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الكالم اأثناء النوم.. ملاذا يحدث ؟
وتخو�ض  كاملة  ب��ع��ب��ارات  اأو  مفهومة  غ��ر  بلغة  تتحدث  كنت  ���س��واء 
نقا�سات معربة، فاإن الكالم اأثناء النوم قد يكون مبثابة �سيء م�سحك، 

اإل اأنه يف بع�ض الأحيان قد يكون عالمة على وجود م�سكلة.
ويتحدث اثنان من كل 3 اأ�سخا�ض اأثناء نومهم يف مرحلة ما، وفق ما 

اأو�سحت عاملة النوم، تريزا �سنورباخ.
ويعد التحدث اأثناء النوم، نوعا من الأرق اأو ن�ساط نوم غر طبيعي.

اأو م�سكلة  اإىل ا�سطراب نوم  عادة ما يكون غر �سار، لكنه قد ي�سر 
اأثناء  يحدث  اأن  ميكن  النوم  اأثناء  "احلديث  خطورة".  اأك��ر  �سحية 
نوم حركة العني ال�سريعة ونوم حركة العني غر ال�سريعة، وميكن اأن 

يرتاوح من الهمهمة اإىل املناق�سات الكاملة دون وعي".
املراحل  اأث��ن��اء  الفهم  يف  اأ�سهل  النوم  اأث��ن��اء  احلديث  يكون  اأن  "ميكن 
مرحلة  يف  بينما  ال�سريعة،  ال��ع��ني  ح��رك��ة  بها  ت��وج��د  ل  ال��ت��ي  الأوىل 
متاأخرة من نوم حركة العني غر ال�سريعة واحلركة ال�سريعة، ميكن 

اأن يبدو احلديث اأثناء النوم اأ�سبه بالأ�سوات".
م�سدرا  نومهم  خالل  الأ�سخا�ض  بع�ض  حديث  وراء  ال�سبب  ي��زال  ل 
للخالف بني الأبحاث، وميكن اأن يكون مرتبطا بالأحداث الأخرة يف 

حياة النائم، اأو بالأحالم التي يحلمها".

الذكاء ال�ضطناعي لإظهار رواد الف�ضاء مبالب�س الزفاف
ا�ستحوذ الذكاء ال�سطناعي )AI( على من�سات التوا�سل الجتماعي 
الفنان جاي�ض  �سارك  ه��ذا الجت���اه،  مع  الأخ���رة. ومتا�سياً  الآون���ة  يف 
�سا�سديف بع�ض ال�سور التي مت اإن�ساوؤها بوا�سطة الذكاء ال�سطناعي، 

والتي اأظهرت رواد الف�ساء يف مالب�ض الزفاف.
ومتت م�ساركة ال�سور على اإن�ستغرام عرب ال�سفحة ال�سخ�سية لل�سيد 
 .Quirk Box سا�سديف وعلى �سفحة وكالة الت�سميم اخلا�سة به�
وكتب يف تعليق على املن�سور الذي جمع ما يقرب من 8000 اإعجاب 

والعديد من التعليقات "اأ�سبوع رواد الف�ساء لالأزياء الراقية".
وُتظهر ال�سور رائدات ف�ساء تزينن كعرائ�ض. ومت تزيني مناذج الذكاء 
خوذة  حتمل  اإحداهن  �سوهدت  كما  والزخارف.  بالورود  ال�سطناعي 
تفاعل  ما  و�سرعان  بفخر.  ترتديها  اأخ��رى  �سوهدت  بينما  يدها،  يف 
م�ستخدمو الإنرتنت مع ال�سور. وكتب اأحد امل�ستخدمني "اأحب هذا 
كثراً. �سكراً لك على �سنع هذه الأعمال الفنية". وعلق م�ستخدم اآخر 
"اأ�سعر اأن هذا يقول اأنك ل�ست بحاجة اإىل اأن تكوين مقيدة باملعاير 
كبرة  مب�ساحة  حتلمي  اأن  باإمكانك  ي���زال  ول  ع��رو���ض.  لأن���ك  فقط 
اأن �سارك فنان بع�ض ال�سور  لت�سبحي رائدة ف�ساء". ياأتي ذلك بعد 
Midjourney للذكاء ال�سطناعي،  اأن�ساأتها من�سة  التي  املرئية 
والتي اأظهرت �سوراً عادية لكنها خميفة لأ�سخا�ض، من الوا�سح اأنهم 
غر موجودين، يح�سرون حفلة منزلية. وبدت ال�سور وكاأنها ت�سور 

حلظات مرحة و�سريحة يف حفلة منزلية.

اإ�ضافة الرتبية الأخالقية ملناهج العراق
اأكدت وزارة الرتبية العراقية، اعتزامها اإ�سافة مادة جديدة اإىل املناهج 
الدرا�سية يف البالد حتت ا�سم "الرتبية الأخالقية"، وفق وكالة الأنباء 

العراقية ) واع( .
الإعالن اأثار ردود فعل مرحبة يف الأو�ساط الرتبوية وال�سعبية عامة، 
ل �سيما من قبل العديد من اأولياء الأمور والرتبويني، ممن اأعتربوا 
الدرا�سية  املناهج  تقت�سر  لكي ل  امل��ادة �سرورة ملحة  اإ�ستحداث هذه 
على اجلوانب التعليمية والتلقينية فقط، وليتم كذلك تفعيل الدور 

الرتبوي والتقوميي للمدار�ض واملعلمني .
املادة اجلديدة واآليات و�سعه،  فيما ت�ساءل معلقون عن حمتوى هذه 
اتباع طرائق احل�سو والوعظ  املعتمدة حوله، حمذرين من  واملعاير 

التنفرية يف تدري�ض هذه املادة الأخالقية للطالب.
ال�سيد، يف حديث  العراقية كرمي  الرتبية  باإ�سم وزارة  املتحدث  يقول 

مع موقع �سكاي نيوز عربية:
الإعالن عن مادة الرتبية الأخالقية جاء يف معر�ض احلديث ردا على 
�سوؤال لوكالة الأنباء الر�سمية، ومل يتم الإعالن عنه قبلها، وهذا املنهج 
املنهاج  �سمن  واإع���داده متهيدا لدخاله  تاأليفه  الفروع من  املزمع مت 

التعليمي العراقي الر�سمي مع بداية العام الدرا�سي املقبل .
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�ضر نفوق الق�ضريات 
ب�ضواحل �ضمال اإجنلرتا

اأفاد تقرير ر�سمي ن�سر موؤخرا باأنه من املحتمل اأن يكون نفوق كمية كبرة 
من الق�سريات على �سواحل �سمال �سرقي اإجنلرتا عام 2021، ناجماً عن 
اأّن ال�سبب  تعر�سها لعامل حيوي م�سبب للمر�ض موجود يف البحر، علماً 

الوا�سح لنفوقها مل ُيعرف بعد.
واأ�سار التقرير، الذي اأعّدته احلكومة الربيطانية و�سارك فيه 12 خبراً 
م�ستقاًل، اإىل اأّن التف�سر الأكر ترجيحاً من بني الحتمالت التي جرى 
تناولها لنفوق اآلف من الق�سريات بينها ن�سبة كبرة من �سرطانات البحر، 
يتمثل يف اإ�سابتها مبر�ض ناجت من وجود عامل حيوي مل ُتعرف طبيعته 

حتى اليوم، يف املياه الربيطانية.
وقالت اخلبرة لدى املركز الوطني لعلوم املحيطات و�ساركت يف التقرير، 
الق�سريات  ت��ع��ر���ض  اإّن  اف���رتا����س���ي،  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف  ه���ورت���ن،  ت��ام��ي 
على  ب��دا  ال��ذي  والرت��ع��ا���ض  انت�سارها  ونطاق  الإ�سابة  ف��رتة  يف�ّسر  ملر�ض 

احليوانات.
 واأثار نفوق الق�سريات باأعداد كبرة يف خريف عام 2021 ثم مرة جديدة 
يف اأوائل عام 2022، �سجة كبرة يف املدن ال�ساحلية �سمال �سرقي اإجنلرتا 
اأّويل  تقرير  م�سمون  يف  حمليون  �سيادون  و�سكك  الوقائع.  �ُسّجلت  حيث 
اأ�سدرته وزارة البيئة واأ�سار اإىل اأّن نفوق الق�سريات يعود اإىل "منو طبيعي 

بح�سب فران�ض بر�ض. لطحالب �سارة"، 

جناح اختبار طائرة 
خالية من النبعاثات

ازداد  امل��ن��اخ��ي،  التغر  اأزم���ة  تفاقم  م��ع 
ال�سغط على �سناعة الطران من اأجل 
تقليل النبعاثات ال�سادرة عن الطائرات، 
وب��ن��اًء على ذل��ك ات��خ��ذت ه��ذه ال�سناعة 
خطوة اإىل الأمام يف هذا الإطار، مع جناح 
النبعاثات.  م��ن  خالية  ط��ائ��رة  اخ��ت��ب��ار 
الإخبارية  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  وذك���رت 
 "ZeroAvia" �سركة  اأن  الأمركية 
الأمركية الربيطانية جنحت يف اختبار 
الكهربائية،  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة  ط��ائ��رت��ه��ا 
ال���ط���ائ���رة  وحت����ت����وي  امل����ح����رك����ني.  ذات 
"Dornier 228" على 19 مقعدا، 
دقائق،   10 مل���دة  التحليق  يف  وجن��ح��ت 

اخلمي�ض املا�سي يف اأجواء بريطانيا.
19 مقعدا �سغرا  وبالطبع، يبدو رقم 
ال��ت��ي توفرها  امل��ق��اع��د  م��ق��ارن��ة مب��ئ��ات 
على  تعمل  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ط��ائ��رات 
اأكرب طائرة من هذا  الوقود، لكنها تعد 
النوع يعتمد على الطاقة الهيدروجينية 

الكهربائية.
ال�����ط�����ائ�����رة اجل������دي������دة على  وت���ع���ت���م���د 
ل���ت���زوي���د خاليا  امل������ذاب  ال���ه���ي���دروج���ني 
تنهي  ال��ت��ي  التكنولوجيا  وه��ي  ال��وق��ود، 
عمليا م�ساألة النبعاثات اأثناء التحليق.

�لو�سعيات �لـ6 �ليومية �لتي ت�سبب 
�أمل �لظهر وكيفية �لوقاية �ص 23

م�ضروع جلعل �ضانت 
كاترين قبلة �ضياحية عاملية

كاترين  ����س���ان���ت  م���دي���ن���ة  ت���ت���اأه���ب 
الواقعة يف جنوب حمافظة جنوب 
����س���ي���ن���اء امل�������س���ري���ة ل���ت���ت���ح���ول اإىل 
اعتزام  بعد  عاملية  �سياحية  وجهة 
احلكومة امل�سرية ال�سروع يف خطة 

تنمية متكاملة للمدينة.
احل���ك���وم���ة امل�������س���ري���ة ����س���رع���ت يف 
الأعظم"  "التجلي  م�سروع  تنفيذ 
الهادف لتحقيق اأكرب ا�ستفادة من 
املكانة التي تتمتع بها هذه املدينة 
اجلوانب،  جميع  م��ن  وت��ط��وي��ره��ا 
ل �سيما واأن هذه املنطقة م�سجلة 
���س��م��ن ق��ائ��م��ة ال�����رتاث ال��ع��امل��ي ملا 
حتويه من معامل دينية وتاريخية 

وبيئية قل نظرها.
م�����س��ط��ف��ى م��ن��ر م�����س��ت�����س��ار وزير 
الفنية  لل�سوؤون  امل�سري  الإ�سكان 
هدف  عربية  نيوز  ل�سكاي  اأو���س��ح 
�سانت  ت���ن���م���ي���ة  م�����ن  احل����ك����وم����ة 
ك��ات��ري��ن: ���س��ان��ت ك��ات��ري��ن منطقة 
قيمة  ول����ه����ا  ال���ب���ي���ئ���ة،  م���ت���ن���وع���ة 
ففيها  الثالثة،  لالأديان  روحانية 
ملو�سى  فيه  اهلل  ال��ذي جتلى  املكان 
تنوع  وم��ع  املقد�ض،  ال���وادي  وفيها 
مواردها ت�ستهدف الدولة امل�سرية 
م�ستدامة  ب��ي��ئ��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة  اإح�����داث 
البيئي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ع��اي��ر  وف���ق 
وال���رتاث���ي. وج��ه��ت ال��دول��ة وزارة 
لتطوير  خمطط  لعمل  الإ���س��ك��ان 
امل���دي���ن���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع الأج���ه���زة 
ومن  القيم،  هذه  لتعظيم  املعنية، 
"التجلي  امل�����س��روع  �سعار  ك��ان  هنا 
ال�سالم"  اأر��������ض  ف�����وق  الأع�����ظ�����م 
للمدينة  الروحية  القيمة  لإع��الء 

واإر�ساء ال�سالم كملتقى لالأديان.
على  وط���ن���ي���ة  ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة  مت 
درا�سات  اأج����رت  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
املا�سيني  ال���ع���ام���ني  م������دار  ع���ل���ى 
توافق  لأع���ل���ى  ال���و����س���ول  ب���ه���دف 
ل  ب�سكل  التنمية،  لتحقيق  ممكن 

يوؤثر على البيئة وعلى الرتاث.

نفاد اللقاحات امل�ضادة 
للكولريا يف مالوي

دول����ة  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
م��������الوي ن����ف����اد ك����ام����ل اجل����رع����ات 
ل��دي��ه��ا، والتي  ل��ل��ك��ول��را  امل�����س��ادة 
كانت  ج���رع���ة  م��ل��ي��ون   2.9 ب��ل��غ��ت 

موجودة يف املن�ساآت ال�سحية.
وبح�سب ما اأوردته �سحيفة "نيا�سا 
موقعها  ع��رب  م����الوي،  يف  تاميز" 
ال�سحة  وزارة  دع���ت  الإل���ك���رتوين 
�سكان البالد اإىل مراعاة ا�سرتاطات 
النظافة وال�سحة العامة، يف الوقت 
ال���ذي ت��ت��وا���س��ل ف��ي��ه احل��ك��وم��ة مع 
اأجل  م��ن  العاملية  ال�سحة  منظمة 

احل�سول على لقاحات.

�ضحة القلب: اأف�ضل 10 اأنظمة 
غذائية لتّجنب اأمرا�س القلب 
الوزن،  اإنقا�ص  يف  الغذائية  الأنظمة  بع�ص  ت�ساعد 

حلماية  مفيًدا  الآخر  البع�ص  يكون  بينما 
لتقليل  الأف�����س��ل  ه��و  م��ا  اإذن  ال��ق��ل��ب. 

القلب  باأمرا�ص  الإ�سابة  خماطر 
اكت�سفي  الدموية؟  والأوع��ي��ة 

يف الآتي ترتيب العديد من 
اخلرباء الأمريكيني.

ما هي اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية؟
اأم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ه��ي جم��م��وع��ة من 
ال�سطرابات التي ت�سيب القلب والأوعية الدموية. اإنها 

ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف جميع اأنحاء العامل.
 م��ن ب��ني ال��ع��دي��د م��ن ع��وام��ل اخل��ط��ر لأم���را����ض القلب 
والأوعية الدموية، هناك نق�ض يف الن�ساط البدين ولكن 
اأي�ساً �سوء التغذية. وفقاً ملوؤ�س�سة القلب وال�سكتة الدماغية 
الفرن�سية، فاإن اتباع نظام غذائي �سحي ميكن اأن "مينع 
�سي�ساعدك،  الأم��را���ض:  ه��ذه  من   "80% اإىل  ي�سل  ما 
على �سبيل املثال، على خف�ض �سغط الدم، اأو حتى التحكم 
يف معدل ال�سكر يف الدم، ون�سبة الكول�سرتول. اإذن، ما هو 
ك�سف  ع��ام،  ك��ل  مثل  قلبك؟  يحمي  غ��ذائ��ي  نظام  اأف�سل 
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عن الأنظمة الفائزة لعام 2023.

الإ�سابة  خم��اط��ر  لتقليل  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  اأف�����س��ل 
باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية

يف املجموع، متت مراجعة وتقييم حوايل ع�سرين نظاماً 
غذائياً من قبل خرباء يف الطب والتغذية. رغم احتالل 
اأنه  اإل  ال��ع��ام،  الرتتيب  قمة  املتو�سطي  الغذائي  النظام 
باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  لتقليل  �سيوعاً  الأك��ر  لي�ض 

القلب والأوعية الدموية.
نظام  ف��اإنَّ   ،5  -  4.8 نتيجة جيدة  بتحقيقه  ال��واق��ع،  يف 
ارتفاع  لوقف  الغذائية  )الأ�ساليب  الغذائي   DASH
غالًبا  الأول.  امل��رك��ز  اإىل  ارت��ف��ع  ال���ذي  ه��و  ال����دم(  �سغط 
الفواكه  على  يركز  فهو  العامل"،  يف  "الأف�سل  يعترب  ما 

واخل�سروات واحلبوب الكاملة والبذور الزيتية.
يعطي نظام DASH الغذائي اأي�ساً الأولوية للربوتني 

والألياف النباتية.
 م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ف��ه��و ي��ح��دُّ م��ن ا���س��ت��ه��الك الأطعمة 
املاحلة.  �سيء  ولكن قبل كل  ج��ًدا  ج��ًدا واحللوة  الدهنية 
نتيجة لذلك، يعترب هذا النظام الغذائي مثالًيا للحماية 

من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية املختلفة.
ال��دم��وي��ة: هذا  القلب والأوع��ي��ة  اأم��را���ض  امل��زي��د:  تابعي 

النوع من احلبوب يرفع خطر الإ�سابة

اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية: اأف�سل 10 حميات
لي�ض  الغذائي   DASH "دا�ض" نظام  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
الوحيد الذي ميكن اأن ي�ساعدك يف تقليل خطر الإ�سابة 
يف  ال��دم��اغ��ي��ة.  ال�سكتة  حتى  اأو  القلب  ع�سلة  باحت�ساء 
اأنظمة  ت�سعة  اأف�����س��ل  ع��ن  املتخ�س�سون  ك�سف  ال���واق���ع، 

غذائية اأخرى للقلب، وهي كالآتي من حيث الأهمية:
- حمية البحر الأبي�ض املتو�سط؛

- النظام الغذائي املرن؛
- حمية اأورني�ض Ornish ؛

- حمية مايند MIND ؛
- حمية TLC ؛

- حمية مايو كلينك؛
- النظام احلجمي Volumetrics؛

امل�ساّد   Well وي�����ل  ل���ل���دك���ت���ور  ال����غ����ذائ����ي  ال���ن���ظ���ام   -
لاللتهابات؛

- نظام The Weight Watchers الغذائي.

من  للحد  جتنبها  يجب  اأطعمة   4 الكول�سرتول: 
املخاطر وفق طبيبة قلب

ف��رط ال��ك��ول�����س��رتول ه��و اأح���د ع��وام��ل اخل��ط��ر الرئي�سية 
لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. يتميز هذا ال�سطراب 
 LDL ال�ساّر  الكولي�سرتول  عالية من  عادة مب�ستويات 
يف الدم لأ�سباب وراثية، اأو ب�سبب اتباع نظام غذائي غني 
لذلك  ان��ع��دام��ه.  اأو  الن�ساط  قلة  م��ع  امل�سبعة،  ب��ال��ده��ون 
اأمرا�ض  اإليزابيث كلودا�ض، اخت�سا�سية  اأدرجت الدكتورة 
 ،Make It Media القلب الأمريكية، يف مقابلة مع

اأربعة اأطعمة يجب جتنبها:

- اللحوم احلمراء
ال��ل��ح��م. وم��ع ذلك،  وت�سمل ال��ربغ��ر وال�����س��ل��وع و���س��رائ��ح 
الطبيبة  ف���اإن  ع��ن��ه��ا،  ال���س��ت��غ��ن��اء  ت�ستطيعني  ل  ك��ن��ت  اإذا 
الدكتورة  وت�سر  �سغرة.  بكميات  با�ستهالكها  تو�سي 

ع��ل��ى دهون  ال���دواج���ن حت��ت��وي  اأن  اإىل  اأي�����س��اً  ك��ل��ودا���ض 
بال�سرورة  يعني  ل  اللحوم احلمراء  "جتّنب  واأن  م�سبعة 
اأن  الدجاج". وت��رى  ت��ن��اول  الإف���راط يف  اأن��ه يجب عليك 
"قد يحتوي اجلمربي  اأف�سل.  واملحار حليفان  الأ�سماك 
ل  اأن��ك  طاملا  ولكن  الكول�سرتول،  م��ن  عالية  ن�سبة  على 
الربوتني  من  الكثر  يوفرون  ف�سوف  بالزبدة،  تر�سيهم 
وحده.  ال��دم  يف  الكول�سرتول  م�ستوى  على  احلفاظ  مع 
و�سمك  والهلبوت  البلطي  مثل  اللحم  بي�ساء  والأ�سماك 
ال��ق��ارو���ض، ه��ي خ��ي��ارات جيدة ول��ذي��ذة من  القد و�سمك 

الربوتني اخلالية من الدهون".

- الأطعمة املقلية
يف  ت��رغ��ب��ني  ك��ن��ت  اإذا  املقلية  الأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  ُين�سح  ل 
الدم.  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  زي���ادة  خم��اط��ر  م��ن  احل���ّد 
ال�سعرات  القلي يزيد من عدد  ف��اإنَّ  القلب،  لطبيبة  وفقاً 
يتم  وال��ك��ول�����س��رتول  امل�����س��ب��ع��ة  ال���ده���ون  احل����راري����ة، لأنَّ 

امت�سا�سهما من الطعام اأثناء العملية.
ما هي البدائل؟ تو�سي الدكتورة كلودا�ض بطهي "الكرنب 
ت�سعرين  ع��ن��دم��ا  م��ق��رم�����س��اً  ي�����س��ب��ح  ح��ت��ى  ال��ربوك��ل��ي  اأو 
اع��ت��م��اد مقالة  اأي�����س��اً  امل��ق��رم�����س��ات. ميكنك  ب��ال��رغ��ب��ة يف 

هوائية، ت�ستخدم دهوناً اأقل بكثر".

اللحوم امل�سّنعة
تن�سح طبيبة القلب بعدم تناول اللحوم امل�سّنعة اأي�ساً، ل 
وتو�سي  امل�سبعة.  والدهون  بال�سوديوم  غنية  واأنها  �سيما 
الدكتورة كلودا�ض بتقليل ا�ستهالك املنتجات مثل اللحوم 
املقددة اأو ال�سالمي اأو النقانق قدر الإمكان وجعلها فقط 

للمنا�سبات اخلا�سة. 
باحلّد   )WHO( العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سي  كما 
من ا�ستهالك اللحوم امل�سّنعة واللحوم احلمراء: "تن�سح 
باحلّد  الأف��راد  الوطنية  ال�سحية  التو�سيات  من  العديد 
من ا�ستهالكهم لّلحوم امل�سّنعة واللحوم احلمراء، والتي 
القلب  اأم���را����ض  ب�سبب  ال���وف���اة  ب���زي���ادة خم��اط��ر  ت��رت��ب��ط 

وال�سكري، واأمرا�ض اأخرى.

قالت درا�سة جديدة اإن �سعف حا�سة ال�سم لدى كبار ال�سن عامل 
الك�سور  احتمال  لتزايد  مقيا�ض  واإن��ه��ا  العظام،  له�سا�سة  خطر 

والإ�سابات.
كلية  واأج��ري��ت يف  "هيلث داي"،  م��وق��ع  ال��درا���س��ة على  وُن�����س��رت 
طب جون هوبكنز يف بالتيمور، وحلل الباحثون بيانات 1160 
�سخ�ساً متو�سط اأعمارهم 76 عاماً، وخ�سعوا لفح�ض 5 روائح 

اأ�سا�سية لقيا�ض القدرة على متييز الروائح و�سدتها.
ال�سم ب�سعف الع�سالت،  ارتباط �سعف حا�سة  النتائج  واأظهرت 

وانخفا�ض م�ستوى الن�ساط البدين، وبطء امل�سي، والإنهاك.
بتح�سن  ترتبط  ال�سم  حا�سة  "التح�سينات يف  اإن  النتائج  وقالت 
احلالة ال�سحية والقدرة على ال�سمود. وكلما كانت حا�سة ال�سم 

لدى ال�سخ�ض اأ�سواأ، كان ال�سخ�ض �سعيفاً".

�ضعف حا�ضة ال�ضم 
موؤ�ضر على اله�ضا�ضة
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�ش�ؤون حملية

�سمن جهودها يف جمال العمل البيئي

د. �ضما حممد بن خالد اآل نهيان تزور اأ�ضبوع اأبو ظبي لال�ضتدامة

بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة

»اأطفالنا فلذات اأكبادنا« مبادرة جمتمعية لإ�ضعاد الأطفال يف م�ضت�ضفى اجلليلة

بح�سور عبداهلل بن حمد ال�سرقي

رابطة التوا�ضل الجتماعي تنظم جل�ضة حوارية لتطوير وعي ال�ضباب يف » بيت الفن « بالفجرية
اتفاقيات مع م�ضاريع وطنية والع�ضوية لع�ضرة مميزين يف اأكادميية الفنون اجلميلة  5

جمل�س ال�ضارقة للتعليم ي�ضارك يف مهرجان البطائح ال�ضعبي مب�ضابقة واأن�ضطة متنوعة وفعاليات هادفة

اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ���س��م��ا  د.  ال�����س��ي��خ��ة  زارت 
ال�سيخ  م��وؤ���س�����س��ات  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان 
والثقافية  التعليمية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
 2023 لال�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  فعاليات 
الإمارات  دول��ة  ل�ستعداد  متزامنا  ي��اأت��ي  وال���ذي 
الأط���راف  م��وؤمت��ر  ل�ست�سافة  امل��ت��ح��دة  العربية 
تغير  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
املناخ )COP28( يف نهاية عام 2023  حيث 
���س��م��ا ���س��م��ن ج��ه��وده��ا يف  ج����اءت زي����ارة ال�سيخة 
جمال العمل البيئي والذي تتبناه �سمن برامج 
وا�سرتاتيجيات موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد 
تعمل  وال��ت��ي   ، وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية  ن��ه��ي��ان  اآل 
البيئي عرب  ال��وع��ي  درج����ات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى حتقيق 
الربامج  من  العديد  على  اعتمدت  ا�سرتاتيجية 
وامل�ساريع التوعوية الداعمة ل�سرتاتيجية دولة 
اآمنة و  بيئة  اأج��ل  املتحدة من  العربية  الإم���ارات 

مناخ م�ستقر .
وخ����الل زي��ارت��ه��ا ع��ق��دت ع���دة ل���ق���اءات للوقوف 
للموؤمتر   والتح�سر  امل�����س��ت��ج��دات  اأح����دث  ع��ل��ى 

بامل�ساركة  �سموها  ت�ستعد  وال���ذي   COP28
�سمن فعالياته ؛ حيث التقت بال�سيد عبد القادر 
بن اأحمد ال�سقاف ، مندوب �سباب دولة الإمارات 
العربية املتحدة  لدى الأمم املتحدة   بق�سم ال�سباب 
YOTHE for sustainability   الذي 
التقت  اجل��ن��اح،  ب��اأرك��ان  �سموها يف جولة  �سحب 
اأ�سحاب  الإماراتي  ال�سباب  بالعديد من  خاللها 
الإماراتية  للبيئة  الإمنائية  و  البتكارية  ال��روؤى 
والداعمة  ال�����س��دي��ق��ة  م�����س��اري��ع��ه��م  خ���الل  م��ن   ،
للبيئة ، وحلماية املناخ ، كما عقدت �سموها لقاء 
اآخر مع ال�سيد ح�سني حممد املر،  املدير العام 
اململكة املتحدة، بجناح م�سدر  ل�سركة م�سدر يف 
وال��ذي ق��دم ل�سموها روؤي��ة ح��ول ال��دور احليوي 
ال�سديقة  م�سدر  مدينة  تقدمه  ال��ذي  والكبر 
واملناخي يف  البيئي  ال�ستقرار  تعزيز  ، يف  للبيئة 
، و كان ل�سموها  دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
لقاء مع املهند�ض علي حممد الظاهري الرئي�ض 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي لإدارة النفايات -تدوير 
)تدوير(  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  �سركة  بجناح 

؛حيث دار حوارا بناء حول روؤية ال�سركة مل�ستقبل 
اأ�سارت �سموها اإىل النتائج  ثقافة التدوير،  وقد 
بن  حممد  ال�سيخ  مركز  حققها  التي  الإيجابية 
ال�سركة،  م��ع  بالتعاون  الثقايف  نهيان  اآل  خ��ال��د 
قبل  توقيعها  مت  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ة  ب��رام��ج  �سمن 
عامني، ثم زارت �سموها جناح موؤ�س�سة الإمارات 
للطاقة النووية ،وكان يف ا�ستقبال �سموها �سعادة 
الرئي�ض  احل��م��ادي...  اإب��راه��ي��م  حممد  املهند�ض 
 ، النووية  للطاقة  الإم��ارات  ل�موؤ�س�سة  التنفيذي 
حيث اطلعت �سموها على ال�سرتاتيجية النووية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  تتبناها  التي  ال�سلمية 
املتحدة ، وتعرفت على دور مفاعل حمطة براكة 
احلد  يف  البيئية  م�ساهمته  و  الطاقة،  توفر  يف 
من النبعاثات الكربونية ، وذلك من اأجل حتقيق 

روؤية الإمارات يف اإنتاج كهرباء �سديقة للبيئة .
 : قائلة  �سرحت  �سما  ال�سيخة  جولة  نهاية  ويف 
باأن العامل يواجه حتديات بيئية متنامية كل يوم 
مع التطور التكنولوجي وال�سناعي ، ومع حجم 
العامل  ي�سهدها  والتي  املطردة  ال�سكانية  الزيادة 

النبعاثات  حجم  وزي���ادة   ، الأخ���رة  ال�سنوات  يف 
الإن�ساين،  ل��ل��وج��ود  م��ه��ددا  اأ���س��ب��ح  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
ال�سنوات  يف  ح��ادا  اأ�سبح  املناخي  التغر  اأن  كما 
الأخرة ، وكلنا �ساهدنا موجة اجلفاف ال�سديدة 
مناطق  م��ن  وال��ع��دي��د  اأوروب����ا  لها  تعر�ست  التي 
العامل، كل ذلك يهدد م�ستقبل الوجود الإن�ساين 
على الأر���ض؛ ولذلك بداية احلماية التي يجب 
هي اإدراك ووعي املجتمعات وال�سعوب بدورهم يف 
حماية البيئة واحلفاظ عليها، ومقاومة عوامل 
التغر املناخي؛ لأن هذا الوعي هو الداعم الأول 
جلهود احلكومات و املوؤ�س�سات الداعمة للق�سايا 

البيئية واملناخية. 
البيئة،  قيادتنا يف حماية  اإىل جهود  اأ�سارت  وقد 
ك���ل مكان  ويف  ب���ل   ، الإم���������ارات  ف��ق��ط يف  ل��ي�����ض 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�ساهمتها  خ���الل  م��ن   ، ال��ع��امل  يف 
الل���ت���زام ب��امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة،  وال���وج���ود الفعال 
و  ا�سرتاتيجيات  �سمن  وامل��ن��اخ  البيئة  حلماية 
اأ�سبوع  اإن  وق���ال���ت:   ، للم�ستقبل  ال���دول���ة  روؤى 
اأبوظبي لال�ستدامة قدم روؤية بانورامية وا�سعة 

، ملا تقدمه دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على 
الأر����ض م��ن اأع��م��ال وم�ساهمات يف ه��ذا امل��ج��ال ، 
وخا�سة واأننا ن�ستعد ل�ست�سافة اأهم حدث عاملي 

بيئي وهو COP28  ، واأ�سافت اأنها �سعيدة و 
مناذج  يقدمون  الذين  الإم���ارات  ب�سباب  فخورة 

اإيجابية ورائعة يف العمل البيئي الواعي.

بالتعاون  التطوعي  لعطائك  �سكراً  فريق  نظم 
زايد  وجممع  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  م��ع 
التعليمي فرع الرب�ساء ومكتبة حممد بن را�سد، 
مبادرة " اأطفالنا فلذت اأكبادنا " لزيارة الأطفال 
التخ�س�سي  اجل��ل��ي��ل��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  امل���ر����س���ى 
ال�سيخ  ب��رع��اي��ة  واإ����س���ع���اده���م، وذل����ك  ل���الأط���ف���ال 
الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري، بهدف توفر 
بيئة داعمة لالأطفال، وتاأكيد الت�سامن املجتمعي 
فكرة  من  م�ستوحاة  امل��ب��ادرة  تعترب  حيث  معهم، 
الأ����س���ت���اذة ه���امن ���س��ع��ب��ان ���س��امل م���دي���رة الفريق 

والع�سو املوؤ�س�ض.
�سهد الفعالية الدكتور �سامل النار ال�سحي ع�سو 
لفريق  الفخري  الع�سو  �سابقاً  الوطني  املجل�ض 
الكتبي،  دل��وان  لعطائك، وحممد حمد بن  �سكراً 
اأمر،  الرحمن  و�سيف  للفريق  الفخري  الع�سو 
ت�سمنت  حيث  والأع�ساء،  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

اأن�سطة متنوعة مثل الر�سم والفنون والقراءة.
العامري  ركا�ض  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  واأك��د 

اأن هذه املبادرة تعرب عن توجه الفريق التطوعي 
املجتمع،  خدمة  ثقافة  لرت�سيخ  جهوده  بتكري�ض 
روؤي���ة  جت�����س��ي��د  يف  ف��اع��ل  كعن�سر  دوره  وت��ع��زي��ز 
والرخاء  ال�����س��ع��ادة  بتحقيق  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 

"اأطفالنا فلذات  اأن  اأفراد املجتمع، ل�سيما  لكافة 
خالقة  م��ب��ادرات  اإىل  احل��اج��ة  ب��اأم�����ض  اأكبادنا"، 
زاهية  ع���وامل  اإىل  امل��ر���ض  اأج����واء  م��ن  تخرجهم 

تبهجهم وتعينهم على هزميته.

بدوره توجه الدكتور �سامل النار ال�سحي بال�سكر 
التطوعي  لعطائك  ���س��ك��راً  ف��ري��ق  اإىل  والتقدير 
�سريحة  الأطفال  اأن  املبادرة، خ�سو�ساً  على هذه 
والهتمام  بالتقدير  حتظى  جمتمعنا  يف  مهمة 

توفر  على  حتر�ض  التي  الر�سيدة  قيادتنا  م��ن 
اأ�سباب ال�سعادة والزدهار لكل الأطفال، وت�سميم 
امل�ستدام  م�ستقبلهم  ل�ستدامة  الداعمة  الربامج 
بالعلم واملعرفة والبتكار. من جهته اأو�سح �سيف 

الرحمن اأمر اأن مثل هذه املبادرات لها تاأثرها 
الإي��ج��اب��ي وال��ق��وي ف��ى حت�سني احل��ال��ة النف�سية 
اأثناء  وال�����س��رور  البهجة  ون�����س��ر  الأط���ف���ال،  ل���دى 
رحلتهم  على  ذل��ك  ينعك�ض  مب��ا  ال��ع��الج،  تلقيهم 
البت�سامة  روؤي��ة  اأن  العالج، ل�سيما  ف��رتة  ط��وال 
ب�����اأن الفرحة  ع��ل��ى وج�����وه الأط����ف����ال و���س��ع��ورن��ا 
لم�ست قلوبهم اأثناء زيارتنا لهم هو �سعور موؤثر 
فعاًل، حيث ن�ست�سعر قيمة اجلهد الذي قمنا به 
واأ�ساف:" كل  و�سعيدة.  جديدة  اأج��واء  مبنحهم 
ال�سكر والتقدير اإىل م�سوؤويل م�ست�سفى اجلليلة 
على تعاونهم البناء والإيجابي يف تهيئة الأجواء 
املنا�سبة للزيارة، كما ن�سكر الأ�ستاذة هامن �سعبان 
���س��امل ع��ل��ى ج��ه��وده��ا امل��خ��ل�����س��ة ودوره�����ا الفعال 
الأبرياء،  الأط��ف��ال  وج��وه  على  ال�سعادة  ر�سم  يف 
على  الفريق  واأع�ساء  لل�سركاء  التقدير  بجانب 
التغر  وزارة  بالتقدير  ونخ�ض  به،  قاموا  ما  كل 
فرع  التعليمي  زاي����د  وجم��م��ع  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 

الرب�ساء ومكتبة حممد بن را�سد".

ا�ست�سافت رابطة رواد التوا�سل الجتماعي �سعادة 
املهند�ض حممد �سيف الأفخم رئي�ض الهيئة الدولية 
اجلل�سة  يف  ال��ف��ج��رة،  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  للم�سرح 
بعنوان  ال��ف��ج��رة،  يف  توا�سل  جمل�ض  م��ن  الثالثة 
والإع��الم يف تطوير وعي  والثقافة  امل�سرح  "اأهمية 
ال�سباب"، والتي اأدارها الإعالمي عبداهلل الغامدي، 
�سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  بح�سور  وذل��ك 
ل��ب��ن��اء الأج�سام  ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ض احت���اد الإم������ارات 
واللياقة البدنية، بجانب ع�سوي  املجل�ض الوطني 
اليماحي،  ال��ي��م��اح��ي و���س��اب��ري��ن  ن��ا���س��ر  الحت����ادي 
وامل�ست�سار الإعالمي عبداهلل ال�سحي رئي�ض رابطة 

رواد التوا�سل الجتماعي.
تندرج اجلل�سة يف اإطار املبادرات املجتمعية لرابطة 
رواد التوا�سل الجتماعي لتعزيز دورها الإيجابي، 
مبا يتما�سى مع ا�سراتيجيتها الداعمة لكل ما يعزز 
الداعمة  ال���روؤى  مع  ت��ت��واءم  التي  املوؤ�س�سية  القيم 
الأدوار  وتكامل  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  الت�ساوري  للنهج 

باملبادرات  امل��ج��ت��م��ع  لإث������راء  ال���ت���ج���ارب،  وت�������س���ارك 
البناءة. وناق�ست اجلل�سة التي اأقيمت يف مقر "بيت 
والإعالم،  للثقافة  الفجرة  لهيئة  التابع  الفن" 

املنا�سب التي �سغلها املهند�ض حممد �سيف الأفخم 
على امل�ستوى املحلي والعاملي، وق�سة جناحه ومتيزه 
وم�سواره  تقلدها،  التي  املتعددة  املنا�سب  يف  املهني 

بالإ�سافة  والثقافة،  والإع���الم  امل�سرح  يف  وبداياته 
ودور و�سائل التوا�سل الجتماعي يف عك�ض ال�سورة 
الإيجابية عن ريادة الدولة يف �ستى املجالت. ودعا 

التوا�سل  رواد  اجلل�سة  يف  حديثه  خ��الل  الأف��خ��م 
ح�ساباتهم  وت�����س��خ��ر  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  الج���ت���م���اع���ي 
التطلعات  ي���خ���دم  اأن  مي��ك��ن  م���ا  ب��ك��ل  وم��واق��ع��ه��م 

بتوجيهات  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  ل�سيما  ال��وط��ن��ي��ة، 
القيادة الر�سيدة قدمت منوذجاً يحتذى يف ريادتها 
العاملية، ور�سختها يف كافة ال�سرتاتيجيات التنموية 
واخلطط امل�ستقبلية، ترجمة للروؤية احلكيمة لكل 
اأف�سل  تبني  يف  للدولة  الطليعي  ال��دور  يكّر�ض  ما 
املمار�سات والتناف�سية والقيم الإن�سانية واحل�سارية، 
موؤكداً اأهمية الدور الذي ي�سطلعون به يف ا�ستدامة 

التوجهات والربامج الوطنية واملجتمعية.
الرعاة وهم هيئة  تكرمي  وعلى هام�ض اجلل�سة مت 
الفجرة  واأك��ادمي��ي��ة  بالفجرة  والإع���الم  الثقافة 
تقديراً  الربيطانية،  واجل��ام��ع��ة  اجلميلة  للفنون 
دع��م جن��اح اجلل�سة  ال�سركاء يف  بقية  م��ع  ل��دوره��م 
�سمن اإطار النهج التفاعلي بني فئات املجتمع، كما 
الفجرة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  املميزين  م��ن   10 منح  مت 
اإىل  بالإ�سافة  الرابطة،  ع�سوية  اجلميلة  للفنون 
توقيع 5 اتفاقيات مع م�ساريع وطنية يف الفجرة 

لالن�سمام اإىل "بطاقة قمة" التابعة للرابطة.

•• ال�شارقة –الفجر:

ي�سارك جمل�ض ال�سارقة للتعليم يف مهرجان »البطائح 
ال�سعبي« يف ن�سخته اخلام�سة بحديقة البطائح العامة 
بالعديد من الأن�سطة والفعاليات والربامج التوعوية 

والرتبوية والبداعية الهادفة.
والتي درج  امل�ساركة  املجل�ض من خالل تلك  ويحر�ض 
التي  وامل��ن��ا���س��ب��ات  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  عليها يف 
اإىل التوا�سل  تنظمها دوائر وهيئات حكومة ال�سارقة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ل���س��ي��م��ا ال����س���ر والطلبة  م���ع ك��اف��ة 
والأط���ف���ال م��ن خ���الل ع���دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات املختلفة 
واإبراز الأدوار التي يوؤديها املجل�ض ل�سيما مع مرحلة 

ب��ني املجل�ض  ال��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د  ال��ط��ف��ول��ة ف�سال ع��ن 
يخدم  مبا  الطرفني  بني  التوا�سل  وتفعيل  والعوائل 

املجتمع.
وي��ق��دم امل��ج��ل�����ض م��ن خ���الل ف��ق��رات��ه ال��ي��وم��ي��ة والتي 
امل�سابقات  اأب��ن��ائ��ه��ا  الأ���س��ري��ة م��ع  ت��ت��الق��ى يف رح��اب��ه��ا 
جمال  يف  وامل�ساركات  والبداعية  الثقافية  والأن�سطة 
ال��ر���س��م واحل����رف وغ��ره��ا م��ن ال��ربام��ج ال��ت��ي ت�سكل 
اإ���س��اف��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان لإ���س��ف��اء ج��و احتفايل 
ترفيهي يهدف اإىل تعزيز التوا�سل والرتابط الأ�سري 

والهتمام بالطفل يف مراحله التعليمية.
الت�سال  اإدارة  مدير  اهلل  خر  حممود  علياء  واأك��دت 
احلكومي مبجل�ض ال�سارقة للتعليم اأن املجل�ض ي�سارك 

اخلام�سة  دورت����ه  يف  ال�سعبي  ال��ب��ط��ائ��ح  م��ه��رج��ان  يف 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�ستقطب 
بدءاً  باأكملها  الأ���س��رة  ب��ل  الطفل  فقط  لي�ض  ب��دوره��ا 
الفنية  العمل  بور�ض  م��روراً  و  والر�سم  امل�سابقات  من 
والتعليمية و�سوًل اإىل املناف�سات اخلا�سة وغرها من 
الأن�سطة وامل�سابقات التي تنا�سب كل الفئات العمرية.

امل�ساركات  من  وغرها  امل�ساركة  هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تعد جزءا من التزام جمل�ض ال�سارقة للتعليم بواجبه 
املوؤ�س�سات  م��ع  و���س��راك��ات��ه  املجتمع  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف 
اإثراء  يف  امل�ساركة  يف  احلكومية  واجل��ه��ات  وال��دوائ��ر 
اأف��راد املجتمع  املقدمة والتي ت�ستهدف كافة  الربامج 

وحتقق املتعة والفائدة.
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تعد اآلم الظهر حالة �سائعة توؤثر على معظم النا�ص يف مرحلة ما من حياتهم. وهناك اأ�سباب 
عديدة للمعاناة من هذه احلالة املزعجة، والتي ميكن من خالل معرفتها، منع الإ�سابة.

وتقول اخت�سا�سية العالج الطبيعي �ساّمي مارغو من mindyourbackuk.com: "الو�سع 
ال�سيئ للج�سم ي�ساهم ب�سكل كبري يف اآلم الظهر، خا�سة يف ال�سنوات الأخرية مع ظهور العمل 

من املنزل، ويف كثري من الأحيان، العمل من الأريكة اأو ال�سرير اأو من�سدة املطبخ".
و�سعك  يكون  اأن  ل�سمان  اإجراوؤها  ميكن  التي  ال�سهلة  التعديالت  بع�ص  هناك  احلظ،  وحل�سن 

اليومي اأكرث مالءمة للظهر.

املقود خلف  منحنيا  اجللو�ص   .1
يف  اجللو�ض  اأث��ن��اء  طويلة  ل��ف��رتات  "النحناء  م��ارغ��و:  تقول 
الظهر  ع�����س��الت  ت��وت��ر  يف  يت�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ق��ي��ادة  مقعد 
واجل���ذع وال��ب��ط��ن، م��ا يقلل م��ن اإم���داد ال���دم ب��ه��ا. واجللو�ض 
منحنيا اإىل الأمام خلف املقود، بالإ�سافة اإىل البقاء يف و�سع 
واحد لفرتة طويلة من الوقت، ميكن اأن يوؤثر حقا على �سحة 

عمودك الفقري".
ال��ق��ي��ادة ع��ن طريق  ال��ف��ق��ري عند  اأن حتمي ع��م��ودك  وي��ج��ب 
والركبتني  املقعد،  على  بالكامل  ال��ورك��ني  و�سع  م��ن  التاأكد 

اإىل تعديل مقعدك  ال��ورك��ني. وق��د حتتاج  اأدن��ى قليال من 
قليال لهذا الغر�ض.

واأ�سافت: "تاأكد من اأن م�ستوى عينك اأعلى بكثر من 
ولي�ض  قليال  للخلف  مائال  مقعدك  يكون  واأن  املقود 

اإىل  بالإ�سافة  درج��ة.   90 بزاوية  متاما  م�ستقيما 
اأخذ فرتات راحة منتظمة اأي�سا".

2. ال�سرتخاء 

على املكتب
فمن  �سائعا،  اأم���را  الآن  اأ���س��ب��ح  امل��ن��زل  م��ن  العمل  لأن  ن��ظ��را 

املحتمل اأن مكان العمل �سيكون بعيدا كل البعد عن املثالية.
بطريقة  اإع��داده��ا  يتم  ل  قد  املكتبية  العمل  م�ساحات  وحتى 
حلماية  م��ث��ال��ي��ة 
ع�������م�������ودك 

الفقري.
من  الفقري  وعمودك  رقبتك  �سحة  تدعم  اأن  يجب  ولذلك 
خالل اجللو�ض مع كون اأذنك وكتفك ووركك يف خط متنا�سق، 

مع اإراحة الكتفني.
"جرب اجللو�ض مع و�سع ظهرك على ظهر  وتقول مارغو: 
�سا�ستك  واج��ع��ل  الأر�����ض  ع��ل��ى  م�ستوية  وق��دم��ي��ك  ال��ك��ر���س��ي 

اأمامك مبا�سرة على م�ستوى عينك".

هاتفك يف  التحديق   .3
يتجول الكثر منا حمدقني يف الهاتف يف اأيدينا. وميكن اأن 

يزيد هذا من خطر تعر�سنا للقلق التكنولوجي.
واأو�سحت مارغو: "عند الوقوف للنظر اإىل هاتفك، مبا يف 
املثال، اجعل  �سبيل  انتظار على  ذلك عندما تكون يف �سف 
اأذن����ك وك��ت��ف��ك وورك����ك وك��اح��ل��ك يف ���س��ف واح����د. حاول 
على  للح�سول  احل��ائ��ط  و�سع ظهرك على  م��ع  ال��وق��وف 
يتعلق  م��ا  ويف  اجل�سم.  لو�سع  املنا�سب  الو�سع  ع��ن  فكرة 
النظر  جتنب  ميكنك  ك��ان  اإذا  مما  حتقق  الهاتف،  بفح�ض 
اإليه اأثناء امل�سي. وبدل من ذلك، انتظر حتى جتل�ض اأو تقف 
ب�سكل مريح يف اأف�سل و�سع للوقوف والنظر اإىل ال�سا�سة على 

م�ستوى العني".

الأريكة على  النوم   .4
العمل  بعد  الأريكة  بالراحة قليال على  ت�سعر  اأن  ال�سهل  من 

وجتد نف�سك تنجرف اإىل النعا�ض.
ووف��ق��ا مل��ارغ��و ف���اإن "النوم ع��ل��ى الأري���ك���ة اأم���ر م��غ��ري، ومن 
ال�سائع اأن ت�ستيقظ بعد ذلك مع ت�سنج يف العنق ب�سبب �سوء 
على  ال�ستلقاء  عند  للنوم،  و�سعية  اأف�سل  اإن  النوم.  و�سعية 
جانبك، وتت�سمن الدعم وفقا للمنحنى الطبيعي للم�ساعدة 
اأن  الفقري، وبالتايل، ميكن  يف �سمان حماذاة جيدة للعمود 
و�سادة  و�سع  ح��اول  ذل��ك.  يف  امل�سطحة  الو�سادة  ت�ساعد 
تنام  ك��ن��ت  )اإذا  �ساقيك  ب��ني 
حتت  اأو  ج����ان����ب����ك(  ع����ل����ى 
على  تنام  كنت  )اإذا  ركبتيك 

ظهرك(".

بطنك على  النوم   .5
عندما تنام ليال، ميكن اأن يوؤثر و�سعك حقا على �سحة 
هو  بطنك  على  "النوم  م��ارغ��و:  وتك�سف  الفقري.  عمودك 
اإىل حد بعيد اأ�سواأ و�سع ل�سحة ظهرك. اإنه اأمر �سيئ ب�سكل 
خا�ض لعمودك الفقري اإذا كنت تدير راأ�سك اإىل جانب واحد 
ملتوي  و�سع  يف  الرقبة  على  احل��ف��اظ  اإن  للتنف�ض".وتقول 
اإجهاد  م��ن  ال��رق��ب��ة  اآلم  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ال��ل��ي��ل مي��ك��ن  ط����وال 

الع�سالت.وميكن اأن يوؤدي التواء الراأ�ض والرقبة اإىل اأمل يف 
الرقبة والكتفني واأعلى الظهر.

مفا�سل  على  اأي�سا  ي�سغط  البطن  على  "النوم  واأ���س��اف��ت: 
رك��ب��ت��ك، وال���ت���ي ت��ك��ون م��ت��ج��ه��ة لأ���س��ف��ل يف امل��رت��ب��ة، وحتمل 
النوم  ت�ستطيع  ل  كنت  طبيعي".واإذا  غر  و�سع  يف  قدميك 
اإل على بطنك، تو�سي مارغو باحلفاظ على راأ�سك م�ستقيما 
ت�ساعد  اأن  "ميكن  وتقرتح:  رقبتك.  على  ال�سغط  لتخفيف 
العمود  على  احل��ف��اظ  اأي�����س��ا يف  البطن  اأ���س��ف��ل  �سلبة  و���س��ادة 

الفقري م�ستقيما".

واحدة �ساق  على  التكاء   .6
قد يكون من املريح اأكر اأن تقف وت�سع وزنا اأكرب على جانب 
واحد من ج�سمك اأكر من الآخر من خالل التكاء على �ساق 
واحدة، ومع ذلك، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل زيادة ال�سغط على 

جانب واحد من اأ�سفل الظهر والورك.
ب��اخ��ت��اللت يف  ت�ساب  ق��د  ال��وق��ت  "مبرور  م��ارغ��و:  وبح�سب 
الع�سالت حول منطقة احلو�ض، ما قد ي�سبب اإجهادا واأملا يف 
الو�سعية، اعتد على  اأ�سفل الظهر والأرداف. ولتح�سني هذه 

الوقوف مع توزيع وزنك بالت�ساوي على كال ال�ساقني".

حالة �سائعة توؤثر على معظم النا�ص يف مرحلة ما من حياتهم

الو�ضعيات الـ6 اليومية التي ت�ضبب اأمل الظهر وكيفية الوقاية

م�ضروبات احلمية »ت�ضر بوظائف املخ 
وتزيد من خطر فقدان الذاكرة«!

ف��ق��د وج����د ب���اح���ث���ون م���ن ال���ولي���ات 
ال�سناعية  امل��ح��ل��ي��ات  اأن  امل��ت��ح��دة 
تبطئ عملية التمثيل الغذائي ما 
قد ي��وؤدي اأي�سا اإىل زي��ادة خطر 
ال�سكري. ومن  الإ�سابة مبر�ض 
املحليات  جتعل  اأن  اأي�سا  املرجح 
ح�سا�سية  اأق����ل  ال���ت���ذوق  ب���راع���م 

لل�سكر.
يف  امل��ن�����س��ورة  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
اأن  اإىل   JCI Insight جملة 
اإىل تناول  الأف����راد  ق��د يدفع  ه��ذا 
والأطعمة  امل�����س��روب��ات  م���ن  امل���زي���د 

ال�سكرية لتجربة النكهة احللوة.
كلية  م������ن  ال����ب����اح����ث����ون  واأج�������������رى 
والعلوم  وال��ف��ن��ون  ل���الآداب  دورن�سيف 
اختبارات  كاليفورنيا،  جنوب  بجامعة 
ا�ستهلكت  التي  الفئران ال�سغرة،  على 
احلرارية،  ال�سعرات  املنخف�سة  املحليات 
، وACE-K، و�ستيفيا  ال�سكرين  مثل 
م�سروبات  يف  ع�����ادة  ت���وج���د  )وال����ت����ي 
تعر�ست  اأن���ه���ا  ووج�����دوا  احل��م��ي��ة(، 

ل�سعف طويل الأمد يف الذاكرة.

واأ�سار الباحثون اإىل اأنه بالنظر اإىل اأن الختبارات اأجريت 
اأن نقول على  اأننا ل ن�ستطيع  على الفئران فاإن هذا يعني 

وجه اليقني اأن هذا يوؤثر على الب�سر بنف�ض الطريقة.
ومع ذلك، ت�سر الدرا�سة اإىل اأن �سرب املراهقني مل�سروبات 
احل��م��ي��ة ه���ذه ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى ذاك��رت��ه��م يف وق���ت لح���ق من 

احلياة.
يف  امل�����س��ارك  امل��وؤل��ف  كانو�سكي،  �سكوت  الربوفي�سور  وق���ال 
ال��درا���س��ة، م��ن ج��ام��ع��ة ج��ن��وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا: " يف ح��ني اأن 
ل  اأن��ه  اإىل  بال�سرورة  ت�سر  ل  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج 
ينبغي لأي �سخ�ض اأن ي�ستهلك املحليات املنخف�سة ال�سعرات 

احلرارية ب�سكل عام ،
املنخف�سة  للُمحليات  املعتاد  ال�ستهالك  اأن  تربز  اأنها  اإل   
ال�����س��ع��رات احل���راري���ة خ���الل احل��ي��اة امل��ب��ك��رة ق��د ي��ك��ون له 

تاأثرات غر مق�سودة وطويلة الأمد".
وخالل الدرا�سة، اأعطى الفريق الفئران مياها حمالة بعدة 
احلرارية،  ال�سعرات  منخف�سة  ال�سكر  من  خمتلفة  بدائل 
بينما  �ستيفيا.  و   ،ACE-Kو ال�����س��ك��ري��ن،  ذل���ك  يف  مب��ا 
العادي  امل��اء  على  الفئران  من  منف�سلة  جمموعة  ح�سلت 

مع طعامها.
موؤلفو  وق���ام  بالغة،  واأ�سبحت  ال��ف��ئ��ران  من��ت  �سهر،  وب��ع��د 

الدرا�سة بتقييم ذاكرتها با�ستخدام اختبارين خمتلفني.
واأظهرت الختبارات اأن الفئران التي كانت ت�سرب امل�سروبات 

اختبارات  اجتياز  يف  �سعوبة  واجهت  ن�ساأتها،  اأثناء  املحالة 
الذاكرة مقارنة بالفئران التي �سربت املاء العادي فقط.

وقال الباحثون اإن الفئران اأعطيت م�ستويات من التحلية 
تقع �سمن "امل�ستويات اليومية املقبولة"، 

التجربة  ك��ان��ت  ل��ذا  فقط".  واح���دا  "حُمليا  اأع��ط��ي��ت  كما 
ذلك  اختبار  م��ن  يتمكنوا  مل  )حيث  الإم��ك��ان  ق��در  واقعية 
على الب�سر(، لتك�سف النتائج عن الآثار ال�سلبية ل�ستهالك 

كمية مقبولة من التحلية.

"رهيبة" للغاية على  "م�سروبات احلمية" لها تاأثريات  اأن بدائل التحلية امل�ستخدمة يف  ت�سري الأبحاث ب�سكل متزايد اإىل 
ال�سحة.

يف  خطرية  م�ساكل  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  املراهقة  �سن  يف  ال�سناعية  املحليات  تناول  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  ووتو�سلت 
الذاكرة طويلة املدى يف وقت لحق من العمر.
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�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

CN ل�ست�سارات اجلودة رخ�سة رقم:4260966 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

�سنيكرز لالحذية الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3883718 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

CN كالود للتجارة رخ�سة رقم:3884343 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

CN خلدمات للطباعة رخ�سة رقم:4019711 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة ليلة اجلمعة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1104459-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كراج املتمكن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1119030 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة غامن �سامل خمي�ض عبيد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون �سما الفالح للحالقة الرجالية   

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1912414 
تعديل مدير / اإ�سافة �سم�ض الدين باتاراثيل باتاراثيل كويانى حاجى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سم�ض الدين باتاراثيل باتاراثيل كويانى حاجى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف قائد �سيف احمد

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون �سما الفالح للحالقة الرجالية 
SAMA ALFALAH GENTS SALON 

اإىل /�سالون �سما الفالح للحالقة الرجالية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
SAMA ALFALAH GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : فا�سن زون للحالقة الرجالية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1084146 
تعديل مدير / اإ�سافة ريتون �سو�سيل �سوكومال �سو�سيل

تعديل وكيل خدمات / حذف هداف طناف بخيت طناف املنهاىل
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فا�سن زون للحالقة الرجالية

FASHION ZONE GENTS SALOON

اإىل/فا�سن زون للحالقة الرجالية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
FASHION ZONE GENTS SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيزاج لتعهدات الفراح واملنا�سبات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 2256141 

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيزاج لتعهدات الفراح واملنا�سبات 

BEZAG PLEDGES FOR WEDDINGS AND EVENTS 

اإىل /بيزاج للمقاولت والديكور 

BEZAG CONTRACTING AND DECORATION

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( 4330015

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها 4100002

تعديل ن�ساط / حذف تنظيم احلفالت واملنا�سبات 9000102

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

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

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

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : برا�سايت فلوار لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1180836 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد �سامل فرج �سامل بن ما�سى %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سعيد �سامل فرج �سامل بن ما�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف روح المني حممد نور المني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد �سامل فرج �سامل بن ما�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدامللك �سراج احلق

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ برا�سايت فلوار لل�سيانة العامة ذ.م.م
PARASITE FLOWER GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ فلوار زون لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
FLOWER ZONE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : افراح المارات خلدمات الفراح

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1338904 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعد ح�سن احمد قرعان من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعد ح�سن احمد قرعان من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف �سعاع عبداهلل على املن�سورى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ افراح المارات خلدمات الفراح
AFRAH AL EMIRATE WEDDING SERVICES

اإىل /افراح المارات خلدمات الفراح - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
AFRAH AL EMIRATE WEDDING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كى غورى خلدمات التو�سيل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم: 1117912 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كى غورى خلدمات التو�سيل 

K GHOURI DELIVERY SERVICES 

اإىل/اأردرنوو خلدمات التو�سيل 

ORDERNOW DELIVERY SERVICES

تعديل ن�ساط / اإ�سافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية 4791018

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

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

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

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم: 1021502 
تعديل مدير / اإ�سافة ا�سفاق ح�سني

تعديل وكيل خدمات / حذف �سيف ح�سن �سالح عبداهلل ال�سعيدى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم العرب 

AL ARAB RESTAURANT 

اإىل /مطعم العرب - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL ARAB RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ما�سرت كي لالأعمال امليكانيكية والكهربائية 

 CN وال�سحية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م رخ�سة رقم: 3996428 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
اإ�سم جتاري من/ ما�سرت كي لالأعمال امليكانيكية والكهربائية وال�سحية - �سركة  تعديل 

ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MASTER KEY MEP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بلوم جويلز لدارة العمليات الت�سويقية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
BLOOM JEWELS MANAGEMENT AND MARKETING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ادارة العمليات الت�سويقية 7320002
تعديل ن�ساط / حذف املقاولت وال�سيانة والأعمال املتعلقة بها 50042

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

اإع����������الن
و  التدخني  للوازم  �سودري  �سلطان   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سجائر اللكرتونية ذ.م.م رخ�سة رقم: 4197958 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان حممد عمر فاروق �سودرى من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان حممد عمر فاروق �سودرى من 25 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان حممد عمر فاروق �سودرى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان حممد عمر فاروق �سودرى من 25 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمزه باروت احمد خليفه ال�سويدى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ع�سام خلف الرا�سد
تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سلطان �سودري للوازم التدخني و ال�سجائر اللكرتونية ذ.م.م
SULTAN CHOWDHURY VAPE ELECTRONIC SMOKING SUPPLIES L.L.C L.L.C

اإىل/ �سلطان �سودري للوازم التدخني و ال�سجائر اللكرتونية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
SULTAN CHOWDHURY VAPE ELECTRONIC SMOKING SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

CN لبز للديكور الداخلي  رخ�سة رقم:3863765 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

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

IN �سلفر للعطور رخ�سة رقم:1001613 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 7650/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1682/2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )15،916،453 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : زاهد باري  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - برج امل�سرف - الطابق 14 - مكتب رقم 
 3005495192 رقم  مكاين   0557909785 رقم  متحرك  دبي.  بلدية  بجوار   1407

املطلوب اإعالنه : 1- ها�سم حممد ف�سيح غاين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   15،916،453 وق��دره  به 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 70197

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف �لتنفيذ رقم 10825/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ �سيك بقيمة )60.000( �ستون الف درهم اإماراتي 

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - �ض م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية �سيتي افنيو  

املطلوب اإعالنه : 1- دليب كومار - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
الر�سوم  مبلغ  اىل  بالإ�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   60000 وق��دره  به 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�إعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ديو�يل �ستيفن �ولكومني   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003352/ 

اإىل املحكوم عليه : اديوايل �ستيفن اولكومني
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11498.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : اركالند للتجارة العامة - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين 
919202 رقم القيد بال�سجل التجاري  : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 
ب��اأن��ه ق��د مت  1527063 مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة الإق��ت�����س��اد وال�سياحة يف دب��ي   :
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
ال��ع��دل حم��اك��م دبي  2022/9/29 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب  ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2022/9/30 وعلى من لديه  بتاريخ 
املعني ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1103 ملك 
ح�سني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�ض 
وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  2999333-04 م�سطحباً   :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70533

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سلو�سنز 4 موبيليتي - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب yo412-004 ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - 
ديرة - هور العنز - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ 
م م( ، رقم الرخ�سة : 663441 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1679538 مبوجب 
هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
احل�سابات  لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف 
: 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70640

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سما اخلليج للطباعة - �ص ذ م م  
العنوان : حمل رقم )B3( ملك بلدية دبي - بردبي / را�ض اخلور - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 632098 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1051589 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/4/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/9 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سعدي وم�ساركوه 
 - ف��الح��ي  ي���داهلل  ح�سني  ملك   1103 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�سابات  لتدقيق 
 04-2999333  : 2999555-04 فاك�ض   : التجاري - هاتف  بردبي - اخلليج 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70533

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : زرافيت لالزياء  
العنوان : مكتب رقم 406 ملك عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن تاله - ديرة - الرا�ض 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�ض   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 722833 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1562567 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 واملوثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب 
 04-3962410  : هاتف   - هرير  -ام  بردبي   - لوتاه  احمد  نا�سر  ملك   123 رق��م 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3962415  : فاك�ض 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70640

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات
ب��ردب��ي - اخلليج   - ف��الح��ي  ي���داهلل  1103 ملك ح�سني  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�ض : 2999333-04  مبوجب هذا 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
اركالند للتجارة العامة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/30 2022/9/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70533

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
تعلن  2517721-04  مبوجب هذا   : فاك�ض   04-2517720  : - هاتف 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ص  4 موبيليتي  �سلو�سنز 
 2023/1/11 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/9
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70640

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات
ب��ردب��ي - اخلليج   - ف��الح��ي  ي���داهلل  1103 ملك ح�سني  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
مبوجب   04-2999333  : فاك�ض   04-2999555  : ه��ات��ف   - ال��ت��ج��اري 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا 
لت�سفية �سما اخلليج للطباعة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/4/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70533

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�سر احمد لوتاه - بردبي -ام هرير - هاتف 
: 3962410-04 فاك�ض : 3962415-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
زرافيت  اأعاله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  وال�سياحة يف دبي 
لالزياء وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70640

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�علن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  326/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن الوحدة رقم 1408 الواقعة مبنطقة معي�سم الول يف دبي ، والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق الثالث ع�سر - الدائرة القانونية  
املطلوب اإعالنه : ح�سن علي �سربا  

عنوانه : دبي -  الرب�ساء - مدينة دبي لالنتاج - منطقة معي�سم الأول - لجو في�ستا - ايه - الطابق 14 - �سقة 1408 - 0503413331 
hassan@gmial.net -

بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/2/1 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض 3  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : لجو 

في�ستا ايه - رقم العقار : 1408 - امل�ساحة : 116،59 مرت مربع - التقييم / 655،343/40 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�علن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  257/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن الوحدة رقم 908 واملوقف رقم CBI-231 - الواقعة مبنطقة نخلة جمرا - 

مارينا ابارمتنت�ض 6 - مبنى رقم 6 - يف دبي ، والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - 

الطابق الثالث ع�سر - الدائرة القانونية - مكاين : 3414190570  
املطلوب اإعالنه : رامي باهي ح�سن اأبوزيد - عنوانه : دبي - بردبي - نخلة جمرا - مارينا ابارمتنت�ض 6 - مبنى رقم 6 - الطابق 9 - �سقة 

 ramy@gmial.net  -  0506549665  -  1313578415 مكاين   -  908
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمرا - رقم 
الر�ض 1998 - رقم البلدية : 0-381 - امل�ساحة : 162.18 مرت مربع - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 6 - رقم 

الوحدة : 908 - التقييم : 2.191.259.04 درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�ملو�سوع : �إعلن مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
ن�سر )الإعالن املو�سح اأدناه( على نفقة طالبة الإعالن 

ال�سيدة/ اأ�سماء بنت الهادي الطرهوين )اجلن�سية : تون�ض( 
مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �ل�سرعية )حمكمة �لأ�سرة(
يف �لدعوى رقم 2022/1139م )�أحو�ل �سخ�سية(

اىل املدعى عليه / عمار حممد علي �سرف 
وجن�سيته / اأردين 

العنوان : جمهول حمل الإقامة 
حيث اأن املدعية / ا�سماء بنت الهادي الطرهوين اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى اأعاله 
والتي تطالب فيها : )الطالق لل�سرر ، ح�سانة الإبنة ، اأجرة احلا�سنة ، نفقات اأخرى( فيقت�سي 
ح�سورك اأمام قا�سي الدائرة الوىل باملحكمة يف ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم الإثنني املوافق 
2023/2/6م وذلك لالجابة على الدعوى. ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل 

عند يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
حتريرا يف يوم / اخلمي�ض املوافق 2023/1/19م. 

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�إعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  

�أجياد لل�ستثمار �ض ذ م م  وميثلها مديرها �حمد عبد�هلل �حمد �ملل �سركة �أور للمقاولت �ض ذ 
م م وميثلها مديرها �حمد عبد�هلل �حمد �ملل   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002357/ 
اإىل املحكوم عليه : اأجياد لال�ستثمار �ض ذ م م  وميثلها مديرها احمد عبداهلل احمد املال - العنوان : دبي �سارع 
بور�سعيد مكتب 610 ملك ال�سقر لدارة العقارات  ، �سركة اأور للمقاولت �ض ذ م م وميثلها مديرها احمد عبداهلل 

احمد املال - العنوان : دبي �سارع قوز ال�سناعية الثالثة م�ستودع رقم 13 ملك حممد عبداهلل احمداملال 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سنع خط الربق لالبواب والنوافذ وميثلها ال�سيخ حمدان عبداهلل حممد �سيف ال�سرقي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 265243.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد ها�سق بوليدكات   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0008808/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ها�سق بوليدكات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد ب�سر �سعيد ب�سر املهري - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 18850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ركن �ملدينة ملقاولت �لبناء ذ م م 
تياجار�جان بال�سوبر�مانيان   

�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0009073/ 
اإىل املحكوم عليه : ركن املدينة ملقاولت البناء ذ م م  

تياجاراجان بال�سوبرامانيان
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الكرامة لتجارة مواد البناء - ذ م م يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 15698.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70555 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - خالد �حمد حممد   
�ل�سخ�سية  �لأحو�ل   SHCEXSHPAF2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000250/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد احمد حممد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 0.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70591 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�إعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0005710 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عبداهلل علي حم�سن - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي )ة( / ابو اخلر جنيب علي 

وعنوانه / ال�سارقة رقم الهاتف : 506775322 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/3م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�إعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0005215 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اوتليت للمطابخ ومن ميثلهم قانونيا  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/11 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70640 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�علن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 857/2022/18 عقاري جزئي   
املنظورة يف : الدائرة الإبتدائية العقارية الثانية رقم 92 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء لعدم اإلتزام امل�سرتى بواجباته التعاقدية وعدم �سداد كامل ثمن الوحدة 
مع اإلغاء ت�سجيل الوحدة رقم 715 م�سروع مينا من ا�سم املدعي عليه واإعادة ت�سجيلها با�سم املطور )املدعية( 

5% وذلك  القانونية  الفائدة  مع  درهم   1،733،552.40 وقدره  مبلغ  وامل�سدد  املدفوع  العربون  مبلغ  مب�سادرة  احلكم   -3
عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من ك�سب بتفويت فر�سة ا�ستثمارها بالبيع لغر املدعي عليه حمل الدعوى. 4-الزام املدعي 

عليه بامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.   
املدعي  : عزيزي ديفليومبنت�ض - �ض ذ م م 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الأوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى كونراد بيزن�ض تاور - �سقة 1505  
املطلوب اإعالنه : 1- انيوبوجن روب�سون نام�سو - �سفته : مدعي عليه 

 / اأع��اله ل�سالح  املذكورة  الدعوى  2023/1/18 يف  بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
عزيزي ديفليومبنت�ض - �ض ذ م م بحكمت املحكمة : مبثابة احل�سوري - بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املحررة بني املدعية واملدعي 
715 مب�سروع عزيزي مينا وباإلغاء ت�سجيلها احلا�سل  2022/2/25 واملتعلقة ب�سراء الوحدة العقارية رقم  عليه املوؤرخة يف 
با�سم املدعي عليه واإعادة ت�سجيلها با�سم املدعية والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70591 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�علن حكم بالن�سر 
يف  �لدعوى 871/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف : دائرة امل�سارف الإبتدائية التجارية الثالثة رقم 257 
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ 4،874،540 درهم  اربعة مليون وثمامنائة واربعة و�سبعون الف وخم�سمائة واربعون 

درهما والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 15/7/2022 وحتى ال�سداد التام لكامل املديونية.   
املدعي  : بنك ملي ايران 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اأبوهيل - ديرة - دبي - مبنى �سيتي باي بيزن�ض �سنرت - �سقة الرابع 407  
وميثله : �سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا  

 املطلوب اإعالنهم : 1- �سهرمان للتجارة العامة )�ض ذ م م( 2- جميد رحمت اهلل طالع ، 3- رحيم اقا طالع - �سفتهم : مدعي عليهم 
والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  بالزام   2023/1/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
و�سبعمائة  ال���ف  وارب���ع���ون  ارب��ع��ة  وخم�سمائة  م��الي��ني  )ارب��ع��ة  دره���م   4،544،785.64 وق����دره  مبلغ  بالت�سامن  وال��ث��ال��ث 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  5% �سنويا  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  و�ستون  واربعة  دره��م  وثمانون  خم�سة 
2000 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة  24/8/2022 وحتى ال�سداد التام ، والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�علن بالن�سر 
يف �ملنازعة رقم 134/2023/461 نز�ع حمدد �لقيمة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة ع�سر رقم 766  
 /2 465/2018 نزاع جتاري للدعوى احلالية واعتباره جزءا منها.   1/ �سم ملف نزاع تعني خربة جتاري رقم  مو�سوع املنازعة : 
الزام املتنازع �سده ب�سداد مبلغ 373،524 درهم قيمة راأ�ض املال ال�ستثماري امل�سار اليه يف تقرير اخلربة يف النزاع 465/2018. 3/ 
الزام املتنازع �سده ب�سداد الفائدة القانونية على املبالغ املطالب بها بن�سبة 9% حتت�سب من تاريخ ال�ستحقاق ولغاية متام ال�سداد. 4/ 

الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف.   
املتنازع : فردين �سالح �ساحلى نزاد - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - بناية اركيديا - مقابل الطاير لل�سيارات - بجانب حمطة 

مرتو جي جي كو مكتب رقم 306 ، هاتف رقم 0501800265 - 043555230 وميثله : حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي  
املطلوب اإعالنه : بهرام عبدالكرمي تاك ن�سان - �سفته : متنازع �سده.    

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة  1/ �سم ملف نزاع تعني خربة جتاري رقم 465/2018 نزاع جتاري 
امل�سار  ال�ستثماري  امل��ال  راأ���ض  قيمة  دره��م   373،524 مبلغ  ب�سداد  �سده  املتنازع  ال��زام   /2 منها.   ج��زءا  واعتباره  احلالية  للدعوى 
 %9 بن�سبة  املبالغ املطالب بها  القانونية على  الفائدة  املتنازع �سده ب�سداد  الزام   /3  .465/2018 النزاع  اليه يف تقرير اخلربة يف 
حتت�سب من تاريخ ال�ستحقاق ولغاية متام ال�سداد. 4/ الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
2023/1/26 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70608

�لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�علن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 919/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة الإبتدائية العقارية الثانية رقم 92 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بطرد املدعي عليه من العني كون يده عليها يد غا�سبه وردها للمدعية 
باحلالة التي كانت عليها قبل الغ�سب والر�سوم وامل�ساريف. 

املدعى : هدى را�سد كرم البلو�سي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - 
�سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ا�سنب التجاري - �سقة 3901  

املطلوب اإعالنه : 1-جمعه داد موىل داد - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بطرد املدعي عليه من العني كون يده 

عليها يد غا�سبه وردها للمدعية باحلالة التي كانت عليها قبل الغ�سب والر�سوم وامل�ساريف.  
التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2023/1/30 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 7832/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

ب�سداد   ، نزاع جتاري   859/2022 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )24300.96 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : النور�ض لطالء املعادن - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي 
- �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى القرن 21 - �سقة 403 

املطلوب اإعالنه :1 - بيفر جلف للمقاولت - �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 24300.96 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 7046/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم جتاري كلي 202-624 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)48376446.24 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ض م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع 

بور�سعيد - مبنى بناية بنك دبي التجاري - �سقة بنك دبي التجاري - مقابل ديرة �سيتي �سنرت  
2- كوكينادي براديب كومار راي -  1-بافاجوتو راج��ورام �سيتي - �سفته : منفذ �سده  ،  املطلوب اإعالنهم : 

�سفته : منفذ �سده ، 3- مودلر كون�سبت�ض �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 

وامل�ساريف.  الر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   48376446.24
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13755 بتاريخ 2023/1/23 

�إعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �أحمد �سمرة علي حممد �ل�سحي   

�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005411/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد �سمرة علي حممد ال�سحي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ نب�ض للهواتف - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10951.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608
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املبا�سر  ال��ب��ث  حلقات  ث��اين  ال��ي��وم  م�ساء  تعر�ض 
وذلك  ال��ث��ال��ث  مو�سمه  يف  املنكو�ض  ب��رن��ام��ج  م��ن 
عرب قناتي اأبوظبي وبينونة والذي تنظمه جلنة 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
التعريف  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  اإط������ار  يف  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
الُهوية  بناء  يف  دوره  وتعزيز  ال�سعبي،  ب��امل��وروث 
ب�سفته  املنكو�ض،  فن  اإب��راز  خ��الل  من  الوطنية، 

واح����ًدا م��ن ال��ف��ن��ون الإم��ارات��ي��ة ال��رتاث��ي��ة لغناء 
ال�سعر النبطي.

للحلقة  التحكيم  جل��ن��ة  ت�����س��وي��ت  نتيجة  ك��ان��ت 
من  مت�سابقني  ت��اأه��ل  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ق��د  ال�سابقة 
ال�����س��ع��ودي��ة ه��م��ا ع��ب��د اهلل اجل����الب امل����ري الذي 
ح�����س��ل ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة 48 درج����ة وم���ب���ارك غامن 
درجة   47 على  ال��ذي ح�سل  الدو�سري  عمار  اآل 

طالب  وهم  املتبقني  الأربعة  املت�سابقني  وانتظار 
احلديد املري من قطر، وفهد عبد اهلل الربيعي 
املن�سوري من  املن�سوري وراكان عاي�ض الربيعي 
امل��ري من ال�سعودية،  الإم���ارات، وف��رج احلميدان 
نتيجة ت�سويت اجلمهور التي �ستقرر تاأهل اثنني 

منهم لال�ستمرار يف املناف�سة.
طالب  املت�سابق  م��ن  ك��ل  املو�سم  ه��ذا  يف  وي�سارك 

امل��ري م��ن قطر  امل��ري وعلي �سامل علي  احل��دي��د 
وف��ه��د ع��ب��دهلل اأح��م��د امل��ن�����س��وري وراك����ان عاي�ض 
طالب املن�سوري و�سعود فراج الربيعي املن�سوري 
ويا�سر حمد يا�سر اجلنيبي من الإم���ارات، و من 
ال�سعودية كل من فرج حمد را�سد املري وعبدهلل 
�سالح حمد املري و مبارك غامن مبارك اآل عمار 
العجمي وحممد  ه��ادي  الدو�سر و حممد ح�سن 

بن �سامل حممد القحطاين وعاي�ض فالح �سامل 
و علي  الهاجري  الهاجري وفي�سل فهد عبداهلل 
دعيكان �سالح املري وظافر حلبابي وماجد مبارك 
راجح القحطاين، ومن الكويت عبدالهادي حمد 
را�سد حمد املري واأخراُ من �سلطنة عمان حممد 

بن �سامل بن ح�سني الرا�سدي.
اإحياء  اإع���ادة  اإىل  املنكو�ض”   “ برنامج  يهدف  و 

التوا�سل  الأ����س���ي���ل، وم���د ج�����س��ور  امل��ن��ك��و���ض  ف���ن 
ب��ني اجل��ي��ل ال��ق��دمي، وج��ي��ل ال�����س��ب��اب بتعريفهم 
واأب���رز رموزه  اأدائ���ه،  باملنكو�ض، واأحل��ان��ه، وف��ن��ون 
حملًيا و خليجًيا، واحلفاظ على املوروث الثقايف، 
وت�سجيله من�سًة ثقافية ثابتة ينطلق نحو العاملية 
من خالل التعريف بهذا الفن الرتاثي، واأ�ساليب 

اأدائه، واأبرز وجوه هذا الفن اخلليجي الأ�سيل.

اليوم.. انطالق ثاين حلقات البث املبا�ضر لربنامج املنكو�س مبو�ضمه الثالث

والتوزيع   ل��ل��ن�����س��ر  الأده������م  دار  ع���ن  ����س���در 
للكتاب  ال���دويل  ال��ق��اه��رة  معر�ض  مبنا�سبة 
“رحلة  ال�����س��ي��م��ي  ال��ن��اق��د د.ب���ي���وم���ي  ك���ت���اب 
وجدانية يف اأعمال   حممد ال�سحات ال�سعرية  
القاهرة  معر�ض  مبنا�سبة  نقدية”  درا���س��ة 

الدويل للكتاب ، 
ا�ستهله مبقدمة قال فيها يف حلظة  وال��ذى 
اأ�ساءت يل دروب��ا متعددة من دروب  نورانية 
عاملا  متوهجا،  عاملا  اأم��ام��ي  وفتحت  ال�سعر، 
وقد  مت�سعا،  رحبا  عاملا  الأط���راف،  مرتامي 
باقتحامه  وت���ف���رده؛  ان��ت��ب��اه��ي مت��ي��زه  ل��ف��ت 
هذه  وراء  م��ا  اأكت�سف  ك��ي  وج�����س��ارة،  ب��ج��راأة 
هذا  ك��ل  وراء  اأن  فعلمت  ال��ري��ة.  امل�����س��اح��ة 
النابغ امللهم حممد  ال�ساعر  ال�سعري  الزخم 
حم��م��د ال�����س��ح��ات ال��راج��ح��ي، ف��اح��ت��ار لبي، 
وت��اه عقلي، ومل اأع��رف من اأي��ن اأب��داأ، وكيف 
اأدخل ل�سخ�سية، واإبداع هذا ال�ساعر القدير، 
الذي رّوع ذهني، ولكني قررت اأن ا�ستل قلمي 
الروائع  واأدخ��ل ملواجهة هذه  من غمده، 

متعددة الآفاق.
 وي�سيف د. بيومي فوجدت اأن طبائع 
باأن  قلمي  وتلوي  تلزمني  املو�سوع 
اأر���س��د، واأح����دد م��ع��امل ومالمح 
املتوهجة  الإب��داع��ي��ة  التجربة 
م��ن خ��الل �سعره، وم��ا ه��و �سر 
ال�سعرية  ل��رح��ل��ت��ه  امل��خ��ا���ض 
معارفها،  ت�����ع�����ددت  ال����ت����ي 
وكذلك  ثقافاتها،  وتنوعت 
كان  وكيف  حركته،  �سرعة 
ال�سحات،  حممد  ال�ساعر 
العطاء  ي��زال متوهج  ول 
-بارك اهلل يف عمره- فهو 
التي  بالنحلة  لديَّ  اأ�سبه 
ل تكل ول مت��ل؛ فدوما 
ع�سلها  ل���ن���ا  ت���ن���ت���ج  م����ا 

ال�سهي.  وامل���ذاق  ال��ف��ّع��ال،  الأث���ر  ذا  و�سهدها 
اإىل مر�ساه، ولكن قبل  وركبت قاربي لأ�سل 
واليقني،  احل��ب،  �سواطئ  على  اأر�سو معه  اأن 
ومنابت الإزهار، والإثمار، اأحببت اأن اأخربكم 
اأحد �سعراء  ال�سحات يعد  ال�ساعر حممد  اأن 
م�سر الذين تاأثروا، واأثروا يف احلياة الأدبية، 
وكان لن�ساأته يف قريته ال�سهرية، وكذلك يف 
يف  كبر  ت��اأث��ر  ال�سعبي  زي��ن��ب  ال�سيدة  ح��ي 

اأعماله الإبداعية،
ال�سادقة،  الكلمة  م��ع  موهبته  جتلت  وق��د   
التي تغنى فيها بع�سقه وهيامه، وحبه لوطنه 
ال��ذي ع�سقه، و�ساغه  ال�سعر  من خ��الل فن 

بلغة اأ�سيلة، اأبرزت موهبته املتوهجة.

الالتي  وال�����درر،  ال��الآل��ئ  لتلك  ت��ن��اويل  ويف 
ا���س��ت��خ��رج��ه��ا ���س��اع��رن��ا حم��م��د ال�����س��ح��ات من 
بحره اللجّي، وك�سف عنها غطاءها، و�سقلها 
�ساعرنا  اأن  اأرى  املتباينة،  ال�سعرية  ب��اأدوات��ه 

�ساعر ح�سا�ض،
 مرهف امل�ساعر، ذو ذوق رفيع، ملا يحتويه من 
�سفاء النف�ض، ورقة الإح�سا�ض، ومن اخليال 

اجلامح. 
اأن ن��ب��ح��ث م��ع��ا ع���ن تلك    وم����ن ه��ن��ا لب����د 
ال��ع��وام��ل اخل��الق��ة ال��ت��ي ك��ّون��ت م��ن حممد 
ال�سحات �ساعرا متاألقا فريدا؛ تلك العوامل 
ال�سعر  ل��درب  دفعا  به  دفعت  التي  ال�ساعرية 

ال�سعيب.

اأعلنت جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي انتهاء 
الن�سخة  بختام  لحتفالها  اخلا�سة  الرتتيبات 
مب�سابقة  الفائزين  وتكرمي  والع�سرين،  الثالثة 
ال�سيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكرمي بفرعيها 
الذكور  ختام  حفل  يقام  حيث  والإن����اث،  ال��ذك��ور 
23 يناير بينما يقام حفل الإناث  اليوم الإثنني 

24 يناير اجلاري، وذلك مبقر جمعية  الثالثاء 
النه�سة الن�سائية يف دبي. 

واأ�ساد امل�ست�سار اإبراهيم حممد بوملحه م�ست�سار 
ل��ل�����س��وؤون الثقافية  ال�����س��م��و ح��اك��م دب���ي  ���س��اح��ب 
للجائزة،  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  والإن�����س��ان��ي��ة 
به  ق��ام��ت  ال���ذي  املتميز  والعمل  الكبر  باجلهد 

ال��وح��دات الإداري����ة ب��اجل��ائ��زة وف���رق عملها، من 
التي  النهائية  للت�سفيات  املتميز  تنظيمها  خالل 
اجلائزة  مبقر  املا�سية،  الأي���ام  م���دار  على  ج��رت 
جمعية  وم��ق��ر  ل��ل��ذك��ور  دب���ي  يف  امل��م��زر  مبنطقة 

النه�سة الن�سائية مبنطقة املمزر لالإناث. 
48 من  ب��ل��غ  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  اإن  بوملحه  وق���ال 

الذكور و54 من الإن��اث وذل��ك من خالل فروع 
امل�سابقة ال� 6 حيث متكن 10 من الذكور و 11 
الفرع  يف  النهائية  للم�سابقة  التاأهل  الإن��اث  من 
الأول وهو حفظ القراآن الكرمي كاماًل، اأما الفرع 
الثاين 20 جزًءا، تاأهل فيه 9 من الذكور و13 
تاأهل  اأج���زاء؛  ع�سرة  الثالث  والفرع  الإن���اث،  من 

والفرع  الإن����اث  م��ن  و15  ال��ذك��ور  م��ن   12 فيه 
الرابع خم�سة اأجزاء للمواطنني تاأهل فيه 6 من 
والفرع اخلام�ض خم�سة  الإن��اث،  و8 من  الذكور 
اأجزاء للمقيمني ممن ل تزيد اأعمارهم عن ع�سر 
�سنوات؛ تاأهل فيه 5 من الذكور و5 من الإناث، 
اأجزاء للمواطنني  ثم الفرع ال�ساد�ض وهو ثالثة 

تاأهل  �سنوات  ع�سر  عن  اأعمارهم  تزيد  ل  الذين 
فيه 6 من الذكور و2 من الإناث. 

ووجه بوملحه، الدعوة للجمهور الكرمي حل�سور 
تكرمي هذه الكوكبة من حفظة كتاب اهلل تقديرا 
يف  ال�ستمرار  على  للمحافظة  وحتفرهم  لهم 

احلفظ واملراجعة. 

»رحلة وجدانية يف اأعمال حممد ال�ضحات ال�ضعرية« 
.. درا�ضة نقدية  للدكتور بيومي ال�ضيمي 

دبي للقراآن حتتفل بختام م�ضابقة هند بنت مكتوم للقراآن يومي 23 و24 يناير 

بجائزة  الفائزين  اأ���س��م��اء  ع��ن  بال�سارقة  الثقافة  دائ���رة  ك�سفت 
ال�سارقة لالإبداع العربي – الإ�سدار الأول يف ن�سختها ال� 26 و 
التي اأطلقت حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة ، حيث 
الدول  خمتلف  من  ومت�سابقة  مت�سابقاً   18 الفائزين  عدد  بلغ 
اجل��ائ��زة وهي:  م��ن  ال�ستة  الأدب��ي��ة  احل��ق��ول  وذل���ك يف  العربية 
ال�سعر والرواية والق�سة الق�سرة والن�ض امل�سرحي واأدب الطفل 

والنقد .
وكان �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وّجه بنقل الحتفاء بالفائزين 
ال�سارقة  يف  الثقافة  دائ���رة  �سرعت  وق��د  العربية  ال��ب��ل��دان  اإىل 
2019 حيث الدورة الثانية  بتنفيذ توجيهات �سمّوه منذ العام 
والع�سرين التي اأقيمت يف جمهورية م�سر العربية يف اأّول تنّقل 
لها خارج الدولة فيما يتم العداد حالياً لتنظيم فعاليات الدورة 

احلالية يف اململكة الأردنية الها�سمية يف �سهر اأبريل القادم .
الثقافية  ال�����س��وؤون  اإدارة  مدير  الق�سر  اإب��راه��ي��م  حممد  ق��ال  و 
ال�سارقة لالإبداع  اأمني عام جائزة  ال�سارقة  الثقافة يف  دائ��رة  يف 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  حظيت  اجل��ائ��زة  اإن  الأول  الإ����س���دار  ال��ع��رب��ي- 

بدعم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وا�ستندت اإىل روؤية ثقافية 
ا�ستثنائية يف البحث عن املنجز الأدبي الأول لكّتاب وكاتبات من 
هوية  للجائزة  �سّكل  ال��ذي  الأم��ر   ، العربي  الوطن  بلدان  كافة 
وخ�سو�سية ثقافية بو�سفها احتفاء وحا�سنة للمبدعني يف كافة 

الأجنا�ض الأدبية .
واأ�ساف الق�سر ان اجلائزة اأوجدت على مدى دوراتها املتتالية 
ال��ع��رب��ي��ة مبئات  املكتبة  ورف����دْت  ال��ت��ن��ّوع  غ��زي��رة  اإب��داع��ي��ة  بيئة 
الإ�سدارات ال�سعرية والروائية والق�س�سية والنقدية وامل�سرحية 
هذه  ويف  وا�سعة  عربية  م�ساركة  دورة  ك��ل  يف  اجل��ائ��زة  ت�سهد  ،و 
يوؤ�سر  اأدب��ي يف م�سهد  400 عمل  اأك��ر من  ا�ستقطبت  الن�سخة 
اإىل اأهمية امل�سابقة لدى الكّتاب العرب واجلائزة تفتح اأبوابها يف 

كل ن�سخة من اأجل البحث عن مبدعني جدد .
 18 ف��وز  ال��دائ��رة ع��ن  الثقافية يف  ال�����س��وؤون  اإدارة  واأع��ل��ن مدير 
مت  التي  الأع��م��ال  م��ع  والع�سرين  ال�ساد�سة  ال���دورة  يف  مت�سابقاً 
اإل��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة التحكيم، وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج على  ال��ت��ن��وي��ه 
غالب  الأول:  ال�سعر  جم��ال  يف  ال��ف��ائ��زون  اأوًل:  ال��ت��ايل:  النحو 
اأحمد عبده العاطفي من )اجلمهورية اليمنية( عن جمموعته 

)اأ�سياء كثرة لتخ�سني( و الثاين: �سالم جليل عبداحل�سني من 
الثالث:  و   ) العراق( عن جمموعته ) حياة مقو�سة  )جمهورية 
عن  ال�سورية(  العربية  )اجلمهورية  من  العبد  حممود  عبداهلل 
الق�سة  جم��ال  يف  الفائزون  امل��اء(.ث��ان��ي��اً  مع  )تنا�ض  جمموعته 
الق�سرة الأول: رهام حممود عي�سى من )اجلمهورية العربية 
ال�سورية ( عن جمموعتها )�سمك بحري( و الثاين: كامل حممد 
و  ���س��وارع(  )اأولد  جمموعته  عن  )فل�سطني(  من  يا�سني  كامل 
العربية(  م�سر  )جمهورية  من  فكري  ن�ساأت  ن��وره��ان  الثالث: 
ال��ف��ائ��زون يف  ع��ن جمموعتها )ع��ن��دم��ا اأ���س��ب��ح��ت رج��اًل(.ث��ال��ث��اً 
جمال الرواية : الأول علي عواد عبداهلل خ�سر من )جمهورية 
العراق( عن روايته)�سطاآن الرماد( و الثاين: اأحمد �سيدي من 
)اجل��م��ه��وري��ة الإ���س��الم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة( ع��ن رواي��ت��ه )ال��ذي��ب( و 
الثالث: اأن�ض الفياليل من )اململكة املغربية( عن روايته )قلبي 
يحيا يف كولورادو و ميوت يف الق�سر الكبر ( .رابعاً الفائزون يف 
اإباء م�سطفى اخلطيب من )اجلمهورية  امل�سرح : الأول  جمال 
العربية ال�سورية( عن م�سرحيتها) فرا�سة الأندل�ض( و الثاين: 
عن  ال�سورية(  العربية  )اجلمهورية  من  امل�سفي  من�سور  خلود 

اأمين  اأم����رة  ال��ث��ال��ث:  و  ج����وان«(  »دون  )ع��ا���س��ق��ات  م�سرحيتها 
م�سرحيتها  ع��ن  العربية(  م�سر  )جمهورية  م��ن  ب���دوي  اأح��م��د 
هوري  حممد  حيدر  الأول   : الطفل  :اأدب  .خام�ساً  ال��دي��ك(   (
)�ساأر�سم  جمموعته  ع��ن  ال�سورية(  العربية  )اجلمهورية  م��ن 
من  ال���دامي  حممد  �سعد  هناء  وال��ث��اين:  بالق�سائد(  اأحالمكم 
)جمهورية م�سر العربية( عن جمموعته )حديقة جدي بالل( 
و الثالث: اإبراهيم عي�سى حممد علي من )اجلمهورية اليمنية( 

عن جمموعته )اأ�سئلة ملونة( .
خلف  ع�سام  اإمي���ان  الأول   : النقد  جم��ال  يف  ال��ف��ائ��زون  �ساد�ساً: 
ال��ع��رب��ي��ة( ع��ن درا���س��ت��ه��ا )ال�سعر  ك��ام��ل م��ن )ج��م��ه��وري��ة م�سر 
التكنولوجي / ال��ت�����س��ارع  ال��رق��م��ن��ة يف ���س��وء  ال��ع��رب��ي وحت����ولت 

التاأطر النظري والبعاد التطبيقية( و الثاين : حممد ح�سانني 
ال��ع��رب��ي��ة( ع��ن درا�سته  ،م���ن )ج��م��ه��وري��ة م�سر  اإم����ام ح�����س��ان��ني 
)ال�سعر العربي من العمودية اإىل العمود الوم�سة »وجع م�سن 
»اأمنوذجا( و الثالث: وفاء مفتاح )ابنة يو�سف ( من )اجلمهورية 
الزمن  يف  العربي  ال�سعر  )م�ستقبل  درا�ستها  ،ع��ن  اجل��زائ��ري��ة( 

الرقمي(.

الإعالن عن الفائزين بجائزة ال�ضارقة لالإبداع العربي
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ت�سهد دراما رم�سان املقبل، تقدمي عدد من امل�سل�سالت 
ل�سيما  اجلمهور،  باهتمام  دائماً  حتظى  التى  ال�سعبية 
فئات  ب��ني  الأك���رب  الفئة  م��ن  تكون قريبة  اأح��داث��ه��ا  واأن 

اجل��م��ه��ور، واخ��ت��ار ع���دد م��ن ال��ن��ج��وم ت��ق��دمي الدراما 
يتوا�سل  التى  اأعمالهم  فى  العام  هذا  ال�سعبية 

ت�سويرها حالياً ا�ستعداداً للعر�ض فى ال�سهر 
اأب���رزه���م حم��م��د رم�سان،  ول��ع��ل  ال���ك���رمي 
واأحمد  العزيز  ويا�سمني عبد  كرارة  اأمر 
رم�سان  حممد  النجم  ال��ع��و���س��ى.وي��ق��دم 
وذلك  عليها  اعتاد  التى  ال�سعبية  ال��درم��ا 
خالل م�سل�سل "العمدة" حيث انتهى من 

تدور  التى  اأحداثه  كبر من  ت�سوير جزء 
بطولة  فى  وي�سارك  زينب،  ال�سيدة  حى  فى 

العمل زينة، هالة �سدقى، اإميان العا�سى، 
ف�ساىل،  م���ن���ة  ك���������س����اب،  م�����ى 

بيومى  دا������ض،  اأح���م���د 
فريدة  ف��������وؤاد، 

فتحى،  بكر،اأحمد  ج��ورى  ال�سقا،  ع�سام  الن�سر،  �سيف 
ط���ارق ال��ن��ه��رى، جم���دى ب���در، ط���ارق ال��د���س��وق��ى، وعدد 
اآخر من الفنانني، تاأليف واإخ��راج حممد �سامى و�سارك 
طارق  مهاب  واحل���وار  ال�سيناريو  فى 
واإن�����ت�����اج ����س���رك���ة م���ي���دي���ا هب 

�سعدى – جوهر.
اأم���ر ك���رارة اأي�����س��اً يقدم 
ال����درام����ا ال�����س��ع��ب��ي��ة فى 
م�سل�سله اجلديد "�سوق 

الكانتو"، حيث يعود كرارة للون ال�سعبى الذى قدمه فى 
اأك��ر م��ن عمل �سابق حقق م��ن خ��الل جن��اح��ات كبرة، 
حيث تدور اأحداث �سوق الكانتور فى اإطار �سعبى وحتديًدا 
مى  والعمل   ،1922 عام  البلد  بو�سط  البالة  �سوق  فى 
العزيز  عبد  ن�سار،  مها  الوهاب،  عبد  فتحى  الدين،  عز 
خميون، تامر نبيل، ثراء جبيل، �سلوى عثمان، �سياء عبد 
اآخ��ر من  اإدري�����ض وع��دد  �سريف  التهامى،  اأحمد  اخلالق، 
املنباوى  واإخ��راج ح�سني  الفنانني وتاأليف هانى �سرحان 
واأحمد  ال��ع��زي��ز  عبد  �سيرنجى.يا�سمني  �سركة  واإن��ت��اج 
م�سل�سلهما  يف  ال�سعبية  الدراما  يقدمان  اأي�ساً  العو�سى 
اجلديد "�سرب نار" وذلك بعدما حققا جناحاً كبراً 
يف م�سل�سل "اللى مالو�ض كبر" العام قبل املا�سى، 
امل�سرى،  م��اج��د  بطولتة  يف  ي�����س��ارك  وال��ع��م��ل 
�سهر املر�سدى، دنيا امل�سرى، هدى التربى، 
ب��دري��ة طلبة،  اأح��م��د غ��زى، امي��ان ال�سيد، 
اأحمد عبد اهلل، تي�سر عبد العزيز، تامر 
جم��دى واآخ��ري��ن، وت��األ��ي��ف نا�سر عبد 
فكرى  م�سطفى  واإخ�����راج  ال��رح��م��ن 

واإنتاج �سركة �سيرنجى.

حممد رم�ضان واأمري كرارة ويا�ضمني والعو�ضى جنوم الدراما ال�ضعبية يف رم�ضان

املمثلة  اأمام  وقوفك  عن  تتحدثني  • كيف 
ال���ق���دي���رة ج��ول��ي��ا ق�����س��ار ال���ت���ي ل��ع��ب��ت دور 
خ��ال��ت��ك يف )ع م��ف��رق ط��ري��ق(، ك��م��ا غرها 
الفيلم،  ���س��ارك��ن يف  ال��ل��وات��ي  امل��م��ث��الت  م��ن 
َجَمَع نخبة مهمة من ممثلي  اأن��ه  خ�سو�ساً 

الدراما اللبنانية؟ وماذا اأ�ساف اإليك 
وجودك معهم يف هذا الفيلم؟
اأمام  الوقوف  كثراً  يهمني   -

مم��ث��ل��ني ل��دي��ه��م جت�����ارب يف 
ي�سبه  التمثيل  لأن  امل��ج��ال، 
ل��ع��ب��َة ك���رة ال��ط��اول��ة )بينغ 
الطرُف  ك���ان  واإذا  ب���ون���غ(، 

اللعب  ي���ج���ي���د  الآَخ���������ر 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د ن���غ���رق يف 
ح��ق��ي��ق��ة املَ�������س���ه���د ول 

اإىل  ن����ه����ت����م 

اآَخر،  اأو لأي �سيء  اأمامنا  الكامرا املوجودة 
وهذا ما ح�سل معي يف كل م�سهد �سّورُته مع 

املمثلة جوليا ق�سار.
كانت  التي  والطريقة  النظرات  خالل  فمن 
تنظر فيها اإيّل، كنُت اأ�ست�سّف منها الإح�سا�ض 

احلقيقي.
بالعمل  ت�سرفت كثراً  وقد 
اللواتي  امل���م���ث���الت  م����ع 
)ع  ف���ي���ل���م  يف  ����س���ارك���ن 
لأنهن  ط��ري��ق(  م��ف��رق 
مي�������ل�������ك�������ن خ��������ربة 
وجت��رب��ة ك��ب��رة يف 
ال���ت���م���ث���ي���ل، وه����ذا 
�ساعدين  الأم���������ر 
خ�سو�ساً  ك��ث��راً، 
امل���������س����اري����ع  اأن 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل 
ُت�������ن�������ف�������ذ يف 

اأوقات متقاربة، بل ان املمثل ميكن اأن يغيب 
لفرتة من الزمن بعد كل فيلم ي�سارك فيه. 
امل�سل�سالت بني  بع�ض  اأ���س��ارك يف  اأنني  وم��ع 
الفيلم والآخ��ر، ولكن البتعاد لفرتة ي�سكل 

حافزاً للممثل كي يعطي من كل قلبه.
ال�سينمائية  التجارب  من  العديد  • خ�سِت 
املهمة. كيف تتحدثني عن موقع )ع مفرق 
ط��ري��ق( م��ق��ارن��ًة م��ع الأف���الم الأخ���رى التي 

�ساركِت فيها؟
- فيلم )ع مفرق طريق( �سّكل جتربة جميلة 
ك��م��م��ث��ل��ة، واخ����رتُت  اإيّل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ج���دي���دة 
امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه لأ���س��ب��اب ع���دة، اأب���رزه���ا اأنني 
املُْخِرجة لرا �سابا كما  اأحرتم كثراً جتربة 
ولأن  العمل،  يف  �ساركوا  الذين  املمثلني  كل 
ال��ف��ي��ل��م ن��اع��م ج���داً وب�����س��ي��ط ول��ي�����ض معقداً 
العائلة  اأف����راد  لكل  ومي��ك��ن  الإط����الق،  على 

م�ساهدته.
حب،  كلها  الأج����واء  ك��ان��ت  الت�سوير  خ��الل 
الأرز،  منطقة  يف  ال��وق��ت  م��ن  ف���رتًة  وع�سنا 

وهذا الأمر اأْفرحني لأنني اأعي�ض يف دبي.
على  �سّجعني  ال���ذي  الأول  ال�سبب 
مفرق  )ع  يف  امل���������س����ارك����ة 
الن�ض  ه�����و  ط�����ري�����ق( 
لأنه جعلني اأ�سحك، 
الفيلم  �ساهد  وق��د 
عائلتي  اأف����راد  ك��ل 
وع��������������������رّبوا ع���ن 
مبا  �سعادتهم 
����س���اه���دوه 
�����س����واء 

م�ستوى  على  اأو  ال�سخ�سيات  م�ستوى  على 
جانب  اإىل  الفيلم  ف��اإن  ذل��ك،  الطبيعة.اإىل 
ر�سائل  يحمل  ف��اإن��ه  وظ��ري��ف��اً،  ب�سيطاً  كونه 
ن��ع��رف��ه��ا ج��م��ي��ع��اً، ل��ك��ن م��ن امل��ف��ي��د اأن نعود 
واأن نطّبقها يف حياتنا، خ�سو�ساً  ونتذكرها 
اأن  ميكن  حياتنا  يف  مرحلة  يف  جميعاً  اأن��ن��ا 
التي  ال�سريعة  احل��ي��اة  يف  غرقنا  اأن��ن��ا  جن��د 
الو�سيلة  هي  والطبيعة  اأنف�سنا،  عن  تبعدنا 
الوحيدة التي ت�سمح لنا باأن نعود اإىل ذواتنا 

وحقيقتنا.
لني  تف�سّ املُ�����ْخ�����ِرج�����ني  م����ن  اأي  وم�����ع   •

التعامل؟
- ت��ع��اون��ُت م��ع الكثر م��ن املُ��ْخ��ِرج��ني، وكل 
��ِرج لديه طريقته اخلا�سة يف العمل. يف  خُمْ
بداية عملي يف الدراما التلفزيونية، �سعرُت 
والتلفزيون،  ال�سينما  ِرجي  خُمْ بني  بالفارق 
خ�سو�ساً اأنني معتادة على العمل يف ال�سينما 
التلفزيوين  الت�سوير  منط  بينما  وامل�سرح، 
يختلف متاماً عن منط الت�سوير ال�سينمائي، 

بني  التعاطي  يف  كبر  اختالف  يوجد  كما 
املُْخِرجني ال�سينمائيني والتلفزيونيني.

اأخ����راً،  ب���داأ يتغر  ال��و���س��ع  اأن ه���ذا  وم���ع 
ُيَطبِّق  اأن  يريدون  املُْخِرجني  بع�ض  ولكن 
اأحاول  واأنا  تعليماتهم بحذافرها،  املمثل 
ال��ه��روب م��ن ه���ذا الأم����ر لأن���ه ي�سلب من 
املمثل حرية الت�سرف يف ال�سخ�سية التي 
ال�سينما  يف  العمل  ل  اأف�سّ يلعبها.ولذلك، 

لأنه يكون لدى املمثل الوقت الكايف كي يغرق 
اأكر من مرة مع  يف ال�سخ�سية واأن يجّرب 
التلفزيون  يف  الت�سوير  اإيقاع  بينما  املُْخِرج، 
د يجب اللتزام به،  �سريع وهناك وقت حمدَّ
املُْخِرج،  يعجب  ومل  املَ�سهد  ت�سوير  مت  واإذا 
ووفق  فقط  ثانية  مرة  الت�سوير  يعيد  فاإنه 
م��ا ي���راه م��ن��ا���س��ب��اً، ول��ك��ن ه���ذا الأم����ر بدا 

يتغّر يف الفرتة الأخرة.
�����ِرج م��ع��نّي اأري�����د اأن  ل ي��وج��د خُمْ
اأت���ع���ام���ل م���ع���ه، ب���ل ي��ه��ّم��ن��ي اأن 
اأتعامل مع اجلميع من دون 
اأرغب  ولكنني  ا�ستثناء، 
يف اأن اأخو�ض جتارب 
اأكر  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
اأق����������ّدم  واأن 
املزيد من 

الأفالم، لأن امل�ساريع التلفزيونية 
متاحة دائماً.

اأ�سارك  اأن  بالطبع  واأمتنى 
املقبلة  ال����ف����رتة  خ������الل 
الأعمال  م���ن  امل���زي���د  يف 
خ�سو�ساً  التلفزيونية، 
الوا�سح  التطور  ظ��ل  يف 
ال�����ذي ت��ع��ي�����س��ه ال���درام���ا 
الن�ض  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 

والإنتاج والإخراج.

)ع مفرق طريق( �سّكل جتربة جميلة جديدة بالن�سبة اإيّل كممثلة

ربى زعرور : اأرغب يف اأن اأخو�س 
جتارب �ضينمائية اأكرث

ُتعّد ربى زعرور من املمثالت اللبنانيات اللواتي جنحن يف اأن يفر�سن ح�سورهن ب�سكل خا�ص وا�ستثنائي على ال�سا�ستني الكبرية وال�سغرية، 
معتمدًة على موهبة كبرية واأداء عفوي وبعيد عن التكلف.زعرور التي قّدمت اآخر اأعمالها )ع مفرق طريق( اإىل جانب اأهّم ممثالت الدراما 

اللبنانية، حتّدثت  عن هذه التجربة وموقع هذا الفيلم مقارنًة مع اأفالمها الأخرى، وعن جتربتْيها يف ال�سينما والتلفزيون:
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عالمة رئي�ضية ت�ضيب فمك.. اأكرث 
اأعرا�س مر�س ال�ضكري �ضيوعا!

ال�سكر يف  اأخبار ارتفاع م�ستويات  اأن تك�سف عن  ال�سرب  ميكن لعاداتك يف 
الدم. وميكن اأن ي�ستمر مر�ض ال�سكري دون اكت�سافه ل�سنوات عديدة قبل 
اأن تقرر امل�سكلة التي توؤدي اإىل ظهور الأعرا�ض - ارتفاع م�ستويات ال�سكر 
اأعرا�ض  التحذيرية.  وغالبا ما يتم ت�سنيف  العالمات  ال��دم - حتفيز  يف 
مر�ض ال�سكري على اأنها عامة، ما يرتك املر�سى غر مدركني لوجود خطاأ 
ما، وفقا ل� NHS. ومع ذلك، فاإن اأحد اأعرا�ض مر�ض ال�سكري "الأكر 
وفقا  العطا�ض،  ه��و  الأ�سخا�ض"  م��ن  "العديد  ت�ستهدف  وال��ت��ي  �سيوعا" 
 Diabetes.co.uk موقع  وي�سرح  املتحدة.  اململكة  يف  ال�سكري  ملركز 
"الأولية"  الأع��را���ض  اأح��د  هو  امل��ف��رط،  العط�ض  اأو   ،Polydipsia اأن 
بالعط�ض من وقت لآخر،  ي�سعر اجلميع  اأن  بد  وبينما ل  ال�سكري.  ملر�ض 
تو�سح البوابة ال�سحية بالتف�سيل العالمات املنذرة التي ميكن اأن ت�ساعد 
موقع  ويقول  ال�سكري.  مر�ض  اأعرا�ض  كاأحد  املتزايد  العط�ض  حتديد  يف 
Diabetes.co.uk: "ن�سعر جميعا بالعط�ض يف اأوقات خمتلفة خالل 
النهار. وتناول املاء الكايف يوميا )عدة اأكواب( مهم جدا لأن املاء �سروري 
ذل��ك تنظيم درج���ة ح���رارة اجل�سم  للعديد م��ن وظ��ائ��ف اجل�����س��م، مب��ا يف 
والتخل�ض من الف�سالت. ومع ذلك، اإذا كنت ت�سعر بالعط�ض طوال الوقت 
اأو كان عط�سك اأقوى من املعتاد وا�ستمر حتى بعد اأن ت�سرب، فقد يكون ذلك 
الرئي�سية  الأ�سباب  واأحد  عالمة على اأن ثمة يف ج�سمك اأمراً لي�ض جيدا". 
بجفاف  اأو  موؤقت  بجفاف  اإم��ا  م�سحوبا  يكون  ما  غالبا  الُعطا�ض  اأن  هو 
اإخ��م��اد العطا�ض ع��ن طريق  ال��ف��م. وع���الوة على ذل��ك، ل ميكن  طويل يف 
مف�سرة".  وغ��ر  "م�ستمرة  العالمة  ه��ذه  لأن  ال�سوائل  من  الكثر  �سرب 
�سيالحظون  ال�سكري  مر�سى  اأن   Diabetes.co.uk موقع  وي�سيف 
اأي�سا اأنهم يخرجون اأكر من خم�سة لرتات من البول يوميا. واإذا واجهت 
هذه العالمات املنذرة التي ت�سر اإىل العط�ض ال�سديد، فمن املهم اأن ترى 
العطا�ض  الأخ���رى، يحدث  ال�سكري  اأع��را���ض مر�ض  غ��رار  وعلى  طبيبك. 
مبر�ض  م�سابا  ت��ك��ون  وعندما  ال���دم.  يف  ال�سكر  م�ستويات  ارت��ف��اع  ب�سبب 
لت�سفية  اأك���رب  بجهد  العمل  اإىل  كليتاك  ت�سطر  امل��ع��ال��ج،  غ��ر  ال�سكري 

وامت�سا�ض ال�سكر الزائد يف الدم.
يتم  مواكبتها،  ت�ستطيع  ل  نقطة  اإىل  ال�سغرة  الأع�ساء  ت�سل  وعندما 
اإفراز اجللوكوز الزائد يف البول، و�سحب ال�سوائل من اأن�سجتك، ما يجعلك 

.Mayo Clinic م�سابا باجلفاف، وفقا لتقارير
املهم  من  ذل��ك،  وم��ع  بالعط�ض.  ال�سعور  ل��زي��ادة  ذاتها  الو�سفة  هي  وه��ذه 
مالحظة اأن امل�سكالت ال�سحية الأخرى، التي ترتاوح بني الإ�سهال وتعفن 

الدم، ميكن اأن حتفز اأي�سا على ظهور هذه العالمة.
ما  ال�سكري  مر�ض  لأع��را���ض  الكاملة  القائمة  ت�سمل   ،NHS ل���  ووف��ق��ا 

يلي:
ال�سديد. بالعط�ض  • ال�سعور 

اأكر من املعتاد، خا�سة يف الليل. متكرر  ب�سكل  • التبول 
ال�سديد. بالتعب  • ال�سعور 

الوزن وفقدان كتلة الع�سالت. • فقدان 
ببطء. تلتئم  • اجلروح 

الروؤية. و�سوح  • عدم 

• ما العامل امل�سرتك بني الملا�ص واقالم الر�سا�ص؟
ال��ك��رب��ون ه��و ق����وام الأمل���ا����ض وه���و ق����وام امل����ادة ال��ت��ي ت��ك��ت��ب ب��ه��ا اأقالم 

الر�سا�ض
الذين اطلق عليهم لقب الع�سى؟ ال�سعراء  عدد  • كم 

22
البحر؟ برغوث  هو  • ما 
- نوع كبر من الروبيان

ال�سطناعي  ال��ت��ف��ري��خ  ا���س��ت��خ��دم  م��ن  اأول  ه��م  م��ن   •
للدواجن؟

- امل�سريون القدماء
العريف؟ باحلكم  املق�سود  • ما 

• هل تعلم اأن اأقرب جنم اإىل الأر�ض هي ال�سم�ض و تبعد حوايل 93 مليون ميل 
• هل تعلم اأن �سمك جلد الإن�سان ل يزيد عن 2 ملم ، و �سمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد الإن�سان 
با�ستثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآلف من  يحتوي على عدة 

العينني
• هل تعلم اأن عمر القرد ل يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة

• هل تعلم اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم اأن الن�سور ل متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ض

• هل تعلم اأن - الدلفني - هو اأذكى احليوانات الثديية
• هل تعلم اأن اقدم ج�سر يف العامل يعود تاريخه اإىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�سر حجري 

فوق نهر ملي�ض يف تركيا 
• هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ض عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 4.5 مرت 

• هل تعلم اأن لدى القطط 32 ع�سلة يف كل اأذن.

عازف املزمار
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زيت الأفوكادو 
اأو�����������س����������ى الأط���������ب���������اء 
ب������ا�������س������ت������خ������دام زي������ت 
الأفوكادو لحتوائه على 
العديد من القيتامينات 
د   ، اأ   ( ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ) ه����   ،
املعادن مثل  الكثر من 
البوتا�سيوم والأحما�ض 
اأوميجا  م��ث��ل  ال��ده��ن��ي��ة 
الفوليك  وح��م�����ض   3

وم�سادات الأك�سدة
نيوز(  )�سكاي  وبح�سب 

ي�سكل زيت الأفوكادو ما بني 30 و 40 يف املئة من الثمرة ، وهي من اأف�سل 
الزيوت البكر التي ميكن �سراوؤها على الإطالق. ويحتوي زيت الأفوكاتو 
واللتهاب،  لالأك�سدة  م�سادة  م��واد  على  يحتوي  حيث  عديدة،  مزايا  على 

وهو ما ل ينطبق على الزيوت الأخرى التي تخ�سع لعملية الت�سفية.
ي�ساعد  فهو   E فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  ي�سم  الأف��وك��ادو  زي��ت  اأن  ومب��ا 
بالكارتنويدات، وهي  يعرف  وما  املغذية،  العنا�سر  امت�سا�ض  اجل�سم على 
الأفوكادو  زي��ت  وي�ساعد  ال��ف��واك��ه.  يف  ب��الأ���س��ا���ض  ت��وج��د  ع�سوية  �سبغات 
اأمرا�ض  من  يقي  كما  الإن�سان،  دم  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  خف�ض  على 
القلب واللثة، ح�سب خرباء. كما يلجاأ البع�ض اإىل زيت الأفوكادو من اأجل 

ال�ستفادة من مزاياه يف العناية بال�سعر واجللد.

يف احدى الأ�ساطر ال�سينية يحكى ان �سبياً �سغراً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�سلح لعمل مزمار فاأ�سبح كي�سه ممتالأ مبقا�سات كثرة من املزامر 
يجل�ض بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعذب الأحل��ان وكان �سوت مزماره ي�سل مع الهواء اإىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�سمعه وكان هناك ح�ساناً ع�سق �سوت مزماره واحلانه الرائعه الهادئه احلاملة فكان كلما 
�سمعه يقرتب منه ويقف من�ستاً مثله مثل ان�سان وهو يتمايل براأ�سه ويهز ذيله معجباً بتلك النغمات ويوماً 
بعد يوم ا�سبح الأثنان �سديقان رائعان يذهبا معاً وياأتيا معاً وا�سبح احل�سان اهورا كما ا�سماه ال�سبي ينام 
عنده بجوار بيته ول يرتكه ابداً حتى ا�سبح ال�سبي فتى رائعاً ميتطي ح�ساناً رائعاً ل مثيل له يناديه مبزماره 

ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�سرعة. 
يف احد الأيام هجم على اململكة ال�سغرة اعداًء لها فاأخذوا الفتى من بني ا�سراهم والقوا به يف احدى اخليام 
و�سط ا�سرى كثرين خلف جبل �سغر خارج حدود اململكة فجل�سوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى 
حني وجد الفتى بجواره عوداً من البامبو فاأخذه بني يديه وب�سرعه ال�سانع املاهر قطعه اإىل ثالث قطع و�سنع 
منه ثالث مزامر خباأ اثنان وام�سك الثالث يف يده واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال احدهم: 
�سيجعل زمالءه احلرا�ض  املو�سيقى  باأن �سوت  اح�ض احد احلرا�ض  املالئكة تطر حولنا.. وعندما  باأن  اح�ض 

ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيداً لكنه كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
ليفك  وق��ام  ت�سلل  وب�سرعه  احل��را���ض  ال��ن��وم  وه���دوء حتى غ�سي  برقة  وت��اب��ع عزفه  غ��ره  وام�سك  الفتى  ع��اد 
اإىل اجلبل ال�سغر فوقف يعزف من فوقه ينادي  اإىل خ��ارج اخليمة ليهربوا بكل قوه  قيود زم��الءه وهربوا 
على ح�سانه وعندما و�سلت اأحلانه اإىل اذان احل�سان )اه��وارا( ا�سرع بدق اقدامه يف الأر�ض وكان من حوله 
يعرفونه ف�سرخ احدهم عرف )اهوارا( مكان الأ�سرى هيا لننقذهم ومن فورهم �سابقوا الريح على خيولهم 
حتى و�سولوا اجلبل يف الوقت املنا�سب وكان الفتى قد ام�سك باملزمار الثالث الأعلى �سوتاً يعزف به من بعيد 
لي�سمعه احلرا�ض ويظلوا يف نوم احلاملني وعندما و�سل ا�سدقاءه كانت قواه قد انهارت فرمى بنف�سه على ظهر 
ح�سانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�سك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �ستجد على مدخل 

اململكة متثاًل لفتى ميتطي ح�ساناً ويف يده مزمار.

اأع��ل��ن��ت ي��ك��ات��ري��ن��ا دمي��ي��ان��وف�����س��ك��اي��ا، م��ن خمترب 
قد  ال��ربد  ح�سا�سية  اأن  الرو�سي،   Gemotest

تكون بني اأعرا�ض اأمرا�ض خطرة.
وت�سر الدكتورة يف حديث ل�سحيفة "اإزفي�ستيا"، 
اإىل اأن احلكة والفقاعات والبقع ، تظهر على اجللد 
حتت تاأثر درجات احلرارة املنخف�سة. ومع ذلك 
اأعرا�ض  من  تكون  قد  لأنها  جتاهلها،  ع��دم  يجب 

اأمرا�ض خطرة مبا فيها ال�سرطان.
وتقول: "عند وجود ح�سا�سية من الربد، غالبا ما 
التي  واليدين  الوجه  على  احلكة  ال�سخ�ض  يقلق 
بعد ذلك تظهر على اجللد  القفازات.  ل حتميها 
الفقاعات والبقع، كما يح�سل عند التعر�ض لنبات 
ح�سا�سية  على  يطلق  لذلك  ال��ق��را���ض.  مثل  لذع 

الربد- القرا�ض البارد. ويف بع�ض احلالت ميكن 
اأن ي�سعر ال�سخ�ض باأمل يف املفا�سل والع�سالت".

ووف���ق���ا ل��ل��ط��ب��ي��ب��ة، ت��ث��ر درج�����ة ح������رارة ال���ه���واء 
ت�ساحبها  اإذا  خا�سة  احل�سا�سية  ه��ذه  املنخف�سة 
تناول  يثرها  اأن  كما ميكن  ورط��ب��ة.  ب���اردة  ري��اح 
م�سروبات باردة والآي�ض كرمي، وحتى ال�ستحمام 

املتباين.
ال����ربد  ح�����س��ا���س��ي��ة  ت����ك����ون  اأن  "ميكن  وت�����ق�����ول: 
م��ر���س��ا ث��ان��وي��ا- م���ن اأع���را����ض ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د اأو 
 Infectious( ال��ع��دائ��ي��ة  ال���وح���ي���دات  ك����رة 
فرو�ض  ب��ع��دوى  اأو    )Mononucleosis
املناعة  واأمرا�ض  الدم  واأمرا�ض  م�سخم اخلاليا، 
بعد  احلالة  تتح�سن  مل  واإذا  وال�سرطان.  الذاتية 

ا�ستخدام الأدوية امل�سادة للحكة والطفح اجللدي 
فعليه  الطبيب،  و�سفها  التي 

اأدوي�����ة جديدة  و���س��ف 
اأو�سع  ت��اأث��ر  ذات 

م��������������ن اأج��������������ل 
ت�سخي�ض 

ال�����������س�����ب�����ب 
�سي  �سا ل ا

وبدء العالج".
الطبيبة،  وت��و���س��ي 

ب��و���س��ع ك����رمي ده��ن��ي على 
امل��ن��زل، عندما  اليدين وال��وج��ه قبل اخل���روج م��ن 

يكون الطق�ض باردا.

خبرية تك�ضف خطورة ح�ضا�ضية الربد

طهاة يعملون داخل مركز موؤمترات لو�ص اأجنلز لعمل اأكرب بيتزا يف العامل تبلغ م�ساحتها 14101 قدًما 
مربعة يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا.    »رويرتز«


