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تناول �شمكة نهرية يعادل �شرب مياه ملوثة لـ 30 يوما
امل�صطادة  العذبة  املياه  اأ�صماك  تناول  اأن  اإىل  حديثة  درا���ص��ة  خل�صت 
الأمريكية هو مبثابة �صرب مياه تت�صمن ما  والأنهار  البحريات  من 
ي�صمى امللوثات الأبدية ملدة �صهر. وجرى ت�صنيع هذه املواد الكيميائية 
اإيجادها  وميكن  واحل���رارة،  امل��اء  ملقاومة  املا�صي  القرن  اأربعينيات  يف 
اأّن  اإل  الغذائية.  املواد  واأغلفة  واملن�صوجات  الال�صقة  الأوعية غري  يف 
بال�صطح  الفاعلة  باملواد  املُ�صماة  الكيميائية  املركبات  قابلية هذه  عدم 
الفلورية للتفكك، يوؤ�صر اإىل اأنها تراكمت مع الوقت يف الهواء والرتبة 

ومياه البحريات والأنهار والأطعمة وحتى يف ج�صم الإن�صان.
املركبات  ه��ذه  ا�صتخدام  على  اأ�صّد  قواعد  لفر�ض  ال��دع��وات  وت��زاي��دت 
الكبد  يف  مب�صاكل  تت�صبب  لأنها  الإن�صان،  ل�صحة  امل�صرة  الكيميائية 
وتوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة الكولي�صرتول يف الدم، بالإ�صافة اإىل انخفا�ض 

ال�صتجابة املناعية والإ�صابة باأنواع كثرية من ال�صرطان.
املياه  اأ�صماك  له  تعر�صت  ال��ذي  التلوث  كمية  قيا�ض  الباحثون  واأراد 
اأُخ��ذت من البحريات والأنهار  500 �صمكة  العذبة من خالل حتليل 
الأمريكية بني عامي 2013 و2015. وكان متو�صط معدل التلوث 
9،5 م��ي��ك��روغ��رام��ات ل��ك��ل ك��ي��ل��وغ��رام واح����د، ع��ل��ى م��ا اأ����ص���ارت درا�صة 
ومن بني كل  "اإنفايرمنانتل ري�صرت�ض".  الباحثني املن�صورة يف جملة 
بريفلورواأوكتان  بحم�ض  مّلوثاً  اأرباعها  ثالثة  ك��ان  امللوثة،  العينات 
م��ن بني  و���ص��رراً  امل��ل��وث��ات �صيوعاً  اأك���ر  اأح���د  ُي��ع��ّد  ال���ذي  ال�صلفونيك 
الآلف التي تنتمي اإىل املواد الفاعلة بال�صطح الفلورية. ويعادل تناول 
�صمكة واحدة تعي�ض قي املياه العذبة ال�صرب مدى �صهر من املياه امللوثة 
بحم�ض بريفلورواأوكتان ال�صلفونيك مبعدل 48 جزًءا لكل تريليون. 
اأّن  اإىل  واأ�صارت وكالة حماية البيئة الأمريكية يف تو�صيتها اجلديدة 
0،2 ج��زءاً من  اأك��ر من  اإذا مل تكن حتوي  اآمنة لل�صرب  املياه ُتعترب 

حم�ض بريفلورواأوكتان ال�صلفونيك لكل تريليون.

ملاذا تلفظ بع�ش اأ�شماك القر�ش معدتها؟
1975 رعب  ال��ع��ام  اإن��ت��اج��ه  ال����ذي مت   ،Jaws ال��رع��ب  ف��ي��ل��م  اأث����ار 
الكثريين من املحيطات والكائنات البحرية، كما خلق اآراء متباينة عن 

اأ�صماك القر�ض، التي عادة ما ُي�صاء فهمها.
وبح�صب العلماء فاإن اأ�صماك القر�ض ل ت�صبح يف املحيط بهدف البحث 
ارتباك  ب�صبب  هجماتها  تاأتي  بل  واف��رتا���ص��ه،  ملهجامته  الإن�صان  عن 
امل��اء، فقد حتاول  ي�صبح يف  اإن�صانا  القر�ض  �صمكة  راأت  ف��اإذا  اأو ف�صول، 
التحقق منه، ما يوؤدي اإىل هجوم عر�صي. ومع ذلك، يوؤكد العلماء اأن 
اأ�صماك القر�ض تخاف من الب�صر، بقدر ما يخافون منها. ووفقا ملركز 
العقود  وخالل  فاإنه  القر�ض،  اأ�صماك  بدرا�صة  املخت�ض  "ريفكوي�صت" 
املا�صية، مت العثور على خملفات ل تخطر على البال يف بطون اأ�صماك 
الف�صالت  والعديد من  وذخائر غري منفجرة  بال�صتيك  القر�ض من 
الأخرى. وحل�صن احلظ فاإن بع�ض اأنواع اأ�صماك القر�ض تتمتع بقدرة 
على "لفظ معدتها" خارجا، للتخل�ض من الف�صالت التي مل تتمكن 
عملية حيوية  "انقالب املعدة"  اأو  "لفظ املعدة"  من ه�صمها. يعترب 
يتخل�ض فيها ج�صم القر�ض من اأي حمتويات ل ي�صتطيع حم�ض املعدة 
اأنها احلل الأمثل لتخلي�ض  تفكيكها بال�صكل ال�صحيح واملطلوب، كما 

تلك الأ�صماك من الف�صالت التي مل يكن عليها ابتالعها.

�شاعة اآبل تك�شف اإ�شابة �شيدة مبر�ش خطري 
ك�صفت امراأة خم�صينية اأن �صاعة اآبل �صاهمت يف اإنقاذ حياتها، بعد اأن 
من  لها  تتعر�ض  مل  قاتلة  قلبية  بحالة  اإ�صابتها  اإىل  بتنبيهها  قامت 
ال�صرع  نوبات  من  تعاين  ع��ام��اً(   59( طوم�صون  اإيلني  وب���داأت  قبل. 
الفحو�صات  وك�صفت  للعالج،  وخ�صعت   .2018 )ني�صان(  اأب��ري��ل  يف 
الإ�صافية اأنها ل تعاين من م�صاكل �صحية اأخرى، ورغم ذلك ا�صتمرت 
تعاين من النوبات. ومت ت�صخي�ض اإ�صابة اإيلني هذا ال�صهر باإيقاع غري 

منتظم للقلب، حيث كانت �صاعة اآبل توم�ض بعالمة تنبيه حمراء.
وبعد ا�صتمرار معاناتها من النوبات، مت و�صع اإيلني على الأدوية ملحاولة 
اإيقاف تلك النوبات. ويف فرباير )�صباط( 2022، قالت ابنتها اآ�صلي 
طوم�صون اإن والدتها يجب اأن ترتدي �صاعة اآبل ملراقبة حالتها، وقالت 
اأحمر، فراجعت  اإن��ذار  كان هناك  يوم،  ذات  ا�صتيقظت  "عندما  اإيلني: 

الطبيب، وعر�صت عليه النتائج التي �صجلتها ال�صاعة".
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تركة مباليني الدوالرات.. 
و�شية اإيفانا ت�شدم ترامب

تركت الزوجة ال�صابقة للرئي�ض الأمريكي ال�صابق، دونالد ترامب، اإيفانا، 
بني  مق�صمة  دولر  مليون   34 بقيمة  تركة  املا�صي،  يوليو  يف  توفت  التي 

اأبنائها واأ�صدقائها.
وكان بنية اإيفانا ترك عقار لزوجها ال�صابق رو�صانو روبيكوندي، لكنه تويف 
اأن الرئي�ض دونالد ترامب الذي �صارك يف ت�صييعها، مل يح�صل  اإل  قبلها، 

على �صيء من الرتكة.
وبح�صب "فورب�ض" فاإن اأبرز الأ�صول يف ملكية اإيفانا هو منزل م�صتقل يف 

مدينة نيويورك، يقع على بعد ن�صف مربع �صكني من �صنرتال بارك.
ومن امل�صتفيدين اأي�صا، دوروثي كاري، التي عملت مع عائلة ترامب ل�صنوات 

كمربية ثم م�صاعدة لإيفانا.
ون�صيب كاري كان �صقة يف فلوريدا تقدر قيمتها باأكر من مليون دولر.

وتركت اإيفانا جميع مالب�صها لل�صليب الأحمر الأمريكي وجي�ض اخلال�ض، 
ذهاب  مع  ببيعها  وجهت  التي  الفرو  من  امل�صنوعة  املالب�ض  ا�صتثناء  مع 

العائدات اإىل اأبنائها.
دولر  مليون   12 بوراثة  �صخ�ض  لأي  الداخلية  الإي���رادات  دائ��رة  وت�صمح 
من  باملئة   40 اإىل  ي�صل  م��ا  ت��اأخ��ذ  احلكومة  لكن  ال�صرائب،  م��ن  معفاة 
املبالغ التي تزيد عن ذلك. وبح�صب فورب�ض فمن املمكن اأن ي�صل اإجمايل 

ال�صرائب العقارية اإىل 8.7 مليون دولر.

وفاة اأكرب اإن�شان على 
وجه االأر�ش

اأندريه  الأخت  الفرن�صية  الراهبة  توفيت 
اأكرب �صخ�ض  118 عاما، التي كانت  عن 
ل يزال على قيد احلياة يف العامل، ح�صبما 
تقطنها.  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�صنني  دار  اأعلنت 
ا�صم  حملت  التي  ران��دون،  لو�صيل  وكانت 
الأخت اأندريه عندما ان�صمت اإىل جماعة 
خريية كاثوليكية عام 1944، قد تعافت 
من فريو�ض كورونا العام املا�صي. وولدت 
الراهبة الفرن�صية يف 11 فرباير 1904، 
العامل وفقا  �صنا يف  الأح��ي��اء  اأك��رب  وكانت 
التابعة  العاملية  لقائمة ت�صنيف املعمرين 

ملجموعة اأبحاث ال�صيخوخة.
• قال امل�صوؤول الإعالمي يف الدار دافيد 
اأن���دري���ه رح��ل��ت فجر  اإن الأخ�����ت  ت��اف��ي��ال 

الثالثاء "خالل نومها".
• اأ�صاف تافيال: "ثمة حزن كبري، لكنها 
ك��ان��ت ت��ري��د امل�����وت. ك��ان��ت ت��رغ��ب بلقاء 

�صقيقها احلبيب جمددا".
�صهادات  ت�صدر  ر�صمية  هيئة  ت��وج��د  ول 
"عميدة  اأن������دري������ه  الأخ���������ت  اأن  ت���ث���ب���ت 
يجمعون  كانوا  اخل��رباء  لكن  الب�صرية"، 
يف  �صنا  الأك���رب  ال�صخ�ض  كانت  اأن��ه��ا  على 
العامل الذي ميكن التحقق من عمره يف 

ال�صجالت املدنية.
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تطبيق ذكي يحمي الن�شاء 
اكت�صاف  قريباً  املمكن  من  �صيكون 
����ه����ا يف  ال���ع���ق���اق���ري ال����ت����ي ي���ت���م د�����صّ
الن�صاء  ل���ت���خ���دي���ر  امل�����������ص�����روب�����ات 
هاتف  تطبيق  بف�صل  واغت�صابهن، 
التطبيق  ه��ذا  يعترب  ج��دي��د.  ذك��ي 
تقريباً  ل��ل��ج��م��ي��ع  م���ت���اح���ة  ت��ق��ن��ي��ة 
تدريب  ب�������دون  ت�����ص��غ��ي��ل��ه  ومي����ك����ن 
معقدة،  معملية  اأدوات  اأو  اح��رتايف 
كيميائية  م��واد  اإ�صافة  عند  ويعمل 
ال��ه��دروك�����ص��ي��ل اأمني  م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل 
م�صروب  اإىل  احلديديك،  وكلوريد 
ما. يتم فح�ض ال�صراب وحمتوياته، 
ع����رب ال���ت���ط���ب���ي���ق ال����ذك����ي امل���ج���اين 
الأرجواين  ال��ل��ون  م�صتوى  لقيا�ض 
التطبيق  اكت�صف  واإذا  امل�صروب،  يف 
تركيزاً معيناً من اللون الأرجواين، 
ال�صائل يحتوي  اأن  اإىل  ي�صري  فهذا 
ع��ل��ى الأرج�������ح ع��ل��ى ع���ق���ار خم���در. 
وق����ال اأن�����ص��ي��ل��م��و ب��رو���ص��ي��دا، طالب 
الطب ال�صرعي يف جامعة بري�صتول 
امل��ي��زة الكبرية  اإن  اإي����ه،  ي��و دب���ل ي��و 
ل���ه���ذا ال���ن���ه���ج ه����ي اأن������ه ُي���غ���ن���ي عن 
احلاجة ل�صتخدام معدات خمربية 
باهظة الثمن لإجراء الختبار، ول 
ذك��ي يحتوي  ه��ات��ف  ���ص��وى  يتطلب 
اإج������راوؤه يف  التطبيق ومي��ك��ن  ع��ل��ى 
الإح�صائيات  اأن  ي��ذك��ر  م��ك��ان.  اأي 
ال�صرطة  جم��ل�����ض  ع����ن  ال���������ص����ادرة 
اإىل  ت�صري  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
حالة   5000 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  اأن 
وقعت  اغت�صاب،  عنها  جنم  تخدير 
يف اململكة املتحدة يف عامي 2021 
موقع  اأورد  م��ا  بح�صب  و2022، 

"ميرتو" الإلكرتوين. 

مدينة فرن�شية تطلب من مادونا 
اإعارتها لوحة فقدتها يف 1918

اأميان  مدينة  بلدية  رئي�صة  طلبت 
ب�صمال فرن�صا من املغنية الأمريكية 
م��ادون��ا اإع����ارة امل��دي��ن��ة ل��وح��ة تعود 
اأثناء  ُف��ق��دت  ع�صر  التا�صع  للقرن 
اأن  وُيعتقد  الأوىل  العاملية  احل��رب 
وذلك  ا���ص��رتت��ه��ا  ت��ك��ون  ق��د  املغنية 
ت�صبح  اأن  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  مل�����ص��اع��دة 
الأوروبية. وكانت  الثقافة  عا�صمة 
للر�صام  واأُندمييون"  "ديانا  لوحة 
جريوم مارتن لجنلوا، التي ت�صور 
الإلهة الرومانية ديانا وهي تنظر 
اأُندمييون،  الو�صيم  لل�صاب  ب�صغف 
اأميان  متحف  م��ع��رو���ص��ات  �صمن 
ق�صفت  ب���ع���دم���ا  ف����ق����دت  ل���ك���ن���ه���ا 
وذكرت   .1918 يف  املدينة  اأملانيا 
الفرن�صية  "لوفيغارو"  �صحيفة 
اأن اللوحة، اأو واحدة ت�صبهها طبق 
ل��ل��ب��ي��ع يف مزاد  ُع��ر���ص��ت  الأ����ص���ل، 
وا�صرتتها   1989 يف  ب��ن��ي��وي��ورك 
دولر.  مليون   1.3 مقابل  مادونا 
مادونا  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  ي����رد  ومل 
حتى الآن على طلب للتعليق اأر�صل 

بالربيد الإلكرتوين.

هل يوؤدي ا�شتهالك الربوتني اإىل زيادة الوزن؟

الربوتني هو العن�ضر الغذائي الأهم لنمو الع�ضالت 
زيادة  يف  ي�ضهم  اأنه  هو  والأه��م  الدهون،  وفقدان 
كتلة  بناء  على  ج�ضمك  م�ضاعدة  خالل  من  الوزن 

الع�ضالت واحلفاظ عليها.
ويف هذا ال�ضدد ي�ضرح اخلرباء يف تقرير من موقع 
"اإم بي جي" كيف ي�ضاعدك الربوتني يف اكت�ضاب 

عالية  الغذائية  الأنظمة  تعزز  الع�ضالت. 
عندما  الع�ضالت  كتلة  مكا�ضب  الربوتني 

تقرتن بتمرين املقاومة، ح�ضب تقرير 
ومتنع  جي"،  ب��ي  موقع"اإم  م��ن 

حتى  الع�ضالت  كتلة  فقدان 
بالعمر،  التقدم  مرحلة  يف 
اأمرا  فقدانها  يكون  عندما 

طبيعيا.

اإذا ك��ن��ت مت��ار���ض مت��اري��ن امل��ق��اوم��ة ب��ان��ت��ظ��ام، ف���اإن زيادة 
الهزيل  كتلة اجل�صم  تعزز  الربوتني  اليومي من  تناولك 

الكلية.
واإذا كان هدفك هو اكت�صاب الع�صالت اخلالية من الدهون، 
بالكربوهيدرات  ال���ربوت���ني  ب���اإق���ران  اخل����رباء  ين�صحك 
الفواكه  يف  املعقدة  الكربوهيدرات  متنحك  اإذ  ال�صحية 
واخل�������ص���راوات واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات الطاقة 
الالزمة ملمار�صة التمارين ال�صاقة، بينما ي�صاعد الربوتني 

يف اإ�صالح وبناء الع�صالت.
للربوتني  لل�صماح  الطاقة  ميتلك  لن  ج�صمك  اأن  وتذكر 

باأداء وظيفته دون تناول كمية كافية من الكربوهيدرات.
كما اإن اجلمع بني هذين املغذيني الأ�صا�صيني ي�صاعد على 
تناولهما معا يف وقت  الدم عند  ال�صكر يف  ن�صبة  ا�صتقرار 

واحد.

الربوتني ي�ضاعد على زيادة القوة
اإذا ك��ن��ت مت��ار���ض مت��اري��ن امل��ق��اوم��ة ب��ان��ت��ظ��ام، ف���اإن زيادة 
الهزيل  كتلة اجل�صم  تعزز  الربوتني  اليومي من  تناولك 
الكلية، وتزيد قوة ع�صالت اجل�صم عموما واجلزء ال�صفلي 

من اجل�صم خ�صو�صا.
ويو�صح اخلرباء اأنك "عندما تتناول بروتيًنا عايل اجلودة 
ف��اإن��ك تقوم  الليو�صني  ك��اف��ي��ة م��ن  ك��م��ي��ات  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 
ال�صعرات احلرارية  بت�صغيل عملية بناء الع�صالت وحرق 

يف ج�صمك ملدة ترتاوح بني خم�ض اإىل �صت �صاعات".

ل يوجد قاعدة حمددة للجميع ل�صتهالك الربوتني
ل يوجد نهج واحد ينا�صب اجلميع لتناول الربوتني، لأن 
الكمية التي حتتاجها تعتمد على عدة عوامل هي العمر 

والوزن وم�صتوى الن�صاط.
ولكن ب�صكل عام تو�صي الكلية الأمريكية للطب الريا�صي 
بزيادة  الن�صطني  والأف������راد  ال��ري��ا���ص��ي��ني   )ACSM(

مدخولهم اليومي من الربوتني اإىل ما بني 1.2 و2.0 
غرام لكل كيلوغرام وزن اجل�صم.

وت�صري الأبحاث اإىل اأن تناول الربوتني يف الفرتة الزمنية 
يعزز  التمرين  بعد  �صاعتني  اإىل  دقيقة   30 بني  املمتدة 

اإ�صالح الع�صالت ومنوها.
هذا وقد وجدت العديد من الدرا�صات الأخرى اأن تناول 
ال���ربوت���ني ب�����ص��ك��ل ث��اب��ت ع��ل��ى م����دار ال���ي���وم اأك����ر اأهمية 

لكت�صاب الع�صالت، وتعزيز الأداء، وفقدان الوزن.
ويف النهاية ين�صح اخلرباء باأن ت�صتهلك من 25 اإىل 30 
غ��راًم��ا م��ن ال��ربوت��ني ع��ايل اجل���ودة يف وجبتني اأو ثالث 
وجبات على مدار اليوم، اإذ توؤكد الأبحاث اأن هذه الكمية 

كافية لكل من كبار ال�صن الأ�صغر �صنا والأ�صحاء.

% وجبات الربوتني متنع ارتفاع �ضغط الدم بن�ضبة 66 
غذائية  وجبات  تناول  اأن  بريطانية،  درا�صة طبية  ك�صفت 
ارتفاع  مت��ن��ع  اأن  مي��ك��ن  منتظم  ب�صكل  ب��ال��ربوت��ني  غنية 

.% �صغط الدم بن�صبة ت�صل اإىل 66 
ن�صرتها  الربيطانية"  التغذية  "موؤ�ص�صة  درا�صة  واأ�صارت 
�صحيفة "ديلي اأك�صرب�ض" اليوم الإثنني، اإىل اأن الربوتني 
لفتة  و�صيانته،  واإ�صالحه  اجل�صم  لنمو  �صروريا  يعترب 
اإىل اأن احتياجات ال�صخ�ض من الربوتني تتغري على مدار 

احلياة.
من  ويتكون  للطاقة  م�صدر  هو  ال��ربوت��ني  اأن  واأو�صحت 
الربوتينات  مع  الأمينية،  الأحما�ض  من  طويلة  �صل�صلة 
من  اأعلى"  ب��ي��ول��وج��ي��ة  "قيمة  ل��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ي���وان���ي���ة 

النباتات.
وقالت الدرا�صة: "لذلك، حتتوي الربوتينات من م�صادر 
الأمينية  الأح��م��ا���ض  م��ن  كاملة  جمموعة  على  حيوانية 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ل��الإن�����ص��ان، يف ال��وق��ت نف�صه، ل 
توفر معظم الأطعمة النباتية جميع الأحما�ض الأمينية 

الأ�صا�صية بكميات كبرية".

ولفتت اإىل اأن جتربة طبية ُن�صرت اأخريا يف جملة "ارتفاع 
تناولوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  وج��دت  لندن  يف  الدم"  �صغط 
منخف�صة  ق��راءات  �صجلوا  الربوتني  من  اأك��رب  جمموعة 
بتحليل  ق��ام��وا  الباحثني  اأن  اإىل  م�صرية  ال���دم،  ل�صغط 
النظم الغذائية ل� 12177 بالًغا م�صابني بارتفاع �صغط 

الدم.
وب��ي��ن��ت ال��درا���ص��ة اأن ه����وؤلء ط��ل��ب م��ن��ه��م ت��ن��اول وجبات 
والبي�ض  وال�صمك  الدواجن  فيها  مبا  بانتظام،  بروتينية 
وال��ل��ح��م الأح���م���ر واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة واحل���ب���وب املكررة 
امل�صاركني  �صحة  متابعة  متت  اأن��ه  م�صيفة  والبقوليات، 

بعد حوايل �صت �صنوات.
وقالت الدرا�صة: "ك�صفت البيانات التي مت احل�صول عليها 
الذين  اأولئك  اأن  ال�صني  يف  والتغذية  ال�صحة  م�صح  من 
تناولوا اأربعة اأو اأكر من الأطعمة املعباأة بالربوتني كانوا 
ال��دم يف وقت لحق  بارتفاع �صغط  اأق��ل عر�صة لالإ�صابة 

."% من الدرا�صة بن�صبة 66 
جمموعة  م��ن  ال��ربوت��ني  اأن  الآن  املفهوم  "من  وت��اب��ع��ت: 
خالل  تناولها  يتم  التي  النباتية،  الأطعمة  من  متنوعة 
الأمينية  الأح��م��ا���ض  جميع  م��ن  يكفي  م��ا  ي��وف��ر  ال��ي��وم، 
احلرارية"،  ال�����ص��ع��رات  متطلبات  تلبية  ع��ن��د  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
يتم  ال��ربوت��ني،  ا�صتهالك  "يتم  عندما  اأن���ه  اإىل  م�صرية 
اأي  ُت�صتخدم لتكوين  التي  اأمينية  اأحما�ض  اإىل  ا�صتقالبه 

بروتينات مطلوبة".
ووفقا للدرا�صة، فاإن ال�صخ�ض البالغ بحاجة لكمية بروتني 
0.75 جم من لكل كيلو غرام من وزن اجل�صم، ما  تبلغ 
50 عاًما  اأع��م��اره��م ع��ن  ت��زي��د  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اأن  يعني 
بينما  53.3 جراًما من الربوتني يومًيا،  اإىل  يحتاجون 

تتطلب الن�صاء يف نف�ض الفئة العمرية 46.5 جراًما.
الربوتني  م��ن  اأق���ل  اإىل كمية  ه��ن��اك ح��اج��ة  اأن  ويف ح��ني 
الرجال يحتاجون  فاإن  50 )45 جم(،  �صن  دون  للن�صاء 

اأكر )55.5 جم( بح�صب الدرا�صة.

ال�صديدة  الرغبة  م��ن  احل��وام��ل  م��ن  العديد  تعاين 
يف تناول اأطعمة معينة اأثناء احلمل، واملعكرونة من 
ت�صمل  كما  لتناولها.  ال�صغف  حت��رك  التي  الأطعمة 
اأو  حام�صة  اأو  ماحلة  اأو  حلوة  اأطعمة  الرغبة  ه��ذه 

حارة اأو غنية بالربوتني.
"ليفينغ  م��وق��ع  وب��ح�����ص��ب 
 ، " نغ و �صرت
ت�����������ص�����اع�����د 

اأكل  يف  للرغبة  املختلفة  املحتملة  الأ���ص��ب��اب  معرفة 
اأث���ن���اء احل��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف��ه��ا بطريقة  امل��ع��ك��رون��ة 

�صحية.
الهرمونية  ال��ت��غ��ريات  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء  ويعتقد 
جتعل الرغبة يف تناول الطعام املف�صل طاغية اأثناء 
احل��م��ل. كما ق��د ت��ك��ون ال��رغ��ب��ة ال�����ص��دي��دة يف تناول 
حتتاجني  مبا  لإخبارك  اجل�صم  طريقة  هي  الطعام 
مبحفزات  غنية  املعكرونة  لأن  ون��ظ��راً  ت��ن��اول��ه.  اإىل 
ال�صريوتونني الذي مينح �صعوراً بال�صعادة، لحتوائها 
على كربوهيدرات و�صكر، قد يكون ذلك �صبب الرغبة 
اأكل اللحوم تعني  يف املزيد منها. وباملثل، الرغبة يف 
به  ت�صعر  م��ا  وك��ذل��ك  ال��ربوت��ني،  اإىل  حاجة اجل�صم 

بع�ض الن�صاء جتاه املخلالت.
اأو  امل��ع��ك��رون��ة  ت���ن���اول  ال��رغ��ب��ة يف  ويف ح����ال 
وال�صكر،  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات  غنية  اأط��ع��م��ة 
ال�صحية،  اخل���ي���ارات  ب��ان��ت��ق��اء  ُين�صح 
القمح  امل�صنوعة من  املعكرونة  مثل 
الكاملة.  احل����ب����وب  اأو  ال���ك���ام���ل 
اإىل  واإ���ص��اف��ة بع�ض اخل�����ص��روات 
من  واحل���د  امل��ع��ك��رون��ة،  �صل�صة 

كمية امللح فيها.

ماذا تعني رغبة احلامل يف تناول املعكرونة؟
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�ش�ؤون حملية

دكتورة من جامعة االإمارات تقدم ندوة علمية نظمتها جامعة امللك في�شل 
حول التوزيع االإ�شعاعي يف املياه اجلوفية يف دولة االإمارات

ت�ضكيل �ضعف النخيل يف اأ�ضكال تلبي احتياجات احلياة

نادي تراث االإمارات ينظم دورة تدريبية يف حرفة اخلو�ش

•• العني – الفجر:

مطر  دلل  ال�����دك�����ت�����ورة  ال�����دك�����ت�����ورة  ق����دم����ت 
ال�صام�صي، اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم علوم الأر�ض 
ومدير  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  يف 
ن���دوة علمية  وال��ط��اق��ة  للمياه  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
عرب الإنرتنت بعنوان :" التوزيع الإ�صعاعي يف 

املياه اجلوفية يف دولة الإمارات واأثره البيئي"،  
يناير اجلاري،   10 املوافق  الثالثاء  وذلك يوم 
امللك  العلمية يف جامعة  اللجنة  والتي نظمتها 
في�صل يف اململكة العربية ال�صعودية، وح�صرها 
جمموعة من الأ�صاتذة والطلبة يف جامعة امللك 

في�صل.
خالل  ال�صام�صي  دلل  الدكتورة   وا�صتعر�صت 

الندوة  معلومات عن البيانات اخلا�صة برتكيز 
ال��ن��ظ��ائ��ر امل�����ص��ع��ة يف امل���ي���اه اجل���وف���ي���ة وم���دى 
امل�صتخدمة،  امل��ي��اه  ج����ودة  ل�����ص��م��ان  ���ص��رورت��ه��ا 
اليورانيوم  تراكيز  حتاليل  نتائج  ناق�صت  كما 
والراديوم وال��رادون يف املياه اجلوفية يف بع�ض 
اأجزاء دولة الإمارات العربية املتحدة يف  خمتلف 

اخلزانات ال�صخرية.

 واأ�صارت ال�صام�صي: "اإىل اأن معظم عينات املياه 
اجلوفية ت�صم تراكيز  اأقل من احلد امل�صموح به 
ا�صتناًدا اإىل مرجعية منظمة ال�صحة العاملية ملياه 
ال�صرب من حيث اإجمايل اليورانيوم والراديوم 
اأن طبقات  وال����رادون. و ذك��رت ال��دك��ت��ورة دلل 
امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة امل��ك��ون��ة م���ن احل��ج��ر اجلريي 
حتتوي على اأعلى تركيز للنظائر امل�صعة مقارنة 

ب��ط��ب��ق��ات امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة ال��ك��ون��ة م��ن احلجر 
الرملي. وُتعزى م�صادر النظائر امل�صعة يف املياه 
الطبيعي  التفاعل  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  اجلوفية 
وقد  امل�صيفة،  ال�صخور  داخ��ل  اجلوفية  للمياه 
ي��ك��ون امل��ن��اخ اجل���اف ل��دول��ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة قد عزز من تراكم النظائر يف خزانات 

املياه اجلوفية ب�صبب التغذية املحدودة للمياه.

 •• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي  – م��رك��ز  ت����راث الإم������ارات  ن����ادي  ي��ن��ظ��م 
وذلك  اخلو�ض،  حرفة  يف  تدريبية  دورة  الن�صائي 
فرباير   22 حتى  يناير   23 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
زايد  ب��ن  امل��رك��ز يف مدينة حممد  ال��ق��ادم يف مقر 
عن  تف�صيلياً  �صرحا  ال����دورة  وت��ق��دم   ب��اأب��وظ��ب��ي. 
ك��ي��ف��ي��ة اإت���ق���ان ح��رف��ة ���ص��ف اخل���و����ض وال���ت���ي تعد 
بها  متيزت  التي  ال�صعبية،  ال��ي��دوي��ة  احل��رف  م��ن 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  الن�صاء قدمياً يف دولة 
اأ�صكال  ال��ن��خ��ي��ل يف  ���ص��ع��ف  ت�����ص��ك��ي��ل  ب��ه��ا  وي��ق�����ص��د 
املواد  حفظ  ���ص��الل  مثل  احل��ي��اة  احتياجات  تلبي 
وحفظها  الأط��ع��م��ة  لتغطية  و»امل��ك��ب��ة«  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ُيحفظ  ال��ذي  و»اجل���راب«  والغبار،  احل�صرات  من 
ت�صتخدم  التي  و»امل��ه��ف��ات«  واحل��ق��ائ��ب  التمر  فيه 
يف تلطيف درج��ات احل���رارة وط��رد احل�صرات عن 
الطعام و»احل�صري« الذي يتم فر�صه على الأر�ض 
للجلو�ض عليه، وغريها من الأدوات. وقالت ظبية 

الرميثي مديرة مركز اأبوظبي الن�صائي اأن تنظيم 
هذه الدورة ياأتي �صمن �صل�صلة الربامج والدورات 
التي ينظمها ن��ادي ت��راث الإم���ارات للحفاظ على 
وتعليمها  التقليدية  اليدوية  احل��رف  ا�صتمرارية 
ل��الأج��ي��ال ال��ن��ا���ص��ئ��ة، وت��ع��م��ي��ق م��ك��ان��ة امل�����وروث يف 
ن��ف��و���ص��ه��م.   وذك����رت اأن ال��ه��دف م��ن ال�����دورة هو 

التعريف ب��احل��رف ال��ت��ي ك��ان��ت ���ص��ائ��دة ق��دمي��اً يف 
جمتمع الإمارات، ومتكني املتدربات من اإتقان هذه 
احلرف عرب الدورات التدريبية التي يتم خاللها 
املهن والتمرين عليها وت�صجيع  �صرح مبادئ هذه 
لتطويرها مبا  اأفكار جديدة  على طرح  املتدربات 

يتنا�صب مع احلياة الع�صرية.

الور�ضة ال�ضنوية التا�ضعة للعالج باملو�ضيقى  وتخريج الدفعة الثامنة من كادر املدينة 

جميلة القا�شمي: االرتقاء بقدرات الطلبة ذوي االإعاقة  ي�شهم يف حت�شني جودة حياتهم 
•• ال�شارقة – الفجر:

ع�����رّبت ����ص���ع���ادة ال�����ص��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حممد 
ال�����ص��ارق��ة للخدمات  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الإن�����ص��ان��ي��ة ع���ن ف��خ��ره��ا واع���ت���زازه���ا مبعلمي 
امل��دي��ن��ة والخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ني ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا عرب 
اأن يطوروا مهاراتهم  باملو�صيقى  العالج  برنامج 
واأح����دث  اأف�����ص��ل  وف���ق  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  التعليمية 

املمار�صات العاملية.
ال��ط��ل��ب��ة ذوي  ب���ق���درات  اأن الرت���ق���اء     واأك������دت 
ي�صهم يف حت�صني  امل��ج��الت  الإع��اق��ة يف خمتلف 
الأمر  املجتمع،  �صمن  والندماج  حياتهم  جودة 
خالل  م��ن  حتقيقه  على  املدينة  حتر�ض  ال��ذي 
وتدريب  باملو�صيقى  ال��ع��الج  لربنامج  تنظيمها 
كادرها كي يتقن فنياته ومفرداته على يد اأمهر 
اخلرباء والخت�صا�صني من جامعة اإيوا بكوريا 

اجلنوبية  
واملخت�صني  اخل����رباء  اإىل  بال�صكر  وت��وج��ه��ت     
من جامعة اإيوا الذين �صاركوا يف الربنامج منذ 

بدايته وقدموا خرباتهم يف العمل مع الأ�صخا�ض 
ذوي الإعاقة وكادر املدينة بهدف تطوير مهارات 
كان  الأ���ص��ا���ض،  ه��ذا  الإع��اق��ة وعلى  ذوي  الطلبة 
احلر�ض على ال�صتدامة يف الربنامج باإذن اهلل .

   ج��اء ذل��ك خ��الل تخريج الدفعة الثامنة من 
ومعلمات  م��ع��ل��م��ني   9 وق���وام���ه���ا  امل��دي��ن��ة  ك����ادر 
كانت  حيث  باملو�صيقى،  ال��ع��الج  ب��رن��ام��ج  �صمن 
الور�صة ال�صنوية التا�صعة للعالج باملو�صيقى التي 
نظمتها املدينة بالتعاون مع جامعة اإيوا الكورية 
واجلمعية الكورية للعالج باملو�صيقى يوم الثنني 
16 يناير اجلاري قد ت�صمنت بالإ�صافة اإىل حفل 
جمموعة  تقدمي  ال�صهادات،  وت�صليم  التخريج 
التي  اخلا�صة  واملنهجيات  املمار�صات  اأف�صل  من 
اأول يو،  ق��دم��ت��ه��ا ك���ل م���ن ال��ربوف��ي�����ص��ورة ج���او 
والربوفي�صورة هيون جونغ يل،  والربوفي�صورة 
ب��ي��ون ك��ي��م  ب��ح�����ص��ور وم�����ص��ارك��ة خ��ري��ج��ي كادر 

املدينة يف برنامج العالج باملو�صيقى.
     و�صهدت الور�صة عر�ض "فيديوهات" جلل�صات 
ق��دم��ه��ا اخلريجون  ال��ت��ي  ب��امل��و���ص��ي��ق��ى  ال���ع���الج 

حيث  الإع���اق���ة  ذوي  للطلبة  امل��دي��ن��ة  ك����ادر  م��ن 
اخلرباء  قبل  من  اجلل�صات  ه��ذه  مناق�صة  متت 
الكورية  واجلمعية  اإي��وا  جامعة  من  املخت�صني  

ل���ل���ع���الج ب��امل��و���ص��ي��ق��ى وت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 
التح�صني بهدف رفع كفاءة  الإيجابيات وفر�ض 
وتطوير قدرات الكادر، حيث كانت مقرتحاتهم 

نفو�ض  يف  اإي����ج����اب����ي  اأث�������ر  ذات  وت���و����ص���ي���ات���ه���م 
اخلريجني.      الأ�صتاذة خديجة اأحمد باخمرمة 
باملو�صيقى  ال��ع��الج  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ام على  امل�����ص��رف 
وم�صوؤول التخطيط واملتابعة يف املدينة اأو�صحت 
العديد  تطبيق  اأي�صاً  ت�صمنت  ال��ي��وم  ور���ص��ة  اأن 
الإجتماعية  املجالت  التدريبات يف خمتلف  من 
والنف�صية  والإدراك�����ي�����ة  واحل���رك���ي���ة  وال��ل��غ��وي��ة 
واحل�صية بهدف التعرف على كيفية التعامل مع 

قدرات الطلبة من خمتلف الإعاقات.
وقالت اإن املدينة تفخر بتاأ�صي�ض بنية داعمة من 
كادرها الوظيفي املوؤهل لتقدمي خدمات برنامج 
ال���ع���الج ب��امل��و���ص��ي��ق��ى  ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد خريجي 
املدينة يف الربنامج منذ انطالقته عام 2013  
"116" موظفاً �صاهموا يف تدريب 876 طالباً 
ذا اإعاقة حيث توؤدي اخلربة التي يكت�صبها الكادر 
املقدمة  اخل��دم��ات  ت��ن��وع  اإىل  ال��ربن��ام��ج  �صمن 
اأف�صل  وف��ق  مهاراتهم  وتطوير  املدينة  لطالب 

املمار�صات العاملية.
    واأ���ص��ارت اإىل تخريج 34 طالبة من طالبات 

الدرا�صات العليا بجامعة اإيوا باإجمايل 11 دفعة 
�صمن الربنامج حتى الآن، موؤكدة الدور الكبري 
للثقة والدعم املقدمني لفريق العمل من �صعادة 
رئي�ض  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن��ت  جميلة  ال�صيخة 
مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية الأمر الذي 

حقق ا�صتمرارية الربنامج طوال هذه املدة. 
اإىل زي����ارات ميدانية  ب��اخم��رم��ة  اأ����ص���ارت     ك��م��ا 
اإيوا  املخت�صون من جامعة  بها اخل��رباء  �صيقوم 
واجلمعية الكورية للعالج باملو�صيقى اإىل اأق�صام 
بهدف  التاليني  اليومني  خ��الل  املدينة  وف��روع 
الطالع على تطبيق اجلل�صات على اأر�ض الواقع 

وتقدمي الإر�صادات الالزمة. 
    من جانبها اأ�صادت الربوفي�صورة جاو اأول يو 
بقدرات كادر املدينة يف جمال العالج باملو�صيقى 
وال�����ص��غ��ف ال��ك��ب��ري ل��ت��ع��ل��م امل���زي���د ح���ر����ص���اً على 
معربة  الإع��اق��ة  ذوي  للطالب  الأف�����ص��ل  تقدمي 
ع��ن اإع��ج��اب��ه��ا وت��ق��دي��ره��ا حل��ر���ض امل��دي��ن��ة على 
باأف�صل  ك��ادره��ا  وت��زوي��د  ال��ربن��ام��ج  ا�صتمرارية 

املمار�صات اخلا�صة يف هذا املجال. 

روؤية جمعية يا�س املبدعة يف مهرجان احل�ضن يج�ضدون  وممثلة  ممثاًل   50

عبداهلل ال�شحي: يا�ش للثقافة والفنون من�شة تفاعلية لتعزيز القيم االإبداعية والثقافية
م�شت�شفى ميدكري للن�شاء واالأطفال اأول مركز معتمد للتميز يف عالج مر�ش بطانة الرحم املهاجرة يف دبي

•• اأبوظبي – الفجر:

وامل�صرح  والفنون  للثقافة  يا�ض  جمعية  �صاركت 
احل�صن"  ع��ر���ض   " يف  وممثلة  50ممثاًل  بنحو 
ال����ذي تنظمه دائ���رة  ���ص��م��ن م��ه��رج��ان احل�����ص��ن 

الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي، والذي ميثل
تعبرياً حياً عن ثقافة اأبوظبي واحتفاًل برتاثها 
الغني، ويقام �صنوياً يف موقع ق�صر احل�صن الذي 
اأبوظبي  العا�صمة  ت��اري��خ  يف  الأه���م  املبنى  ي�صم 

وذاكرتها.
ي��ج�����ص��د ال���ع���ر����ض ال�����ذي ق����ام ب���اإخ���راج���ه املبدع 
الإماراتي مبارك ما�صي، جتارب تفاعلية تراثية 
الإم����ارات����ي وعاداته  امل��ج��ت��م��ع  ب��ت��ق��ال��ي��د  حت��ت��ف��ي 
مرتكزاً  ب��ات  املهرجان  ه��ذا  اأن  ل�صيما  الأ�صلية، 
اأ�صا�صياً على خارطة الأجندة الثقافية يف اأبوظبي، 
التي  الكبرية  الرتاثية  القيمة  مع  يتما�صى  مبا 
الذاكرة  تعترب  ال��ت��ي  احل�����ص��ن،  منطقة  متثلها 

املتقدة للرتاث والثقافة واإرث الآباء والأجداد.
امل�����ص��ت�����ص��ار الإع���الم���ي ع���ب���داهلل ال�صحي  وت���وج���ه 
رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية بال�صكر والمتننان 
على  اأب��وظ��ب��ي   – وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  اإىل 
جهودها الرتاثية والإبداعية يف تنظيم املهرجان 
الذي ميثل من�صة فعاّلة وحيوية للحوار الثقايف 

والإبداعي، لنعا�ض الذاكرة والروح بعقود رائعة 
ومل��ح��ات ناب�صة م��ن عبق امل��ا���ص��ي ع��ن احل��ي��اة يف 
اأب��وظ��ب��ي. واأ���ص��اف اأن امل��ه��رج��ان ي��ري الأج���واء 
املتنوعة  املفعمة بالثقافة والرتاث عرب الربامج 
واحلوار  الأف��ك��ار  يف  بالبتكار  ال�صغف  تعزز  التي 
التجارب  وت�صارك  املبدعة  الروؤى  ور�صم  الثقايف، 
امللهمة التي ت�صتهدف مقومات الثقافة الإماراتية، 
وذلك عن طريق الفعاليات الغنية بالأثر الثقايف 
والأم�صيات  الفنية  املعار�ض  بجانب  والإب��داع��ي، 
املو�صيقية وعرو�ض الأفالم والت�صميمات وور�ض 

العمل وغريها.
والفنون  للثقافة  يا�ض  جمعية  اأن  ال�صحي  واأك��د 

وامل�صرح تنطلق من منظومة متاكملة م�ص�صمة 
اإع����الء ق��ي��م النتماء  ال���رائ���د يف  ل��ت��ع��زي��ز دوره����ا 
والهوية  وال���رتاث  باملا�صي  والتم�صك  الوطني، 
وتر�صيخ  الآخ����ري����ن،  ح�����ص��ارة  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح 
الثقافة  يف  الإبداعية  بالبيئة  والهتمام  البتكار 
والفنون وامل�صرح، وت�صجيع املواهب والرتقاء بها، 
دورها  تكّر�ض  التي  الربامج  جميع  على  والعمل 
الثقايف  للتطور  ه��ادف��ة  روؤي���ة  ب��ل��ورة  احل��ي��وي يف 
والإبداعي واملجتمعي وامل�صرحي، واإعالء احلراك 
تقدمها،  التي  الأعمال  م�صتوى  وتطوير  الفني، 
ال�صغف  م�صتوى  لرفع  روؤيتها  م��ع  يتما�صى  مب��ا 

والهتمام بالفنون الإبداعية.

•• دبي- الفجر:

اأول  والأط���ف���ال  للن�صاء  ميدكري  م�صت�صفى  اأ���ص��ب��ح 
الدويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  يح�صل  دب���ي  يف  م�صت�صفى 
التخ�ص�صات  امل��ت��ع��ددة  ال��رع��اي��ة  يف  للتميز  ك��م��رك��ز 
 )COEMEC( امل��ه��اج��رة  ال��رح��م  بطانة  ملر�ض 
الأمريكية  اجل���راح���ي���ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��وؤ���ص�����ص��ة  م����ن 
للتزام  تقديراً  العتماد  ه��ذا  منح  ومت   .)SRC(
امل�صت�صفى باأعلى املعايري العاملية يف الرعاية الطبية 
التهاب  مر�ض  وه��و  املهاجرة،  الرحم  بطانة  ملر�ض 
مزمن يوؤثر يف 10 % تقريباً من الن�صاء والفتيات 
اللواتي يف �صن الإجناب حول العامل. ويتميز مر�ض 
بطانة الرحم املهاجرة بوجود ن�صيج م�صابه لبطانة 
اأمل���اً ح���اداً وعقماً  ال��رح��م خ���ارج ال��رح��م، مم��ا ي�صبب 
وم�صاعفات اأخرى. وجاء اإن�صاء مركز التميز لرعاية 
مر�ض بطانة الرحم املهاجرة يف م�صت�صفى ميدكري 
للن�صاء والأطفال بهدف اإدارة عالج املر�صى ومتابعة 
اأماًل  مينحهن  مما  موحدة،  معايري  وفق  حالتهن 

متجدداً يف التعايف وجودة حياة اأف�صل. 
للن�صاء  م��ي��دك��ري  مل�صت�صفى  الع��ت��م��اد  م��ن��ح  وج���رى 
والأط����ف����ال ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م ���ص��ارم��ة م���ن قبل 
 ،)SRC( الأمريكية  اجلراحية  التقييم  موؤ�ص�صة 
للمرفق  �صاملة  فح�ض  عملية  ع��ل��ى  ان��ط��وت  ال��ت��ي 

التميز  مبعايري  امل�صت�صفى  ال��ت��زام  ل�صمان  الطبي 
يف ع���الج م��ر���ض ب��ط��ان��ة ال��رح��م امل��ه��اج��رة. وخالل 
املهاجرة  الرحم  بطانة  رعاية  مركز  اأثبت  العملية، 
الوا�صعة يف توفري جراحات ناجحة لبطانة  خربته 
وبعد  ق��ب��ل  ا�صت�صارية  وخ��دم��ات  امل��ه��اج��رة،  ال��رح��م 
الإج����راء اجل��راح��ي م��ع ب��رن��ام��ج ت��وع��وي و تاأهيلي 
متعدد  امل�صت�صفى  ف��ري��ق  وي�صم  للمري�ض.  �صامل 
الن�صاء  اأم���را����ض  يف  ج��ّراح��ني  اأط��ب��اء  التخ�ص�صات 
وخ��رباء يف   ، اله�صمي  اجلهاز  والتوليد، وجراحات 
معاجلة  يف  واخت�صا�صيني  بولية،  م�صالك  جراحات 
الت�صخي�صية،  الأ���ص��ع��ة  يف  اخت�صا�صيني   و  الآلم 
رعاية  لتوفري  ال�صاعة  م��دار  على  يعملون  وال��ذي��ن 
متكاملة للمر�صى الالتي يعانني من مر�ض بطانة 

الرحم املهاجرة املوهنة.
وبهذه املنا�صبة، قال الدكتور "اأحمد عبد احلميد"، 
املدير الطبي يف م�صت�صفى ميدكري للن�صاء والأطفال: 
الذهبي  اخلتم  على  للح�صول   ف��خ��ورون   "نحن 
للتميز يف الرعاية متعددة التخ�ص�صات ملر�ض بطانة 
امل�صت�صفى  الإجن��از  املهاجرة، حيث مّكن هذا  الرحم 
م��ن اإر���ص��اء معايري ج��دي��دة يف ع��الج م��ر���ض بطانة 
الرحم على م�صتوى دولة الإمارات العربية املتحدة 
على  ال�صوء  اأي�صاً  اجلائزة  هذه  وت�صّلط  واملنطقة. 
الذين  وجراحني  اأطباء  من  امل�صت�صفى  ك��وادر  متّيز 
يحتلون مكانة مميزة يف جمال عالج مر�ض بطانة 
الرعاية  ت�صتدعي  التي  بالخ�ض  و  املهاجرة  الرحم 

من قبل فريق طبي متكامل ". 
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الذين  ال�ضجائر  مدخني  اأن  اإىل  كبرية  درا�ضة  تو�ضلت 
وفاة  معدلت  لديهم   ،35 �ضن  قبل  التدخني  عن  اأقلعوا 
مماثلة خالل فرتة زمنية معينة لأولئك الذين مل يدخنوا 
عن  توقفوا  الذين  اأولئك  اأن  البحث  الإطالق.ووجد  على 
زالوا يرون فوائد كبرية، لكن  التدخني يف �ضن متاأخرة ما 
عن  اأقلعوا  الذين  اأولئك  جت��اوزت  لديهم  الوفاة  معدلت 

التدخني قبل بلوغهم 35 عاما.

وعلى �صبيل املثال، اأظهر املدخنون ال�صابقون الذين اأقلعوا 
35 و44 عاما  عن التدخني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 

معدل وفيات اأعلى بن�صبة %21 لأي �صبب، مقارنة ب� 
"الذين مل يدخنوا اأبدا". واأولئك الذين اأقلعوا 

اأظهروا  و54   45 �صن  ب��ني  التدخني  ع��ن 
م��ع��دل وف���ي���ات جل��م��ي��ع الأ����ص���ب���اب اأعلى 

بن�صبة %47 مقارنة بغري املدخنني.
الدرا�صة يف تقرير جديد  وكتب معدو 
 :JAMA جم��ل��ة  يف  م����وؤخ����را  ُن�����ص��ر 
"بني الرجال والن�صاء من جمموعات 

ارتبط  م��ت��ن��وع��ة،  واإث���ن���ي���ة  ع��رق��ي��ة 
ال��ت��دخ��ني احل����ايل مب���ا ل ي��ق��ل عن 

عن  الناجمة  الوفيات  معدل  �صعف 
ع���دم ال��ت��دخ��ني م��ط��ل��ق��ا. الإق�����الع عن 

الأ�صغر،  الأع���م���ار  خ��ا���ص��ة يف  ال��ت��دخ��ني، 
كان مرتبطا بانخفا�ض كبري يف معدل 

املرتبط  الن�صبي  الزائد  الوفيات 
با�صتمرار التدخني".

الثالثة  الدرا�صة  هي  وهذه 
الكبرية التي ت�صري اإىل 

 35 �صن  اأن 
ق���������������د 

ي��ك��ون ه��و العمر الأم��ث��ل ل��الإق��الع ع��ن ال��ت��دخ��ني، خا�صة 
مبكرة،  �صن  يف  ال��ت��دخ��ني  ب����داأوا  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�صبة 
كما ق��ال ج��ون ب��ي ب��ري���ض، الأ���ص��ت��اذ الفخري يف ق�صم 
ال��ع��ام��ة يف جامعة  ط���ب الأ����ص���رة وال�����ص��ح��ة 
على  تعليق  يف  دييغو،  �صان  كاليفورنيا، 

الدرا�صة.
وا����ص���ت���خ���دم���ت ال����درا�����ص����ة اجل���دي���دة 
ب��ي��ان��ات م��ن م�����ص��ح م��ق��اب��ل��ة ال�صحة 
الوطنية الأمريكية، وهو م�صح قائم 
ملراقبة  ي�صتخدم  ال�صتبيان  على 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ���ص��ك��ان  �صحة 
وم��وؤ���ص��ر ال��وف��ي��ات ال��وط��ن��ي، وهو 
الوفيات  ل�صجالت  بيانات  قاعدة 

يف البالد.
وا���������ص��������ت��������م��������ل 
على  التحليل 
ب�������ي�������ان�������ات 

ا�صتق�صائية لأكر من 550 األف بالغ اأكملوا ال�صتبيانات 
بني يناير 1997 ودي�صمرب 2018، وكانوا بني 25 و84 

عاما وقت التطويع.
و�صمل هوؤلء املدخنون احلاليون واملدخنون ال�صابقون وما 
�صيجارة   100 اأق��ل من  يدخنون  الذين  باملدخنني  ي�صمى 

يف حياتهم.
ووفقا ملوؤ�صر الوفيات الوطني، تويف ما يقرب من 75000 
من هوؤلء اخلا�صعني للدرا�صة بحلول نهاية عام 2019. 
واأظ���ه���ر امل��دخ��ن��ون احل��ال��ي��ون م��ع��دل وف��ي��ات اأع��ل��ى بكثري 
اأعلى  معدلت  اإىل  بالإ�صافة  عام،  ب�صكل  الأ�صباب،  جلميع 
للوفاة من ال�صرطان، واأمرا�ض القلب واأمرا�ض الرئة، على 

وجه التحديد.
التدخني  اأن  حني  يف  حا�صم،  ب�صكل  الدرا�صة  معدو  وكتب 
احلايل مرتبط بارتفاع خطر الوفاة عرب جميع املجموعات 
"الإقالع  ف��اإن  ال�صتطالع،  �صملها  التي  والإثنية  العرقية 
ع���ن ال��ت��دخ��ني م��رت��ب��ط مب��خ��اط��ر م��ع��ك��و���ص��ة ب�����ص��ك��ل كبري 

جلميع املجموعات".
اأقلعوا عن التدخني  اأولئك الذين  وعلى وجه اخل�صو�ض، 
امل��وت بن�صبة ت�صل اإىل 90٪،  45 قللوا من خطر  يف �صن 
اأظهروا   35 التدخني قبل �صن  اأقلعوا عن  الذين  واأولئك 
�ُصجلت لدى  ال��ت��ي  تلك  م��ن  وف��ي��ات قريبة ج��دا  م��ع��دلت 

اأولئك الذين مل يدخنوا مطلقا.
وباملثل، وجدت الدرا�صة اأي�صا اأنه كلما مر الوقت منذ 
معدل  اق��رتب  كلما  التدخني،  عن  ال�صخ�ض  اأقلع  اأن 
مل  ال��ذي  ال�صخ�ض  وفيات  معدل  من  لديه  الوفيات 

يدخن مطلقا.
املثال،  �صبيل  على  القيود.  بع�ُض  البحَث  اكتنف  وقد 
مت ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ح����ول ع�����ادات ال��ت��دخ��ني لدى 
الأ���ص��خ��ا���ض يف وق���ت م���ا، ل��ذل��ك ق��د ي��ك��ون بع�ض 
الأ���ص��خ��ا���ض اأق��ل��ع��وا ع��ن ال��ت��دخ��ني اأو ب�����داأوا يف 

التدخني بعد ال�صتطالع.
من  ك��ال  اأن  م��ن  "بالتايل،  ال��ب��اح��ث��ون  وح����ذر 
امل���خ���اط���ر احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ني وال���ف���وائ���د 
يتم  ق��د  ال��ت��دخ��ني،  ع��ن  ل���الإق���الع  احلقيقية 

التقليل من �صاأنه يف هذه الدرا�صة".
اأن  اإىل  ت�صري  ال��درا���ص��ة  ت���زال  ذل���ك، ل  وم���ع 
من  كبري  ب�صكل  يقلل  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  الإق����الع 
خطر املوت املبكر - خا�صة اإذا كنت تفعل ذلك يف 

�صن مبكرة.

درا�شة حتدد اأف�شل �شن لالإقالع عن التدخني لتجنب خماطر املوت!

التمرين ي�ضاعد يف تقليل ال�ضابة مبر�س ال�ضكري

خرباء يك�شفون متى ينبغي ممار�شة الريا�شة الإنقا�ش الوزن

تكافح  عندما  الأن�صولني  مقاومة  وحت��دث 
والكبد  وال��ده��ون  الع�صالت  يف  اخل��الي��ا 
ميكنها  ول  لالأن�صولني،  لال�صتجابة 
اجللوكوز  ام��ت�����ص��ا���ض  ب�����ص��ه��ول��ة 
من ال��دم، ما ي��وؤدي اإىل زيادة 

ال�صكر يف جمرى الدم.
ال�صابقة  الدرا�صات  وربطت 
الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  ب���ني 
وح�صا�صية اأف�صل لالأن�صولني، 
الإ�صابة  خ��ط��ر  م���ن  ي��ق��ل��ل  م���ا 
العلماء  لكن  ال�����ص��ك��ري،  مب��ر���ض 
للتوقيت  كان  اإذا  ما  اختبار  اأرادوا 

اأي تاأثري.
ودر���������ض ال���ب���اح���ث���ون يف 
الطبي  امل����رك����ز 
جل����ام����ع����ة 
ل���ي���دن يف 
هولندا، 
ما يقرب 
م�����������������������ن 
 7 0 0 0
�صخ�ض، ترتاوح 
اأع����م����اره����م ب����ني 45 

و65 عاما.

وكان موؤ�صر كتلة اجل�صم لدى معظمهم 27 
اأو اأعلى مما يعني اأنهم يعانون من زيادة الوزن 
اأو ال�صمنة، اإىل جانب جمموعة التحكم التي 

كانت تتمتع بوزن �صحي.
وخ�صع امل�صاركون لفح�ض ج�صدي مت خالله 
اأخذ عينات من الدم لقيا�ض م�صتوى اجللوكوز 
والأن�صولني يف الدم اأثناء ال�صيام وبعد تناول 

الطعام.
حياتهم  اأمن��اط  عن  اأي�صا  الأ�صخا�ض  و�ُصئل 

ومت اختيار بع�صهم ع�صوائيا لقيا�ض حمتوى 
فحو�صات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ك��ب��د  يف  ال����ده����ون 

الت�صوير بالرنني املغناطي�صي.
ك��م��ا مت اإع���ط���اء جم��م��وع��ة ع�����ص��وائ��ي��ة مكونة 
م�صرتك  ت�صارع  مقيا�ض  �صخ�صا   955 م��ن 
القلب لرت��دائ��ه ملدة  وم��راَق��ب ملعدل �صربات 
م�صتويات  ملراقبة  متتالية  وليال  اأي��ام  اأرب��ع��ة 

احلركة والن�صاط.
لديهم  �صخ�صا   775 ح���وايل  ت�صمني  ومت   

بيانات كاملة يف التحليل.
ق�صاء  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  وق��د 

قوي  اإىل  متو�صط  ب��دين  ن�صاط  يف  الوقت 
ويقلل  الكبد  يف  ال��ده��ون  ن�صبة  م��ن  يقلل 

اأي�صا من مقاومة الأن�صولني.
ما  فرتة  يف  الريا�صة  ممار�صة  وارتبطت 
بانخفا�ض مقاومة  امل�صاء  اأو  الظهر  بعد 

الأن�صولني،
التوايل،  على  و25%   18% بن�صبة   
للن�صاط  امل��ت�����ص��اوي  ب��ال��ت��وزي��ع  م��ق��ارن��ة 

على مدار اليوم.
ووج����دت ال��درا���ص��ة امل��ن�����ص��ورة يف جملة 

يوجد  ل  اأن����ه   Diabetologia
بني  الأن�����ص��ول��ني  ف��رق كبري يف مقاومة 
املنت�صر  والن�صاط  ال�صباحي  الن�صاط 

بالت�صاوي على مدار اليوم.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن: "هذه النتائج 
البدين  الن�صاط  توقيت  اأن  اإىل  ت�صري 
بالآثار  ال�صلة  وثيق  ال��ي��وم  م��دار  على 
ح�صا�صية  على  البدين  للن�صاط  املفيدة 
درا�صات  ��م  ت��ق��ِيّ اأن  وي��ج��ب  الأن�����ص��ول��ني. 

الن�صاط  توقيت  ك��ان  اإذا  م��ا  اأخ���رى 
ال���ب���دين م��ه��م��ا ب��ال��ف��ع��ل حل���دوث 

مر�ض ال�صكري من النوع 2".

وجدت درا�ضة اأن الذهاب اإىل �ضالة الألعاب الريا�ضية يف فرتة ما بعد الظهر اأو امل�ضاء قد يكون 
اأف�ضل لفقدان الوزن من التدريبات ال�ضباحية.

وتبني اأن ممار�ضة الريا�ضة بني الظهر ومنت�ضف الليل تقلل مقاومة الأن�ضولني - 
والتي ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة الوزن - بن�ضبة ت�ضل اإىل الربع.ويقول اخلرباء 

اإن التمرين يف الوقت الأمثل ميكن اأن ي�ضاعد النا�س بالتايل على التحكم 
يف اأوزانهم وتقليل فر�س الإ�ضابة مبر�س ال�ضكري من النوع 2.
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العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بريفيوم لند للتجارة - �س ذ م م  
 - العنز �صرق  دي��رة - هور  املطوع -  را�صد  را�صد حممد  11 ملك  العنوان : حمل رقم 
القيد  رق��م   883160  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 1489287 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/6/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
جي يف توم�ضون ت�ضاردرد اكاونتنت العنوان : مكتب رقم B1005 ملك علي عبيد 
بخيت الكتبي - ديرة - الق�صي�ض ال�صناعية الثالثة - هاتف : 3798623-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-3798624  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : جي يف توم�ضون ت�ضاردرد اكاونتنت
ديرة   - الكتبي  بخيت  عبيد  علي  ملك   B1005 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : ف��اك�����ض   04-3798623  : ه��ات��ف   - ال��ث��ال��ث��ة  ال�صناعية  الق�صي�ض   -
3798624-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
 مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية بريفيوم لند للتجارة - �س ذ م م
2022/6/5 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/6/5 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : فاطمة حممد ح�ضن لتجارة الكمبيوتر - �س ذ م م  
العنوان : نخيل - املدينة العاملية - دبي IC1-ENG-Y19-S08 ال�صكل القانوين 
التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   697666  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   :
1124367 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ص��اد وال�����ص��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ضامل 
ملك   303 مكتب   : العنوان  ح�ضابات  ومدققوا  قانونيون  حما�ضبون  ال�ضيابي 
 : فاك�ض   04-2272828  : البطني هاتف  رقة   - ال مكتوم  را�صد مانع  ال�صيخ مانع 
2274080-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �ضامل ال�ضيابي حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�صيخ مانع را�صد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�ض : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن 
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
فاطمة حممد ح�ضن لتجارة الكمبيوتر - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
رقم الرخ�سة : 55809

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

ال�صم التجاري : يا�صني خلياطة العبايات - ذ م م   
نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : يا�صني خلياطة العبايات - ذ م م  
�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�صركات 
التنمية  دائ����رة  يف  مرخ�صة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�صنة   )8( رق���م  الحت����ادي 
قرر  وق��د   )55809( رق��م  حت��ت  القت�صادية  بالتنمية  و�صجلته  القت�صادية 

ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
  جمال لتدقيق احل�ضابات 

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي 
تاريخ ن�صر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �ض.ب : 1311 

دائرة التنمية االقت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نقطة الرخام ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0009124/ 

اإىل املحكوم عليه : نقطة الرخام - ذ م م 
العنوان : ال�صارقة ال�صناعية رقم 15 �صارع ال�صيخ حممد بن زايد ار�ض م�صورة ملك عبداهلل احمد 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ فينود كومار �صيدو رام هاريجان ، اجلن�صية هندي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9000.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�سيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001485/ 

اإىل املحكوم عليه : علي را�صد خلفان عبيد اليليلي 
العنوان : جمهول مكان الإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد بن غليطه لتجارة ال�صاحنات واملعدات الثقيلة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 128398.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بالن�سر

اإعالن �سحيفة الطعن رقم 2022/1365 
بوكالة املحامي / بدر عبداهلل خمي�س 

اإىل : 1- ديزموندا ارمنديو غويغري كرا�صتو 
جتاري   2022/1192 رق��م  ال�صتئناف  احلكم  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  بالنق�ض  عليه  الطعن  مت  ق��د   2022/9/14 ب��ت��اري��خ  ال�����ص��ادر 
الطاعن/ العناية لتموين البواخر ذ م م ، يف الطعن امل�صار اليه اعاله وعليكم 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�صفوعة ب�صند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�صتندات 
اق�صاه خم�صة ع�صر  الدعوى يف موعد  ادارة  التي يرى تقدميها لدى مكتب 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 اإعالن بالن�سر - اإمارة دبي

دائرة حماكم دبي 
حمكمة االأحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

باك�صتاين  ب��ك��ر(،  اأب���و  ب��ن  بكر �صديق  اأب���و  اآدم  ت��ق��دم )حم��م��د 
اجلن�صية اإىل حمكمة الأحوال ال�صخ�صية بطلب تغيري ا�صمه 
من حممد اآدم ابوبكر �صديق بن اأبوبكر اىل حممد اآدم ابوبكر 
املحكمة  ايل  به  يتقدم  ان  اعرتا�ض  لديه  ، وعلى من  �صديق 

املذكورة خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا العالن.
ق�سم خدمات االحوال ال�سخ�سية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
حمكمة عجمان االحتادية

اإعالن ح�سور اإجتماع باالت�سال املرئي عن بعد
)AJCFICIREA2022/0005187 ( يف الق�سية رقم

اإعالن بالإر�صاد 
بناء على طلب : املدعي )ة( : ابراهيم يو�صف ابراهيم حمد العبيديل 

uyR5P5 : رمز التفوي�ض
وعنوانه / ابوظبي ت : 0507173330 

اىل : املدعي عليه : اوتليت للمطابخ ومن ميثلهم قانونيا 
 qpP2MV : رقم التفوي�ض

وعنوانه : الإعالن بالر�صاد على عنوان امل�صنع اخلا�ض بال�صركة - وهو / ال�صارقة - م�صنع الرفاهية للمطابخ واخلزائن - ال�صجعة 
- ت : 0568702008  

�صيعقد يف  وال��ذي   8.30 ال�صاعة   ،30/1/2023 بتاريخ  واملقرر   EM00055167 رقم  املرئي  الإجتماع  انت مكلف بح�صور 
حمكمة عجمان الحتادية دائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد الوىل عن بعد بوا�صطة الت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل

/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بيانات  الهاتف   بكامريا  اأدن��اه  املبني  الرمز  مب�صح  قم  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�صات  بوابة 

 EM00055167 الإجتماع :  رقم الإجتماع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�صتندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن بالن�سر

رقم املحرر )2023/226(
 مقدمه

املخطرة : ال�صركة الوطنية العقارية ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض 
الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض ذ م م

بوكالة املحامي / احمد ح�صن املازمي 
�صد املخطر اإليه : انتوين بريندين روزاريو )هندي اجلن�صية(

جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �صداد قيمة ال�صيكات اأعاله البالغ جمموعها 
دراهم(  واربعة  ال��ف  وارب��ع��ون  وخم�صة  )مئتني  دره��م   )245،004( وق��دره  اجمايل 
ن�صطر  �صوف  واإل   ، تاريخه  اأي��ام من  اأق�صاها خم�صة  م��دة  خ��الل  وذل��ك   ، للمخطرة 
اآ�صفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم م�صاف اليها 

الفائدة القانونية ، وحمتفظني بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�سماء الزرقاء للدعاية واالإعالن ذ م م  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008269/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�صماء الزرقاء للدعاية والإعالن - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ مونوتيك لتجارة معدات الطباعة - �ض ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 66650.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006055 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املذاق ال�صريع كافية
العنوان : 9603229  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 07/12/2022 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله  ل�صالح / �صيت مارابيال بار�صيلو - بالتايل : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  ن�ض احلكم : حكمت املحكمة : 
)9420 درهم( ت�صعة اآلف واربعمائة وع�صرون درهما ، والر�صوم وامل�صروفات 
املنا�صبة واإعفاء املدعي من الباقي.  حكما غري قابال لال�صتئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ت�ضيكيتا للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(  
العنوان : مكتب رقم A31 ذا فري�ض ماركت - را�ض اخلور - ال�صناعية الثالثة - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم   226902  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
44662 مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
ال��ع��دل حم��اك��م دبي  2022/12/29 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب  ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
بتاريخ 2023/1/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
جمموعة  ملك   510 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  حجري  ا�ضماعيل 
�صلطان لال�صتثمار - �ض ذ م م - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 2523232-04 فاك�ض : 
2523238-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ا�ضماعيل حجري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 510 ملك جمموعة �صلطان لال�صتثمار - �ض ذ م م - ديرة - 
هذا  مبوجب   04-2523238  : فاك�ض   04-2523232  : هاتف   - بور�صعيد 
تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
ت�ضيكيتا للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/1/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/12/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

 املو�سوع / االأ�سماء
الباتو  امل��دع��وة/ان��زا  ب��ان  را���ض اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
الك�صاندر ، تقدمت بطلب تعديل املقطع الأول من )انزا( اىل 
)انزا الباتو الك�صاندر( ل�صمها ، ليكون ا�صمها بعد التعديل/ 
انزا الباتو الك�صاندر، وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان 
يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العالن امام ق�صم 

ال�صهادات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002981 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صيف الدين �صعد علوان - العنوان : 9485264  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/11/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�صالح / �صركة جمموعة الإمارات لالإت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض 
م ع بالتايل : ن�ض احلكم : قررت املحكمة : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا 
وقدره 10642.36درهم )ع�صرة اآلف و�صتمائة واثنني واربعني درهما و�صتة وثالثني 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  5% �صنويا  بواقع  بفائدة  والزامه  فل�صا( 
ال�صداد التام على األ تزيد على اأ�صل املبلغ املق�صى به ، مع اإلزامه مب�صروفات الدعوى 
ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما غري قابال 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004517 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / رومان فولو�صنيك - العنوان : 9548449  

07/12/2022 قد حكمت عليك هذه املحكمة  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
م  �ض   - للتاأمني  الوطنية  ال�صقر  �صركة   / ل�صالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
ع - بالتايل : ن�ض احلكم قررت املحكمة : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
بفائدة  والزامه  درهم(  اآلف وثالثمائة  درهم )ثمانية   8.300 مبلغا قدره 
التام  ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  5% �صنويا  بواقع 
الدعوى،  الزامه مب�صروفات  مع   ، به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  على  تزيد  األ  على 
ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما غري قابال لال�صتئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70591
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005224 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كول باك ل�صناعة املناديل الورقية - ذ م م
جمهول حمل الإقامة

اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2023/1/23 انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�صرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/18 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003946 يف  الدعوى رقم

اىل : حممد حبيب حمرابي  - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - امل�صلي - مكاين 5030311112 يرجى اعالنه عن 
طريق برنامج وات�ض اب ور�صايل ن�صية على هاتف رقم 0557109207 

نعلمكم باأن املدعي )ة( / بن زايد لتاأجري ال�صيارات 
العنوان : حمل الإقامة : عجمان - الرا�صدية رقم الهاتف : 0507293197   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 1- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ب�صداد مبلغ وقدره 6800 درهم 
)فقط �صتة الف وثمامنائة درهم( )مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد(. 

الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق   ...... الواحد الوىل حمكمة الإحتادية �صباح يوم  اليوم  الدائرة دائرة دعاوى  اأمام  لذا يتوجب عليكم احل�صور 
25/1/2023 ال�صاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 18/1/2023 م.

مدير اخلدمات الق�سائية 
االء االأمريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 10701/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 

ح�صاب  ع��ن  وال�����ص��ادر   )043298( رق��م  امل��رجت��ع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
املطلوب �صدها لدى بنك دبي التجاري )�ض.م.ع( 

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري )�ض.م.ع(
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع الحتاد - مبنى بنك دبي التجاري 

- )�ض.م.ع( - �صقة 4 - مقابل ديرة �صيتي �صنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- فهيمه ابراهيم يو�صف �صهدادي - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
31115 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره 
15 يوما من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70639 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعالن بالن�سر        
  2310/2022/100 احوال نف�س م�سلمني 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- مهند بن عبداهلل بن �صرحان الغامدي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : رينه �صرياز داد  
قد اأقام عليك الدعوى و مو�صوعها دعوىطالق لل�صرر واملطالبة باحلقوق ال�صرعية املتمثلة 
25000 درهم / املهر )100000 درهم(  25000 درهم / نفقة املتعه  يف )نفقة العدة 
مببلغ  القر�ض   / دره��م   400000 وقدرها  ال�صابقة  الزوجية  النفقات   / ا�صتالمها  لعدم 
املوافق  بالر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  500000 درهم / والزامه 
2023/2/2 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية 
يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0001037 يف  الدعوى رقم االإ�ستئناف
بالن�سر 

لوؤلوؤة  م�صروع   ، م�صريف  منطقة   ، عجمان   : عنوانه   - خات  ار�صاد   : �صده  امل�صتاأنف 
عجمان ، برج B3 ، �صقة 1206 ، مكاين رقم 5868829338
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 

رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20.../..../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
جتاري   - املدنية  الإ�صتئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0001037
)جزئي(. فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء 
...... يوم ....... املوافق 2023/2/14 ال�صاعة 10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�صتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من 

الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

عمر را�سد املهريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0001038 يف  الدعوى رقم االإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده : ديقا ح�صن قا�صم - عنوانه : عجمان ، منطقة م�صريف ، م�صروع لوؤلوؤة 

عجمان ، برج B3 ، �صقة 306 ، مكاين رقم 5482913526
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( 

رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20.../..../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
جتاري   - املدنية  الإ�صتئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0001038
)جزئي(. فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء 
...... يوم ....... املوافق 2023/2/14 ال�صاعة 10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�صتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من 

الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

عمر را�سد املهريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - امانربيت �سينغ جورديب �سينغ   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005326/ 

اإىل املحكوم عليه : امانربيت �صينغ جورديب �صينغ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ اجرة ال�صارقة  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 17019.0  

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
طريق احلياة للتجارة ذ م م ا�سم كوزي�سال بونامبات  

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005285/ 
اإىل املحكوم عليه : طريق احلياة للتجارة - ذ م م - العنوان : ال�صارقة �صناعية رقم 11 خلف �صارع ال�صيخ حممد بن 

زايد �صربه رقم 14 ملك عقيل عبداهلل حممد فلنكار هاتف : 0563615786 
ا�صم كوزي�صال بونامبات  - العنوان : ال�صارقة �صناعية رقم 11 خلف �صارع ال�صيخ حممد بن زايد �صربه رقم 14 ملك 

عقيل عبداهلل حممد فلنكار هاتف : 0565153415
ليمتد  - يف  اند�صرتيز  وايت  اأيفر  املنفذ  املدعي   املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح  بتاريخ قد �صدر احلكم  انه  حيث 
الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 28910.0   لذلك انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف 
حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإ�ستئنافية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000929 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بديوي بالل - جمهول حمل الإقامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/25 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املدنية - مكتب رقم )مكتب  الإ�صتئنافية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
، وتقدمي  او بوا�صطة وكيل معتمد  3( �صخ�صيا  الإ�صتئناف  الدعوى -  مدير 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2023/1/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بالن�سر 

 9041/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- جري لين لل�صياحة �صابقا وحاليا الورقاء لل�صياحة - �ض ذ م م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فندق جراند ميلينيوم دبي )املنطقة احلرة(  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )73935.52(
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بي دبليو دي لتجميل ال�ضاحات - ذ م م  
1706 ملك رومي قبان - بردبي - اخلليج التجاري - ال�صكل  العنوان : مكتب رقم 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 915993 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1523886 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/12/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
بتاريخ 2022/12/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني كري�ضتون مينون حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب 1502 ملك راجو 
 04-4221680 2762233-04 فاك�ض :  مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : عو�ضه للعود - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 2 ملك مرا�ض العقارية - الو�صل - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
 1485965  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   795797  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/12/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/23 وعلى 
ايه اف ا�س للح�ضابات  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
العنوان : مكتب 2110 - ملك  ا�صماء حممد خلفان بن خربا�ض املري - برج خليفة - 
هاتف : 2690702-04 فاك�ض : 2690704-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70197
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : كري�ضتون مينون حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-
04 فاك�ض : 4221680-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه 
ال�ضاحات  لتجميل  دي  دبليو  بي  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد 
2022/12/14 واملوثق لدى  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  - ذ م م 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ايه اف ا�س للح�ضابات
امل��ري - برج  2110 - ملك  ا�صماء حممد خلفان بن خربا�ض  العنوان : مكتب 
خليفة - هاتف : 2690702-04 فاك�ض : 2690704-04 مبوجب هذا تعلن 
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية عو�ضه 
 2022/12/23 للعود - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/23 وعلى من لديه 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ال�ضاطئ الكبري للتجارة - �س ذ م م  
271-114 ملك بيان املعتمدة - جممع دبي لال�صتثمار - ال�صكل  العنوان : مكتب رقم 
 : الرخ�صة  رق��م   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�صخ�ض   - م�صوؤولية حم��دودة  ذات  �صركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1654990  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   1016759
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
2022/12/27 واملوثق لدى  بتاريخ  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
: مكتب  العنوان  ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - الهاتف : 
2973060-04 ، الفاك�ض : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �س ذ م م 
العنوان : مكتب 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
- ديرة - بور�صعيد - الهاتف : 2973060-04 ، الفاك�ض : 2973071-
04 مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله لت�صفية ال�ضاطئ الكبري للتجارة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
العدل  ك��ات��ب  ل���دى  وامل��وث��ق   2022/12/27 ب��ت��اري��خ  دب���ي  ق���رار حم��اك��م 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  2022/12/27 وع��ل��ى م��ن  ب��ت��اري��خ  دب���ي  حم��اك��م 
العنوان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640
العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جاويد اأحمد بيتايف �سحبت على  

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008607/ 
اإىل املحكوم عليه : جاويد اأحمد بيتايف �صحبت علي 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ الطاهر لتجارة احلديد والملنيوم ذ م م  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 107034.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اللم�سة الذهبية لتنظيم املعار�س   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007451/ 

اإىل املحكوم عليه : اللم�صة الذهبية لتنظيم املعار�ض 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ مطبعة يورو - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 42765.0  

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإنذار وتكليف بالوفاء بالن�سر 

رقم )2023/237(
املنذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�صية 

املنذر اإليها : زي�صك بروبريت�ض للعقارات �ض ذ.م.م )جمهول حمل الإقامة(
مبوجب هذا النذار تنذر املنذر - املنذر اإليها - ويكلفها ب�صرورة الوفاء مببلغ وقدره )11،000 درهم 
اأحد ع�صر األفاً درهما قيمة ال�صيكني املرجتعني عن بدل اليجار امل�صتحقة عن الفرتة اليجارية من 
2023/1/25 وغرامة ارجتاع ال�صيكات بواقع 10% من قيمتها وبالعدم  2022/9/25 ولغاية 
اخالء املاأجور( مع التنبيه على املنذر اإليها باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإنذار الراهن 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املنذر  �صي�صطر  الإع��الن  هذا  تاريخ  من  يوم   )30( اأق�صاها  مدة  خالل 
القانونية والق�صائية جتاه املنذر اإليها واإخالئها من العني املوؤجرة واإلزامها باملرت�صد يف ذمتها حتى 
تاريخ الإخالء التام وكذا كافة امل�صتحقات املرتتبة على العني املوؤجرة ل�صالح هيئة الكهرباء واملياه 
ب�صاأن   2017 ل�صنة  القانون رقم )26(  )اأ( من  البند  الفقرة )1(  امل��ادة )25(  لن�ض  وذل��ك طبقاً 

ايجار الأماكن يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإنذار وتكليف بالوفاء بالن�سر 

رقم )2023/239(
املنذر : مو�صيز هريديا

املنذر اإليها : ام تي كيه جلوبال �صبورت�ض ماجنمنت ذ.م.م
)جمهول حمل الإقامة(

مبوجب هذا النذار تنذر املنذر - املنذر اإليها - ويكلفها ب�صرورة احل�صور 
CV-02618-JW )KKx((  )5:20 رق���م  م��دن��ي��ة  دع����وى   يف 
املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  ملقاطعة  اجلزئية  املحكمة  لدى  مرفوعة 
المريكية، واإيداع مذكرة بدفاعكم لدى املحكمة ، ويف حال عدم ردكم ، 

�صوف ت�صدر املحكمة حكماً غيابياً بحقكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإنذار وتكليف بالوفاء بالن�سر 

رقم )2023/240(
املنذر : مو�صيز هريديا  

املنذر اإليه : دانيل كيناهان
)جمهول حمل الإقامة(

مبوجب هذا النذار تنذر املنذر - املنذر اإليه - ويكلفه ب�صرورة احل�صور 
 CV-02618-JW )KKx((  )5:20  - رق��م  مدنية  دع���وى  يف 
املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  ملقاطعة  اجلزئية  املحكمة  لدى  مرفوعة 
المريكية ، واإيداع مذكرة بدفاعكم لدى املحكمة ، ويف حال عدم ردكم ، 

�صوف ت�صدر املحكمة حكماً غيابياً بحقكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/249(

 - حممد  الرحمن  عبد  ط��ارق  معاذ  وميثله  ريجو  ريجو  اف  �صيمون  مانويل  نل�صون   : امل��ن��ذرة 
اجلن�صية ال�صودان يحمل بطاقة هوية اماراتيه رقم 784199181116296

املنذر اإليه : مريدول �صاندى - هندية اجلن�صية
العنوان :- اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع اخليل - بناية �صوبة �صافاير - الطابق العا�صر - 

مكتب 1007 - الهاتف 042766580
650.000 دره�م )�صتمائة وخم�صون الف  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 
درهم( قيمة املبلغ امل�صتحق الدفع خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار 
وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقوقه وا�صت�صدار امر 
املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ض  �صرر  او  عطل  اي  عن  املنا�صب  بالتعوي�ض  واملطالبة  الداء 

اليهما كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/248(

 - حممد  الرحمن  عبد  ط��ارق  معاذ  وميثله  ريجو  ريجو  اف  �صيمون  مانويل  نل�صون   : امل��ن��ذرة 
اجلن�صية ال�صودان يحمل بطاقة هوية اماراتيه رق����م 784199181116296

املنذر اإليه : ال�صوء البي�ض لدارة الفعاليات
العنوان :- اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع اخليل - بناية �صوبة �صافاير - الطابق العا�صر - 

مكتب 1007 - الهاتف 042766580
650.000 درهم )�صتمائة وخم�صون الف  اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم( قيمة املبلغ امل�صتحق الدفع خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار 
وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقوقه وا�صت�صدار امر 
املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ض  �صرر  او  عطل  اي  عن  املنا�صب  بالتعوي�ض  واملطالبة  الداء 

اليهما كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 6541/2022/209 تنفيذ عمايل  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227 

عمايل   2022/2509 رق��م  العمالية  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
جزئي، ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )218891.70 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : اأنطونيتى جانيتى دي�صوزا لوي�ض رو�صاريو - عنوانه : اإمارة ال�صارقة ، منطقة 
 اخلان ، �صارع كورني�ض اخلان ، بجوار sib - نف�ض بناية مطعم ام ح�صن ، بناية ا�صا�ض ، �صقة 504  

وميثله : عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة هايدروتريف )ذ م م( - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 218891.70 درهم �صاملة الر�صوم وامل�صاريف. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فيجاي اناند مانوهاران جي�سودو�س  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005158/ 

اإىل املحكوم عليه : فيجاي اناند مانوهاران جي�صودو�ض
 6238 1203 �ض ب  اإمارة ال�صارقة �صارع املينا قرب مطعم �صدف بناية املن�صور رقم ال�صقة  العنوان : 

vijayanand.mj1980@gmail.com : هاتف : 0504590082 الربيد الإلكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك م�صر فرع دبي  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 78206.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  624/2019/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 432/2019 عقاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.040.441( درهم �صامال 
للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب التنفيذ:كارم جاكقو�ض نيبوو 
 J043 عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - ندا ح�صة - واحة ال�صيليكون - فيالت ال�صدر جي - فيال

وميثله :احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
املطلوب اإعالنه : ايرث ديفلوبرز �ض.ذ.م.م 

عنوانه :دبي - بردبي - منطقة احلمرية - �صارع 18 متفرع من �صارع خالد بن الوليد - بناية العبا�ض 2 - بجوار �صيدلية نيو جراند 1 -العبا�ض 
info@earthdevelopers.net - 043599666 - 043599599 - جروب

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2023/2/1 املوافق  الربعاء  يوم  :اأن��ه يف  الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
 - LYNX business خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية - املنطقة ند ح�صة - رقم الر�ض 1356 - ا�صم املبنى

رقم العقار 1005 - امل�صاحة 99.44 مرت مربع - التقييم 491471.29 يباع لعلى عطاء
�صقة �صكنية - املنطقة ند ح�صة - رقم الر�ض 1356 - ا�صم املبنى LYNX RESIDENSES - رقم العقار 115 - امل�صاحة 76.83 مرت 

مربع - التقييم 515.458/93 درهم  يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف التنفيذ رقم  624/2019/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 432/2019 عقاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.040.441( درهم �صامال 

للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب التنفيذ:كارم جاكقو�ض نيبوو 

 J043 عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - ندا ح�صة - واحة ال�صيليكون - فيالت ال�صدر جي - فيال
وميثله :احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 

املطلوب اإعالنه : ايرث ديفلوبرز �ض.ذ.م.م 
عنوانه :دبي - بردبي - منطقة احلمرية - �صارع 18 متفرع من �صارع خالد بن الوليد - بناية العبا�ض 2 - بجوار �صيدلية نيو جراند 1 -العبا�ض 

info@earthdevelopers.net - 043599666 - 043599599 - جروب
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2023/2/1 املوافق  الربعاء  يوم  :اأن��ه يف  الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
 - LYNX business خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية - املنطقة ند ح�صة - رقم الر�ض 1356 - ا�صم املبنى

رقم العقار 1005 - امل�صاحة 99.44 مرت مربع - التقييم 491471.29 يباع لعلى عطاء
�صقة �صكنية - املنطقة ند ح�صة - رقم الر�ض 1356 - ا�صم املبنى LYNX RESIDENSES - رقم العقار 115 - امل�صاحة 76.83 مرت 

مربع - التقييم 515.458/93 درهم  يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70392

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1972/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة الإبتدائية التجارية الثالثة رقم 13
يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  للمطالبة  القيمة  حم��دد  ن��زاع   893/2022 رق��م  الق�صية  احالة   : الدعوى  مو�صوع 
و�صبعة  درهما  وت�صعون  و�صتة  وثمانية  الفا  وثمانون  واثنني  ثالثمائه  دره��م   )382.896.57( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
وخم�صون فل�صا - بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 2020/6/15 حتى تاريخ ال�صداد التام والر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:برمييار اي�صتي�ض للو�صاطة العقارية �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم /3 الطابق ال�صاد�ض مكتب/605 
رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنه :  1- ارلويد للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - منطقة حرة  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/11/22 مبثابة احل�صوري الزام املدعي 
عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )382.896.57( درهم ثالثمائه واثنني وثمانون الفا وثمامنائة و�صتة وت�صعون 
والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى   2022/10/4 من  �صنويا   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  وخم�صون  و�صبعة  درهما 
، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة  اتعاب  بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2642/2022/16 جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )77.240.09( درهم فقط �صبعه و�صبعون الف 
تاريخ ال�صتحقاق  القانونية مبقدار 5٪ من  الفائدة  بال�صافة اىل  واربعون درهم وت�صعة فل�ض لغري -  ومائتان 

وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بن �صاكر لتجارة مواد البناء

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع مرا�صي درايف - مبنى كلوفر باي - �صقة 308
املطلوب اإعالنه :  1- ك بي جيه للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )77.240.09( 
درهم فقط �صبعه و�صبعون الف ومائتان واربعون درهم وت�صعة فل�ض لغري - بال�صافة اىل الفائدة القانونية مبقدار 
5٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني  املوافق  2023/1/23  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى رقم 47/2023/42 جتاري
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  املدعي عليهم مببلغ وقدره )289116  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
النزاع  ملف  �صم  التام.  ال�صداد  وحتى   2017-10-28 عام  يف  الواقع  البيع  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة 

رقم 3434/2022 
املدعي : خالد عبيد ابراهيم عبداهلل الزعابي - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - ديرة - املمزر - 

�صارع الإحتاد ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، الطابق 3، مكتب 305، بالقرب من ت�صهيل.  
املطلوب اإعالنه : 1- عارف حمب للتجارة العامة �ض ذ م م -  �صفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )289116  مو�صوع الإع��الن : قد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ البيع الواقع يف عام 28-10-2017 وحتى 
 2023/1/23 املوافق  الإثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .3434/2022 رق��م  النزاع  ملف  �صم  التام.  ال�صداد 
عن  التقا�صي  بقاعة  ع�صر(  )الثانية  الإبتدائية  الدعوى  اإدارة  اأم��ام  ح�صوركم  ويقت�صي  �صباحا   9.00 ال�صاعة 
بعد التي ميكن الو�صول غليها من خالل موقع حماكم دبي الإلكرتوين - خدماتنا الإلكرتونية العامة - جداول 
جل�صات الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608
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وليزال اأبو الطيب املُتنبى حتى يومنا هذا يف �صريته، ويف مراحل حياته، 
الدار�صني،  و  الُقراء  اهتمام  ع  مو�صِ بها،  اأثرانا  التي  وحكِمِه  مواقفه  ويف 
بالفعل مراآة  ك��ان  لأن��ه  بعد جيل.  امل��وؤرخ��ني، جيال  و  الباحثني  و  والنقاد 
ع�صره بكل تفا�صليه ال�صيا�صية والإجتماعية والفكرية، وبكل اآلمه واآماله 
التي  ِبحكمه  درو�صها  وا�صتخل�ض  بق�صائده،  و�صورها  ب�صعره  نقلها  التي 
اأبو الطيب املتنبي رائ��داً يف  اأبرز �ِصماته. لقد كان  ازدان بها �صعره، فغدت 

مدر�صة الر�صم بالكلمات، وملهماً بالرغبة والنقمة، فتاأتي مفرداته ومعانيه 
وحرارة انطباعاته وخلجاته خيوطاَ مت�صابكة تر�صم لوحة ناطقة ومثرية، 
واأحا�صي�صه  وق��واف��ي��ه  مب��ف��ردات��ه  تنب�ض  م��ا  ب��ق��در  املتنبي  عبقرية  جت�صد 
النبيلة وال�صاخمة يف اآن واحد، لقد كان اأبو الطيب بحق �صاهداَ اأميناً على 

ع�صره، متفاعاًل وفاعاًل يف �صعره، ول�صان حال اأمته يف تطلعاته.

ع�ضرون لوحة من ر�ضم اأبي الطيب 
    وقد �صدر يف الآونة الأخرية عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي كتاب جديد 
لالأديب الكبري والباحث املبدع الأ�صتاذ عبدالغفار ح�صني، املفكر املخ�صرم، 
ب��ع��ن��وان )ع�����ص��رون ل��وح��ة م��ن ر���ص��م اأب���ي ال��ط��ي��ب( وق��د ق��دم ل��ه الإعالمي 
اأبي  ح��ي��اة  ت��ن��اول��ت  م�صتفي�صة  مبقدمة  احل��رب��ي  ح�صن  حممد  والأدي����ب 

الطيب من جميع جوانبها.

نع ري�ضة متينة ال�ضُ
    يقول الأديب الكبري واملخ�صرم الأ�صتاذ: عبدالغفار ح�صني يف مقدمته 
لكتابه: كلما وقفت على اأمر يخ�ض اأبي الطيب اأحمد املتنبي طوال �صنني 
لوحات  اأ�صاهد  اأنني  ذهنه،  يف  اأت�صور  اأن  حاولت  الع�صرين،  على  تربو  قد 
البِلي، وهي  يت على  والتي ع�صِ ال�صنع،  بري�صة متينة  الطيب  اأبي  ر�صمها 

جتتاز دهراً يربو على مائتني واألف من ال�صنني.
اأمام      ويتابع الأ�صتاذ عبدالغفار ح�صني: والواقع اأن املرء يقف م�صدوهاً 
بالدقة  واألوانها  وخطوطها  معاملها  الطيب  اأب��ي  ر�صم  التي  اللوحات  هذه 
الأيام  لنا  تنقلها  وال�صبك،  ال�صكب  حمكمة  رواي��ة  منها  وجعل  املتناهية، 
الأيام  دال��ت  الزمن ومهما  اإليها مهما مر  النظر  الب�صر من  يكّل  اأن  دون 
ال��ذي ر�صمه يف  ب��اأن كالمه  واأح�ض  �صعر  الطيب نف�صه  اأب��ا  والليايل، ولعل 
�صكل حروف منظومة �صوف تقاوم تقادم الأيام، ويحمل كل جيل منظومته 

اإىل اجليل الذي يليه وينحتها على جدارية الزمن العتيق.

وما الدهر األ من رواة ق�صائدي
اإذا قلت �صعراً اأ�صبح الدهر من�صداً

ف�صار به من ل ي�صري م�صمراً
وغنى به من ل يغني مغردا

اأب��و الطيب بهذه الأق��وال املدوية قد اخ��رتق ال�صنني ال�صوئية  األي�ض       

ليجل�ض معنا يف ع�صرنا هذا م�صتمعاً وقارئاً لأفكارناً، وما يدور يف ُخلِدنا 
وبيننا و بينه بعد زمني �صحيق؟

    ويتابع الأديب الكبري الأ�صتاذ عبدالغفار ح�صني يف مقدمته يقول: وبهذه 
رواياته  املواقف من  الإع��ادة لبع�ض  الطيب وبهذه  اأبي  املعاينة لر�صومات 
اإنطباعاً على هام�ض براويز هذه  اأ�صجل  اأن  امللف املخت�صر  اأح��اول يف هذا 
التي خطها قلمي حول هذه  الكلمات  واأ�صتوحي منها  املر�صومة،  اللوحات 
اأزُع��ُم باأن حديثي على قدر مقام هذا الكبري ال�صامخ، اأو  الرباويز، ول�صت 
اأنني اأ�صيف جديداً اإىل ما قاله الباحثون والدار�صون عن اأبي الطيب وهم 
ُكر، بال ح�صر، ولكن حديثي حديث معجب ينظر بعني الر�صا الكليلة عن 

العيوب، ل يحيُد كثرياً عن دروب املحبة، والقول احل�صن.
فاأبو الطيب نف�صه ا�صتعا�ض وا�صتكفى ب�صماع الكلمة احل�صنة، اإن مل ت�صعفه 

ح�صنة اأخرى.
لخيل عندك تهديها ول مال             فلي�صعد النطق اإن مل ُت�صِعد احلال

     ويختم الأ�صتاذ عبدالغفار ح�صني مقدمته يقول: واأرج��و اأن ي�صعد ما 
قراءة  يف  وكعادتي  الطيب.  اأب��ي  معجبي  اللوحات  ه��ذه  على  تعليقاً  قلته 
اأبي  اأت�صفح لوحات  اأن  اأي عمل فكري، حاولت  اأو الإط��الع على  اأي كتاب، 
الطيب بعني نقدية، ل اأجنر مغم�ض العني متجاوزاً بع�ض املواقف ال�صلبية 
ل�صاعرنا الكبري، وراأيت ان الإ�صارة لهذه ال�صلبيات، قد تكون مفيدة لإلقاء 

ال�صوء على هذه ال�صخ�صية النادرة يف تاريخ العرب القدمي واحلديث.

اللوحات تتواىل
     وتتواىل اللوحات الع�صرون من ر�صم اأبي الطيب املتنبي يف الكتاب، اللوحة 
النا�صر،  عبد  وجمال  املتنبي  الثانية:  واللوحة  دب��ي،  يف  املتنبي  الأوىل: 
املتنبي  الرابعة: بني  واللوحة  الطيب و�صوقي،  اأبي  الثالثة: بني  واللوحة 
واأبي نوا�ض، واللوحة اخلام�صة: بني نابليون واملتنبي، واللوحة ال�صاد�صة: 
الطيب  اأب��ي  م��ع  ال�صابعة:  واللوحة  وال��ك��ره،  احل��ب  ب��ني  املتنبي  �صخ�صية 
واللوحة  وال�صعوبية،  العربية  بني  املتنبي  الثامنة:  واللوحة  ���ص��رياز،  يف 
وال�صعر  الطيب  اأبو  العا�صرة:  واللوحة  املتنبي،  �صعر  فرائد من  التا�صعة: 
الوجداين، واللوحة احلادية ع�صرة: اأبو الطيب وال�صرف املُكت�صب، اللوحة 
الثانية ع�صرة: اأبو الطيب ال�صاعر امللهم املحبوب، واللوحة الثالثة ع�صرة: 
واإخرتاع  الطيب  ابو  الرابعة ع�صرة:  واللوحة  �صاِعر اخلا�صة،  الطيب  اأبو 
واللوحة  الوديع،  ال�صر�ض  الطيب  اأب��و  ع�صرة:  اخلام�صة  واللوحة  املعاين، 
ال�صابعة ع�صرة: الحتفاء  اأبي الطيب، واللوحة  ال�صاد�صة ع�صرة: مفردات 

بني  رم�صان  الطيب يف  اأب��ي  رحلة  ع�صرة:  الثامنة  واللوحة  الطيب،  باأبي 
اأبو الطيب واأبو امل�صك، واللوحة  بغداد و�صرياز، واللوحة التا�صعة ع�صرة: 

الع�صرون: قراءات يف �صعر املتنبي.
ال�صريف  املتنبي امثال  املوؤلف مع من قالوا عن  القافلة يواكبها  ومت�صي 
الأث��ري، واإبن  واإب��ن  البقاء العكربي،  واأب��و  اإب��ن �صرف القريواين،  الر�صي، 
واإبن  والثعالبي،  امل��وؤرخ احلموي،  الفدا  واأب��و  املعري،  العالء  واأب��و  فوّرجة، 

خلكان، والواحدي، وم�صطفى �صادق الرافعي. 
املتنبي(  الطيب  اأب��ي  ر�صم  اأن كتاب )ع�صرون لوحة من  القول،    خال�صة 
يعترب اإ�صاءة نوعية جديدة على حياة �صاعر عمالق، وا�صتثنائي مالأ الدنيا 
واإبداعية،  وجدلية  نقدية  �صجالت  حوله  واأث��ريت  النا�ض،  و�صغل  ب�صعره 
درا�صات  م��ن  �صملته  مب��ا  وال��ي��وم،  ب��الأم�����ض  ال��ع��رب��ي  الأدب  م�صرية  اث���رت 
اأو  تباينت،  مهما  تلتقي جميعها  واإجتهادات،  اآراء  تعددية  فيها  وح��وارات، 
باإرادة  اإمي��ان��اً  والإن�صان،  ال�صاعر  املتنبي  عظمة  على  تفاوتت  اأو  تناق�صت 
ال�صعوب، و�صعورا بالتِبعة، واملج�ّصد ل�صورة ع�صره ال�صيا�صية والإجتماعية، 
املتنبي  يكن  فلم  ومتطلباتها.  الإن�صانية  للر�صالة  ال�صحيح  الفهم  م��ع 
ب�صعره مراآة ع�صره فح�صب، واإمنا املت�صدر مل�صرية الأدب والنقد، والفل�صفة 
والإجتماع، والآلم والآمال، بالأم�ض واليوم وغداً، فرتاه وكاأنه يعي�ض بيننا 

ناطقاً باملعاناة، من جيل اإىل جيل، ومن ع�صر اإىل ع�صر.
املكتبة  اإىل  ولفتة  متميزة  اإ�صافة  يعترب  القِيم  الكتاب  ه��ذا  ف��اإن  ختاماً، 
عبدالغفار  الكبري  الأدي���ب  موؤلفات  من  فواحة  باقة  جانب  اإىل  العربية، 
الأوائل  املوؤ�ص�صني  ومن  الإم���ارات.  امل�صوؤول يف  الأدب  رائ��د مدر�صة  ح�صني 
لحتاد ُكتاب واأدب��اء الإم��ارات، ولندوة الثقافة والعلوم بدبي، ولنادي دبي 
اءة يف ِحّلِه  لل�صحافة، يحِمل دائماً وبال كلل ول تردد، م�صعل الثقافة الو�صّ
الكتب  باأمهات  احلاِفلة  مكتبته  يف  كتبِه  وب��ني  مكتبه،  يف  ترحاِلِه،  يف  كما 

وامل�صادر واملراجع، وكذلك يف جمل�صه،
 ويف املنتديات الثقافية العامة، واملجال�ض الثقافية املتنوعة، كاتباً وحماوراً 
ومتحدثاً، وحما�صراً، وموجهاً، زاده الدائم اإكتنازه لثقافة وا�صعة، واإطالع 
رفيع،  وخلق  را�صخة،  بح�صافة  اإنفتاحه  مع  جديد،  لكل  ومتابعته  �صامل، 

وباأدب جم، 
وتوا�صع اأ�ِصر، واإثراء دائم للجميع، في�صارك يف كل حدث اأو منا�صبة، ولذا 
التي  املتوالية  املتميزة، وموؤلفاته  اإبداعاته  املزيد من  دائماً  ننتظر  فنحن 
تزين املكتبة العربية يف كل حني وينعم بها القراء والدار�صون والباحثون 

بال تردد. واإىل املزيد باإذن اهلل. 

»ع�ضرون لوحة من ر�ضم اأبي الطيب املُتنبْي«

كتاب جديد لالأديب الكبري عبد الغفار ح�شني
متتزج جماليات الأدب مع متعة التاريخ ومو�ضوعية النقد والتحليل والتعليل • فيه 

• الكتاب اإ�ضافة متميزة للمكتبة العربية ، وا�ضتجابة للجيل اجلديد املتعّط�س لأ�ضالة الرُتاث، ولغة الق�ضيد

•• ال�شارقة-الفجر:

م���ن ب���ني 74 ف��ن��ان��اً وم���ب���دع���اً م���ن اأب����رز 
الدورة  ت�صت�صيفهم   العامليني  امل�صورين 
للت�صوير  ال��دويل  املهرجان  من  ال�صابعة 
املجال  امل��ه��رج��ان  ي��ف��ت��ح  “اإك�صبوجر”، 
خا�صة  جت���ارب  على  للتعرف  زواره  اأم���ام 
الت�صوير  يف  تخ�ص�صوا  م�����ص��وراً   14 ل��� 
وقدموا  ال��ب��ي��ئ��ة،  وق�����ص��اي��ا  ال�����ص��ح��ف��ي، 
ال�صينما  لنجوم  ا�صتثنائية  ب��ورت��ري��ه��ات 

والفن وال�صيا�صة يف العامل.
فنية  م��ع��ار���ض  �صل�صلة  �صمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
يروي  اإبداعية  نقا�صية  وجل�صات  فردية، 
فيها امل�صورون على مدار �صبعة اأيام كيف 
بلدان  خمتلف  من  �صعوب  حكايات  وثقوا 
العامل، وعر�صوا اأ�صلوبهم املميز يف ال�صرد 
ت��وث��ي��ق مغامرات  خ����الل  م���ن  ال��ب�����ص��ري 
قا�صية،  ب��ظ��روف  نائية  ورح���الت لأم��اك��ن 
مف�صلية  اأح���داث���اً  ب��ع��د���ص��ات��ه��م  وع��اي�����ص��وا 
م��ن ت��اري��خ ال��ع��امل خ��الل ال��ق��رن الواحد 

والع�صرين.
وي��ت��ي��ح امل���ه���رج���ان، ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه املكتب 
الإعالمي حلكومة ال�صارقة، فر�صة للقاء 
اأمام  اأعمالهم،  على  والتعرف  امل�صورين 
الفوتوغرافية  الفنية  الأع���م���ال  مقتني 
كما  واحل�صرية،  النادرة  الأعمال  لقتناء 
ال�صحفيني  امل�صورين  اأم��ام  املجال  يفتح 
والعاملني يف الوكالت الإخبارية للتوا�صل 
اأح���داث القرن الواحد  اأب��رز من وث��ق  مع 
فيما  ال��ع��امل،  ح��ول  بعد�صاته  والع�صرين 
الأفالم  و�صّناع  ال��رح��الت  م��دوين  ميّكن 
من التعّرف عن قرب على عوامل مده�صة 

بع�صها يعر�ض لأول مرة يف املنطقة.

ت�ضخري  ال�����ض��ح��ف��ي��ون:  امل�����ض��ورون 
العد�ضة خلدمة ق�ضايا نبيلة

امل�صورين  م����ن  ك�����اًل  امل���ه���رج���ان  ي��ج��م��ع 
اإلي�صا  وال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ني  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني 
ك����الرك، وفيليب يل  اإي���ان���اك���ون، وج��اي��ل��ز 
ه���اريف، واآب���ري ع��ب��داهلل، وت��وم��ي ترن�صارد 
جتاربهم  لي�صاركوا  واح��د  فني  ف�صاء  يف 
واأع���م���ال���ه���م م���ع اجل���م���ه���ور، ف��ه��م الذين 
كر�صوا م�صريتهم املهنية لتغطية الأحداث 

على  ال�صوء  و�صلطوا  املهمة،  املجتمعية 
وال�صيا�صية  الجتماعية  الق�صايا  اأب���رز 

والبيئية حول العامل.
وي�صاف اإىل امل�صوار املهني ال�صخ�صي لكل 
املحرتفني،  امل�صورين  ه���وؤلء  م��ن  واح���د 
الت�صوير  جمتمع  اإث����راء  يف  اإ�صهاماتهم 
املنظمات  م���ع  امل�����ص��ارك��ة  ع���رب  ال�����ص��ح��ف��ي 
واملعار�ض امللتزمة باأ�صلوب وتقنيات مميزة 
يف  ال�صرد الق�ص�صي الب�صري، �صواء اأثناء 
توثيقهم للنزاعات والأزمات الإن�صانية، اأو 
تغطية الق�صايا الجتماعية والبيئية، من 
الفرق  لإح���داث  قدراتهم  توظيف  خ��الل 

و�صناعة التغيري الإيجابي يف العامل.

يوثقون  وال��رح��الت  ال�ضفر  م�ضورو 
العامل

وعلى �صعيد مماثل، ي�صت�صيف املهرجان 
كل من جريميي �صاتون هيربت، وراندي 
�صميث،  وتيم  ل��ريم��ان،  وديفيد  اأول�����ص��ون، 
واأحمد ال�صيف، الذين كر�صوا جزءاً كبرياً 
الق�صايا  لتوثيق  ال��ف��ن��ي  م�����ص��واره��م  م��ن 
باأهمية  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك��وك��ب الأر������ض وحماية 
م�����وارده ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ح��ي��ث رك���ز جريمي 
ب�صكل خا�ض على ق�صايا  �صوتون هيربت 
وحماية  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  م���ث���ل  م��ه��م��ة 

البيئة.
املنحدر  امل�صور  ل��ريم��ان،  ديفيد  وا�صتهر 
الفنية  ب�صوره  باجنلرتا،  يورك�صاير  من 

الطبيعية  املناظر  اأو  للنا�ض  �صواًء  املذهلة 
الق�ص�ض  ب�صرد  �صغوف  وهو  به،  املحيطة 
تدعو  للطبيعة  ���ص��ور  وال��ت��ق��اط  امل��رئ��ي��ة 
الدقيقة  ال���ف���روق  ل���ص��ت��ك�����ص��اف  امل�����ص��اه��د 
ي�صافر  امل���ق���اب���ل،  يف  اخل��ف��ي��ة،  والأ�����ص����رار 
حول  ع��دي��دة  دول  اإىل  اأول�����ص��ون  ران����دي 
اجلمال  مظاهر  لتوثيق  كم�صور  ال��ع��امل 

والتنوع على الأر�ض.
اأما تيم �صميث، فهو م�صور رحالت يوثق 
اهتمامه  مع  املذهلة،  الطبيعية  امل�صاهد 

بالثقافات يف وجهات متنوعة حول العامل، 
ال�صعودي  امل�صور  كذلك  به  يقوم  ما  وهو 
اأح��م��د ال�����ص��ي��ف، ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى توثيق 
ال�صياحية  للمناطق  الثقافية  اجل��وان��ب 
يف اململكة العربية ال�صعودية، مع الرتكيز 

على امل�صهد الطبيعي والعمارة الرتاثية.

التجربة  ت��وث��ي��ق  ال���ب���ورت���ري���ه: 
الب�ضرية

وي���ق���دم امل���ه���رج���ان ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف عن 
قرب على اأعمال كاًل من غريغ غورمان، 
وبراين هودجز، و�صيزار بالكازار، وكارين 
زو�صمان، الذين بنوا حياتهم املهنية على 
اأ�ص�ض ت�صوير البورتريه، اأو التقاط الروح 
اأو  ال�صوارع  يف  �صواء  بيئاتها،  يف  الب�صرية 
اأن  من  الرغم  وعلى  الطبيعة،  اأو  امل��ن��ازل 
اخلا�صة  ب�صمته  ي�صع  منهم  واح���د  ك��ل 
اأعماله  خالل توثيق اجلوهر الب�صري يف 
الفوتوغرافية، اإل اأنهم ي�صرتكون جميعاً 
يف ا�صتخدام الكامريا لت�صوير بورتريهات 
ت���رتك اأث��ره��ا يف ال���ذاك���رة، و����ص���واًء كانت 
عاديني  لأ�صخا�ض  اأو  مل�صاهري  اأعمالهم 

خالل حياتهم اليومية.

ت�صوير  يف  غ�������ورم�������ان  وي���ت���خ�������ص�������ض 
التقط  ح���ي���ث  امل�������ص���اه���ري،  ب���ورت���ري���ه���ات 
الفنانني  من  كبري  لعدد  �صخ�صية  �صوراً 
واملمثلني املعروفني، فيما يركز هودجز يف 
ال�صحفي  والت�صوير  ال�صخ�صية  ال�صور 
من  �صخ�صية  ق�ص�صاً  راوي����اً  ال��وث��ائ��ق��ي، 
على  ال�����ص��وء  تلقي  ���ص��ور مده�صة  خ��الل 

الق�صايا الجتماعية والقت�صادية.
ويركز بالكازار على التقاط �صور اأيقونية 
امل�صطربة  والعواطف  احلركة  بني  متزج 

وعالقتها  الج����ت����م����اع����ي����ة  ال���ب���ي���ئ���ة  يف 
تقنيات  ي�����ص��ت��خ��دم  ح��ي��ث  مب��و���ص��وع��ات��ه، 
على  �صخ�صي  طابع  لإ�صفاء  امل�صرح  م��ن 
بينه  م�صرتكة  ق�ص�صاً  يثمر  م��ا  اأع��م��ال��ه، 
ت���ع���رب يف معظم  ي�������ص���وره���م،  م����ن  وب�����ني 
اأم���ا زو�صمان،  الأح���ي���ان ع��ن م�����ص��اع��ره��م، 
بقدرتها  معروفة  بورتريه  م�صورة  فهي 
الأفراد  وم�صاعر  �صخ�صيات  جت�صيد  على 

الذين ت�صورهم.

رحلة  تفاعلية:  وجل�ضات  ح��وارات 
ا�ضتك�ضاف غنية بالق�ض�س 

جمموعة  “اك�صبوجر”  مهرجان  ينظم 
م����ن اجل���ل�������ص���ات ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة واحل��������وارات 
امل�صورين  م��ن  نخبة  ت�صت�صيف  امللهمة، 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل���ع���روف���ني  ال�����ص��ح��ف��ي��ني 
تغطيتهم  اأثناء  جتاربهم  ملناق�صة  العامل 
ل��ق�����ص�����ض واأح��������داث خ���ط���رية، وذل�����ك يف 
جهودهم  لتقدير  امل��ه��رج��ان  م��ن  خ��ط��وة 
اأبرز  ومن  ت�صحياتهم  وحجم  وتاأثريهم 
“ال�صاهد  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  ه���ذه اجل��ل�����ص��ات 
التي جتمع كاًل من من حممد  املوثوق”، 
وج��ودي كوب،  ك��الرك،  حمي�صن، وجايلز 

وتومي ترنت�صارد، وري ويلز.
وكيف  خربتها  زو�صمان  ك��اري��ن  وتناق�ض 
الن�صاط  يف  ال���ف���ري���دة  جت���ارب���ه���ا  ت���رك���ت 
واحل�����راك الج��ت��م��اع��ي اأث�����راً ك��ب��رياً على 
“ليكا”  م�صروع  ومنها  املهنية،  م�صريتها 
احلائز على جوائز دولية خالل ندوة “ما 

ال�صباب:  وق���وة  وامل��ظ��اه��رات  ال�صعر  ب��ني 
رحلٌة غري تقليدية«.

وي����ت����ح����دث ت���ي���م ����ص���م���ي���ث ع�����ن اأع���م���ال���ه 
تركز  ال��ت��ي  ال�صخ�صية،  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
مانيتوبا  وب������راري  م����روج  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى 
ال��ه��وت��ريي��ت��ي��ة يف ك���ن���دا من  وال���ث���ق���اف���ة 
خ���الل امل�����ص��اري��ع ذات امل����دى ال��ط��وي��ل يف 
امل�صاريع  يف  ال��وق��ت  “هبة  ب��ع��ن��وان  ن���دوة 
الأمد”،  طويلة  الوثائقية  الت�صويرية 
اإي���ان���اك���ون تطورها  اإل��ي�����ص��ا  ف��ي��م��ا ت��ن��اق�����ض 
املهني الذي بداأ بالتقارير ال�صحفية حول 
ب��اإي��ج��اد ط��رق جديدة  وانتهى  ال��ن��زاع��ات، 
الألفة  على  تركز  هادفة  ق�ص�ض  ل��رواي��ة 
والتوا�صل، يف ندوة حتمل عنوان “تغطية 
النزاعات حتيلنا اإىل الك�صف عن الواقعية 

ال�صاحرة«.

الثقافة والنا�س
ن����دوات   8 “اك�صبوجر”  وي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ت�صتك�صف جوهر الإن�صان واملكان، والتقاط 
وتقدم  فني،  عمل  يف  وتخليدها  اللحظة 
لكافة  اإلهام  م�صدر  ت�صكل  متعمقة  روؤى 
امل�����ص��وري��ن ب��ج��م��ي��ع م�����ص��ت��وي��ات��ه��م، حيث 
ي�صارك غريغ غورمان، م�صور البورتريه، 
املمتدة  امل��ه��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ه  م���ن  حم��ط��ات 
ه��ول��ي��وود، ويتطرق  ع��ام��اً يف   50 ط���وال 
النجوم  ح��ي��اة  ح���ول  وح��ك��اي��ات  لق�ص�ض 

وامل�صاهري الذين عمل معهم.
روؤي���ت���ه حول  ه���اريف  فيليب يل  وي�����ص��ارك 
م��ه��ن��ة ال��ت�����ص��وي��ر، وك��ي��ف ت��ط��ور توجهه 
األهموه،  الذين  والأ�صخا�ض  ال��وق��ت،  مع 
اأّث������رت فيه  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
وعلى  اأع��م��ال��ه،  يف  الإب����داع  على  للحفاظ 
جانب اآخر، يك�صف “�صهيل اأ” عما ميثله 

ت�صوير ال�صارع،
 م�صت�صهداً مب�صاريعه طويلة الأمد اأو التي 
تندرج حتت املدر�صة “ما بعد الوثائقية” 
التي يعمل عليها، يف حني يناق�ض مايكل 

اأبويا،
الذي  اجلميلة  وال��ف��ن��ون  الأزي����اء  م�صور   
ي�صتخدم  كيف  ل��ه،  م��ق��راً  غانا  م��ن  يتخذ 
عمقاً  اأك���ر  ق�صة  ل�صتك�صاف  الت�صوير 

وجماًل يف جذور الإن�صان.

ال�ضارقة ت�ضت�ضيف رواد الت�ضوير والأفالم من جميع اأنحاء العامل يف املهرجان الدويل للت�ضوير

العامل بعد�شة 14 متخ�ش�شًا بال�شرد الق�ش�شي الب�شري يف »اإك�شبوجر 2023«
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••  مراجعة د. حممود علياء

كاأّن بالقرن الِهجرّي الرابع، َوَقد اأبى اإّلْ اأْن 
يحِمَل َمَعُه ُمْنُذ ُبزوِغِه، َمْن ينُفُخ فيِه روحًا، 
اأن  ُم�ْضتنقع . فكان  كاأّنها الأْع�ضار َهّب على 
ُوِلد يف العام الثاِلِث منُه ذلك الُغالم، الذي 
 ، الأ الُدنْيا ب�ِضْعِرِه  اأْن مَيْ كان عليه فيما بعد 

وُي�ضِغل النا�س.



فــن عــربـــي

27
ردة فعل النا�س كانت اإيجابية جدًا على )ع مفرق طريق(

الرا �شابا: ل�شُت �شد االنتقادات �شرط اأال تكون �شخ�شية
كبار  م��ن  جمموعة  بطولته  يف  و���ص��ارك  حب�صي  ج��وزف��ني  كتابة  م��ن  الفيلم 
اأبو �صديد ورفعت  بينهم جوليا ق�صار وبيتي توتل وهيام  اللبنانيني  املمثلني 

طربيه ونقول دانيال وجوزيان بول�ض و�صربل زيادة وغريهم.
اأنه  اأو�صحت  الفيلم،  اأخرجت  لأنها  اأب��داً  نادمة  لي�صت  اإنها  �صابا  قالت  وفيما 
كل  وينا�صب  عائلي  واأن��ه  الراقية  الكوميديا  طريق  عن  مهمة  ق�صايا  يطرح 
مرح  باأ�صلوب  ب�صرية  ق�صيدة  ع��ن  ع��ب��ارة  اأن��ه  اإىل  م�صرية  العمرية،  الفئات 

وعفوي ت�صتند على ق�صة حب جميلة و�صخ�صيات جذابة.

طريق(؟ مفرق  )ع  فيلم  اإىل  ُوجهت  التي  النتقادات  من  موقفك  • ما 
- ل�صُت �صد النتقادات �صرط األ تكون �صخ�صية، ولكن اأكر نقد قا�ض �صدر 

النا�ض مل ي�صحكوا  اأن  اعترب  �صخ�ٍض  من 
خ���الل م�����ص��اه��دة ال��ف��ي��ل��م، يف حني 

وجوههم  على  كانت  الب�صمة  اأن 
نهايته  الفيلم وحتى  منذ بداية 

وغ���ادروا وه��م يف قمة الراحة. 

كما ن�صحني اأن اأبقى يف جمال الوثائقيات، وهذا لي�ض من حقه.ومن الأ�صياء 
التي قيلت عن فيلمي ال�صابق )ق�صة ثواين( اأو اجلديد )ع مفرق طريق( هي 
ُح�صن اإدارت��ي للممثلني، بينما هو اعترب اأنني مل اأجنح يف ذلك. َمن يعمل يف 
املجال يجب اأن يكون مهياأً ل�صماع الآراء كافة حول عمله، �صواء كانت �صلبية اأم 
اإيجابية، لأن اأذواق النا�ض لي�صت واحدة وهناك َمن يحب وهناك َمن ل يحب.

يف  حا�صراً  كان  اأنه  خ�صو�صاً  الفيلم،  حول  الأ�صداء  تلقيِت  كيف  عربياً،   •
الدورة الأخرية ملهرجان البحر الأحمر؟

حملي  لبناين  الفيلم  اإن  دائماً  اأق��ول  ج��داً.  اإيجابية  كانت  النا�ض  فعل  ردة   -
جداً يف الطبع ويف الطبيعة، ولكن املوا�صيع التي يتطرق هي موا�صيع عاملية. 
اللبنانيون،  اإل  يفهمها  ل  )ن��ك��ات(  الفيلم  يف  يوجد  اأن��ه  �صحيح 
الكثري  فيهم  ح��ّرك  الفيلم  اأن  ال�صعودية  يف  اأخ��ربون��ا  ولكنهم 

عندما  بكينا  اإننا  حتى  اجلميلة،  وامل�صاعر  احلنني  من 
لبنان  وع��ن  الفيلم  ع��ن  ج���داً  جميل  ب�صكل  حت��ّدث��وا 

ولأننا جنحنا بنقلهم اإىل عمق القرية اللبنانية.
يف  ماملو(  )مهرجان  فاعليات  يف  الفيلم  �صارك  كما 

اأي  ل���الأف���الم(،  الت�صويق  وح���از )ج��ائ��زة  ال�����ص��وي��د 
اإيّل،  بالن�صبة  لكن  الإنتاج.  بعد  الأف��الم  مراحل 
الفالم  اأن  خ�صو�صاً  مهرجان،  فيلم  لي�ض  هو 
مهرجانات  اأفالم  لي�صت  الكوميدية  الرومان�صية 
الأف����الم من  م��ن  النوعية  ه��ذه  ينتظرون  ل  وه��م 

لبنان.
اأن���ك  ي���ع���ت���ربون  َم����ن  ع��ل��ى  ت���ردي���ن  • ك��ي��ف 

حتاولني ال�صري على خطى نادين لبكي؟
- فيلم )ق�صة ثواين( ل عالقة له على الإطالق 

بنادين لبكي، وهي مل تقّدم اأي فيلم ي�صبهه قبل 
اجلوانب  بع�ض  توجد  رمب��ا  اأن��ف��ذه.  اأن 
يف فيلم )كفرناحوم( كمو�صوع 
التي  ال��ط��ف��ل  وق�صية  ال��ف��ق��ر 
)ق�صية  فيلمي  يف  تناولتها 
ثواين(، ولكن فيلمها كان بعد 

فيلمي ولي�ض قْبله.
بال�صوؤال  املق�صود  يكن  مل   •
املق�صود  بل  لبكي،  نادين  تقليد 

ال�صري على خطاها؟
بروك�صل  م��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  ع��ن��د   -

مدير  يل  قال  امل�صتقّلة  لالأفالم  العاملي 
املهرجان اإن فيلمي ُمعاِك�ض متاماً لأفالم 
ن���ادي���ن ل��ب��ك��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ُت����ْخ����ِرج فيلم 
اإذا كانت قد  اأذكر  )كراميل( وقتها، ول 
اأخ��رج��ت فيلم )ه��ّل��ق ل��وي��ن(، لأن��ن��ي يف 

فيلم )ق�صة ثواين( كنت اأريد تقدمي 
�صورة معرّبة ولي�ض �صورة جميلة.
اأم����������ا ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د الأح����������الم 

اأحيي نادين  واخلطوات، فاأنا 
زميلتي  كانت  التي  لبكي 

وك���ل  اجل����ام����ع����ة،  يف 
�������������ِرج ي���ح���ّب  خُمْ

حت����ظ����ى  اأن 

اأفالمه بامل�صاهدة. واأقول دائماً اإن اأي فيلم ل ميكن اأن يكتمل اإل عندما يلتقي 
جمهوره، وكلما كان اجلمهور كبرياً، كانت القدرة على التوزيع اأكرب.وكلما كان 
الفيلم ُم�صاَهداً اأكر، و�صل املُْخِرج اإىل نتيجة. وهنا تكون امل�صوؤولية اأكرب على 
الذين  املخرجني  اأفالماً جتارية وجماهريية من  يقّدمون  الذين  املخرجني 
الأفالم  يف  اإل��ي��ه  التوجه  يتم  ال��ذي  اجلمهور  لأن  نخبوية،  اأف��الم��اً  يقدمون 
الأفالم،  ُتطرح يف هذه  التي  للم�صاكل  والوعي  الهموم  نف�ض  لديه  النخبوية 
الهّم، وهنا  الوعي وهذا  العري�ض فال يوجد عند غالبيته هذا  اأما اجلمهور 

يح�صل التغيري.
رمبا تكون نادين هي اأكر َمن جنح يف توزيع اأفالمه وهذا ُيعد حلماً بالن�صبة 
اإىل املخرج، لأن كل خمرج يحّب اأن ُت�صاَهد اأفالمه على نطاق وا�صع. اأما الإنتاج، 
فهو �صعب جداً ورمبا تكون نادين اأي�صاً اأكر خمرجة لديها �صهولة يف اإنتاج 
اأف���الم���ه���ا، واأن����ا 

التي  امل�صاريع  اأن يتحقق هذه الأمر معي لأنه يوجد لدّي الكثري من  اأمتنى 
حتتاج اإىل تنفيذ.

الثماين  ال�صنوات  ط��وال  ال�صينمائي  الإخ���راج  عن  بعيدة  تكوين  مل  لو   •
املا�صية، هل كنِت قدمت فيلم )ع مفرق طريق(؟

- لو كنُت م�صغولة وكانت لدّي الإمكانات لإخراج فيلم اآَخر مَلا كنت اأخرجت )ع 
مفرق طريق(، بل كنت اأخرجت فيلماً اآخر يوؤثر يّف ويحّركني اأكر.

اأب��داً لأنني اأخرجُت  اإنني ل�صت نادمة  اأقول  اأن  لكن هذا الأمر ل مينعني من 
كانت  التي  بالإمكانات  قيا�صاً  قّدمُته  ما  ان  واأعتقد  طريق(  مفرق  )ع  فيلم 

متوافرة بني يدي لي�ض �صهاًل على الإطالق.
الت�صوير هو اأك�صجني بالن�صبة اإيّل وعالقتي 

العمل  وف���ري���ق  ب��امل��م��ث��ل��ني  الإن�����ص��ان��ي��ة 
وال��ت�����ص��وي��ر ه���ي ال��ت��ي ت��ب��ق��ى عندي 

احلمراء  وال�صجادة  النقد  ولي�ض 
واملهرجانات واجلوائز.

اأّكد املنتج امل�صري ممدوح �صاهني تعاقده مع الفنان حممد �صعد على تقدمي م�صل�صل يعر�ض يف 
�صهر رم�صان املقبل، بعد ت�صع �صنوات من الغياب عن التلفزيون.

وقال �صاهني اإّنه تعاقد مع حممد �صعد على القيام ببطولة م�صل�صل 
"احلاج اإك�ض لن�ض"، والذي �صيعر�ض يف �صهر رم�صان من العام 
اأ�صهر، ومّت  ب��داأت منذ عدة  التح�صريات  اأن  اإىل  املقبل، ولفت 
اإجناز كتابة 20 حلقة من امل�صل�صل عن طريق اإحدى ور�ض 

الكتابة.
�صعد،  حممد  ي�صاهد  �صوف  اجلمهور  اأّن  �صاهني  واأّك���د 
الذي ا�صتهر ب�صخ�صية اللمبي، يف �صكل جديد متاماً 
قبل.  م��ن  قدمها  اأن  ي�صبق  مل  ج��دي��دة  و�صخ�صية 
اأّي من  ي�صتطيع احلديث عن  اأّن��ه ل  اإىل  واأ���ص��ار 
واع���داً  احل����ايل،  ال��وق��ت  يف  امل�صل�صل  تفا�صيل 
بالك�صف عن املزيد من املعلومات يف امل�صتقبل 
القريب.وكان اآخر ظهور تليفزيوين ملحمد 
اأطاطا"،  "فيفا  �صعد من خالل م�صل�صل 
و�صاركه   ،2014 ع����ام  ق��دم��ه  ال����ذي 
البطولة كل من الفنانني اإميي �صمري 
الرحمن  وع��ب��د  ال��ع��دل  و�صامي  غ��امن 
اأبو زهرة، وهو من تاأليف حممد نبوي 
و���ص��ام��ح ���ص��ر اخل��ت��م، واإخ�����راج ���ص��ام��ح عبد 
العجوز  حول  امل�صل�صل  اأح��داث  العزيز.ودارت 
اأطاطا، التي ت�صبب امل�صكالت لنف�صها وملن حولها، 
فتدخل ال�صجن بعد اتهامها بارتكاب جرمية، حيث 
بينهما  تتطّور  اأن  ال�صجن، قبل  ملاأمور  باملتاعب  تت�صّبب 

عالقة �صخ�صية وعائلية.

ت�صوير  ن�صار،  ع�صام  امل�صري  املخرج  يوا�صل 
ال�صفرا(،  )ال��ب��ط��ة  فيلم  م��ن  الأوىل  امل�صاهد 
بعد )اإجازة �صريعة( ملنا�صبة الحتفالت باأعياد 

ال�صنة اجلديدة.
العمل  اإن  املنتجة،  ال�صركة  يف  م�صادر  وق��ال��ت 
ال�صركة  واأن  الكوميدية،  الأع��م��ال  نوعية  من 
اأو اأن  ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ع����دم ت���اأخ���ر ال��ت�����ص��وي��ر، 
يتعار�ض مع ان�صغال عدد من جنومه يف اأعمال 

الفيلم  لعر�ض  اجتاه  مع  الرم�صانية،  الدراما 
يف مو�صمي عيدي الفطر والأ�صحى.

ال��زاه��د عن  ف��رح  الفنانة  اأع��رب��ت  م��ن جانبها، 
عمل  ويف  الفيلم  جن���وم  م��ع  بالعمل  �صعادتها 
ك���وم���ي���دي، م��ت��م��ن��ي��ة يف ت�����ص��ري��ح م��ق��ت�����ص��ب ل� 
)الراي( اأن ينال اإعجاب اجلمهور عند عر�صه 

على ال�صا�صات امل�صرية والعربية،
تتعّر�ض  طبيبة  دور  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  ع��ن  وكا�صفة   

ملواقف كثرية يف الأحداث.
من  ك��اًل  بطولته  يف  ال�صفرا(  )البطة  ويجمع 
حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن، غ�����ادة ع������ادل، حممود 
اأبو الرو�ض واأحمد  اإبرام �صمري، ح�صن  حافظ، 

طلعت(.
ال�����ص��رف وهم   وي�����ص��ارك فيه ع��دد م��ن �صيوف 
�صامي مغاوري وعمرو رمزي،  �صالح عبداهلل، 

والعمل ق�صة و�صيناريو وحوار حممود عزت.

حممد �شعد يف "احلاج اإك�ش 
الن�ش" رم�شان املقبل

)البطة ال�شفرا(... كوميديا �شينمائية

لرا  املخرجة  فيلم  عر�س  لبنان  يف  ال�ضينما  �ضالت  با�ضرت 
�ضابا )ع مفرق طريق( الذي حاز جائزة الت�ضويق لالأفالم التي 
هي يف َمراحل ما بعد الإنتاج يف مهرجان ماملو يف ال�ضويد، كما 
�ضمن  جدة  يف  ال�ضينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  يف  �ضارك 

فئة )روائع عربية(.
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منتجات التنظيف املنزلية قد تزيد من 
خطر االإ�شابة باأربعة اأنواع من ال�شرطان

التنظيف  منتجات  ا���ص��ت��خ��دام  ت��زاي��د  "كوفيد-19"  جائحة  ب��داي��ة  منذ 
املنزيل ب�صكل وا�صع. لكن هذا الأم��ر قد يحمل يف الواقع خماطر �صحية 

مهددة للحياة.
التي  التنظيف  منتجات  يف  التفكري  لإع���ادة  مقنعة  حجة  اخل��رباء  ويقدم 
قد  املنتجات  ه��ذه  يف  الكيميائي  الكوكتيل  اأن  حيث  املنزل،  يف  ن�صتخدمها 

يجعلنا اأكر عر�صة لأربعة اأنواع من ال�صرطان.
 Breast ومن املنظفات اإىل بخاخات التنظيف، يحذر اخلرباء يف موؤ�ص�صة
على  حتتوي  اأن  ميكن  املنزلية  املنتجات  بع�ض  اأن  من   UK  Cancer
الغدد  امل�صببة لختالل  الكيميائية  املواد  با�صم  تعرف  ا�صطناعية  مكونات 

ال�صماء )EDCs(، املرتبطة ب�صرطان الثدي.
وتو�صح كري�صتينا هوك�ض، موؤ�ص�صة �صركة Greenscents، هذا الت�صال 
ب�صكل اأو�صع، قائلة: "تتكون منتجات التنظيف املنزلية تقليديا من مكونات 
الكيميائية  امل��واد  الكثري من  اأنها حتتوي على  ا�صطناعية قوية، ما يعني 
امل�صببة لختالل وظيفة الغدد ال�صماء )EDCs(. وعادة ما تكون مواد 
متنوعة  جمموعة  يف  متواجدة  الإن�صان  �صنع  من  اأو  تركيبية  كيميائية 
وم�صتح�صرات  احل�صرية  واملبيدات  البال�صتيك  ذلك  املنتجات، مبا يف  من 
التجميل والأغذية واملنظفات ولعب الأطفال واملالب�ض والدهانات واملعدات 

الطبية ومنتجات التنظيف والأثاث واملفرو�صات والإلكرتونيات".
ويف حني اأن موؤ�ص�صة UK Cancer Breast ربطت �صرطان الثدي فقط 
 Reviews بهذه املواد الكيميائية القوية، فاإن الأبحاث املن�صورة يف جملة
Disorders Metabolic and Endocrine in ربطت اأي�صا 
املواد الكيميائية امل�صببة لختالل الغدد ال�صماء ب�صرطان الرحم، جنبا اإىل 

جنب مع �صرطان الربو�صتات و�صرطان الغدة الدرقية.
الغدد  لخ��ت��الل  امل�صببة  الكيميائية  امل���واد  رب��ط  "مت  هوك�ض:  واأو���ص��ح��ت 
الثدي  ���ص��رط��ان  مثل  للهرمونات،  احل�صا�صة  ال�����ص��رط��ان  ب��اأن��واع  ال�صماء 
والرحم والربو�صتات والغدة الدرقية. وغالبا ما يكون امل�صتوى املنخف�ض 
من التعر�ض للمواد الكيميائية املُ�صببة لختالل الغدد ال�صماء على مدى 

فرتة طويلة، هو الذي يوؤدي اإىل اأكرب خماطر الإ�صابة بال�صرطان".
وبعد الطالع على العديد من الدرا�صات، خل�ض اخلرباء اإىل اأنه يف حني اأن 
"م�صتوى التعر�ض وتوقيته اأمران حا�صمان"، يجب اإعالم اجلمهور بوجود 
املواد الكيميائية امل�صببة لختالل الغدد ال�صماء يف املنتجات ال�صتهالكية 

ال�صائعة.
اأبحاث  ال�صحية يف مركز  املعلومات  اأو�صغون، كبرية مديري  وقالت فيونا 
ال�صرطان يف اململكة املتحدة: "ميكن اأن يطمئن النا�ض اإىل اأنه عند النظر 
اإىل الأدل��ة ب�صكل ع��ام، ف��اإن ا�صتخدام منتجات التنظيف يف املنزل ل يزيد 
يف  مطبقة  �صارمة  اأم���ان  ل��وائ��ح  وه��ن��اك  بال�صرطان.  الإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن 
ا�صتخدامها  التي ميكن  املكونات  الأوروب��ي حول  والحت��اد  املتحدة  اململكة 
فيها. ويجب على امل�صّنعني التاأكد من اأن منتجاتهم اآمنة لال�صتخدام قبل 

بيعها".

• من هو اأول طبيب عربي يح�ضل على جائزة اإجناز مدى احلياة؟
عاكف مغربي.

الذي تكون اأمه من غري قومه؟ الرجل  على  تطلق  • كلمة 
النقيع

احلروف العربية ؟ خمارج  عدد  • كم 
17

التحولت  حلقة   1938 ع��ام  بيث  الربخت  الفيزيائي  اكت�ضف   •
النووية احلرارية والتي عرفت باإ�ضم حلقة بيث ن�ضبة اإليه وهي ت�ضرح 

م�ضدر الطاقة ال�ضم�ضية والكوكبية ، فما هي جن�ضية هذا الفيزيائي؟
امريكي

فما هو هذا النبات ؟ النباتات  اأحد  من  ا�ضتخراجه  يتم  هيلوبريين  •  �ضم 
 الكري�صما�ض 

• هل تعلم اأن النزيف هو خروج الدم خارج الأوردة وال�صرايني لوجود فتحة ما كجرح. والنزيف عدة اأنواع 
اخلارجي  النزيف  ويعالج  خارجي.  ونزيف  داخلي  نزيف  هناك  كذلك  �صرياين.  ونزيف  وري��دي  نزيف  منه 
بتنظيف اجلرح وبوقف النزيف ونقل املري�ض اأىل امل�صت�صفى اإذا كان اجلرح كبرياً اأو عميقاً ي�صتدعي اإجراء 
ذل��ك نقل  اأج��واف اجل�صم، وي�صتدعي  اأح��د  داخ��ل  ال��دم  ان�صباب  الداخلي وه��و  النزيف  اأم��ا  عملية تعطيب. 

املري�ض يف حالة طارئة اإىل امل�صت�صفى. 
املت�صخة،  الأي��دي  الغبار  التي جتلب خمتلف الأمرا�ض هي:  العادي للطعام  التلوث  اأن م�صادر  هل تعلم   •
الأواين الو�صخة، والأواين تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب اأن ل تكون م�صرخة اأو مثلمة. كذلك يجب 

اأن تكون غري قابلة لل�صداأ. 
• هل تعلم اأن عدد نب�صات القلب الطبيعي تقريباً 72 نب�صة يف الدقيقة اأما عدد مرات التنف�ض يف الدقيقة 
من 15 � 18 مرة وهي تزيد عند الإ�صابة باحلمى اإىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب درجة حرارة الإن�صان 

الطبيعية 37 درجة مئوية. 
• النعامة تعي�ض حتى 75 عاما وتظل قادرة على التكاثر حتى �صن اخلم�صني. 

• يف م�صر الفرعونية كان الأ�صبوع يتاألف من 10 اأيام. 
• يتعني على معدة الإن�صان اأن تفرز بطانة خماطية جديدة كل اأ�صبوعني واإل فاإنها �صته�صم نف�صها. 

• هناك نوع من النمل ي�صتهر با�صم )النمل ال�صفاح( وذلك لأنه ي�صن غارات على م�صتعمرات النمل املجاورة 
له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد لديه! 

القط ال�شجاع
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البقدون�س 
ك�����������ص�����ف�����ت اأح������������دث 
الطبية  الأب������ح������اث 
البقدون�ض  نبات  اأن 
غ������������������ذاء م����ن���������ص����ط 
انه  ك���م���ا  ل����ل����ذاك����رة، 
النباتات  اأك����ر  م���ن 
لفيتامني  اح����ت����واء 
ي���ف���وق  وه�������و   )C(
ذل����ك  يف  ال����ل����ي����م����ون 
فيتامني  وك�����ذل�����ك 
)A( املفيد للب�صر.

وقد ثبت بعد اجراء العديد من التجارب باأن البقدون�ض مفيد جدا لكثري 
من علل اجل�صم فهو ي�صتخدم للتخفيف من الآم املعدة وللق�صاء على دودة 
اأكل  اإذا  امل��راأة  ال�صهرية عند  للدورة  للبول ومنظم  اأن��ه مدر  ، كما  الأمعاء 

بانتظام مع وجبات الطعام .
فى حني ان تناول البقدون�ض املجفف يفقد كافة عنا�صره الغذائية املهمة 
اليوم للح�صول على  البقدون�ض طازجا ومن حم�صول  بتناول  ين�صح  لذا 

الفائدة التامة .
تنح�صر فائدة البقدون�ض يف اأوراقه فقط حيث يوؤكل مع ال�صلطات املنوعة 
واللحوم امل�صوية مل�صاعدته يف التقليل من اأ�صرار الكول�صرتول ولكونه فاحت 

�صديد لل�صهية .

خرجت ثالث قطط لتتم�صى معا فاقرتح اكربهم وكان �صخم اجل�صم الذهاب اإىل الغابة فوافقه الو�صط الذي 
يكاد ان يقاربه يف احلجم ولكن القط ال�صغري ال�صئيل مل يرد فقال له القط الكبري: اعرفك جبانا فلتم�ض يف 

اخللف حت�صبا حلدوث اي �صيء فتهرب ب�صرعة.
 ف�صكت القط ال�صغري اي�صا ومل يرد و�صارا معا يف الطريق اإىل الغابة.. وبعد ان و�صلوا على م�صارفها �صمع 
احدى  خلف  واختبئا  م�صرعني  وهربا  الكبريان  القطان  فخاف  عالية  �صريعة  ثقيلة  خطوات  �صوت  اجلميع 
ال�صجار وهم ي�صرخان على القط ال�صغري بان يختبىء حتى ل تهر�صه الفيال، لكنه مل ي�صتمع لهم واكمل 
�صريه ال�صريع بدونهما يف الوقت الذي توقع فيه القطان الكبريان موته هر�صا، وبعد دقائق جاء ليقول لهما 
ان القردة ت�صفق للقرد ال�صغري الذي ا�صتطاع ان يت�صلق ال�صجار للمرة الوىل، فال تخافا.. ف�صحكا وقال 
معا: ل�صنا خائفني كنا نختربك، ثم اكملوا �صريهم وبعد فرتة �صمعوا �صوت ازيز عال �صم الذان، اهتزت له 
الغابة، وحتركت ال�صجار، فجرى القطان الكبريان ب�صرعة وبحثا عن مكان امن لالختباء، وقال له: اختبيء 
�صياأكلك �صرب النحل ال�صود. فرتكهم وذهب يرك�ض لتلة عاليه ثم جاء ليقول: هناك طائرة خا�صة بالب�صر 
كانت تطري بالقرب من الغابة وهي من فعلت ذلك ال�صوت، فقال معا بعد ان خرجا من خمبئهما: نعم نعرف 
ذلك كنا نختربك.. واكملوا �صريهم م�صرعني اإىل عمق الغابة ف�صمعوا �صوت زئري عال جدا، بعدها امتالأ املكان 
بالغبار، وكانت بع�ض احليوانات ال�صغرية جتري هنا وهناك، ف�صرخ القطان الكبريان وفرا هاربني من املكان 
اإىل خارج تلك الغابة امل�صاك�صة، يف الوقت الذي اكمل فيه القط طريقه، وبعد فرتة طويلة عاد اليهم وهم يف 
البيت يت�صوران جوعا، وقال لهم: ملاذا خفتما؟ كان هذا �صوت �صجرة كبرية ا�صقطها احلطاب فاثارت الغبار 

واخافت احليوانات، فهل كنتم تخترباين؟ 
و�صحك وجل�ض لياأكل وجبة �صهية وهي قطعة من اللحم م�صوية اعطاها احلطاب للقط ال�صغري بعد ان تعرفا 
وت�صادقا وبعد ان انتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما: �صاأذهب للعي�ض مع احلطاب �صديقي، فقد تعبت 

من كرة اختباراتكم يل ...! 

اأمرا�ض  اأخ�����ص��ائ��ي  بيلينكوف،  ي���وري  ال��ربوف��ي�����ص��ور  ك�صف 
�صوء  يوؤثر  كيف  الرو�صية،  العلوم  اأكادميية  ع�صو  القلب، 
واأن��ظ��م��ة اجل�صم وخا�صة يف  اأع�����ص��اء  م��ن  العديد  ال��ن��وم يف 

القلب والأوعية الدموية.
وي�صري الأكادميي، اإىل �صرورة تقدير النوم حق قدره، لأن 
املنتظم  البدين  الن�صاط  عن  تقل  ل  القلب  ل�صحة  اأهميته 
والتغذية ال�صحية. ولأن الأرق، لي�ض حالة ال�صخ�ض فقط، 

بل هو خطوة نحو الإ�صابة بعدد من الأمرا�ض.
النوم  م�صكالت  ت�صبب  اأن  ميكن  ���ص��يء�  ك��ل  قبل  وي�صيف، 
ارتفاع م�صتوى �صغط الدم، واأمرا�ض القلب التاجية، وعدم 

هي  الأرق  مظاهر  "اأبرز  وي��ق��ول:  القلب.  �صربات  انتظام 
اجللطة الدماغية وطبعا ق�صور القلب".

وي�صري الأكادميي، اإىل اأن ا�صباب �صوء النوم هي: فرا�ض غري 
مريح اأو ظروف النوم، ويقول: "يجب األ تكون غرفة النوم 

�صاخنة".
وي�صيف، كما يوؤثر يف نوعية النوم، التغري املتكرر ملكان النوم 
النوم  اأج��ل  لذلك من  التغذية.  و�صوء  والكتئاب  والإج��ه��اد 
اجليد، يجب الذهاب اإىل الفرا�ض يف نف�ض الوقت دائما حتى 

يف اأيام العطل.
ويقول: "بالطبع ال�صعور بالأمل ل ي�صمح بنوم جيد".

ما تاأثري االأرق على القلب؟

حار�س يراقب �ضربا من البط حيث يلعب هذا البط دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف حماية مزرعة كبرية بدًل من ا�ضتخدام املبيدات احل�ضرية ، وي�ضاعد 
البط يف مكافحة الآفات ب�ضكل طبيعي عن طريق اأكل جميع القواقع واحل�ضرات حول املزرعة يف كيب تاون، جنوب اأفريقيا.  رويرتز


