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ل�شاقة تخربك متى حتتاج اإىل �شرب املاء
يومياً،  امل���اء  م��ن  ل��ري��ن  اأو  اأك����واب  ثمانية  ���ش��رب  اإىل  اجل�شم  يحتاج 
 Nix ل�شاقة  وت�شتخدم  والأف�����راد.  احل���الت  ملعظم  جيد  اأم���ر  وه��و 
�شورة  ملنحك  والتكنولوجيا  العلم   Hydration Biosensor
م�شابهة  الل�شاقة  عملى  طريقة  ج�شمك.  ترطيب  حالة  عن  اأف�شل 
القلب،  �شربات  ملعدل  با�شتمرار  الذكية  �شاعاتنا  تتبع  لكيفية  تقريباً 
با�شتثناء اأنها ت�شتخدم عالمة بيولوجية خمتلفة وجزءاً خمتلف من 
اجل�شم. ويلت�شق هذا اجلهاز الب�شيط باجللد ويتتبع فقدان ال�شوائل 
والكهارل من خالل العرق الذي ينتجه اجل�شم اأثناء ممار�شة الأن�شطة 
البيانات، ولكنها  املختلفة. وتوجد بالفعل معدات ميكنها قيا�س تلك 
غالباً ما تكون اآلت �شخمة ل ميكن ا�شتخدامها اإل داخل املختربات 
يقوم  املقابل،  باجل�شم. يف  ا�شت�شعار متعددة  اأجهزة  تو�شيل  وتت�شمن 
اإىل  احل��ج��م  بتقلي�س   Hydration Biosensor م�شت�شعر 
تو�شع على  ل�شاقة  تثبيته على  يتم  �شدا�شي  �شكل  جمرد جراب على 
اأ�شالك، لن  اأي  ال��وزن وغياب  امل�شت�شعر خفيفة  لبنية  ال��ذراع. ونظراً 
يعيق جهاز ال�شت�شعار احليوي Hydration اأي نوع من التمارين 

اأو الأن�شطة التي قد ت�شارك فيها.

حتذير طبي ملن يكرثون من م�شغ العلكة
عندما يقوم النا�س مب�شع العلكة، فاإنهم يفعلون ذلك من باب الت�شلية 
يف الغالب، لكنهم قلما ينتبهون اإىل اأن هذه العادة قد ت�شبح م�شرة يف 
بع�س الأحيان، فتوؤدي لالإ�شابة بال�شداع وم�شكالت يف مف�شل الفك.

�شحة  يف  امل��خ��ت�����ش��ة  "مولغريف" ال��ربي��ط��ان��ي��ة  جم��م��وع��ة  وب��ح�����ش��ب 
الأ�شنان، فاإن م�شع العلكة له عدة فوائد، لأنه يزيد من اإنتاج اللعاب، 

وهذا الأخري مكون حيوي ومفيد ل�شحة الفم.
وي�شاعد تدفق اللعاب على التخل�س من ال�شكريات وجزيئات الطعام، 
وبالتايل،  ال��ف��م،  التكاثر يف  م��ن  امل��وؤذي��ة  البكترييا  الأم���ر مينع  وه��ذا 
حماية الأ�شنان من الت�شو�س. لكن م�شع العلكة يجب اأن يتم باعتدال، 
العالج يف  ت�شتوجب  اأ���ش��رار �شحية  ي��وؤدي لعدة  اإك��ث��ار، حتى ل  ودون 
فاإن  كلينك"،  "كليفالند  موقع  تو�شيات  وبح�شب  الأح��ي��ان.  بع�س 

م�شع العلكة ينذر بعدد من املخاطر، ومن بينها:
عملية  تكرار  ج��راء  من  ال�شدغي  الفكي  املف�شل  يف  ا�شطراب  ن�شوء 
امل�شغ. الإن�شان معتاد على القيام بامل�شغ لأجل تفتيت الطعام يف الفم 
ب�شكل متكرر، ملدة قد  العلكة يجري م�شغها  ذل��ك، لكن  بلعه بعد  ثم 

تكون طويلة يف بع�س الأحيان.

تقنية عالجية تزف ب�شرى طبية للن�شاء
بالهرمونات  التعوي�شي  العالج  اأن  اإىل  حديثة  طبية  درا�شة  تو�شلت 
ميكن اأن مينع مر�س الزهامير لدى الن�شاء املعر�شات خلطر الإ�شابة 
قال  الربيطانية،  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  وبح�شب  غ��ريه��ن.  م��ن  اأك��ر 
اآر  "اإت�س  با�شم  املعروف  اأو  البديلة  بالهرمونات  العالج  اإن  الباحثون 
للدماغ يف  اأكرب  اأف�شل ووظيفة معرفية وحجم  بذاكرة  تي"، يرتبط 
وقت لحق من احلياة لدى الن�شاء الالتي يحملن جينا يعترب اأقوى 

عامل خطر لالإ�شابة مبر�س الزهامير.
باملر�س،  لالإ�شابة  خطورة  عامل  اأق��وى   "APOE4"اجلني ويعد 
على الرغم من اأن وراثته ل تعني اأن ال�شخ�س �شي�شاب بالتاأكيد بهذه 
احلالة. وقالت الربوفي�شور اآن ماري مينيهان، من كلية الطب بجامعة 
"اإي�شت اأجنليا: "نحن نعلم اأن 25 باملئة من الن�شاء يف اململكة املتحدة 
الزهامير  ثلثي مر�شى  يقرب من  ما  واأن   APOE4 يحملن جني 

من الن�شاء".
املر�س بني  انت�شار  ارتفاع معدلت  وراء  ال�شبب  اأن  "ُيعتقد  واأ�شافت: 
الوراثي  اخلطر  عامل  وتاأثري  الطمث،  انقطاع  باآثار  مرتبط  الإن��اث 

الن�شاء". لدى  اأكرب  يكون  الذي   APOE4
بالهرمونات  التعوي�شي  العالج  ك��ان  اإذا  ما  معرفة  "اأردنا  واأكملت: 
ترفع  التي   APOE4 ن��اق��الت  يف  امل��ع��ريف  التدهور  مينع  اأن  ميكن 

ن�شب اخلطر".
الذين   APOE4 اجل����ني  ح��ام��ل��ي  اأن  اخل�����رباء  ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
اأف�شل  اإدراك  ل��دي��ه��م  ب��ال��ه��رم��ون��ات  التعوي�شي  ال��ع��الج  ا���ش��ت��خ��دم��وا 

واأحجام دماغية اأعلى من اأولئك الذين ل ي�شتخدمونه.
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خبري: ملاذا يعترب النوم 
ب�شعر مبلل خطاأ ج�شيمًا؟

جتفيف  دون  الفرا�س  اإىل  ال��ذه��اب  من  �شتيفنز  ماك�س  النوم  خبري  ح��ذر 
ال�شعر، لأن ذلك ينطوي على العديد من املخاطر التي ت�شر بال�شعر.

مبللة  تكون  عندما  ت�شعف  لل�شعر  الهيكلية  ال�شالمة  اأن  ماك�س  اأو���ش��ح 
الفرا�س  اإىل  ال��ذه��اب  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ل��ذا  للتك�شر،  عر�شة  اأك��ر  وجتعله 
ب�شعر مبلل اإىل اإن�شاء �شعر جمعد وه�س. اإذا لحظت اأن �شعرك لي�س بحالة 
جيدة كما كان عليه من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتخل�س من عادة 

غ�شل ال�شعر لياًل.
�شعرك  يتعر�س  نومك  اأث��ن��اء  وتتقلبني  تتحركني  "عندما  ماك�س:  وق��ال 
ال�شعر  يكون  وعندما  ال�شعر،  تق�شف  يف  يت�شبب  اأن  ميكن  ال��ذي  لل�شغط 

مبلاًل ي�شهل تعر�شه لل�شرر اأكر مما لو كان جافاً".
وعلى  الأ�شّرة  البكترييا يف  يف منو  اأي�شاً  الرطب  ال�شعر  يت�شبب  اأن  ميكن 
الو�شائد، مما قد يوؤدي اإىل الإ�شابة بحب ال�شباب وق�شرة الراأ�س. ميكن اأن 

ت�شبب البكترييا اأي�شاً م�شاكل يف اجلهاز التنف�شي اإذا ت�شكل العفن.
اأن يزيد �شعورنا بالربد لياًل  النوم ب�شعر مبلل ميكن  اأن  حذر ماك�س من 
يف ف�شل ال�شتاء، وهذا ما قد يدفعنا لت�شغيل م�شدر للتدفئة طيلة الليل 
اإىل  يدفعك  ال�شعر  جتفيف  ع��دم  اأن  كما  الطاقة.  فواتري  زي��ادة  وبالتايل 
ا�شتخدام جمفف ال�شعر يف ال�شباح وهذا يزيد من تكلفة الكهرباء. ويو�شي 
ماك�س بتقليل مرات غ�شل ال�شعر قبل النوم لتجنب املخاطر الناجمة عن 

هذه العادة، وين�شح بتجفيف ال�شعر فور غ�شله اإذا كان ذلك �شرورياً.

�شخور غريبة.. تنمو وتتكاثر
ت��ن��م��و وتتكاثر  ال�����ش��ك��ل  ���ش��خ��ور غ��ري��ب��ة 
رومانيا،  ل����زوار  اه��ت��م��ام  حم���ور  �شكلت 
خا�شة  للكثريين،  ل��غ��ز  مب��ث��اب��ة  وب��ق��ي��ت 
يف  ي�شتمر  ال���ذي  بحجمها  يتعلق  فيما 
النمو. وعرفت �شخور "تروفانت" باأنها 
ح�شى  �شكل  على  ب��داأت  كونها  "حية"، 
عام،  األ���ف  ك��ل  بو�شتني  ب��ح��وايل  وتنمو 
فريدة  معدنية  هياكل  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
حتاكي حياة النباتات والثدييات. وذكرت 
اأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة 
الأحجار املنتفخة الغريبة "تنمو بنف�س 
ط��ري��ق��ة من��و الأن�����ش��ج��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة، وتلد 
اأحجارا جديدة، متاما مثل احليوانات".
قرية  يف  "تروفانت"  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ومت 
"كو�شتي�شتي"،  ت�شمى  �شغرية  رومانية 
ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا ف��ق��اع��ات منفوخة  ح��ي��ث 
ب�شكل  ت��ت��ن��وع  ال�����ش��خ��ور،  م��ن  م�شنوعة 
عدة  بع�شها  ميتد  اإذ  احل��ج��م،  يف  كبري 
اأقدام يف القطر، والبع�س الآخر �شغري 
مبا يكفي لُيحمل يف راحة اليد. واأو�شحت 
ال�شحيفة اأن "تروفانت ل تظهر بب�شاطة 
من الأر�س؛ فهي موجودة يف كتلة رمال 
التي  الع�شور اجليولوجية  من خمتلف 
مقالع  يف  اأو  طبيعية  ن��ت��وءات  اإىل  ت�شل 
الرمال، وتنمو ببطء مع مرور الوقت يف 

ظل وجود مياه الأمطار".

تعني  قد  مفاجئة  عالمات   4
الإ�سابة مبر�س ال�سكري �ص 23

ي�شتحوذون  العامل  % يف   1
على ثلثي ثروات الب�شر

ك�شف تقرير جديد ن�شرته منظمة 
اأوك�����ش��ف��ام اأن اأغ��ن��ى 1 ب��امل��ائ��ة من 
الب�شر قد ا�شتحوذوا على ما يقارب 
ثلثي جميع الروات اجلديدة التي 
دولر  تريليون   42 قيمتها  تبلغ 
 ،2020 ال��ت��ي ُج��م��ع��ت م��ن��ذ ع���ام 
 7 التي ك�شبها  اأي �شعف الأم��وال 
ي�شكلون  ال��ذي��ن  �شخ�س  م��ل��ي��ارات 
العامل. وخالل  �شكان  %99 من 
 1 اأغ��ن��ى  ا�شتحوذ  امل��ا���ش��ي،  العقد 
ب���امل���ائ���ة م���ن ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى ح���وايل 

ن�شف الروة اجلديدة.
وقد ُن�شر تقرير "البقاء لالأغنى" 
القت�شادي  املنتدى  افتتاح  يوم  يف 
حيث  �شوي�شرا  داف��و���س،  يف  العاملي 
التزلج  منتجع  يف  النخب  تتجمع 
ال�����ش��وي�����ش��ري م��ع ت��زاي��د ال����روات 
مًعا  اآن  يف  املدقع  والفقر  الطائلة 

لأول مّرة منذ 25 عاًما.
�شهد  ف���ق���د  ال���ت���ق���ري���ر  وب���ح�������ش���ب 
اأ����ش���ح���اب امل���ل���ي���ارات ت����زاي����ًدا غري 
�شنوات  ل��روات��ه��م: خ���الل  ع���ادي 
اجلائحة واأزمة كلفة املعي�شة منذ 
 1% اأغنى  ا�شتحوذ   ،2020 عام 
من الب�شر على 26 تريليون دولر 
الروات  جميع  باملائة" من   63"
اجلديدة، بينما ذهب 16 تريليون 
دولر "37 باملائة" فقط اإىل باقي 
ح�شل  جم��م��وع��ني.  ال��ع��امل  �شكان 
 1.7 يقارب  ما  ملياردير على  كّل 
دولر  ك���ل  م��ق��اب��ل  دولر  م��ل��ي��ون 
م����ن ال�������روة ال���ع���امل���ي���ة اجل���دي���دة 
اأفقر  م��ن  �شخ�س  يك�شبها  ال��ت��ي 
زادت  الب�شرية.  م��ن  ب��امل��ائ��ة   90
مبقدار  امل��ل��ي��ارات  اأ�شحاب  ث���روات 
وياأتي  يومًيا.  دولر  مليار   2.7
املكا�شب  راأ���س عقد من  ذل��ك على 
ثروات  ت�شاعف  اأي   - التاريخية 
اأ�شحاب املليارات واأعدادهم خالل 

ال�شنوات الع�شر املا�شية.

اأفاتار يت�شدر �شباك 
التذاكر لالأ�شبوع اخلام�س 
اأوف  واي  ذي  اأفاتار:  فيلم  حافظ 
ووت��ر  على �شدارة �شباك التذاكر 
لالأ�شبوع  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اأم���ريك���ا  يف 
ال���ت���وايل، حمققاً  ع��ل��ى  اخل��ام�����س 
مليون   38،5 من  تقرب  اإي���رادات 
اأ�شبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  دولر 
�شركة  اأرق���������ام  ب��ح�����ش��ب  ط���وي���ل���ة، 
املتخ�ش�شة  ريلي�شنز"  "اإكزبير 
اإجمايل  ي��رت��ف��ع  وب���ذل���ك  الأح�����د. 
الإيرادات املحلية للفيلم املنتج من 
ديزين و"توينتيث �شنت�شري"، اإىل 
اإىل  اإ�شافة  دولر،  مليون   570
اإيرادات على امل�شتوى العاملي بلغت 

دولر. مليار   1،33

املاء يبطئ ال�شيخوخة ويطيل 
العمر.. وهذه الكمية املو�شى بها

اإن تناول كمية كافية من املاء هو اأمر مهم لوظائف اجل�سم اليومية، 
مثل تنظيم درجة احلرارة واحلفاظ على �سحة الب�سرة واجللد.

ا بانخفا�ض خطر الإ�سابة  لكن �سرب كمية كافية من املاء يرتبط اأي�سً
باأمرا�ض مزمنة، وانخفا�ض خطر الوفاة مبكًرا اأو انخفا�ض خطر اأن 
اأجرتها  لدرا�سة  وفًقا  الزمني،  عمرك  من  بيولوجًيا  �سًنا  اأكرب  تكون 
 CNN �سبكة  موقع  ون�سرها  لل�سحة  الأمريكية  الوطنية  املعاهد 

.eBioMedicine الإخبارية الأمريكية نقًل عن دورية
يف هذا ال�شاأن، قالت ناتاليا دمييريفا، الباحثة يف الدرا�شة 
من خمترب الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية يف 
املعاهد  اأق�شام  اأح��د  وال��دم،  والرئة  للقلب  القومي  املعهد 
اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  "ت�شري  لل�شحة:  الأم��ريك��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الرطيب )تناول كمية منا�شبة من املاء( ميكن اأن يبطئ 

ال�شيخوخة ويطيل حياة خالية من الأمرا�س".
كما قال الباحثون يف الدرا�شة اإن معرفة التدابري الوقائية 
كبري  "حتد  هو  ال�شيخوخة  عملية  تبطئ  اأن  ميكن  التي 
العمر  اإط��ال��ة  ي�شاعد  اأن  ميكن  حيث  الوقائي"،  للطب 
ال�شحي يف حت�شني نوعية احلياة وتقليل تكاليف الرعاية 

ال�شحية اأكر من جمرد عالج الأمرا�س.
امل��اء مدى  ت��ن��اول  ف��اإن تقييد  ووف��ًق��ا للدرا�شة اجل��دي��دة، 
احلياة اأدى اإىل زيادة ال�شوديوم يف م�شل الفئران مبقدار 
�شتة  مبقدار  حياتها  فرة  وق�شر  لر  لكل  مليمول   5
اأ�شهر، وهو ما يعادل حوايل 15 عاًما من عمر الإن�شان. 
ميكن قيا�س �شوديوم امل�شل يف الدم ويزيد عندما ل يتم 

�شرب �شوائل بكميات كافية.
وبا�شتخدام البيانات ال�شحية التي مت جمعها على مدى 
ال�شرايني  ت�شلب  خماطر  ح��ول  درا���ش��ة  م��ن  ع��اًم��ا   30
الذين  البالغني  اأن  البحث  فريق  اكت�شف  املجتمعات،  يف 
من  الأعلى  الطرف  يف  م�شل  �شوديوم  م�شتويات  لديهم 
النطاق الطبيعي - وهو 135 اإىل 146 ملي مكافئ لكل 
لر )mEq / L( - كانت لها نتائج �شحية اأ�شواأ من تلك 
املوجودة يف الطرف الأدنى من النطاق. بداأ جمع البيانات 
اأو  الأربعينيات  يف  امل�شاركون  ك��ان  عندما   1987 ع��ام  يف 
اخلم�شينيات من العمر، وكان متو�شط عمر امل�شاركني يف 

التقييم النهائي خالل فرة الدرا�شة 76 عاًما.

اأكرب �سنا بيولوجيا
 142 عن  م�شتوياتهم  تزيد  الذين  البالغني  لدى  وك��ان 
ملي مكافئ- لر فر�شة اأكرب بن�شبة %10 اإىل %15يف 
اأن يكونوا اأكرب �شًنا بيولوجًيا من عمرهم الزمني مقارنة 
بامل�شاركني يف النطاق 137 اإىل 142 ملي مكافئ - لر. 
كما كان لدى امل�شاركني الذين يعانون من ارتفاع خماطر 
ال�����ش��ي��خ��وخ��ة ب�����ش��ك��ل اأ����ش���رع خ��ط��ر اأع���ل���ى ب��ن�����ش��ب��ة 64% 
وال�شكتة  القلب  ق�شور  مثل  مزمنة  باأمرا�س  لالإ�شابة 
الدماغية والرجفان الأذيني واأمرا�س ال�شرايني الطرفية 

واأمرا�س الرئة املزمنة وال�شكري واخلرف.
 144 الذين تزيد م�شتوياتهم عن  والأ�شخا�س 
بن�شبة  اأع��ل��ى  خماطر  لديهم  ل��ر   - ميكرولر 
الناحية  م��ن  �شناً  اأك���رب  يكونوا  اأن  يف   50%
البيولوجية وخطر الوفاة مبكًرا بن�شبة 21%. 
الذين تراوح  البالغني  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية  من 

م�����ش��ت��وي��ات ���ش��ودي��وم امل�����ش��ل ل��دي��ه��م ب��ني 138 
و140 ميكرولر - لر، هم اأقل عر�شة لالإ�شابة 

باأمرا�س مزمنة.

املوؤ�سرات احليوية
املوؤ�شرات  خالل  من  البيولوجي  العمر  حتديد  مت 
احليوية، التي تقي�س اأداء اأنظمة وعمليات الأع�شاء 
للقلب  احل��ي��وي��ة  امل��وؤ���ش��رات  ي�شمل  مب��ا  املختلفة، 
التنف�شي  وال��ك��ل��ى واجل��ه��از  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 

وال�شتقالب واملناعة واللتهابات.
الدم  يف  ال�شوديوم  م�شتويات  ارت��ف��اع  يكن  مل 

والوفاة  باملر�س  املرتبط  الوحيد  العامل  هو 
كما   - الأ����ش���رع  ال�شيخوخة  وخ��ط��ر  امل��ب��ك��رة 

ك��ان اخل��ط��ر اأع��ل��ى ب��ني الأ���ش��خ��ا���س الذين 
يعانون من انخفا�س م�شتويات ال�شوديوم 

يف الدم.
مع  تتفق  النتيجة  هذه  اإن  الباحثون  قال 
التقارير ال�شابقة عن زيادة معدل الوفيات 
واأم��را���س القلب والأوع��ي��ة الدموية لدى 
انخفا�س  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�س 
ال��ع��ادي��ة، والتي  ال�����ش��ودي��وم  م�����ش��ت��وي��ات 
يف  م�شاكل  ت�شبب  اأم���را����س  اإىل  ُت��ع��زى 

الإلكروليت.

تناول ال�سوائل يومًيا
جميع  يف  الأ�شخا�س  ن�شف  ح��وايل  اإن 

التو�شيات  ي�شتوفون  ل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
املتعلقة باإجمايل كمية املياه اليومية، وفًقا 

الدرا�شة  باحثو  بها  ا�شت�شهد  التي  الدرا�شات  من  للعديد 
اجلديدة.

امل�شتوى  "على  ���ش��ح��ف��ي:  ب��ي��ان  يف  دمي��ي��ري��ي��ف��ا  وق��ال��ت 

يكون  اأن  مي��ك��ن  ال��ع��امل��ي، 
تاأثري  "النتائج"  ل��ه��ذه 
انخفا�س  اإن  حيث  كبري، 
امل���اء يف اجل�شم  حم��ت��وى 
هو العامل الأكر �شيوًعا 
زي����ادة  اإىل  ي������وؤدي  ال�����ذي 
ال�شوديوم يف الدم، ويعد 
النتائج  اأن  يف  ال�����ش��ب��ب 
احلفاظ  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
على رطوبة اجل�شم جيًدا 
عملية  ي��ب��ط��ئ  اأن  مي��ك��ن 
اأو  ومي����ن����ع  ال�������ش���ي���خ���وخ���ة 

يوؤخر الأمرا�س املزمنة".
تتاأثر م�شتويات ال�شوديوم يف 
الدم بتناول ال�شوائل من املاء 
والفواكه  الأخ���رى  وال�شوائل 
املحتوى  ذات  واخل���������ش����روات 

املائي العايل.

الكمية املو�سى بها
ه��������ذا وت�����و������ش�����ي الأك�����ادمي�����ي�����ة 
للطب  الأم����ريك����ي����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
2.7 لر من  با�شتهالك  الن�شاء 
ال�����ش��وائ��ل ي��وم��ًي��ا، وال��رج��ال 3.7 

لر يومًيا.
جميع  ال��ت��و���ش��ي��ة  ه���ذه  ت�شمل  ك��م��ا 
ال�شوائل والأطعمة الغنية باملياه مثل 
وال�شوربات.  واخل�����ش��روات  الفواكه 
نظًرا لأن متو�شط ن�شبة تناول املاء 
الأطعمة  اإىل  ال�����ش��وائ��ل  م���ن 
 ،80:20 ح���وايل  يبلغ 
فاإن هذا يعادل الكمية 
اأكواب   9 من  اليومية 
ك���وب  و12  ل���ل���ن�������ش���اء 
الأ�شخا�س،  ي��راج��ع  اأن  ���ش��رورة  مالحظة  م��ع  ل��ل��رج��ال. 
كمية  ح��ول  طبيبهم  �شحية،  ظ��روف  من  يعانون  الذين 

ال�شوائل املنا�شبة لهم.

يقول العلماء اإن ال�شعور بالربد ميكن اأن ي�شاعد يف اإنقا�س الوزن ب�شكل 
جيد، لأن الرتعا�س يحرق الكثري من ال�شعرات احلرارية.

من  فقط  دقيقة   15 ف��اإن  هيل،  األيك�شا  الربيطانية  اخل��ب��رية  وبح�شب 
الربد ميكن اأن حترق نف�س كمية الدهون التي يتم حرقها خالل �شاعة 

كاملة من التمارين املعتدلة.
عندما  وغريزية حتدث  تلقائية  ا�شتجابة  هو  الرتعا�س  اإن  هيل،  وتقول 
ت�شاعد اجل�شم يف  ال��الاإرادي��ة  اله��ت��زازات  وه��ذه  يتعر�س اجل�شم للربد، 
ي�شمى  رئي�شياً  توليد احل��رارة حتى ل يتجمد. يحفز الرتعا�س هرموناً 
على  ي�شاعد  الدهون  من  معني  نوع  اإنتاج  على  اجل�شم  ي�شاعد  اإيري�شني 

فقدان الوزن.
ويطلق على هرمون ايري�شني، ا�شم هرمون التمرين لأن اجل�شم يطلقه 
ا�شتجابة للن�شاط البدين، وهو يحول الدهون البي�شاء اإىل دهون بنية، 

والتي يحولها اجل�شم بعد ذلك ب�شهولة اإىل طاقة ي�شهل حرقها.

ال�شعور بالربد ي�شاعدك 
على اإنقا�س الوزن 
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�شتقطب املواطنني املتميزين يف »برنامج املعيدين« للعمل كاأع�شاء هيئة تدري�س

برعاية �سامل بن ركا�ض وح�سور عائ�سة املعل

�شكرًا لعطائك يد�شن الن�شخة اخلام�شة من مبادرته الوطنية »اخلري يف عيال زايد« يف جبل علي بتكرمي 300 عامل

•• العني - الفجر

ا�شتقطاب  على  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  جامعة  تعمل 
وت��ط��وي��ر اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س امل��واط��ن��ني م���ن خالل 
للخريجني  منح  بتقدمي  يقوم  املعيدين" والذي  "برنامج 
املتميزين الذي لديهم الرغبة يف ا�شتكمال درا�شاتهم العليا، 

والعمل يف املجال الأكادميي. 

واأو�شحت الدكتورة بدرية اخلنبويل، مدير مكتب ا�شتقطاب 
الربنامج:  على  -امل�شرفة  التدري�س مواطنني  هيئة  اأع�شاء 
اأع�شاء  م��ن  املتميزين  ا�شتقطاب  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  حت��ر���س 
الدعم اخلا�س للمواطنني منهم،  التدري�س، وتقدمي  هيئة 
اجل��ودة. م�شرية  عالية  والفنية  الإداري��ة  وتوفري اخلدمات 
اأنه يتم الإع��داد والتحديث امل�شتمر للربامج واخلطط  اإىل 
– دكتوراة"  "املاج�شتري  الدرا�شية للدرا�شات العليا لربامج 

اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  لها  اخلارجي  ال��دوري  والتقييم 
العاملية. 

وح���ول م��راح��ل ال��ت��ق��دمي، اأ���ش��ارت ال��دك��ت��ورة ب��دري��ة " يقوم 
اأع�شاء هيئة التدري�س بالأق�شام العلمية بر�شيح اخلريجني 
الراكمي،  معدلهم  على  ب��ن��اًء  معيد،  لوظيفة  املتميزين 
العليا،  ل��ل��درا���ش��ات  وا���ش��ت��ع��داده��م  ال�شخ�شية،  وم��ه��ارات��ه��م 
�شهرياً  راتباً  للمعيد  املقدمة  الدرا�شية  املنحة  ت�شمل  حيث 

بالإ�شافة اإىل تغطية النفقات الدرا�شية لدرجتي املاج�شتري 
والدكتوراة كّلها، والتاأمني ال�شحي وتذاكر ال�شفر ال�شنوية 
له ولأ�شرته ونفقات تعليم الأبناء، حيث يتم التقييم النهائي 

لكل مر�شح بعد املقابلة ال�شخ�شية.
مكتب  �شفحة  للجامعة،  الر�شمي  املوقع  زي��ارة  ميكن  كما   
ال��ت��دري�����س املواطنني  اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة  ا���ش��ت��ق��ط��اب وت��ط��وي��ر 
هيئة  اأع�شاء  وتطوير  ا�شتقطاب  مكتب  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن 

."uaeu.ac.ae" التدري�س املواطنني
وبالن�شبة ل�شروط قبول وابتعاث املعيدين ل�شتكمال برنامج 
املتقدم من مواطني دولة  اأن يكون   : العليا فهي  الدرا�شات 
الإم��ارات، اأن يكون املعدل الراكمي يف درجة البكالوريو�س 
7 يف  امل��ت��ق��دم حا�شل على درج���ة  ي��ك��ون  اأن  ف���وق،  .33 فما 
بدرا�شة  يتعهد  اأن   .IELTS الإجنليزية   اللغة  امتحان 

املاج�شتري والدكتوراه خارج الدولة.

•• دبي-الفجر

العامري وح�شور  ركا�س  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  برعاية 
لفريق  الفخري  الع�شو   املعال  را�شد   بنت  عائ�شة  ال�شيخة 
لعطائك"   "�شكراً  فريق  اأط��ل��ق  التطوعي،  لعطائك  �شكراً 
"اخلري يف  املرحلة اخلام�شة من حملته الوطنية  ال�شنوية 
 1500 ت�شتهدف  التي  ال�شتاء  " لتقدمي ك�شوة  زاي��د  عيال 
ع��ام��ل يف ج��م��ي��ع م��راح��ل��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، وذلك 
ب�شرطة دبي ومركز  الإيجابية   ال��روح  بالتعاون مع مبادرة 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ىء  وموؤ�ش�شة  علي  جبل  �شرطة 

 " �شعار   التطوعي، وذل��ك حتت  احل��رة بدبي  وفريق غاية 
دثروهم " من فكرة ال�شتاذة عائ�شة  �شريف املرزوقي، حيث 

مت تد�شني املرحلة الأوىل التي ا�شتفاد منها 300 عامل.
للعمال  واأغ��ط��ي��ة  �شتوية  مالب�س  لتوفري  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف    
وتعزيز ال�شعادة لدى هذه الفئة، ون�شر الراحم والت�شامح 
على  املجتمع  اأف��راد  التطوعي، وحتفيز  العمل  ثقافة  ون�شر 

التكاتف يف العمل الإن�شاين.
العمل  اإن  العامري  ركا�س  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  وق��ال 
املجتمعي،  والتعا�شد  والتوا�شل  التكافل  يعزز  التطوعي 
لعطائك" على  "�شكرا  ف��ري��ق  ح��ر���س  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 

اخلري   " الوطنية  مبادرته  م��ن  اخلام�شة  الن�شخة  اإط���الق 
يف  العمال  فئة  على  ال�شتاء  ك�شوة  لتوزيع  زايد"   عيال  يف 
وتعزز  والإح�شان،  العطاء  قيم  لر�شيخ  علي  جبل  منطقة 
روح امل�شاركة والتطوع والبذل �شمن هذه املبادرة التي تر�شخ 

القيم الإن�شانية الرائدة يف املجتمع الإماراتي.
بالتفاعل  املعال  را�شد  بنت  عائ�شة  ال�شيخة  اأ���ش��ادت  بدورها 
الكبري الذي حظيت به هذه املبادرة من اأفراد املجتمع كونها 
جت�شد القيم اجلميلة املغرو�شة يف نفو�شنا، لتعزيز املبادرات 
وجوه  على  الب�شمة  ور���ش��م  ال��راح��م  �شّيم  لإع���الء  الرامية 
العمال، وبذل العطاء يف الأعمال الإن�شانية والتطوعية، �شواء 

الغايل،  الوطن  اأو موؤ�ش�شات، وذلك خلدمة هذا  اأف��رادا  كنا 
بجانب عك�س ال�شورة الرا�شخة عن املجتمع الإماراتي الذي 

ي�شتلهم املبادئ الإن�شانية من قيادتنا الر�شيدة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأم��ري،  الرحمن  �شيف  اأ���ش��ار  جهته  من 
يف  جديد  من  تنطلق  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  لعطائك  �شكراً  فريق 
مو�شمها اخلام�س باألق جديد وح�شور را�شخ وجتاوب لفت 
الإن�شانية  القيم  اأع��ظ��م  ي�شتمد  ال���ذي  املجتمع  اأف����راد  م��ن 
عائ�شة  الأ�شتاذة   اأن  م�شيفاً  للدولة،  احلكيمة  القيادة  من 
املبادرة  ه��ذه  اإر���ش��اء  امل��رزوق��ي عك�شت بحر�شها على  �شريف 
ودعم جناحها لل�شنة اخلام�شة على التوايل وتكفلها بتوفري 

م�شتلزمات الفعالية، م�شيداً يف الوقت نف�شه بجهود ال�شركاء 
يف مبادرة الروح الإيجابية ب�شرطة دبي ومركز �شرطة جبل 

علي وفريق غاية التطوعي.
امل����رزوق����ي بال�شكر  ���ش��ري��ف  وت��وج��ه��ت الأ�����ش����ت����اذة  ع��ائ�����ش��ة 
والمتنان والتقدير اإىل كل اجلهات واملوؤ�ش�شات التي كان لها 
املعطيات  وتقدمي  الفكرة،  مع  التفاعل  يف  الإيجابي  ال��دور 
التي تعزز جناحها، مبا يتما�شى مع اأهدافها ال�شراتيجية 
وامل�شهودة  املعروفة  والإن�شانية  النبيلة  القيم  تكّر�س  التي 
عن املجتمع الإماراتي الرائد مببادراته التي تعك�س اأ�شالته 

وحر�شه على العمل الإن�شاين ب�شتى اأنواعه ومقا�شده.

•• اأبوظبي-الفجر

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن فتح باب تقدمي 
الربنامج  اأبوظبي،  بعثات  برنامج  اإىل  لالن�شمام  الطلبات 
فر�شة  املتفوقني  الإماراتيني  الطلبة  مينح  ال��ذي  ال�شنوي 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  يف  التعليمية  رحلتهم  موا�شلة 

الرائدة. 
 ،2023 م���ار����س   31 ل��غ��اي��ة  ال��ط��ل��ب��ات  ت���ق���دمي  وي�����ش��ت��م��ر 
وي�شتهدف الربنامج الطلبة الإماراتيني املتميزين يف ال�شف 
وما  عاماً   24 ب�شن  اجلامعات  وطلبة   13 ال�شنة   -  12
التعليمية  طموحاتهم  حتقيق  فر�شة  مينحهم  حيث  دون، 
القطاعات  يف  املتوا�شلة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  وامل�شاهمة 

الأكر اأهمية بعد تخرجهم.
تخ�ش�شياً  جم���اًل   30 اإ���ش��اف��ة  ع��ن  ة  ال��دائ��ر  وك�شفت  كما 
حيث  الربنامج،  معايري  ي�شتوفون  الذين  للطلبة  ج��دي��داً 
82 جماًل من تخ�ش�شات  ميكن للطلبة الختيار من بني 
املجالت  قائمة  وت�شمل  الإب��داع��ي��ة.  والتخ�ش�شات  النخبة 
اجلديدة الطب، وريادة الأعمال، والبتكار، وهند�شة املناظر 
وت�شميم  الطبيعية، وت�شميم جتارب امل�شتخدمني،  
وفنون  واملو�شيقى  الأزي���اء،  وت�شميم  الإلكرونية،  امل��واق��ع 
الطهي،  وف���ن���ون  الإل���ك���رون���ي���ة،  الأل����ع����اب  واإن����ت����اج  الأداء، 

وال�شحافة وغريها.
وتعليقاً على هذا املو�شوع، قالت الدكتورة ب�شاير املطرو�شي، 
م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي- ق��ط��اع مت��ك��ني امل��واه��ب يف دائ����رة التعليم 
يف  لدينا  ال��درا���ش��ي��ة  البعثات  ع��رو���س  "خ�شعت  وامل��ع��رف��ة: 
اإطار عملية تطويرها ال�شنوية اإىل حتليل ومراجعة مف�شلة 

نتائج  والتاأكد من مواكبة  التح�شني  اأب��رز موا�شع  لتحديد 
طلبات  ون�شتقبل  الوطني.  اقت�شادنا  لحتياجات  الربنامج 
ال��ت��ق��دمي م���ن امل��ف��ك��ري��ن امل��ب��دع��ني واأ����ش���ح���اب الإجن������ازات 
الدوؤوبني؛  وامل�شتك�شفني  ال��واع��دي��ن  وال��ط��ل��ب��ة  املتميزين 

ون�شعى اإىل دعمهم لتحقيق اأهدافهم". 
اإماراتية قادرة  بناء كوادر  "هدفنا هو  واأ�شافت املطرو�شي: 
الأولوية،  ذات  القطاعات  يف  امل�شتقبلية  التنمية  قيادة  على 
�شمن  اجل��دي��دة  الإب��داع��ي��ة  التخ�ش�شات  اإدراج  يوؤكد  حيث 
ال��ربن��ام��ج م���دى ال��ت��زام��ن��ا مب��وا���ش��ل��ة دع���م ال��ق��ط��اع��ات ذات 

الأولوية الوطنية ".

نظام دعم متكامل
مع  تن�شجم  تخ�ش�شات  ي��در���ش��ون  ال��ذي��ن  الطلبة  يحظى 
اأهمية  الأك��ر  القطاعات  يف  الب�شري  امل��ال  راأ���س  متطلبات 
من  اأك��ر  يوفرها  التي  الداخلي  التدريب  بفر�س  وطنياً، 
100 �شريك متخ�ش�س يف القطاع. وي�شاعد ال�شت�شاريون 
امل��ه��ن��ي��ون يف ال���ربن���ام���ج اخل��ري��ج��ني ع��ل��ى احل�����ش��ول على 

الوظائف بعد التخرج. 
الدرا�شية  املنح  جانب  اإىل  املقبولون  الطلبة  ويحظى  كما 
ال�شت�شاري  الدعم  من  ال�شتفادة  بفر�شة  بالكامل  املمولة 
الأك���ادمي���ي وال��ت��ط��وي��ر ال��وظ��ي��ف��ي ط��وي��ل الأم�����د. ويتوىل 
فيما  درا�شتهم،  خالل  الطلبة  دعم  متخ�ش�شون  مر�شدون 
وتقييم  الطلبة  مبتابعة  متخ�ش�شون  ا�شت�شاريون  ي��ق��وم 
الجتماعية  العافية  هي  رئي�شية،  جوانب  خم�شة  يف  اأدائهم 
والتوجيه الأكادميي والإر�شاد الوظيفي واخلدمات املوجهة 

للخريجني وفر�س العمل طوال م�شريتهم التعليمية.

الكتب  م�شاريف  ب��دل  من  الناجحون  املتقدمون  وي�شتفيد 
والتاأمني ال�شحي وتكاليف ال�شفر، اإىل جانب راتب �شهري 

يت�شمن بدل ال�شكن ومكافاأة للمتفوقني منهم.

معايري تقدمي الطلبات
ي�شتقبل الربنامج الطلبات لتخ�ش�شات النخبة من الطلبة 
الإماراتيني يف ال�شف 12 - ال�شنة 13 ممن يحققون معدل 
بعد  الأول من �شفهم احلايل،  الف�شل  %90 فما فوق يف 
احل�شول على معدل نهائي يعادل %85 فما فوق يف ال�شف 
بالتقّدم  الراغبني  للطلبة  بالن�شبة  اأما   .12 ال�شنة   -  11
 85% معدل  يحققوا  اأن  فيجب  الإبداعية،  للتخ�ش�شات 
13 واأن يقدموا  12 - ال�شنة  يف الف�شل الأول من ال�شف 
ت��و���ش��ي��ة ل�شتيفاء  خ��ط��اب��ي  م��ع  اإب��داع��ي��ة  اأع���م���ال  حمفظة 
املتقدمني  الطلبة  جميع  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني  الأه��ل��ي��ة.  م��ع��اي��ري 
احل�شول على معدل 6 يف اختبار الآيلت�س اأو 60 يف اختبار 
التوفل كحد اأدنى، وتقدمي عر�س غري م�شروط للقبول من 
القائمة املعتمدة لدى دائرة التعليم واملعرفة لأف�شل 150 

جامعة على م�شتوى.
كما ميكن للطلبة ب�شن 24 عاماً وما دون والذين يدر�شون 
اأحد التخ�ش�شات املعتمدة يف واحدة من اجلامعات املدرجة 
واملعرفة لأف�شل  التعليم  دائ��رة  املعتمدة لدى  القائمة  على 
اإىل  150 جامعة على م�شتوى العامل التقدمي لالن�شمام 
الربنامج، �شرط ح�شولهم على معدل تراكمي ل يقل عن 3 
اأو ما يعادله، واإمتام ما ل يقل عن 30 �شاعة درا�شية معتمدة 
يف اإحدى اجلامعات عند تقدمي الطلب، وحتقيق درجة 6 يف 

اختبار الآيلت�س اأو اأعلى من 60 يف اختبار التوفل.

املدرجة  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  يف  امل��ق��ب��ول��ون  الطلبة  ويحظى 
واملعرفة لأف�شل  التعليم  دائ��رة  املعتمدة لدى  القائمة  على 
20 جامعة يف العامل بفر�شة ال�شتفادة من عملية تقدمي 

�شريعة للح�شول على املنح الدرا�شية، حيث ميكنهم تخطي 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  اإدراج���ه���م يف  وي��ت��م  الأه��ل��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

مبا�شرًة.

انطالق الندوات التعريفية جلائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز يف دورتها الـ 21
•• اأبوظبي- الفجر

اأوىل الندوات التعريفية جلائزة ال�شيخ  اأم�س الأول-  انطلقت 
الواحدة والع�شرين يف مقر غرفة  خليفة لالمتياز يف دورتها 
على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  و�شناعة  جت��ارة 
التنمية  تعزيز  يف  اأهميتها  وم���دى  اجل��ائ��زة،  برنامج  طبيعة 
القت�شادية والجتماعية، ورفع القدرات التناف�شية لل�شركات 
واملوؤ�ش�شات من القطاعني العام واخلا�س على امل�شتوى املحلي 

والإقليمي والدويل. 
عدداً  بعد  ع��ن  ُق��دم��ت  ال��ت��ي  التعريفية  ال��ن��دوة  وا�شتعر�شت 
الربوف�شور هادي  الرئي�شية حيث قدم  واملحاور  املوا�شيع  من 
التيجاين، املن�شق العام جلائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز، �شرحاً 

وافياً عن منوذج وبرنامج فعاليات اجلائزة واجلدول الزمني، 
وك��ي��ف��ي��ة ت��وث��ي��ق معنى ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي م��ن م��ن��ظ��ور جميع 
اجلائزة  ملعايري  ال��ع��ام  الإط����ار  ���ش��رح  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املعنيني، 
واملحكمني  املقيمني  قبل  م��ن  املتبعة  الأداء  قيا�س  ومنهجية 

باجلائزة.
كما �شلطت الندوة الفرا�شية ال�شوء على القطاعات املُ�شاركة 
يح�شل  التي  املكت�شبات  جانب  اإىل  التكرمي،  وفئات  باجلائزة 
امل�شتويات، واخلدمات  الفائزون وامل�شاركون على جميع  عليها 

املُقدمة من مكتب جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز.
وُيذكر اأن الدورة احلالية تت�شمن فئات تكرميية جديدة، وهي 
موؤ�ش�شة  واأف�شل  املوؤ�ش�شي،  البتكار  يف  موؤ�ش�شة  اأف�شل  جائزة 
ال�شتدامة  اإدارة  يف  موؤ�ش�شة  واأف�����ش��ل  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  يف 

الركيز  خالل  من  اجلائزة  توؤكد  حيث  الأخ�شر،  والقت�شاد 
الإبداع  الرائد يف ن�شر ثقافة  على حماور جديدة على دوره��ا 
كافة  يف  الإجن�����ازات  مب�شتوى  والرت���ق���اء  الأداء،  يف  واجل����ودة 

املجالت والقطاعات. 
من  املزيد  لتنظيم  القادمة  الفرة  يف  اجلائزة  اإدارة  وت�شتعد 
الأن�شطة والربامج التدريبية والور�س التعريفية التخ�ش�شية 
لزيادة الوعي باأهمية اجلائزة وكيفية امل�شاركة فيها وال�شروط 
املطلوبة، علماً اأنه قد مت فتح باب الت�شجيل يف الدورة الواحدة 
والع�شرين من برنامج جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز يف �شهر 
نوفمرب 2022، و�شي�شتمر ا�شتقبال الطلبات حتى 30 يونيو 
اأن يتم ت�شليم وثائق التقدمي النهائية يف �شهر  2023، على 

�شبتمرب 2023.

التعليم واملعرفة تفتح باب الت�شجيل يف برنامج بعثات اأبوظبي
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اجل�سم  يتمكن  ل  عندما  ال�سكري  داء  يحدث 
خلياه  يف  )اجللوكوز(  ال�سكر  امت�سا�ض  من 
وينتج  الطاقة.  على  للح�سول  وا�ستخدامه 

عن هذا تراكم �سكر اإ�سايف يف جمرى الدم.
ويعد ال�سكري مر�سا �سائعا ميكن اأن يكون له 
من  خمتلفان  نوعان  وهناك  وخيمة.  عواقب 

املر�ض، النوع الأول والنوع الثاين.

يف النوع الأول، يهاجم جهاز املناعة يف اجل�شم اخلاليا التي 
ي�شتطيع  اأن اجل�شم ل  يعني  الإن�شولني ويدمرها، ما  تنتج 

اإنتاج اأي اإن�شولني.
الأك���ر �شيوعا، فيحدث عندما ل  ال��ث��اين، وه��و  ال��ن��وع  اأم��ا 
اأو  الإن�شولني،  من  يكفي  ما  اإنتاج  على  ق��ادرا  اجل�شم  يكون 

عندما ل تتفاعل خاليا اجل�شم مع الإن�شولني.
واإذا ُترك دون عالج، فاإنه ميكن اأن ي�شبب عددا من امل�شاكل 
اجللوكوز  م��ن  الكبرية  الكميات  ب�شبب  املختلفة  ال�شحية 

التي تدمر الأوعية الدموية والأع�شاب والأع�شاء.
ويو�شف داء ال�شكري ب�"القاتل ال�شامت"، نظرا لأن الكثري 
ممن ي�شابون به ل يدركون ذلك، حيث اأنه غالبا ما ل يظهر 

اأعرا�شا مبكرة.

التي  ال�شكري،  مل��ر���س  الرئي�شية  ال��ع��الم��ات  بع�س  وه��ن��اك 
ميكن مالحظتها يف كال النوعني من املر�س، والتي ت�شمل، 
املعتاد،  من  اأك��ر  متكرر  ب�شكل  والتبول  بالعط�س،  ال�شعور 
الوزن  وفقدان  ال�شديد  بالتعب  وال�شعور  الليل،  يف  خا�شة 

وفقدان كتلة الع�شالت.
اأن هذه هي الأعرا�س الأكر �شهرة عندما يتعلق  ويف حني 
الأمر مبر�س ال�شكري، اإل اأن هناك اأي�شا عالمات "مفاجئة" 

اأخرى ميكن مالحظتها يف مر�شى ال�شكري، وهي:

احلكة م�سكلت   .1
مر�س  اأو  التنا�شلية  احلكة  هي  املده�شة  العالمات  اإح��دى 

القالع.

وميكن اأن تكون عدوى اخلمرية �شائعة عند مر�شى ال�شكر 
وذلك لأن ال�شكر ي�شاعد على منو املبي�شات.

اإن   )NHS( الوطنية  ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
لل�شيطرة  ال�شكري غري اخلا�شع  الذين يعانون من مر�س 

ب�شكل �شيئ قد يعانون من هذه احلالة.
وهذا غالبا لأن امل�شتويات املرتفعة من ال�شكر يف الدم تعني 
مثل  اجل�شم  م��ن  اأخ���رى  اأج����زاء  يف  عالية  م�شتويات  اأي�����ش��ا 

العرق واللعاب والبول.
الأمر  ينتهي  اأن  يعني  م��ا  ذل���ك،  ب��ع��د  اخل��م��رية  تنمو  وق���د 

باملر�شى مع مر�س القالع.

والتقرحات اجلروح   .2
اإذا كنت م�شابا بداء ال�شكري، فقد ل  يف كثري من الأحيان 
يتمكن جهاز املناعة لديك من ال�شيطرة على جروح اجللد 
واللتهابات، كما يقول اخلرباء ال�شحيون يف عيادة "هيلث 

بارترنز" يف بلومنغتون، اإنديانا.
يغري  اأن  ميكن  ال��دم  يف  ال�شكر  ن�شبة  "ارتفاع  اأن  واأ���ش��اف��وا 
الدم بطرق تقلل من دفاعات اجل�شم وجتعل جهاز  كيمياء 

املناعة يعمل ب�شكل اأبطاأ".
وقالوا اإن هذا بدوره يعني اأن اجلروح والتقرحات �شت�شتغرق 

وقتا اأطول لل�شفاء.
وبالن�شبة للعديد من مر�شى ال�شكر، غالبا ما يوؤدي ذلك اإىل 
تقرحات يف القدم، و�شيكون طبيبك قادرا على م�شاعدتك يف 

عالج ذلك.

العني �سبابية   .3
ل���دى مر�شى  ���ش��ائ��ع  ع��ار���س  اأي�����ش��ا  ه��ي  ال�شبابية  ال���روؤي���ة 
 John Hopkinsمركز يف  اخل���رباء  وق���ال  ال�����ش��ك��ري. 
البقعة  يتلف  اأن  ميكن  ال�شكري  مر�س  اإن   Medicine
يوفر  ال���ذي  ال�شبكية  م��رك��ز  وه��ي  ال�����ش��ف��راء(،  البقعة  )اأو 

الروؤية امل�شتقيمة.

واإذا كنت تعاين من مر�س ال�شكري غري اخلا�شع لل�شيطرة، 
اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  مت�شربة،  دموية  اأوعية  لديك  يكون  فقد 

عدم و�شوح الروؤية اأو ت�شوهها.

اجللد ا�سطرابات   .4
ب�شبب  ال�شكر  مر�شى  ب��ني  اجل��ل��دي��ة  ال���ش��ط��راب��ات  تتكرر 
الأوعية  على  ي��وؤث��ر  م��ا  ال���دم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  ارت��ف��اع 

الدموية والأع�شاب.
ويعد ال�شواك الأ�شود )AN( الأكر �شيوعا يف الأ�شخا�س 

قبل الت�شخي�س، 
و�شميكة  داك��ن��ة  مناطق  ب��وج��ود  تت�شم  مر�شية  ح��ال��ة  وه��و 
وخمملية يف ثنايا اجل�شم وجتاعيده. ويوؤثر ذلك يف الغالب 

يف الإبطني والأربية والرقبة.

ال�سعر ت�ساقط   .5
وتعليم  ورعاية  التغذية  اأخ�شائية  �شريفوين،  باربي  قالت 
مر�س ال�شكري، اإن اأحد الأعرا�س "املفاجئة" ملر�س ال�شكري 

ميكن اأن يكون ت�شاقط ال�شعر.
يرتبط  ما  "غالبا   :VeryWell موقع  عرب  واأو�شحت 
ت�شاقط ال�شعر بداء ال�شكري من النوع الأول اأو النوع الثاين. 
وُيعتقد اأن بع�س امل�شكالت التي ي�شببها مر�س ال�شكري قد 
اإىل ت�شاقط ال�شعر، مبا يف ذلك ا�شطراب يف اجلهاز  ت��وؤدي 
املناعي ي�شمى داء الثعلبة، و�شعف الدورة الدموية، وارتفاع 

ن�شبة ال�شكر يف الدم".

يعد مر�سا �سائعا ميكن اأن يكون له عواقب وخيمة

ال�شكري مبر�س  الإ�شابة  تعني  قد  مفاجئة  عالمات   4

الأطباء يك�شفون اأ�شباب غري متوقعة للكدمات

للدم. م�سيلة  اأدوية   1-
يبداأ  عندما  جيتو،  األيك�شي  للدكتور  وفقا 
ال�شخ�س بتناول م�شادات التخر من دون 
اإىل  ه��ذا  ي���وؤدي  اأن  ميكن  الطبيب،  و���ش��ف 

م�شاعفات، مبا فيها ظهور كدمات.
ومن جانبها ت�شري الدكتورة �شابوفالينكو، 
اإىل اأن البع�س يتناولون حم�س اأ�شيتيل 
من  ل��ل��وق��اي��ة  كو�شيلة  ال�شالي�شيليك 
اأنهم  ال��ق��ل��ب، م���ع  اح��ت�����ش��اء ع�����ش��ل��ة 

لي�شوا بحاجة اإىل ذلك.
حم�س  "تناول  اأن  ال���ع���ل���م  م����ع 
ذاتيا  ال�����ش��ال��ي�����ش��ي��ل��ي��ك  اأ���ش��ي��ت��ي��ل 
اآثار جانبية".  حمظور لأن له 

بح�شب جيتو.

الكبد. اأمرا�ض   2-
ت��������ق��������ول ال�������دك�������ت�������ورة 
"من  ���ش��اب��وف��ال��ي��ن��ك��و: 
ال������ع������الم������ات ال����ت����ي 
ت�شري اإىل م�شكالت 
خلل  ال���ك���ب���د،  يف 
وظ�����ي�����ف�����ة  يف 
ال��������ربوت��������ني 

ال�شرورية  املكونات  تركيب  يف  خلل  وبالتايل  الركيبي، 
لتخر الدم الطبيعي".

عفوية  ك��دم��ات  تظهر  اأن  ميكن  لذلك  ونتيجة  وت�شيف، 
الوقت  نف�س  ولكنها يف  اجل��ل��د.  دم��وي حت��ت  ن��زف  �شببها 
توؤكد، على اأن هناك اأعرا�شا اأكر و�شوحا لأمرا�س الكبد 
مثل ا�شفرار اجللد واحلكة اجللدية والتورم وم�شكالت يف 

النتباه والذاكرة.

ال�سكري مر�ض   3-
اأمرا�س  من  ال�شكري  مر�س  اأن  اإىل  �شابوفالينكو،  ت�شري 
الأوعية الدموية. "ه�شا�شة وتك�شر الأوعية الدموية وخلل 

يف التغذية، وكذلك ظهور الكدمات العفوية".
م�شكلة  اإىل  ي�شري  ق��د  ال��ك��دم��ات،  ه���ذه  ظ��ه��ور  وت�����ش��ي��ف، 
الأمر وتن�شح مبراجعة  اأكرب، لذلك يجب الهتمام بهذا 

الطبيب.

ال�سرطان اأمرا�ض   -  4
الكدمات  ظ��ه��ور  اأن  اإىل  ج��ي��ت��و،  األيك�شي  ال��دك��ت��ور  ي�شري 

العفوية من اأعرا�س اأمرا�س الدم- �شرطان الدم.
وي�شتمر  ك��ب��رية،  ال��دم��وي  ال���ورم  م�شاحة  "تكون  وي��ق��ول: 
لفرة طويلة وي�شبب الأمل للمري�س". لذلك عند ظهور 
مثل هذه الكدمات، من الأف�شل ا�شت�شارة الطبيب يف اأقرب 

وقت ممكن لإجراء حتليل الدم.

ل يتفاجاأ الإن�سان اإذا ظهرت على ج�سمه كدمة بعد �سربة اأو �سقوط. ولكن ما العمل اإذا ظهرت الكدمات من دون التعر�ض ل�سربة اأو �سقوط، واإىل ماذا 
ت�سري هذه الكدمات العفوية؟

يجيب عن هذا ال�سوؤال كل من الدكتورة تاتيانا �سابوفالينكو، كبرية اأطباء م�ست�سفى MEDSI والدكتور األيك�سي جيتو اأخ�سائي الغدد ال�سماء.
ومن اأ�سباب ظهور الكدمات العفوية:
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العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كريتيف تيم للمقاولت العامه

  رخ�شة رقم:CN 2301738 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اندير جيت �شينغ هارفايل �شيغ  %49

تعديل مدير / اإ�شافة اندير جيت �شينغ هارفايل �شيغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زايد ح�شن غازى بارحمه العفيفى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زايد ح�شن غازى بارحمه العفيفى من 100 % اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كريتيف تيم للمقاولت العامه

CREATIVE TEAM GENERAL CONTRACTING
اإىل/ كريتيف تيم للمقاولت العامه ذ.م.م

CREATIVE TEAM GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : الفيحاء خلدمات ت�شغيل و�شيانة مرافق 

النفط والغاز ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 1291142 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ الفيحاء خلدمات ت�شغيل و�شيانة مرافق النفط والغاز ذ.م.م

AL FAIHAA MAINTENANCE & OPERATORS SERVICES L.L.C
اإىل/ كي بي �شي خلدمات ت�شغيل و�شيانة مرافق �شناعات النفط و الغاز ذ.م.م

 KBC OIL AND GAS PRODUCTION FACILITIES OPERATION
AND MAINTENANCE SERVICES L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت الكهربائية  4220904

 - التقنية  مب�شاريع  املتعلقة  والهند�شية  الن�شائية  املقاولت  اإ�شافة   / ن�شاط  تعديل 
ت�شليم املفتاح  4100015

بها   املتعلقة  ال�شوارع والعمال  و  الرئي�شية  الطرق  اإ�شافة مقاولت   / ن�شاط   تعديل 
4210001

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم باندا باو باو

  رخ�شة رقم:CN 2843516 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة من�شور ال�شيد ال�شحات حممد احمد �شند

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة من�شور ال�شيد ال�شحات حممد احمد �شند %100
تعديل وكيل خدمات / حذف هالل طاهر �شيخ عو�س املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يو زهوو
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم باندا باو باو

PANDA BAO BAO RESTAURANT
اإىل/ مطعم و ملحمه طيبه غورميه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TAYBA GOURMET RESTAURANT BUTCHER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ال�شاحة لكهرباء ال�شيارات   

رخ�شة رقم:CN 1026001 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شاحة لكهرباء ال�شيارات

ALSAHA AUTO ELECTRICS

اإىل/ حمل ال�شاحة لت�شليح كهرباء ال�شيارات

AL SAHA AUTO ELECTRIC REPAIRING - SHOP

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإعــــــــــلن
 ( للبرول  مبادلة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التمويل ( ذ.م.م
  رخ�شة رقم:CN 1199135 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ مبادلة للبرول ) التمويل ( ذ.م.م

MUBADALA PETROLEUM ) FINANCE ( L.L.C

اإىل/ مبادلة للطاقة ) التمويل ( ذ.م.م
MUBADALA ENERGY ) FINANCE ( L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري كافترييا  بال�شم    CN رقم:1676758 
ميني ماك�س ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة 

املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة 
اخلام�شة م�شاءاً يوم اخلمي�س املوافق 23 يناير 2023 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكروين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرا�س مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#         
1 902179 DAIHATSU GRAN MAX MHKTC31E3EK022107 O 16581 2021/6926        
2 901048 HERO IGNITOR MBLJAS02XL9B00365 Motorcycle 10871 2022 5265         
3 886933 HONDA UNICORN ME4KC20D8LA003875 Motorcycle 14974 2022 5265         
4 884417 BAJAJ 150CC MD2A11CX0LCE59870 Motorcycle 28273 2022 5265         
5 900924 BAJAJ 150CC MD2A11CX4LCE59869 Motorcycle 28296 2022 5265         
6 902063 MERCEDES S350 WDDNG5GB2BA351808 L 31733 2021/792       
7 901806 TOYOTA LAND CRUISER JTMHY05J7E4023112 K 3151 207\2015\1234      
8 903737 NISSAN SUNNY MDHBN7AD1JG625259 U 62570 2021/4609         
9 906001 TOYOTA HIACE JTGJX02P7F5041878 R 38244 2021/2357   (   )        
10 906191 TOYOTA HILUX MR0CX6CD0G0160126 N 81996 2021/4201  (   )       
11 903275 MITSUBISHI L200 MMBJNKL40GH065908 V 89249 2020/7211  (    )      
12 906438 MITSUBISHI L200 MMBJNKL40GH065863 V 93679 2020/7211  (    )      
13 904620 MITSUBISHI L200 MMBMG35H6KH027859 C 12865 9526/2022  (    )    
14 904637 MITSUBISHI L200 MMBJNKL30GH068961 U 16428 9526/2022  (    )    
15 904278 TOYOTA HILUX MR0DX22G1F0019203 R 60458 2022/3400   (   )         
16 904330 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1PXFK017422 P 95794 2022/739  (   )       
17 904115 MERCEDES GLC 200 WDC0G8BB7LF736163 S 70584 2022/1518       
18 895564 HONDA ACCORD JHMCP2631AC406356 L 41610 2015/985        
19 874547 Kia Optima KNAGM4198E5473384 P 28615 2052/2020           
20 903355 CHEVROLET EPICA KL1VJ58Z46B199206 G 91714 2011/181  (    )            
21 903349 CHEVROLET AVEO KL1TJ58Y76B608541 G 91715 2011/181  (    )            
22 903516 BENTLEY CONTINENTAL SCBFA63W1DC085299 A 29955 2016/455       
23 891234 Mazda E2000 JM1SK32E580124581    2010/6939        
24 904882 TOYOTA YARIS MHFB29F30H2015305 S 73440 2021/8348  (    )       
25 904103 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ718950 Q 21922 2018/1728     
26 903811 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J56K014805 E 43068 2017/1217  (    )     
27 889597 CHEVROLET MALIBU KL1ZB5DA0JB041940 G 17671 2021/2270        
28 904329 HOWO 336 LZZ5BXNB8EA797151 D 36930 2022/739  (   )       
29 903379 TOYOTA YARIS MR2KW9F32F1079860 S 40137 2021/5849      
30 903265 HYUNDAI ACCENT KMHCT41B2FU812506 L 44738 2022/8900     
31 903552 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G5D8037701 J 44391 2022/4748  (    )     
32 903840 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXGUTA5745 T 55879 2022/4748  (    )     
33 906180 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WGJ707892 G 46818 9526/2022  (    )    
34 906377 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA5HUCA7016 L 74052 9526/2022  (    )    
35 896668 VOLVO XC90 YV1CZ595261225418 G 23054 2012/2606      
36 901345 MAXUS 80 V LSH14JTC6FA610024 I 72677 2021/6114       
37 904081 NISSAN NV JN6BE6DS9E9005237 N 53850 2021/7142  (    )        
38 906694 RENAULT DUSTER VF1HSRCA0FA520612 O 11064 2022/1864               
39 903918 TOYOTA HIACE JTGJX02P9D0045098 G 19186 2020/314  (    )          
40 903872 BMW X6 WBXCY8A00N9G66318 S 55320 2022/2147         
41 896494 TOYOTA HIACE JTFPX22P7E0050618 H 59526 2017/3973             
42 904016 HONDA ACCORD 1HGCP263XCA611286 M 98609 2021/5465         
43 904397 MITSUBISHI L200 MMBMG35K6HH052930 V 22816 2022/4935         
44 897079 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AFU732837 Q 81101 2020/8703  (    )       
45 835381 ISUZU NPR JAAKP34GX87P14712 Public Transportation 21362 2016/31              
46 904265 MAXUS 80 V LSKG5GC16LA042064 C 43016 2022/23  (    )        
47 907061 NISSAN NAVARA MNTCD0EY5F6602391 Q 81516 2022/4935        
48 904768 CATERPILLAR 950 *********22Z04820 N 93981 2022/4990          
49 904775 JCB 540 170 JCB5AFKGP61190048 P 97159 2022/4990          
50 906917 TOYOTA PREVIA JTNGE52M0E7123742 P 86985 2022/1652           
51 904713 ISUZU NPR JAAJP24H8B7K00265 E 41037 2020/6187  (    )   
52 906659 HYUNDAI H1 KMJWA37R0LU107988 I 87038 2022/5004          
53 906657 NISSAN SUNNY MDHBN7AD3KG678336 G 19397 2021/8348  (    )    
54 906467 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AFU742074 R 98325 2021/8348  (    )    
55 866592 Mazda E2000 JM3SL35E710107626 Public Transportation 63777 2016/31         
56 906588 TOYOTA YARIS JTDKW9238B5181910 I 66126 2022/4275  (    )    
57 906177 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J76K009749 G 75120 9526/2022  (    )   
58 904709 TOYOTA LAND CRUISER JTEHT05J522017181 A 55019 2022/5617  (   )     
59 904612 NISSAN URVAN JN6AE54S49X006688 J 84580 2022/5617  (   )     
60 895262 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A5U786947 B 83233 2022/8819  (   )     
61 906264 NISSAN URVAN JN6CE6DSXG9000698 S 21880 2022/3777      
62 891596 TOYOTA HILUX MR0CX12G590040307 Public Transportation 15065 2019/6402             
63 900060 HONDA ACCORD JHMCM56537C414589 I 40391 2021/4157      
64 905561 FORD F 150 1FTRF145X7KD06171 E 15267 2020/6815      
65 904893 INFINITI 35EX JNRAJ05Y38M101666 H 75993 2020/8654        
66 907050 TOYOTA TUNDRA 5TFKV52188X002711 S 39274 2022/278        
67 906297 MAXUS 10 G LSKG4AC12JA041121 G 22079 2021/3893         
68 906298 MAXUS 80 V LSKG5GC18HA043899 U 29384 2021/3894         
69 873770 Mercedes 500 WDB4632481X124675 WHITE 154 1051/2018         
70 903467 NISSAN X TRAIL JN8BT05Y99W203644 D 83665 2022/4935        
71 904398 TOYOTA COASTER JTGFK4181E4004304 G 29001 2022/4935  (    )   
72 903847 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WCJ705277 L 57816 2020/7546         
73 903794 KOMATSU FD25T M151A562169 E 16089 2017/1217  (    )    
74 903817 TOYOTA COROLLA JTDBR40E09J012822 L 12548 2019/441  (    )    
75 902055 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J9DK013279 G 97471 2021/7142  (    )   
76 902974 NISSAN URVAN JN6BE6DS8G9016961 M 49269 2021/7142  (    )   
77 903712 TOYOTA HILUX MR0EX12G8E2347171 E 38170 2021/655                   
78 883757 Toyota Camry 6T1BF9FK6EX529942 Taxi 5909 2021/5220    
79 903356 CHEVROLET AVEO KL1TJ58Y06B609725 F 22708 2011/181  (    )    
80 889505 TATA LP613 MAT381222C7L02491 C 79527 2021/8936         
81 903315 TOYOTA YARIS JTDBW9230BL001072 N 49168 2021/6673  (    )       
82 903337 MERCEDES SLK200 WDBWK45F69F217778 L 92135 2022/7823     
83 902923 TOYOTA PRADO JTEBX9FJ2BK040009 E 30352 2021/6965  (   )      
84 902848 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA8DH1D8121 K 66174 2021/2357   (   )        
85 901728 ISUZU D MAX MPADL33C75H564096 G 58463 2021/2809  (   )     
86 904495 NISSAN URVAN JN6AE54SX8X002367 J 45314 2020/7093  (   )     
87 904369 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WCJ704239 L 98524 2019/5817  (   )       
88 902067 TOYOTA CAMRY 4T1BF3EK2BU186487 N 30286 2021/7549  (   )    
89 903120 TOYOTA COROLLA JTDBW22E673144480 I 65698 2021/8903          
90 862718 MINI COOPER S WMWSV3104CT198835 O 93800 2016/3167       
91 904487 MITSUBISHI L200 MMBJNKA509D002800 C 22143 2022/4107  (    )     
92 904488 ISUZU NPR JAAJP34G347P07560 F 25844 2022/4107  (    )     
93 904318 TOYOTA COROLLA JTDEW23E163104799 W 70485 2021/1306      
94 903418 MITSUBISHI L200 MMBJNK7404D062495 C 63050 2022/3777      
95 903574 HONDA CIVIC JHMFD1624BS402428 F 34277 2020/1712  (    )   
96 903735 TOYOTA HILUX MR0CX12G8E0115754 P 92439 2021/7439          
97 903849 HONDA ACCORD JHMCM56554C412631 S 31039 2021/6083     
98 892273 BAJAJ PULSAR 220CC MD2A13EZ8FCK07022 Motorcycle 57677 2022/8900    
99 884303 BAJAJ PULSAR 220CC MD2A13EZ8FCL07492 Motorcycle 58742 2022/8900    
100 877140 BAJAJ PULSAR 220CC MD2DHDKZZUCM88111 Motorcycle 37707 2022/8900    
101 900162 BAJAJ PULSAR 220CC MD2A13EZ0FCG50977 Motorcycle 13011 2022/8900    
102 868532 LAND ROVER LR2 SALFA24A29H117169 P 84194 2019/4825        
103 902812 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5EG500643 W 96256 2021/1479          
104 901552 HONDA CITY MRHGD66255P020868 G 86941 2022/293     
105 901605 TATA 1316C MAT38906662L02383 G 52903 2020/4880  (    )      
106 901573 MAN 26 463 WMAT430084M258407 T 31402 2020/4880  (    )      
107 901591 SCANIA 124C YS2P6X40001248023 C 71225 2021/193  (    )      
108 898304 Nissan Tiida 2011 3N1BC1C61BL350137 T 21592 8501/2021        
109 891324 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J2BK005618 C 57958 2019/1569            
110 890724 KIA RIO KNADN4124G6624608 S 24437 2019/2112       
111 904138 TATA LPO1618 MAT449253G0L01064 R 30370 9526/2022  (    )    
112 903046 LEXUS ES 350 JTHBK1GGXJ2261295 L 25877 2020/6534           
113 903989 MITSUBISHI 300 L MINIBUS JMYHNP13W7A700416 H 79845 2021/6695    
114 902919 TOYOTA HILUX MR0DX6CD5G0010386 R 60413 2021/2357   (   )         
115 902065 NISSAN SUNNY MDHBN7AD3CG002941 G 8373 2021/2096        
116 901633 NISSAN TIIDA MNTBC2C98G6010801 T 29835 2021/3229      
117 902213 Mitsubishi Pick Up JL7BCE1J18K025643 R 75841 20221/5482      
118 877853 Renault Truck VF633DVC06E106661 A 79020 216/3943  (    )      
119 904541 NISSAN URVAN JN6AE54SX9X017386 I 47156 2022/5617  (   )     

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6820/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1259/2022 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)4.811.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ام تي بي لتجارة اللكرونيات �س.ذ.م.م - حاليا )�شركة كندورتيك لتجارة اللكرونيات 
ذ.م.م �شابقا( وميثلها مديرها خالد ع�شام حممد �شلبي - اردين اجلن�شية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع خالد بن الوليد - مبنى برجمان برج املكاتب - �شقة 
24 - مول برجمان

املطلوب اإعالنه : 1- كا�شف لتجارة الهواتف املتحركة �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4811.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  14724/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم 64-65-66-97 وال�شادر عن بنك امل�شرق بقيمة 
اجمالية �شاملة الر�شوم وامل�شاريف )59159.30( درهم .

طالب التنفيذ : ايفر وايت اند�شريز ليمتد
عنوانه:المارات  - امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - برج كلوفر باي - الطابق 3 - 

مكتب 308 - هاتف 0506259717 - 048679883 - رقم مكاين:2563986945
info@salwadvocates

اإعالنهما : 1- راجيندران ناجنابا كونار 2- �شركة مريه انرنا�شيونال للتجارة العامة ذ.م.م -  املطلوب 
�شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)59099.3( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2681/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )4.004.909( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والفائدة 9% من ال�شتحقاق يف اكتوبر من عام 2022 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:مهران حممود عبد احلميد مهران
عنوانه:امارة دبي -  ديرة - �شارع بني يا�س - برج امل�شرف مكتب 1407 - هاتف متحرك:0502169462 - هاتف رقم:042280002 

- رقم مكاين:3005495192 - فاك�س:042502513- �س.ب:182808 
aliibrahimadvocates1@gmail.com:الربيد اللكروين 

املطلوب اإعالنه :  1- ما�شتري لوجي�شتيك�س اند فرايت �شريفي�شيز �س.م.ح - موؤ�ش�شة فردية  -  �شفته : مدعي عليه 
درهم   )4.004.909( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ال�شتحقاق يف اكتوبر من عام 2022 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/1/26  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2437/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�شوع الدعوى : املطالبة ببطالن كافة البيوع التي متت على تركات مورث املدعي واملدعي عليهما ال�شيد 
)كيدرانات جوبتا بعد مر�شه مر�س املوت وبعد وفاته( . 

املدعي:نينت كيدرات جوبتا
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - بردبي - البزن�س باي - برامي تاور - الطابق 28 - مكتب رقم 2809

املطلوب اإعالنهما :  1- روهيت كيدارانات جوبتا 2- عا�شا كيدرانات جوبتا  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن كافة البيوع التي متت على تركات 
مورث املدعي واملدعي عليهما ال�شيد )كيدرانات جوبتا بعد مر�شه مر�س املوت وبعد وفاته( - وحددت لها 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة  املوافق  2023/1/25   الرب��ع��اء   جل�شة يوم 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7463/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 688/2022 نزاع جتاري 

وقدره )6.604.25( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : زعبيل لتاأجري ال�شيارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( دولر ال�شرق الو�شط لتاأجري 

ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامه - مبنى ارنكو �شقة الطابق الثاين 

- ثريفتي لتاجري ال�شيارات
املطلوب اإعالنه : 1- معاذ بن عبداهلل بن �شالح املح�شن - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6603.89( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8043/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/1833 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)80641.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : معمل اميو�شن ل�شناعة ال�شنان وتركيبها ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى قرية العمال ب - �شقة 

التا�شع
املطلوب اإعالنه : 1- جممع اخال�س املنارة الطبي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)80641.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2469/2022/315 ا�ستئناف عمايل 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العمالية الثانية رقم 80

 ، جزئي  عمايل   2022 ل�شنة  رق���م:13226  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:عثمان يا�شني يا�شني احمد
عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�شان الوىل - دبي - �شارع ا�شبانيا تي - مبنى تي 4 - �شقة رقم 307 - 

بالقرب من م�شجد عبد الرزاق عبدالعزيز
املطلوب اإعالنه :  1- ا�شم ال�شركة حاليا:ام ايه جي خلدمات ال�شحن اجلوي �س.ذ.م.م - ا�شم ال�شركة 

�شابقا:امل�شرية والماراتية للم�شاريع التجارية �س.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:13226 ل�شنة 2022 عمايل جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/1/19  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70021

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2101/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:299/2012 جتاري كلي. 
امل�شتاأنف:�شا�شانك رام�شندرا دلل رام �شاندرا دلل

عنوانه:امارة ال�شارقة - كورني�س البحرية مركز الفردان �شنر مكتب 104
وميثله:فاطمة حممد علي ح�شني املازمي

املطلوب اإعالنه :  1- كومفورت زون ملقاولت تركيب وحدات التكييف - ملالكها �شونايل �شا�شانك دالل  
-  �شفته : م�شتاأنف �شده

م��و���ش��وع الإع����الن :  ق��د اأ���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق�������م:2012/299 جت���اري كلي 
بتاريخ:2022/9/19. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2023/1/24  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد  ع��ن  التقا�شي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : املتخ�س�سني للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�شكل القانوين : 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�شة : 1030059 
الإقت�شاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1675013  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلــريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف 2389721-04 فاك�س: 
2389722-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز  العنوان :  مكتب رقم 
هذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721 ه��ات��ف     -
اأعاله  تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  املتخ�س�سني  لت�شفية 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533

الثالثاء   17  يناير    2023  م   -    العـدد   13750  
Tuesday   17    January    2023   -  Issue No 13750



الثالثاء   17  يناير    2023  م   -    العـدد   13750  
Tuesday   17    January    2023   -  Issue No 13750 25

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

تغيري ا�سـم / اميان حممد مبارك بن مهرى الكثريي 
مهرى  بن  مبارك  حممد  اميان   / املواطنة  تقدمت 
الكثريي / بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري 

ا�شمها من )اميان( اإىل )مهره(. 
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
يف الدعوى رقم 415 ل�سنة 2022 جتاري كلي - دبي    

املقامة من املدعي / عبداهلل يو�شف �شامل حممد املهرى
�شد - املدعي عليها / ال�شيخ بطى �شهيل ال مكتوم لال�شتثمار يف امل�شروعات التجاريه �س.ذ.م.م

نعلن نحن اخلبرية احل�شابية / �شهام عبد اهلل الفالحي اأنه مت ندبنا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ 
املذكورة  الدعوى  يف  مهمة اخلربة الواردة بقرار عدالة املحكمة ال�شادر بجل�شة 2023-01-02 
التجاريه  امل�شروعات  فى  لال�شتثمار  مكتوم  ال  �شهيل  بطى  ال�شيخ  عليها  املدعي  نعلن  كما  اأعاله 
�س.ذ.م.م - حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم الإثنني املوافق 23-01-2023 يف متام 
ال�شاعة 10:30 �شباحاً وذلك من خالل الت�شال املرئي بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم 

)ZOOM( بالدخول على الرابط ادناه التايل :  رابط الجتماع 
https://us04web.zoom.us/j/77961627227?pwd=TuiawvICgqwB2yNapDrx0
LVVfpvbxF.1
Meeting ID: 779  6162  7227
Passcode: 4152022

اإعالن اإجتماع خربة 

70608
العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0009431 يف  الدعوى رقم
 اإىل: املحكوم عليه �شركة ال�شقور الذهبية لالإن�شاءات ذ.م.م، العنوان : 9705332

عبد املجيد مروان عبداملجيد علم الدين، العنوان : 9705333
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/12/16 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح �شركة ليمنار للتكييف ذ.م.م، بالتايل : ن�س 
للطالبة  يوؤديا  باأن  بينهما  فيما  وبالت�شامن  �شدهما  املقدم  باإلزام  ناأمر   : احلكم 
مبلغ 48000  درهم )ثمانية واأربعون األف درهم والفائدة %5 من تاريخ املطالبة 
املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى 
ورف�شت ماعدا ذلك. حكماً غري قاباًل لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوماً 

اعتباراً من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )208/2023(
املنذر / م�شرف عجمان �س. م. ع

�شد / املنذر الها / ثاين كابيتال للتجارة العامة
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :

فاإنه عماًل باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف 
اإمارة دبي والقوانني النافذة وا�شتناداً ملا ن�شا عليه عقدي الرهن من الدرجة الأوىل / الفقرة 
رقم 4 ، فاإن املنذر بخطرك للمبادرة ب�شداد املبلغ املر�شد وامل�شتحق والبالغ 4،002،731،25  
فل�س(  وع�شرون  وخم�شة  دره��م  وثالثون  وواح��د  و�شبعمائة  دره��م  واألفي  مليون  )اأربعة  دره��م 
خالل مدة اأق�شاها ثالثون يوماً من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الخطار وذلك حتت طائلة املبا�شرة 
اأبو هيل - رقم الأر�س  اأر���س - يف منطقة  باإجراءات بيع العقار املرهون باإمارة دبي - من نوع 

1676،81 املربع  باملر  847-126-امل�شاحة  البلدية  رقم   -  3/375
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70353 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

 املو�سوع / الأ�سماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ حممد ج�شيم الدين 
الثاين )حممد(  املقطع  ا�شافة  بطلب  تقدم   ، احل��ق  ف�شل  حممد 
وليد   / الإ�شافة  بعد  ابناه  ا�شم  ليكون   ، وعمر  )وليد  ابناه  ل�شم 
حممد وعمر حممد ، وان من له م�شلحة يف العرا�س ان يتقدم 
خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف 

حمكمة را�س اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
يل ان لور�سا هاليجادو هاليجادو رهنا�س فيالمكونيل حمزه حمزه   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008463/ 
اإىل املحكوم عليه : يل ان لور�شا هاليجادو هاليجادو 

العنوان : دبي �شارع ال�شيخ زايد برج ال�شقر لالعمال الطابق 15 1502 
رهنا�س فيالمكونيل حمزه حمزه - العنوان : ال�شجن املركزي باإمارة ال�شارقة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ا�شطنبول �شوبر ماركت - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 585923.0

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطعم زهر الليمون - �س ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008765/ 

اإىل املحكوم عليه : مطعم زهر الليمون - �س ذ م م 
العقارية  اعمار  �شركة  القدمية  املدينة  �شوق  2-42 ملك  زايد حمل رقم  ال�شيخ  �شارع  : دبي  العنوان 

هاتف رقم 044518999 فاك�س 044518889 - هاتف متحرك : 0506326300 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ا�شطنبول �شوبر ماركت - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 21797.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ  يوم - املوافق - ال�شاعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0001682 مدين )جزئي(

اإىل : املحكوم عليه : ا�شد بابل لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة، العنوان : 9482230 
توفيق �شادق ر�شك، العنوان : 9600033

الدعوى  املحكمة يف  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/10/27 قد حكمت عليك هذه 
املذكورة بالرقم اأعاله ال�شالح علي عبا�س فا�شل بالتايل : ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- بالزام املدعى عليها مالكها املدعى عليه الثاين توفيق 
�شادق ر�شك بدفع مبلغ 273840 درهم مئتني وثالثة و�شبعني الفا وثمنمئة واأربعني 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  حت�شب   5% بواقع  القانونية  والفائدة  درهما 
قاباًل لال�شتئناف  اتعاب حماماة. حكما  درهم  وامل�شاريف وخم�شمئة  بالر�شوم  واألزمتها 

خالل املدة القانونية 30 يوماً اعتباراً من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICICPL2022 /0004364 اأمر اأداء 

اإىل املحكوم عليه حم�شن م�شطفي حممد احمد، العنوان : 9645151
2022/10/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
اإبراهيم  اأعاله ل�شالح عبدالرحمن عبداحلميد  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
ال�شيزاوي، بالتايل : باإلزام املعرو�س �شده باأن يوؤدي للطالب مبلغا قدره مائة 
األف درهما ف�شال عن الفائدة القانونية امل�شتحقة بواقع %7 �شنويا بدء من 
اإلزامه بالر�شوم  اإ�شتحقاق ال�شيك �شند املطالبة وحتي متام الوفاء مع  تاريخ 
وامل�شروفات. حكماً قاباًل لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوماً اعتباراً 

من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
يف  الدعوى رقم SHCFICICOM2022 /0009367  جتاري )كلي(

اإىل املدعي عليه ماني�س خار جري�س كومار خار - جمهول حمل الإقامة 
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية

 -3 راتورا )هندي اجلن�شية(  �شينغ  بال  ال�شيد/ كري�شنا   -2 �شيكاندير خان  )هندي اجلن�شية(  الب�شري خان  ال�شيد/ عبد   /1 املدعيني  رفع 
ال�شيد/ فريوز خان را�شد خان خان )اجلن�شية اململكة املتحدة( 4- �شركة كابكو لل�شناعات البرولية م م ح  

�شد املدعى عليه ال�شيد/ ماني�س خار جري�س كومار خار - )هندي اجلن�شية( ، يطالبون فيه بالتايل:
اأول : بقبول الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لها وت�شجيلها واإعالن املدعى عليه بها

ثانيا ً: بف�شخ مذكرة التفاهم املوؤرخة 2017/07/17م وما ترتب عليها من اأثار اأخ�شها اإعتبار امل�شاهمة الإ�شافية بن�شبة 40% للمدعى 
عليه لغية نتيجة لإخالل مبا مت التفاق عليه واإخفاقه يف �شداد الدفعات ح�شب املتفق عليه بالبند 12 من مذكرة التفاهم مو�شوع الف�شخ.

ثالثاً: واإحتياطياً : ندب خبري يف الدعوى ملطالعة الأوراق والإطالع على ح�شابات �شركة كابكو / املدعية الرابعة لدى بنك اأبوظبي التجاري 
لبيان عما اإذا كان املدعى عليه قام بتحويل املبلغ مو�شوع الإتفاقية املوؤرخة 12/17 2017/م وقدره 22 مليون درهم اإثنان وع�شرون مليون 
درهم( خالل ثالثة اأ�شهر اأي بحلول مار�س 2018م ح�شبما مت التفاق عليه بالبند 11 من الإتفاقية املذكورة من عدمه.  رابعاً : ويف جميع 
الأحوال :احلكم باإلزام املدعى عليه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/01/25 اأمام مكتب 
اأو بوا�شطة وكيل  4( �شخ�شياً  ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  اإدارة الدعوى حمكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0009018 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جا�شم حممد غلوم غلوم  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/18 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
رقم )مكتب  -  مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )2 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007625 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شيد ا�شف �شاه �شيد �شرياغ �شاه  - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم اأن املدعي بالل ا�شرف حممد ا�شرف - اجلن�شية باك�شتان 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي : 1- حتديد اقرب جل�شة لنظر الدعوىواعالن 
عليه  املدعي  الزام   -3 باأ�شرع وقت ممكن.  املركبة  بت�شليم  عليه  املدعي  الزام   -2 بها.  عليه  املدعي 
الزام املدعي عليه   -4 ب�شداد ما قام به من خمالفات مع تعوي�س عن ال�شرر الذي حلق باملدعي. 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/18 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  وامل�شاريف.   بالر�شوم 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا 
وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او 
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/1/10 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
التاريخ : 16/1/2023

املدعي / هاين خليفه علي القيذى الفال�شي املحرم - ب�شفته مالك ملوؤ�ش�شة �شفاري للعقارات 
هاتف متحرك : 0501772339  - بوكالة املحامي دكتور اأحمد �شعيد بن هزمي

)Abdullah.alaziz@bsabh.com(: لعناية عبداهلل ايادى - امييل الكروين
املدعى عليه / �شيد �شاهد حممود املحرم 

هاتف متحرك 0502749947 - 0551901965
املدعى عليه / ماجده �شاهد �شيد �شاهد املحرمه 

هاتف متحرك : 0502749947 - 0551901965 - 05034112016
املو�سوع : الدعوى رقم 2329/2022 جتارى جزئى

تقرر عقد  قد  باأنه  العلم  يرجى   ، اأعاله  الدعوى  احل�شابية يف  وتكليفي مبهمة اخلربة  ندبي  اإىل  اأ�شري 
اجتماع اخلربة الأول امل�شرك يف متام ال�شاعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنني املوافق 23/1/2023 عن 
طريق الإت�شال املرئي ، عليه يرجى ح�شوركم يف الوقت املحدد اأعاله واإر�شال �شورة من الوكالت املربمة 

مع الوكيل وبطاقة هويتكم واإح�شارها معكم خالل الإجتماع.
اخلبري  احل�سابي / �سيد  اأحمد خالد زروق
رقم القيد )278( 

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022- 0109603 رقم املعاملة

اخطار عديل
 )784198041616388( رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  الهند  اجلن�شية   - بروين  �شمية   / املخطر 
وب�شفتها مالك يف الرخ�شة امل�شماه )مغ�شلة ال�شبعينات( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 

برقم )516812( - العنوان / ال�شارقة - النبع ، رقم الهاتف/ 0504996622
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  اإماراتي   - الزرعوين  حممد  ابراهيم  حممد  يو�شف   / اإليه  املخطر 

)784197816485730( - العنوان ال�شارقة - )�شوارع( - رقم الهاتف / 0551200010
املو�شوع / اإخطار عديل با�شتدعاء وكيل خدمات للح�شور امام دائرة التنمية القت�شادية 

برقم  املرخ�شة  ال�شبعينات(  )مغ�شلة  التجارية  الرخ�شة  يف  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخطر  اإن  وحيث 
)516812( وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�شور اىل دائرة التنمية القت�شادية لكمال اجراءات 
التنازل، وعليه فاإن املخطر يعلن املخطر اليه ب�شرورة احل�شور اأمام دائرة التنمية القت�شادية للنظر يف 

مو�شوع التوقيع.  وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.
واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0106305 رقم املعاملة
اإخطار عديل

اإماراتية رقم )784197452684356(  املن�شوري - اجلن�شية : الإمارات - ويحمل هوية  املخطر  : حميد را�شد �شامل بالعياره 
وكيال عنه ال�شيد/ مدحت عاطف ا�شحق داود - اجلن�شية م�شر - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198993630205( مبوجب 
منطقة   - عجمان   : العنوان   ،  )2021/02/25( بتاريخ   )2156003844( بالرقم  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  م�شدقة  وكالة 

الرميلة 1 - مقابل دوار فريونا - بالقرب من اأبراج عجمان ون - هاتف رقم : 971508536067
)K8756569( املخطر اإليه : ا�شماعيل عبد الرحيم - اجلن�شية : الهند - ويحمل جواز �شفر رقم

العنوان : ال�شارقة - منطقة الرولة - ال�شوق القدمي - بناية حمم�شة الف�شتق احللبي - هاتف رقم : 971505428299
مو�شوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )5000( خم�شة اآلف درهم فقط لغري

توجه  ال�شيك  ا�شتحقاق  وبتاريخ  اأنه  درهم، حيث  اآلف  اإجمالية )5000( خم�شة  بقيمة  للمخطر  �شيك  اإليه حرر  املخطر   : الوقائع 
�شيك رقم )384603( بقيمة )5000( درهم  ال�شيك كالآتي:  اإغالق احل�شاب وبيانات  ب�شبب  اأعيد  اأنه  اإل  ال�شيك  املخطر ل�شرف 
وتاريخ ال�شتحقاق )2021/06/20( و امل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد،  و قام املخطر بالت�شال على املخطر اإليه مراراً وتكراراً 
ومراجعته ولكن دون اأي جدوى،  لذلك ، اأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�شرورة �شداد املبالغ املر�شدة بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك 
يف موعد اأق�شاه )5( اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
امل�شتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق. فاملخطر يخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ ملفعوله ول�شريان 

كافةالثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2681/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4،004،909 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من ال�شتحقاق يف اأكتوبر من عام 2022 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

ب��رج امل�شرف مكتب  ���ش��ارع بني يا�س -  اإم���ارة دب��ي - دي��رة -   : امل��دع��ى : م��ه��ران حممود عبداحلميد م��ه��ران - عنوانه 
فاك�س   3005495192 رقم مكاين   -  042280002 رقم  هاتف   -  0502169462 هاتف متحرك   1407

  aliibrahimadvocates1@gmail.com  / اللكروين  الربيد   182808 ب  �س   042502513
املطلوب اإعالنه : 1- ما�شتري لوجي�شتيك�س اند فرايت �شريفي�شيز �س م ح )موؤ�ش�شة فردية( - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4،004،909 درهم( 
التام  ال�شداد  وحتى   2022 عام  من  اأكتوبر  يف  ال�شتحقاق  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
 9.00 ال�شاعة   2023/1/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8086/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 630/2022 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )4416( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : فندق بارك ان جزيرة يا�س
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شقة مكتب رقم 310 - امارة دبي - بردبي - عود 

ميثاء - بجانب وايف مول
املطلوب اإعالنه : 1- الفا لل�شياحة �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4416( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70469
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6713/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 5853/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)5.334.86( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ام تي بي لتجارة اللكرونيات �س.ذ.م.م - حاليا - �شركة كوندورتيك لتجارة اللكرونيات 
ذ.م.م - �شابقا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع خالد بن الوليد - مبنى برجمان - برج املكاتب - �شقة 
24 - مول برجمان

املطلوب اإعالنه : 1- را�شد موبايل - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5334.86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021
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اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:122/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة  الدعوى الثامنة رقم 410

ام دبليو كومبيوتر �شريف�شيز م.د.م.���س وتعيني م�شفي  مو�شوع الدعوى : دعوى حل وت�شفية �شركة اي 
ق�شائي لل�شركة. 

املدعي:�شرجيو�س اليا�س احلاجي
عنوانه:دبي اأبراج بحريات جمريا جي ال تي اأي بي ات�س 2 بي بي 2 مزايا بزن�س افنيوا بي بي 0436867002 - 

مكاين:1482076985  -  gfh 25@hotmail.com
املطلوب اإعالنه :  1- �شركة اإي اإم دبليو كومبيوتر �شريفي�شز م.د.م.�س  -  �شفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى حل وت�شفية �شركة اي ام دبليو كومبيوتر  مو�شوع الإع��الن :  قد 
�شريف�شيز م.د.م.�س وتعيني م�شفي ق�شائي لل�شركة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/1/23  
ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70640

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2259/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )856.290.00( درهم ثمامنائة و�شتة وخم�شون الفا 
ومائتان وت�شعون درهما - مع الفائدة القانونية والتاأخريية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام الزام املدعي 

عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:ا�شر دي ام هيلث كري �س.م.ح

ا�شبكت تاور - مكتب 02 32 الطابق  ال�شيخ زايد - مبنى  التجاري - �شارع  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
32 - بجوار باي افينو مول - هاتف رقم:042594391 - مكاين رقم:2527587343

املطلوب اإعالنه :  1- اي ار اي ا�س للخدمات ال�شحيه �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )856.290.00( 
تاريخ  من   %5 بواقع  والتاأخريية  القانونية  الفائدة  مع   - درهما  وت�شعون  ومائتان  الفا  وخم�شون  و�شتة  ثمامنائة  دره��م 
املطالبة وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  
2023/1/18  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1114/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402
وواحد  ومائتني  الف  و�شتون  و�شتة  اربعمائة  دره��م   )466.291( مببلغ  مطالبة  دع��وى   : الدعوى  مو�شوع 
لكامل  التام  ال�شداد  وحتى   2022/11/10 تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وت�شعون 

املديونية. 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - ابوهيل - ديرة - دبي - مبنى مركز �شيتي باي لالعمال - �شقة الرابع 407
املطلوب اإعالنه :  1- املنظوم للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة مببلغ )466.291( درهم اربعمائة  مو�شوع الإع��الن :  قد 
و�شتة و�شتون الف ومائتني وواحد وت�شعون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2022/11/10 
وحتى ال�شداد التام لكامل املديونية - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/1/26  ال�شاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2900/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�س �شده بان يوؤدي لطالب المر مبلغ وقدره )500.000( جنيه م�شري خم�شمائة الف جنيها 
م�شريا فقط لغري ويعادلها )74.893.15( درهم فقط اربعة و�شبعون الف وثمامنائة وثالثة وت�شعون درهما اماراتيا وخم�شة ع�شر فل�شا 
قيمة املبالغ املر�شدة يف ذمة املعرو�س �شده مبوجب ال�شيك البنكي املبني تف�شيال ب�شدر بخالف الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
ال�شفر وحجز جواز �شفره والتعميم عليه بجميع  ال�شداد بالمر مبنع املعرو�س �شده من  ال�شيك يف 2021/9/20 وحتى متام  ا�شتحقاق 
املطارات واملوانئ ومنافذ الدولة و�شائر اجلهات الر�شمية املعنية وعلى ان ينفذ المر مب�شودته الزام املعرو�س �شده بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شوكت عبدالنبي ال�شيد عامر

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى برج امل�شرف - �شقة الطابق 14 مكتب 1407 - بجوار بلدية دبي - 
وميثله:يون�س عبدالقادر حممد ح�شن البلو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- رامى �شيد احمد ابراهيم غازى  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/12/29 - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )500.000( جنيه م�شري خم�شمائة الف جنيها م�شريا او ما يعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة مع منعه من ال�شفر والتعميم على جميع 

منافذ الدولة  ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4/2023/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية العقارية الوىل رقم 91

مو�شوع الدعوى : دعوى �شحة ونفاذ اتفاقية تق�شيم املرياث املوؤرخة يف 2019/10/15 �شهادة حقوق املرياث 
املوؤرخة يف 2019/10/15. 

املدعي:فاروق فريدوفيت�س لوخودزاييف
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى برج امل�شرف - �شقة الطابق 14 - مكتب 

1407 - بجوار بلدية دبي - وميثله: يون�س عبدالقادر حممد ح�شن البلو�شي
املطلوب اإعالنهم :  1- كوزينيت�س مايا فاليرييفتا ب�شفتها و�شية على اأبنائها الق�شر ليوخودزيايفا ا�شتيل/

ليوخودزايايفا امينه 2- فارخجان ليوخودزياينف 3- مرمي دزاوروفا  -  �شفتهم : مدعي عليهم 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى �شحة ونفاذ اتفاقية تق�شيم املرياث املوؤرخة 
املوافق   املوؤرخة يف 2019/10/15 - وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني   امل��رياث  يف 2019/10/15 �شهادة حقوق 
2023/1/30  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13750 بتاريخ 2023/1/17 

اعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2706/2022/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403 
مو�شوع الدعوى : املطالبة مالية بالزام املدعي عليهم الأول والثاين بالت�شامن والتكافل فيما بينهم جميعا بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
الإماراتي مببلغ  بالدرهم  يعادلها  او ما  الف ومائة وثمانية و�شبعون وت�شعون دولر(  و�شتون  )اربعمائة واحد  461،178،90 دولر 
مع   2015/5/27 بتاريخ  والكفالة  التعهد  خطابي  �شدور  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   1،692،526.56

الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعى : �شركة جمموعة منيف النهدي التجارية - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى دبي 

الوطنية للتاأمني - �شقة ط 8 م 804 - حمطة مرو �شيتي �شنر  
املطلوب اإعالنه : 1- تادا�شي ياما �شيتا - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة مالية بالزام املدعي عليهم الأول والثاين بالت�شامن والتكافل فيما بينهم 
جميعا بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 461،178،90 دولر )اربعمائة واحد و�شتون الف ومائة وثمانية و�شبعون وت�شعون دولر( او ما يعادلها 
بالدرهم الإماراتي مببلغ 1،692،526.56 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ �شدور خطابي التعهد والكفالة بتاريخ 
وحددت لها جل�شة يوم  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم  مع   2015/5/27
الربعاء املوافق 2023/1/18 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70608
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•• ال�شارقة-الفجر:

للنا�شرين خالل  ال��دويل  الحت��اد  اإجن���ازات  ك�شفت 
عامي  رئا�شته  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  ت��ويل  ف��رة 
يف  للرئي�س  نائبة  ذل��ك  وقبل  و2022،   2021
يف  مف�شلية  مرحلة  ع��ن  و2020،   2019 عامي 
النا�شرين  جمعيات  ع��دد  يف  ذل��ك  ويظهر  م�شريته، 
التي  النوعية  امل��ب��ادرات  وع���دد  اإل��ي��ه،  ان�شمت  ال��ت��ي 
تبناها  التي  وال��روؤي��ة  العاملي،  الن�شر  قطاع  �شهدها 
م�شاحة  وتو�شيع  وال��ت��ع��ددي��ة  التنوع  م�شتوى  على 
اإىل جانب  امل�شتفيدة منه،  فعل الحتاد واملجتمعات 
ال��ن�����ش��ر ���ش��م��ن ركائز  م�����ش��اه��م��ت��ه يف و����ش���ع ق���ط���اع 
واملجتمعات  البلدان  من  ع��دد  يف  التنمية  حمركات 

حمدودة الدخل والفر�س.
رئا�شتها  خ���الل  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ب���دور  ال�شيخة  ق��ّدم��ت 
يف  ا�شتثنائياً  من��وذج��اً  للنا�شرين،  ال��دويل  لالحتاد 
م�شتقبله  مالمح  ور�شم  العاملي  الن�شر  قطاع  قيادة 
الكتاب  لي�س ل�شناعة  �شكلت حتدياً  يف فرة �شعبة 
يف  وجت�ّشدت  العامل،  حكومات   لكل  واإمن��ا  وح�شب، 
اأظهرته جهودها من نتائج  “جائحة كورونا”، فما 
قطاعات  على  الركيز  مرحلة  م��ن  الحت���اد  نقلت 
باملعنى  دويّل  اإىل احتاد  املركزية،  البلدان  الن�شر يف 
احلقيقي للكلمة، حيث جنحت يف و�شع بلدان مغيبة 
ع��ن احل����راك ال��ع��امل��ي يف م��رك��ز اله��ت��م��ام، وقّدمت 
الكتاب  ل�شناعة  املقبلة  الفر�س  بو�شفها  اأ�شواقها 

يف العامل.

الن�سر  قطاع  قيادة  يف  املــراأة  ح�سور  عــززت 
عامليًا

املن�شب  لهذا  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  ت��وىل  ومّثل 
العاملي الرفيع �شبقاً بحد ذاته، فهي اأول امراأة عربية 
رئا�شة  ت��ت��وىل  ال��ع��امل  ع��ل��ى م�شتوى  ام����راأة  وث���اين 
العام  يف  تاأ�شي�شه  منذ  للنا�شرين  ال���دويل  الحت���اد 
الحتاد  ثقافة  لي�س  تغيري  يف  جنحت  اإذ   ،1869
وح����ده ب��ل وال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ائ��دة والأف���ك���ار النمطية 
حول املراأة يف قطاع الن�شر، والن�شاء العربيات ب�شكل 
عام، وجنحت يف تعزيز ح�شور املراأة بقطاع �شناعة 
الكتاب، واأطلقت مبادرة “ببل�س هري” لتكون من�شة 
جهودها  ثمار  وج���اءت  ال��ن��ا���ش��رات،  للن�شاء  حا�شنة 

بنتائج م�شتقبلية، حيث �شتخلفها يف رئا�شة الحتاد 
قياديات  �شيدات  تليها  التي  وال��دورة  املقبلة  للدورة 
والثانية  ب��ان�����ش��ا  ك��اري��ن��ي  الأوىل  ال��ن�����ش��ر،  ق��ط��اع  يف 
فانت�شا جوبافا.وج�شّدت ال�شيخة بدور روؤيتها جتاه 
الن�شاء، لي�س من خالل ما قّدمته من منوذج عاملي 
واإمنا  الأوق��ات وح�شب،  اأ�شعب  يف  الن�شر  قاد قطاع 
الكتب  امللتقيات ومعار�س  من خالل م�شاركاتها يف 
الدولية وحواراتها اخلا�شة، اإذ ظلت توؤكد اأن الن�شاء 
بحاجة للم�شاواة يف الفر�س ول يحتجن امل�شاواة مع 
التعاون  م��ن  ���ش��يء، مطالبة مبزيد  ك��ل  ال��رج��ال يف 
والت�شامن بني النا�شرات لدعم جتاربهن والرتقاء 

مب�شارهن املهني.

 33 وا�ستطلعات  بــروؤى  اإنقاذ  خطة  ر�سمت 
احتاد ن�سر حمليًا حول العامل

التي  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ب����دور  ال�شيخة  ن��ق��ل��ت 
ف��ر���ش��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ن�����ش��ر من 
الكتاب  اأ�شواق  حجم  براجع  تهدد  �شعبة  معوقات 
كبرية  فر�س  اإىل  وتطوره،  وتعطل منوه  العامل  يف 
واملتوقعة،  امل�شتقبلية  واملتغرّيات  الت�شورات  لو�شع 
ب��داأت م�شريتها يف الحتاد  الواقع، فقد  اأر���س  على 
ب��ر���ش��ي��خ م��ف��ه��وم ال�������ش���راك���ة ب���ني ال��ن��ا���ش��ري��ن من 
خمتلف الثقافات لتحديد التحديات والفر�س التي 
املجتمع  ���ش��راك��ة  لح��ق��اً.وجت�����ّش��دت  معها  �شتتعامل 

ال����دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ري��ر: “من 
جهود الت�شدي للجائحة اإىل التعايف منها 2020-

ودرا�شات  راأي  ا�شتطالعات  مبثابة  وهو   ،”2021
حالة للتعّرف على اآراء ممثلني عن �شناعات املعرفة 
والكتاب، حيث توا�شل فريق الحتاد بقيادة ال�شيخة 
33 احت��اد ن�شر حول  اأك��ر من  ب��دور القا�شمي مع 
�شوق  م���ن   70% ن�����ش��ب��ة  مبجملها  مت��ث��ل  ال���ع���امل، 
اأمريكي  دولر  مليار   90 نحو  اأي  العاملية  الن�شر 
�شنوياً، وتوزعت ال�شتطالعات والت�شالت جغرافياً 
وفق الن�شب التالية: اآ�شيا %40، واإفريقيا 27%، 

واأوروبا والأمريكتني بن�شبة %17 لكل منهما. 
�شعت ال�شيخة بدور القا�شمي من التقرير اإىل توفري 
للجهود  نظرياً  وم��رج��ع��اً  متنوعة  معرفية  ق��اع��دة 
العملية الهادفة اإىل تعزيز مرونة وا�شتدامة قطاع 
التي  ال�شعبة  العاملية  التجربة  من  والتعّلم  الن�شر، 
خ��ا���ش��ه��ا ال��ن��ا���ش��رون، ف��ج��اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ن خالل 
الن�شر  �شناعة  ا�شتدامة  لتعزيز  العاملية  “اخلطة 
بناًء  تطويرها  مت  – التي  ومرونتها” – اإن�شباير 
على التقرير املبني على ا�شتطالعات راأي النا�شرين 

ورواد �شناعة الكتاب واملعرفة يف العامل.

واقع  من  فيها  اقرتبت  ميدانية  ــارة  زي  40
حتديات النا�سرين

عملت ال�شيخة بدور القا�شمي على حتقيق التناغم 

ب��ني ال��ع��م��ل ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل ع��ل��ى اأر�����س الواقع، 
وحتقيق التناغم بني خمرجات ا�شتطالعات الراأي 
والدرا�شات من ناحية، وبني خطط احت��ادات واأطر 
الن�شر املحلية يف العامل من ناحية اأخرى، لذا نفّذت 
وا�شعة،  زيارة ميدانية   40 القا�شمي  ال�شيخة بدور 
�شملت اآ�شيا واإفريقيا، والأمريكتني، واأوروبا، التقت 
وب�شكل  وبلدانهم  �شاحاتهم  يف  النا�شرين  خاللها 
عن  طوياًل  تغييباً  عانت  التي  املجتمعات  يف  خا�س 

م�شهد الثقافة والن�شر العامليني. 

يف  ومعرفية  تعليمية  اأكادميية  اأول  اأ�س�ست 
تاريخ الحتاد 

املتوا�شلة  وال����زي����ارات  ال���ش��ت��ط��الع��ات  ث��م��ار  ك��ان��ت 
من  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���دور  ال�شيخة  فيها  اق��رب��ت  ال��ت��ي 
خطوات  النا�شرون،  يواجهها  التي  التحديات  واق��ع 
ن��وع��ي��ة ل مت��ث��ل اإجن������ازات ���ش��ب��اق��ة يف راه����ن قطاع 
اأطلقت  اإذ  اأي�شاً،  واإمن��ا يف م�شتقبله  الن�شر وح�شب، 
املبادرة  للنا�شرين”،  ال���دويل  الحت���اد  “اأكادميية 

الأوىل من نوعها منذ تاأ�شي�س الحتاد. 
بذلتها  ك��ب��رية  ج��ه��ود  نتيجة  الك��ادمي��ي��ة  وج����اءت 
ال�شيخة بدور القا�شمي، حيث مت التوا�شل مع اأكر 
من 150 من كبار امل�شوؤولني واملديرين التنفيذيني 
ب�����ش��ن��اع��ة ال��ن�����ش��ر يف اأك����ر م���ن 40 دول�����ة،  مب���ا يف 
واملعلمني،  وامل��وؤل��ف��ني،  وامل��وزع��ني،  الن�شر،  دور  ذل��ك 

ون�شطاء  واملعرفة،  الثقافة  ودعاة  الكتب،  ومعار�س 
ب���اأن باتت  ذل��ك  ث��م��ار  اإىل  التعبري، وو���ش��ل��ت  ح��ري��ة 
الأك��ادمي��ي��ة تقدم ح���وارات وحم��ا���ش��رات وحتليالت 
وتوجهات  احل��دي��ث  ال��ن�����ش��ر  م���ه���ارات  ح���ول  علمية 
اأ�شواق وخيارات قرائه لأكر من 15000 نا�شر يف 

اأكر من  70 دولة. 

يف  للبتكار  الإفــريــقــي  “ال�سندوق  اأطلقت 
الن�سر”

عن  ب��الإع��الن  ج��ه��وده��ا  ب���دور  ال�شيخة  وا�شتكملت 
الن�شر”،  يف  لالبتكار  الإف��ري��ق��ي  “ال�شندوق  منح 
حيث وجهت باعتبارها رئي�شة جلنة ال�شندوق، هذه 
املنح لدعم ممار�شات الن�شر التنموية ويف مقدمتها 
الن�شر التعليمي واملبادرات التي توفر م�شادر املعرفة 
للمجتمعات متوا�شعة الدخل لتي�شري و�شول الكتب 
تنمية  اأن  فكرة  ج�ّشدت  وب��ذل��ك  النائية،  للمناطق 
املعرفة  م�شادر  ب��اإت��اح��ة  ت��ب��داأ  املحتاجة  املجتمعات 

والتعّلم ورعاية الثقافة واملثقفني واملبدعني. 

اإىل  عربية  دولــة   11 ن�سر  جمعيات  �سمت 
من  ك��ب��ري  ن�شيب  ال��ع��رب  للنا�شرين  ك���ان  الحت����اد 
ال�شيخة  للنا�شرين  ال���دويل  الحت���اد  رئي�شة  رع��اي��ة 
بدور القا�شمي، لي�س لكونهم عرباً فقط، بل لأنهم 
وتاأثريها  تاريخها  لها  ن�شر �شخمة  اأ�شواق  ميثلون 

عربي  مليون   430 نحو  ثقافة  ت�شكيل  يف  الكبري 
ينت�شرون حول العامل، كما حتظى املوؤلفات العربية 
قراوؤهم  يقبل  الذين  الأج��ان��ب  النا�شرين  باهتمام 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  امل���رج���م���ة  الأع����م����ال  ع��ل��ى 
مبختلف جمالتها. فمنذ ان�شمام جمعية النا�شرين 
الدوليني  النا�شرين  احت��اد  يف  كع�شو  الإم��ارات��ي��ني 
كل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���دور  ال�شيخة  ب��ذل��ت   ،2009 ع���ام 
جهد ممكن لزيادة احل�شور العربي، وعملت ب�شكل 
اإىل  مبا�شر مع العديد من جمعيات الن�شر ل�شمها 
ال�شعوديني  النا�شرين  جمعية  مع  فبداأت  الحت��اد، 
 ،2015 ال��ع��ام  يف  التون�شيني  النا�شرين  وجمعية 
 ،2017 ال��ع��ام  يف  الأردن���ي���ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن  وجمعية 
وامل��غ��رب يف  وموريتانيا  ال��ع��راق  ان�شمت  ذل��ك  وبعد 
وليبيا   2020 العام  يف  وال�شومال   ،2018 العام 
عام  ���ش��وري��ا  وان�����ش��م��ت   ،2021 ع����ام  وال�������ش���ودان 
كان  اأن  بعد  وذل���ك  م��راق��ب،  ع�شو  ب�شفة   2022
جمعيتي  على  مقت�شراً  ال�شابق  يف  العربي  التمثيل 
ال�شيخة  فتحت  واللبنانيني.   امل�شريني  النا�شرين 
بدور القا�شمي اأبواب الحتاد الدويل للنا�شرين اأمام 
لت�شتفيد  جديدة،  وثقافات  ومفاهيم  ج��دد  اأع�شاء 
�شوتها  ُي�شمع  مل  جمتمعات  الحت��اد  م��ب��ادرات  من 
ذات���ه ب�شمات عميقة  ال��وق��ت  ق��ب��ل، وت���رك يف  م��ن 
العامل، ل  والثقافة على م�شتوى  الن�شر  يف مالمح 
ميكن لها اأن تتال�شى اأو ُتغيب، و�شتظل هذه امل�شرية 
املمّيزة حداً فا�شاًل بني زمنني ثقافيني اأحدهما كان 
والن�شجام  التنمية  ملتطلبات  واعياً  والآخ��ر  تلقائياً 
الإن�شاين. اعتمدت ال�شيخة بدور يف كل هذه اجلهود 
يف  طويلة  وقيادية  مهنية  �شرية  على  قادتها  التي 
�شناعة الكتاب والعمل الثقايف، فقد اأثمرت جهودها 
ثقافياً  م��رك��زاً  ال�شارقة  مكانة  لر�شيخ  املتوا�شلة 
عاملياً - يف نيل الإمارة لقب “ال�شارقة عا�شمة عاملية 
املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  من  للكتاب” 2019، 
اأي�شاً  وهي  “اليون�شكو”،  والثقافة  والعلم  للربية 
املحلية  من  بداأتها  التي  كلمات،  جمموعة  موؤ�ش�شة 
جمعية  ورئي�شة  وموؤ�ش�شة  العاملية،  اإىل  بها  لتنتقل 
ال��ن��ا���ش��ري��ن الإم���ارات���ي���ني ال��ت��ي رب��ط��ت م��ن خاللها 
اجلهود  وو�شعت  بالعاملي  الإماراتي  الن�شر  جمتمع 
الهتمام  م��رك��ز  يف  الإم��ارات��ي��ة  املعرفية  وامل�����ش��اع��ي 

العاملي.

قادت الحتاد الدويل للنا�سرين للعب دور اأكرب يف تطوير �سناعة الكتاب

بدور القا�شمي ت�شع قطاع الن�شر العاملي يف قلب التنمية امل�شتدامة
زادت ح�سور النا�سرين العرب واأطلقت اأكادميية لدعم القدرات وعززت التعاون بني جمتمع الن�سر

�شهدت مدينة خورفكان ختام فعاليات الدورة التا�شعة 
ع�شرة من مهرجان ال�شارقة لل�شعر العربي يف اأم�شية 
حممد  بح�شور   ، الأدب����ي  املجل�س  يف  اأق��ي��م��ت  �شعرية 
يف  الثقافية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  الق�شري  اإب��راه��ي��م 
دائرة الثقافة املن�شق العام للمهرجان وحممد الربيكي 

مدير بيت ال�شعر وكوكبة من �شيوف املهرجان وحمبي 
ال�شعر. 

“م�شر”  م��ربوك  ح��ازم  ال�شعراء:  الأم�شية  يف  �شارك 
اليو�شف  و����ش���ع���ود  املغرب”  ال�شعيدي”  وخ���دي���ج���ة 
“ال�شعودية” وناهدة �شبيب “�شوريا” وع�شام البخيت 

وخالد  “فل�شطني”  قطو�شة  وح�شن  “ال�شودان” 
بودريف “املغرب”. 

اإب���راه���ي���م الق�شري  ك���رم حم��م��د  ويف خ��ت��ام الأم�����ش��ي��ة 
ال�شعراء امل�شاركني يف الأم�شية والإعالميني و�شيوف 

املهرجان. 

خورفكان ت�شهد ختام 
مهرجان ال�شارقة لل�شعر العربي 

•• اأبوظبي-الفجر:

�شدر عن �شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر 
َفيه:  ملوؤِلّ وال���ع���م���ارة«  ال��ف��ن  »ت���اري���خ  ك��ت��اب 
الت�شكيلية  وال��ف��ن��ان��ة  امل��ع��م��اري��ة  امل��ه��ن��د���ش��ة 
ال�شام�شي،  ���ش��م��ر  واملحامية الدكتورة 
والكاتب الأ�شتاذ علي عبد الرحمن دباجة. 

وي��ت�����ش��م��ن)ت��اري��خ ال��ف��ن وال���ع���م���ارة(  مئات 
ُراز  الُطّ اختلفت  كيف  ُتظهر  التي  النماذج 
وملاذا؟  واآخ��ر،  واأخ��رى، وع�شٍر  بني ح�شارة 
مع ما يو�شحه ذلك عن خمتلف ال�شعوب.  
كما اأّنه كتاٌب ي�شمل معظم الأ�شماء الكبرية 
الفنون  على  امل��م��ّي��زة  مل�شاتها  َو���ش��ع��ت  ال��ت��ي 
اأعمالها  ب��ف�����ش��ل  واأ����ش���ب���ح���ت  وال����ع����م����ران، 
كل  وعرب  الب�شرية،  لدى  معروفًة  اخلالدة 

الع�شور. 
والنماذج،  بالتفا�شيل  الكتاب  وي�شتك�ِشف 
ر ال��ف��ن��ون وامل���ب���اين والأث�����اث  ك��ي��ف��ي��ة ت���ط���ُوّ
الفراعنة  م���ن���ذ  ال����ت����اري����خ،  ع����رب  وغ����ريه����ا 
وكيف  احلديثة.  الع�شور  حتى  والإغ��ري��ق، 
َج���م���ع���ت ال�������ش���ع���وب ب����ني اجَل����م����ال وف���ائ���دة 

الغزيرة  مبعلوماته  غنٌيّ  وه��و  ال�شتعمال، 
املُرَفقة  ور  بال�شُّ وغنٌيّ  معاً،  اآٍن  يف  واملكَثفة 

بها واملُطاِبقة لها.
وكتبت الدكتورة ال�شام�شي مبقّدمة الكتاب: 
ال��َف��ِنّ عرب  تاريخ  َر�شد  اأّن  فيه  �شك  مما ل 
ال��ت��اري��خ الإن�شاين  ���ش��ن��وات وُح��ق��ب  ام��ت��داد 
وتعدد  لت�شابك  مي�شوراً،  اأو  هّيناً  لي�س  اأم��ٌر 
الثقافات يف عامل مرامي الأطراف. ف�شاًل 
عن افتقار الكثري من احُلَقب التاريخية اإىل 
الإبداع  لتفا�شيل  ومو�شوعّي  دقيق  توثيٍق 
الب�شري  ال��ن�����ش��اط  ب��ت��ع��دد  امل���ت���ع���ّدد  ال��ف��ن��ي 
وتداُخلها  الفنون  اُزج مفردات  ومَتَ ته،  بُرَمّ
املرامية  للثقافات  يومية  كمراآٍة  وت�شابكها 

عرب التاريخ.
�����ة ل����ط����اّلب   ل����ك����ن اأم����������ام احل�����اج�����ة امل�����ا������شّ
بتاريخ  ��ني  وامل��ه��ت��ِمّ ال��ف��ن  ���ي ت���اري���خ  ودار����شِ
احل��رك��ة ال��ف��ن��ّي��ة، ك���ان ه���ذا اجل��ه��د الِعلمّي 
والدار�شني  للطالب  يتيح  ال��ذي  املتوا�شع 
املنعطفات  اأه����م  ع��ن��د  ال���وق���وف  وامل��ه��ت��م��ني 
التاريخية للحركة الفنية العاملية، و�شماتها 
التي متّيزها، وتطّورها عرب اأكر من اأربعة 

اآلف ع���ام، وذل���ك م��ن خ���الل اأرب��ع��ة اأج���زاء 
قة.   رئي�شية موَثّ

يت�شمن اجلزء الأول الفن امل�شري القدمي، 
ال���ف���رع���وين مبالحمه  ب��ال��ت��اري��خ  امل��رت��ب��ط 
امل��ع��روف��ة، ث��م ال��ف��ن الإغ��ري��ق��ي والروماين 
الفن  ت��اري��خ  اإىل  ال��ول��وج  قبل  والبيزنطي، 
الإ���ش��الم��ي وم��الحم��ه وم��دار���ش��ه املختلفة، 
وم����ا ت��ت��م��ّي��ز ب���ه ال���ع���م���ارة الإ����ش���الم���ي���ة من 
مالمح  نهمل  اأن  دون  و���ش��م��ات،  خ�شائ�س 

الفن الرومان�شكي والقوطي الذي انت�شر يف 
اأوروبا الغربية يف الع�شور امل�شيحية. 

ي��ت��ن��اول ع�شر النه�شة  ال��ث��اين  اأم���ا اجل���زء   
القرنني  خالل  وفرن�شا  اإيطاليا  من  كل  يف 
بتاأثرياته  ع�شر،  وال�شاد�س  ع�شر  اخلام�س 
ال��ك��ب��رية ع��ل��ى م�����ش��رية ال��ف��ن ال��ع��امل��ي حتى 
يف  ف�شلني  �شنا  خ�شّ ك��م��ا  ال���راه���ن،  ال��وق��ت 
الفرن�شي  الأث���اث  ع��ن ط��راز  الثالث  اجل��زء 
جمالياته  وتباين  باختالفاته  والإجنليزي 
ذلك  يف  ال�����ش��ائ��د  املعي�شة  بنمط  وارت��ب��اط��ه 

الع�شر . 
ويف اجل���زء ال��راب��ع والأخ�����ري، ج���رى تناول 
بني  م��ا  وتنوعها  احلديثة  الفنية  امل��دار���س 
والوح�شية،  وال��روم��ان�����ش��ي��ة،  الكال�شيكية، 
وغ���ريه���ا، م���ع ب��ي��ان اأوج�����ه الخ���ت���الف بني 
الفن  على  وت��اأث��ريات��ه��ا  امل��دار���س،  تلك  روؤى 
اأمام  ال��ت��ن��اول  ه��ذا  يتيح  ث��م  وم��ن  املعا�شر، 
الطالب والباحث التعرف على اأهم مالمح 
اإجت����اه ف��ن��ي يعني  اأو  اأو م��در���ش��ة  ك��ل ف���رة 
احلقبة  ه��ذه  ثقافة  وا�شتيعاب  ق���راءة  على 
اأن  ال��ت��ق��دمي  ه���ذا  يف  يفوتنا  ول    . ت��ل��ك  اأو 

باحث  اأو  طالب  ك��ل  اإىل  اجلهد  ه��ذا  نهدي 
الع�شور  عرب  الفن  تاريخ  بدرا�شة  مهتم  اأو 
كان،  اأينما  ومراآتها  الثقافات  تاج  باعتباره 
واأينما ُوجد . يف الف�شل الأخري  وما يتميز 
به اجلزء الرابع والأخري، يف تناوله املدار�س 
اأّن�����ه : ي��ق��دم نبذات  ال��ف��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، ه���و 
لأغلب  ال�شخ�شية  ��رَي  ّ ال�����شِ م��ن  خمت�شرة 
الفنانني امل�شهورين، املَُمثلني لهذه املدار�س، 
��ام��ون :  ك��ل��ود م��ون��ي��ه، وبول  ���َشّ وم��ن��ه��م ال��َرّ
�شيزان، وفين�شنت وليم فان غوغ، وموري�س 
براك،  وج���ورج  بيكا�شو،  فالمنك،بابلو  دو 
واأمربتو  ومار�شيل دو�شان، و�شلفادور دايل، 

بوت�شيوين، وفا�شيلي كاندين�شكي. 
با�شدار  �شرورها  ع��ن  د.ال�شام�شي  وع��ربت 
ه����ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي ي�����ش��ك��ل ق��ي��م��ة م�شافة 
يكون  واأن  والعمارة،  الفن  جمال  يف  وهامة 
ل  َوُي�شِكّ للُمهتّمني  َمعيناً  القِيّم  الكتاب  هذا 
اأبحاثهم  ِلَتوظيف  للباحثني ال�شباب  َحاِفزاً 
الإن�شاين  الفكر  َوِب��ن��اء  التغيري  ��ة  َع��م��ل��َيّ يف 

واحل�شاري.
 233 يف  ويقع  الو�شط  القطع  من  الكتاب 

�شفحة و�شمم غالفه واإخراجه الفني ريتا 
ك��ن��زي، ومي��ك��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ن�شخة من 
الكتاب يف مكتبات �شركة املطبوعات للتوزيع 

اأب��وظ��ب��ي ودب���ي يف دولة  والن�شر يف ك��ل م��ن 
��ة مع  َوَم��واِق��ع الَبيْع الإل��ك��رون��َيّ الم����ارات، 

ِخدَمة الَتو�شيل جلميع ُدول العامل.

من خلل كتاب )تاريخ الفن والعمارة(

الدكتورة �شمر ال�شام�شي ت�شتعر�س املنعطفات التاريخية 
للحركة الَفّنّية العاملّية وتطّورها عرب اأكرث من اأربعة اآلف عام
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ازدياد عدد الأعمال الدرامية هو دليل خري

جوليا ق�شار: العمل اجليد هو 
الذي يبقى يف ذاكرة النا�س

)ع  فيلم  يف  م�شاركتك  عن  تتحدثني  كيف   •
مفرق طريق(؟

- اأحببُت اجلو العام اخلا�س بالن�س. هو ن�س 
ظ��ري��ف ول��ذي��ذ وخ��ف��ي��ف بعيد ع��ن الدع����اء، 
�شابا  املُْخِرجة لرا  اختيار  ُح�ْشُن  لَفَتني  كما 
هذا  يف  تواجدهم  على  وحر�شها  للممثلني 
الفيلم، عدا عن اأنه خالل الت�شوير كان كل 
ال�شعبة  الظروف  بالرغم من  �شيء ممتعاً 
فريو�س  بينها  وم��ن  لبنان،  بها  مي��ر  ال��ت��ي 
كورونا الذي مل يقف عائقاً دون الت�شوير.

اإيجابية  ع���وام���ل  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
اأوًل  ال��ف��ي��ل��م.  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �شّجعْتني 
الن�س، ثانياً املُْخِرجة لرا �شابا التي كنُت 
بعيدة  ف��رة  بالعمل معها منذ  اأرغ��ب 
��َق ه��ذا الأم���ر م��ن خالل  ��قَّ اإىل اأن حَتَ
)ع مفرق طريق(. ثالثاً، العمل ككل 
والفريق  فيه  امل�شاركون  واملمثلون 

التقني.
دورك  يف  لفتك  م��ا  اأك���ر  وم���ا   •

فيه؟
فاأنا  دوري،  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة   -
الدير،  رئ��ي�����ش��ة  دور  األ��ع��ب 
َلَفَتْتني  وهذه ال�شخ�شية 
ورغ������ب������ُت م������ن خ����الل 
اأقّدم  اأن  يف  الفيلم 
ال�شورة احللوة 
ال������������ت������������ي 

نعرفها عن الراهبات، خ�شو�شاً املنفتحات اللواتي يعطني 
كل ما ميلكن، الظريفات واللواتي يتمتعن بروح مرحة 
من  ويتقربن  الآَخ��ر  ويحبنب  بفرح،  اإميانهن  وميار�شن 
وميار�شن  اأنف�شهن  على  ويعتمدن  الطبيعة  ومن  النا�س 

كل اأنواع العمل بفرح مهما كانت �شعبة.
اأخيها  كما ي�شيء الدور على عالقة رئي�شة الدير بابنة 
يف  والطماأنينة  ال��راح��ة  ع��ن  بحثاً  دائ��م��اً  تق�شدها  التي 
ج��و ن��ظ��ي��ف ون��ق��ي ب��ع��ي��داً ع��ن احل��ي��اة ال��ت��ي تعي�شها يف 
على  النا�س  بني  العالقات  تقوم  حيث  املدينة  يف  الغربة 
تاأتي  الآَخ���ر، وه��ي  امل��ادي وعلى تدمري  وال��رب��ح  امل�شالح 
اإىل الدير كي متتلئ ِقَيماً روحية، لكن القدر يخبئ لها 
هناك مفاجاأة حلوة وتتعرف على ن�شفها الآَخر. الق�شة 

ب�شيطة جداً وقريبة من النا�س.
تعّلقني  كيف  )روحي(،  م�شل�شل  ت�شوير  من  • انتهيِت 
بالرغم  احل��ال��ي��ة،  ال��درام��ا  اأن  َيعترب  ال���ذي  ال���راأي  على 
القطاع  يعملون يف  َم��ن  لكل  اأّمنت فر�س عمل  اأنها  من 
)تفقي�س  اإىل  حت��ّول��ت  نف�شه  ال��وق��ت  يف  ولكنها  ال��ف��ن��ي 

ماكينات(؟
- ل اأتابع كل �شيء لأن هذا الأمر يحتاج اإىل الكثري من 
ال��وق��ت. لكن حتى ل��و زاد ع��دد الإن��ت��اج��ات، ف��ال ب��د واأن 
يطغى عمٌل ما، يف نتيجته، على الآَخر، وهذا الأمر ي�شكل 
كي  باملاكينات(  تفق�س  )التي  الأخ���رى  لالأعمال  ح��اف��زاً 
تكون اأكر تاأنياً خالل تنفيذ العمل وكي تكون النتيجة 

اأف�شل.
ازدياد عدد الأعمال الدرامية هو دليل خري، لأنه ي�شاهم 
الدرامي  العمل  راأي��ه��م يف  النا�س لهم  زي��ادة اخل��ربة.  يف 
تطغى  معني  عمل  يف  امل�شاهدة  ِن�شبة  اأن  يتبنّي  وعندما 
اأن  حتماً  يعني  فهذا  اآَخ���ر،  عمل  يف  امل�شاهدة  ن�شبة  على 
اإىل  ي��وؤدي  الأم��ر  وه��ذا  الثاين،  اأف�شل من  الأول  العمل 
اأف�شل.  ويجعلها  الدراما  م�شتوى  من  ويح�ّشن  الغربلة 
اأف�شل  فهذا  النتاجات،  يف  زي��ادة  حت�شل  اأن  واأح��ب��ذ 

بكثري من انتظار عمل واحد �شنوياً.
تتاح  اأن  ينبغي  كما  اجلميع  يعمل  اأن  يجب 
واأن  الخت�شا�س،  اأ�شحاب  اأمام  الفر�س 
لأنها  ال������دوران  يف  ال��ع��ج��ل��ة  ت�شتمر 
الأعمال  اأن  كما  اخل���ربة،  ت��واف��ر 
ت�����ش��ب��ح اأك������ر اإت����ق����ان����اً، ويف 
حت�شل  اأن  ب��د  ل  النهاية 
َي����ربز  واأن  ال���غ���رب���ل���ة 
اجليد على ح�شاب 

الأقل جودة.
راأيك،  يف   •
���ب  ه������ل ِن�������شَ
امل�����ش��اه��دة هي 
امل����ق����ي����ا�����س ال������ذي 
العمل  ك���ان  اإذا  ي��ح��دد 

جيداً اأم ل؟
الإح�شاءات  ع���ن  اأحت�����دث  ل   -
��ك يف ���ش��دق��ي��ت��ه��ا. ول ���ش��ك يف  امل�����ش��كَّ
الإح�شاءات  بع�س  كانت  اإذا  نعرف  ل  اأننا 
�شحيحة اأم ل، ولكن العمل اجليد يح�شل اإجماع 

عنه  يتحدثون  ال�شارع  نلتقيهم يف  الذين  والنا�س  حوله 
)اإنتي  م�شل�شل  يف  مثاًل،  ق�شتهم.  يحكي  اأن��ه  وي��وؤك��دون 
4 �شنوات كانت ردة فعل  مني( الذي م�شى على عر�شه 
ال��ن��ا���س م��ع��رّبة ج����داً، واأن����ا اأق�����ش��د ه���ذا ال��ن��وع م��ن ِن�شب 
بالإح�شاءات  اأو  ب��الأرق��ام  املتعلقة  تلك  ولي�س  امل�شاهدة 

التي ل نعرف اإذا كانت حقيقيًة اأم مفرَبكة.
ال��ع��م��ل اجل��ي��د ه���و ال����ذي ي��ب��ق��ى يف ذاك�����رة ال��ن��ا���س حتى 
ل  قد  اأنهم  على عر�شه، يف حني  وق��ت طويل  لو م�شى 
يتذكرون �شيئاً من اأعمال مل مي�ِس �شوى �شاعات قليلة 

على م�شاهدتهم لها.
باملمثلة  جمعْتك  التي  الثنائية  ع��ن  هنا  تتحدثني   •

عايدة �شربا يف م�شل�شل )اإنتي مني(؟
ع��ن هذا  يتحّدثون  النا�س  ي��زال  ل  ال��ي��وم  نعم، وحتى   -

ُعر�شت  امل�شل�شالت  م��ن  الكثري  اأن  م��ن  بالرغم  العمل 
وامل�شاهدين  النا�س  من  الفئة  ه��ذه  عن  واأحت��دث  بعده. 
الإح�شاءات.  يف  عنهم  يتحدثون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ولي�س 

وبالن�شبة للُمْنتجني،
اأّي  يعرفون  اأن��ه��م  كما  ج��ي��داً  اأق��ول��ه  م��ا  يعرفون  فاإنهم   
الأعمال هي التي �شربت وو�شلت اإىل النا�س واأي الأعمال 

حققت جناحاً اأكر اأو اأقل.
املقبلة؟ للفرة  م�شاريعك  • وما 

- انتهيُت من ت�شوير فيلم بعنوان )الغ�شب( للمخرجة 
ماريا اإيفانوفا ولكنه مل ُيطرح يف �شالت ال�شينما حتى 
اأنه �شارك يف العديد من املهرجانات، وميكن  الآن، علماً 
املُْنِتجة  ال�شركة  ت�شتعّد  عندما  لح��ق��اً  عنه  اأحت���دث  اأن 

لطرحه يف ال�شالت.

اأقاويل  اأث��ريت 
ع��������دة خ����الل 
الأيام القليلة 
امل�����ا������ش�����ي�����ة، 
حول حقيقة 
خ���������������������������روج 
م�����������ش�����ل�����������ش�����ل 
ال������ذي  جو"  "تغيري 
الفنانة  ببطولته  تقوم 
�شلبي،  م��ن��ة  امل�����ش��ري��ة 
من ال�شباق الدرامي 
ل�������ش���ه���ر رم�������ش���ان 

املقبل.
وع�������ل�������ى ال�����رغ�����م 
م��ن ت��اأك��ي��د بع�س 
على  ال���ق���ائ���م���ني 
���ش��رك��ة الإن���ت���اج 
اآرت  "�شيدرز 
 " ك�شن ا د و بر
التح�شري  اأن 

للم�شل�شل 
م����ت����وا�����ش����ل، 

رم�شان  �شهر  يف  �شيعر�س  واأن���ه 
يف  م�شدر  اأن  اإل  طبيعي،  ب�شكل 
ل�"العربي  ك�شف  نف�شها  ال�شركة 

اجلديد"،
 باأن العمل مل يعد اأ�شاًل يف خطة 
هذا  يف  الأق��ل  على  ال�شركة  اإنتاج 

التوقيت.
الذي ا�شرط  ذاته،  امل�شدر  وعزا 
للحالة  ذل����ك  ا���ش��م��ه،  ذك����ر  ع����دم 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�شيئة  النف�شية 
���ش��ل��ب��ي، وعدم  م��ن��ة  ال��ع��م��ل  بطلة 
اإ�شافة  ال��ت�����ش��وي��ر،  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
تدور  امل�����ش��ل�����ش��ل  اأح������داث  اأن  اإىل 
مبعظمها يف لبنان وهي ممنوعة 
من ال�شفر حتى الآن، وم�شريها 

ل يزال جمهوًل.
الفنانة  اأن  امل�������ش���در  واأ������ش�����اف 
ال�شجن  بدخول  مهددة  امل�شرية 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��ا يف 

مطار القاهرة، 
وه���ي حت��م��ل بع�س ال��ك��م��ي��ات من 
املواد املخدرة، وبعد اإخالء �شبيلها 

األف   50 قيمتها  غرامة  ودفعها 
جنيه م�شري،

املحاكمة  اإىل  حت���وي���ل���ه���ا  مت   
م�شريها  ي��ت��ح��دد  ومل  اجل��ن��ائ��ي��ة 

حتى الآن.
واأو����ش���ح امل�����ش��در اأن ال�����ش��رك��ة مل 
تعلن ر�شمياً عن التاأجيل اأماًل يف 
الرباءة  على  �شلبي  منة  ح�شول 
الت�شوير،  �شيتم  ووق��ت��ه��ا  ق��ري��ب��اً 

وتكثيفه للحاق بالعر�س، 
م�شتبعد  العمل  الآن  حتى  ولكن 
م���ن خ��ري��ط��ة ال�����ش��رك��ة وه����ذا ما 
ي��ع��ل��م��ه ف���ق���ط ال���ع���ام���ل���ون داخ����ل 
اإىل  ي�شل  ال�����ش��رك��ة، ومل  ج���دران 

و�شائل الإعالم ب�شكل ر�شمي.
جو"  "تغيري  م�شل�شل  اأن  ي��ذك��ر 
"عالج  ال���ب���داي���ة  يف  ا���ش��م��ه  ك����ان 
طبيعي" ومت تغيريه بعد اعتذار 
م��وؤل��ف��ه حم��م��د ه�����ش��ام ع��ب��ي��ة عن 

عدم ا�شتكماله، 
اأبو  م���رمي  اإىل  اإخ���راج���ه  واأ���ش��ن��د 

عوف.

ت�شوير  اأب��وع��وف  م��رمي  املخرجة  توا�شل  فيما 
جو(،  )تغيري  اجلديد  امل�شري  امل�شل�شل  م�شاهد 
جنوم  بقية  م��ع  التعاقد  املنتجة  ال�شركة  تكمل 
ال��ع��م��ل، وك����ان اآخ���ره���م ال��ف��ن��ان��ة م��ريف��ت اأمني 
اأن يكون  امل���ق���رر  اأح���م���د م���ال���ك، وم����ن  وال���ف���ن���ان 

امل�شل�شل بني باقة دراما رم�شان املقبل.
الفنانة مريفت  الأم��ور الالفتة، عودة  ومن بني 
عن  ���ش��ن��وات   5 غ��ي��اب  بعد  التلفزيون  اإىل  اأم���ني 
ي��وج��د م��ا يعيق  ال��رم�����ش��ان��ي��ة، فيما ل  ال���درام���ا 
م�شاركة الفنانة منة �شلبي يف العمل بعد اأزمتها 

الأخرية.
وقالت م�شادر يف ال�شركة املنتجة ل�)الراي(: )ل 
اإرجاء  اأو  الت�شوير،  لتاأجيل  اجت��اه  اأو  نية  توجد 
امل�����ش��ارك��ة يف ال�����ش��ب��اق ال���درام���ي ال��رم�����ش��اين، ول 
اأن  م�شيفة  الت�شوير(،  اأث��ن��اء  م�شاكل  اأي  توجد 
)عدداً كبرياً من امل�شاهد مت ت�شويره، والت�شوير 
يتوا�شل، حتى اإن النجوم الذين مت التعاقد معهم 

يف الأيام الأخرية، بداأوا ت�شوير م�شاهدهم(.
بعد  �شلبي،  منة  امل�شرية  الفنانة  موقف  وح��ول 
احلكم عليها يف ق�شية )اإح��راز جوهر احل�شي�س 
امل�����ش��ادر اإىل  اأ����ش���ارت  ال��ت��ع��اط��ي(،  امل��خ��در بق�شد 
عليها، مع  احل��ك��م  لأن  م�����ش��اك��ل،  ت��وج��د  اأن���ه )ل 
اأخرى،  تقا�ٍس  درج���ات  وه��ن��اك  التنفيذ،  اإي��ق��اف 
طيبة  اأج���واء  و�شط  الت�شوير،  يف  منتظمة  وه��ي 

وهادئة(.
ي���ذك���ر اأن )ت��غ��ي��ري ج����و( م���ن ن��وع��ي��ة ال���درام���ا 
الجتماعية، ومن فئة اأعمال ال� 15 حلقة فقط، 

وهو من تاأليف منى ال�شيمي.

منة �شلبي لن ت�شارك
 يف دراما رم�شان

بعد غياب 5 �سنوات

مريفت  امني تعود لدراما رم�شان بـ)تغيري جو(

تعي�ض املمثلة جوليا ق�سار فرح جناح فيلم )ع مفرق طريق( وتنتظر عر�ض 
فيلمها الثاين )الغ�سب( كما م�سل�سلها اجلديد )روحي(.

ق�سار اأو�سحت اأن اأكرث من �سبب �سّجعها على امل�ساركة يف )ع مفرق طريق(، 
الذي  مني(  )انتي  م�سل�سل  وبينها  الأعمال  بع�ض  حتققها  التي  امل�ساهدة  وِن�سب  وم�ستواها  الدراما  و�سع  عن  حتدثت  كما 

�سكلت فيه ثنائية ناجحة مع عايدة �سربا، وموا�سيع اأخرى يف هذا احلوار:
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ثالث عالمات حتذيرية عند ال�شتيقاظ 
قد تدل على ت�شخي�س م�شتقبلي للخرف!

التنف�س  ت��وق��ف  ب��ني  �شببية  ع��الق��ة  وج���ود  ج��دي��دة  علمية  نتائج  اأظ��ه��رت 
الذاكرة  فقدان  اخل��رف،  م�شطلح  وي�شف  الزهامير.  ومر�س  النوم  اأثناء 
ناجتة  العيوب  التفكري. وهذه  التدريجي يف مهارات  والتدهور  والرتباك 
عن تراكم الربوتينات ال�شامة يف الدماغ، وكان منع هذا الراكم هو الهدف 
العالجي الرئي�شي للمر�س. واأكدت درا�شة جديدة بقيادة باحثني يف جامعة 
كوينزلند وجود �شلة بني انقطاع النف�س الن�شدادي النومي وزيادة خطر 

الإ�شابة باخلرف.
العلوم  وكلية  الدماغ  معهد  من  كول�شون،  اإليزابيث  الربوفي�شور  ووج��دت 
الطبية احليوية باجلامعة، وفريقها عالقة �شببية بني انخفا�س م�شتويات 

الأك�شجني يف الدماغ اأثناء النوم ومر�س التنك�س الع�شبي.
ولحظت كول�شون: "وجدنا اأن احلرمان من النوم وحده يف الفئران ي�شبب 
�شعفا اإدراكيا خفيفا فقط. لكننا طورنا طريقة جديدة للحث على التنف�س 
املتقطع بالنوم ووجدنا اأن الفئران اأظهرت �شمات مر�شية متفاقمة ملر�س 
الزهامير. واأظهر اأن نق�س الأك�شجة - عندما يحرم الدماغ من الأك�شجني 
- ت�شبب يف نف�س التنك�س النتقائي للع�شبونات التي متوت ب�شكل مميز يف 
اخلرف". ومع ذلك، مل يتحدد بعد كيف توؤثر درجات متفاوتة من نق�س 

الأك�شجة على خطر الإ�شابة باملر�س.
وجتري حاليا التجارب املبكرة على الب�شر لفح�س العالقة بني احلرمان 

من الأك�شجني وال�شعف الإدراكي.
وقالت كول�شون: "ت�شري التقديرات اإىل اأن حوايل %50 من كبار ال�شن 
يعانون من انقطاع النف�س الن�شدادي النومي عندما تنهار ع�شالت احللق 
ب�شكل متقطع وت�شد جمرى الهواء اأثناء النوم مما يوؤدي اإىل توقف وبدء 
التنف�س". ول�شوء احلظ، فاإن العديد من حالت توقف التنف�س اأثناء النوم 
و�شوحا  الأك��ر  التحذيرية  العالمات  لأن  عالجها  اأو  ت�شخي�شها  يتم  ل 
حتدث اأثناء النوم. وتت�شمن هذه الأعرا�س ال�شخري املتكرر واللهاث بحثا 
عن الهواء وتوقف التنف�س ال�شامت الذي قد ي�شتمر من ثوان اإىل دقائق.

"ال�شتيقاظ"،  عند  اأخ��رى موثوقة  قد تظهر عالمات منبهة  ذل��ك،  ومع 
وفقا ملوقع WebMD. وت�شمل هذه:

يف  ج���اف  اأو  ���ش��دي��د  ب���اأمل  م�����ش��اب  واأن����ت  ال��ن��وم  م��ن  ال���ش��ت��ي��ق��اظ  • ع��ن��د 
احللق.

ال�شباح. • �شداع 
ال�شتيقاظ. عند  • دوار 

وت�شف NHS انقطاع التنف�س اأثناء النوم باأنه حالة يتوقف فيها التنف�س 
ويبداأ ب�شكل متقطع اأثناء النوم.

النف�س  انقطاع  ن��وب��ات  ت�شبب  اأن  املحتمل  م��ن غ��ري  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  اأن ترك احلالة دون عالج ميكن  اإل  النومي �شررا خطريا، 

م�شاكل اأكر خطورة.
واأ�شارت كول�شون اإىل اأنه لي�س كل من يعاين من انقطاع النف�س الن�شدادي 

النومي �شي�شاب باخلرف.
واأ�شافت: "اأبلغ بع�س اأطباء اخلرف عن حت�شن ذاكرة املري�س بعد حتديد 
م�شاكل نومهم ومعاجلتها". وحاليا، العالج الأكر فعالية لنقطاع النف�س 
الن�����ش��دادي ال��ن��وم��ي ه��و ج��ه��از �شغط جم��رى ال��ه��واء الإي��ج��اب��ي امل�شتمر 

.)CPAP(

ـ من هو ال�ساعر الذي قام بتاأليف اأغنية اأنت عمري 
لكوكب ال�سرق اأم كلثوم ؟

ال�شاعر اأحمد �شفيق كامل.
فكم  الوترية..  املو�سيقية  الآلت  من  العود  ُيعترب  ـ 

يبلغ عدد اأوتاره؟
اأوتاٍر.  5

ـ من هو موؤلف م�سرحية ُعطيل؟
ويليام �شك�شبري.

- ما النهر الذي �سمي بنهر العوا�سم؟ وملاذا �سمي بذلك؟
نهر العوا�شم هو نهر الدانوب. و�شمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�شم 

اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�شت ، بلغراد"
ـ ما هو املعنى املق�سود بال�سعر ال�سعبي؟

ال�شعر ال�شعبي هو ال�شعر املكتوب باللغة العامية لكل بلد.

1900م. �شنة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإحدى  اأ�شبحت  هاواي  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اإليه هذه الرائحة لدى ت�شفيته وتخزينه  ، ولكن ت�شاف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 
من اأجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �شطحه

اجلرافيت  من  م�شنوع  الر�شا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 
حوايل  و�شعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 

�شاعتني يف �شوء النهار
ال�شيكولتة. عرفت  التي  الدول  اأوىل  هي  املك�شيك،  اأن  تعلم  • هل 

�شنني. من  عليه  مر  مهما  النف�شي،  الأمل  ن�شيان  من  يتمكن  ل  الإن�شان  اأن  تعلم  • هل 
مرة.  36 نف�شها  تغ�شل  الكلى  يجعل  الغازية  املياه  من  واحد  كوب  اأن  تعلم  • هل 

الأوىل. العاملية  احلرب  يف  بريطاين  جندي  هو  اليد،  �شاعة  ا�شتخدم  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
العايل. التعليم  لإر�شاء  منوذج  اأول  كانت  مب�شر،  الأول  فوؤاد  امللك  جامعة  اأن  تعلم  • هل 

.).( نقطة  لتغطية  هيدروجني  ذرة   2000000 اإىل  حتتاج  اأنك  تعلم  • هل 

جحا احلكيم
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القرنبيط
ل���ل�������ش���رط���ان:  ق�����ات�����ل    -  1
مادة  على  القرنبيط  يحتوي 
وهو   sulforaphane
م���رك���ب ال���ك���ربي���ت ال�����ذي ثبت 
اجلذعية  اخل���الي���ا  ي��ق��ت��ل  اأن����ه 
ال�����ش��رط��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ايل يعمل 

على تباطوؤ منو الورم.
2 -  يعزز �شحة القلب: تعترب 
  sulforaphane م������ادة 
املوجودة يف القرنبيط وغريها 

وتعزيز  ال��دم  تعمل على حت�شني �شغط  التي  امل��واد  اخل�����ش��راوات من  من 
�شحة الكلى.

اجل�شم،  يف  اللتهاب  تقليل  على  القرنبيط  يعمل  اللتهابات:  يقلل    -  3
وهي حالة مرتبطة بال�شرطان واأمرا�س اأخرى.

4 -  يعزز �شحة الدماغ: القرنبيط هو م�شدر جيد من مادة )الكولني(، 
على  ي�شاعد  اأن��ه  اإذ  ال��دم��اغ،  منو  يف  بدورهما  واملعروفني  )ب(  وفيتامني 

تن�شيط وظيفة الإدراك، وحت�شني التعلم والذاكرة.
القرنبيط يعزز قدرة اجل�شم  ال�شموم من اجل�شم:  اإزالة  5 -  يعمل على 
التي  الأك�شدة  م�شادات  على  ويحتوي  متعددة،  بطرق  ال�شموم  اإزال��ة  على 

تعرف با�شم )اجلالكو�شينولت( وتعمل على اإزالة ال�شموم من اجل�شم.

قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�شيا فا�شال وجالدا اي�شا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�شاعده وان 
جتعل �شيته يلف ويدور يف البالد يف من �شرقها لغربها.. وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�شانني و�شاحبة 
العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امراأتني، لذلك تخرج منذ ال�شباح الباكر اإىل نبع املاء بنف�شها لتح�شره مع 
�شديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. واي�شا يف جمال الن�شاء ت�شمع وحتكي، اما عن �شطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد واأذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ، كما ان لها رقبة مثل الفنار يدور يف 

كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
وراأ�شه لتح�شيها ثم يحدثها ثم  اآذان��ه  لها  كانت حتكي جلحا كل �شغرية وكبرية وهو يحفظ وي�شم.. مينح 
يخرج ليجل�س يف املجل�س يف امل�شجد م�شبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�شة �شريعة 
عندما جاء احلاج ا�شماعيل لي�شلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا اأرى احدهم يف البيت ينتظرك ا�شرع 
فاأنت على �شفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�شبيح، فخرج احلاج ا�شماعيل ليقول للنا�س �شبحان اهلل بالفعل ان 
هناك من ينتظرين ونحن على �شفر، ثم جاء له رجال يدعى علي ف�شلم عليه وجل�س.. نظر اليه جحا ثم قال 
اآه-اآه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �شيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�شرخ ح�شنا ل تغ�شب يا مولنا 
جحا �شاأعيد الديك اإىل �شاحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �شاأعيده اأق�شم اأن اأعيده لكن ل تغ�شب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك اليوم مولنا جحا ل يكف عن الكالم والكت�شافات والتنبوؤات والف�شل يف ذلك يرجع لوكالة النباء 
اآذناها على البواب وتر�شل عيونها يف كل مكان ول ت�شرفهما قبل ان  اخلا�شة به وهي اأم ل�شانني التي ت�شع 

يعودا بالخبار.

اأ�شباب الكوابي�س الليلية قد  اأن اأحد  األك�شندر ميا�شنيكوف  اأعلن الدكتور 
يكون بع�س الأدوي ة التي يتناولها ال�شخ�س، ويو�شح كيف ميكن التحكم 
بالكوابي�س. ي�شري ميا�شنيكوف يف برناجمه التلفزيوين، اإىل اأن كل �شخ�س 
ميكن ان يتذكر احللم املرعب الذي �شاهده يف منامه يوما ما، وترك اأثرا 
فرة  بني  وعينا  ت��زور  الكوابي�س  ه��ذه  النوم.  من  ال�شتيقاظ  بعد  �شلبيا 

واخرى. ولكن هناك اأ�شخا�شا تزورهم بانتظام.
ووفقا له، ميكن اأن يح�شل الكابو�س يف حالة النوم ال�شريع، ولكنها تعادل 

اأقل من 25 باملئة من اإجمايل الكوابي�س التي حت�شل اأثناء النوم.
ويقول: "اإذا راقبنا بجهاز خا�س حركة العني ف�شرنى اأنها مت�شارعة. ويف 
هذه احلالة يكون ال�شخ�س م�شرخيا متاما، يف هذا الوقت يرى ال�شخ�س 
الغالب  يف  هي  ال�شيئة  الأح���الم  اأن  اإىل  ميا�شنيكوف،  وي�شري  الأحالم". 
الآخر  وال�شبب  اليقظة.  يف  ال�شخ�س  عا�شها  ���ش��ادم��ة  لأح����داث  ام��ت��داد 
للكوابي�س الليلية هو املر�س اأو اأحد مظاهر الأمرا�س النف�شية، وال�شبب 
بع�س  يكون  اأن  ميكن  حيث  ال�شخ�س،  يتناولها  التي  الأدوي��ة  هو  الثالث 

اأنواع اأدوية  اأنواع الأدوية �شببا اآخر غري وا�شح للكوابي�س الليلية: بع�س 
تخفي�س م�شتوى �شغط الدم، ميكن اأن تخرق الدماغ وت�شبب الكوابي�س 

الليلية.
وي�شيف، ين�شح الأطباء النف�شيون، باأن على ال�شخ�س بعد الأحالم ال�شيئة 
اأن يجل�س وي�شجل حلمه بالتف�شيل على ورقة. بعد ذلك عليه اإعادة كتابة 

يف  "�شاهدت  فمثال  تعجبه.  ل  ال��ت��ي  الكابو�س  نهاية 
احللم اأن الثعبان التهمك اأو لدغك، احذفها واكتب 

بدل منها - التف الثعبان حول رقبتي، ولكنه مل 
ال�شخ�س  وع��ل��ى  ك��اأ���ش��دق��اء.  واف��رق��ن��ا  يلدغني، 

تكرار ذلك بعد كل حلم �شيئ.
ووفقا له، لكي يهداأ ال�شخ�س بعد الكابو�س عليه 

مكان  ب�شرعة  ي��درك  لكي  بعمق  والتنف�س  اجللو�س 
وجوده. ومن الأف�شل ان ينه�س ويغ�شل وجهه، ول يعود اإىل 

النوم �شريعا بعد الكابو�س.

الأدوية اأحد اأ�شباب الكوابي�س الليلية

اأحد امل�ساركني خلل ماراثون تاتا مومباي يف الهند -ا ف ب


