�ستها كثريا بني الباحثني يف مر�ض الزهامير، مت بحثها ب�سكل اأ�سا�سي 

لفهم العمليات التحفيزية والعاطفية.
 قال ما، اإن الدرا�سات ال�سابقة اأظهرت اأن حجم النواة املتكئة  مثل املناطق 
الق�سرية واحل�سينية يف الدماغ، ينخف�ض عند البالغني امل�سابني مبر�ض 

الزهامير.
يبداأ عدد  الإدراك���ي،  العجز  ح��الت  "حتى قبل ظهور  م��ا:  الدكتور  و�سرح 
كبري من مر�سى الزهامير يف اإظهار تقلبات مزاجية، ولديهم فر�سة اأكرب 

لالإ�سابة باأعرا�ض الكتئاب".
قال  الدكتور ما، اإن هذه الأعرا�ض الع�سبية والنف�سية متيل اإىل احلدوث 
الذاكرة  ولكن ل توجد عالجات فعالة متاحة.  اأبكر من فقدان  يف وقت 
الأع��را���ض وكيفية  ه��ذه  �سبب وج��ود  اأن هناك حاجة ملحة لفهم  واأك���دت 

ارتباطها بالعجز املعريف.
واأو�سح الدكتور ما، اأن هذه الدرا�سة حددت م�ستقبالت الكال�سيوم امل�سبكية 
الزهامير،  م��ر���ض  من���وذج  يف  املتكئة  ال��ن��واة  يف   )CP-AMPARs(
امل�ستقبل، الذي عادة ما يكون غائبا يف ذلك اجلزء من الدماغ، ويعطي الإذن 
للكال�سيوم بدخول اخلاليا الع�سبية. وهذا يوؤدي اإىل زيادة يف الكال�سيوم، 

الذي ي�سبب انهيار بنيته امل�سبكية.
التغريات  م��ن  �سل�سلة  اإىل  ب���دوره  الكال�سيوم  ت��راك��م  ي���وؤدي  م��ا،  وبح�سب 
داخل اخلاليا ميكن اأن تكون قاتلة للخاليا الع�سبية عن طريق ت�سخيم 

الكال�سيوم الزائد عرب اآلية تغذية مرتدة اإيجابية.
يت�سبب هذا الفقد امل�سبكي يف الدماغ يف حدوث عجز يف التحفيز، وبح�سب 
الدماغ وحجبها  امل�ستقبالت يف  ا�ستهداف هذه  فاإن  البحث  القائمني على 
ميكن اأن مينع اأو يوؤخر ظهور اأعرا�ض مر�ض الزهامير املرتبطة بالأمرا�ض 

الع�سبية والنف�سية، والعجز الإدراكي يف نهاية املطاف.
"اإذا متكنا من تاأجيل التقدم املر�سي يف اإحدى املناطق  وقال  الدكتور ما 
امل�سابة، مثل النواة املتكئة ، فقد يوؤدي ذلك اإىل تاأخري التغريات املر�سية 

يف مناطق اأخرى".

؟ االأ�شود  باملوت  يلقب  الذي  املر�ص  هو  • ما 
 -الطاعون 

؟  العربية  بالت�شمية  بواتيه  معركة  ا�شم  • ما 
بالط ال�سهداء

؟  الرتكية  اجلمهورية  موؤ�ش�ص  • من 
- م�سطفى كمال

؟ الفر�ص  عند  االآلهة  كبري  ا�شم  • ما 
- اآهورا مزدا

؟ اال�شم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�شف  • من 
-فا�سكودي غاما

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 
اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�ض  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

الرج �سوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح والآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 
ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 

مل�سافة ل تزيد عن 300 مرت فقط.
. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 

قطر  نف�ض  يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 
�سعره.

يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اك��رب   •
امريكا . 

. الأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 

جحا والأ�صدقاء 

االثنني   30  مايو    2022  م   -    العـدد   13556  
Monday    30    May    2022   -  Issue No   13556

 

اجلبنة 

 ك�سف درا�سة علمية عن اأن تناول اجلبنة يقوى اجلهاز املناعى لكبار ال�سن 
وذلك لأنها حاملة للبكترييا احلميدة بروبيوتيك. 

 70 بني  ما  ت��رتاوح  اأعمار  على  اأجريت  التى  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 
اأن تناول هذا ال�سنف من اجلبنة احلامل لتلك البكترييا  و103 �سنوات 
ي�ساعد ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ت��غ��ريات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ق��دم ف��ى ال��ع��م��ر ف��ى نظام 

املناعة. 
تناول  اأن  وفريقه  الدرا�سة  ق��اد  ال��ذى  اإبراهيم  فندى  الدكتور  ف�سر  كما 
امل�ساكل  معاجلة  ف��ى  ي�ساهم  يومياً  البكترييا  على  اح��ت��وت  التى  اجلبنة 
املتعلقة بتدهور نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى 
يعجز فيها اجل�سم عن مقاومة اخلاليا ال�سرطانية ول ي�ستجيب للقاحات 
واللتهابات والتى تظهر على �سكل ا�سطرابات واأمرا�ض والتهابات مزمنة 

واأمرا�ض �سرطانية.

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ض، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف الولد 

وال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع الأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى الأيام اأحب جحا ان يخترب اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ل  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  الأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ساحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �سديق ،ل بيت ول �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ل ي�سيع لكن املال ي�سيع.

اإ�شرتادا 5 �شنوات ، وابنة اأخته يايريلي اإ�شرتادا، 6 �شنوات ، يلعبان مع �شلطعونات يف ال�شارع يف ال بانت�شيتا، كوبا. رويرتز

 PLOS ONE جم��ل��ة  يف  ن�����س��رت  درا���س��ة  ك�سفت 
العلمية يف مار�ض 2022، اأن اأربعة اأعرا�ض قد ت�سري 

اإىل الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان.
وي�سري بع�ض اخلرباء اإىل اأن التعب ال�سديد وال�سعال 

اأحد عالمات الإ�سابة بال�سرطان.
الأحا�سي�ض  م���ن  ال��ع��دي��د  ه���ن���اك  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ق���ا 
اجل�سدية التي غالبا ما تكون غري حمددة، ول ي�سهل 
فهمها ويف كثري من الأحيان، مل يتم التعرف عليها يف 
البداية كدليل على �سرطان الرئة من قبل ال�سخ�ض 

امل�ساب.
وح����ذر ال��ب��اح��ث��ون م��ن اأن ه���ذا غ��ال��ب��ا م��ا ي����وؤدي اإىل 

الت�سخي�ض املتاأخر.

حلل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "اإك�سربي�ض"  �سحيفة  وبح�سب 
ال��ب��اح��ث��ون ب���اأث���ر رج��ع��ي ح�����س��اب��ات 61 ���س��خ�����س��ا مت 
الدمنارك  يف  ال��رئ��ة  ب�����س��رط��ان  اإ���س��اب��ت��ه��م  ت�سخي�ض 

واإجنلرتا وال�سويد.
املر�سى  يزعج  ل  ق��د  ال�سرطان  اأن  النتائج  وك�سفت 
اإنهم  يف بداية الأم��ر، وم��ع ذل��ك، ق��ال بع�ض املر�سى 
�سعروا باأعرا�ض معينة يف املراحل الأوىل من املر�ض، 
والتي �سملت ال�سعور بالتعب وال�سعال، بالإ�سافة اإىل 

�سيق التنف�ض والأمل.
ون�سح طبيب الأورام اإيفان كارا�سيف، بتناول املك�سرات 
وثمر الورد و�سمك الرنكة، لتي ت�ساعد يف منع تطور 

الأورام اخلبيثة يف اجل�سم.
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