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عقار جديد يقي من ال�سكري من النوع 1 بن�سبة 50 %
ن�صف  ميدي�صن" �أن  "تر�نزي�صيونال  ن�صرت يف جملة  در��صة  وج��دت 
�لنوع  م��ن  �ل�صكري  مبر�ض  �لإ���ص��اب��ة  خلطر  �ملعر�صني  �لأ�صخا�ض 
�مل��ر���ض بعد  �ل��ذي��ن ع��وجل��و� بعقار ج��دي��د، ظ��ل��و� خاليني م��ن  �لأول 

خم�ض �صنو�ت من تناول �لعقار.
ع��ق��ار ت��ي��ب��ل��ي��زوم��اب، ه���و ج�����ص��م م�����ص��اد �أح������ادي �ل��ن�����ص��ي��ل��ة، ون�صخة 
�لب�صري، طورته  �ملناعة  ينتجها جهاز  �لتي  ��صطناعية من �خلاليا 
ظهور  ملنع  م�صمم  وهو  �حليوية،  "بروفين�صن" للتكنولوجيا  �صركة 

مر�ض �ل�صكري من �لنوع �لأول.
تلقى  �لأ�صخا�ض،  �لدر��صة على جمموعة من  �لباحثون  �أجرى  وقد 

جزء منهم دو�ء تيبليزوماب، يف حني تلقى �جلزء �لآخر دو�ًء وهمياً.
و�أظهرت �لنتائج �أن �لأ�صخا�ض �لذين تلقو� �لدو�ء، كانو� �أقل عر�صة 
لالإ�صابة بد�ء �ل�صكري ملدة خم�ض �صنو�ت، يف حني �صمد �لأ�صخا�ض 

�لذين تلقو� �لدو�ء �لوهمي ملدة 27 �صهر�ً فقط.
علم  �أ�صتاذ  هريولد،  كيفان  �لدكتور  للدر��صة  �مل�صارك  �ملوؤلف  وق��ال 
�ل�صماء يف كلية �لطب بجامعة ييل، بولية  �ملناعية و�لغدد  �لأحياء 
كونيتيكت: "�إذ� متت �ملو�فقة على ��صتخد�مه، ف�صيكون هذ� �أول دو�ء 

يوؤخر �أو مينع مر�ض �ل�صكري من �لنوع �لأول"

ما هو خرف الأطفال؟
�إن خرف �لأطفال يندرج  �أوم��ر�ن  قال �لربوفي�صور �لأمل��اين هاميوت 

�صمن �لأمر��ض �لنادرة، �لتي تهدد حياتهم.
و�أو�صح مدير عيادة �لأطفال مب�صت�صفى مون�صرت �جلامعي �أن خرف 
�ل�صريويدي  �لليبوفو�صيني  "�لد�ء  با�صم  علمياً  �مل��ع��روف  �لأط��ف��ال 
هو   ،Neuronal ceroid lipofuscinosis �لع�صبي" 
�لع�صبية  �خلاليا  م��وت  �إىل  ي��وؤدي  جيني  خلل  ب�صبب  ور�ث��ي  مر�ض 

ب�صكل متز�يد.
و�لتفكري،  و�مل�صي،  �لإب�صار،  على  �لقدرة  تدهور  يف  �أعر��صه  وتتمثل 

و�لكالم ونوبات �صرع.
وظيفتها،  �أد�ء  يف  �حليوية  �لأع�����ص��اء  تف�صل  �لأوق����ات  م��ن  وق��ت  ويف 

ليموت �مل�صاب به غالباً قبل �إمتام عامه �لثالثني.
ما  ع��ادة  �لأطفال  ت�صخي�ض خرف  �أن  �أوم���ر�ن،  �لربوفي�صور  و�أ�صاف 
�أن��ه ل ميكن  �إىل  م��ع��روف، م�صري�ً  لأن��ه غري  ط��وي��اًل،  ي�صتغرق وقتاً 

�ل�صفاء منه، ولكن ميكن تخفيف متاعبه، مثل ت�صنجات �ل�صرع.

�سامبو الكافيني يعالج 
ت�ساقط ال�سعر لدى الرجال

�أكرثها �صيوًعا هو �ل�صلع  باأ�صكال عديدة ولكن  ياأتي ت�صاقط �ل�صعر 
�أهمها  عو�مل،  عدة  تفاعل  هو  �صببه  �أن  وُيعتقد  �لنمطي،  �لذكوري 

�لهرمونات و�لور�ثة و�لعمر.
وتهدف عالجات ت�صاقط �ل�صعر �إىل عالج �ل�صلع �لذكوري �لنمطي، 
و�صعت در��صة �أجريت يف مركز �أبحاث �لتجميل باجلامعة �لكاثوليكية 
�ل����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مادة  �ل�����ص��ام��ب��و  يف روم����ا �إىل ف��ح�����ض ف��ع��ال��ي��ة 

�لكافيني.
�مل��ع��روف بال�صبط،  �أن م��ن غ��ري  �إىل  �ل��در����ص��ة  �ل��ب��اح��ث��ون يف  و�أ���ص��ار 
كيف يحفز �لكافيني منو �ل�صعر، ولكن يبدو �أنه يزيد ب�صكل مبا�صر 
�آث��ار هرمون  �أنه رمبا ي�صاعد يف منع  �إىل  من منو �ل�صعر، بالإ�صافة 
�لت�صتو�صتريون د�خل �جللد، وهو �ملحرك �لرئي�صي لل�صلع �لذكوري.
ب�صيالت  يخرتق  �لكافيني  �أن  بالفعل  ُوج��د  "لقد  �لباحثون  وكتب 
من  �أ���ص��رع  يكون  �جللد  ع��رب  �لمت�صا�ض  و�أن  دقيقتني  بعد  �ل�صعر 

م�صار�ت �لمت�صا�ض �لأخرى".
و�صعى �لباحثون �إىل �ختبار خ�صائ�ض �لكافيني، وكان على 30 رجاًل 
ترت�وح �أعمارهم بني 18 و55 عاًما مبتو�صط عمر 37 عاًما، و�صع 
�صبعة مليلرت من �صامبو �لكافيني على فروة �لر�أ�ض و�ل�صعر يف �ملنزل 
�أ�صهر، مع ترك �ل�صامبو على فروة �لر�أ�ض   6 مرة و�حدة يومًيا ملدة 

حتى ي�صري مفعوله ملدة دقيقتني قبل �صطفه.
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عمليات التجميل تزدهر..  
وال�سبب اجلائحة 

�ألبانيا خالل جائحة كوفيد19- مع  �صهدت عمليات �لتجميل �زدهار� يف 
�زدياد �لرتكيز على �لوجوه خالل حمادثات �لفيديو و�لإجهاد �لذي �صببه 
��صتدر�ج  يتم  �لر�صمي،  غري  �لقت�صاد  فيه  ينت�صر  بلد  يف  لكن  �ل��وب��اء... 
جمهزة  وغ��ري  حمرتفة  غ��ري  جتميل  م��ر�ك��ز  �إىل  �لأ�صخا�ض  م��ن  �لعديد 

تقدم عرو�صا رخي�صة لكنها ت�صكل خطر� على �ملر�صى.
ولفت �لأطباء �إىل �أن هذه �لزيادة تعزى �إىل �ل�صابات ب�صكل �أ�صا�صي مثل �آنا 
20 عاما يف تري�نا كربت حجم �صفتيها يف كانون  كيال، وهي طالبة تبلغ 
�لول/دي�صمرب. وقالت كيال عن روؤية �صكلها خالل �لدرو�ض �لفرت��صية 
يف جامعة تري�نا حيث تدر�ض �لقت�صاد "كل مرة كنت �أرى فيها وجهي على 

�ل�صا�صة )...( كنت �أ�صعر ب�صيق".
و�أ�صافت "كنت �أبدو قبيحة مع هالت �صود�ء حتت عيني و�أنفي �لكبري جد� 

و�صفتي �لرقيقتني، كانت كارثة حقيقية".
وبعد خ�صوعها لعملية لزيادة حجم �صفتيها، كانت �صعيدة بالنتيجة.

لكن وجود مر�كز جتميل غري حمرتفة وغري جمهزة قد ت�صكل خطر� على 
�لر�غبني و�لر�غبات يف �خل�صوع لعملية جتميل.

قالت �لأ�صتاذة يف جامعة �لطب يف تري�نا �لدكتورة مونيكا فيد� �إن �صالونات 
دون  من  �لعالجات  من  و��صعة  ملجموعة  عرو�ض  مع  يوميا  تفتح  جديدة 

مو�فقة طبية �أو �إ�صر�ف.
وع���رب و���ص��ائ��ل �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي، ي��ت��م �لإع�����الن ع��ن ه���ذه �لعرو�ض 
�لرخي�صة �لتي تعترب مغرية يف بلد يبلغ متو�صط �لرو�تب �ل�صهرية فيه 

ما يعادل 420 يورو.

�سرير ثوري ي�ساعد على 
التدليك ويكافح ال�سخري

�أنتجت �صركة �أ�صرت�لية �صرير�ً ثورياً يتمتع 
حت�صني  يف  للم�صاعدة  مم��ي��زة  بخ�صائ�ض 
�ل�صخري.  م���ن  و�ل��ت��خ��ل�����ض  �ل���ن���وم  ن��وع��ي��ة 
باإمكانية  "بي�صليلي"  �صرير  قاعدة  تتميز 
تعديلها بناء على �لتف�صيالت �ل�صخ�صية. 
وتت�صمن بع�ض �مليز�ت �لفريدة �لإ�صافية 
 LED و�إ�صاءة  �ل�صخري  ملكافحة  �أو�صاعاً 
للتدليك.  من����اذج  وت�����ص��ع��ة  �ل�����ص��ري��ر  حت���ت 
وميكن رفع قاعدة �ل�صرير عند �لر�أ�ض ملنع 
�ل�صخري �أو رفعها عند �لقاعدة لزيادة �لدورة 
�ل�صرير  يتميز  ك��م��ا  ل��ل��ق��دم��ني.  �ل��دم��وي��ة 
�صتكون  و�ل��ت��ي  للتدليك،  �أو����ص���اع  بت�صعة 
مثالية لال�صرتخاء بعد يوم طويل. ت�صاعد 
�لأوجاع  ��صتهد�ف  على  �لتدليك  وح��د�ت 
ذ�ت  �لتدليك  "�إعد�د�ت  و�لآلم من خالل 
�ملفعول �ملزدوج" للح�صول على نوم �أف�صل 
جهاز  ع��رب  �مل��ي��ز�ت  تغيري  ميكن  �لليل.  يف 
�ل��ت��ح��ك��م ع���ن ب��ع��د، وح��ف��ظ م���ا ي�����ص��ل �إىل 
نف�صه  �ل�صرير  مف�صلة.  و�صعيات  ث��الث��ة 
و�ألياف  �لطبيعي  �لالتك�ض  م��ن  م�صنوع 
�لبويل  رغ���وة  م��ن  ب���دًل  �لع�صوي  �لقطن 
لتجنب  و�لبولي�صرت،  �لقيا�صية  ي��وري��ث��ان 
��صتخد�م �ملو�د �لكيميائية �ل�صامة وتوفري 

مرونة �إ�صافية.

اأطعمة تلعب دورا �سحيا هاما 
يف النظام الغذائي للرجال �ص 23

كيف ميكن اأن تتحكم 
باأحالمك؟

يعاين �لكثريون من �لكو�بي�ض و�لأحالم �ملزعجة خالل �لنوم، وينعك�ض 
ذلك ب�صكل �صلبي على مز�جهم طو�ل �ليوم.

ولكن وفًقا للخرب�ء، ميكن �أن نتحكم مبا نحلم به، وهناك طرق لتجنب 
�لكو�بي�ض و�لأحالم �ملزعجة. وك�صفت خبرية �لنوم ترييز� ت�صيونغ عن 
كيفية جتنب �لكو�بي�ض و�حل�صول على �أحالم �صعيدة، وذلك عرب �تباع 
�لربيطانية،  ميل  ديلي  ل�صحيفة  حديثها  ويف  منتظم.  يومي  روت��ني 
و�للتز�م  �لليل  منت�صف  قبل  �ل��ف��ر����ض  �إىل  ب��ال��ذه��اب  ت��ريي��ز�  تو�صي 

مبو�عيد �لنوم و�ل�صتيقاظ �ملنتظمة، ويكفي �لغط�ض ملدة ع�صر دقائق 
يف �حلمام لتهيئتك لنوم هادئ طو�ل �لليل.

�أن يخدع  �ل��ي��وم��ي ميكن  روت��ي��ن��ك  تغيري  �إن  ت��ريي��ز�  وت��ق��ول 
ج�صدك ليعتقد �أنه يعاين من �إره��اق د�ئم، وي��وؤدي ذلك 

�إىل حدوث �لكو�بي�ض.
�أن �لأ�صخا�ض �لذين تناولو� فيتامني ب  تظهر �لأبحاث 

6 قبل �لنوم كانو� �أكرث قدرة على تذكر �أحالمهم، وكان لديهم روؤى 
�أو�صح �أثناء �لنوم، لذلك تن�صح ترييز� باإ�صافة �ل�صبانخ �أو �لأفوكادو �إىل 

نظامك �لغذ�ئي لتح�صني �أحالمك.
�لتوتر،  �لتمدد ج�صمك على �ل�صرتخاء و�لتخل�ض من  ت�صجع متارين 

وكلما قل توترك، حت�صنت جودة نومك وقل �حتمال �لأحالم �ملزعجة.

نف�صك �أحبي   -  1
�ل�صائعة  �مل�������ص���اك���ل  م����ن  �لك����ت����ئ����اب  ي���ع���د 
ي��وؤث��ر على ماليني  �ل��ك��ث��ريي��ن، فهو  ل��دى 
حتديات  يو�جهون  ويجعلهم  �لأ�صخا�ض، 
وعو�طف وعقبات متنوعة، لذ� يعدُّ مفتاح 
�لعالج �لذ�تي لالكتئاب هو �لنفتاح وحب 

�لذ�ت وتقّبل ما مترين به.

و�لقلم بالورقة  ��صتعيني   -  2
�إذ� كنِت مترين بيوم ع�صيب، فا�صتمتعي به، 
بالعو�طف،  ت�صعري  باأن  لنف�صك  و��صمحي 
يف حني ميكن �أن تعرّبي عن هذه �لعو�طف 
�أكده �لدكتور  عن طريق �لكتابة، وهذ� ما 

�أحمد عمارة، ��صت�صاري �ل�صحة �لنف�صية.

للتحقيق قابلة  �أهد�فاً  حددي   -  3
ق��د ت��ك��ون ق��ائ��م��ة �مل��ه��ام �ل��ط��وي��ل��ة مرهقة 
�لقيام  ع���دم  تف�صلني  �أن����ِك  ل��درج��ة  ج����د�ً، 
ب��دًل من جتميع قائمة طويلة  ب��اأي �صيء. 
من �ملهام، �صعي يف �عتبارك حتديد هدف 

�صغري �أو هدفني.

جهودك كافئي   -  4
ك���ل �لأه��������د�ف ج���دي���رة ب��ال��ت��ق��دي��ر، وكل 
�لح���ت���ف���ال، عندما  ت�����ص��ت��ح��ق  �ل��ن��ج��اح��ات 

حت��ق��ق��ني ه���دف���اً؛ �ب����ذيل ق�����ص��ارى جهدك 
للتعّرف عليه، وقد ل ترغبني يف �لحتفال 
ب���ك���ع���ك���ة وح�����ل�����وي�����ات، ول����ك����ن �لع��������رت�ف 
قوياً  ���ص��الح��اً  ي��ك��ون  �أن  ميكن  بنجاحاتك 

للغاية �صّد �لكتئاب.
�إجر�وؤه  �ل��ذي مّت  �لعمل  وق��د تكون ذك��رى 
ب�����ص��ك��ل ج���ي���د، ق���وي���ة ب�����ص��ك��ل خ���ا����ض �صّد 

�حلديث �ل�صلبي و�لتعميم �ملفرط.
 

روتيناً �أن�صئي   -  5
روتينك  �لك���ت���ئ���اب  �أع����ر������ض  ع��ط��ل��ت  �إذ� 
�ل��ي��وم��ي، ف��ق��د ي�����ص��اع��دك حت��دي��د جدول 
هذه  ول��ك��ن  بال�صيطرة،  �ل�صعور  يف  زم��ن��ي 
�إذ  كامل،  ليوم  تر�صم  �أن  �خلطط ل يجب 
ميكن �أن يركز جدولك �لزمني على �لوقت 
ورمبا  مبا�صرة،  �ل��ن��وم  قبل  �أو  �لعمل  قبل 

يكون فقط لعطلة نهاية �لأ�صبوع.

به ت�صتمتعني  �صيئاً  �فعلي   -  6
ميكن �أن يدفعك �لكتئاب �إىل �ل�صت�صالم 
ل��ل��ت��ع��ب، وق����د ت�����ص��ع��ري��ن ب���اأن���ه �أق�����وى من 

�مل�صاعر �ل�صعيدة.
ح����اويل �ل���رت�ج���ع و�ف��ع��ل��ي ���ص��ي��ئ��اً حتبينه 
مي���ن���ح���ك �ل������ص�����رتخ�����اء؛ م���ث���ل ل���ع���ب �آل����ة 
ركوب  �أو  �ل��ت��ن��زه  �أو  �ل��ر���ص��م  �أو  مو�صيقية 

�ل�����در�ج�����ة؛ 
�أن  �إذ ميكن 

ت����وف����ر ه����ذه 
مز�جك  يف  طفيفة  حت�صينات  �لأن�����ص��ط��ة 
وطاقتك، مما قد ي�صاعدك يف �لتغلب على 

�لأعر��ض.

�ل���وق���ت مع  ب��ع�����ض  ق�����ص��اء  ح�����اويل   -  7
�أحبائك

نف�صك  ع����زل  �إىل  �لك���ت���ئ���اب  ي��دف��ع��ك  ق���د 
لكن  �أ�صدقائك وعائلتك،  و�لن�صحاب من 
معهم،  لوجه  وجهاً  تق�صينه  �ل��ذي  �لوقت 
ميكن �أن ي�صاعدك على �لتخل�ض من هذه 

�مليول.
فيمكن  ذل����ك،  ف��ع��ل  م��ن  تتمكني  مل  و�إذ� 
حمادثات  �أو  �لهاتفية  �مل��ك��امل��ات  ت��ك��ون  �أن 
�ل��ف��ي��دي��و م��ف��ي��دة �أي�����ص��اً، وح����اويل تذكري 

نف�صك باأن هوؤلء �لأ�صخا�ض يهتمون بك.

يف تر�صيخ �أفكارك �لتاأمل  �دجمي   -  8
و�حلزن  و�ل��ق��ل��ق  �ل��ت��وت��ر  يطيل  �أن  مي��ك��ن 
�أع�����ر�������ض �لك���ت���ئ���اب ل����دي����ك، ومي���ك���ن �أن 
�ل�صرتخاء  تقنيات  على  �لعثور  ي�صاعدك 
على تقليل �لتوتر وجلب �ملزيد من �لفرح 

و�لتو�زن �إىل يومك.

ت�صري �لأبحاث �إىل �أن �أن�صطة مثل �لتاأمل 
كتابة  وح��ت��ى  �لعميق،  و�لتنف�ض  و�ل��ي��وغ��ا 
�ل���ي���وم���ي���ات، ق���د ت�����ص��اع��دك ع��ل��ى حت�صني 
بارتباط  و�ل�صعور  بالرفاهية  �إح�صا�صك 

�أكرب مبا يحدث من حولك.

نظاماً غذ�ئياً �صحياً �تبعي   -  9
يعالج  ���ص��ح��ري  غ���ذ�ئ���ي  ن���ظ���ام  ي���وج���د  ل 
�إىل  ُتدخلينه  م��ا  لكن  و�حل����زن،  �لك��ت��ئ��اب 
حقيقي  تاأثري  له  يكون  �أن  ميكن  ج�صمك 

على �مل�صاعر �لتي ت�صاحبك.

على ق�صٍط كاٍف من �لنوم – �ح�صلي   10
��صطر�بات �لنوم �صائعة مع �لكتئاب؛ قد 
ل تنامني جيد�ً، �أو تنامني كثري�ً، وكالهما 

ميكن �أن يجعل �أعر��ض �لكتئاب �أ�صو�أ.
ل���ذل���ك م����ن �ل���������ص����روري �حل�������ص���ول على 
ث���م���اين ���ص��اع��ات م���ن �ل���ن���وم ك���ل ل��ي��ل��ة؛ �إذ 
�لفر��ض  �إىل  �ل��ذه��اب  ي�صاعدك  �أن  ميكن 
و�ل���ص��ت��ي��ق��اظ يف �ل��وق��ت ن��ف�����ص��ه  ك��ل يوم، 
يف ج��دول��ك �ل��ي��وم��ي، على �حل�����ص��ول على 
�لقدر �ملنا�صب من �لنوم، وبالتايل �ل�صعور 

بالتو�زن و�لن�صاط.

�سنغافورة تعتزم وقف 
ترخي�ص �سيارات الديزل 
�أن  �إع�����الم�����ي�����ة  ت����ق����اري����ر  ذك���������رت 
ت��ع��ت��زم وق���ف ترخي�ض  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
�ل�����ص��ي��ار�ت �جل���دي���دة �ل��ت��ي تعمل 
�عتبار�ً  )�صولر(  دي��زل  مبحركات 
من 2025 �أي قبل 5 �صنو�ت من 
�لكامل  للتحول  �مل�صتهدف  �ملوعد 
�لتي تعمل مب�صادر  �ل�صيار�ت  �إىل 

�لطاقة �لنظيفة.
تاميز  �صرتيت�ض  �صحيفة  ونقلت 
�لنقل  وزي�����ر  ع���ن  �ل�����ص��ن��غ��اف��وري��ة 
�أمام �لربملان  �أوجن يي كوجن قوله 
ت�صدر  �صنغافورة  يف  �مل��رك��ب��ات  �إن 
حو�يل 6.4 مليون طن من ثاين 

�أك�صيد �لكربون �صنوياً.
وميكن تقليل هذه �لكمية مبا بني 
�صنوياً  طن  ومليوين  مليون   1.5
�ملركبات �خلفيفة مبا  �إذ� �عتمدت 
و�صيار�ت  �لركوب  �صيار�ت  ذلك  يف 
�لأج�����رة ع��ل��ى �ل��ك��ه��رب��اء ب����دًل من 

�لوقود �لتقليدي.
ب��ل��وم��ربغ لالأنباء  و�أ���ص��ارت وك��ال��ة 
�إىل �أن �ل�صيار�ت �ملزودة مبحركات 
حو�يل  �صنغافورة  يف  متثل  دي���زل 
%9،2 من �إجمايل عدد �ل�صيار�ت 
 634042 �ل���ب���ال���غ  �ل����دول����ة  يف 

�صيارة حتى نهاية 2020.
مركبات  ف�����اإن  ن��ف�����ص��ه،  �ل���وق���ت  يف 
 41.5% �ل���دي���زل مت��ث��ل ح����و�يل 
من 15678 �صيارة �أجرة تعمل يف 
�صيار�ت نقل  �أغلب  �أن  �لبالد. كما 
�لب�صائع و�حلافالت يف �صنغافورة 

تعمل مبحركات ديزل.

م�سهد �سادم.. قنوات 
البندقية بال مياه

ت�صهد مدينة �لبندقية �لإيطالية، 
�ملائية وقو�ربها  �مل�صهورة بقنو�تها 
�ل�صياح  م��الي��ني  ت�صتقطب  �ل��ت��ي 
�����ص����ن����وي����ا، �ن���خ���ف���ا����ص���ا ك����ب����ري� يف 
جفاف  �إىل  �أدى  �مل��ي��اه،  م�صتويات 
�ل����ق����ن����و�ت ل���ل���م���رة �ل���ث���ان���ي���ة يف 3 

�صنو�ت.
و�ن����ت���������ص����رت �����ص����ور ع���ل���ى م���و�ق���ع 
�لتو��صل �لجتماعي بعد �أن وثقت 
�لقو�رب  ظهرت  �إذ  �ل��ن��ادر،  �مل�صهد 
موحلة،  �أر���������ض  ع��ل��ى  �خل�����ص��ب��ي��ة 
بدل من �ملياه �جلارية �لتي �عتاد 

�لنا�ض روؤيتها يف �ملدينة.
�إىل  �ل�����ق�����ن�����و�ت  ج�����ف�����اف  وي�����ع�����ود 
ت�صاقط  وق����ل����ة  �مل������د  �ن���خ���ف���ا����ض 
�لأمطار، وقد و�صل من�صوب �ملياه 
يف قنو�ت �لبندقية �إىل حو�يل 19 
بو�صة حتت م�صتوى �صطح �لبحر، 

مع توقع �نخفا�ض �أكرب.
�أن �نخفا�ض �ملد ناجت عن  وُيعتقد 
وهو  �لثلج"،  "قمر  ت�صمى  ظاهرة 
�إذ  ف��رب�ي��ر،  ل�صهر  �ملكتمل  �لقمر 
�أكرب قدر من �لتقلبات  يت�صبب يف 

يف �ملد �لبحري بالبندقية.

كيفية التخل�ص من الكتئاب 
واحلزن بـ10 خطوات

باحلزن  ت�شعرين  االك��ت��ئ��اب  يجعلِك  اأن  ميكن 
بالعالج  م��ن��ه  التخل�ص  ومي��ك��ن��ِك  وال��ي��اأ���ص، 
وبتناول االأدوية التي ي�شفها الطبيب املخت�ص، 
من  بد  ال  اإذ  ك��اٍف؛  غري  وح��ده  العالج  اأنَّ  اإال 

البدنية  باالأن�شطة  القيام  نحو  ال�شلوك  تغيري 
تفكري  وطريقة  �شحي  حياة  منط  واعتماد  اأكرث، 

اإيجابية؛ جميعها عالجات طبيعية تخل�شِك من 
االكتئاب واحلزن.

من  التخل�ص  كيفية  على  نت  �شيدتي  ي�شاعدك 
االكتئاب واحلزن، عرب اخلطوات االآتية، وبح�شب 

موقع هيلث الين الطبي.
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�ش�ؤون حملية

طالبات من جامعة الإمارات يحرزن املركز الثاين يف امل�سابقة الدولية للرتجمة جلامعة الأمري �سلطان بال�سعودية

ح�شر بيانات جميع مزارع اأبوظبي بالتعاون مع مركز االإح�شاء

الزراعة وال�سالمة الغذائية تنتهي من مرحلة الر�سد امليداين مل�سروع ال�سجل الزراعي لإمارة اأبوظبي 

املخدرات من  العالج  يطلبون  و271  اأمل«  »فر�سة  مع  يتوا�سلون  �سخ�ص  األف   40

•• العني - الفجر

�صاركت طالبات برنامج در��صات �لرتجمة من ق�صم 
�للغات و�لآد�ب بجامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف 
م�صابقة جامعة �لأمري �صلطان �لإقليمية للرتجمة 
�خلليج  منطقة  م�صتوى  على  �ل�صابع،  مو�صمها  يف 
يوم  �أق��ي��م��ت  و�ل���ت���ي  �ف��رت����ص��ي��اً   ،2021 �ل��ع��رب��ي 
�لأربعاء �ملا�صي يف �لثالث من مار�ض �جلاري ، حيث 

ح�صلت جامعة �لإمار�ت على �ملركز �لثاين يف م�صار 
�لرتجمة �لتحريرية. 

ق�صم  -رئ��ي�����ض  �لطنيجي  م���وزة  �ل��دك��ت��ورة  وع���ربت 
�للغات و�لآد�ب بكلية �لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية- 
�مل�صابقات  يف  �لطالبات  �إ���ص��ر�ك  �أهمية  "مدى  ع��ن 
�ل���دول���ي���ة و�ل���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا ���ص��ق��ل م��ه��ار�ت��ه��ن يف 
�لعملية، كما عربت عن  و�إث��ر�ء جتاربهن  �لرتجمة 
مدى ثقتها و�عتز�زها بالكو�در �لطالبية و�متنانها 

للطالبات �لفائز�ت، مو�صحة "�أن هذ� جزء مهم من 
�أهد�ف �جلامعة باإعد�د طلبة متميزين يف جمالت 
جمتمعاتهم"  يف  ومنتجني  ق��ي��ادي��ني  تخ�ص�صهم، 
فيما �أ�صارت �لدكتورة رجاء �للحياين -�أ�صتاذ م�صاعد 
يف برنامج در��صات �لرتجمة- �إىل �أن �مل�صابقة ُتعَترب 
ما  لإب���ر�ز  �ملتميز�ت  للطالبات  مُتنح  هامة  فر�صة 
�لرتجمة،  عملية  يف  و�آل��ي��ات  م��ه��ار�ت  م��ن  �كت�صبنه 
�أن يكن مثال  �لطالبات متمنية  �أد�ء  �أثنت على  كما 

يحتذى به ومنوذجاً لطلبة جامعة �لإمار�ت، جامعة 
�لهنوف  �لطالبة  م��ن  ك��ل  حققت  ول��ق��د  �مل�صتقبل" 
ب�صاير  و�لطالبة  �لقا�صي،  مها  و�لطالبة  �ملزروعي، 
�ليافعي �ملركز �لثاين يف �مل�صابقة، و�للو�تي �عتربن 
�أخرى  م�صباقات  خلو�ض  جديد�ً  حتديا  �لفوز  ه��ذ� 
من  مكنتهن  �لتجربة  ه��ذه  و�أن  مهار�تهن،  لإب���ر�ز 
�للتقاء مع نخبة من �لطلبة �لإقليميني، مما يعد 

فر�صة مهمة لتبادل �خلرب�ت.

•• اأبوظبي - الفجر

�أعلنت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�صالمة �لغذ�ئية عن 
�ملز�رع  كافة  لبيانات  �مل��ي��د�ين  �لر�صد  مرحلة  �إجن���از 
�مل�����ص��ت��ه��دف��ة ���ص��م��ن م�����ص��روع �ل�����ص��ج��ل �ل���زر�ع���ي �لذي 
�لإح�صاء  مركز  مع  بالتعاون  م��وؤخ��ر�ً  �لهيئة  �أطلقته 
للقطاع  و�صاملة  دقيقة  بيانات  قاعدة  لبناء  �أبوظبي 
�أبوظبي، حيث جنحت ف��رق �لعمل  �إم��ارة  �ل��زر�ع��ي يف 
�مل�صاركة يف م�صروع �ل�صجل من فر�صد بيانات ما يزيد 

عن 24 �ألف مزرعة يف �إمارة �أبوظبي.
ويعد �ل�صجل �لزر�عي �لأول من نوعه يف �إمارة �أبوظبي 
و�حلياز�ت  �لزر�عي  للحائز  �لتعريفية  �لبيانات  مل�صح 
�لزر�عية و�أن�صطة ومكونات �حليازة )�ملزرعة(، وبيانات 
�ل���زر�ع���ات باحلقول  �أن����و�ع  �ل���زر�ع���ي  ملختلف  �لإن��ت��اج 
�ملك�صوفة و�لبيوت �ملحمية و�لبيوت �ل�صبكية و�لزر�عة 
لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  �ح��ت��ي��اج��ات حكومة  يلبي  �مل��ائ��ي��ة مب��ا 
�ل�صرت�تيجية  �خلطط  �إع��د�د  يف  و�مل�صاعدة  �لبيانات 
و�ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت و�حل�����ص��ول ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات ومن 
�أهمها  حتديد مدى م�صاهمة �إنتاج �لقطاع �لزر�عي يف 

�إجمايل ��صتهالك �لإمارة )�لكتفاء �لذ�تي(.
وق��ال��ت ع��ائ�����ص��ة �ل��ن��اي��ل��ي �ل�����ص��ام�����ص��ي- م��دي��ر م�صروع 
يف  و�لتحليل  �لإح�صاء  �إد�رة  مدير  �ل��زر�ع��ي،  �ل�صجل 
فرق  �إن  �لغذ�ئية  و�ل�صالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
�لعمل �ملعنية مب�صروع �ل�صجل �لزر�عي با�صرت بالعمل 
يف �ملرحلة �لتالية لعملية �لر�صد �مليد�ين، حيث بد�أت 
�إحدى  �ل��ب��ع��دي و�ل��ت��ي تعترب  �ل��ع��د  ب��ال��ف��ع��ل م��رح��ل��ة 
للمز�رع  �مل�����ص��روع  �صمولية  وق��ي��ا���ض  �لتدقيق  م��ر�ح��ل 

يف  تتمثل  �أخ���رى  عمليات  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صتهدفة، 
معاجلة �لبيانات من قو�عد تخزينها ملقارنة �لبيانات 
��صتيفاء  من  و�لتاأكد  �ملتاحة  �لإد�ري���ة  �ل�صجالت  مع 
كافة بنود �ل�صتمارة ل�صتيفاء �لبيانات غري �ملكتملة، 
خمرجات  ج��د�ول  بت�صميم  �أخ��ر  فريق  يقوم  حني  يف 
ومفهومة  وم���ب���ا����ص���رة  ب�����ص��ي��ط��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �مل�������ص���روع 

للم�صتفيدين.
و�أ�صافت �أن �لهيئة �صتعمل على حتديث بيانات �ل�صجل 
�لبيانات  حتديث  لآل��ي��ات  وفقاً  دوري  ب�صكل  �ل��زر�ع��ي 
خالل  من  �إم��ا  وذل��ك  �لإح�صائية،  �مل�صاريع  يف  �ملتبعة 

�لإر�صاد  ملهند�صي  يومية  �ىل ممار�صة  �مل�صروع  حتويل 
�أو من  �مل���ز�رع ب�صكل دوري،   ي���زورون  �ل��زر�ع��ي �لذين 
�لزر�عية  �حل��ي��از�ت  م��ن  لعينة  �ل�صنوي  �مل�صح  خ��الل 
لقيا�ض حجم �لتغري�ت �لتي تطر�أ على بيانات �ملز�رع، 
�لتي ل تطر�أ  �لقطاعات  �لزر�عة من  باأن قطاع  علماً 
وبالتايل  ق�صري،  وق��ت  خ��الل  ج��ذري��ة  تغيري�ت  عليه 
�لعينة  م�صح  بنظام  �لبيانات  قاعدة  حتديث  فطريقة 

�ل�صنوي ت�صلح ملدة ترت�وح بني  8 �إىل 10 �صنو�ت.
و�أ�صارت �ل�صام�صي �إىل �أن عملية �مل�صح �مليد�ين وجمع 
�خلا�صة  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  على  �ع��ت��م��دت  �ل��ب��ي��ان��ات 

بيانات  لتوفري   GIS”" �ملعلومات �جلغر�فية  بنظام 
"جيو مكانية" دقيقة وحمدثة للحياز�ت �لزر�عية يف 
جميع مناطق �إمارة �أبوظبي، مو�صحة �أنه عند �كتمال 
�أبوظبي  �إمارة  �لزر�عي �صتتوفر لدى  �ل�صجل  م�صروع 
�ل��زر�ع��ي��ة، و�خل�صائ�ض  �حل���ي���از�ت  ك��اف��ة  �إح��د�ث��ي��ات 
�ل��رتب��ة ودرج���ة �مللوحة  ن��وع  �ل��ع��ام��ة لكل ح��ي��ازة مثل 
�ملزروعة يف �حلقول   �ملحا�صيل  و�أن��و�ع  �لإنتاج،  وحجم 
�ملك�صوفة و�لبيوت �ملحمية على مد�ر �ملو�صم، بالإ�صافة 
�لزر�عية  و�لعمالة  �ملزرعة  ملالك  حمدثة  بيانات  �إىل 
باملز�رع  و�ملتمثلة  �مل��زرع��ة  ح��ال��ة  ب��ي��ان��ات  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�ملنتجة و غري �ملنتجة وت�صنيف غري �ملنتجة )باملوقوفة 
يتم  �لتي  �لأن�صطة  �لف�صاء(، وح�صر  و�أر���ض  و�ملهملة 
�ل�صارة  �ل�صلبية  �ملمار�صات  �ملز�رع ور�صد  مز�ولتها يف 
�أي�صاً  �لزر�عي  �ل�صجل  ي�صاهم  كما  �لطبيعية،  باملو�رد 
يف �إح�صاء عدد �لأ�صجار �ملزروعة يف �لإم��ارة و�أنو�عها 
�إىل  بالإ�صافة  و�لنخيل،  و�حلرجية  �لفاكهة  كاأ�صجار 
و�ملز�رع  �لإنتاج،  وحجم  �لأ�صماك  م��ز�رع  بيانات  ر�صد 
�لع�صل  �إنتاج  وتقدير حجم  �لنحل  تعنى برتبية  �لتي 
و�حليو�ين  �لنباتي  �لإنتاج  وتوزيع  �أبوظبي،  �إم��ارة  يف 

ح�صب �ملناطق �لزر�عية بالإمارة.
�ل�صكر  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل  �لإح�������ص���اء  �إد�رة  م��دي��ر  ووج���ه���ت 
لأ�صحاب �ملز�رع و�لعمالة على تعاونهم مع فرق جمع 
لعملية  �ملطلوبة  �ملعلومات  بكافة  وتزويدها  �لبيانات 
�لعد �مليد�ين، موؤكدة �أن نتائج �ل�صجل �لزر�عي ت�صب 
يف خدمة �أ�صحاب �ملز�رع وت�صاعد على تطوير �لقطاع 
�لزر�عي و��صتد�مته، كما حتقق روؤية حكومة �أبوظبي 

للتنمية �مل�صتد�مة.

•• اأبوظبي - الفجر

خلدمة  �للكرتونية  �ل�صفحة  �صخ�صاً   38925 ز�ر 
�أطلقتها  و�ل��ت��ي   2020 �ل��ع��ام  خ��الل  �أمل"  "فر�صة 
�صرطة �أبوظبي بهدف �إعطاء فر�صة ملتعاطي �ملخدر�ت 
�ملرتتبة  و�لآث���ار  باأ�صر�رها  و�لتوعية  للعالج  للتقدم 

على �إدمانها . 

و�أو�صح �لعقيد طاهر غريب �لطاهري مدير مديرية 
�ملوقع تلقي  �أن  �أبوظبي   مكافحة �ملخدر�ت يف �صرطة 
نحو 207 طلباً و 64 ��صتف�صار� ومت مر�عاة �ل�صرية 
�لتامة للمتقدمني مع �ملوقع وتقدمي �لن�صح و�لإر�صاد 
للذين وقعو� يف بر�ثن هذه �لآفة وتعريفهم بالإجر�ء�ت 

�لعالجية �لتي تقدمها �ملوؤ�ص�صات �ملخت�صة. 
" �أ���ص��ه��م��ت ب���دور ر�ئ����د  يف  �أم���ل  "فر�صة  �إن  و�أ����ص���اف 

�آفة  �ن��ت�����ص��ار  م��ن  ل��ل��ح��د  �ملجتمعية  �ل�����ص��ر�ك��ة  تفعيل 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  �لعالقات بني  تعزيز  و  �مل��خ��درة  �مل��و�د 
و�ملدنية  �لر�صمية  �لتعاون مع �جلهات  �أهمية   موؤكد�ً 
�ملخدر�ت،  خطر  �صد  و�ملجتمعي  �ملوؤ�ص�صي  و�لتكاتف 
�ملتعاطني  مل�صاعدة  �خل��دم��ات  �أف�صل  تقدمي  ل�صمان 
على �لعالج منها و�لتوعية باأ�صر�رها و�لآثار �ملرتتبة 

على �إدمانها.

وذك����ر �أن ف��ر���ص��ة �ل���ع���الج ل��ل��م��ت��ع��اط��ني  م��ت��اح��ة دون 
م���ن مكافحة   43 �مل�����ادة  ح�����ص��ب  ق�����ص��ائ��ي��ة  م��الح��ق��ة 
�ملخدر�ت رقم )8( لعام 2016 و�لتي ن�صت على �أنه 
�ملخدر�ت  متعاطي  على  �جلز�ئية  �لدعوى  تقام  " ل 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية �إذ� تقدم تلقاء نف�صه �أو زوجه �أو �أحد 
�لإدمان  �إىل وحدة عالج  �لثانية  �لدرجة  �أقاربه حتى 
�أو �لنيابة �لعامة �أو �ل�صرطة طالباً �لعالج فيودع لدى 

لتعزيز وتطوير االأن�شطة التكنولوجية يف الدولة
وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع 

مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والبتكار يف اإ�سبانيا 
•• اأبوظبي - الفجر 

�أعلنت وز�رة �ل�صناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
و�ل�صر�كة  �لتعاون  �إط��ار  تو�صيع  بهدف  �إ�صبانيا  يف  و�لبتكار  �لعلوم  وز�رة 
و�لتي  و�لتقني  �لعلمي  للتعاون  �خل��رب�ت يف عدة جم��الت حيوية  وتبادل 
و�لرتقاء  وتطبيقاتها،  �لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات  تطوير  تت�صمن 
بالبحث و�لتطوير وتعزيز منظومة �لبتكار �لوطنية مبا يعزز �لتوجه نحو 

�لتحول �إىل �قت�صاد قائم على �ملعرفة يعتمد على �لتكنولوجيا �ملتقدمة
وق���ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م، م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��و���ص��ف �لأم�����ريي، وزي����رة دولة 
و�لبتكار  �ل��ع��ل��وم  وزي���ر  دوك����ي،  ب��ي��درو  وم��ع��ايل  �مل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا 
�صوينع  �أحمد  عمر  �صعادة  بح�صور  �فرت��صي  �جتماع  خ��الل  �لإ���ص��ب��اين، 
ماجد  و�صعادة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة  وز�رة  وكيل  �ل�صويدي، 
�ألفاريز  و�صعادة  �ل�صبانية،  �ململكة  ل��دى  �لدولة  �صفري  �ل�صويدي،  ح�صن 
بالإ�صافة  �لإم���ار�ت،  دول��ة  لدى  �لإ�صبانية  �ململكة  �صفري  �أنطونيو،  بارثي 
�إىل عدد من قياد�ت �لوز�رتني وذلك من �أجل تعزيز �صبل �لعمل �مل�صرتك 

لتطوير حلول تكنولوجية وتقنيات جديدة ت�صاهم يف
تعزيز وتنويع �لقطاعات �حلالية وخلق قطاعات �قت�صادية جديدة قائمة 

على �ملعرفة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة

نقلة وطنية
وز�رة  �لتعاون مع  �إىل  "نتطلع  �لأم��ريي،  يو�صف  بنت  �صارة  وقالت معايل 
روؤية  �صمن  �مل�صرتك  �لعمل  �أو����ص��ر  لتعزيز  �إ�صبانيا  يف  و�لبتكار  �لعلوم 
وطنية لتطوير �لقطاعات �ل�صناعية �ل�صرت�تيجية، وبناء منظومات عمل 
ت�صهم يف حتقيق �لتنمية �ل�صناعية وتطوير قدر�تنا �لتكنولوجية و�لطالع 
على �أف�صل �لتجارب �لدولية يف هذ� �لإطار ونقلها �إىل دولة �لإمار�ت مبا 

يعزز �لتوجه نحو �لتحول �إىل �قت�صاد قائم على �ملعرفة"

جماالت ذات اأولوية
من جانبه، قال �صعادة بيدرو دوكي، وزير �لعلوم و�لبتكار �لإ�صباين: "متثل 
عام  �إط��ار  وتاأ�صي�ض  �لعلمي  �لتعاون  لزيادة  لبلدينا  فر�صة  �لتفاقية  هذه 
�ل�صحة  مثل  �أهمية  ذ�ت  قطاعات  وتنمية  تطوير  ي�صمن  �لتعاون  لهذ� 
�ل�صطناعي  و�ل��ذك��اء  و�لنقل  و�لف�صاء  �ملتجددة  و�لطاقة  �حلياة  وعلوم 
و�ل�صناعة من �جليل �لر�بع مبا �صي�صاعد بلدينا على مو�جهة �لتحديات 

�لعاملية"
�لعلمية  �مل��ج��الت  �ل��ت��ع��اون يف  ف��ر���ض  ع��ل��ى حت��دي��د  �ل���وز�رت���ان،  و�صتعمل 
و�لتكنولوجية، وتطوير �إطار موؤ�ص�صي من �أجل تعزيز وتطوير �لتعاون بني 
�لتكنولوجيا  �ملعرفة وتبني  �أولوية، مثل توطني  �لبلدين يف جمالت ذ�ت 
جائحة  فر�صتها  �ل��ت��ي  �لآث����ار  م��ن  للتخفيف  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  �ملتقدمة 

كوفيد19- على �لقت�صاد�ت �لعاملية
قطاع  يف  و�خل���رب�ت  �ملعرفة  وت��ب��ادل  تطوير  جم��ال  يف  �لتعاون  �صيتم  كما 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وب��ح��ث �أف����ق تنمية وت��ط��وي��ر هذ� 
و�لأكادميي،  �ل�صناعي  �لقطاعني  بني  �لتعاون  وتعزيز  �حليوي،  �لقطاع 
وتطوير م�صاريع �لبحث و�لتطوير �مل�صرتكة، و�عتماد بروتوكولت تبادل 
�لعلمية  �مل�صاريع  متكن  �لتي  �لفنية  و�ل��ق��در�ت  �لفكرية  و�مللكية  �ملعرفة 

و�لتكنولوجية

تعاون علمي
و�لتقني،  �لعلمي  للتعاون  �لتفاهم عدة جمالت حيوية  وت�صمنت مذكرة 
�ل�صناعية  لالأقمار  �لتجاري  �لتطوير  ي�صمل  مبا  �لف�صاء،  �أنظمة  ومنها 
�ل�صغرية متعددة �ل�صتخد�مات، وتقنيات �ل�صت�صعار عن بعد، و�لت�صالت، 
وع��ل��وم �ل�����ص��ح��ة و�حل���ي���اة، و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة، وت��ط��وي��ر ق����در�ت �لذكاء 
�لتمكينية من �جليل  �ل�صناعة  بال�صناعة، وتقنيات  �ل�صطناعي �خلا�صة 
�مل�صانع  ومتكني  �لر�بعة،  �ل�صناعية  �لثورة  تقنيات  تبني  ومتكني  �لر�بع، 

�لذكية، و�لروبوتات و�ملعد�ت و�ملركبات ذ�تية �لتحكم.

اجل�سمي يهدي »قول وفعل« اإىل حمدان بن حممد 
»فزاع«  يف ختام برنامج امليدان

•• دبي - الفجر

�إهد�ًء �ىل �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي 
ح�صني  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ف��ن��ان  ���ص��ع��ادة  ق��دم  "فز�ع"، 
�أغنية  �لعادة"  ف��وق  �مل��ف��ّو���ض  "�ل�صفري  �جل�صمي 
"قول وفعل" خالل م�صاركته يف حفل ختام �لن�صخة 
من  �ل�16  و�لن�صخة  لليولة  ف��ز�ع  لبطولة  �ل�21 
ب��رن��ام��ج �مل���ي���د�ن، م��ن ك��ل��م��ات �ل�����ص��اع��ر حم��م��د �ملر 
زيد  وتوزيع  �ل�صعيد،  فايز  �لفنان  و�أحل��ان  بالعبد 
قال  و�ل��ذي  ندمي ومك�صاج وما�صرت ماجد �صالح، 
بني �أبياتها �ل�صعرية: حمد�ن يا بدٍر كَمل �َصّد و�َصَند 
، قول وفعل على .. جمّرتنا .. نَزل و�أ�صقى �لبقاع 
�ل�صنوية يف  �أن م�صاركته  �لبايدة و�عترب �جل�صمي 

لدعم  هي  لليولة  ف��ز�ع  لبطولة  �خلتامي  �حلفل 
هذ� �ملوروث �ل�صعبي �لجتماعي �لهام، و�مل�صاهمة 
يف �ملحافظة عليه بني �لأجيال �ملتعاقبة، موؤكد�ً �أن 
فن �ليوله هو من �لفنون �لإمار�تية �لأ�صيلة �لتي 
حتمل جذور تاريخية مرتبطة مبظاهر �حلما�صة 
و�لفخر و�لفرح عند �لأج��د�د، �صاكر�ً �هتمام �صمو 
�ل�صيخ حمد�ن بن حممد "فز�ع" �مل�صتمر يف �إظهار 
هذ� �ملوروث �ل�صعبي و�إبر�زه عرب م�صاركات �صبابية 
يف كل عام. هذ� وقد �أقيم �حلفل �خلتامي لبطولة 
تنظيم مركز  م��ن  �مل��ي��د�ن  وب��رن��ام��ج  لليولة  ف���ز�ع 
ح��م��د�ن ب��ن حممد لإح��ي��اء �ل����رت�ث، ون��ق��ل ب�صكل 
و�صارك  �لف�صائية،  دب���ي  �صما  ق��ن��اة  ع��رب  مبا�صر 
�أحالم و�لفنان عي�صة  باحللقة �لفنانة �لإمار�تية 

�ملنهايل و�ل�صاعر �صيف �ل�صعدي.
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للبقاء ب�شحة جيدة تناول الطعام ال�شحي، الذي يت�شمن املزيد من  ي�شرتط 
الفواكه واخل�شروات واحلبوب الكاملة واللحوم اخلالية من الدهون ومنتجات 
اأنه توجد  اإال  االألبان قليلة الد�شم. ورمبا يبدو ذلك منا�شبا للجميع تقريبا، 
بع�ص االختالفات الدقيقة بني االأنظمة الغذائية ال�شحية للرجال واخلا�شة 

بالن�شاء، على الرغم من اأننا نت�شارك يف 98.5% من احلم�ص النووي لدينا.
دورا  تلعب  قد  االأطعمة  بع�ص  فاإن   ،)Onhealth( هيلث(  )اأون  ملوقع  وفقا 
�شحيا هاما يف النظام الغذائي للرجال خا�شة مع م�شاكل الربو�شتاتا، وم�شاكل 

الهزال وبناء الع�شالت.

وفقا لأكادميية �حلمية وعلم �لتغذية �لأمريكية 
 Academy of Nutrition and(
�ل�صحي  �لغذ�ئي  �لنظام  ف��اإن   ،)Dietetics
للرجال ي�صتمل يوميا على ما ل يقل عن كوبني 
�لكوب من �خل�صار  �لفاكهة وكوبني ون�صف  من 
�إىل  �إ�صافة  و38 غر�ما على �لأقل من �لألياف، 
ت��ن��اول خ��ب��ز �حل��ب��وب �ل��ك��ام��ل��ة، وم���ا ل ي��ق��ل عن 
�أ�صبوعيا،  �لأ�صماك  من  ح�ص�ض   3 �إىل  ح�صتني 
�لزيوت  مثل  �مل�صبعة  غ��ري  �ل��ده��ون  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

و�ملك�صر�ت.
مع �لتاأكيد على تناول �لأطعمة �لغنية بالألياف، 
�لتحكم يف �جلوع ودرء بع�ض  و�لتي ت�صاعد على 

�أنو�ع �ل�صرطان مثل �لربو�صتاتا و�لقولون.
بالعنا�صر  ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي غني  �ت��ب��اع  ف���اإن  ل��ذل��ك 

�لرجال  بها  يتحكم  �لتي  �لطرق  �أ�صهل  �لغذ�ئية 
تناول بع�ض  �لتاأكد من  يف �صحتهم، حيث يجب 
فيما  �خل��رب�ء  ير�صحها  و�لتي  بانتظام  �لأطعمة 

يلي:

اللحوم احلمراء
يف �ملتو�صط، يتناول �لرجال كميات من �لربوتني 
�أك���رث م��ن �ل��ن�����ص��اء، ول ���ص��رر يف ذل���ك، ح��ي��ث �إن 
�لربوتينات تعد خيار� �أف�صل من �لكربوهيدر�ت، 
�ل�صعر�ت  م��ن  �مل��زي��د  ي�صتهلك  �جل�����ص��م  �أن  ك��م��ا 
�حل���ر�ري���ة يف ح���رق �ل���ربوت���ني، ف�����ص��ال ع��ن �أنها 
عليها.  و�حلفاظ  �لع�صالت  كتلة  بناء  يف  ت�صاعد 
ولكن ي�صرتط يف تناول �للحوم �حلمر�ء �أن تكون 

خالية من �لدهون، و�أل يتم تناولها يوميا.

املحار
منخف�صة  �لد�صم  قليلة  �لأطعمة  �أحد  هو  �ملحار 
�ل�صعر�ت �حلر�رية وعالية �لربوتني، وهو طعام 
�ملناعة  زي��ادة  ي�صاعد يف  لأن��ه  �صخ�ض،  مفيد لأي 
ي�صتفيدون  قد  �لرجال  �أن  �إل  �خلاليا،  و�إ�صالح 

منه �أكرث بف�صل �لزنك.
�أف�صل �مل�صادر �لطبيعية للزنك،  �أحد  يعد �ملحار 
و�لذي يعمل على تعزيز هرمون �لت�صتو�صتريون 
فر�ض  م���ن  ي��زي��د  �ل���زن���ك  ن��ق�����ض  �إن  �إذ  ك���ذل���ك، 
�لإ�صابة بالتهاب �أو ت�صخم �لربو�صتاتا بالإ�صافة 

�إىل خطر �لإ�صابة ب�صرطان �لربو�صتاتا.

االأ�شماك الدهنية
ت��ن��اول �لأ�صماك  ف���اإن  مل��وق��ع )هيلث لي���ن(  وف��ق��ا 
و�ل�صردين، يفيد �جل�صم  �ل�صلمون  �لدهنية مثل 
يف �حل�صول على �أحما�ض �أوميغا 3 �لدهنية �لتي 

تقلل من خماطر �لإ�صابة باأمر��ض �لقلب.
�صحيح �أنه ميكن �حل�صول على دهون �أوميغا 3 

من م�صادر �أخرى، 
�لرهان  هو  �ل�صمك  ف��اإن  للرجال،  بالن�صبة  لكن 
مثل  �لنباتية،  �مل�����ص��ادر  لأن  ذل��ك  �أم��ان��ا،  �لأك���رث 
تلك �ملوجودة يف زيت �لكانول وزيت بذور �لكتان، 
بارتفاع خماطر  �لدر��صات  بع�ض  �رتبطت يف  قد 

�لإ�صابة ب�صرطان �لربو�صتاتا.
�إذ� كانت توؤملك ع�صالتك بعد �لتمرين، �أو يوؤملك 
ظ��ه��رك ع��ن��د �ل���ص��ت��ي��ق��اظ ���ص��ب��اح��ا، ف��ق��د حتتاج 
فالزجنبيل  طعامك،  �إىل  �لزجنبيل  �إ�صافة  �إىل 
م�صاد لاللتهابات مثل �لإيبوبروفني، فهو يقلل 
من �لتورم وله تاأثري م�صكن لالأمل. كما �أنه تتم 
در��صته ك�صالح حمتمل �صد �صرطان �لربو�صتاتا.

الكرز
�لكرز مفيد للم�صابني بالنقر�ض، و�لذي ي�صيب 
�إحدى  �أظ��ه��رت  فقد  �لن�صاء،  م��ن  �أك���رث  �ل��رج��ال 
ق���د ع��ان��ي��ت م���ن نوبة  ك��ن��ت  �إذ�  �أن�����ه  �ل���در�����ص���ات 
نقر�ض من قبل، فاإن فر�ض تكر�رها تقل مبقد�ر 
يوميا.  ك��رز  حبات   10 تناولت  ح��ال  يف  �لن�صف 
�لع�صالت  �آلم  تخفيف  يف  كذلك  �لكرز  وي�صاعد 

و�للتهابات.

الزبادي واحلليب
يجب  ول��ك��ن  �لع�صالت،  ب��ن��اء  يف  �لأل��ب��ان  ت�صاعد 
�حل���ر����ض ع��ل��ى ع����دم ����ص��ت��ه��الك �ل��ك��ث��ري منها. 
ويحتاج �لرجال �إىل كمية �أقل من �لألبان مقارنة 
بالن�صاء، لأن ��صتهالك �لكثري من �لكال�صيوم قد 
�إحدى  �أظ��ه��رت  فقد  ل��ه��م،  بالن�صبة  ���ص��ار�  ي��ك��ون 
�ألف   29 من  �أك��رث  على  �أجريت  �لتي  �لدر��صات 
�ألفي  �أكرث من  تناولو�  �لذين  �أن  رجل يف فنلند� 
مليغر�م من �لكال�صيوم يوميا كانو� �أكرث عر�صة 

لالإ�صابة ب�صرطان �لربو�صتاتا �ملتقدم.

االأفوكادو
�ملك�صر�ت  مثل  بالدهون  غنية  �لأف��وك��ادو  فاكهة 
وزيت �لزيتون، وهي ت�صاعد يف رفع �لكولي�صرتول 
�جليد وخف�ض �لكولي�صرتول �ل�صار. كما حتتوي 
ت�صاعد  �لتي  �لأك�صدة،  م�صاد�ت  من  �لكثري  على 
يف تقليل تلف �خلاليا، خا�صة يف �جلزء �لأخ�صر 
�ل��د�ك��ن م��ن �للحم �ل��ق��ري��ب م��ن �ل��ق�����ص��رة. ومع 
ذلك، ل تفرط يف ��صتهالك �لأفوكادو، �إذ تت�صمن 

�صعر�ت حر�رية مرتفعة.

الطماطم

ت�صمى  �لتي  �لأك�صدة  مب�صاد�ت  غنية  �لطماطم 
�ل��الي��ك��وب��ني. وق��د �أظ��ه��رت �ل��در����ص��ات �أن تناول 
�لغذ�ئي  �لنظام  يف  بالليكوبني  �لغنية  �لأطعمة 
ب�صرطان  لالإ�صابة  عر�صة  �أق���ل  �ل��رج��ال  يجعل 
�لربو�صتاتا. وملادة �لاليكوبني فو�ئد �أخرى، فهي 
بانخفا�ض  �رتبطت  �لتي  �لأك�صدة  م�صاد�ت  �أحد 

خطر �لإ�صابة باأمر��ض �لقلب.

خ�شروات متنوعة
تعد �خل�صرو�ت من �أكرث �لأ�صياء �ل�صحية �لتي 
مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا. ل��ك��ن �لع��ت��م��اد ع��ل��ى ن���وع و�حد 
بع�ض  م��ن  �صيحرمك  �خل�����ص��رو�ت  م��ن  �ثنني  �أو 
ذ�ت  فاخل�صرو�ت  �لأط��ع��م��ة،  ه��ذه  ف��و�ئ��د  �أف�صل 
كيميائية  م���و�د  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �ملختلفة  �لأل�����و�ن 

متنوعة  جم��م��وع��ة  ت��ن��اول  ل���ذ�  خمتلفة،  نباتية 
�صحة  �أج��ل  من  خمتلفة  باألو�ن  �خل�صرو�ت  من 

مثالية.

كوب من القهوة
�صحي،  غ���ذ�ء  �أن��ه��ا  على  �لآن  �ل��ق��ه��وة  �إىل  ُينظر 
ي�صاعد يف  ب��اع��ت��د�ل  �لقهوة  �صرب  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 
و�ن��خ��ف��ا���ض خماطر  �مل��ب��ك��ر،  �مل����وت  خ��ط��ر  تقليل 

�لإ�صابة بالنقر�ض وتليف �لكبد و�ل�صكري.
�لنظام  �ح��ت��و�ء  ���ص��رورة  �إىل  �لن��ت��ب��اه  لكن يجب 
نظر�  �أي�صا  �لأطعمة  هذه  على  للرجال  �لغذ�ئي 
و�لف�صتق  و�للوز  و�لتوت  �لرمان  مثل  لأهميتها، 
�ل��د�ك��ن��ة و�ل��ك��ب��د و�لبي�ض  و�مل����وز و�ل�����ص��ي��ك��ولت��ة 

و�لفا�صوليا.

اأ�شهل الطرق التي يتحكم بها الرجال يف �شحتهم

اأطعمة تلعب دورا �سحيا هاما يف النظام الغذائي للرجال

ما  وفق  �ملبكرة،  �لر�أ�ض  �أور�م  �أعر��ض  �إىل  تعّرفو� 
�أمر��ض  يف  �لخت�صا�صي  ملع،  ماهر  �لدكتور  قاله 

�لأع�صاب و�لدماغ عند �لأطفال.
"�لدماغ  قائاًل:  ملع حديثه  �لدكتور ماهر  ي�صتهل 
مثله مثل �صائر �أع�صاء �جل�صم �لأخرى؛ قد ُي�صاب 
�ل��ن��وع �حلميد  �أن تكون م��ن  ب����اأور�م، و�ل��ت��ي ميكن 
يتم  �لأور�م  جميع  ب���اأنَّ  علماً  �خل��ب��ي��ث،  �ل��ن��وع  �أو 
ت�صنيفها وفقاً لدرجة خبثها من و�حد �إىل �أربعة، 
وكلما ز�دت �لدرجة؛ كانت ن�صبة �خلاليا �خلبيثة 

د�خل �لورم �أعلى.
وعملياً ُتق�ّصم �لأور�م يف �لدماغ �إىل جز�أْين:

�خللفية  �مل����ن����ط����ق����ة  �أور�م  لتي -  �
Sous- حتت�صن �ملخيخ

.tentoriel
- �أور�م منطقة ن�صف 

�ل��������ك��������رة �مل����خ����ي����ة 
S u s -

.  tentoriel
علماً باأّن �لأور�م �لتي تظهر يف �ملنطقة �خللفية من 
�لدماغ هي �لأكرث �صيوعاً، وميكن �أن تظهر يف �أي 
مرحلة عمرية، لكن غالباً ما تظهر �لأعر��ض عند 
�لبالغني  ول��دى  �صنو�ت،   7-4 �صن  بني  �لأط��ف��ال 

بعد �صن 50-60 عاماً".
�أعر��ض  ع��ن  مل��ع متحدثاً  م��اه��ر  �ل��دك��ت��ور  وي��ت��اب��ع 
�أور�م �لدماغ: "تظهر �لأعر��ض عادة نتيجة �رتفاع 
�ل�صغط يف �لدماغ، �إذ كلما ز�د حجم �لورم؛ ميكن 
د�خل  �لبطينات  يف  �مل���اء  دور�ن  جم��رى  ُيقفل  �أن 
�لدماغ م�صبباً �رتفاعاً يف �صغط �ملاء د�خل �لدماغ، 
�لأعر��ض  عملياً  ت��ب��د�ً  ب��ال��ذ�ت  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  ويف 
باأي  �مل�����ص��اب  ي�صعر  �أن  �ل���ن���ادر  م��ن  �إذ  ب��ال��ظ��ه��ور؛ 

عار�ض قبل هذه �ملرحلة؛ ب�صبب 

�لورم �ملوجود يف �لدماغ. و�لأعر��ض هي كالآتي:
�أي وقت،  �أن حت�صل يف  �لتي ميكن  �ل��ر�أ���ض  �آلم   -

وقد جتعل �ملري�ض ي�صتيقظ لياًل ب�صببها.
- �لتقيوؤ.

- �ل�صعور بالدوخة.
�لعني مو�صعه  �لروؤية )لأنَّ ع�صب  �لت�صو�ض يف   -
يتجز�أ  ل  ج��زء  وه��و  للر�أ�ض،  �لد�خلية  �جلهة  من 
ي�صيب  مرتفع  �صغط  ب���اأي  وي��ت��اأث��ر  �ل��دم��اغ،  م��ن 

�لدماغ(.
- نوبة �صرع قد ت�صي بوجود ورم �أي�صاً يف منطقة 
لأنَّ  Sus-tentoriel؛  �مل��خ��ي��ة  �ل��ك��رة  ن�صف 
�لورم ميكن �أن يهيج ق�صرة �لدماغ، ومن �ملعروف 
�أّن �أي تهيج لق�صرة �لدماغ ميكن �أن يوؤدي �إىل نوبة 

�صرع".
ويوؤكد �لدكتور ماهر ملع �أّن "بع�ض �لأور�م قد 
تكون خلقية؛ �أي موجودة مع �لطفل منذ 
بالنمو  تبد�أ  �لوقت  ولدت��ه، ومع مرور 
ت���دري���ج���ي���اً؛ ه��ن��ا ن��ت��ح��دث ع���ن خلل 
تكّون  ح���ني  �لأن�������ص���ج���ة  يف 
�جل������ن������ني 

عند  ع��ادة  ن�صاهدها  �لأور�م  وه��ذه  �أم���ه.  بطن  يف 
�لأطفال �ل�صغار، وعادة ل تكون من �لنوع �خلبيث، 
ب��و���ص��اط��ة �جلر�حة  ����ص��ت��ئ�����ص��ال��ه��ا  يف ح���ني مي��ك��ن 

وُي�صفى �لطفل �ملري�ض".
�أور�م �لدماغ  "غالبية  �أّن  ويرى �لدكتور ماهر ملع 
ُتعالج باجلر�حة، لكن �مل�صكلة تكمن يف �أّن �لو�صول 
�إىل هذه �لأور�م ل يكون يف جممل �لأحيان �صهاًل، 
ويف �أح��ي��ان �أخ��رى قد ي��رتك �إز�ل���ة �ل��ورم �أعر��صاً 
منطقة  ويف  �حلجم  كبري  ك��ان  �إذ�  فالورم  �صلبية؛ 
�لأ���ص��ف قد يخّلف  �ل��دم��اغ؛ مع  ح�صا�صة ج��د�ً من 
�لن�صفي،  �ل�صلل  م��ث��ل  خ��ط��رية،  �صحية  م�صاكل 
لذلك  �لنطق،  يف  قوية  وم�صاكل  �لب�صر،  ف��ق��د�ن 

فاإنَّ جر�حة �إز�لة �لورم لي�صت د�ئماً ناجحة.
�أي  ل��ه  لي�ض  �لكيميائي  �ل��ع��الج  �أّن  ح��ني  يف  ه���ذ� 
�إمنا ُي�صار �إىل  �أور�م �لدماغ.  �إيجابية على  نتيجة 
��صتعمال �لعالج �لإ�صعاعي قبل �جلر�حة؛ لتقلي�ض 
حجم �لورم، �أو بعد �جلر�حة، وهذ� �لأخري يتم يف 
مل  �ل��ت��ي  �حل���الت  يف  خ�صو�صاً  �لأح��ي��ان،  غالبية 
ي�صتطع �لطبيب �جلر�ح �لو�صول فيها �إىل موقع 
�لورم ب�صبب خطورة موقعه، في�صتئ�صل جزء�ً منه، 
و�جلزء �ملتبقي ُيعالج باجلل�صات �لإ�صعاعية، �أو 
يف ح��ال وج��د �جل���ر�ح �أن �ل���ورم ق��د طال 

بع�ض �لأن�صجة �ملجاورة، 
�لإ�صعاعي  �لعالج  �إج��ر�ء  �إىل  فُي�صار 
ل����ل����م����ن����ط����ق����ة؛ ل�����ت�����دم�����ري �خل�����الي�����ا 
تطورها  لتجّنب  �ملتبقية،  �ل�صرطانية 

يف �مل�صتقبل".

اأعرا�ص اأورام الراأ�ص املبكرة والعالجات املتاحة
اأي غري �شرطانية،  الراأ�ص حميدة  اأورام  ال�شاّذة يف الدماغ. بع�ص  اأو منو للخاليا  الورم الدماغي هو كتلة 
ل النمو وكذلك  د معدَّ وبع�شها �شرطانية خبيثة.هذا وتختلف �شرعة منو الورم يف الدماغ ب�شورة كبرية. ُيحدِّ

مو�شع الورم يف الدماغ مدى تاأثريه على وظيفة اجلهاز الع�شبي للمري�ص.

األحد   7  مارس   2021  م   -   العـدد   13182  
Sunday    7  March   2021   -  Issue No   13182



24

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/و�دي نو�صكل للنقليات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�صة رقم:1701092 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حممد �ل�صمغه �صريو �لنوبي �لعامري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك يافور قر�ن �لنوبي �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مرطبات �لعزم

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1022253 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صلطان عبد�لعزيز جا�صم حميد �لزعابي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف جمعه �صامل جمعه ح�صن �حلو�صني
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كافترييا �صوق �ملدينة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3004429 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حممد عبد�هلل علي حممد �لكعبي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل ر��صد عبد�هلل مذيوبى �لكتبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�خلط �لخ�صر للنجارة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ليدوية ذ.م.م رخ�صة رقم:1014768 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة هدى �صامل غاب�ض �خلمي�صي %51

تعديل ن�صب �ل�صركاء/حممد عبا�ض حممد �ليا�ض من 51% �ىل %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف غنيه حممد �صالح نا�صر �لقا�صمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
لل�صيل  �ملز�ج  �ل�ص�����ادة/خياط  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لعبايا رخ�صة رقم:1137816 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صامل خلفان �صليمان عامر �حلر��صى %100
تعديل وكيل خدمات/حذف مرمي �لتاهيل �و�صلو

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد بياليت ح�صني حممد فاروق

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/جنمة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1551021:ل�صمحة للتجارة   رخ�صة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/بيز�ج  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتعهد�ت �لفر�ح و�ملنا�صبات
رخ�صة رقم:CN 2256141  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإع����������الن
�مل�صاعده  �لعماله  خلدمات  �لغربية  �ل�ص�����ادة/مركز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2490818 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة على ح�صن يو�صف �حمد �حلو�صنى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف ر��صد مبارك حممد �ملن�صورى
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد حممد �صعيد ر��صد �ملزروعى

تعديل ر�أ�ض �ملال / من  null �إىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ مركز �لغربية خلدمات �لعماله �مل�صاعده ذ.م.م
AL GHARBIA CENTER FOR LABOUR WORKS SERVICES L.L.C

�إىل/ مركز �لغربية خلدمات �لعماله �مل�صاعده - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م
AL GHARBIA CENTER FOR LABOUR WORKS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جنفي �نرتنا�صيونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345787           بتاريخ : 28/02/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جنفي �نرتنا�صيونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م.
�ل�صيخ ز�يد،  – �لو�صل، �صارع  وعنو�نة: معر�ض رقم 2 ملك �ل�صيخ حممد بن، �حمد بن جمعه �ل مكتوم 

�ض.ب 39025، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  �لأقم�صة ومو�د  م�صتح�صر�ت تبيي�ض 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

�أ�صنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�صف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات t8 SEVEN"4" بحروف لتينية فنية بلون �أ�صود يف خلفية بي�صاء 
ومت كتابة حرف " t" بني رقمي 4 و 8، ومت كتابة رقم 8 بدون لون ومت و�صع نقطتني ��صودين د�خل رقم 8 

ومت و�صع " SEVEN" حتت 4t8 كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�ألف برودكت�ض م م ح

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 345258           بتاريخ : 20/02/2021
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �ألف برودكت�ض م م ح.
وعنو�نة: مدينة �ل�صارقة للن�صر، �ملنطقة �حلرة، �ض.ب 73111، �ل�صارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملالب�ض، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  �لأقم�صة ومو�د  م�صتح�صر�ت تبيي�ض 
وجلي وك�صط، �صابون، عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صر�ت جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات �أ�صنان، 

م�صتح�صر�ت جتميل للعناية بالب�صرة، كرميات تبي�ض �لب�صرة، م�صتح�صر�ت جتميل لأغر��ض �لتنحيف.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�صف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات ALIF NATURALS بحروف لتينية بارزة باللون �لأبي�ض يف 
خلفية �صود�ء، وتظهر فوق هذ� �مل�صمى �صورة �لكفني عليا و�صفلى كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.

�ل�صرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�صيار�ت �لتالية عن طريق �صركة �لإم��ار�ت للمز�د�ت ���ض.ذ.م.م يف متام �ل�صاعة 
�خلام�صة م�صاء�ً يوم �لأحد �ملو�فق 14 مار�ض 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��ض مر�جعة ق�صم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#     
1662069HYUNDAI ACCENTKMHCT41D3FU829204Q43513205\2016\1753
2660733MITSUBISHI CANTERJL7B6G1P7EK009272Q17485205\2016\1553
3656239JEEP Liberty 20051J4GL48K65W608431F679882008/253   
4661008HONDA CIVICJHMFD16207S408587B704992010/2033   
5661277SHAC MANLZGJLNV448X004729 97182013/2679   
6662007SEAT LEONVSSZZZ1PZCR003065N653832014/2605   
7662002PEUGEOT 307VF33CNFUE5S022918D166382012/3848   
8654109MERCEDESBENZWDB2201651A252884A24362010/12196   
9607294MITSUBISHI Pajero 1997JMY0NV330VJ001903C161231999/1175  
10648610LAND ROVER DISCOVERY 1996SALLJGMM4TA514413A762111999/449  
11608031TOYOTA HaiceRZH1120023192C282672000/3753  
12607513HONDA Accord 1996SHHCE75100U014584C159602000/223  
13607897HYUNDAI SONATA 1997KMHCF21FPVU753835A914421998/2907  
14661233TOYOTA COROLLARKLBB42E098000391B20305207\2017\671
15661352NISSAN SUNNYKNMCC42H49P711784I25785207\2018\3456
16661654ASHOK LEYLAND FALCONMB1PBEWA4EE1N2386P94645207\2018\3456
17661028ASHOK LEYLAND FALCONYFH385639E38997207\2019\1081
18661198MAN TGA 33 360WMAHW2ZZ78P004678J90047207\2017\2693
19661585ASHOK LEYLAND FALCONMB1KH1H6L72Y21331I93284207\2014\1334
20660220ASHOK LEYLAND FALCONZFH107369A43076207\2017\2273
21636716ASHOK LEYLAND FALCONMB1PBEJA682122934H87850207\2015\936
22630622MITSUBISHI ROSA LWJL5B3J6PX7PE01212F33629207\2016\2328
23661023LEXUS LX 470JTJHT00W123515098F58942207\2015\832
24661024TOYOTA CAMRY6T1BE42K08X508097N77627207\2015\832
25660830SAIC MG 350LSJA16E31GG082182C15340207\2019\414
26623999NISSAN Pickup 20163N6DD23X0GK013275C252042019/1660  
27660601HYUNDAI PICK UPKMFGE17F36C025762G837512011/880  
28633274TOYOTA Echo 2004JTDBW123140058564C973082014/2544  
29636699Ashok Leyand Falcon 2007MB1KH1H6L72Y21358I932852014/1334  
30617855Mitsubishi Outlander 2007JMYXRCU5W7U736516I692242011/480  
31633290TOYOTA Yaris 2008JTDBT923581266423F772512017/1834  
32633291NISSAN Pickup 2008JN6DD22S68X082154J887362017/2273  
33675549Honda Civic 2008JHMFD16358S413195E51896207\2018\741
34607655RANGE ROVER SPORTSALLSAA348A137152E85182011/62  
35621406NISSAN 2007JN6FE54S07X437810I164452013/1095  
36623874Mitsubishi RosaJL5B3G6P46PD05030E92612207\2018\3647
37606956DODGE 20081D7HA18258J163010P519451994/1527  
38607689ISUZU PICKUP 2007MPAEL33C87H535729I35528207\2013\514
39646006MITSUBISHI CanterFE635EA02946 77705208\2017\1584
40658638TOYOTA PREVIAJTNGE52M6FA047092K84933208\2017\951
41660977LEXUS ES 350JTHBK1GG5F2160897L27218207\2019\2284
42658686Foton Bus*******UG4795F163A36431200/2004/608
43660428Ashok Leyland FalconMB1PBEJAX82129725J88291207/200/899
44662209Foton BusMB1PBEJAX82129935J88286207/200/899

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182
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العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ص���م �ل�صركة : “هوم بلدرز للعقار�ت “ )�ض.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ص��ة : 537562

عن�و�نها : مكتب رقم 1105 ملك حمد �صهيل �خليلي - ديرة - رقة �لبطني  
�ل�صك�ل �لقانوين : ذ�ت م�صئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 68716

لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�صركة  بانحالل 

)2021/1/28( و�مل�صدق لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2021/1/28(
وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ��صتد�مة  305( ملك  حممد �لزبري علي - �خلليج �لتجاري -   -
45 يوما  – 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ص����م �مل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات
عن���و�ن����ه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد �لزبري علي - �خلليج �لتجاري 

 A صتد�مة�� -
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعيني

“ )�ض.ذ.م.م(  للعقار�ت  بلدرز  �مل�صفي �ملذكور �عاله للقيام بت�صفية » “هوم 
وعن�و�نها : مكتب رقم 1105 ملك حمد �صهيل �خليلي - ديرة - رقة �لبطني  

لدى  و�مل�صدق   )2021/1/28( بتارخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك 
�ل�صيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2021/1/28(

وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
A -   هاتف : )2226266 – 04(  - 305( ملك  حممد �لزبري علي - �خلليج �لتجاري - ��صتد�مة 
45 يوما  – 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
يف الدعوى رقم )2021/200( جتاري جزئي  

�ملقامة من / حممد �بر�هيم حممد خليفة 
�صد / �صارة بنت عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ملحمود 

تعيننا  مت  �أنه   ، فار�ض  بن  �بر�هيم  �حمد   / �حل�صابي  �خلبري  نحن  نعلن 
رقم  �لدعوى  يف  �صادر  بحكم  �حل�صابية  �خلربة  مبهمة  دبي  حماكم  من 
2021/200 جتاري جزئي )كما نعلن �ملدعي عليها حل�صور �جتماع �خلربة 
�ملقرر لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/3/10 �ل�صاعة 11.00 �صباحا 
وذلك مبقر مكتبنا �لكائن دبي ، ديرة ، �صارع �أل مكتوم ، بناية مكاتب ، مقابل 

دناتا ، �لطابق �لثالث 306   
اخلبري احل�سابي 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س  

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

 ، �جلن�صية  �صاتيجا  �صريوب  ر�م  �صاتيجا  ر�جي�ض  �ل�صيد  �أنا 
�لهند ، �أعالن نهاية �لعالقة �ل�صخ�صية و�لتعاقدية باأي �صفة 
ناريندر  �ل�صيد:  من  كل  مع   ، �أنو�عها  بجميع   ، يل  بالن�صبة 
ريد� د��ض و�ل�صيد/ بو�صان كومار و�أنني ل�صت م�صوؤول عن �أي 
�أو عقد يقوم به �أي منهم با�صمي �أو حتت  �أو تعامالت  �إجر�ء 
�أ�صماء �صركاتي و�أي عقد يربمه هوؤلء �لأفر�د �لذين يتحملون 
�لنتيجة ب�صفتهم �ل�صخ�صية ولي�ض لدينا �مل�صوؤولية �لقانونية 
قامو�  لقد  بهم.  �صلة  �أي  من  ويربئني   ، معهم  يتعامل  ملن 
بالفعل بالعديد من �ملعامالت دون �إذن من �ل�صركة و�لتي �صيتم 

�لتحقيق فيها. 

اإعالن انتهاء العالقة التعاقدية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
لدى حمكمة دبي الإبتدائية

الق�سية رقم )2020/4265( جتاري جزئي - دبي 
�ملرفوعة من / �لفار�ض �لذهبي للتعامل �لإلكرتوين �ض ذ م م 

�صد / �صركة ربا �لو�صم للتجارة ذ�ت م�صوؤولية 
مهنا بن حمد�ن بن عو�د �لرفاعى 

�ل�صادة �ملدعي عليهم : �صركة ربا �لو�صم للتجارة ذ�ت م�صوؤولية 
مهنا بن حمد�ن بن عو�د �لرفاعى 

مدعون حل�صور �إجتماع �خلربة �حل�صابية �ملقرر عقده �حلادية ع�صر� �صباحا )11.00( �ض وذلك يوم 
 .ZOOM لإثنني �ملو�فق 2021/3/8 م ....... وذلك عن طريق برنامج�

رقم �لتو��صل / 0589796038 لكى نتمكن من �إر�صال ر�بط �لإجتماع. 
 gmail.com@salemoffice123 / لمييل�

Meeting ID : 763  5392  9643
Passcode : VS7Kj6

�لرجاء تقدمي كافة �مل�صتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�سابي / �سامل حممد بالعمى 
رقم القيد 210 

اإعالن بالن�سر 
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2069(

�ملنذر : خالد عبد�لرحيم �صعبان 
�ملنذر �ليه �لثاين : �صارل �يوب �ل�صامي - لبناين �جلن�صية 

ينبه �ملخطر على �ملخطر �ليه مبوجب هذ� �لإخطار وحثه على �لوفاء باملرت�صد �لقيمة 
�ليجارية �مل�صتحقة وفقا لل�صيكات �ملرجتعة حتى تاريخه و�ملقدرة مببلغ 30.500 درهم 
�لعني  �خ��الء  و�صرعة  �صيك مرجتع  كل  �رجت��اع عن  دره��م غر�مة   1000 ملبلغ  بالإ�صافة 
و�صد�د  �لتعاقد  عند  عليها  كانت  �لتي  وباحلالة  �ل�صو�غل  من  خالية  وت�صليمها  �ملوؤجرة 
كامل �لقيمة �ليجارية حتى متام �لخالء مع ت�صليم �ملخطر �صهادة بر�ءة ذمة من كافة 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  وذلك حتت طائلة  �ملوؤجرة  بالعني  �ملوجودة  �خلدمات 
و�لق�صائية م�صافا �ليها �لر�صوم و�مل�صروفات وذلك خالل مدة �ق�صاها 30 يوم من تاريخ 

هذ� �لإخطار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�سر

)1699/2021( 
مقدم من �ملخطر : علي حممد جعفر حممد �هلي - �إمار�تي �جلن�صية 

�صد �ملخطر �ليه : حممد �صهباز ر�ز حممد �جاز - �جلن�صية : باك�صتاين    
ل�صد�د  �لع��الن  تاريخ  �أي��ام من  �ملدين خم�صة  �لد�ئنة متهل  ف��اإن   ، بناء عليه 
وكلفتها  درهما(  �لف وخم�صمائة  )ع�صرون  درهم   20500 بقيمة  �ل�صيك  قيمة 
بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث تعتزم �لد�ئنة ��صت�صد�ر �أمر� بالد�ء لذلك وجب 
ر�صوم  كافة  �ملدين  ، مع حتميل  �لدين  بقيمة  بالوفاء  �ملدين  �لتنبيه و�خطار 

وم�صروفات �لتقا�صي بالإ�صافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة.  
وتبنه على �ملدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�سر

)1701/2021( 
مقدم من �ملخطر : علي حممد جعفر حممد �هلي - �إمار�تي �جلن�صية 

�صد �ملخطر �ليه : موفيج �ل�صالم �صم�ض �لبيباري - �جلن�صية : بنغالدي�ض   
بناء عليه ، 

�أيام من تاريخ �لعالن ل�صد�د قيمة �ل�صيك  فاإن �لد�ئنة متهل �ملدين خم�صة 
بقيمة 30000 درهم )ثالثون �لف درهما( وكلفتها بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث 
تعتزم �لد�ئنة ��صت�صد�ر �أمر� بالد�ء لذلك وجب �لتنبيه و�خطار �ملدين بالوفاء 
بقيمة �لدين ، مع حتميل �ملدين كافة ر�صوم وم�صروفات �لتقا�صي بالإ�صافة 

�ىل مقابل �تعاب �ملحاماة.  وتبنه على �ملدين بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�سر

)2021/1697( 
مقدم من �ملخطر : علي حممد جعفر حممد �هلي - �إمار�تي �جلن�صية 

�صد �ملخطر �ليه : حممد �صاذب ح�صني عبد �لبا�صط - �جلن�صية بنغالدي�ض   
بناء عليه ، 

�أيام من تاريخ �لعالن ل�صد�د قيمة �ل�صيكات بقيمة  فاإن �لد�ئن ميهل �ملدين خم�صة 
وكلفه  درهما(  و�صتون  و�صتة  و�صتمائة  �لف  وخم�صون  وو�ح��د  )مائتي  دره��م   251666
بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث يعتزم �لد�ئن ��صت�صد�ر �أمر� بالد�ء لذلك وجب �لتنبيه 
ر���ص��وم وم�صروفات  كافة  �مل��دي��ن  م��ع حتميل   ، �ل��دي��ن  بقيمة  بالوفاء  �مل��دي��ن  و�خ��ط��ار 

�لتقا�صي بالإ�صافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وتبنه على �ملدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر
)2006/2021(
�ملنذر : �بهي�صيك �صريفا�صتافا فيجاي �صانكر لل �صريفا�صتافا - هندي �جلن�صية

هوية رقم )784198547410203( ومتثله قانونا �ملحامية / �آمنة �بر�هيم حممد ح�صن �ملح�صن - �إمار�تية �جلن�صية مبوجب 
�لوكالة رقم )494292/2020/18( - �لعنو�ن : �لإمار�ت �إمارة دبي ديرة دبي �صارع �ل مكتوم مبنى مركز �لد�نة �صقة 110 
 : 171300 - متحرك   : 043300665   �ض ب   : 043300766  فاك�ض   : ، ت   3075695060 �لطابق �لول مكاين 

�ملح�صن  �آمنة   / �ملحامية  بوكالة   -  Email:advoamnaalmuhsen@gmail.com   0562001170
�ملنذر �ليه / �صهيل �حمد �صكيل �حمد خان - هندي �جلن�صية - هوية رقم )784199347530463( - �لعنو�ن / �لإمار�ت - دبي 

- �ل�صوق �لكبري - 6 �صارع �ل�صوق - مكاين : 2800295230 - هاتف متحرك : 0564805265  
�ملو�صوع / �صيغة �لت�صريح باعالن �ملنذر �ليه بالن�صر لنذ�ر رقم �إخطار 2020/1/221467

�نه يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/2/23 �ل�صاعة 10 / �نا حممد �حمد �ملكلف بالعالن من قبل حماكم دبي ، �نتقلت لعالن 
�ملطلوب �عالنه على �لعنو�ن �ملو�صح �عاله وبعد �لبحث و�ل�صائل مل ��صتدل على �لعنو�ن وبالإت�صال لالإر�صاد ل يرد على �لهاتف 

وبالإت�صال باملنذر �ليه ل يرد على �لهاتف .. لذلك تعذر �لعالن. 
لذلك ، فاإننا نتوجه �ليكم بذلك �لإخطار �لعديل لتكليفكم بالوفاء �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمتكم ل�صالح موكلنا / �بهي�صيك �صريفا�صتافا 
�آمنة   / �ملحامية  قانونا  ومتثله   )784198547410203( رق��م  هوية   - �جلن�صية  هندي   - �صريفا�صتافا  لل  �صانكر  فيجاي 
�بر�هيم حممد ح�صن �ملح�صن - �إمار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة رقم )494292/2020/18(  وقدره 52230 درهم )�ثنان 
وخم�صني �لف ومائتان وثالثني درهم( يف موعد �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ ذلك �لخطار و�إل �صن�صطر �آ�صفني لتخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية بحقكم مع �لفائدة �لقانونية �ملرتتبة على ذلك ومع حفظ كافة �حلقوق �خلا�صة باملخطر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�سر

رقم )2020/792(
�ملنذر : �لدلل للعقار�ت 

�ملنذر �ليه : فر�يتي كوليك�صن لاللكرتونيات - �ض ذ م م 
�ملو�صوع : 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه بدفع �لقيمة �ليجارية عاجال حتى ل ي�صطر 
�ملنذر جمرب� من �تخاذ ما ير�ه منا�صبا من كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية  
يف خالل فرتة �ق�صاها )ثالثون يوما( �صهر� من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر 
�ملنذر  �صده  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  ��صفا  �ملنذر  �صي�صطر  و�إل 

�ليه مع حتميله كافة �لتعاب و�مل�صروفات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2063(

�ملنذر : عبد�هلل �صالح علي غامن �مل�صعبي 
بوكالة �ملحامية روؤيا �لعو�صي 

�صد �ملنذر �ليه / �صياء عبد�للطيف �صليمان حممود 
ننذركم ب�صد�د مبلغ وقدره 120000 درهم مائة وع�صرون �لف درهم وذلك 
خالل خم�صة �يام من تاريخ �لعالن و�إل �صن�صطر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�أد�ء  ��صت�صد�ر �مر  �لقانونية �لالزمة �لتي حتفظ حقوق موكلنا مبا فيها 
وم�صاريف  ر�صوم  كافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  �لق�صائية  �لدعوى  و�إق��ام��ة 

�لدعوى و�لفو�ئد و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�سر

)1702/2021( 
مقدم من �ملخطر : علي حممد جعفر حممد �هلي - �إمار�تي �جلن�صية 

�صد �ملخطر �ليها : طة خلدمات تنظيف �ملباين - ذ م م   
تاريخ �لع��الن ل�صد�د  �أي��ام من  �ملدين خم�صة  �لد�ئن ميهل  ف��اإن    ، بناء عليه 
قيمة �ل�صيكات �لبالغ 36000 درهم )�صتة وثالثون �لف درهما( وكلفتها بالوفاء 
بكامل �ملبلغ ، وحيث يعتزم �لد�ئن ��صت�صد�ر �أمر� بالد�ء لذلك وجب �لتنبيه 
و�خطار �ملدين بالوفاء بقيمة �لدين ، مع حتميل �ملدين كافة ر�صوم وم�صروفات 

�لتقا�صي بالإ�صافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وتبنه على �ملدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر
)1743/2021( 

مقدم من �ملخطر : علي حممد جعفر حممد �هلي - �إمار�تي �جلن�صية 
�صد �ملخطر �ليه : بدر مياه ��صالم �حمد ما�صرت - �جلن�صية : بنغالدي�ض   

بناء عليه ،  فاإن �لد�ئن ميهل �ملدين خم�صة �أيام من تاريخ �لعالن ل�صد�د قيمة 
�ل�صيكات �لبالغ 146666 درهم )مائة و�صتة و�ربعون �لف و�صتمائة و�صتة و�صتون 
درهم(وكلفه بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث يعتزم �لد�ئن ��صت�صد�ر �أمر� بالد�ء 
لذلك وجب �لتنبيه و�خطار �ملدين بالوفاء بقيمة �لدين ، مع حتميل �ملدين 
كافة ر�صوم وم�صروفات �لتقا�صي بالإ�صافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة.  وتبنه 

على �ملدين بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000324 يف  الدعوى رقم

 A إىل �ملدعي عليه  : غالدوين جون�ض نادوفيالفيتيل - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة  �ل�صارقة منطقة �لنهدة  بلوك�
بجو�ر �صحارى بالز� �لنهدة ومركز �ل�صفاء �لأوروبي �لطبي بناية تايجر 

�عالن بالن�صر باللغتني �لعربية و�لإجنليزية �مام مكتب �إد�رة �لدعوى 
رفعت �ملدعية : �ل�صركة �ملتحدة لل�صيار�ت و�ملعد�ت �لثقيلة - ذ م م  - �صد �ملدعي عليه : غالدوين جون�ض نادوفيالفيتيل 
- هندي �جلن�صية ، تطالب فيها بالتايل :  1- �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 448634.90 درهم مع 
�حت�صاب فائدة قانونية على�ملبلغ �ملذكور بو�قع 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د. 2- �حلكم بالز�م 
�ملادة و�ملعنوية �لتي حاقت بها عما  �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 30000 درهم كتعوي�ض عن �ل�صر�ر 
حلقها من خ�صارة ومافتها من ك�صب من جر�ء فعل �ملدعي عليه. 3- �لز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/24 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/3/3 م. 
مكتب اخلدمات الق�سائية
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000586 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عديل �أ�صلم حممد �أ�صلم 
جمهول حمل �لإقامة : �ل�صارقة - �لقليعة - بناية �لقاد�صية - �لطابق �ل�صاد�ض - �صقة 601 

نعلمكم بان �ملدعي / حممد عمر رحمت علي - باك�صتاين 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : �حلكم بالز�م �ملدعي عليه برد �ملبالغ �ملطالب به للمدعي وهو مبلغ وقدره 
درهم   5000 ومبلغ  و�ل�صيك  �لإقر�ر  قيمة  درهم   38000 وهي  غري(  ل  درهم  �لف  و�ربعون  ثالثة  )فقط  درهم   43.000
كتعوي�ض عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت باملدعي بالإ�صافة �ىل فائدة قانونية 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة. 
�نت مكلف بالرد بجل�صة 2021/3/17 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير �لدعوى رقم 11( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 

�مل�صتند�ت  وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.  عرب �لو�ت�صاب على �لرقم 065024274 
حرر بتاريخ 2021/3/3 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سمة احمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0006621 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / �حمد حممد �ملحمود
�ىل �ملحكوم عليه / مرمي حممد ربيع �لن�صر 

9189024
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/5 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�أعاله بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليها  بالرقم 
بدفع مبلغ 7000 درهم �صبعة �لف درهم ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات. و�لزمتها 
باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف.  حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
القا�سي/ حممد ح�سن املرزوقي 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - جميلة بلب�سري - مغربية اجلن�سية ب�سخ�سها 
وب�سفتها مالكه �سالون افران لل�سيدات

جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001265/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  جميلة بلب�صري - مغربية �جلن�صية ب�صخ�صها وب�صفتها مالكة �صالون �فر�ن لل�صيد�ت 

و   0507060043 رقم  هاتف   1801 رقم  �صقة  ��صتايل  هوم  بناية  �لنهدة  منطقة  �ل�صارقة  �إمارة 
 0508487789 و   0509455223

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �صركة نزية �لتجارية - ذ م م - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 3200 درهم

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل

حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي( جتاري   AJCFICIPOR2020 /0003173 يف  الدعوى رقم

�إيو�ن بناية  �إمارة عجمان - منطقة �ل�صو�ن قرب فندق  �ىل : فهد �صلطان �صلطان علي علوي  - جمهول حمل �لإقامة : 
برج عجمان AJMAN ONE TOWER 1  �لطابق 7 �ل�صقة رقم 716 �ض ب 13788 هاتف  0566753875 �لربيد 

 its.fahad@hotmail.com : للكرتوين�
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / بنك م�صر )فرع �ل�صارقة( �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �إمارة دبي منطقة ديرة بور�صعيد مقابل فندق 
bini@ ديرة �صيتي �صنرت مبنى �صيتي �فينيو هاتف رقم 042943940  فاك�ض 042555005 �ض ب 41333 �لربيد �للكرتوين

�لدعوى وحتديد جل�صة  قيد   -1 ب�������   للمطالبة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد   0507513425  -  alketbilaw.com
للنظر بها باأقرب وقت ممكن و�عالن �ملدعي عليه بالئحة �لدعوى �أ�صولت ، 2- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�صدد للمدعي مبلغا 
وقدره 99.645.47 درهم �إمار�تي ، ت�صعة وت�صعون �لف و�صتمائة وخم�صة و�ربعون و�صبعة و�ربعون فل�ض.  3- �لز�م �ملدعي عليه 
ب�صد�د �لفو�ئد �لقانونية عن مبلغ �ملطالبة بو�قع 12% وذلك �بتد�ء من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام. 4- �صم ملف 
�لق�صية رقم )2829/2020 عر�ئ�ض م�صتعجل( مللف �لق�صية. - �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   لذ� 
يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة د�ئرة دعاوى �ليوم �لو�حد �لثالثة حمكمة عجمان �صباح يوم ....... �ملو�فق 2021/3/10 
�ل�صاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة 

�صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/3/3 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية 

الء الأمريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف  الدعوى رقم AJCFICICPL2019/0002505  اأمر اأداء   
�إىل �ملدعي عليهم : حممد ب�صري كالتينغال - هندي �جلن�صية

م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  �لروي�ض   -  2
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/2/27 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �أعاله ل�صالح  �ملدعي / �ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت - ذ م م   
�لف  )�ثنان وع�صرون  22.040 درهما  للمدعي مبلغ  توؤدي  �ن  �ملدعي عليها  �لز�م   / بالتايل 
و�ربعون درهما( وفائدة قانونية قدرها %7 من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�صل يف 2019/2/26 

وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها �لر�صوم و�مل�صاريف.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�صتالمك هذ� �لتبليغ. 

حرر بتاريخ - 2021/3/3
القا�سي / وجدي بن ال�ساذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000432 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ليو زوزو�ن  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان منطقة �جلرف بناية �لكر�مة �صقة رقم 201 رقم مكاين 

  4987312888
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/15 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�صر  تاريخ  �يام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/1 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - حمكمة الإ�ستئناف املدنية الحتادية
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2021 /0000085 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �بر�هيم �حمد قا�صم �حمد 
رقم  هاتف   / �جلرف   / �لوىل  �ل�صناعية   / عجمان  �إمارة   : �لإقامة  حمل  جمهول 
�مل�صتاأنف �صدها �لوىل على عنو�ن وكيلها  )0556621488( و )067435298( تعلن 

�لقانوين مكتب )ح�صن �لعبدويل للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية(  
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/10 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان حمكمة 
�لإ�صتئناف �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى �ل�صتئناف 3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/3/4 م.   
مدير اخلدمات الق�سائية      
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - حمكمة الإ�ستئناف املدنية الحتادية
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2021 /0000085 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ندين جورج �ملرج  
رقم  هاتف   / �جلرف   / �لوىل  �ل�صناعية   / عجمان  �إمارة   : �لإقامة  حمل  جمهول 
�مل�صتاأنف �صدها �لوىل على عنو�ن وكيلها  )0556621488( و )067435298( تعلن 

�لقانوين مكتب )حممد يو�صف للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية(  
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/10 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان حمكمة 
�لإ�صتئناف �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى �ل�صتئناف 3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/3/4 م.   
مدير اخلدمات الق�سائية      
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000659 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عتيق فون  
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان - �لرميلة - �صارع �لكر�مة - مكاين رقم 2892693861 

هاتف رقم 0551488990  
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/17 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 1( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�صر  تاريخ  �يام من  ع�صرة 

عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/3 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      
مرمي ابراهيم البلو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• ال�شارقة-الفجر:

موؤ�ص�ض  م�صّبك،  مي�صيل  �لأمريكي  �لنا�صر  �أك��د 
“�إنرتلينك” للن�صر يف ولية ما�صات�صو�صت�ض  د�ر 
ب��ال��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �أن �جل��م��ه��ور �ل��غ��رب��ي يبدي 
وي��ب��دو هذ�  �ل��ع��رب��ي،  ب��ال��ع��امل  متنامياً  �ه��ت��م��ام��اً 
�لأعمال  على  �لطلب  �زدي����اد  يف  جلياً  �له��ت��م��ام 

�ملرتجمة من �للغة �لعربية.
�أن  �إىل  ع���ب���ا����ض،  ف���اط���م���ة  �مل���رتج���م���ة  و�أ������ص�����ارت 
�لكمية  �لناحية  م��ن  �مل��وؤه��ل��ني  �مل��رتج��م��ني  ن���درة 
هي  �ل��رتج��م��ة،  يف  �ل�صتثمار  ونق�ض  و�لنوعية، 
�ملعنية  �لن�صر  دور  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أب���رز 

بالرتجمة �لعربية.
“نادي  م�����ب�����ادرة  ج���ل�������ص���ات  �آخ�������ر  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�ل�صارقة  “هيئة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لنا�صرين” 
�لن�صر  ق��ط��اع  ل��دع��م  �إط���ار ج��ه��وده��ا  يف  للكتاب” 
ُبعد على  �أقيمت �جلل�صة عن  و�لرتقاء به، حيث 
حتت  للهيئة  �لتابعة  تقر�أ”  “�ل�صارقة  من�صة 
�ملرتجمة  �لأعمال  على  و�لطلب  “�ل�صوق  عنو�ن 

�لعربية و�لإجنليزية«.
و�صهدت �جلل�صة م�صاركة كل من �لكاتب و�لنا�صر 

وفاطمة  م�صّبك،  مي�صيل  و�ملو�صيقي  و�مل��رتج��م 
�ملخت�صة  �لأدب��ي��ة  و�مل�صت�صارة  �ملرتجمة  عبا�ض، 

بالن�صر �لدويل، و�أد�ر �جلل�صة �صيث رو�صو.
رحلة  “كليمنجارو:  كتاب  موؤلف  م�صّبك،  و�أ�صار 
�إىل  �لأفريقية”،  �لقارة  قمم  �أعلى  �إىل  م�صورة 
�ل��ت��ي ل تتجاوز  �مل��رتج��م��ة  ���ص��وق �لأع��م��ال  �صغر 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �لكتب  �إج��م��ايل  م��ن   3%
و�أنه وعلى �لرغم من �زدياد �لكتب �ملرتجمة من 
ما  عددها  �أن  �إل  �لإجنليزية،  �إىل  �لعربية  �للغة 

يز�ل �صغري�ً.
ت��ع��زز فهم  �ل��ت��ي  �ل��ك��ت��ب  وي�����ص��ع��ى م�����ص��ّب��ك لن�صر 
و�حرت�م �لثقافات �لأخرى، وحتتل ترجمة �لأدب 
�لعربي مكانة كبرية يف م�صروعه، حيث يعتربها 
ج����زء�ً ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن ر���ص��ال��ت��ه �ل��ر�م��ي��ة لتعريف 
�لقر�ء  وتقريب  �لعامل،  على  �لأمريكيني  �لقر�ء 

من بع�صهم من خالل �لأدب.
مع  �صنوياً  كتاباً   50 م��ن  �أك���رث  م�صّبك   وين�صر 
�صغرية  كتاب  لكل  �ملبدئية  �لطباعة  طلبات  �أن 
ذلك  يعو�ض  �أن��ه  �إل  ن�صخة،   5000 تتجاوز  ل 
�لنق�ض من خالل ن�صر كتب عن �ل�صوؤون �لد�خلية، 
و�لكتب �لثقافية �ملرجعية، وكتب �لطبخ �حلائزة 

على جو�ئز حملية وعاملية، ل�صتد�مة قدر�ت د�ر 
“�إنرتلينك” للن�صر.

�إنرتلينك  “��صتطاعت د�ر  وقال مي�صيل م�صّبك: 
تر�صيخ  �أن  ���ص��غ��رية-  تعترب  �أن��ه��ا  -رغ���م  للن�صر 
مكانتها وتعزيز قدرتها على �ل�صتجابة �ل�صريعة 
ل���الأح���د�ث و �مل��ت��غ��ري�ت يف �ل�����ص��وق، ح��ي��ث نقوم 
�ملجانية  �ل��دع��اي��ة  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اد�ً  كتبنا  بت�صويق 
ل�صمان مو��صلة جناحنا، كما نحر�ض على �إر�صال 
م��ق��ّي��م��ي ومر�جعي  �إىل  �ل��ن�����ص��خ  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
�لكتب، و�ملجالت �لأكادميية، و�ل�صحف و�ملجالت، 
ح�صور  �إىل  بالإ�صافة  �لكتب،  ومتاجر  و�ملدونني 
�مل���وؤمت���ر�ت وم��ع��ار���ض �ل��ك��ت��ب، ف�����ص��اًل ع��ن تلبية 
�لإنرتنت  عرب  و�لت�صويق  �لربيد،  عرب  �لطلبات 
�لإلكرتونية،  �لإخ���ب���اري���ة  �ل��ر���ص��ائ��ل  خ���الل  م��ن 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ص��ل  وم��ن�����ص��ات  و�مل�����دون�����ات، 

و�لربيد �لإلكرتوين«.
و�أ�صاف: “دور �لن�صر �مل�صتقلة �ل�صغرية مثل د�ر 
�لكتب  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  ه��ي  للن�صر  �إنرتلينك 
�ملرتجمة، لأنها ت�صهم يف �لنمو �لتدريجي لالأدب 
ملنح  �ل�صاعي  �ل��ه��دف  بتحقيق  وتنجح  �مل��رتج��م، 
معارفهم  وت��ع��زز  حقيقية،  عاملية  جتربة  �ل��ق��ر�ء 

باملكان وتاريخه وثقافته وعامله �لأدبي«.
�صغلت  �ل��ت��ي  عبا�ض  فاطمة  �صلطت  جهتها،  م��ن 
�خلارجية  �لعالقات  ق�صم  رئي�ض  من�صب  �صابقاً 
و�لتوزيع”  ل��ل��ن�����ص��ر  ن����ون  “د�ر  يف  و�ل���رتج���م���ة 
بالقاهرة، �ل�صوء على نق�ض �ل�صتثمار يف �لبنية 
يف  �لرتجمة  �صناعة  �حتياجات  لتلبية  �لتحتية 

جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت، ونق�ض 
بر�مج �لرتجمة �مل�صتد�مة، وقالت: “�أعاقت هذه 
�لعو�مل تطوير �صناعة �لرتجمة �لعربية، �إل �أن 
منحة  �صندوق  مثل  �لر�ئدة،  �ملبادر�ت  من  ع��دد�ً 
�لرتجمة �لتابع ملعر�ض �ل�صارقة �لدويل للكتاب، 
من  �ل���و�ق���ع  ه���ذ�  تغيري  يف  بامل�صاهمة  جن��ح��ت   ،

خالل �صعيها لإز�لة �لعقبات �لتي تو�جه تطوير 
مو�كبة  �أن  عبا�ض  فاطمة  �ل�صناعة«.و�أكدت  هذه 
�لتوجهات �جلديدة مثل تلبية طلب �ل�صباب على 
�أن  ميكن  �مل�����ص��ورة،  و�ل���رو�ي���ات  �ل�صوتية  �لكتب 
يغري جمريات �صوق �لرتجمة يف منطقة �ل�صرق 

�لأو�صط.

•• ال�شارقة-الفجر: 

بحثت د�ئرة �لعالقات �حلكومية يف �ل�صارقة مع 
�إن�صاء  �لفرن�صية  �لثقافية  �لر�بطة  ممثلي معهد 
تبادل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �ل�����ص��ارق��ة،  للمعهد يف  ف���رع 
�حل�صارية،  �لرو�بط  وتر�صيخ  �لثقافية  �لتجارب 
�لأكادميية  �لرب�مج  �ملزيد من  �إىل جانب توفري 
�للغات  ل��ت��ع��ّل��م  �ل��د�ع��م��ة  �لإم������ارة  و�مل��ع��رف��ي��ة يف 

و�لتعّرف على مكونات وثقافات �ل�صعوب. 

�لقا�صمي،  �ل�صيخ فاهم  �للقاء كل من  و�صارك يف 
�ل�صارقة،  يف  �حلكومية  �ل��ع��الق��ات  د�ئ���رة  رئي�ض 
�لعالقات  د�ئ��رة  مدير  �لقا�صمي،  ماجد  و�ل�صيخ 
�حلكومية يف �ل�صارقة، وحممد بلدجودي، مدير 
وم���ن���دوب ع���ام يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط ل���دى معهد 

�لر�بطة �لفرن�صية.
ملخرجات  ومتابعة  ��صتكماًل  �للقاء  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�جتماع �صابق جمع �ل�صيخ ماجد �لقا�صمي، مدير 
د�ئرة �لعالقات �حلكومية؛ و�ل�صادق حممود �أبو 

�لقانونية  ب��ال��د�ئ��رة  �لقانوين  �مل�صت�صار  �صنينة، 
حل��ك��وم��ة �ل�����ص��ارق��ة؛ وحم��م��د ب��ل��دج��ودي، مدير 
وم���ن���دوب ع���ام يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط ل���دى معهد 
– �صيالن،  ه��ري  وه��وج��و  �لفرن�صية؛  �ل��ر�ب��ط��ة 
�ملعهد؛  ل��دى  �لثقايف  و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  م�صت�صار 
�لر�بطة  »م��ع��ه��د  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ب����اين،  دوي����ر  و�آن 
�لفرن�صية« يف �لإمار�ت، م�صت�صار م�صاعد للتعاون 
و�لعمل �لثقايف، حيث بحثو� �صبل تعزيز �لتعاون 

�لثقايف و�لأكادميي بني �جلانبني.

ك��م��ا ز�ر وف���د م��ع��ه��د �ل��ر�ب��ط��ة �ل��ف��رن�����ص��ي��ة عقب 
�لجتماع جامعة �ل�صارقة وتعّرف على ما توّفره 
من بيئة �أكادميية متقدمة ومتطورة، �إىل جانب 
�لأكادميية  �ملوؤ�ص�صات  دور  تدعم  �لتي  �لن�صاطات 

يف �لرتقاء مبقومات �مل�صروع �لتنموي لالإمارة.
و�أ�صار �ل�صيخ فاهم �لقا�صمي �إىل �أن �إمارة �ل�صارقة 
�لثقافية مع  يربطها تاريخ طويل من �لعالقات 
مدن �جلمهورية �لفرن�صية على خمتلف �ل�صعد، 
�لفرن�صية  �لر�بطة  ملعهد  فرع  �إن�صاء  �أن  مو�صحاً 

يف �ل�����ص��ارق��ة ي���رثي �مل�����ص��ه��د �ل��ث��ق��ايف يف �لإم�����ارة، 
ويفتح �ملجال للتعّرف على �إبد�عات رّو�د �لنه�صة 
من  بالكثري  �لب�صرية  �أث����رو�  �ل��ذي��ن  �لفرن�صية 
�ملنجز�ت �خلالدة، كما يعزز عالقات �لإم��ارة مع 
�ملدن �لتي جتمعها مع �ل�صارقة قو��صم م�صرتكة 
يف �لعديد من �لقطاعات �أبرزها �لعلوم و�ملعارف. 
و�أو�صح �ل�صيخ فاهم �لقا�صمي �أن لقاء �لد�ئرة مع 
ياأتي  �لفرن�صية  �لثقافية  �لر�بطة  معهد  ممثلي 
�إىل  و�لر�مية  �ملتو��صلة  �للقاء�ت  �صل�صلة  �صمن 

�لرتقاء مب�صتوى �لعالقات و�لعمل على متابعة 
تنفيذ ما يتم �لتفاق عليه خالل هذه �للقاء�ت.

�إم��ارة �ل�صارقة وما  وثمن �لوفد �لفرن�صي جهود 
تقوده من حر�ك على كافة �مل�صتويات لفتح قنو�ت 
للتو��صل مع خمتلف بلد�ن �لعامل وخا�صة على 
حر�صها  مقدر�َ  و�لفن،  و�لأدب  �لثقافة  م�صتوى 
على تعريف �صكان دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ترحيبها  خ��الل  م��ن  �لإن�صانية  �لثقافات  بتنوع 

وت�صجيعها لبناء �ملر�كز �لثقافية لبلد�ن �لعامل.

ناق�شت اإمكانية اإن�شاء فرع ملعهد الرابطة الفرن�شية يف ال�شارقة

»عالقات ال�سارقة« تقود جهود التوا�سل الثقايف بني ال�سارقة واملدن الفرن�سية

نلقى �ل�صوء على كتاب “وجوه و�أمكنة و�صر�ع 
�لأجنحة يف �ل�صومال” ل� �لدكتور عبد �لفتاح 

نور �أحمد �أ�صكر،
 وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������الم ب��ولي��ة ب��ون��ت لند 

ب��ال�����ص��وم��ال، و�ل��ك��ت��اب ع��ب��ارة ع��ن ت���اأم���الت يف 
�ل�صيا�صة و�لثقافة �ل�صومالية.

للو�قع  حتليل  “�أنه  �ل��ك��ت��اب  مقدمة  يف  وج���اء 
�ل�صوماىل وتقدمي حلول ومقرت�حات للخروج 

من حالة �لتاأزم �ل�صيا�صى.
مما  كثري  يف  �لقارئ  معى  يتفق  “قد  وي�صيف 
طرحت يف �لكتاب من روؤى و�أفكار وقد يختلف 
م��ع��ى �ل��ك��ث��ريون فيما ذه��ب��ت �إل��ي��ه، وه���ذه هي 
�أن  ه��و  �لكتاب  ه��ذ�  م��ن  و�مل���ر�د  �لب�صر،  طبيعة 

يحقق �لقيمة �ملرجوة منه، 
�لتي تتمثل يف �أن يخلق �أجو�ء منا�صبة لتالقح 
ح�صد  ه���و  �ل��غ��اي��ة  فلي�صت  و�لأف����ك����ار،  �ل�����روؤى 

�لتاأييد، �إمنا �لهدف هو نقا�ض مثمر ومفيد.
 

وجوه واأمكنه 
وي��اأت��ي �ل��ك��ت��اب يف ث��الث��ة �أب�����و�ب، �ل��ب��اب �لأول 
�ملركزية  عن  ويتحدث  �صيا�صية  ق�صايا  بعنو�ن 
و�لعمق  و�ل�����������ص�����ود�ن  �ل���ف���ي���در�ل���ي���ة،  م���ق���اب���ل 

�ل�صرت�تيجى لل�صومال، 
�أر�ض  عمان  عن  ثقافية  ���ص��وؤون  �لثانى  و�ل��ب��اب 
وحر��صها،  �ل�صومالية  و�للغة  و�ل�صالم  �ملحبة 

و�صياحة يف قرية �صومالية،
فيتناول  م��وؤث��رة  �صخ�صيات  �لثالث  �لباب  �أم��ا   

�صخ�صيات مثل تعرف عليها �لكاتب يف حياته.
على  �ل�صوء  ت�صليط  يف  �لكتاب  �أهمية  وت��اأت��ى 
�لعربى  �لقارئ  عن  �ملغيبة  �لق�صايا  من  كثري 
�ل�صورة  تلك  ليبدد  �ل�صوماىل،  �ل�����ص��اأن  ح��ول 
وتاريخا،  و�صعبا  �أر�صا  �ل�صومال  عن  �لنمطية 
�نه  �صوى  �صيئا  �ل�صومال  عن  نعرف  ل  فنحن 
بلد غارق يف �حل��روب و�لأزم��ات، لكن ل نعرف 
كيف قهر هذ� �لبلد �حلرب وحاول �خلروج من 
هذه  �مل�صكالت.  و�ملوؤلف حا�صل على �لدكتور�ه 
و�لتليفزيون  وك��ان مدير� لالإذ�عة  �لإع��الم  يف 
ثم وزي��ر دول��ة بحكومة بونت لند وهو خريج 

�ملدر�صة �مل�صرية بال�صومال.

�صدر حديثا عن �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب 
برئا�صة �لدكتور هيثم �حلاج على كتاب بعنو�ن 
جدلية  �لأدب����ى  و�خل��ط��اب  �ل��ن��ق��دى  “�لتفكري 
�لرت�ث و�ملعا�صرة عند جابر ع�صفور” للدكتور 

حممد زيد�ن.
�ملعا�صر يف  �لنقدى  �لن�ض  �أ�صبح  �لكتاب  يقول 
ن�ض  �أن���ه  على  معه  �لتعامل  �إىل  ما�صة  ح��اج��ة 
يك�صف م�صتويات عدة للو�قع �لإبد�عى و�ملعرفة، 
وذلك لأنه يت�صمن �أبعاد� كثرية تت�صل باملبدع 

�لأول، �لن�ض �لأدبى،
 و�ملبدع �لثانى، �لن�ض �لنقدى، ويعد �لتجاوب 
�حل������ادث ب��ي��ن��ه��م��ا مب��ث��اب��ة و�ق�����ع ث���ال���ث ميدنا 

بدورها  �ل��ت��ى  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ف��اه��ي��م  م��ن  بالكثري 
ت�����ص��ل��ح م���دخ���ال م��ه��م��ا م����ن م����د�خ����ل �ل������روؤى 

�لإبد�عية للو�قع.
 

التفكري النقدي 
و�ل��ن�����ض �ل��ن��ق��دى ي��ع��د وث��ي��ق��ة �إب���د�ع���ي���ة ملكان 
وباملالب�صات  بالذ�ت  يرتبطان  معينني  وزم��ان 
�لتاريخية و�لجتماعية و�لإن�صانية ب�صفة عامة 
ويكثف �لعالقات �لناجتة عن وجود �ملبدع و�أثر 
�للغوية  �لن�ض  م�صتويات  على  �لعالقات  ه��ذه 
�أن  ميكن  �لتى  �ل�صتجابات  ثم  ومن  و�لفكرية 
حت��دث م��ن وج��ود ه��ذه �لن�صو�ض ل��دى �ملبدع 

�لنته������اء  ب�����عد  �لن����ض  �إىل  �لنظ����ر  حال����ة  يف 
و��صتج����اباته  �ملتل������قى  و�إل�����������ى  كت�������ابته  م��ن 

وحدودها.
يتناول  ف�����ص��ول  خم�صة  �إىل  �ل��ك��ت��اب  وينق�صم 
�لنقدي،  �لتفكري  �لف�صل �لأول منها حمدد�ت 
�لنقدي،  �ل��ت��ف��ك��ري  �آل����ي����ات  �ل���ث���ان���ى  و�ل��ف�����ص��ل 
بالنظرية  �لوعى  يتحدث عن  �لثالث  و�لف�صل 

يف كتاب قر�ءة �لنقد �لأدبى،
بالو�قع  �لوعى  فيتناول  �ل��ر�ب��ع  �لف�صل  و�أم��ا   
و�لن�ض يف خطاب زمن �لرو�ية، و�أخري� �لف�صل 
�خلام�ض يتحدث نقد �لن�ض يف كتاب مو�جهة 

�لإرهاب.

»وجوه واأمكنة«.. �سوماىل يكتب 
عن ما�سى بلده وم�ستقبله

التفكري النقدى واخلطاب الأدبي جدلية الرتاث 
واملعا�سرة عند جابر ع�سفور للدكتور حممد زيدان

ا�شت�شاف النا�شر االأمريكي مي�شيل م�شّبك وامل�شت�شارة االأدبية فاطمة عبا�ص

نادي النا�سرين يوؤكد تنامي اهتمام القارئ الأجنبي 
بالكتاب العربي ويبحث حتديات الرتجمة اإىل الإجنليزية
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عمرو يو�سف: »امللك 
اأحم�ص«... جتربة فريدة 

ت�ستحق املخاطرة
�ل���ذي يحمل  �أن م�صل�صله �جل��دي��د  يو�صف  ع��م��رو  �مل�����ص��ري  �ل��ف��ن��ان  �ع��ت��رب 
وخو�ض  �مل��خ��اط��رة  �إىل  ويحتاج  وكبري  �صخم  عمل  �أح��م�����ض«،  »�مل��ل��ك  ��صم 
�لرو�ية  من  ب��دء�ً  متكاملة،  جميعها  �لعمل  �أرك��ان  �أن  خ�صو�صاً  �لتجربة، 
�مل���اأخ���وذ م��ن��ه��ا »ك���ف���اح ط��ي��ب��ة« ل��ل��ك��ات��ب �ل���ر�ح���ل جن��ي��ب حم���ف���وظ، م����رور�ً 
ميز�نية  بو�صع  ق��ام��ت  و�ل��ت��ي  �صيرجي  �صركة  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  ب��الإن��ت��اج، 
دياب  و�صريين  خالد  �ل�صقيقان  يقوده  �لذي  و�حل��و�ر  و�ل�صيناريو  �صخمة 
باأ�صلوب �صل�ض ومو�صوعي للغاية، و�صوًل �إىل قيمة �ملخرج ح�صني �ملنباوي.

 

و�أ�صاف �أن �لعمل »يتناول ق�صة �لفرعون �أحم�ض وحتريره جلنوب و�صمال 
م�صر وطرد �لهك�صو�ض من طيبة، وهو برمته يتطرق �إىل حقبة تاريخية 
يف  �لت�صوير  حالياً  يو��صل  »�أن��ه  �إىل  لفتاً  قبل«،  من  يقدم  مل  ومو�صوع 
�ل�صحر�ء، حيث م�صاهد �حلرب بينه وبني �لهك�صو�ض و�لتي حتتاج �إىل خيل 
وعربات فرعونية وغريها من �لديكور �لفرعوين �لذي �صُيبهر �مل�صاهدين 

�أثناء �لعر�ض«.

بيومى فوؤاد ير�سد مكافاأة كبرية ملن يجد حممد اإمام فى "النمر"

وفى �ل�صياق ذ�ته، ك�صفت �صركة �صيرجى �ملنتجة للعمل، 
عن �لبو�صرت �لر�صمي للم�صل�صل، �لذى ظهر حممد �إمام 
من خالله ملثماً ب�صكل مميز، وور�ءه در�جة بخارية، مما 
يدل على �لإثارة و�لت�صويق يف �أحد�ث �مل�صل�صل، �لذى يعد 

من �أهم م�صل�صالت �ملو�صم �لدر�مى �ملقبل .
و�صناعة  جت��ارة  "�لنمر" ح��ول  م�صل�صل  �أح���د�ث  وت���دور 
كبار  �لتى يدخل فيها  و�ل�صر�عات  �ل�صاغة،  �لذهب فى 
جتار �ل�صاغة طمًعا من كل �صخ�ض فيهم باأن يظل �لأول 
و�لأك����رب ف��ى ���ص��وق �ل�����ص��اغ��ة ط���و�ل �ل��وق��ت ول يناف�صه 
�أحد، و�مل�صل�صل من تاأليف حممد �صالح �لعزب، و�إخر�ج 

�صريين عادل، و�إنتاج �صركة �صيرجى.
�لز�هد،  وه��ن��ا  �إم����ام  حم��م��د  ب��ط��ول��ة  "�لنمر"  م�صل�صل 
حممود،  �هلل  عبد  �أحمد  ري��ا���ض،  حممد  �لفقى،  نرمني 
بيومى فوؤ�د و�أحمد خالد �صالح، عالء مر�صى وعدد �آخر 
عن  �صيرجى  �صركة  ك�صفت  كما  �ل�صباب،  �لفنانني  من 
�لبو�صرت �لدعائى للعمل، وظهر حممد �إمام بطل �لعمل 

ملثماً ويرتدى �صنطة مليئة بالدهب.
ف��وؤ�د فى بطولة فيلم  بيومى  ي�صارك  �أخ��رى  ناحية  من 
وحمدى  ع��ل��وى  ل��ي��ل��ى  �ل��ن��ج��م��ة  �أم�����ام  حامل"  "ماما 
�ل�صيد  ل���وؤى  تاأليف  و�آخ��ري��ن،  ���ص��الم  وحم��م��د  �ملريغنى 
بدور  ع��ل��وى  ليلى  فيه  وتظهر  ك���رمي،  و�إخ����ر�ج حم��م��ود 
�صيدة متزوجة من بيومى فوؤ�د ولديها �بنان هما حمدى 
حممد  �لبطولة  فى  وي�صارك  �صالم،  وحممد  �ملريغنى 

ثروت، نان�صى �صالح وهدى �ملفتى و�صامى مغاورى.
وفى �صياق �أخر �عتذر بيومى فوؤ�د عن م�صل�صل "�ملد�ح"، 

للنجم حمادة هالل �ملقرر �أن يناف�ض به فى مو�صم �صهر 
رم�صان، لن�صغاله فى �أعمال �أخرى.

�شاأتفرغ لل�شينما بعد انتهائي من "زحمة الدراما"

نور اللبنانية: دوري يف )جمال احلرمي( 
�سعب ومركب للغاية

• هل توقعِت �لنجاح �لكبري مل�صل�صل "جمال �حلرمي" 
وت�صدره لرتيند حمركات �لبحث ب�صفة م�صتمرة؟

- "ب�صر�حة كان نف�صي"، ولكني مل �أتوقعه لأنني كنت 
�أخ�صى ردود �أفعال �جلمهور، و�صعيدة لتفاعلهم �لقوي 
من �مل�صل�صل و�أحد�ثه ومن عدة دول عربية لي�ض م�صر 

فقط.
به؟ للم�صاركة  جذبك  �لذى  • وما 

- ع��ن��دم��ا ق�����ر�أت �ل�����دور ت��ف��اج��اأت لأن����ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة ىل 
�أعلم عنه �صىء؛  �أن  �أري��د  مو�صوع مزعج وخُميف ول 
�أخو�ض �لتجربة وما  �أن  ولكن بعدها تر�جعت ور�أيت 
�مل�صل�صل حتم�صت  تو�صيلها من خالل  �ملُ��ر�د  �لر�صالة 
وخا�صة بعد قر�ءة 45 حلقة، بال�صافة لأنه يت�صمن 

بع�ض �لأحد�ث �حلقيقية.
حدثينا  ب�صخ�صيتني..  �لأح����د�ث  خ��الل  ظ��ه��رِت   •

عنهم؟
�أح�صر  مل  ولكنّي  بال�صهل،  لي�ض  �أم��ر  ك��ان  بالفعل،   -
ت�صمنتها  �ل���ت���ي  و�لن���ف���ع���الت  �حل�����ص��ي��ة  ل��ل��م�����ص��اع��ر 
�أكن  ومل  و�لت�صنجات"،  "�خل�صة  مثل  �ل�صخ�صتني 
�أع��ل��م م��ا �ل���ذى ُت��ري��ده �مل��خ��رج��ة م��ن��ال �ل�صيفي من 
يتم  و�ل��ت��ى  )�صفية9  ف�صخ�صية  �ل�صخ�صيتني،  تلك 
�آخ��ر، كانت روحا متو�رثة و�أردت من  تناولها يف زمن 
خاللها تو�صيل ر�صالة باأهمية �لعلم و�لتطور و�لطب 

�لنف�صي.
�لآخر؟ �لعامل  بهذ�  عالقتك  عن  • وماذ� 

ي�صيبنى  ك��ون��ه  م��ن  �أك���رث  منه  و�أن��زع��ج  يهمني،  ل   -
ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل لأنني  ب���اخل���وف، ول��ك��ن��ه حت����دي ك��ب��ري 
�أق���دم ه��ذه �لنوعية م��ن قبل، و�أوؤم����ن ب��وج��ود �هلل  مل 

�صبحانه وتعاىل ول �أحتاج ل�صيء �آخر يحميني.
للتح�صري  �ل���دج���ال���ني  �أح������د  م����ع  ج��ل�����ص��ِت  ه����ل   •

لل�صخ�صية؟
- �طالًقا، مل �أجل�ض معهم �أو ��صتمع ملن حدث معهم 
�لورق  ب��ق��ر�ءة  �كتفيت  ف��ق��ط  �لأ����ص���ود؛  �ل�صحر  ذل���ك 
وبد�أت يف �لت�صوير بعدها باأ�صبوع، و��صتغرق 5 �صهور 

متو��صلة.
�حلرمي"؟ "جمال  �أرهقك  • هل 

- بالطبع، لأننى دخلت �لت�صوير منذ 5 �صهور وب�صكل 
متو��صل، ومل يكن هناك �إجاز�ت �صوى �أياًما معدودة 

على �أ�صابع �ليد، فقد "دخلت مفرمة غري طبيعية".
لل�صحر؟ �صحية  نور  وقعت  لو  • ماذ� 

- �صاحكة، "بالن�صة �يل �خاف جد� من هذ� �لمر..
ميكن  حلقة   45 ل�  �لأحد�ث  �متد�د  هل  • بر�أيك.. 

�أن ٌي�صيب �مل�صاهد بامللل؟
- عندما قر�أت �ل�صيناريو، وجدت �أنه مليء بالت�صويق 
ملعرفة  �ل�صغف  د�ئم  �صيجعل �جلمهور  �لذي  و�لإث��ارة 

باقي �لأحد�ث.
"جمال  يف  وحت����دي����ات  ����ص���ع���وب���ات  و�ج����ه����ِت  ه����ل   •

�حلرمي"؟
وو�جهت  للغاية،  وم��رك��ب  �صعب  دور  ه��و  بالطبع،   -
�أتذكر  ولكني  ح�صرها  ميكن  ول  كثرية  حت��دي��ات  ب��ه 
م�صهد جذب �ل�صيطان يل بقوة ومنعي من �لم�صاك 
�ل�صديد  ب�����ص��دة لن���دم���اج���ي  ب��ك��ي��ت  ف��ق��د  ب��امل�����ص��ح��ف 
تعبري�ت  وظهرت  �ل�صيطان،  على  �لتغلب  يف  ورغبتي 
بع�ض  وج����دت  ��صتيقظت  وب��ع��دم��ا  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  وج��ه��ي 
�أ�صعر �ن ما حدث حقيقة،  �لرت�ب يف يدي ما جعلني 
�أما عن �ل�صعوبات فكان ب�صبب �لجر�ء�ت �لحرت�زية 
وقت،  ب��ك��ل  بالتعقيم  و�له��ت��م��ام  ك���ورون���ا،  ل��ف��ريو���ض 

�مل�صل�صل  يف  �لعاملني  م��ن  بالكثريين  �لح��ت��ك��اك  م��ع 
عدمه،  م��ن  �جل��ي��د  �لتعقيم  ل�"و�صو�صة"،  بال�صافة 

ولكن �صرت �هلل هو من ينجينا.
�أم  �ل�صخ�صية  هذه  من  �خل��روج  من  متكنِت  وهل   •

تعلقت بِك؟
- بف�صل �هلل، ��صتطعت �خلروج منها، ولكني تاأثرت بها 
يف وقتها، لأنني لو �حتفظت بكل �صخ�صية �أج�صدها يف 

حياتي �صاأنتهي.
"جمال  ي��ح��م��ل��ه��ا  �ل���ت���ى  �ل���ر����ص���ال���ة  م����ا  ب����ر�أي����ك   •

�حلرمي"؟
�لن�صان  يفقد  �أل  بينها،  من  �لر�صائل  من  �لعديد   -
�لنف�صية وم�صكالته،  ثقته باهلل، مهما بلغت �صغوطه 
لأحد  ميكن  ول  و�صقطات  مب�صكالت  مي��ر  فجميعنا 
�لطب  �إد�رك  بال�صافة لأهمية  �أن يحكم على غريه، 
�لنف�صى و�لعلم و�أن كل �حلالت �لتي متر بهذه �لأزمة 
�لأمر��ض  بع�ض  فهناك  �صحرهم،  مت  جميعهم  لي�ض 
�لنف�صية �لتي توؤدي ب�صاحبها خليالت موؤذية نف�صية، 

بلغت  ب��وج��ود �هلل مهما  �لن�����ص��ان  ي��وق��ن  �أن  وي��ج��ب 
م�صكالته، ول يجب �ل�صري يف هذ� �لطريق وخا�صة 
�ل��ن��ه��اي��ة ه��ي ح�صب  �أن �هلل ح��ذرن��ا م��ن��ه، ول��ك��ن يف 

معتقد�ت كل �صخ�ض.
"جمال  م�صل�صل  فى  جتربتك  ت�صفني  مباذ�   •

�حلرمي"؟
�لكثري،  علمتنى  فقد  و�ملمتعة"،  "�ل�صعبة   -

و�أكرث جر�أة  �أكرث �صرًب� وو�قعية  جعلتني 
�آب"  "ميك  �أي  دون  مب�صاهد  �لظهور  يف 
�صخ�صية  ب���اأن  للتميز  "�لكحل"  ���ص��وى 
ولكني  قدمي،  ع�صر  يف  كانت  "�صفية" 
�لت�صوير،  ق���ب���ل  وج���ه���ي  �أغ�������ص���ل  ك���ن���ت 

فجعلني �أحترر من �لقيود با�صتمتاع.
ت�صليط  مت  �لأخ�����رية  �ل��ف��رتة  ف��ى   •

�ل�����ص��وء ع��ل��ى ت��ل��ك �ل��ق�����ص��ي��ة ب�صكل 
كبري .. �أمل تخ�صى من �ملقارنة؟

- على �لعك�ض، فلي�صت كل �لأعمال 
�جتمعت  و�إن  ح��ت��ى  بع�صها  ت�صبه 
بينهما،  �مل�صرتكة  و�لتيمة  �لق�صة 
يقومون  �أ���ص��خ��ا���ض  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف 

بطريقة  ب���ت���ج�������ص���دي���ه���ا 
خم����ت����ل����ف����ة وب����ع����ني 

خمتلف؛  خمرج 
�أت���اب���ع  ل�����ذ� مل 
منهم  �أح�����������َد� 
�أخ���������ص����ى  ومل 

تلك �ملقارنة.
فى  ت�����ص��ارك��ني   •

�لرم�صانى  �مل��و���ص��م 
�مل�����ق�����ب�����ل م��������ن خ�����الل 

م�����ص��ل�����ص��ل )����ص���ل ر�ج�������ل( مع 
�لفنان يا�صر جالل .. حدثينا عنه؟

- بالفعل، هي كالكيت للمرة �لثانية مع �لفنان 
"�صل  وم�صل�صل  "رحيم"،  م�صل�صل  بعد  ج��الل  يا�صر 
وهي  "ملك"  �صخ�صية  خ��الل��ه  م��ن  �أج�����ص��د  ر�جل"، 

طبيبة ب�صرية وتعمل باأحد �مل�صت�صفيات.
فني؟ عمل  يف  ق�صته  جت�صيد  تتمنني  �لذى  • من 

- مى زي��ادة، لأنها منوذج ر�ئع للتحدي و�لكفاح فهي 
غريت  حتى  بجهد  وعملت  م�صر  يف  عا�صت  لبنانية 

بالرغم  وحيدة  وماتت  وعا�صت  �لعربية،  �مل��ر�ة  �صورة 
عاي�صتها، ومل  �ل��ت��ي  �حل��ب  م��ن ق�ص�ض  �ل��ع��دي��د  م��ن 
لأنها  بال�صافة  �لفنية،  �لأعمال  يف  لها  �حد  يتطرق 
�أد�ء  يف  متحررة  ف�صاأكون  مطربة،  �أو  ممثلة  تكن  مل 

�صخ�صيتها.
• و�أي من �لأعمال 

�صاركت  �ل���ت���ى 
ب����ه����ا ك���ان���ت 

لت�����������ز�ل 

عالمة فارقة يف م�صو�رك �لفني؟
- فيلم "مالكي ��صكندرية"، لأن ظروفه كانت خا�صة 
وجنح  وم��ت��ح��ررة،  جريئة  �صخ�صية  خالله  وج�صدت 

جناح كبري حتى �إىل �لآن.
�ل�صينما؟ عن  • وماذ� 

و�صاأتفرغ  �لدر�ما"،  "زحمة  ب�صبب  - ل يوجد حالًيا 
لها بعد ذلك.

"عمر  م�����ص��ل�����ص��ل  م�����ص��ري  م���ا   .. و�أخ�������رًي�   •
�لناجي"؟

- �صورنا منه بع�ض �لأيام، وتوقف ليتم 
�لرم�صاين،  �ملو�صم  بعد  ��صتئنافه 
وه����و م���ن ب��ط��ول��ة �أم�����ري ك����ر�رة 
و�صيتم  م��ي��م��ي،  ب��ي��رت  و�خ�����ر�ج 
 watch  عر�صه عرب من�صة
 8 م�����ن  م����ك����ون  وه������و   ،  it

حلقات.

ت�شارك الفنانة نور اللبنانية، فى بطولة م�شل�شل "جمال احلرمي"، والذى متكن مع عر�ص اأوىل حلقاته بت�شدر تريند موؤ�شر حمركات 
"نور" عن �شعوباتها بالعمل، واأبرز حتدياتها وعالقتها  البحث على جوجل ومواقع التوا�شل االجتماعى، وفى هذا احلوار، ك�شفت 

بالعامل االآخر وال�شحر االأ�شود، وعما اإذا كانت تعر�شت له من قبل اأم ال، وتفا�شيل اآخرى:

ر�شد النجم الكوميدى بيومى فوؤاد مكافاأة مالية كبرية ملن يجد النجم حممد اإمام فى اأحداث م�شل�شل "النمر"، املقرر عر�شه فى مو�شم �شهر رم�شان املقبل، بعد ما �شرق الذهب من حمله، 
خا�شة واأن هناك عداوة بينه وبني بطل العمل ب�شبب هنا الزاهد، حيث تكثف خمرجة العمل �شريين عادل عدد �شاعات الت�شوير يوميًا لالنتهاء من ت�شوير احللقات االأوىل.

األحد   7  مارس   2021  م   -   العـدد   13182  
Sunday    7  March   2021   -  Issue No   13182



عالمات تدل على وجود ح�سا�سية جتاه الكافيني
�إذ� ت�صبب فنجان و�حد من �لقهوة يف �صعورك بالتوتر �أو �لرتعا�ض �أو �لقلق، 

فقد يكون لديك ح�صا�صية جتاه �لكافيني.
وميكن �أن تنتج ح�صا�صية �لكافيني عن عو�مل مثل �لور�ثة و�حلمل. وعلى 
�أنها قد تكون مزعجة وغري  �إل  �لعادة،  �أنها لي�صت خطرية يف  �لرغم من 

مريحة.

فهم ح�شا�شية الكافيني:
عند  �أو  ب�صرعة  �لكافيني  بتاأثري  ت�صعر  عندما  �لكافيني  ح�صا�صية  حت��دث 

��صتهالك �لقليل جد�.
 :Sprint Kitchen يف  تغذية  �خت�صا�صي  ك��ل��ري،  م��ورغ��ني  وي��ق��ول 
"�حل�صا�صية جتاه �لكافيني ميكن �أن جتعل �لنا�ض ي�صعرون باآثار �لكافيني 
ب�صكل مكثف �أكرث من �أي �صخ�ض �أقل ح�صا�صية. وبالن�صبة لبع�ض �لنا�ض، 

فقد يبدو فنجان و�حد من �لقهوة وكاأنه ثالثة �أو �أربعة فناجني".
وتعد �لور�ثة �أحد �لأ�صباب �لرئي�صية حل�صا�صية �لكافيني. وهناك �إنزمي يف 
%95 من ��صتقالب �جل�صم للكافيني. ويوجد نوعان  �لكبد م�صوؤول عن 
�لكافيني  با�صتقالب  ن��اق��الت ن�صخة و�ح���دة  �لإن���زمي، وق��د تقوم  ه��ذ�  م��ن 

ب�صكل �أبطاأ، وبالتايل تعاين من �آثاره لفرتة �أطول.
�لدماغ  يف  �مل�صتقبالت  على  �ل�صهل  م��ن  ي��ك��ون  ق��د  ذل���ك،  �إىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
�حلا�صلة  رود���ض،  ليبهارت  جينا  تقول  كما  �لكافيني،  بجزيئات  �للت�صاق 

.Nurse Together على �لدكتور�ه، وهي �أي�صا ممر�صة يف

اأعرا�ص ح�شا�شية الكافيني:
ترت�وح عالمات ح�صا�صية �لكافيني من تهيج طفيف �إىل تطور�ت خطرية. 
�أعر��ض ح�صا�صية �لكافيني ما يلي: �صد�ع �لر�أ�ض،  ووفقا لرو�د�ض، ت�صمل 

و�لأرق، وت�صارع �صربات �لقلب �أو �رتفاعها، و�لقلق، و�لتوتر.
�أن���ه عندما ت�صاحب  �إل  ���ص��ارة،  �ل��ع��الم��ات غ��ري  ه��ذه  �أن معظم  ويف ح��ني 
�أعر��ض مثل ت�صارع �صربات �لقلب حالت �صحية مثل مر�ض قلبي، فيمكن 

�أن تكون خطرية.

هل ميكنك التخل�ص من ح�شا�شية الكافيني؟
تعتمد �لإجابة عّما �إذ� كان باإمكانك �لتخل�ض من ح�صا�صية �لكافيني �أم ل 

على �صبب ذلك.
�صببها ور�ثيا، فال توجد طريقة لتغيري ح�صا�صية  "�إذ� كان  ويقول كلري: 
�لكافيني. و�أحيانا يوؤدي تناول �لكافيني ب�صكل ثابت �إىل جعل �جل�صم �أكرث 
حتمال للكافيني. ومعظم �لأدلة على هذ� �لأمر غري موؤكدة، لكن �لعديد 

من �لنا�ض �أبلغو� عن زيادة يف �لتحمل مع زيادة ��صتخد�م �لكافيني".
ومع ذلك، �إذ� كنت تعاين من �آثار جانبية خطرية للكافيني، فاإن حماولة 

�لدفع �إىل حتمل �لكافيني قد تكون خطرية.
مثل  �أخ��رى  �صحية  �آث��ار  هناك  كانت  �إذ�  بالتجنب  "يو�صى  كلري:  ويقول 
�رتفاع �صغط �لدم �أو �لقلق. ويو�صى با�صتخد�م �لكافيني �إىل حد كبري على 

�أ�صا�ض فردي".
و�إذ� كنت تعاين من ح�صا�صية جتاه �لكافيني، فعليك �أي�صا جتنب �لأطعمة 
�لتي حتتوي على �لكافيني. وعلى �لرغم من عدم ذكر حمتوى �لكافيني 
يف كثري من �لأحيان على �ملل�صق، �إل �أن �لبحث �ل�صريع عن �أطعمة معينة 

يجب �أن يوفر لك �ملعلومة �ملطلوبة.

)احلمى  وب���اء  ال�شحي  احل��ج��ر  اأم���را����ص  م��ن   •
ال�شفراء(، فلماذا ي�شمى بهذا اال�شم ؟

ي�صبب �حلمى �ل�صفر�ء نوعا من �جلر�ثيم �لتي يحملها �لبعو�ض، و�إذ� 
�أ�صيب �لإن�صان بهذه �جلر�ثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�صاب �لإن�صان بال�صفر�ر وي�صبح مثل �مل�صاب بالريقان.
اخلليه؟ اأوليات  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 �إىل 0.5 ميكرومرت يف �ملتو�صط
اوراقها  �شنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
م�شننة واالزهار متزاحمة عند العقد والثمرة م�شننة 

امل�شاريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
�ر�صية �ل�صاق �لبي�صاء

• �لن�صان �لبد�ئي كان يعالج �جلر�ح بالعفن �لذي ينمو على �ل�صجار قبل �كت�صاف �لبن�صلني بالف �ل�صنني . 
• �حلوت �لزرق �لذي هو �كرب �حليو�نات يف �لعامل ميلك �ي�صا �لع�صاء �لكرث ثقال : يزن قلبه 450 كيلو 
غر�ما ، ورئتاه 1000 كيلو غر�ما ، ووزن فقر�ته �صبعة �طنان �أي ماي�صاوي وزن ع�صر بقر�ت كاملة �لنمو . 

ويزن ل�صانه ثالثة �طنان �أي مايعادل وزن خم�صني رجال. .
• هل تعلم �أن �أكرب دولة يف �لعامل قاطبة هي جمهورية رو�صيا �لدميقر�طية �إذ تبلغ م�صاحتها 17،075،400 

كم2.
 • هل تعلم �أن �أطول نهر يف �لعامل هو نهر �لنيل، و�أما �أغزر نهر يف �لعامل فهو نهر �مل�صي�صيبي. يليه نهر 

�لأمازون.
• هل تعلم �أن �أ�صغر بلد عربي من حيث �مل�صاحة هو �لبحرين فتبلغ م�صاحته 692 كم2.

�ل�صمال بعك�ض معظم  �إىل  �أن نهر �لعا�صي يف لبنان �صمي بهذ� �لإ�صم لأنه يجري من �جلنوب  • هل تعلم 
�لأنهار .

• هل تعلم �أن �لبحر �لأحمر �صمي بهذ� �ل�صم نظر�ََ لوجود �أع�صاب وطحالب ملونة بلون �أحمر تطفو على 
�صطح مياهه.

• هل تعلم �أن �جلبال هي �مل�صئولة عن حفظ تو�زن �لأر�ض .
للرتبة  جيد�ً  �صماد�ً  تعترب  �لديد�ن  تاأكلها  �لتي  �ل�صجر  �أور�ق  ه�صم  عن  �لناجتة  �ملخلفات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�صهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها  �أن تغطي �لأر�ض بطبقة من �ل�صماد خالل ثالثة  �أن �لديد�ن ت�صتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أطول �حل�صر�ت عمر�ً من ف�صيلة �خلناف�ض حتمل ��صم � �خلنف�صاء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من 

طور �لريقة �إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �صنة كاملة. 

جحا بائع احلظ
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فوائد الكرز 

وجدت در��صة حديثة �أن تناول ع�صري �لكرز �لطبيعى ي�صاعد ب�صكل كبري 
يف خف�ض �صغط �لدم �ملرتفع. وقالت �لدر��صة �إن �لأ�صخا�ض �لذين تناولو� 
�صغطهم  �أن  وجدو�  باملاء  تخفيفه  بعد  �ملركز  �لكرز  ع�صري  من  ملم   60
قد �نخف�ض بن�صبة �صبعة باملئة يف غ�صون ثالث �صاعات. وكان هذ� كافياً 
�لقلب  �أو مر�ض  باملئة   38 بن�صبة  دماغية  ب�صكتة  �ل�صابة  خلف�ض خطر 

بن�صبة 23 باملئة.
�إن  وقال �لباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�صيل �لربيطانية 
�لدم.  �صغط  لرتفاع  �مل�صادة  �لأدوي��ة  لتاأثري  م�صابه  تاأثري  �لكرز  لع�صري 
-حام�ض  �لفينولية  ب��الأح��م��ا���ض  �ل��ك��رز  غنى  �إىل  ذل��ك  �ل��ب��اح��ث��ون  وع���ز� 

�لكافيك وحام�ض فانيليت�ض- وهي من م�صاد�ت �لأك�صدة �لطبيعية.

�ر�د جحا �ن يتاجر يف �صيئ جديد مل يتاجر فيه �حد.. فعمل تاجر� للحظ .
نعم جل�ض على قارعة �لطريق وقد �فرت�ض �مامه بع�ض علب �لكارتون �لتي لفت بعناية علب �صغرية وعلب 

كبرية و�خذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
 فمر عليه جمموعة من �لنا�ض وقفو� يتهام�صون.. فقال �حدهم :علبة �صغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟

 فقال جحا: نعم.. لذلك فانها جتارة �حلظ .
فاقرتب �حدهم وقال: لك دينار، فاعطني علبة.

 فقال له: �خرت �نت وحظك، فاختار �لرجل علبة �صغرية وفتحها فوجد بها قطعة من �حلرير ت�صاوي 3 دينار، 
وقام  جمعيا..  �لعلب  �نتهت  وب�صرعة  علبة،  ي�صرتي  منهم  كل  و�خ��ذ  و�قرتبو�  �لنا�ض  فانده�ض  لذلك،  ففرح 
جحا وم�صى تاركا �لنا�ض كل منهم يفتح علبته ب�صرية تامة حتى يفرح مبا فيها، وبالطبع هناك من فرح قليال 

وهناك من خ�صر �لدينار.. لكن جحا ك�صب كثري�.
 وعندما �جتمع �جلميع وذهبو� لي�صكو� جحا �إىل �لقا�صي مما فعله جحا نادي �لقا�صي على جحا و�صاأله: ملا 
فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفو� �نها جت��ارة �حلظ و�ن��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذ� حظه و�ن��ا مل 
�أ�صحك عليهم بل قلت لهم �ن فيها حظهم.. �صحك �لقا�صي وقال: بالفعل هو مل يجربكم على �ل�صر�ء ومل 

يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل يعمل بائع حظ مرة ثانية .

ك�صف خرب�ء �لتغذية �لأمريكيون، �لطرق �لفعالة �لتي ت�صاعد على ت�صريع 
عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.

�أخ�صائية  ر�م�����ص��ي،  �ألي�صا  �ل��دك��ت��ورة  �أن  �إىل   ،Health م��وق��ع  وي�صري 
يف  ث��الث��ا  �أو  م��رت��ني  مكثفة  ريا�صية  مت��اري��ن  مبمار�صة  تن�صح  �لتغذية، 
�لنظام  �إىل  بالربوتينات  غنية  غذ�ئية  م���و�د  �إ���ص��اف��ة  وك��ذل��ك  �لأ���ص��ب��وع، 
�أظهرت  فقد  و�ل��زب��ادي.  و�لبقول  و�لأ�صماك  و�لبي�ض  �للحوم  �لغذ�ئي: 
�ل�صعر�ت  على  ب�صهولة  يح�صل  �جل�صم  �أن  �لعلمية،  �ل��در����ص��ات  نتائج 
�حلر�رية من �لربوتينات مقارنة بالدهون و�لكربوهيدر�ت، وهذ� بالتايل 
ي�صرع عملية �لتمثيل �لغذ�ئي، بالإ�صافة �إىل �أن �لربوتينات تخلق �صعور� 

بال�صبع لفرتة طويلة.
عن  نهائيا  �لمتناع  �أن  على  بيورك،  كا�صي  �لدكتورة  توؤكد  جانبها  وم��ن 
تناول �لطعام قبل �لنوم �أمر غري �صحيح. وتقول "�إن تناول وجبة خفيفة 
على  ويحافظ  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  عملية  ت�صريع  على  ي�صاعد  �لنوم،  قبل 

م�صتوى �ل�صكر يف �لدم، ما ي�صمح للبنكريا�ض باإفر�ز هرمون �لغلوكاغون 
Glucagon، �لذي ي�صاهم يف حرق �لدهون".

وتن�صح بيورك، بعدم �حت�صاب �ل�صعر�ت �حلر�رية، وتقول "يعتقد �لنا�ض 
�لتمثيل  عملية  ت�صريع  على  ي�صاعد  �حلر�رية،  �ل�صعر�ت  حتديد  �أن  عادة 
�لغذ�ئي. بيد �ن هذ� غري �صحيح. لأن �ل�صعرة، هي طاقة تغذي �جل�صم 
ف�صوف  قليلة،  تناولنا كمية طعام  فاإذ�  �لغذ�ئي.  �لتمثيل  وت�صاعد عملية 
ن�صعر بالتعب و�جلوع. و�إذ� تناولنا مو�د غذ�ئية بروتينية وغري د�صمة مثل 
�لزيتون  وزيت  �أفوكادو  مثل  �ملفيدة  بالدهون  غنية  �أو  �للحم،  �أو  �ل�صمك 
لنا  �صتوفر  فاإنها  �لفو�كه و�خل�صرو�ت،  �للوز، مع كمية جيدة من  وزيت 
�لغذ�ئي على  �لتمثيل  �صعر�ت حر�رية عالية �جلودة، ما �صي�صاعد عملية 

�لعمل ب�صورة مثالية وحرق �ل�صعر�ت �حلر�رية ولي�ض تخزينها".
كاف  ق�صط  على  و�حل�صول  على �صرورة �حلركة  �لتغذية،  ويتفق خرب�ء 

من �لنوم و�لر�حة. لأن قلة �لر�حة "كارثية للج�صم".

كيف ن�سّرع عملية التمثيل الغذائي؟

الدكتورة كات �شاندرز تلقي حما�شرة اأوىل يف علم الت�شريح ال�شريري يف كلية الطب يف هال يورك عن بعد 
لطالبها من مكتبها يف احلرم اجلامعي، �شمال اإجنلرتا. ا ف ب


