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خمترب ي�ستن�سخ حيوانك الأليف 
مقابل 50 األف دولر

متتلك �سركة اأمريكية تقوم با�ستن�ساخ القطط والكالب قائمة انتظار 
احليوانات  اأ���س��ح��اب  ل��دى  باال�ستن�ساخ  االه��ت��م��ام  زي���ادة  بعد  طويلة 

االأليفة خالل اأزمة فريو�س كورونا.
وقالت لورين اأ�ستون، وهي جزء من ق�سم الت�سويق بال�سركة، اإن �سركة 
ViaGen كانت ناجحة للغاية يف ا�ستن�ساخ القطط والكالب منذ 
عام 2015، ويف الوقت احلايل، يكلف ا�ستن�ساخ قطة 35000 دوالر 

و 50000 دوالر ال�ستن�ساخ كلب.
الطبيب  "يقوم  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ���س��ن  ذا  ل�سحيفة  اأ���س��ت��ون  واأ���س��اف��ت 
البيطري بعمل خزعة من اجللد، وهو اإجراء غري جراحي مثل اإزالة 
ال�سامة، وير�سل العينة اإىل خمترنا يف �سيدار بارك يف تك�سا�س، حيث 

نزرع اخللية وجنمدها".
احلم�س  عينة  ع��ل��ى  للح�سول  وق���ت  اأف�����س��ل  اأن  اأ���س��ت��ون  واأو���س��ح��ت 
اأو  اخل�سي  اأو  التعقيم  مثل  روتيني  اإج���راء  عمل  اأث��ن��اء  ه��و  ال��ن��ووي 
العملية  بهذه  القيام  ميكن  ولكن  قولها،  حد  على  االأ�سنان،  تنظيف 
اأيام من وفاة احليوان االأليف، ويتم تخزين عينة  يف غ�سون خم�سة 
احلم�س النووي املجمدة يف من�ساأة التخزين بالتريد لتتم معاجلتها 

وحفظها.
منوذجًيا  تقريًرا  موؤخًرا  اأ�سدرت  التي   ReportMines وقالت 
�سوق  يف  ق��ف��زة  اأح���دث  ال��وب��اء  اإن  احل��ي��وان��ات،  ا�ستن�ساخ  ���س��وق  يحلل 
هذا  قيمة  ت�سل  اأن  املتوقع  م��ن   ،2028 ع��ام  وبحلول  اال�ستن�ساخ، 

ال�سوق اإىل عدة ماليني من الدوالرات، وفًقا للتقرير.
وعندما يكون املالك جاهًزا ال�ستن�ساخ احليوان االأليف، ي�ستبدل فني 
ViaGen نواة بوي�سة مانحة باإحدى اخلاليا املجمدة، وي�ستخدم 
العالج احلا�سل على براءة اخرتاع الإنتاج جنني جديد، وُيزرع اجلنني 
يف ح��ي��وان ب��دي��ل، م��ث��ل ق��ط��ة اأو ك��ل��ب من��وذج��ي، ث��م ُي��ع��ط��ى للمالك 

اجلديد بعد فطامه.

اكت�ساف 5 قبور اأثرية على 
م�سارف القاهرة

اأث���ري���ة مزينة  ق��ب��ور  اك��ت�����س��ف��وا خم�سة  اأث���ري���ني  اإن  ق���ال م�����س��وؤول��ون  
م�سارف  على  ب�سقارة  قدمية  جبانة  يف  جدا  جيدة  بحالة  بر�سومات 

العا�سمة امل�سرية القاهرة.
املُكت�سفة خا�سة مب�سوؤولني  القبور  اإن  ال�سياحة واالآثار  وقالت وزارة 
كبار من اململكة القدمية والع�سر الو�سيط االأول، ويعود تاريخها اإىل 

اأكرث من اأربعة اآالف عام.
قال م�سطفي وزيري، االأمني العام للمجل�س االأعلى لالآثار، "النهار 
ده بنعلن الك�سف ده، كلهم خدوا األقاب يف منتهي االأهمية، زي ال�سمري 
االأوحد، حامل االأختام، العمدة، امل�سرف علي الب�ساتني، األقاب مهمة 
جدا الأنهم كانوا احلقيقة ما ي�سموا ُحكام االأقاليم. يف نهاية الدولة 
القدمية ابتدت القوة بتاعتهم ت�سد قوي، ابتدا النفوذ بتاعهم يعلى، 
نهاية  اأو  القدمية  ال��دول��ة  �سقوط  ج��دا يف  �سبب مهم  ده  ان  واأعتقد 
مريين  امللك  ه��رم  ق��رب  املُكت�سفة  القبور  وتقع  القدمية".  ال��دول��ة 
خ�سبية  وتوابيت  كبرية  حجرية  توابيت  على  اأي�سا  وحتتوي  االأول، 
واآنية  �سغرية  متاثيل  ذلك  يف  مبا  اليدوية  امل�سنوعات  من  وغريها 
فخارية. اأ�ساف وزيري من داخل مقرة "جوه مقرة حينو، الفرتة 
االنتقال  ع�سر  بداية  القدمية،  الدولة  نهاية  علي  بنتكلم  الزمنية 
االأول، مقرة يف منتهي الروعة، النقو�س واالألوان، احنا بنتكلم على 
القرابني،  هنالقي  هنا  من  ب��داأن��ا  لو  تقريبا،  عمر  �سنة  اآالف  اأرب��ع��ة 
واجهة  ي�سمى  جدا  جميل  منظر  القرابني،  تقدمة  القرابني،  اأواين 
امل��ق��رة، خ��د لقب  األ��ق��اب �ساحب  ت��ب��داأ معنا  ب��داي��ة م��ن هنا  الق�سر، 
االأوح��د ثم  ال�سمري  العمدة ثم  بالهريوغليفي هنا حاتي عا، مبعني 

امل�سرف علي الق�سر وامل�سرف على الب�ستان وا�سمه هنا حينو".
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فاردي يف عني العا�سفة بعد 
ت�سريح الزرافة والبطريق

تعر�س مهاجم لي�سرت �سيتي ومنتخب اإجنلرتا جيمي فاردي لهجوم من 
دعاة حماية حقوق احليوانات، وذلك بعدما ك�سف عن "رغبته يف احل�سول 

على بطريق اأو زرافة" بغر�س تربيتها.
"بيتا"  رد منظمة  زراف��ة،  �سراء  كيفية  اكت�سف  باأنه  ف��اردي  ت�سريح  واأث��ار 
االأمريكية املعنية بحقوق احليوان، التي قالت اإن "مثل هذه الت�سريحات 

من �ساأنها اأن تلحق ال�سرر باحليوانات".
"ذا �سن" الريطانية:  ف��اردي يف مقابلة �سحفية ن�سرتها �سحيفة  وقال 
اأنواع احليوانات". اأ�سرت زرافة لكني اكت�سفت كيفية �سرائها، وجميع  "مل 

وردت "بيتا" على ت�سريح فاردي بالقول: "احليوانات لي�ست األعابا اأو زينة 
االأرباح  اأكر م�سادر  واحدا من  يعد  )الغريبة(  بيع احليوانات  للحديقة. 

االإجرامية يف العامل".
كذلك اأ�سدرت املنظمة بيانا جاء فيه: "ال ت�سرت اأبدا حيوانات غريبة من 
اأي م�سدر، واأدعم الت�سريعات التي من �ساأنها اأن جتعل امتالك مثل هذه 

احليوانات اأمرا غري قانوين".
وميتلك فاردي وزوجته ريبيكا بالفعل عددا من الكالب االأليفة، مبا يف ذلك 
كلب حرا�سة ا�سرتياه عام 2018، كما يربي الزوجان الدجاج وا�سطرا يف 

ال�سابق اإىل اتخاذ تدابري الإبعاد الثعالب عن طيورهما.
واأ�ساف بيان "بيتا": "جتارة احليوانات االأليفة الغريبة جتارة كبرية، وبيع 
حيوانات احلياة الرية املحمية يف املتاجر اأو املزادات اأو على االإنرتنت اأحد 
واملخدرات  االأ�سلحة  تهريب  وراء  وتاأتي  االإجرامية،  االأرب��اح  م�سادر  اأك��ر 

فقط، لكن احليوانات تدفع الثمن".

رواد رو�س اإىل حمطة الف�ساء 
الدولية باألوان اأوكرانيا

اأظ��ه��رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و حل��ظ��ة و�سول 
يرتدون  وه���م  رو������س،  ف�����س��اء  رواد   3
اللذين  واالأزرق  االأ���س��ف��ر  باللونني  زي��ا 
حمطة  اإىل  االأوك�����راين،  العلم  مي��ث��الن 
الف�ساء الدولية  اأول اأول اأم�س اجلمعة  
التي  "�سويوز"  امل���رك���ب���ة  ال���ت���ح���ام  ب��ع��د 
وا�ستقبل  ب��امل��ح��ط��ة.  ي�ستقلونها  ك��ان��وا 
امل��راب��ط ع��ل��ى امل��ح��ط��ة واملوؤلف  ال��ف��ري��ق 
اثنني  ورو�����س����ي����ني  اأم����ريك����ي����ني   4 م����ن 
بحفاوة،  ال��رو���س  الف�ساء  رواد  واأمل���اين، 
الرواد  و�سول  وياأتي  وم�سافحة.  عناقا 
الرو�س و�سط توترات �سديدة بني الغرب 
الع�سكري  ال��ه��ج��وم  ب�����س��اأن  وم��و���س��ك��و، 
الرو�سي على اأوكرانيا امل�ستمر منذ اأكرث 
الرو�سي  الفريق  وو�سل  اأ�سابيع.   3 من 
اإىل املحطة الف�سائية بعد رحلة ا�ستمرت 
3 �ساعات و10 دقائق، منذ اإقالع مركبة 
الف�ساء "�سويوز" من قاعدة "بايكونور" 

الف�سائية الرو�سية يف كازاخ�ستان.
علمية  مهمة  الرو�سي  الفريق  و�سيبداأ 
ون�سف  اأ���س��ه��ر   6 ت�ستمر  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
وبع�سوية  اأرت��ي��م��ي��ي��ف،  اأول���ي���غ  ب��ق��ي��ادة 
رائدي الف�ساء املبتدئني ديني�س ماتفيف 

و�سريغي كور�ساكوف.

حتديد الأ�سباب اجلينية الأوىل للوفاة املفاجئة 
غري املربرة لدى الأطفال بعد عمر ال�سنة �ص 23

حتى ال�سوء اخلفيف اأثناء 
النوم يوؤثر على اجللوكوز

النوم مع ت�سغيل �سوء  االآث��ار املرتتبة على  اأمريكية جديدة من  ح��ّذرت درا�سة 
اأو م�سباح  التلفزيون  ت�سغيل  اإن  للغاية. وقالت  لو كان �سعيفاً  الغرفة حتى  يف 
بجانب ال�سرير طيلة الليل يكفي لتعطيل الطريقة التي حتافظ بها اأج�سامنا 

على ن�سبة ال�سكر بالدم يف نطاق �سحي.
اأجرى الدرا�سة فريق من جامعة نورث و�سرتن ب�سيكاغو، واأ�سرفت على التجربة 
الباحثة فيلي�س زي، و�سارك فيها 20 متطوعاً، ق�سوا ليلتني يف خمتر خا�س 
اأم�سى  الثانية  ويف  الليل،  ط��وال  متاماً  معتمة  الغرفة  كانت  االأوىل  يف  بالنوم، 
ن�سفهم الليل يف م�ستوى اإ�ساءة يعادل اإبقاء التلفزيون يعمل اأو ما يعادل اإ�ساءة 

ال�سارع ال�ساطعة التي تنفذ عر ال�ستائر اخلفيفة.
اأظهر  �ساين�س"،  اأوف  اأكادميي  نا�سيونال  ذا  اأوف  "برو�سيدينج  دوري��ة  وبح�سب 
اإ�ساءة  اأن النوم يف مكان به  قيا�س ن�سبة االأن�سولني وال�سكر بالدم يف كل �سباح 

ولو خفيفة يعّطل اآلية تنظيم اجل�سم مل�ستوى اجللوكوز بالدم.
وعلى الرغم من اأن املتطوعني اعتقدوا اأنهم ناموا جيداً، اإال اأن اجل�سم يعرف اأن 

اإ�ساءة املكان تعمل، فال ينّظم م�ستوى ال�سكر بالدم كما هو مطلوب.

االأملانية،  فوكو�س  جملة  ن�سرتها  التي  للدرا�سة   ووف��ق��ا 
بجمع  العلماء  قام  �سنوات،   10 ال�  زه��اء  ا�ستغرقت  والتي 
م�سارك  األف   135 الغذائية حلوايل  العادات  عن  بيانات 
توزعوا على 18 دولة خمتلفة. وربط الباحثون بني نوعية 
والوفيات  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  التغذية 
بناء  جمموعات،  اإىل  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  تق�سيم  وعند 
على ا�ستهالكهم للدهون كان احتمال وفاة من ي�ستهلكون 
اأقل  اأي نوع خالل الدرا�سة  الكم االأك��ر من الدهون من 

ممن يتناولون اأقل كمية من الدهون.

احتمال وفاة مرتفع
وبالرغم من اأن احتمال االإ�سابة باأمرا�س القلب واالأوعية 
املعدل  ع��ن  ي���زد  مل  ال��ن�����س��وي��ة  امل����واد  مل�ستهلكي  ال��دم��وي��ة 
اأك��رث مما  كانت مرتفعة  الوفيات  اأن معدل  اإال  الطبيعي، 

هو عليه مل�ستهلكي الدهون.
واأ�سارت درا�سة كبرية اإىل اأنه رمبا يجب تغيري التوجيهات 
للنا�س  ي�سمح  مب��ا  الغذائية  للحمية  العاملية  االإر���س��ادي��ة 
بع�س  ويف  الن�سويات،  وتقليل  الدهون  من  املزيد  بتناول 
احلاالت االعتماد على كميات اأقل من بع�س اأنواع الفواكه 

واخل�سروات.
"اأبوتيكن   Apotheken-umschau موقع  وكان 
اأوم�ساو" االأملاين  قد ن�سح  بااٌلإقالل اأو حتى التوقف عن 
قد  م�ساء  الكربوهيدرات  على  حتتوي  التي  االأطعمة  اأكل 
اأف�سل.  ب�سكل  اجل�سم  داخ��ل  الدهنيات  على حرق  ي�ساعد 
فمن يتناول الكربوهيدرات يرفع بذلك من ن�سبة ال�سكر 
الذي  االأن�سولني  ه��رم��ون  ب��اإن��ت��اج  اجل�سم  ليقوم  ال��دم  يف 

بدوره يحفز تكوين الدهون ويحول دون حرقها.
االأطعمة  م��ن  بع�س  ب��ت��ن��اول  املتخ�س�س  امل��وق��ع  وين�سح 
التي حتتوي على مواد �سكرية مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع 
بع�س  وكذلك  الن�سويات،  تناول  من  عام  ب�سكل  والتقليل 
املجففة  والفواكه  والكيوي  امل��وز  مثل  الفواكه  من  اأن���واع 
باأنها  علما  الغلوكوز،  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي 

حتوي اأي�سا على الكثري من الفيتامينات الهامة للج�سم.

خم�سة اأ�سباب جتعل معدتك "تكرهك"
كثري من االأ�سياء رمبا ت�سبب اآالم املعدة وانتفاخ القولون 
االإ�سابة  ل��ك��ن يف ح��ال��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ني،  االأ���س��خ��ا���س  ل���دى 
نعرفك  يلي  فيما  املري�س.  اآالم  ت��زداد  الع�سبي  بالقولون 
ببع�س االأمور التي توؤدي اإىل "غ�سب" املعدة من �ساحبها. 
تعر املعدة عن االأمل الذي  ي�سيبها ب�سبب تناول العديد 
اأو  ال�سديدة  بالتقل�سات  اإم��ا  وذل��ك  ال�سارة  امل��اأك��والت  من 
االأعرا�س.  من  وغريها  املعدة  وحرقة  بالغثيان  ال�سعور 
ولكن اإذا كنت تعاين من القولون الع�سبي، مثل الكثريين، 
واالإم�ساك  االنتفاخ  ت�سبب  االأطعمة  �ستجد معظم  فغالبا 

والتقل�سات واأحيانا االإ�سهال.
 ، االأم��ري��ك��ي��ة  مرييالند  جلامعة  الطبي  للمركز  وطبقا 
يكون مرتبطا  قد  الع�سبي  القولون  اأن  اخل��راء  فيعتقد 
وبالتغريات  اله�سمية  ال��ق��ن��اة  يف  احل�سا�سة  ب��االأع�����س��اب 
اأياً كان ال�سبب وراء  التي حتدث للبكترييا املعوية. ولكن 
"ومنز  م��وق��ع  اأو���س��ح  فقد  الع�سبي  ب��ال��ق��ول��ون  االإ���س��اب��ة 
م��ا هي  م��ن جامعة مرييالند،  خ��راء  ع��ن  نقال  هيلث"، 

االأمور التي توؤدي اإىل ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي:

العقاقري
هي  القولون  بالتهاب  ربطها  مت  التي  االأ�سياء  اأك��رث  من 
اإ�سابة  يف  تناولها  يف  االإف����راط  يت�سبب  حيث  العقاقري، 
خا�سة  باملعدة  ال�سديدة  واالل��ت��ه��اب��ات  بالتهيج  ال��ق��ول��ون 
نتيجة  االآالم  ت��ل��ك  وت��ع��ت��ر  ال��ع��ظ��ام.  اآالم  ع���الج  ع��ق��اق��ري 
وغريها  واأليف  واالأدف��ي��ل  االأ�سرين  مثل  عقاقري  تناول 
بعد  اأخ���رى  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  يف�سل  ل��ذا  امل�سكنات  م��ن 

ا�ست�سارة الطبيب.

 الفاكهة واخل�ضروات
رمبا تتعجب عندما تعرف اأن تناول الفاكهة اأو اخل�سروات 

قد ي�سر مبعدتك، يف احلقيقة فاإن ما يحتوى منها على 
ومنتجاتها  مثال  فالطماطم  امل�سر.  هو  فقط  االأحما�س 
حتتوى على ن�سبة من احلم�سيات التي توؤثر على املعدة 
املاأكوالت  بع�س  واأي�سا هناك  القولون.  تهيج  وتت�سبب يف 
ال�سوكوالتة  م��ث��ل  ال��ق��ول��ون  ت��ه��ي��ج  يف  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 
الغازية  وامل�سروبات  وامللفوف  والبقول  والتوابل والدهون 

والكحول.

م�ضغ العلكة
حت�سني  يف  اأح��ي��ان��ا  ي�ساعد  العلكة  م�سغ  اأن  م��ن  بالرغم 
كلية  م��ن  رمي���ون���د،  باتري�سيا  ال��دك��ت��ورة  اأن  اإال  ال��ه�����س��م 
الطب يف والية وي�ست فرجينيا، قالت يف املوقع االأمريكي 
"هيلث" اإن تناول العلكة اخلالية من ال�سكر بكرثة يت�سبب 
اله�سم. فمادة  ي�ساعد يف  بالتهيج وال  القولون  اإ�سابة  يف 
ال�سكر  اأن��واع العلكة اخلالية من  ال�سوربيتول املوجودة يف 

تت�سبب يف ا�سطرابات املعدة وعدم ال�سعور بالراحة.

الألبان
ملن  �سديد  باالتهاب  ال��ق��ول��ون  اإ���س��اب��ة  اإىل  االأل��ب��ان  ت���وؤدي 
يعانون عدم حتمل الالكتوز )املعروفة بح�سا�سية االألبان(، 
كبرية،  بن�سب  االألبان  ومنتجات  واجلنب  الزبادي  فتناول 
مر�سى  م��ن  الكثري  على  ي��وؤث��ر  الع�ساء  وجبة  يف  وخا�سة 

القولون ويوؤدى اإىل اإثارته.

ا�ضطراب النوم
القولون  اإ���س��اب��ة  يف  اأي�سا  ك��رثت��ه  اأو  ال��ن��وم  قلة  وتت�سبب 
بالتهيج. فطبيعة مر�س القولون الع�سبي مرتبطة اأي�سا 
باالرتياح  ي�سعر  ال�سخ�س  ك��ان  فكلما  النف�سي،  باجلانب 
النوم  االنتظام يف  فاإن  لذا  كلما حت�سنت حالته.  والهدوء 
واأخذ ق�سط كاف ليال يقلل ب�سدة من حدة نوبات القولون. 
االنتظام  ع��دم  الأن  الوجبات  النتظام  االنتباه  يجب  كما 

يوؤدي حلدوث �سوء ه�سم وتراكم الغازات يف البطن.

الأمري وليام وزوجته 
يبداآن جولة يف الكاريبي

ال��ري��ط��اين وليام  و���س��ل االأم�����ري 
بداية  يف  بيليز  اإىل  كيت  وزوج��ت��ه 
جولة ت�ستغرق اأ�سبوعا يف الكاريبي 
ع���ك���ر ����س���ف���وه���ا اح����ت����ج����اج حملي 
انتقادات  و�سط  تبداأ  ان  قبل  حتى 
االإمراطوية  ل��ع��الق��ات  متنامية 
الريطانية باملنطقة خالل الع�سر 
اال����س���ت���ع���م���اري. وواك��������ب و����س���ول 
املنطقة  اإىل  ك��م��ردج  ودوق���ة  دوق 
ال�سبعني  ب����ال����ع����ام  االح����ت����ف����االت 
العر�س،  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  الع��ت��الء 
من  اأ�سهر  اأربعة  قرابة  بعد  وياأتي 
بربادو�س  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  اق������رتاع 
جمهورية  اإىل  حت���وي���ل���ه���ا  ع���ل���ى 
امللكية رغم  م��ع  ال��ع��الق��ات  وق��ط��ع 
كومنولث  م��ن  ج���زءا  ا���س��ت��م��راره��ا 

الدول الذي تقوده بريطانيا.
امل��داف��ع حت��ي��ة للزوجني  واأط��ل��ق��ت 
عندما هبطت طائرتهما يف مدينة 
اأن تعزف فرقة ع�سكرية  بليز قبل 
وبريطانيا  لبليز  الوطني  الن�سيد 

خالل حفل ا�ستقبال.
وتفقد االأمري وليام حر�س ال�سرف 
رئي�س  للقاء  زوجته  مع  توجه  ثم 
الوزراء جون بري�سينو. ومن املقرر 
وزوجته  امل��ل��ك��ة  ح��ف��ي��د  يق�سي  اأن 
االأيام الثالثة االأوىل من جولتهما 
يف بيليز التي كان ا�سمها يف ال�سابق 
هندورا�س الريطانية. لكن ع�سية 
اإلغاء  مت  اجلولة  لبدء  مغادرتهما 
اأم�س  يتم   اأن  املقرر  ك��ان من  لقاء 
وذل��ك عندما نظم ع�سرات  االأح��د 
ال���ق���روي���ني اح��ت��ج��اج��ا. وقال  م���ن 
وه��ي قرية  ك��ري��ك،  اإن��دي��ان  �سكان 
ل��ل�����س��ك��ان االأ���س��ل��ي��ني م���ن امل���اي���ا يف 
جنوب بيليز، لرويرتز اإنهم ا�ستاءوا 
الهليكوبرت  ال��ط��ائ��رة  منح  ب�سبب 
امللكيني  ب����ال����زوج����ني  اخل����ا�����س����ة 
لكرة  ملعب  يف  بالهبوط  ت�سريحا 

القدم دون ت�ساور م�سبق.

فهرية اأفجني برفقة هذا 
النجم يف جورجيا

اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع�����الم ت��رك��ي��ة اأن 
قد  ال��ذي  املمات "  " حتى  م�سل�سل 
خا�س بطولته النجمني الرتكيني  

اأفجني   و فهرية  اأكيوريك   اأجن��ني 
جورجيا،  يف  يعر�س  اأن  املقرر  من 
وذلك بعد حتقيقه ن�سب م�ساهدة 

عالية يف تركيا.
موؤخرا  ان��ت�����س��ر  اآخ����ر  �سعيد  ع��ل��ى 
خ����ر اإ����س���اب���ة اأجن������ني اأك���ي���وري���ك 
بفريو�س كورونا، وقد تلقى اأجنني 
اأكيوريك عددا كبريا من الر�سائل 
م��ن ق��ب��ل امل��ت��اب��ع��ني، ال��ذي��ن متنوا 
بداأ  ق��د  وك��ان  العاجل.  ال�سفاء  ل��ه 
م�سل�سله  ت�سوير  اأكيوريك  اأجنني 
املقرر  من  اإذ  "الهروب"،  اجلديد 
املن�سات  اإح����دى  ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  اأن 

االإلكرتونية يف الفرتة املقبلة.

احذر خطر الن�سويات على �سحتك .. لهذه الأ�سباب

يف  متوقعة  غري  اأ���ض��رارَا  كندية  درا���ض��ة  بينت 
معدلت  بزيادة  وربطتها  الن�ضويات،  ا�ضتهالك 
ا�ضتهالك  زي��ادة  ف��اإن  للباحثني  ووفقا  ال��وف��اة. 
على  اخلطر  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  ل  ق��د  ال��ده��ون 
الإن�ضان مقارنة بال�ضرر القادم من الكربوهيدرات 

يف هذا املو�ضوع.
الذي  البالغ  ال�ضرر  عن  حديثة  درا�ضة  ك�ضفت 
اجل�ضم،  يف  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ت�ضببه  اأن  ميكن 
ووفقا  ال��وف��اة.  احتمالية  زي���ادة  يف  وخا�ضة 
للتو�ضيات الغذائية احلالية ومن بينها اجلمعية 
الن�ضويات  ن�ضبة  كانت  فقد  للتغذية  الأملانية 
اإىل  ت�ضل  ال��غ��ذائ��ي��ة   ال��وج��ب��ات  يف  امل��ق��رح��ة 
بها،  املو�ضي  الأطعمة  من  باملئة   50 ن�ضبته  ما 
الطاقة  ا�ضتهالك  يف  الن�ضويات  لأهمية  وذل��ك 
يف اجل�ضم. اإل اأن درا�ضة كندية اأجرتها جامعة 
ماكما�ضر الكندية هّزت هذا الفرا�ض، واأكدت 
على �ضرورة تقليل الن�ضويات امل�ضتهلكة يف حالة 

الرغبة باحل�ضول على �ضحة اأف�ضل.
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�ش�ؤون حملية

رئي�س اإ�ستونيا: تربطنا بالإمارات عالقات �سداقة و�سراكة ممتدة

كندا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

ح�سة بوحميد تطلق ال�ستبيان الوطني جلودة احلياة 2022 �سمن فعاليات اليوم العاملي لل�سعادة يف اإك�سبو 2020

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

جمهورية  رئ��ي�����س  ك��اري�����س،  اآالر  ف��خ��ام��ة  ح�����س��ر 
اإ�ستونيا، احتفال بالده بيومها الوطني يف اإك�سبو 
بن  نهيان  ال�سيخ  كان معايل  دبي، حيث   2020
مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س املفو�س 
العام الإك�سبو 2020 دبي، ومعايل رمي الها�سمي، 
وزي����رة ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل املدير 
2020 دبي، يف مقدمة م�ستقبلي  العام الإك�سبو 
املرافق  امل�ستوى  فخامته والوفد احلكومي رفيع 
له.  اأُقيمت املرا�سم الر�سمية لرفع االأعالم وعزف 

الن�سيد الوطني لكل من دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة وجمهورية اإ�ستونيا على من�سة االأمم يف 
 2020 الإك�سبو  الناب�س  القلب  الو�سل،  �ساحة 
دبي، بح�سور عدد من امل�سوؤولني واأع�ساء ال�سلك 
اأبناء  من  وجمع  البلدين  كال  من  الدبلوما�سي 

اجلالية االإ�ستونية يف دولة االإمارات.
األقاها  التي  كلمته  يف  كاري�س  اآالر  فخامة  وق��ال 
اأوؤكد  واأن��ا  بالفخر  اليوم  "اأ�سعر  املنا�سبة:  بهذه 
اأنه مل ي�سبق واأن كان هناك مثل هذا العدد  لكم 
الكبري جدا من االإ�ستونيني مرة واحدة يف دبي. 
يدل هذا على اأمرين: اأولهما، اأن اإك�سبو 2020 
دبي هو ‘احلدث االأروع يف العامل’ بكل ما حتمل 
اإ�ستونيا  اأن ا�ستثمار  الكلمة من معاٍن؛ وثانيهما، 

يف دولة االإمارات، وفتح �سفارة لها ومكتب جتاري 
اجتذبت  اأم����ور  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  وج��ن��اح يف 

اهتمام �سعبنا".
اأ�ساف فخامته: "اوؤمن باأن لدى اإ�ستونيا الكثري 
لتقدمه يف جمال التعليم والتقنيات ذات ال�سلة. 
لقد �سمحت حلول التعليم التقنية التي نقدمها 
باأن نتعاطي مع حتديات التعليم الهجني يف زمن 
جائحة كوفيد19-. لدينا الكثري مما ميكننا اأن 
ُن�سرك العامل فيه، يف جمال الرقمنة والتقنية يف 
التعليم... اإ�ستونيا بلد معروف جدا با�ستخدامه 
اخل���دم���ات االإل���ك���رتون���ي���ة يف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ويف 
االأثر  م��ع  ج��ي��د  ب�سكل  تعاطينا  ل��ق��د  ال�����س��رك��ات. 
بف�سل  وذل���ك  كوفيد19-،  الأزم����ة  االق��ت�����س��ادي 

امل�ستوى الراقي خلدمات تقنية املعلومات، والتي 
الرقمية  القنوات  اإىل  ال�سل�س  بالتحول  �سمحت 
اأث����ن����اء االإغ�����الق�����ات، وه����و م���ا ج��ع��ل ال��ك��ث��ري من 

ال�سركات قادرة على موا�سلة اأعمالها اليومية".
مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��ال  جانبه،  من 
املنا�سبة:  بهذه  األقاها  التي  كلمته  يف  نهيان  اآل 
املبتكرة  احل��ل��ول  اإ�ستونيا  م�ساركة  "ت�ستعر�س 
يف ال���ق���ط���اع ال���رق���م���ي، مب����ا يف ذل�����ك اخل���دم���ات 
اأكرث  احلياة  جعل  اإىل  تهدف  التي  االإلكرتونية 
ُي�سرا، وُت�سّلط ال�سوء على مكانة اإ�ستونيا كدولة 
لتاأ�سي�س  متناهية  ال  اإم��ك��ان��ي��ات  تتيح  ح��ا���س��ن��ة 

االأعمال واختبار االأفكار املبتكرة".
واأ�ساف معاليه: "تربط دولة االإمارات واإ�ستونيا 

عالقة �سداقة و�سراكة را�سخة؛ ويف �سوء تركيزنا 
واالقت�ساد  االإلكرتونية  احلوكمة  على  امل�سرتك 
تعزيز  اآفاق  ا�ستك�ساف  اإىل  نتطلع  فاإننا  الرقمي، 
التعاون بني بلدينا مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة". 
الغنائية  الفرق  اإح��دى  قدمت  احلفل،  ختام  ويف 
االإ���س��ت��ون��ي��ة جم��م��وع��ة م���ن االأغ������اين ع��ل��ى وقع 
مو�سيقى البوب واجلاز؛ وجنحت الفرقة املوؤلفة 
من ثالثة رجال وثالث �سيدات يف اإبهار احل�سور 
اأي�سا  احلفل  ت�سمن  واالح��رتايف.  املتقن  باأدائها 
جمموعة متنوعة من املقطوعات املو�سيقية التي 
جت�ّسد املوروثات الثقافية والرتاثية يف جمهورية 
اإ�ستونيا. جدير بالذكر اأن  جناح اإ�ستونيا يقع يف 
منطقة التنقل؛ ويعر�س اجلناح مراحل اإجنازات 

اإ�ستونيا يف بناء نظام بيئي فاعل واآمن يف ال�سحة 
ابتكار  ع��ر  والتعليم  وال��ن��ق��ل  التحتية  والبنية 
اأدت  املجتمعية  للتنمية  م�سّرعة  تقنّية  ب��رام��ج 
اإىل انتقالها اإىل الرقمنة خالل 20 عاما. ُيقدم 
اجلناح اأي�سا جمموعة من التقنيات الذكية مثل 
"الروبوت النادل"، ليحل حمل النادل يف املقاهي 
اجلناح  يعر�س  ه���ذا،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وامل��ط��اع��م. 
تربة  با�ستخدام  الذكّية  الزراعية  القوالب  فكرة 
ي�ساعد  ب�سيط  اآيل  ذكية مطّورة خ�سي�سا ونظام 
املنازل  يف  و�سهولة  ب�سرعة  النباتات  زراع��ة  على 
وامل��ن��اط��ق ذات امل�����س��اح��ات ال�����س��غ��رية، وذل���ك حلل 
امل�ستمر  وال��ت��ط��ور  ال��ع��م��راين  االزدح�����ام  م�ساكل 

للمدن واملباين.

•• دبي-الفجر:

احتفلت كندا بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي، وذلك 
بح�سور فخامة ماري �سيمون، احلاكم العام لكندا، حيث 
اأقيمت املرا�سم الر�سمية لرفع علمي دولة االإمارت العربية 
الإك�سبو  الناب�س  القلب  الو�سل،  �ساحة  يف  وكندا  املتحدة 
للدولتني،  الوطنيني  الن�سيدين  عزف  مع  دبي،   2020
ا�ستمتع زوار احلدث الدويل بعدها بعر�س ثقايف ترفيهي، 
والغناء،  املو�سيقى  ع��ل��ى  ا�ستملت  فنية  ف��ق��رات  ت�سمن 
االإنويت  األ��ع��اب  بني  جمع  مميز  فني  اأداء  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سوتية وتقنيات ال�سريك احلديثة، والتي اأظهرت غنى 

الثقافة الفنية واملو�سيقية يف الدولة الكندية. 
وزير  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وك���ان 
دبي،   2020 الإك�سبو  العام  املفو�س  والتعاي�س  الت�سامح 
لكندا،  العام  احلاكم  �سيمون،  م��اري  فخامة  ا�ستقبال  يف 

والوفد املرافق لها. 
وقال معايل ال�سيخ نهيان: "ُترز م�ساركة كندا ما حققته 
م��ن اإجن����ازات كبلد رائ���د ع��امل��ي��اً يف ت��ق��دمي ح��ل��ول الذكاء 
هذه  وجت�سد  وغريهما.  ال���دويل  والتعليم  اال�سطناعي 
امل�ساركة اأي�سا قَيم كندا ومنظورها العاملي وهويتها، كونها 
امل�ستدامة  التنمية  مكانة متقدمة يف جم��ايَل  يحتل  بلدا 

واالبتكار." 
"نعتز بالعالقات املتنامية التي جتمعنا  واأ�ساف معاليه: 
بكندا، وبال�سراكات املهمة بني بلدينا يف خمتلف املجاالت، 

اإىل  ونتطلع  ال�سحية؛  وال��رع��اي��ة  التعليم  ذل���ك  يف  مب��ا 
امل�سرتك  تعاوننا  وتعزيز  املعرفة  تبادل  على  معا  العمل 
املنفعة  امل�����س��رتك، مب��ا يحقق  االه��ت��م��ام  ذات  امل��ج��االت  يف 

واالزدهار لبلَدينا
وق��ال��ت ف��خ��ام��ة م����اري ���س��ي��م��ون: "ت�سرتك ك��ن��دا ودول���ة 
االإمارات العربية املتحدة يف العديد من القيم االأ�سا�سية، 
ال���ت���ن���وع وال�������س���م���ول وال���ت�������س���ام���ح ومتكني  مب����ا يف ذل�����ك 
ال�سراكة  تعزيز  على  ي�سجع  ال���ذي  االأم���ر  وه��و  ال��ن�����س��اء، 
الثقافية  الروابط  وت�سمل  البلدين،  بني  اال�سرتاتيجية 
والتجارية واال�ستثمارية الهامة. واإنه الأمٌر م�سجع اأي�ساً 
اأن يتم االحتفال بالثقافة الكندية على مثل هذه املن�سة 
الدولية، اإذ يعر هذا عن العالقة القوية التي نتمتع بها 
�سواء مع دولة االإمارات العربية املتحدة اأو مع العديد من 

الدول االأخرى املمثلة يف اإك�سبو 2020 دبي". 
وتابعت فخامة ماري �سيمون قائلة: "اأهنئ دولة االإمارات 
اإك�سبو  ا�ست�سافة  يف  وجهودها  ملرونتها  املتحدة  العربية 
ال�سرق  نوعه يف  االأول من  الدويل  دبي، احلدث   2020
االأو����س���ط، ه��ذا احل���دث ال��ن��اج��ح ال���ذي ج��ذب 20 مليون 
زائر حتى االآن، بالرغم من القيود التي فر�ستها جائحة 
كوفيد19-، يف حني اأن حوايل 500 األف �سخ�س قد زاروا 
اجلناح الكندي حتى االآن، بهدف التعرف على املزيد عن 
وال�سمول  للتنوع  احت�ساننا  وكيفية  الغنية،  بلدنا  ثقافة 

وحقوق االإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني".
ا�ستمتع  الو�سل،  �ساحة  يف  الر�سمية  الكلمات  اإلقاء  وبعد 

"نيون درميز"  احل�سور بعر�س ثقايف رائع قدمته فرقة 
فرانك  الكندي  الفنان  اأم��ت��ع  حيث  الكندية،  املو�سيقية 
االأغنيات  مبجموعة  املميز  ب�سوته  احل�سور  ك��ادي��الك، 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ع��ل��ى اأحل����ان ع���ازف ال��غ��ي��ت��ار، م���ات جات�س. 
وا�ستعر�س الثنائي الكندي �سكاًل مو�سيقياً فريداً طورته 
الفرقة من مو�سيقى البوب البديلة املتاأثرة بعنا�سر من 

مو�سيقى الروك والفولك والهيب هوب والريغي.
وت�سمن االحتفال باليوم الوطني الكندي كذلك، عر�ساً 
اال�ستعرا�سية  احل��رك��ات  ببع�س  م�سحوباً  مم��ي��زاً  فنياً 
فرقة  قدمتها  التي  ال�سوتية  االإن��وي��ت  باألعاب  املمزوجة 
االإنويت،  �سريك  جمموعات  اإحدى  وهي  �سريك"،  "اآرت 
اأ�سلوبا  املا�سية،  عاما  الع�سرين  م��دار  على  ط��ورت  التي 
بي���ن  املتن�������اغم  اجل���������مع  خ������الل  م��ن  االأداء  يف  ف��ري��دا 
احلديثة،  ال�سريك  وتقنيات  التقليدية  االإن��وي��ت  األ��ع��اب 
من خالل التعاون مع فنانني موهوبني من جميع اأنحاء 

العامل.
ثم اختتم احلفل ب�سوت املغنية الكندية ال�سهرية، وكاتبة 
االأغ��اين الكندية لعام 2014، م��اري م��اي، حيث قدمت 
برفقة  الو�سل،  �ساحة  الفرن�سية يف  باللغة  غنائياً  عر�ساً 
الدافئ  ب�سوتها  القلوب  واأنع�ست  الغيتار،  اآلة  على  عازف 
والعذب، وهي واحدة من اأعظم املغنيات وكاتبات االأغاين 
العقدين  ل��غ��ت��ني خ����الل  ي��ت��ح��دث��ن  ال���ل���وات���ي  ال��ك��ن��دي��ات 
احلية  املو�سيقى  م�سهد  على  �سيطرت  اأنها  كما  املا�سيني، 
يف مقاطعة كيبيك الكندية ملدة 20 عاماً، وحازت العديد 

من اجلوائز املرموقة. 
الزوار  اليوبيل،  الواقع يف منطقة  الكندي،  اجلناح  ياأخذ 
يف رحلة مذهلة عر ما�سي كندا وحا�سرها وم�ستقبلها، 
وذلك من خالل م�سرح غامر بنطاق 360 درجة يعر�س 
�سكان  تناغم  على  ال�سوء  اجلناح  وي�سلط  ال��ب��الد،  ق�سة 

الثقافية،  خلفياتهم  يف  ال���الحم���دود  ال��ت��ن��وع  رغ���م  ك��ن��دا 
ال�سبكة  �ستلفت  كندا،  جناح  من  بالقرب  امل��رور  ومبجرد 
ال���زوار؛  اأن��ظ��ار  اخل���ارج  م��ن  ب��اجل��ن��اح  املحيطة  اخل�سبية 
ب�سبب ت�سميمها املُ�ستوحى من املناظر الطبيعية الكندية، 

وعنا�سر الت�سميم املعماري يف ال�سرق االأو�سط. 
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اأطلقت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد، 
وزيرة تنمية املجتمع، اال�ستبيان الوطني 
جلودة احلياة 2022 بالتعاون مع املركز 
وذلك  واالح�����س��اء،  للتناف�سية  االحت���ادي 
 2020 اإك�����س��ب��و  ال�����س��رك��اء يف  م���رك���ز  يف 
لل�سعادة،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
بح�سور معايل زكي اأنور ن�سيبة، امل�ست�سار 
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف 
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات العربية 

املتحدة. 
ي����ه����دف اال����س���ت���ب���ي���ان ال����وط����ن����ي جل�����ودة 
اإىل  االإم�������ارات  دول����ة  يف   2022 احل���ي���اة 
االإماراتي،  املجتمع  اآراء  على  احل�����س��ول 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني م��ن ع��م��ر 15 
�سوؤاال   122 ي�سمل ذلك  ف��وق.  عاما وما 
رئي�سيا �سمن �سبعة قطاعات حيوية هي: 
االقت�ساد،  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ح��ة،  امل��ج��ت��م��ع، 
االأمن والعدل وال�سالمة، البنية التحتية 

واالإ�سكان والبيئة، واملوارد الب�سرية. 

احلياة  جل��ودة  الوطني  اال�ستبيان  يرمي 
2022 اأي�سا اإىل تبني م�ساريع ومبادرات 
ترفع م�ستوى جودة احلياة وحتقق �سعادة 
اأكرث يف خمتلف القطاعات احليوية التي 
مت�����س ح��ي��اة اجل��م��ي��ع، وذل���ك حت��ت مظلة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جل���ودة احلياة 
املر�سد  2031، ومبا يحقق م�ستهدفات 

الوطني جلودة احلياة. 
وتزامنا مع بدء ا�ستبيان 2022، �سهدت 
اإط�����الق مبادرة  ب��وح��م��ي��د  م��ع��ايل ح�����س��ة 
عجالت"  على  "ال�سحة  املتنقلة  الرعاية 
"Wellness on Wheels" بدعم 
م��ن ع��دد م��ن اجل��ه��ات يف دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة. وُتنّفذ املبادرة من خالل 
عيادة �سحية متنقلة توفر رعاية �سحية 
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة ل���الأف���راد ال���ذي���ن لديهم 
الرعاية  خ���دم���ات  اإىل  حم�����دود  و����س���ول 
تعاون  اتفاقية  توقيع  وج��رى  ال�سحية. 
تنمية  وزارة  ب��ني  الفكرية  امللكية  ب�����س��اأن 
للطب  را�سد  بن  املجتمع وجامعة حممد 
والعلوم ال�سحية. وّقع االتفاقية الدكتور 

عامر اأحمد �سريف، مدير جامعة حممد 
بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية، وحنان 
للتناف�سية  االحت���ادي  امل��رك��ز  مدير  اأه��ل��ي 
واالإح�ساء. و�سمن فعاليات اليوم العاملي 
لل�سعادة، ُعقدت ندوة برعاية وزارة تنمية 

املجتمع حتت عنوان خلق جمتمعات اأكرث 
ا�ستدامة و�سعادة. جمعت الندوة يف قاعة 
�سانعي  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ن��ك��ز���س 

ال�سيا�سات واخلراء والن�سطاء. 
وقالت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد: 

ندعوكم  ل��ل�����س��ع��ادة،  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  "يف 
املتبقية  يوما  ع�سر  االأح��د  يف  لال�ستمتاع 
الذي  امل��ك��ان،  ه��ذا  دب��ي؛   2020 الإك�سبو 
القيادة  روؤي����ة  وي��ع��ك�����س  ال�����س��ع��ادة  يج�سد 
وتر�سيخ  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  يف  احل��ك��ي��م��ة 
ن�����س��ك��ر فريق  ال���ن���ف���و����س...  ال�������س���ع���ادة يف 
وجميع  اال�ستثنائي  دب��ي   2020 اإك�سبو 
امل�ساركني، واإننا جميعا نر�سل ر�سالة اأمل 

للعامل".
امل�ستمر  ال�سعود  ع��ن  معاليها  وحت��دث��ت 
حيث  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  ال�سعادة  ملوؤ�سر 
عامليا.   24 امل��رت��ب��ة  اإىل  ال���دول���ة  و���س��ل��ت 
واأكدت اأن هناك املزيد من العمل لتحقيق 

املزيد من التقدم يف هذا املجال. 
ر�سيد  طيب  النف�سي  االأخ�سائي  و�سارك 
من كندا ق�سته امللهمة مع �ساب ع�سريني 
�سعادته  م�ستوى  م��ن  املو�سيقى  ح�ّسنت 
املهني  م�ستقبله  الختيار  فر�سة  ومنحته 
ال�سعادة؛  م���ن  امل���زي���د  ���س��ي��م��ن��ح��ه  ال�����ذي 
اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل م��ع ال�سباب  وحت���دث ع��ن 
وت�سجيعهم على العمل امل�سرتك، وتبديد 

التعلم  على  وح�سهم  الف�سل،  من  خوفهم 
م���ن ال��ف�����س��ل، ف���ه���ذا ي��ج��ع��ل��ه��م اأك�����رث قوة 
على  قدراتهم  تعزيز  عن  ف�سال  و�سعادة، 
التي  احل��ري��ة  متنحهم  وال��ت��ي  الت�سامح، 

تنّمي ال�سعور بال�سعادة.  
ات�����س��ال م��رئ��ي، حت��دث��ت الدكتورة  وع��ر 
اخ�����س��ائ��ي��ة نف�سية  ف���ردي���ل���ي، وه����ي  ل��ي��ن��ا 
العامل  يف  الالجئني  ع��ن  كولومبيا،  م��ن 
الذين  ل��الج��ئ��ني  ال��ن��ف�����س��ي��ة  واالأو������س�����اع 
واأرا�سيهم  وجمتمعهم  اأه��ل��ه��م  خ�����س��روا 
املاألوفة  وامل��ن��اظ��ر  وع���ادات���ه���م  وب��ي��وت��ه��م 
حتى  كثريا  يعانون  حيث  لهم،  بالن�سبة 
عن  بعيدا  اجل��دي��دة  احلياة  مع  يتاأقلموا 
املزيد  لتقدمي  ال��ع��امل  ودع���ت  اأوط��ان��ه��م؛ 
من الدعم واالهتمام – وخا�سة االأطفال 

لقلوبهم.   ال�سعادة  واإدخال  – لعونهم 
تناول املخت�سون اأي�سا مو�سوعات رئي�سية 
ح���ول ال�����س��ع��ادة وج����ودة احل��ي��اة يف العامل 
وتاأثري تداعيات كوفيد19- على م�ستوى 
ال�سعادة يف العامل؛ وتطرقوا اإىل الطريق 
اأن  واأك�����دوا  امل�ستقبل؛  يف  ال��رف��اه��ي��ة  اإىل 

اإىل  االأق�سر  الطريق  املجتمع هو  اإ�سراك 
حتقيق الرفاهية. وحتدثوا اأي�سا عن دور 
وتعزيزها  الرفاهية  ت�سجيع  يف  ال�سركات 
يف العمل واحلياة، وعن اأن تعيني ال�سركات 
لفرق خا�سة لالهتمام بال�سحة النف�سية 
للنمو  ���س��روري��ا  اأم���را  اأ���س��ب��ح  للموظفني 

وتطور املوؤ�س�سات وال�سركات.
الرنامج  مدير  البلو�سي،  اأم��ل  واأ���س��ادت 
وزارة  يف  احلياة  وج��ودة  لل�سعادة  الوطني 
تنمية املجتمع، بهذه النقا�سات والق�س�س 
امللهمة التي ت�ساعد على العمل اجلماعي 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  حت�����س��ني  اأج������ل  م����ن 
وال���ذه���ن���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع. اأ�����س����اد اخل����راء 
وحتققه  حققته  مب��ا  اأي�����س��ا  وامل��خ��ت�����س��ون 
دولة االإمارات يف جمال ال�سحة اجل�سدية 
خالل  م��ن  وذل���ك  للمجتمع،  والنف�سية 
ن�سر  اإىل  تهدف  وح��ل��ول  مم��ار���س��ات  تبني 
ال�سعادة بني جميع اأفراد املجتمع، ف�سال 
املبادرات  وتطبيق  امل�ستمرة  املتابعة  ع��ن 
�سعادة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ك��ل  لتلبية  املبتكرة 

املجتمع االإماراتي بجميع اأطيافه. 

يف اجلناح ال�ضوي�ضري يف اإك�ضبو 2020 دبيم�سرح دبي ميلينيوم ي�ست�سيف عر�س ديزين احل�سري  رحلة ميكي وميني ال�سحرية

تعاون بني �سوي�سرا والإمارات لبحث �سبل تعزيز املدن الذكية  •• دبي- الفجر

ج��ذب ال��ع��ر���س احل�����س��ري ل��دي��زين ال���ذي �سهده 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ميلينيوم  دب���ي  م�����س��رح 
بعنوان "رحلة ميكي وميني ال�سحرية"، جمهوراً 
الكبار  الفئات واالأع��م��ار م��ن  م��ن خمتلف  ك��ب��رياً 

وال�سغار، الذين غ�ست بهم مدرجات امل�سرح.
العر�س املذهل قدمته ديزين للوجهات الدولية، 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  جناح  مع  بالتعاون 
وا���س��ت�����س��اف��ت��ه امل��ذي��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ري���ا اأب����ي را�سد 
وتفاعل  تالنت"،  غ��وت  "اآرابز  ب��رن��ام��ج  مقدمة 
املميز،  العر�س  ه��ذا  مع  ب�سدة  املبتهج  اجلمهور 
ال�سعر  اإك�س�سوارات  حيث ارتدى الكثريين منهم 
االأح���ب  دي����زين  ل�سخ�سيات  امل��ح��اك��ي��ة  واالأزي������اء 

واالأ�سهر ميكي وميني ماو�س.
العنكبوت  الرجل  قدمه  ال��ذي  العر�س  ح��از  كما 
بحركاته اجلريئة، على اإعجاب اجلمهور وخا�سة 
ببطلهم  اأع��ي��ن��ه��م  تعلقت  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال،  م��ن 

املف�سل، وهو يقدم عرو�سه اجلذابة.

زوار  الإم��ت��اع  خ�سي�سا  العر�س  ه��ذا  ت�سميم  مت 
 50 2020 دب��ي، مبنا�سبة ذك��رى م��رور  اإك�سبو 
ع��ام��ا م���ن ال�����س��ح��ر م��ن��ذ اإط�����الق م��ن��ت��ج��ع والت 

ميكي  اإليها  �سينطلق  والتي  فلوريدا،  يف  دي��زين 
وميني على منت اأحدث �سفينة يف اأ�سطول ديزين 

للرحالت البحرية مبا�سرة من دبي.
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ا�ستقطب اجلناح ال�سوي�سري يف "اإك�سبو 2020 
و�سركات  م��ن ج��ام��ع��ات  خ���راء  م���وؤخ���راً،  دبي"، 
واإماراتية  �سوي�سرية  حكومية  وجهات  خا�سة 
التي  املت�سلة"،  ال��ذك��ي��ة  "املدن  فعالية  خ��الل 
اأق��ي��م��ت داخ�����ل اجل���ن���اح، وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
يف  ال�سوي�سرية  "�سوي�سنيك�س" وال�سفارة  �سبكة 
االإمارات ومركز االأعمال ال�سوي�سري يف ال�سرق 
االأو�سط. ويهدف هذا التعاون اإىل بحث واإيجاد 
اآليات فعالة لتح�سني طريقة اإدارتنا للتحديات 

النا�سئة عن املدن املتنامية واملكتظة. 
وقدم باحثون من �سوي�سرا واالإم��ارات م�ساريع 
القطاعني  م����ن  ����س���رك���اء  ب���ح�������س���ور  م���ب���ت���ك���رة 
االأكادميي وال�سناعي. و�سّلطت الفعالية ال�سوء 
اأي�ساً على امل�ساريع االإبداعية يف جماالت الربط 

ال��ذك��ي وم�����س��اح��ات ال��ت��ن��ق��ل، وال��ت��ي مت تطبيق 
تكرار  اإمكانية  مع  �سوي�سرا،  يف  بالفعل  بع�سها 
العامل،  اأنحاء  امل�ساريع يف خمتلف  تطبيق هذه 
االأو���س��ط و�سمال  ال�����س��رق  ذل��ك منطقة  مب��ا يف 

اأفريقيا. 
امل�سروعات  مدير  الري��ن��ي،  دان��ت��ي  ال�سيد  وق��ال 
اجل���ن���اح  يف  "�سوي�سنيك�س"  ����س���ب���ك���ة  ل������دى 
ال����دويل يف جمال  ال��ت��ع��اون  "اإن  ال�����س��وي�����س��ري: 
ملواكبة  توفر حلواًل مت�سلة  التي  التكنولوجيا، 
ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي ب��اط��راد ال��ن��اج��م ع��ن الزيادة 
ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن اكتظاظ  ال�����س��ك��ان��ي��ة وم����ا 
الذي  الوحيد  ال�سبيل  يعد  املعي�سة،  م�ساحات 

ميّكننا من جتاوز التحديات". 
يف  الفعالية  اأه��م��ي��ة  "تكمن  الري��ن��ي:  واأ����س���اف 
كونها ُت�سلط ال�سوء على مدى التغيري الهائل 
جمال  يف  التكنولوجيا  حُتدثه  اأن  ميكن  ال��ذي 

اإدارة املدن واحلياة اليومية ل�سكانها ب�سال�سة". 
"ما�سيمو  م��ع��ايل  امل��ت��ح��دث��ني  ق��ائ��م��ة  وت�سمت 
االإم��������ارات  ل�����دى  ���س��وي�����س��را  ���س��ف��ري  بادجي"، 
بريينويل"،  "كري�ستني  والدكتورة  والبحرين، 
واالب����ت����ك����ار، يف جامعة  ل��ل��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  ن��ائ��ب��ة 
�سوي�سرا  غ���رب  وال��ف��ن��ون  التطبيقية  ال��ع��ل��وم 
"جوزيف  ال���دك���ت���ور  واأل���ق���ى    .)HESSO(
�سبيلرن" من جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية 
)ZHAW(، كلمة رئي�سية بعنوان "الف�ساءات 
تالها  والفر�س"،  الروؤية  -املادية:  ال�سيرانية 
كلمة حول "دعم التعاون بني �سوي�سرا ومنطقة 
للدكتورة  اأفريقيا"  و���س��م��ال  االأو���س��ط  ال�����س��رق 
هاو�س  "ليدينغ  منظمة  ياكوبيني" من  "لونا 
مينا". كما مت اأي�ساً ا�ستعرا�س جماالت التعاون 
بني جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية وجامعة 

ال�سارقة خالل احلدث.
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اإىل  الآن،  حتى  نوعها  من  الأك��ر  هي  جديدة،  درا�ضة  تو�ضلت 
لدى  امل��ررة  غري  املفاجئة  للوفاة  الأوىل  اجلينية  الأ�ضباب 

.)SUDC( الأطفال
ت�ضاهم كل  معينة قد  التغريات يف جينات  اأن  الدرا�ضة  ووجدت 
عام يف حدوث ما يقارب 400 حالة وفاة مفاجئة غري مررة لدى 
الأطفال )SUDC(، يف الوليات املتحدة وحدها، لدى اأولئك 
الذين تراوح اأعمارهم بني عام واحد وما فوق، وب�ضكل منف�ضل 

.)SIDS( عن متالزمة موت الر�ضع املفاجئ

واالأط����ف����ال ال���ذي���ن ت��ق��ل اأع���م���اره���م عن 
�سنة واح��دة، والذين ميوتون فجاأة يتم 
الر�سع  م���وت  مب��ت��الزم��ة  ت�سخي�سهم 

املفاجئ،
 فيما يقع ت�سخي�س االأطفال االأكر �سنا 
املفاجئة  بالوفاة  ف��ج��اأة  ال��ذي��ن مي��وت��ون 

غري املررة لدى االأطفال.
الظروف  اإن  ال��درا���س��ة  م��وؤل��ف��و  وي��ق��ول 
ال��ع��دي��د من  لها  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  م��ن 
اأن  العوامل امل�سرتكة. وعلى الرغم من 
ت�سبب  املفاجئ  الر�سع  م��وت  متالزمة 
الوفاة  التي ت�سببها  الوفيات  اأ�سعاف   3
كل  االأطفال  امل��ررة لدى  املفاجئة غري 
عام، اإال اأنها تتلقى اأكرث من 20 �سعف 

متويل االأبحاث.
وُن�����س��رت ال���درا����س���ة اجل���دي���دة يف جملة 
 Proceedings of the
 National Academy of
حتدد  درا�سة  اأول  وهي   ،Sciences
االخ����ت����الف����ات اجل���ي���ن���ي���ة امل������وج������ودة يف 
الوفاة  ح�����االت  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة 
االأطفال  ل����دى  امل�����ررة  غ���ري  امل��ف��اج��ئ��ة 
باأطفال  يتعلق  )SUDC(، ومعظمها 

ماتوا بني عمر ال�سنة و4 �سنوات.
وبقيادة باحثني من كلية الطب بجامعة 
نيويورك، حللت الدرا�سة رموز احلم�س 
124 جمموعة م��ن االآب���اء،  ل���  ال��ن��ووي 
واالأط���ف���ال ال��ذي��ن ف��ق��ده��م ك��ل زوجني 
ب�سبب الوفاة مفاجئة غري مررة لدى 

االأطفال.
ووج��دوا اأن ما يقارب %9، اأو 11 من 
ت��غ��ريات يف  124 ط��ف��ال، لديهم  اأ���س��ل 
ال���ن���ووي يف اجلينات  احل��م�����س  ���س��ي��ف��رة 

التي تنظم وظيفة الكال�سيوم.
الكال�سيوم  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  واالإ�����س����ارات 
ع�سلة  ووظيفة  ال��دم��اغ  خل��الي��ا  مهمة 
االإ�سارات  ه���ذه  ت��ك��ون  وع��ن��دم��ا  ال��ق��ل��ب. 
انتظام  ع��دم  ت�سبب  فقد  طبيعية،  غ��ري 
طبيعية  غري  )اإيقاعات  القلب  �سربات 
ي��زي��د من  وك��اله��م��ا  ن��وب��ات،  اأو  للقلب( 

خطر املوت املفاجئ.
كما اكت�سف الباحثون اأن معظم تغيريات 
احلم�س النووي هذه كانت جديدة. ومل 
تكن الطفرات وراثية، بل ظهرت ب�سكل 
ع�سوائي يف اأطفال االآباء الذين مل يكن 
تقول  كما  اجليني،  التغيري  هذا  لديهم 

موؤلفة الدرا�سة لورا غولد.
وبالتايل، اإذا حدثت الوفاة املفاجئة غري 
امل��ررة ل��دى االأط��ف��ال )SUDC(، يف 
طفل واحد، فمن غري املرجح اأن يحدث 
ك��ان للزوجني نف�سهيما  اإذا  اأخ��رى  م��رة 
طفل اآخر. وهذا يوفر بع�س الطماأنينة 
اإجن���اب طفل  ت��رغ��ب يف  ال��ت��ي  للعائالت 

اآخر.

ريت�سارد  الدرا�سة  موؤلفي  كبري  واأو�سح 
ت�سني، رئي�س ق�سم علم االأع�ساب وعلم 
العلوم  معهد  ومدير  االأع�ساء  وظائف 
النغون:  نيويورك  جامعة  يف  الع�سبية 
حتى  نوعها  من  االأك��ر  هي  "درا�ستنا 
هناك  اأن  تثبت  التي  االأوىل  وه��ي  االآن، 
املفاجئة  للوفاة  حم��ددة  وراث��ي��ة  اأ�سبابا 

غري املررة لدى االأطفال".
توفري  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  "جنبا  واأ����س���اف: 

الراحة لالآباء، 
التغريات  ح��ول  اجل��دي��دة  النتائج  ف���اإن 
مع  ت��رتاك��م  ���س��وف  املت�سمنة  اجل��ي��ن��ي��ة 
م�����رور ال����وق����ت، وت��ك�����س��ف ع���ن االآل���ي���ات 
ملقاربات  اأ�سا�س  امل�سوؤولة، وتكون مبثابة 

عالجية جديدة".
الدكتور  ال����درا�����س����ة  م����وؤل����ف  وي�������س���رح 
دي��ف��ن�����س��ك��ي، م���دي���ر م���رك���ز ال�������س���رع يف 
"ركزنا  الن����غ����ون:  ن���ي���وي���ورك  ج���ام���ع���ة 
بالدرا�سات  مرتبطة  جينة   137 على 
ال�سابقة ال�سطراب نظم القلب وال�سرع 
النوبات  الأن  ال�����س��ل��ة،  ذات  واحل������االت 
اأنها  واملوت القلبي املفاجئ من املعروف 
اأك���رث ان��ت�����س��ارا يف ال��وف��اة امل��ف��اج��ئ��ة غري 
 .)SUDC( االأط���ف���ال  ل���دى  امل�����ررة 

ومن بني االأطفال الذين ماتوا، وجدنا 
للتغريات  اأ�سعاف  بع�سرة  اأك��ر  ت��وات��را 
اجلينية يف هذه اجلينات مقارنة بعامة 

ال�سكان".
ويف ت��ف�����س��ري ج��زئ��ي ل��ه��ذه االجت���اه���ات، 
اأن  للدرا�سة  االإح�سائي  التحليل  وج��د 
االأطفال  املوجودة يف  اجلينية  التغريات 
املفاجئة  ال���وف���اة  ج�����ّراء  م���ات���وا  ال���ذي���ن 

ذات  امل���ررة، حدثت يف جمموعات  غري 
يف  يتحكم  ومعظمها  مم��اث��ل��ة،  وظ��ائ��ف 
ال��ك��ال�����س��ي��وم يف خ��الي��ا ع�سالت  ق��ن��وات 

القلب ويف القلب اأي�سا.
تفتح  ال�سحيحة،  االإ���س��ارة  تلقي  وبعد   
اخل��ل��ي��ة ال���ق���ن���وات، م���ا مي���ّك���ن اأي���ون���ات 
االأغ�سية  عر  االن��دف��اع  من  الكال�سيوم 
اخلاليا  يف  ك���ه���رب���ائ���ي.  ت���ي���ار  ل��ت��ول��ي��د 
اإ�سارات  ال��ت��ي��ار  ه��ذا  ويطلق  الع�سبية، 
على طول امل�سارات الع�سبية، ويف خاليا 

ع�سلة القلب، تتقل�س مع دقات القلب.
املوجودة  ال��ط��ف��رات  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
اإبطاء  على  تعمل  احلالية  ال��درا���س��ة  يف 

تعطيل قناة الكال�سيوم،
ال��ذي مير من خاللها،  التيار   واإط��ال��ة 
اإيقاعات  اإىل  ت����وؤدي  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 
غري طبيعية يف القلب ميكن اأن تت�سبب 
موؤلفو  ي���ق���ول  ك��م��ا  ال���ق���ل���ب،  ت���وق���ف  يف 

الدرا�سة.
طفرات  لديهما  ال��ل��ذان  اجلينان  وك���ان 
/اجلديدة(   de novo( "نوفو "دي 
اأك�����رث من  ال��ك��ال�����س��ي��وم يف  يف م��ع��اجل��ة 
و  RYR2 ه���م���ا  ال����درا�����س����ة  يف  ط���ف���ل 

معروف  وكالهما   ،CACNA1C
�سربات  انتظام  بعدم  مرتبطان  اأنهما 
اأخ��رى حتورت  القلب. ومت ربط جينات 
يف جمموعة الوفاة املفاجئة غري املررة 

لدى االأطفال بالنوبات.
وب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، م���ات اأك����رث من 
اأو  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  االأط���ف���ال  م��ن   91%

الراحة،
 مبا يف ذلك %50 ممن لديهم طفرات 
اجلينات  على  توؤثر  التي  نوفو"  "دي 
يف  الكال�سيوم  بف�سيولوجيا  امل��رت��ب��ط��ة 
و  CACNA1C وال���دم���اغ،  القلب 
.TNNI3و CALM1و RYR2

الفريق  ي���خ���ط���ط  ق����دم����ا،  ول���ل���م�������س���ي 
احلالة  دور  يف  للنظر  اأك���ر  ل��درا���س��ات 
مقابل  )ال�����ن�����وم  ال����رئ����وي����ة  ال��ع�����س��ب��ي��ة 

اال�ستيقاظ، 
الراحة مقابل التمرين(، وحتديد املزيد 
م��ن ال��ط��ف��رات ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون ���س��ارة يف 
حاالت الوفاة املفاجئة غري املررة لدى 
اإذا ك��ان��ت عيوب  االأط���ف���ال، وحت��دي��د م��ا 
اأكرث  م�����س��اك��ل  ت�سبب  ال��ك��ال�����س��ي��وم  ق��ن��اة 

خطورة يف خاليا املخ اأو ع�سلة القلب.

حتديد الأ�سباب اجلينية الأوىل للوفاة املفاجئة 
غري املربرة لدى الأطفال بعد عمر ال�سنة

الغذائي،  نظامك  الفائقة يف  االأطعمة  اأح��د  تدمج  عندما 
من  ويقلل  باالأمرا�س  االإ�سابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 
النهائية  النتيجة  هو  وال�سرطان  كبري.  ب�سكل  ال��ورم  منو 
اأجزاء  اإىل  تنت�سر  التي  للخاليا  املن�سبط  غ��ري  للتكاثر 
خمتلفة من اجل�سم. وتت�سمن حماية النف�س من املر�س 
االل���ت���زام مبجموعة م��ن ال��ق��واع��د ال��غ��ذائ��ي��ة. ومي��ك��ن اأن 
تقليل  - يف  الكركم  الن�سط يف  املكون   - الكركمني  ي�ساعد 
خم��اط��ر االإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان واإح���ب���اط من��و ال����ورم عند 

تناوله مع اأدوية اأخرى.
واخل�سروات  الفاكهة  ا�ستهالك  زي���ادة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

واحلبوب الكاملة ميكن اأن تعزز ب�سكل كبري احلماية 
من ال�سرطان.

الطبية  بخ�سائ�سه  الكركم  وي�ستهر 
امل���زع���وم���ة، ح��ي��ث ت���دع���م اأدب���ي���ات 

 Ayurvedic
ا�������س������ت������خ������دام������ه 
ك����������م���������������������س����������اد 

للفريو�سات.
الأبحاث  ووف���ق���ا 

ال���������������س�������رط�������ان يف 

امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ي��ت��م ال���رتوي���ج ل��ل��ك��رك��م ك���ع���الج بديل 
من  ا�ستثنائي  ب�سكل  العالية  لرتكيزاته  نظرا  لل�سرطان 

م�سادات االأك�سدة.
مادة  اأن  على  االأدل��ة  بع�س  "هناك  ال�سحة:  هيئة  وتقول 
اخلاليا  تقتل  اأن  ميكن  ال��ك��رك��م  يف  امل��وج��ودة  الكركمني 
اأنواع ال�سرطان. واأظهرت الدرا�سات  ال�سرطانية يف بع�س 
املخترية اأن الكركمني له تاأثريات م�سادة لل�سرطان على 

اخلاليا ال�سرطانية".
التي  البلدان  يف  للمر�س  اأقل  معدالت  االأبحاث  واأظهرت 

ي�ستهلك فيها الكركم على نطاق وا�سع.
وا���س��ت��ك�����س��ف اأح����د 
ت�������ق�������اري�������ر 
احل�����ال�����ة 

ب�سرطان  م�ساب  مري�س  على  الكركمني  فوائد  املن�سورة، 
الغدة الدرقية الكي�سي، وهو نوع نادر ن�سبيا من ال�سرطان 
يتطور ب�سكل �سائع يف الغدد اللعابية اأو مناطق اأخرى من 

الراأ�س والرقبة.
 ،Imatinib عقار  جانب  اإىل  الكركمني  منتج  واأعطي 
ال�سرطان  اأن������واع  م���ن  ع����دد  ل��ع��الج  ي�����س��ت��خ��دم  دواء  وه����و 

املختلفة.
واأو�سح اخلراء: "لوحظ مر�س م�ستقر بعد �سهرين من 
العالج، ولوحظ انخفا�س كبري يف كتلة الورم )انخفا�س 

بن�سبة %80 يف حجم الورم يف الرئتني( يف �ستة اأ�سهر".
وت�����س��م��ل ال��ف��وائ��د االإ���س��اف��ي��ة ال���س��ت��ه��الك ال��ك��رك��م تقليل 
والتنك�س  وال���زرق  العني  عد�سة  باإعتام  االإ�سابة  خماطر 
يف  امل��وج��ودة  القوية  االأك�سدة  م�سادات  اأن  البقعي.وثبت 
االأفراد  ل��دى  الكولي�سرتول  م�ستويات  تخف�س  التوابل 

امل�سابني باأمرا�س القلب اأي�سا.
ميكن   ،Specialist Pharmacy خل��دم��ة  ووف��ق��ا 
اأو منع جمموعة  ل��ع��الج  ال��ف��م  الكركم ع��ن ط��ري��ق  ت��ن��اول 
م��ن االأم���را����س مب��ا يف ذل���ك م��ر���س ال�����س��ك��ري وارتفاع 

الكولي�سرتول ومر�س األزهامير.
ومع ذلك، عند تناول الكركم بجرعات 
ك����ب����رية، ف����اإن����ه م����ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
امل���ع���دة، وي�����س��ب��ب ارجتاع  ي��زع��ج 
االأح�������م�������ا��������س، واالإ�������س������ه������ال 

والدوخة وال�سداع.
وع��الوة على ذل��ك، يحذر 
 Medicine م���وق���ع 
جرعات  "تناول   :Net
ك�����ب�����رية م������ن م���ك���م���الت 
يزيد  اأن  مي��ك��ن  ال��ك��رك��م 
ب�سكل كبري من م�ستويات 
يزيد من  ما  البول،  اأك�ساالت 

خطر تكوين ح�سوات الكلى".

الكركم ..هل »يقتل« اخلاليا ال�سرطانية وي�ساعد يف تقليل منو الورم؟!
ما يزال ال�ضرطان اأحد اأكر التحديات التي تواجه اخلدمات ال�ضحية يف جميع اأنحاء العامل، ويف غياب العالج ال�ضروري، فاإن 

الوقاية اأمر اأ�ضا�ضي.
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العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دلة وفنيان للوجبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب اخلفيفة رخ�سة رقم:2633121 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فهد را�سد جابر ظايف املري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد جمعه عبيد زهري الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم اأر�س املندي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1699231 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبدالقادر حممد �سالح احمد النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سماعيل حم�سن عمري الدهمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
بيوتي   369 ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3993160 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مهره �سامل حممد �سامل ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علياء علي حمد علي العرياين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
لت�سليح  ان�ساف  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات  رخ�سة رقم:2731773 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سم�س العارفني نور حممد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة ح�سني علوى عبداهلل امل�سعبى

تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد ح�سن مقطوف �سامل املهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نياز خان عبدالودود خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
ميلينيوم  ال�س�����ادة/ميزان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN االلكرتوين  رخ�سة رقم:2042005 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مبارك ماجد �سامل ماجد املن�سورى%100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممود احمد املكاوى

تعديل وكيل خدمات / حذف ماجد �سامل على هالل املن�سورى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/عامل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الت�سوير للقرطا�سية وت�سوير امل�ستندات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1286934 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ريل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جلو مل�ستح�سرات التجميل 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3838262 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

تي�سكا العمال اجلب�س 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1009516 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفالح للفواكه وخ�سروات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2932665 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز دوو برامي كري الطبي ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1052804 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / انيل �سريفا�ستافا فرييندرا كومار �سريفا�ستافا من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / انيل �سريفا�ستافا فرييندرا كومار �سريفا�ستافا من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ح�سن على ابراهيم املرزوقى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز دوو برامي كري الطبي ذ.م.م

DUO PRIME CARE MEDICAL CENTER L.L.C

اإىل/ مركز دوو برامي كري الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

DUO PRIME CARE    MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خط الثلج للهواتف املتحركة وااللكرتونيات ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1466294 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداللطيف كالورافى بوزهاكارا %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد زبري عبدال�ستار
تعديل اإ�سم جتاري من/ خط الثلج للهواتف املتحركة وااللكرتونيات ذ.م.م

SNOWLINE MOBILE PHONES & ELECTRONICS. L.L.C

اإىل/ جود فيل العمال االأملنيوم ذ.م.م
GOOD FEEL ALUMINIUM WORKS L.L.C.

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تركيبات االأملنيوم  4330013
 تعديل ن�ساط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

 تعديل ن�ساط / حذف بيع اجهزة احلا�سب االآيل ولوازمها - بالتجزئة  4741003
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ا�س كي دي انرتنا�سونال للوكاالت التجارية ذ.م.م
 M44-P10 اخليلي  �سيف  �سليمان  عبداهلل  ال�سركة:عبدالعزيز  عنوان 

BLK F 1 Office 6
CN 2218546 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/3/17 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205011610
تاريخ التعديل:2022/3/19

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:االأواين الفاخرة للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 32-0.1 مبنى اليت انف�ستمنت ذ.ذ.م واخرين

CN 2805238 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/3/8 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205010017
تاريخ التعديل:2022/3/19

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:جموهرات من 100 - 2000 ذ.م.م
غدير  عبيد  ال�سيد  مبنى   0.13 �سرق  يا�س  بني  يا�س  ال�سركة:بني  عنوان 

حممد حمود واخرين
CN 2761661 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/3/2 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205009171
تاريخ التعديل:2022/3/19

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - االلكرتونية  للو�ساطة  التجاري:التاأمني  اال�سم 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي
CN 3681571 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�سر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/17 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224000709
تاريخ التعديل:2022/3/18

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ت�سامن

اال�سم التجاري:نادي تناغم احلياه الثقايف االجتماعي
ال�سيد  املالك  146 فيال  2-2 - ق  ال�سركة:بني يا�س بني يا�س �سرق  عنوان 

نبيل جواد �سعيد �ساملني الكثريي
CN 1865879 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�سر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/21 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205002935
تاريخ التعديل:2022/3/19

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كوئيكلى خلدمات تو�سيل ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3797311 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد عا�سم حممد �سفى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عا�سم حممد �سفى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد حممد احمد �سعيد

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كوئيكلى خلدمات تو�سيل ذ.م.م

QUICKLY DELIVERY SERVICES L.L.C

اإىل/ كوئيكلى خلدمات تو�سيل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

QUICKLY DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  7805/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

م��و���س��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�������س���ادر يف ال���دع���وى رق����م 2020/913 ن����زاع جت�����اري، ب�����س��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق����دره 
)432903895.16 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - واآخرون  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة مكتب رقم 404  

وميثله :�سامل را�سد عبداهلل مفتاح اخلاطري  
املطلوب اإعالنه : �سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت - )ذ م م( - عنوانه :االإمارات - اإمارة دبي - الرفاعة - بردبي - دبي - �سارع خالد 
بن الوليد - مبنى مكتب ملك فاطمة حممدبن �سليمان - �سقة الطابق االأول - مقابل جمارك دبي - 00971504547575 - 

 aaa@yahoo.com  -  0097143938080
مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : �سركة زد كليم لال�ستثمارات املحدودة انك ، املنفذ �سده :  يو�سف حنا زهرة 

اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
http://www. املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر 

الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم االر�س 111 - امل�ساحة : 774.41 مرت مربع 

- رقم املبنى 7 - ا�سم املبنى : الوحدات ال�سناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-7 مببلغ )7.037.535.87( درهم
حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم االر�س 111 - امل�ساحة : 777 مرت مربع - رقم 

املبنى 7 - ا�سم املبنى : الوحدات ال�سناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-5 مببلغ )7.061.072.69( درهم
حق منفعة ينتهي يف 31-1-2098 املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم االر�س 111 - امل�ساحة : 1229.68 مرت 
 مربع - رقم املبنى 7 - ا�سم املبنى : الوحدات ال�سناعية اخلفيفة 7 - رقم الوحدة : WH-1 مببلغ )11.240.683.35( درهم

حق منفعة ينتهي يف 3-10-2043 بناء )قيمة البناء فقط( - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم االر�س 520 - رقم 
البلدية : 817-597 - امل�ساحة : 5000.01 مرت مربع - مببلغ )11000000( درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

املو�سوع : اإعالن اإلغاء رخ�سة    
م�ست�سفيات ميديكلينيك ذ م م )عيادات( - فرع / كلية �سرطة اأبوظبي

بهذا تعلن �سركة م�ست�سفيات ميديكلينيك ذ م م )عيادات( - فرع / كلية 
ترخي�س  حتت  اأبوظبي  ال�سحة  دائرة  لدى  وامل�سجل  اأبوظبي  �سرطة 

 MF5687 رقم
باأنه تقدم بطلب الغاء الرتخي�س املذكور وبالتايل �سوف يقوم باإيقاف 

التعامل مع �سركات التاأمني من تاريخ 31 دي�سمر 2021 
كلية   / فرع   - )عيادات(  م  م  ذ  ميديكلينيك  م�ست�سفيات  تعلن  عليه 
مع  م�ستحقات  لها  ولي�س  احل�سابات  من  انتهت  انها  اأبوظبي  �سرطة 

�سركات التاأمني ال�سحي. 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
Mona. : ال�سحة ابوظبي او يرجى مرا�سلتنا على االمييل التايل

AlAli@mediclinic.ae
م�ست�سفيات ميديكلينيك ذ م م 
عماد الزغبي      

اإعالن اإلغاء رخ�سة 

70392

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 1754/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 
املنظورة يف : دائرة االأ�سرة اأحوال نف�س الثانية رقم 72 

 مو�سوع الدعوى : الئحة طالق لل�سرر ورد املهر وموؤخر ال�سداق ونفقة عدة ونفقة متعة الوقائع
املدعي  : عارفه حممد ح�سن مقد�سى  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ور�سان االوىل - دبي  
املطلوب اإعالنه : 1 - مهران جميد وي�سي - �سفته : مدعي عليه 

يف   2022/3/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
لالإجراءات.   وفقا  PARTY_NAME& بي�سرح    / ل�سالح  اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
التايل لن�سر  اليوم  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 70197

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى 130/2022/38 جتاري م�سارف جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سيد عارف ح�سني �سيد نكني ح�سني  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : دار التمويل �س م ع 
وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
دار التمويل �س م ع بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مببلغ وقدره )54065.42 درهم( والفائدة 
وامل�ساريف  وبالر�سوم   ، التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %3.09 بواقع  القانونية 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/5287 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- البري ابيال للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م  
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ م م  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)24547.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
 يف الإ�ستئناف رقم 476/2022/305 ا�ستئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعاوى اال�ستئنافية العا�سرة رقم 848   
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  كلي  جت��اري   542/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : االإ�ستئناف  مو�سوع 

واالتعاب. 
م�ستاأنف  : داين براندز انرتنا�سيونال انك - واآخرون  

عنوانه : خارج الدولة - وحملها املختار مكتب حليمة املرزوقي وم�ساركوها : برج املنارة ، اخلليج التجاري ، الطابق 30، 
مكتب رقم 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز(( �س ب 9569 دبي ، االإمارات العربية املتحدة  

وميثله : رو�سة عبدالعزيز عبدالرحمن فوالذ  
املطلوب اإعالنه : الراية للعقارات - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/542 جتاري كلي.  
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/3/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70448

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 8/2022/387 ا�ستئناف تظلم جتاري   
املنظورة يف : دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89   

وامل�ساريف  والر�سوم  جت��اري  تظلم   532/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : االإ�ستئناف  مو�سوع 
واالتعاب. 

م�ستاأنف  : بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي �سارع املطار - بالقرب 
  052/2889366 متحرك:  هاتف   -  04/2954111 فاك�س   04/2953000  : هاتف   - ال�ساعة  دوار  م��ن 

اإمييل : legal@dib.ae �س ب 1080 دبي - مكاين رقم 3171594535  
وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن  

املطلوب اإعالنه : تهاين بنت مطر بن �سعيد ال�سام�سي - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/532 تظلم جتاري بتاريخ 2022/1/31  

وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2022/4/13 ال�ساعة 5.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 1859/2020/208 تنفيذ مدين

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2161 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)206،011/68 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : �سركة عمان للتاأمني )���س.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 

  Email:maliklaw@emirates.net.ae الدانة/  مركز  مقابل   - ال�ساعة  دوار  من  بالقرب   -  24
املطلوب اإعالنهم : 1 - �سركة ت�سامرز للهند�سة البحرية �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده ، 2- نكو كرافت �س ذ م م - �سفته 

: منفذ �سده ، 3 - تكنولوجي فنت�سرز للمعدات البحرية - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده    
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ على كل من املنفذ �سده االوىل 
مبلغ وقدره 47،489/78 درهم واملنفذ �سدها الثالثة مبلغ وقدره 30،001/54 درهم واملنفذ �سدها الرابعة مبلغ 
وقدره 29،513/54 درهم.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 1057/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف امر االداء 7394/2021 جتاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)184236 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : حمامه مبارك را�سد �سامل الغفلي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - امل�سفح - امل�سفح ال�سناعية - �سارع 6 - مبنى برتو غاز للوكاالت  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ني�سال ميثال نا�سر  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   184236

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 221/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

-101566-101338-101337( رق���م  امل��رجت��ع  ال�����س��ي��ك  بقيمة  امل��ط��ال��ب��ة   : التنفيذ  م��و���س��وع 
درهم(  253370.88( بقيمة  اال�سالمي  دبي  بنك  عن  وال�سادر   )101493-101549

طالب التنفيذ : �سركة الفا لالدوات الكهربائية - �س ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج 
التجاري - دبي - �سارع باي �سكوير - مبنى بناية 6 - �سقة 101 

املطلوب اإعالنه : 1 - النقيب لتجارة مواد البناء - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   253370.88
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 1062/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

 مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000015( بقيمة 626،000 درهم. 
طالب التنفيذ : ثمر �سامل

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع االأبراج - باي �سكوير - بناية رقم 
  2687286633  : مكاين  رقم   )304  ،  303( رقم  مكتب  الثالث،  الطابق   ،  12

املطلوب اإعالنه : 1 - بيدر عبداللطيف حممود البنية - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 631515 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : فري�ضت فيجن للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

العنوان : مكتب رقم 202 ملك علي عبداهلل ال�سعفار املري - بردبي - القوز ال�سناعية 
االوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 705783 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1132698 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/3/17 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/3/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي  املعني  امل�سفي  اإىل 
 04-3215356  : 3215355-04  فاك�س   : A هاتف   3401  -8B-3401
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم A 3401 -8B-3401 هاتف : 04-3215355  
فاك�س : 3215356-04 مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فري�ضت فيجن للخدمات 
الفنية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/17 
من  وعلى   2022/3/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000680 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ني�سيما ابابيا اباجيب�سا 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - منطقة مي�سلون - بناية الرمي �سقة رقم  104 - 

هاتف رقم/0506920822  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
1( �سخ�سيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/17 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هاو�سكين�س ت�سوكونني   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004706/ 

اإىل املحكوم عليه : هاو�سكين�س ت�سوكونني 
العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن اأجرة ال�سارقة 

هاتف 0568578034 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 30195.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005173/ 

اإىل املحكوم عليه : بابا جيدي ادوواجي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 26182 درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع %4 من تاريخ االإدعاء وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نوت�سريى �ستانلي نواوباين   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005444/ 

اإىل املحكوم عليه : نوت�سريى �ستانلي نواوباين - العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل 
بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة هاتف : 0547870751 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اجرة ال�سارقة   - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 19656.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001341 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : ني�سانت ناجديف
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة �سارع امليناء برج ال�سارقة بناية رقم 28 �سقة رقم 201 هاتف رقم 065683183

نعلمكم بان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع يف الدعوى رقم 2022/1341 الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :- اإلزام املدعى عليهم من االول اىل الرابع بالت�سامن والتكافل والت�سامم 
جمتمعني ب�سداد مبلغا وقدره-/ 1،390،360،38 درهم اىل املدعي )واحد مليون وثالثمائة وت�سعون الف وثالثمائة 
وفائدة  و�ستون درهم و ثمانية و ثالثون فل�سا( والفائدة التعاقدية ايبور ثالثة اأ�سهر + %5.5 �سنويا بحد اأدنى 7% 
تاأخريية %3 �سنويا ، وذلك من تاريخ 2022/01/24 وهو اآخر تاريخ خ�سم للفائدة و حتى ال�سداد التام، اىل جانب 
الفائدة القانونية مبعدل %12 �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/04/05 اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة  اأتعاب املحاماة.  وامل�ساريف ومقابل 
اأو بوا�سطة وكيل  7( �سخ�سيا ً  ال�سارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
اأيام من  معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن للح�سور

يف الق�سية رقم 7810/2021 مدين جزئي- ال�سارقة
املطلوب اعالنه / اديل احمد حممد ار�ساد

ال�سارقة - رقم  ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي - بناية �سكن �سائقي اجرة  ال�سارقة - منطقة العزره - �سارع  عنوان�������ه / 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد، اىل اجتماع اخلرة احل�سابية الذي  0588508744 - انت مكلف باحل�سور �سخ�سيا  الهاتف 
وذلك   - ظهرا  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   2022 مار�س  �سوف يعقد عن طريق برنامج زووم وذلك يوم الثالثاء املوافق 22 

لبحث مو�سوع الق�سية ب�ساأن املطالبات املالية مببلغ 11،534.81 درهم من قبل املدعية / اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م(
تنوب عنها اإدارة ق��س�اي�ا ال�دول�ة بوزارة العدل - ق�سم ال�سارقة 

حيث انه قد مت اعالنكم بالن�سر �سابقا من قبل املحكمة، واأنه يف حال عدم احل�سور فاأن اخلرة �سوف ت�ستمر يف اجراءاتها 
وفقا لل�سالحيات املخوله لها. رابط االجتماع كما يلي:

Wagiha Nashed is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic : دعوى رقم 7810/2021 مدين جزئي ال�سارقة
Time : Mar 22، 2022 02:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73614264472?pwd=YeEly7WgBuE3vX7ttXDm1rU5PSQo6U.1
Meeting ID: 736 1426 4472  Passcode: DY0X2T

اخلبري احل�سابي / وجيهه ابراهيم نا�سد    
0506161401

اإعالن اإجتماع خربة 

70522

Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
The Case Management Office at the Sharjah Federal Court, 

the Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCEXCIREA2022/0004706 / Civil (Partial)

To the Defendant: Hawskins Chukwunenye
Residence unknown: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi, Sharjah Taxi 
Drivers Building, Mobile No. 0568578034
Whereas this order (Photo attached about the order) was issued in favour of the claimant.
As per the Claimant request: Sharjah Taxi
The above-mentioned case has been filed asking you to:
Since the above mentioned applied for the execution of the above-mentioned order, and 
paid the specified fee for it, and since the order required to be executed is as follows:
Total amount for fees and expenses: 30195.0
Therefore, you are obligated to implement what was stated in the operational document 
referred to above within 15 days from the date of the announcement of this notification.
In the event of failing to do so, you are obligated to attend today's session in the specified 
hour - before the above mentioned court, and if you fail to attend, the court will take the 
compulsory execution procedures prescribed by law against you. 
Judicial Services Office
Hussam El Deen Hassan Mustafa Mohammad Khader

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
Defendant's Notification by Publication

The Case Management Office at the Sharjah Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance, 

in Case No. SHCFICIREA2022/0000487 / Civil (Partial)
To the Defendant : Aqib Hameed Hameedullah Khan
Residence unknown : Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi, Sharjah 
Taxi Drivers Building.
Notification by Publication in English Language
As per the Claimant request: Sharjah Taxi
The above-mentioned case has been filed asking you to: 
- Obligate the Defendant to pay an amount of (9108.23) Nine Thousand and one-Hundred 
and Eight and 82 fils, and the legal interest at 12% of the date of the claim until full 
payment.
- Obligate the defendant to pay fees, expenses and attorney's fees.
You are obligated to attend the session on 29/03/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Director Office No. 
2) in person or through an authorized agent, and submit a response memorandum to the 
lawsuit, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication in order to consider the case mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Mohammed Hussein Ameen Al Malla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
Public Notice Executed Against the Defendant

Issued by the Federal Court of Sharjah, Execution Civil Court 
in Case No. SHCEXCIREA2021/0005173, civil (partial)

To the Defendant:  Babajide Idowu Ige
Whereas this order (Photo attached about the order) was issued in favour of the claimant.
As per the Claimant request: Sharjah Taxi
The above-mentioned case has been filed asking you to:
Since the above mentioned applied for the execution of the above-mentioned order, and 
paid the specified fee for it, and since the order required to be executed is as follows:
Total amount for fees and expenses: 26182 AED, in addition to a legal interest at 4% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment.
Therefore, you are obligated to implement what was stated in the operational document 
referred to above within 15 days from the date of the announcement of this notification.
If you fail to do so, the court will take the compulsory execution procedures prescribed 
by law against you.
Judge / Motasem Ahmed Samir Abu Shadi
Federal Court of Sharjah
Execution Civil Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
Notice to attend in Case No. 2021/7810 Civil- first instance, Sharjah 

announced/ Adeel Ahmad Muhammad Arshad
Residence unknown: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi, Sharjah Taxi Drivers 
Building, Mobile No. 0588508744
You are required to attend in person or through an authorized attorney, to the meeting of calculation 
expertise that will be held via the Zoom app on Tuesday, March 22, 2022 at two o'clock in the 
afternoon - to discuss the issue of the case regarding financial claims amounting to 11,534.81 
dirhams by:

the claimant/ Sharjah Taxi LLC
by its representative, the State Cases Department at the Ministry of Justice - Sharjah Department, 

as you have been previously noticed by the court, and in the event of non-attendance, the 
expertise will continue in its procedures according to the powers granted to it.

The meeting link is as follows:
Wagiha Nashed is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Case No. 2021/7810 Civil- first instance, Sharjah
Time: Mar 22, 2022 02:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/i/73614264472?pwd-YeEly7WgBuE3vX7ttXDm1rU5PSQ06U.1
Meeting ID: 736 1426 4472
Passcode: DYOX2T
Calculation Expert
Wagiha Ibrahim Nashed
0506161401

NOTICE 

70522

Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Nnochiri Stanley Nwaubani 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005444 - Civil (Partial)

To: The defendant: Nnochiri Stanley Nwaubani
Address : Sharjah Emirate, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi Street, 
Sharjah Taxi Driver's Building, phone no. 0547870751
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 19656.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Ahmad Talaat Abdelsadiq Mohamad
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Lawsuit No. AJCFICIREA2022/0000133/ Civil (Partial)
To Defendant: Jovlin Quadrasal Macapalan
Residence unknown : Ajman, Al Nuaimiya, Sheikh Jaber Al-Sabah Street, 
Wissam Al-Jazirah Technical Works LLC Tel:0566492916 - Makani 
No.44889.8349
You are required to attend the hearing on 24/03/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance, Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 
legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity 
as a Defendant.
Judicial Services Office
Iman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 21/ 3/ 2022  Issue No : 13498
MEDICLINIC
AL NOOR HOSPITAL
Date : 12/01/2022
Subject : Notification of canceling the Mediclinic Hospitals 
L.L.C. (Clinics) license, Abu Dhabi Police College Branch

Mediclinic Hospitals L.L.C. (Clinics), Abu Dhabi Police 
College Branch, registered for Abu Dhabi Department of Health 
under License No. (MF5687), hereby notify that an application 
was submitted to cancel the above mentioned license. 
Accordingly, we will stop dealing with insurance companies as 
of 31/12/2021.
Therefore, Mediclinic Hospitals L.L.C. (Clinics), Abu Dhabi 
Police College Branch, hereby declare that they settled the 
accounts and they have no dues from insurance companies. If 
you have any objection to this notification, you can address the 
Abu Dhabi Department of Health or contact us via: 
Mona.AlAli@mediclinic.ae.
Mediclinic Hospitals L.L.C.
Emad Al Zoubi
(Signed)
(There is a seal of Mediclinic Hospitals L.L.C.)

NOTIFICATION

70392
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ق��ال م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���زروع���ي، 
والرامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
اأهم  اأح���د  ال�سعر  اإن  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية 

ركائز التنمية الثقافية وا�ستدامة الرتاث.
واأو�سح معاليه مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعر، 

الذي ي�سادف يف ال� 21 مار�س من كل عام، 
لالحتفاء  م��ن��ا���س��ب��ة  ي��ع��ت��ر  ال���ي���وم  ه���ذا  اأن 
اإذ  امل�سرتكة،  الإن�سانيتنا  اللغوي  بالتعبري 
كبري  حافز  اإىل  الكلمات  يحول  ال�سعر  اأن 
ويبني  والعطاء  والت�سامح  وال�سالم  للحوار 
واملظاهر  اجلميل  التعبري  يف  ال�سعر  اأهمية 
اخلا�سة  والثقافية  اللغوية  للهوية  امللهمة 
ب��امل��ج��ت��م��ع��ات وي����ج����دد االع��������رتاف ب�����دوره 

االإن�سانية،  الكنوز  اأهم  من  كواحٍد  املحوري 
وخ��ل��ق م�����س��اح��ات ج��دي��دة يف احل����وار، ونقل 
الهوية الوطنية والثقافية اإىل العامل. وثمن 
معاليه االهتمام الكبري الذي يوليه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
العربي،  ال����رتاث  ���س��ون  ل��رام��ج  امل�سلحة، 
وت��ر���س��ي��خ االأ���س��ال��ة وق��ي��م امل��ع��اين واالإب����داع 

واإعادته  العربي،  ال�سعر  م�سرية  والتميز يف 
ملركزه االأبرز يف املنطقة العربية، موؤكداً اأن 
حققت من خالل  “اأبوظبي”  اإم��ارة ال�سعر 
ب��راجم��ه��ا ال�����س��ع��ري��ة ج��م��اه��ريي��ة وا���س��ع��ة و 
العربي  ال�سعر  �سماء  يف  املبدعني  احت�سان 
ال��ف�����س��ي��ح وال��ن��ب��ط��ي ل��ت��ع��زي��ز ح�������س���وره يف 
مبختلف  واأ�ساليبه  وا�ستخداماته  الوجدان 
القيم  لتعميق  والعمودية   النرثية  فنونه  

والتوا�سل  ال��ت��ف��اع��ل  وت��ع��زي��ز  االإن�����س��ان��ي��ة  
الر�سالة  اإي�������س���ال  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ال��ث��ق��ايف 
ال�����س��ام��ي��ة لدولة  احل�����س��اري��ة واالإن�����س��ان��ي��ة 
بدعم  العامل  �سعوب  خمتلف  اإىل  االإم���ارات 
للثقافة  ال����الحم����دود  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
ب�سكل خا�س،  ولل�سعر  عام،  ب�سكل  وال��رتاث 
بالغاً يف �سون الرتاث  اأث���راً  ك��ان له  وال��ذي 
الثقافات  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  ورع��اي��ت��ه  العربي 

املهرجانات  اإدارة  اأن جلنة  اأكد  املتنوعة.كما 
باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���رام���ج 
ال�ساملة  روؤي��ت��ه��ا  خ��الل  م��ن  ق��دم��اً  مت�سي 
الرامية اإىل تعزيز الثقافة وتاأ�سيل املوروث 
لالأجيال  ونقله  قيمه  وتر�سيخ  االإم��ارات��ي 
املتعاقبة، والنهو�س بال�سعر العربي النبطي 
والف�سيح واالرتقاء به وب�سعرائه والرتويج 
له واإحياء دوره االإيجابي يف م�سرية الثقافة 

ت�سهم  ال�سعر  برنامج  واالإن�سانية  العربية 
االأ����س���ال���ة وقيم  ت��ر���س��ي��خ  ك��ب��ري يف  ب�����س��ك��ل 
اجلمال واالإب��داع والتميز يف م�سرية ال�سعر 
االأبرز  ملركزه  واإعادته  الف�سيح،  اأو  النبطي 

يف املنطقة العربية.

•• اأبوظبي-الفجر:

باأبوظبي،  ال���راح���ة  ���س��اط��ئ  م�����س��رح  م��ن  تنطلق 
م�ساء غٍد الثالثاء، احللقة اخلتامية من برنامج 
ال�سعر النبطي “�ساعر املليون” مبو�سمه العا�سر، 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  وتنتجه  تنظمه  وال��ذي 
اإطار  باأبوظبي يف  الثقافية والرتاثية  والرامج 
الرتاث  ل�سون  الهادفة  الثقافية  ا�سرتاتيجيتها 
العربي، وذلك  وال�سعر  باالأدب  وتعزيز االهتمام 
يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء بتوقيت 

االإمارات عر قناتي “بينونة” و”االإمارات.
اللقب  على  احللم”  “نهائي  جن��وم  ويتناف�س   
االأول واالأ�سخم واالأغلى يف عامل ال�سعر النبطي 
حيث  ال��ع��ا���س��رة،  ن�سخة  يف  املليون”   “�ساعر 
دول   4 من  �سعراء   6 النخبة  من�سة  اإىل  و�سل 

عربية “ال�سعودية، االإمارات، الكويت، العراق”، 
والذين يقرتبون من م�سافحة “بريق ال�سعر” 
الراحة  ���س��اط��ئ  م�����س��رح  ع��ل��ى  باللقب  وال��ت��ت��وي��ج 
احل��ل��ق��ة اخلتامية  ال��ق��ادم �سمن  ال��ث��الث��اء  ي���وم 
التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  تفا�سيلها  �ستبث  التي 
بينونة  قناتي  االإم��ارات وعر  بتوقيت  والن�سف 

واالإمارات.
وي��ت��ف��اع��ل م��الي��ني امل��ت��اب��ع��ني خ���الل ه���ذه االأي���ام 
ال�ستكمال  املف�سلني  �سعرائهم  م��ع  امل�����س��ريي��ة، 
يدعم  اإذ  ال�سعراء،  رحلة  وت��األ��ق  دع��م  يف  امل�سوار 
ت�سويت امل�ساهدين ال�سعراء ب� 40 درجة ت�ساف 
60 درج���ة  ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن  اإىل درج������ات  جل��ن��ة 
“30 درجة عن االأم�سية ن�سف النهائية، و30 
على  ويتناف�س  اخلتامية”،  االأم�سية  عن  درج��ة 
“�سيف اهلل  القادمة كل من  االأم�سية  اللقب يف 

عبدالعزيز  ال�سعودية،  م��ن  العتيبي  ال�سمريي 
العازمي  ال�سعودية، علي حامد  �سدحان من  بن 
م�ساعد  العراق،   البدري من  فهد  الكويت،  من 
بن طع�سا�س احلارثي من االإم��ارات، هادي مانع 

اليامي من ال�سعودية«.
وح�����س��ل ���س��ع��راء االإم�������ارات ع��ل��ى ل��ق��ب “�ساعر 
و”ال�ساد�س”  “اخلام�س”  للمو�سمني  املليون” 
لقب  على  ال�سعودية  ح��ازت  فيما  و”التا�سع”، 
والكويت على  املو�سمني “الثالث” و”الثامن”، 
وقطر  و”ال�سابع”،  “الرابع”  املو�سمني  لقب 

للمو�سمني “االأول” و”الثاين«.
املو�سم  لغاية  االأوىل  اخلم�سة  للمراكز  وو���س��ل 
ال��ع��ا���س��ر : )29( ���س��اع��راً م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، )8( 
الكويت،  من  �سعراء   )6( االإم���ارات،  من  �سعراء 
�ساعران من قطر، �ساعران من العراق، و�ساعر 

�سلطنة  ال��ب��ح��ري��ن،  االأردن،  م��ن  ك��ل  م��ن  واح���د 
ُعمان، واليمن.

 10 ال���  للموا�سم  املبا�سرة  احللقات  يف  و���س��ارك 
الثمانية  “مرحلة  امل��ل��ي��ون  ���س��اع��ر  ب��رن��ام��ج  م��ن 
 19 م��ن  و���س��اع��رة  ���س��اع��راً   480 واالأربعني”،  
 56 ك��ان من بينهم  دول��ة عربية واأجنبية، وق��د 
�ساعراً من االإمارات، 191 �ساعراً من ال�سعودية، 
)79( ���س��اع��راً م��ن ال��ك��وي��ت، )37( ���س��اع��راً من 
 )16( ُعمان  �سلطنة  من  �ساعراً   )30( االأردن، 
�ساعراً من اليمن، )15( �ساعراً من قطر، 14 
البحرين، )14( �ساعراً من �سوريا،  �ساعراً من 
���س��ع��راء من  ال���ع���راق، )4(  م���ن  ���س��ع��راء   )13(
من  �ساعران  م�سر،  من  �سعراء   )3( ال�����س��ودان، 
فل�سطني، و�ساعر واحد من كل من: موريتانيا، 

تون�س، ليبيا، ال�سومال، اإيران، واأ�سرتاليا.

اأ�ضخم جائزة لل�ضعر النبطي

�سعراء من 4 دول عربية يتناف�سون على لقب »�ساعر املليون« للمو�سم العا�سر

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سدرها  التي  املليون  �ساعر  جملة  ا�ستطالع  ويف 
اأكادميية ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي مبنا�سبة اليوم العاملي 
لل�سعر، تقام لل�سعر منابر، ويبتهج ال�سعراء اإذ يلقون 
ق�سائدهم يف ح�سرة الذواقة. وبينما نحتفي بهذه 
التي  امل�سافات  تلك  ع��ن  نبحث  »ال��ع��امل��ي��ة«  املنا�سبة 
ال�سوؤال  نطرح  وهنا  ال��ع��امل،  ح��ول  ال�سعر  يقطعها 
ال���ت���ايل: ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ح��دي��د مب���ا ف��ي��ه من 
حموالت ثقافية ومعرفية وجمالية؛ هل و�سل اإىل 
ال�سفاف البعيدة؟  ثم: هل تعتقد اأيها ال�ساعر اأن ما 
ُترجم من اأ�سعار عربية - واملعا�سرة منها بالتحديد 

- كاٍف الأن يعرفنا االآخر من خاللها؟
ُيقال..  كما  اأك��ذب��ه  ولي�س  اأع��ذب��ه(  ال�سعر  )اأ���س��دق 
ال�سعر  يقول  اأن  نتمنى  وهكذا  املعنى  نرتجم  هكذا 
ما ال ن�ستطيع قوله.. نحن الذين نبحث عن ذواتنا 

وروؤانا فيه. 

خ�ضو�ضية الق�ضيدة العربية  
“مُيّثُل  ن��ب��ي��ل ع���م���اد:  ال�����س��اع��ر  ال��ب��داي��ة ق���ال     يف 
املُتعلِّقِة  الق�سايا  اأب��رَز  ال�ّسعريِة  الرّتجمِة  مو�سوُع 
اأَط����راٍف  ب���نَي  اإِث�����ارًة للّنقا�س  واأَك���رَثه���ا  ب��ال��رّتج��م��ِة 
وقد  وق��ّراء،  ومرتجمنَي  ونّقاٍد  �سعراَء  من  ُمتعددٍة 
ناق�َسها يف املا�سي هورا�س واجلاحُظ، وُموؤّخًرا اهتم 
ودارت حولها جمموعٌة  بها جاكب�سون ومي�سونيك، 
الرّتجمِة  املواقَف جتاَه  املُ�سبَقِة جعلِت  االأَحكاِم  من 
تّت�سُم بطابِع ُمزدوٍج: فجماعٌة، وهَي االأَغلبيُة، مييُل 
يعتقدوَن  الأَّن��ه��م  ال�ّسعِر  ترجمِة  رف�ِس  اإِىل  رفاُقها 
��ع��ِر ِم���ْن ُل��غ��ٍة اإِىل اأُخ�����َرى ه��و مبثابِة  ب����اأَنَّ ن��ق��َل ال�����سِّ
املجموعَة  ه��ذِه  �سراٍب خ��اّلِب، وميّثُل  اجل��رِي خلَف 
النقاُد واللغوّيوَن والكثرُي مَن القّراِء. اأما املجموعُة 
ترجمِة  ب�سعوبِة  رفاُقها  فيقُرّ  اأَقلّيٌة،  وهي  الثانيُة، 

ال�ّسعِر، لكّنهم ال يروَن ا�ستحالَة ذلَك«.
 واأ�ساف عماد: “جتدُر االإِ�سارُة اإىل اإمكانّيِة ترجمُة 
ال�ّسعِر، وهذا اأمٌر قائٌم يف الواقِع وال يحتاُج اإِىل دليٍل 
ال��ه��ائ��ُل من  ال��ك��مُّ  ذل���َك  عليِه  ب��ره��اًن��ا  ويكفي  عليِه، 
العاملّيِة  الُلغاِت  اإِىل عدٍد مَن  التي ُترتَجُم  الق�سائِد 
ال��ق��ائ��َم ال ينفي  ال���واق���َع  اأنَّ ه���ذا  احل���ّي���ِة. ���س��ح��ي��ٌح 
االأَعمَّ  االأَغ��ل��َب  اأنَّ  و�سحيٌح  ال�ّسعِر  ترجمِة  �سعوبَة 
الّناحيِة  من  الّطموَح  يلّبي  ال  الرّتجماِت  ه��ذِه  ِم��ْن 
ال��ف��ن��ّي��ِة. وم���َع ذل���َك ف�����س��واٌء اأح���بَّ املُ��ع��رِت���س��وَن على 
ترجمٍة  حركِة  قياَم  ف��اإنَّ  ك��رُه��وا،  اأو  عر  ال�سِّ ترجمِة 
الفعِل  ه��ذا  اإِم��ك��اِن  على ِ دليٌل  ج��ّدا  ن�سيطٍة  �سعرّيٍة 

االأدبّي املعريف احل�سارّي«.
خ�سو�سيًة  ال��ع��رب��ّي  ل��ل�����س��ع��ِر  “ اإن  ع��م��اد:  وي���وؤك���د 

فهو ميتاُز  االأخ��رى،  االأمِم  اآداِب  كثرًيا عن  تختلُف 
ب��ن��ظ��اٍم اإِي��ق��اع��ٍيّ وم��و���س��ي��ق��يٍّ ف��ري��ٍد، ف��ال ن��ك��اُد جنُد 
 ، �سعًرا يعّوُل على املو�سيقى كما عّوَل ال�ّسعُر العربيُّ
من  جتَعُل  التي  وتراكيِبِه  بناِئِه  طبيعِة  اإِىل  اإِ�سافًة 
��ا ال ي��ك��اُد ي��ن��ف��ُذ اإِىل غرِي  ه���ذا ال�����ّس��ع��ِر ���س��ع��ًرا حم��ل��يًّ
الّناطقنَي بالعربّيِة، على الرغم من بع�ِس الّتجارِب 
�ساكر  بدر  الكبرِي  ال�ّساعِر  مثَل  عاملّيًة  حّققْت  التي 
وما   ، ع��امل��يٍّ ف�����س��اٍء  اإىل  جتربته  نقل  ح��نَي  ال�سّياب 
الّنقدّيِة  للّدرا�ساِت  ف�سيًحا  ميداًنا  ق�سائُدُه  ت��زاُل 
والرتجمِة، فهَو ا�ستطاع بذكاِئِه اأْن يجعَل ق�سيدَتُه 
العربّيِة  ال��رتج��م��ِة، وق��اب��ل��ًة للنقِل م��َن  اأَم����اَم  م��رن��ًة 
اللغاِت من خالِل طرِحِه مو�سوعاٍت  اإِىل كثرٍي مَن 
اإِن�سانّيًة، وتعّكِزِه على تراكيَب ومعاٍن م�سرتكٍة بنَي 
االإن�ساِن العربي وغرِي العربّي، لهذا كانت ق�سائُدُه 

عابرًة لفكرِة املكاِن والّل�ساِن«.
وي�سري عماد: “ب�سبِب نظِمنا ال�ّسعرّي الّدقيِق جًدا 
ال جنُد �ساعًرا عربيًّا قد ح�سَل على جائزة نوبل يف 
اأَو  الرّتاجِم  قّلِة  ال�سبُب يف  الع�سِر احلديِث. ولي�س 
ا االأمُر عائٌد اإِىل طبيعِة ال�ّسعر العربّي  ق�سوِرها، اإِمنَّ
التي ت�ستع�سي على الرّتجمِة مبعناها احلريّف، فاإِذا 
جنحِت الرتجمُة يف نقِل املعَنى، كيف �ستحافُظ على 
حتتفُظ  كيَف  االإِي��ق��اِع،  على  حافظْت  ذا  واإِ االإِي��ق��اِع، 

باملعَنى؟«.

نوبل والرجمة
ال�سعر  “ اأن  ال�سراف  وليد  ال�ساعر  يوؤكد  ب��دوره    
من  ن�سحنه  قمي�ساً  لي�ست  فالق�سيدة  يرتجم.  ال 
نار  ه��و  ب��ل  يتجعد،  اأن  دون  ب��غ��داد   في�سل  فرن�سا 
يدخلها  ومق�سلة  لغتني  ب��ني  ال��ط��ري��ق  يف  تنطفئ 
ال��ن�����س ح��ّي��ا وي��خ��رج منها وه���و ج��ث��ة ه��ام��دة ت�سبه 

االأ�سل، ولكنها بال روح«. 
 واأو�سح ال�سراف: “مع ذلك جند العامل كله يعرف 
وقبلهم  بريفري،  وج��اك  ريلكه،  ماريا  راي��رن  طاغو، 
�سك�سبري وقبله هومريو�س وال يعرف �ساعًرا عربًيا 
واحًدا. نعم ُترجم البياتي واأدوني�س و�سعراء اآخرين 
يت�سدى  بحيث  ال�سهولة  من  الرتجمة  واأ�سبحت 
اأن�ساف  اأو باطاًل- جهاز حا�سوب ويفخر  لها -حقاً 
ولكن  لغة،  ع�سرين  اإىل  ترجموا  اأنهم  عرب  �سعراء 
يف حقيقة االأمر ما من مثقف يف العامل قراأ املتنبي 

نف�سه وهو حتى اللحظة اأ�سعر �سعرائنا«. 
ال�سراف  ويجيب  ال�سر؟”  :”ما  ال�����س��راف  وت��اب��ع 
الواحد  الفريق  روح  فينا  ت�سري  ال  نحن  اأواًل   ”:
االأهمية،  نف�سه ح�سب  اإعالمنا  اأنف�سنا يف  نقدم  وال 
التي  والعالقات  واالأيديولوجيا  امل�سالح  ح�سب  بل 
اأملع  ال��ع��امل  �سيعرف  فكيف  بال�سعر  لها  ع��الق��ة  ال 
�سعرائنا وقد حجبنا املا�س واأبرزنا احل�سى. ثانياً اإن 

ال�سعر العربي وهو رمبا اأهم �سعر اإن�ساين ي�ستع�سي 
ال���رتج���م���ة ف��ق��د امتزجت  اأك�����رث م���ن غ����ريه ع��ل��ى 
اإيقاعاته و�سوره ودالالته بنحوه و�سرفه وعرو�سه 
واأ�سبحت العنا�سر كلها كياناً واحداً ي�ستع�سي على 
الف�سل الذي تقت�سيه الرتجمة اإىل لغة اأخرى لها 

عنا�سرها هي االأخرى«. 
اليوم  يف  املو�سل  يف  قلت  “مرة  ال�����س��راف:  وي��ذك��ر 
اأيها الغام�س كليلة ظلماء والوا�سح  العاملي لل�سعر 
عمود  بني  عليه  املتنازع  اأيها  �سافية.  ماء  ك�سفحة 
اح��دودب ومل يعد يقوى على حمل نف�سه، وتفعيلة 
م����ات ع��ن��ه��ا ال�����س��ي��اب ون����رث واط�����ئ ال�������س���ور يجوزه 
تاركاً  عقود  منذ  امل��غ��ادر  اأيها  دقيقة،  كل  الل�سو�س 
�سفراء.  وجرائد  وجم��الت  قدمية  كتب  يف  عنوانه 
انها  العني  تق�سم  حيث  ع��دت  اأن��ك  اإ�ساعات:  تنت�سر 
ال��ت��ي مل ت�سافحك اخلر  ال��ي��د  وت��ن��ف��ي  اأب�����س��رت��ك 
نفياً قاطعاً..اأيها املخباأ ال�سري لالأحالم والذكريات 
واالنفعاالت، اإن القوم اجتمعوا ليحتفوا بك واأعّدوا 
الزينة واأح�سروا الكعكة ودعوا النا�س من كل حدب 
و���س��وب واأف�����ردوا ل��ك ك��ر���س��ّي��ا و���س��ط ال�����س��ف االول 
الت�سفيق  ودّوى  الهتافات  وتعالت  الكلمات  وتوالت 
اإال اأنك غبت ومل حت�سر  وجاء اجلميع من اأجلك، 

حتى هذه اللحظة من كتابة هذه ال�سطور. 

الق�ضيدة الإن�ضانية
دائًما  اأن هناك  “اأعتقد  ق��ال:   ال�ساعر ح�سن عامر 
ق�سوراً يف ترجمة ال�سعر العربي بالذات اإىل اللغات 
رمبا  اأو  ال��ع��رب��ي،  ال�����س��ع��ر  لطبيعة  رمب���ا  االأخ�����رى، 
املكتوب  اللغة  تفر�سها  التي  عامة  ال�سعر  لطبيعة 
بلغتها  دائ��ًم��ا  ترتبط  ق�سيدة  اأي  فجماليات  ب��ه��ا؛ 
ومعانيها  وا�ستقاقاتها،  وجم��ازات��ه��ا  و�سحرها  االأم 
»املعنى  لكن  وتاريخها،  اللغة  هذه  ب��رتاث  املرتبطة 
الأن  ب�سهولة،  اأخ��رى  لغة  اإىل  نقله  ال�سعري« ميكن 
املعنى ال�سعري هو طريقة تفكري �سعرية اأو طريقة 
اإن�����س��ان��ي��ة، م��ث��ال على  نظر اإىل االأ���س��ي��اء م��ن زاوي���ة 
اإلينا  انتقل  الذي  ال�سطر  هذا  ال�سعري  املعنى  ذلك 
ال�ساعر  »ل��ورك��ا«  ق�سيدة  م��ن  االإ�سبانية  اللغة  م��ن 

االإ�سباين والتي كان يقول فيه: 
اإذا متُّ .. دعوا النافذة مفتوحة 

الأري ال�سبي الذي يجمع الرتقال
هذا املعنى وغريه هو ما ا�ستطاع اأن ينفذ اإىل ذائقتنا 
ننكر  ال  لكننا  االأم،  لغته  ح���دود  متخطًيا  العربية 
طبًعا اأن هذا املقطع ال�سعري وغريه فقد كثرًيا من 
جمالياته االأخرى املرتبطة بلغته االأم، بذلك املعنى 
الن�سو�س  الكثري من  اأن  �سنجد  اأو هذا االفرتا�س 
ال�سعرية العربية وغري العربية �سي�سبح من ال�سعب 
جًدا نقلها اإىل لغة و�سيطة اأخرى اإذا كانت معتمدة 

من  ينتقل  م��ا  الأن  ال��ل��ف��ظ��ي،  الت�سوير  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
ال�سعر معناه وروؤيته التي ي�ستطيع اأن يبثها خاللك 
ال�سعر  وال�����س��اع��ر، يف  ال�سعر  ب��ع��ني  االأ���س��ي��اء  ل���رتى 
العربي املعا�سر وغري املعا�سر كثري من هذه املعاين 
�سعرية  ن�سو�س  التي جتعل من  ال�سعرية  وال��روؤى 
يف  لالإن�سان  ت�سلح  بامتياز،  عامليًة  ا  ن�سو�سً عربية 
كل زمان ومكان، اإذا وجدْت طبًعا من يتعامل معها 
بح�سا�سية مفرطة وفهم �سليم، الأن كل ترجمة هي 
اأع��رف طبًعا  ال  املرتجم،  للن�س  ما  بالتاأكيد خيانة 
اإذا كانت هناك ترجمات لل�سعر العربي املعا�سر، واإذا 
كانت هناك ترجمات فعاًل فاإنها قليلة وغري كا�سفة 
الرتباطها دائًما بال�سيا�سة الدولية وثقافة ال�سائد، 
على الرغم من اأن ال�سعر العربي املعا�سر يكاد يكون 
االنحيازات  ك��ل  ع��ن  بعيًدا  بامتياز  اإن�سانًيا  منتًجا 
االإن�سان وتعتمد على جماليات خا�سة  التي تق�سي 
اأو انحيازيات عرقية اأو دينية ال يفهمها اأو يتعاطى 
االنحياز،  نف�س  اإىل  املنتمني  دائرتها  اأبناء  اإال  معها 
االنحيازات  ه��ذه  م��ن  �سعر  اأي  ال�سعر  تخل�س  اإذا 
وكان انحيازه االأول لالإن�سان ولروحه وحاجاته فكل 

ق�سيدة هي �سعر عاملي حتى لو مل ُترَتجْم«. 

احل�ضور الطاغي
“ال�سعر   يف ح��ني ق���ال ال�����س��اع��ر ن��ا���س��ر ال��ك��ل��ب��اين: 
الذي مازال  ال�سماوي  الوهج  الف�سيح ذلك  العربي 
ميالأ كون العروبة والعامل، ويف اليوم العاملي لل�سعر 
ميكنني القول اإن ال�سعر العربي الف�سيح بكل اأ�سكاله 
بل  العاملية،  نحو  وا���س��ع��ًة  خ��ط��ًى  ق��د خطا  واأن��واع��ه 
الثقافية  املن�سات  واأ�سبح له ح�سوره الطاغي على 

والفكرية«.
بالكثري  حظي  العربي  “ال�سعر  الكلباين:  وت��اب��ع    
حيث  منه،  امل��رتج��م  �سيما  ال  العاملي  االه��ت��م��ام  م��ن 
جنده يف العديد من اجلامعات االآ�سيوية واالأوروبية 
وبقوة  حا�سًرا  بالعربية  الناطقة  غري  واالإفريقية 
كبرية، كما اأن الكثري من الدار�سني غري الناطقني 
العربي،  ال�سعر  هو  اهتماماتهم  اأول  من  بالعربية 
الكالمية  النواحي  ك��ل  م��ن  فيه  م��ا  يدر�سون  حيث 
والبالغية والوزنية واالأ�سلوبية وغريها، وهذا دليل 
على و�سول ال�سعر العربي اإىل تلك املناطق البعيدة 
العربية  باللغة  املهتمون  حتى  ب��ل  واإق��ل��ي��ًم��ا،  ف��ك��ًرا 

ودرا�ستها يكون اأوىل اهتماماتهم ال�سعر العربي«. 
“ومن هذا املنطلق ميكنني اجلزم   واأكد الكلباين: 
ب���اأن ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي اأ���س��ب��ح ع��امل��ًي��ا يف و���س��ول��ه اإىل 
التي  واالأمم  واحل�سارات  البلدان  تلك  من  الكثري 
مل تكن تعرف عن ال�سعر العربي �سيًئا، بل و�سار يف 
املغنني مثاًل  الكثري من  مناهجها وثقافتها، و�سار 
العربي  و�سعرها  الف�سحى  العربية  باللغة  يتغنون 

الف�سيح الذي و�سل لالآفاق«. 
هناك  ا  اأي�سً اأخ��رى  ناحيٍة  “من  الكلباين:  ويذكر   
ازدهر يف  اأنه  اأت�سور  الذي  ن�ساط لعملية الرتجمة 
الوقت احلايل، و�سار هناك العديد من املرتجمني 
واملرتجمات الذين كر�سوا حياتهم يف ترجمة االآداب 

العربية وال �سميا ال�سعر العربي منها،
العاملية  اإىل  العربي  ال�سعر  اأ�سهمت يف و�سول   وقد 
للكثري من  ال���دواوي���ن  ت��ل��ك  ذل���ك  م��ن  اأدل  ول��ي�����س 
ال�سعراء العرب التي ترجمت اإىل العديد من اللغات 

العاملية واأو�سلت �سوت ال�سعر العربي اإىل العامل. 
ولو حاولنا ذكر الكثري من الكتاب وال�سعراء العرب 
لذكرنا  العاملية  اإىل  ال�سعر  ���س��وت  اأو���س��ل��وا  ال��ذي��ن 
�سلطنة  من  الرحبي  �سيف  كال�ساعر  الكثري،  منهم 
»اأن�سودة  العمل  ذل��ك  م��ن  اأي�ساً  اأدل  ولي�س  ع��م��ان، 
زايد،  جامعة  عن  �سدر  ال��ذي  االأخ���رية«  ال�سحراء 
ا ل� 20 �ساعًرا و�ساعرة من االإمارات  وي�سم ن�سو�سً
نقلتها املرتجمة. اأمنية اأمني من العربية اإىل اللغة 

االإجنليزية وهذا يف حد ذاته و�سول اإىل العاملية«. 

لي�ضت هناك ترجمات كافية
املعا�سر  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  اإن  اأق���ول  اأن  اأمت��ن��ى  »ك��ن��ت 
اإن  اأق���ول:  اأ���س��ف  بكل  ولكن  العاملية،  اإىل  و�سل  ق��د 
ال�سعر العربي املعا�سر مل ي�سل اإىل العاملية”. هكذا 
حديثه  الف�سيل  عبد  ح�سن  اأح��م��د  ال�ساعر  افتتح 
له  كافية  لي�ست هناك ترجمات  واأكمل:”وبالتاأكيد 
اأكون مو�سوعيا يف راأيي  اإىل اللغات االأخرى وحتى 
هذا �ساأذكر بع�س االأ�سباب التي جعلت موجة ال�سعر 
ال��ع��رب��ي ق��ا���س��رة ع��ن ع��ب��ور ح���دوده���ا ال��ع��رب��ي��ة اإىل 

�سفاف العاملية. 
اأواًل-الرتجمة لي�ست كافية .

اإن حركة ترجمة ال�سعر العربي اإىل اللغات االأخرى 
كافة،  ال�سعرية  االجتاهات  تغطي  وال  كافية  لي�ست 
وال يعني ه���ذا ع���دم وج���ود ج��ه��ود م�����س��ك��ورة الإث���راء 
ف��ه��ن��اك موؤ�س�سات  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ر  ت��رج��م��ة  ح��رك��ة 
الدور  بهذا  تقوم  حكومية  وغ��ري  حكومية  ثقافية 
من  بكثري  اأق��ل  العربي  ال�سعر  من  يرتجم  ما  لكن 

اخلليج.-  اإىل  املحيط  م��ن  الكبري  ح�سوره  غ���زارة 
ثانًيا: تهافت اجلمهور واحتفاء دور الن�سر بالرواية. 
حتتفي  ال��ع��امل  دول  يف  اجلمهور  ذائ��ق��ة  اأن  واأعتقد 
اليوم احتفاء كبرياً بال�سرد على ح�ساب ال�سعر وهذا 
الرواية  لرتجمة  ت�سعى  الن�سر  دور  جعل  االحتفاء 
عليه  يقبل  ال  اجل��م��ه��ور  الأن  ال�سعر  ت��راج��ع  بينما 
مثلما يقبل على الرواية، وحقيقة ال اأجد غ�سا�سة 
يف االعرتاف باأننا ل�سنا يف زمن ال�سعر ومن يراقب 
عام  ب�سكل  وال��ع��امل��ي  خ��ا���س��ة  ال��ع��رب��ي  االأدب  ح��رك��ة 
ال  ل��دى اجلمهور  رائ��ج��ة  �سلعة  ال��رواي��ة  اأن  �سيجد 
معار�س  يف  ون��درك��ه  ن���راه  م��ا  وه���ذا  ال�سباب،  �سيما 
�سديداً  اق��ب��ااًل  جن��د  حيث  املختلفة  العربية  الكتب 
على الروايات العربية اأو املرتجمة من لغات اأخرى 
. كما اإن جائزة نوبل والرتجمة ثالث هذه االأ�سباب، 
وت��ك��م��ن يف ع���دم وج����ود ���س��اع��ر ع��رب��ي ع��ل��ى من�سة 

التتويج بجائزة نوبل اأو بجوائز عاملية مرموقة،
 ففي اأغلب االأحيان ال يتواجد االأديب العربي على 
لذا  ال��رواي��ة،  اإال يف  عاملية  بجوائز  التتويج  من�سات 
فالرتجمة اإىل اللغات االأخرى لها مو�سم �سنوي اإذا 
جاز هذا التعبري وتكون مرتبطة يف الغالب باالأديب 
الذي يح�سل على نوبل وغالباً يكون من الروائيني 
ال ال�����س��ع��راء وه��ن��ا يطل ال�����س��وؤال ب��وج��ه ح��زي��ن: اأال 
نوبل  جائزة  على  عربي  �ساعر  �سيح�سل  متى  وه��و 
ال�سعري  كله ويرتجم م�سروعه  العامل  به  ليحتفي 
نحن يف  رابًعا-   . املختلفة  العامل  لغات  اإىل  العربي 

زمن القراءة الب�سرية«. 
اإىل  اأق��رب  “ال�سعر  الف�سيل:  عبد  اعتقاد  وبح�سب 
اإح�سا�سه  يف  الده�سة  ت��راف��ق  ال��ت��ي  االإن�����س��ان  ف��ط��رة 

االأول باالأ�سياء من حوله،
 وق���د ذه��ب��ت م��ع ال��ري��ح مم��ا ج��ع��ل ال�سعر يرتاجع 
التقدم  الكتب يف ظل  ق��راءة  ب�سكل خا�س، بل جعل 
التكنولوجي املذهل مرتاجعة ليحل حملها القراءة 
ال��ب�����س��ري��ة ف��ف��ي��دي��و واح���د ع��ل��ى ال��ي��وت��ي��وب يح�سد 
ماليني امل�ساهدات يف �ساعة واحدة، ومل يعد مهتماً 
بقراءة ال�سعر اإال ال�سعراء اأنف�سهم وعدد قليل جًدا 

من �سفوة القراء«.

يف ا�ضتطالع ملجلة �ضاعر املليون مبنا�ضبة يوم ال�ضعر العاملي

البحث عن امل�سافات التي يقطعها ال�سعر حول العامل

مبنا�ضبة اليوم العاملي لل�ضعر

فار�س خلف املزروعي: ال�سعر اأحد اأهم ركائز التنمية 
الثقافية وا�ستدامة الرتاث

480 �ضاعرًا من 19 دولة عربية واأجنبية �ضاركوا 
يف حلقاته املبا�ضرة

»�ضاعر  لقب  على  ح�ضلوا  دول   4 من  �ضعراء   9
املليون« خالل املوا�ضم املا�ضية

برنامج  من  اخلتامية  احللقة  الثالثاء..   غ��دًا 
ال�ضعر النبطي »�ضاعر املليون« 
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الك�ضف عن بو�ضر بع�ض امل�ضل�ضالت

رم�سان 2022.. اأعمال روائية واإثارة وت�سويق
ون��ور  ال��ن��ب��وي  خل��ال��د  هوى"  ي��ا  "راجعني 

اللبنانية
يف بداية مبكرة ل�سباق املو�سم الرم�ساين 2022، 
مل�سل�سل  ب��و���س��رت  اأول  ع���ن  اأروم������ا  ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 
البو�سرت نخبة كبرية  راجعني يا هوى، ويت�سمن 
م��ن ال��ن��ج��وم، ي��ت�����س��دره��م ال��ف��ن��ان خ��ال��د النبوي، 
�سي  بي  �سي  قناة  على  امل�سل�سل  عر�س  املُ��ق��رر  من 

.WATCHIT ومن�سة
م�سل�سل راجعني يا هوى ماأخوذ عن رواية الكاتب 
اأن����ور ع��ك��ا���س��ة، ب�سيناريو  اأ���س��ام��ة  ال��راح��ل  ال��ك��ب��ري 
وح����وار حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��د امل��ل��ك وم���ن اإخ����راج 
حممد �سالمة، وي�سارك يف بطولته نور اللبنانية، 
هنا �سيحة، اأنو�سكا، وفاء عامر، اأحمد بدير، اإ�سالم 
اأبو�سيف، وغريهم  �سلمى  النبوي،  ونور  اإبراهيم، 
اأن جتمعهم يف  اأروم��ا  من النجوم التي ا�ستطاعت 

اإنتاج واحد.
التي  ����س���ت���ودي���وز  اأروم��������ا  ت��اأ���س�����س��ت   2014 ويف 
التليفزيونية  ال���درام���ا  اإن��ت��اج  مب��ج��ال  تخ�س�ست 
ُعر�س يف مو�سم رم�سان،  الذي  ال�سياد  مب�سل�سل 
وبعد جناحه قدمت ال�سركة م�سل�سلي لعبة اإبلي�س 
 ،)2016( اخل����روج   ،2015 يف  اأ����س���ود  وظ����رف 
 ،)2018( واق��ع  اأم��ر   ،)2017( اإجباري  اختيار 
اأنا،  اإال  2021 هما م�سل�سال،  اأعمالها يف  واأحدث 
 WATCHIT وحتقيق املعرو�س، على من�سة

كاأحد اأعمالها االأ�سلية.

جزيرة  يف  م��رة  لأول  �ضعيدي  اأم��ني  اأحمد 
غمام

الرم�ساين  املو�سم  يف  اأم��ني  اأحمد  الفنان  ي�سارك 
جانب  اإىل  غمام  جزيرة  م�سل�سل  ببطولة  ال��ق��ادم 
ال��ف��ن��ان ط����ارق ل��ط��ف��ي، ال��ف��ن��ان��ة م���ي ع���ز الدين، 
الفنان  ومب�ساركة  ال��وه��اب،  عبد  فتحي  وال��ف��ن��ان 
الغنى،  عبد  هبة  جمعة،  حممد  اخل���وىل،  ري��ا���س 
اأحمد وعدد  هاجر ال�سرنوبى، ميار الغيطى، دينا 
اآخ���ر م��ن ال��ف��ن��ان��ني، وظ��ه��ور خ��ا���س ل��ل��ف��ن��ان عبد 

العزيز خميون و الفنانة وفاء عامر.
عبد  وتاأليف  املنباوي  ح�سني  اإخ��راج  من  امل�سل�سل 
املقرر  وم��ن  اإن��ت��اج �سرنجي   وم��ن  ك��م��ال،  الرحيم 
امل�سل�سل  على قناة احلياة ومن�ستي وات�س  عر�س 

ات و�ساهد. 

تدور اأحداث امل�سل�سل يف جزيرة افرتا�سية ت�سمى 
جزيرة غمام والتي ت�سبه مدينة الق�سري امل�سرية 
 100 عن  يزيد  ما  قبل  اأي  املا�سي  القرن  مطلع 
عام من االآن ، يف اإطار اجتماعي واأجواء �سعيدية 
مت��ي��زه ع��ن امل�����س��ل�����س��الت امل��ق��رر ع��ر���س��ه��ا رم�سان 
امل�ساهد  ت�سوير  يف  العمل  �سناع  وي�ستمر  القادم، 
االإعالمي،  االن��ت��اج  مدينة  وخ��ارج  داخ��ل  املختلفة 
مراعاة  االإنتاج  عنا�سر  جميع  جلهود  ت�سافر  فى 
درامي  عمل  ل�سناعة  واالإجن����از  اجل���ودة  لعنا�سر 

ملحمي.
املتتلمذين  اأح��د  "عرفات"  �سخ�سية  اأم��ني  يقدم 
مع  خميون،  العزيز  عبد  احلكيم  ال�سيخ  يد  على 
يتميز  حيث  جمعة،  وحممد  ال��وه��اب  عبد  فتحي 
كل منهم ب�سفة وطبيعة خا�سة، تظهر جلياً عند 
لطفي  ط��ارق  بقيادة  غمام  جلزيرة  الغجر  دخ��ول 

ومي عز الدين.
عودة  غمام"  "جزيرة  يف  اأم����ني  م�����س��ارك��ة  مت��ث��ل   
للدراما التلفزيونية بعد غياب دام 4 �سنوات منذ 
م�ساركته يف بطولة م�سل�سل "الو�سية" مع الفنان 
"ما  مل�سل�سل  بطولته  بعدها  وم��ن  ح�سني،  اك���رم 
يقدم  التي  االأوىل  املرة  وتعد هي  الطبيعة"،  وراء 
فرغم  ال�سعيدية،  باللهجة  �سخ�سية  اأم��ني  فيها 
احلذر تتميز خطوات اأمني بالتنوع، فرمبا ا�ستهر 
تقدمي  اإع���ادة  يف  التحدى  دائ��م  لكنه  ككوميديان 

نف�سه للجمهور كفنان �سامل.

يا�ضمني �ضري تدخل )دنيا( يف رم�ضان
بطوالتها  اأوىل  �سري،  يا�سمني  النجمة  تخو�س 
امل��ط��ل��ق��ة يف ال�����س��ي��ن��م��ا، ح��ي��ث ي�����س��ت��ع��د اأمي����ن وتار 
ال�سيناري�ست كتابة �سيناريو فيلمها اجلديد "�سغل 

ع�سابات" الذي يدور يف اإطار كوميدي اليت.
يا�سمني �سري عن حت�سريها  اأعلنت  قد  وكانت 
ُت���ع���ل���ن ب���ع���د عن  مل�����س��ل�����س��ل يف رم�������س���ان، ل���ك���ن مل 
اأن  �سابق  وق��ت  يف  ا  اأي�سً اأعلنت  لكنها  التفا�سيل، 
م�سل�سلها �سيكون با�سم "دنيا" من فكرتها، وتاأليف 

حممد عبداملعطي.

نورهان تك�ضف كوالي�ض "يوترين"
زوجها  عن  انف�سلت  اأنها  نورهان  الفنانة  ك�سفت 
ومل تختلف احلياة بالن�سبة لها كثرًيا عن ما كانت 

اختيار  معايري  اأن  اإىل  م�سريًة  ال�سابق،  يف  عليه 
اأكرث  الزوج تتمثل يف املودة والرحمة الأنها معنية 
بجوهر الزواج ولي�س املظهر اأو اخلطوبة اأو االأمور 

املادية. 
تابعت الفنانة خالل حوارها اإىل برنامج "ال�ستات 
منى  الفنانة  تقدمه  ال��ذي  يكدبوا"  مايعرفو�س 
واإميان  االأبا�سريي  هبة  واالإعالميتان  عبدالغني 
عز الدين على قناة "CBC"، اأنها تريد زوًجا ال 
عليها يف  اال�ستفادة من جناحها وال يحجر  يريد 
لذاتها ويقبلها يف كل احلاالت  بل يحبها  النجاح، 
اأن  ب�ساأن  �سائعة  هناك  اأن  اإىل  م�سريًة  وي��ق��دره��ا، 
ابنها ابنها معاذ مثل يف فيلم "عمر و�سلمى" وهذا 
مل يحدث، حيث اأنه يجب التمثيل ولكنها ال تريد 

له اأن يدخل يف ما و�سفته "فتنة التمثيل".
هناك  اأن  ق��ررت  البداية  اأنها من  نورهان  اأ�سافت 
الأن  وذل���ك  ال،  واأخ����رى  تنفذها  اأن  ميكن  اأع��م��اال 
ثقافتها يف الفن اأجنبية اأكرث ولكنها ال تقبل بع�س 
اإظهار  هو  املمثل  واجب  اأن  على  م�سددًة  االأعمال، 
موهبته بني اخلري وال�سر وكذلك تقدمي النماذج 

الطيبة ال�سادقة الأن عمل الفنان ر�سالة. 
"يوترين" املقرر  م�سل�سل  يف  دوره���ا  ع��ن  حتدثت 
رم�سان  �سهر  يف  ال��درام��ي  امل��و���س��م  خ��الل  عر�سه 
املقبل، وقالت اإن املخرج اختارها للعمل والدور ال 
ميكن و�سفه ب�سكل معني حتى يكت�سفه اجلمهور 
امل�سل�سل يتم  املجتمع ولكن يف  له وج��ود يف  ولكنه 
تقدمي هذا النموذج ب�سكل خمتلف، م�سريًة اإىل اأن 
درجات  لها  والطيبة  درج��ات  له  املجتمعي  التقبل 
حتمل  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  ول���ه���ذا  ك��ذل��ك 

العديد من املحاور. 

)الغزالة  م��ع  وم��ف��اج��اأة  ط��اف�����ض  ن�ضرين 
رايقة( 

ق���ام���ت ال��ف��ن��ان��ة ن�����س��ري��ن ط��اف�����س ب����االإع����الن عن 
م�����س��ارك��ة ال��ط��ف��ل حم��م��د اأ���س��ام��ة ���س��اح��ب��ة اأغنية 
)جوقة  اجل��دي��د  م�سل�سلها  يف  راي��ق��ة(،  )ال��غ��زال��ة 
عزيزة(، الذي من املقرر اأن يعر�س خالل املاراثون 
الرم�ساين املقبل 2022، م�سرية اإىل اأنه �سيظهر 

ك�سيف �سرف يف العمل.
ال�سور من كوالي�س  ن�سرين جمموعة من  ن�سرت 
العمل، حيث ظهرت يف ال�سور مرتدية بدلة رق�س 

يقف  وب��ج��ان��ب��ه��ا  االأزرق،  ب��ال��ل��ون 
الطفل حممد اأ�سامة لُيغني لها يف اإحدى املالهي 

الليلية.
عر  ن�سرتها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  ع��ل��ى  ن�����س��ري��ن،  علقت 
ح�سابها ال�سخ�سي على تطبيق اإن�ستجرام، قائلة: 
"�سعيدة با�ست�سافة الطفل املوهوب حممد اأ�سامة، 
اللي ا�ستهر باداء اغنية الغزالة رايقة، يف م�سل�سل 
جوقة عزيزة اللي بيوؤدي �سخ�سية املطرب حمادة، 
بالطفل  ولقب  الع�سرينيات،  باواخر  ا�ستهر  الذي 
عزيزة  امل�سرح  مللكة  يغني  رح  �سو  ترى  يا  املعجزة، 
�سعبية  درام�����ا  ع���زي���زة  ج��وق��ة  م�سل�سل  خ���وخ���ة؟، 

م�سوقة وخمتلفة، نلقاكم يف �سهر رم�سان".
بطولة  م��ن  ع���زي���زة(  )ج��وق��ة  م�سل�سل  اأن  ي��ذك��ر 
نور، وعدنان  ن�سرين طاف�س، و�سلوم ح��داد، وهبة 
اأب��وال�����س��ام��ات، واأمي����ن ر���س��ا وو����س���ام ح��ن��ا، تاأليف 

خلدون قتالن، واإخراج تامر اإ�سحاق.

حممود كامل ي�ضارك يف م�ضل�ضل ظل
باملو�سم  ل��ل��ح��اق  ك��ام��ل  امل���خ���رج حم��م��ود  ي�����س��ت��ع��د 
انطلق  وق��د  "ظل"،  مب�سل�سل  املقبل  الرم�سانى 
بني  امل��ا���س��ي��ة  االأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  م�سل�سله  ت�سوير 
واأبوظبي،  ودب�����ي  ب�����ريوت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
القنوات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ي  ال��ع��م��ل  �سيعر�س  ك��م��ا 

الف�سائية.
تدور اأح��داث العمل يف اإط��ار االإث��ارة والت�سويق يف 
تفا�سيل حكاياتها التي تغو�س يف ق�سايا وموا�سيع 

جديدة والبحث عن املا�سي و الكارما.
العربي،  ال����وط����ن  م����ن جن�����وم  ع������ددا  ي�����س��م  ظ����ل 
عبداملنعم عمايري، جمال �سليمان، يو�سف اخلال، 
كندة حنا، جي�سي عبدو، و�سام فار�س، اأجنو ريحان، 
وجهاد  اجلندي،  دارينا  مرتي،  اإيلي  عي�سى،  رانيا 
رامي  تاأليف زهري  ر�سى حامد،  �سيف  فكرة  �سعد 
اإخراجه  وت���وىل مهمة   ، اأدري�������س  امل���الى حم��م��ود 

املخرج امل�سري حممود كامل.

هاين رمزي يقدم دورًا تراجيديًا 
يف  دوره  ت�سوير  م��ن  رم���زي  ه��اين  ال��ف��ن��ان  انتهى 
مرتدة  هجمة  )ال���ع���ائ���دون...  اجل��دي��د  م�سل�سله 
من  كبري  وع��دد  ك��رارة  اأم��ري  النجم  بطولة   ،)2

القادم  الرم�ساين  املو�سم  للعر�س خالل  النجوم، 
على �سا�سة قناة دي اإم �سي. ويقدم رمزي يف العمل 
دورا تراجيديا بعيدا عن الكوميديا، التي برع فيها 
على مدار ال�سنوات املا�سية. ومن املقرر اأن يظهر 
يف دور اأحد �سهداء االأجهزة االأمنية امل�سرية الذين 
ت�سدوا للهجمات االإرهابية خالل الفرتة املا�سية، 

بعد ت�سديهم للعنا�سر اخلارجة عن القانون.

اأحمد ال�سقا وخالد النبوى يجتمعان باأبنائهما فى 
دراما رم�سان

ت�سهد دراما رم�سان املقبل، اجتماع عدد من النجوم 
مع اأبنائهم خالل م�سل�سالتهم اجلديدة التي يتم 
ت�سويرها حالياً للعر�س يف ال�سهر الكرمي، وذلك 
العام، واإمنا  االأمر لي�س بجديد على الدراما هذا 
بابنه  العمل  ي�ستعني بطل  اأن  �سنوات،  يحدث من 
االبن  ه��ذا  ك��ان  اإذا  خا�سة  االأدوار  اأح���د  لتقدمي 

يعمل يف جمال التمثيل والدور منا�سب له.
يجتمعون  الذين  النجوم  قائمة  راأ���س  على  وياأتي 
ال�سقا  اأحمد  العام،  اأبنائهم يف م�سل�سالت هذا  مع 
"االختيار  م�سل�سل  يف  يا�سني  بابنه  يجتمع  ال��ذى 
3" لي�سجل العمل التجربة الثانية ليا�سني ال�سقا 
 – "امللك  م�سل�سل  يف  م�ساركته  بعدم  التمثيل،  يف 
اأن  اإال  امل��ا���س��ى،  ال��ع��ام  يو�سف  ع��م��رو  اأحم�س" م��ع 

العمل توقف ومل يتم عر�سه.

�سرحان،  ه��ان��ى  ت��األ��ي��ف   "3 "االختيار  م�سل�سل 
واإخ��راج بيرت ميمى، وبطولة اأحمد ال�سقا وكرمي 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز واأح���م���د ع���ز وي��ا���س��ر ج���الل وخالد 
ال�������س���اوى، ب��ي��وم��ى ف������وؤاد، ����س���رى ف������واز، امي���ان 
امل�����س��رى، حممود  اأم���ري  ال��ع��ا���س��ى، �سمر م��ر���س��ى، 
البزاوى، اآدم ال�سرقاوى، دنيا امل�سري، ناردين عبد 
ال�سالم وعدد كبري من الفنانني الذين ي�ساركون 
يف ال��ب��ط��ول��ة وال���ذي���ن ي��ظ��ه��رون ك�����س��ي��وف �سرف 

خالل احللقات.
النبوى  ن��ور  ابنه  مع  يجتمع  اأي�ساً  النبوى  خالد 
يف م�سل�سل "راجعني يا هوى" الذى يتم ت�سويره 
بروز  بعد  وذل��ك  رم�سان،  �سهر  يف  للعر�س  حالياً 
نور النبوى يف الفرتة االأخرية مب�ساركته يف اأعمال 
بعيداً عن والده، مثل "االختيار 2" العام املا�سى، 
عر�س  ي��ت��م  ال����ذى  عام"  "نقل  م�سل�سل  وك��ذل��ك 

.ON حلقاته حالياً على قناة
و�سيناريو  م��ع��اجل��ة  هوا"  ي��ا  "راجعني  م�سل�سل 
وحوار حممد �سليمان عبد املالك، واإخراج حممد 
�سيحة،  هنا  ن��ور،  النبوي،  خالد  وبطولة  �سالمة، 
اإبراهيم،  اإ�سالم  دا���س،  اأحمد  عامر،  وفاء  اأنو�سكا، 
اأحمد خالد �سالح، كرمي قا�سم، �سلمى اأبو �سيف، 
الد�سوقى،  ط��ه  ه�����س��ام،  ج��ال  دروي�������س،  م�سطفى 
ال�سنواين،  ري��ه��ام  ح��م��اد،  ���س��ايل  ال��ط��وخ��ي،  �سفاء 

والوجه اجلديد نان�سي هالل.

يرقب اجلمهور العربي م�ضل�ضالت رم�ضان 2022 امل�ضرية، اإذ تتوفر يف الدراما 
يف  الع�ضري  التكنيك  على  وتعتمد  والت�ضويق،  الإثارة  عنا�ضر  دائمًا  امل�ضرية 

الت�ضوير والديكور.
الأخرية تطورا لفتا يف  ال�ضنوات  امل�ضرية يف  التليفزيونية  الأعمال  و�ضهدت 
واأخرى  الرعب والإثارة،  اأعمال تعتمد على  املو�ضوعات، حيث ظهرت  نوعية 

تناق�ض ق�ضايا اجتماعية يف قالب كوميدي.
ويف هذا التقرير ن�ضتعر�ض  معكم اهم اخبار الدراما الرم�ضانية املقرر عر�ضها 

يف ال�ضباق الرم�ضاين املقبل:.
اأبرز م�ضل�ضالت رم�ضان 2022 امل�ضرية، واملقرر عر�ضها يف �ضباق رم�ضان املقبل.
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خبرية تغذية حتدد اأكرث 
الفواكه املجففة �سررا

توخي  يجب  اإن��ه  بانت�سينكو،  �سفيتالنا  التغذية  جم��ال  يف  املخت�سة  قالت 
احليطة واحلذر عند اختيار وتناول الفواكه املجففة.

اإىل مظهرها  االن��ت��ب��اه  للغاية  امل��ه��م  م��ن  املجففة،  ال��ف��واك��ه  اخ��ت��ي��ار  وع��ن��د 
امل�ستهلك من ال�سرر  اأن يحذر  ال�سكل اخلارجي لها ميكن  اخلارجي، الأن 

اخلفي لهذا املنتج.
امل�ستهلك  على  يجب  املجففة،  بالفواكه  يتعلق  "فيما  اخلبرية:  واأ�سافت 
اأن ي�ستطلع من مظهرها اخلارجي، كيف  فح�سها عن كثب. ويجب عليه 
مت بال�سبط جتفيف هذه الفاكهة وكيف متت معاجلتها. اإذا كانت الفاكهة 
املجففة المعة ال�سكل ولينة امللم�س، فمن املحتمل اأنه مت ا�ستخدام الدهون 
حملول  يف  التمور  نقع  امل��ث��ال،  �سبيل  على  املعاجلة.  خ��الل  الغلي�سرين  اأو 

ال�سكر يعطيها اللمعان".
واأ�سارت اخلبرية اإىل اأنه تتم معاجلة معظم الفواكه املجففة، بثاين اأك�سيد 

الكريت لتخزينها لفرتة اأطول وللحماية من الطفيليات.
"حاولوا �سراء الفواكه املجففة بدون ملعان، وبدون ت�سقق جلدها  وقالت: 
– فلتكن  املك�سرات  واأم��ا  البذور.  الطبيعية، مع  الرائحة  وذات  اخلارجي، 

بداخل ق�سورها".

طبيبة تك�سف كيف تتغري احلالة ال�سحية 
عند التخلي عن ال�سكر مدة اأ�سبوعني

اأخ�سائية طب االأع�ساب الرتكية، فوائد  اأول��ودوز،  ك�سفت الدكتورة ديريا 
التخلي عن ا�ستهالك ال�سكر.

وت�سري اخلبرية يف حديث ل�سحيفة Sözcü الرتكية، اإىل اأن ن�سف موزة 
اليوم. واأن زي��ادة هذه  التي يحتاجها اجل�سم يف  ال�سكر  حتتوي على كمية 

الكمية م�سر للج�سم.
وتن�سح اخلبرية، باالمتناع عن ا�ستهالك ال�سكر على االأقل مدة اأ�سبوعني، 

لكي ي�سعر االإن�سان بتغريات اإيجابية يف حالته ال�سحية.
بالتعب. الأن  ال�سعور  ي���زداد  ال�سكر  ت��ن��اول  بعد  اأن��ه  اخل��ب��رية، على  وت��وؤك��د 

االإفراط بتناول ال�سكر يقلل اإنتاج هرمونات االإندروفني وال�سريوتونني.
ال�سباب.  ح��ب  ون�سوء  وجفافه  اجللد  �سيخوخة  ال�سكر  ي�سبب  وت�سيف، 
انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  الرجال،  لدى  االأن�سولني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
اإنتاج هرمون الت�ستو�ستريون. كما اأن االإفراط يف ا�ستهالك ال�سكر ي�سبب 
تراكم اللويحات على جدران االأوعية الدموية واآالما يف املفا�سل. وتقول، 
االإفراط  على  يعتاد  وعندما  للدماغ.  �سم  هي  الب�سيطة،  "الكربوهيدرات 
للطاقة".  واح��دا  م�سدرا  ي�ستخدم  الأن��ه  ك�سوال.  ي�سبح  ال�سكر  تناول  يف 
مع  تناولها  فعليه  معينة،  حلوى  اأك��ل  ينوي  ال�سخ�س  ك��ان  "اإذا  وت�سيف، 
الأن هذا مينع  والبندق.  واللوز  واحلليب  الزبادي  للروتني، مثل  م�سدر 

االرتفاع املفاجئ مل�ستوى ال�سكر بالدم واإنتاج االأن�سولني بكميات كبرية".

؟ طعم  للطعام  يكون  ل  ملاذا  م�ضدودا  الأنف  يكون  •عندما 
على  ي�ساعد  االن��ف  خلف  املوجود  االنفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�سم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�سفل االنف ويلتقطها غ�ساء ال�سم ثم تر�سل 
امل�ستقبالت ال�سميه الر�سالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحالوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�سة ال�سم ال نتمكن من �سم الطعام 

وي�سعب متييزه ويكون طعم كل �سئ م�سابها .
الكهربائية؟ البطارية  خمرع  • من 

العامل االإيطايل فولتا
م؟  1884 عام  عملي  حر  قلم  اأول  خمرع  هو  • من 

االأمريكي لوي�س واترمان

ال  النا�س  اأغلب  و   ، هرة   20  :  15 من  تنجب  و  ال�سنة  يف  مرات  ثالث  تلد  االأم  القطة  اأن  تعلم  • هل 
يرغبون يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغري .. اأو .. يغرقونها. 

 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف.
 • هل تعلم اأن اأول من اكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى يف االإن�سان هو ابن النفي�س. 

 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية االأع�ساء ال�سلبة يف اجل�سم كالعظام لاللتهاب و الت�سخم و االأورام هو 
ابن �سينا. 

�سنة. األف   8000 من  اأكرث  منذ  االأر�س  على  موجود  الكربون  اأك�سيد  ثاين  • غاز 
امليكروبات واجلراثيم  بنقل  تقوم  الأنها  االأر�س،  اأخطر ح�سرة على  بها هي  ن�ستهني  التي  الذبابة  • ح�سرة 

اإىل االإن�سان من القمامة.
بالكوابي�س. يحلم  فاإنه  كايف  ب�سكل  دافئ  لي�س  مكان  يف  االإن�سان  نام  • لو 

البارد. املاء  من  اأ�سرع  ب�سكل  يثلج  ال�ساخن  املاء  • اأن 
املاء. حتت  واقفة  وتظل  مرتات  الكيلو  بع�س  عمق  على  تغو�س  احليتان  اأنواع  من  الكثري  • هناك 

الرازيل.  و  اأ�سرتاليا  يف  عليها  العثور  مت  اخلام  الذهب  من  كتل  اأ�سخم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن االأنثى من ال�سباع اإذا و�سعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل الأنها 
ت�سعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فال تزال ترفعه و ت�سعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�ستد. 
 • هل تعلم اأن التم�ساح االأمريكي و التم�ساح االإفريقي و فر�س البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها. 

الثعبان االليف!
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الروكلي 
الروكلى  يعتر 
ين�سب  ال  معينا 
الفيتامينات  م��ن 
وال������ع������ن������ا�������س������ر 
املهمة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االن�سان  ل�����س��ح��ة 
اإال اأن اآلية حمايته 
لل�سرايني مل تكن 
تفا�سيلها  معلوم 
اأن  اىل  االآن  حتى 

تو�سل فريق من العلماء الريطانيني اإىل تف�سري وك�سف النقاب عن هذه 
االألية.

فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دالئل علمية جديدة ت�سري 
اإىل اأحتواء الروكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  االآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  االأب��ح��اث االول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الروكلى  فى  "�سولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سرايني 

لوقايتها من اال�سابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  االن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

اال�ستهالك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

يحكى ان ثعبانا �سخما كان ي�سكن احد اجلحور يف حائط كبري ملنزل احد العائالت وقد اعتاد عليه ا�سحاب 
البيت كبارا و�سغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإْن كان للثعبان �سغار اأم ال.. النه قبل فرتة كان 
منتفخا قليال واالآن ا�سبح �سكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبريا من ال�سغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�سة العينني فاح�سرت كي�سا واخذت 

ال�سغار داخله ثم و�سعتهم يف مكان اخر او�سع وادفاأ وذهبت لتق�سي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�سغار فاأخذ يلف حول نف�سه كالتائه ال�سائع وهو غا�سب ال يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �سغاره وال احد يعرف هذا اجلحر غري ا�سحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�سع فوجد يف طرف الفناء اناء كبريا 
وقد امتالأ باحلليب الطازج فاقرتب منه وبخ بداخله ال�سم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �سغاره فاأخر اجلدة التي حملت ال�سغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�سرع  يوؤذهم  ان �سغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرتب منه وقام على الفور بااللتفاف 
حوله ثم قام ب�سكبه على االر�س جميعه حتى ال ي�ستعمله احد وي�سره �سمه.. وعاد ل�سغاره، وهنا والأن اجلدة 
غ�سبت من �سكب احلليب على االر�س اإال ان رب البيت قد اخرها مبا حدث ومن انه قد �ساهد الثعبان وهو 
يبخ ال�سم بداخله وانه كان ينوي �سكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �سغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�سبحان اهلل.

راق�ضة الباليه الأ�ضرالية األي�ضون ماكويني وفرناندو غابرييل من اإيطاليا يوؤديان اأغنية La Sylphide خالل حفل 
رق�ض من اأجل اأوكرانيا ، وهو حفل خريي يف لندن جلمع الأموال لالأ�ضخا�ض املحتاجني يف اأوكرانيا.   رويرز

اأخ�سائي  كالفو،  كري�ستيان  االإ���س��ب��اين  الطبيب  ك�سف 
الرئي�سية  املخاطر  واحل��ن��ج��رة،  واالأذن  االأن���ف  اأم��را���س 

الناجتة عن ا�ستخدام اأدوية تخفيف احتقان االأنف.
وي�سري الطبيب، اإىل اأن بخاخات االأنف التي ت�ساعد على 
اأن ت�سبب االإدمان وم�سكالت يف  ت�سييق االأوعية، ميكن 

.El Confidencial القلب. بح�سب �سحيفة
وت�سيف ال�سحيفة مو�سحة، حتدث الدكتور كري�ستيان 
واالأذن  االأن���ف  لطب  االإ�سبانية  اجلمعية  ع�سو  كالفو 
االإدمان  اآلية  عن  والرقبة،  الراأ�س  وجراحة  واحلنجرة 

على هذه االأدوية.
ب�سورة  االأوىل  االأي���ام  االأدوي����ة يف  ه��ذه  "تعمل  وي��ق��ول، 
ممتازة، حيث تنظف الغ�ساء املخاطي لالأنف، ما ي�سمح 

بالتنف�س ب�سورة اأف�سل. ولكن بعد ذلك حتفز متالزمة 
االرتداد، اأي انخفا�س فعالية هذه االأدوية، ما يوؤدي اإىل 
ا�ستخدام  يتطلب  لذلك  اأكرث،  املخاطي  الغ�ساء  احتقان 

هذه االأدوية عدة مرات يف اليوم".
ا���س��ت��خ��دام هذه  االإف�������راط يف  اإن  ال���دك���ت���ور،  وي�����س��ي��ف 
�سغط  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  البخاخات، 
الدماغية  واجل��ل��ط��ة  االأن����ف����ي،  احل���اج���ز  وت���ل���ف  ال�����دم، 

وم�سكالت يف القلب واالأوعية الدموية.
االإدمان  من  للتخل�س  االأخ�سائي،  وين�سح 

باعتماد  ال���ب���خ���اخ���ات،  ه����ذه  ع��ل��ى 
عن  للتخلي  كافية  اإرادة  ق��وة 

ا�ستخدامها.

املخاطر الرئي�سية ل�ستخدام بخاخات الأنف


