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ما عالقة هرمون احلب 
يف ال�سلوكيات احلياتية؟ 
العالقات  الأ�سا�سي يف  ل��دوره  ب� هرمون احلب  الأوك�سيتو�سني  ُيعرف 
العاطفية بني الثنائيات ويف الرعاية التي توفرها الأمهات لأبنائهّن، 
اإل اأّن درا�سة حديثة اأُجريت على فئران الرباري اأعادت النظر يف دوره 
هذا. واأثبتت الدرا�سة اأّن رغم اإزالة امل�ستقبالت املرتبطة بهذا الهرمون، 
بقيت فئران الرباري قادرة على اإن�ساء عالقات قوية كثنائيات، ف�ساًل 

عن ا�ستمرار اإناثها باحَلْمل وتوفري رعاية ل�سغارها.
وفئران الرباري هي من اأنواع الثدييات النادرة التي ت�ستمر العالقة 
بني ثنائياتها مدى احلياة، ما يجعلها ُمنا�سبة جداً لدرا�سات تتناول 
موا�سيع مماثلة. ويف درا�سات �سابقة، اأ�سبحت الفئران عقب اإعطائها 
دواء اأوقف اإفراز هرمون الأوك�سيتو�سني، وحيدة، فيما عجزت الإناث 

منها عن اإنتاج احلليب ل�سغارها.
وعمل الطبيب النف�سي ديفاناند مانويل وعامل الأحياء الع�سبية نرياو 
�ساه بطريقة خمتلفة يف هذه الدرا�سة، اإذ اأنتجا فئران براري معدلة 
يف  الأوك�سيتو�سني  م�ستقبالت  وج���ود  م��ن  حترمها  بطريقة  وراث��ي��اً 
ج�سمها. واأتت النتيجة مفاجاأة لهما، فالفئران املُعّدلة وراثياً مل تواجه 
اأي م�سكلة يف التزاوج مع فئران اأخرى من النوع نف�سه مل تخ�سع لأي 
تعديل، فيما مل جتد اإناث الفئران املُعّدلة �سعوبة يف رعاية �سغارها. 
واعُتربت نتيجة الختبار موؤ�سراً على اأّن الأوك�سيتو�سني لي�س املحرك 
الأ�سا�سي اأو الوحيد لالأحا�سي�س املرتبطة بت�سكيل ثنائيات اأو الرعاية 

التي توفرها الأمهات لالأبناء.
يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  وهو  مانويل،  ديفاناند  وق��ال 
�سان فران�سي�سكو، يف حديث اإىل وكالة فران�س بر�س اإّن "اجلينات اأثبتت 
عدم وجود "نقطة تعطيل واحدة" لل�سلوكيات التي ُتعد �سرورية جداً 

ل�ستمرار الأنواع".
من  الثنائي  ط��ريف  اأح���د  ح��رم��ان  اأّن  ثانية،  جهة  م��ن  البحث  واأث��ب��ت 
التي  الدرا�سة  بح�سب  �سلبية،  اآث��اراً  �سّجل  الأوك�سيتو�سني  م�ستقبالت 

ُن�سرت اجلمعة يف جملة "نورون" العلمية.

نق�ص املغني�سيوم �سعب 
الت�سخي�ص.. �سهل العالج

ل يتم ت�سخي�س معظم الذين يعانون نق�س املغني�سيوم، لأن م�ستوياته 
يف الدم ل تعك�س بدقة مقداره املخزن يف اخلاليا. ول ت�سبح عالمات 

انخفا�س م�ستوياته وا�سحة اإل بعد نق�سه بالفعل.
العمليات  تنفيذ  ع��ل��ى  اإن����زمي   300 م��ن  اأك���ر  املغني�سيوم  وي�����س��اع��د 
قوة  ودع��م  الربوتينات،  اإن��ت��اج  ذل��ك  اجل�سم، مبا يف  داخ��ل  الكيميائية 
العظام و�سحة الع�سالت والأع�ساب، و�سبط ال�سكر بالدم، كما يعمل 

كمو�سل كهربائي ل�سربات القلب.
اأنه حتى يف  اإىل  اإك�سربي�س"، ت�سري التقديرات  "مديكال  ووفق موقع 
نق�س  من  ال�سكان  من  و30%   10 بني  ما  يعاين  املتقدمة  البلدان 

طفيف يف املغني�سيوم.
والغثيان  والتعب  ال�سهية  وف��ق��دان  ال�سعف  نق�سه  اأع��را���س  وت�سمل 
مزمنة  اأم��را���س  خماطر  ب��زي��ادة  النق�س  يرتبط  ُت��رك  واإذا  وال��ق��يء، 
وال�سداع   ،2 النوع  وال�سكري من  العظام،  وه�سا�سة  القلب،  كاأمرا�س 
الن�سفي، والزهامير. ويعترب احل�سول على املغني�سيوم من الأطعمة 
اأف�سل كثرياً من املكمالت. وب�سكل عام، يجب اأن يح�سل الرجال الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 19-51 على 400-420 ملغم يومياً، والن�ساء 
310-320 ملغم. وعلى الرغم من اأن الفاكهة واخل�سراوات حتتوي 
عاماً،   50 قبل  عليه  كانت  مما  املغني�سيوم  من  اأق��ل  كمية  على  الآن 
وتزيل معاجلة الأطعمة %80 منه، ل يزال من املمكن احل�سول على 

كل املغني�سيوم الذي حتتاجه من الطعام.

االثنني   30  يناير    2023  م   -    العـدد   13761  
Monday   30    January    2023   -  Issue No 13761

يعانون  �سخ�ص  مليون   11
من الوحدة يف فرن�سا

ي�سعر حوايل 11 مليون �سخ�س اأو %20 من ال�سكان فوق �سن 15 عاما 
بالوحدة يف فرن�سا، وفقا لدرا�سة ُن�سرت يوم 23 يناير، من قبل "موؤ�س�سة 
فرن�سا" التي تدعو اإىل "اإزالة و�سمة العار" عن ال�سعور بالوحدة لت�سجيع 

املعنيني على طلب امل�ساعدة.
اأن ن�سبة الذين ي�سعرون بالوحدة ل تنخف�س  ي�سر موؤلفو الدرا�سة على 
اجتماعية"،  "حياة  توفرت  اإن  وحتى  كورونا.  وب��اء  نهاية  من  الرغم  على 
ي�سعر �سخ�س واحد من كل خم�سة اأ�سخا�س بالوحدة ب�سكل منتظم، "كل 

يوم تقريًبا" اأو "غالًبا".
كل  8 من  يعاين  بانتظام،  بالوحدة  ي�سعرون  الذين  الأ�سخا�س  ومن بني 

فرن�سا. يف  �سخ�س  ماليني   9 اأي  كمحنة،  الوحدة  من   10
وفقا للم�سوؤولة عن الدرا�سات يف "موؤ�س�سة فرن�سا"، اآن كوغنيو، "تختلف 

ن�سبة الأ�سخا�س املعزولني اختالًفا كبرًيا ح�سب و�سعهم القت�سادي".
وتو�سح ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اأنه "كلما كان ال�سخ�س اأكر فقًرا، كلما 
�سعفت روابطه الجتماعية. حيث اأنه بني الأ�سخا�س ذوي الدخل املنخف�س، 

املرتفع". الدخل  فئة  يف   8% مقابل  الوحدة  من  يعانون   15%
ا عاماًل مفاقًما لهذه الظاهرة، اإذ تقول كوغنيو،" يعاين  وتعد البطالة اأي�سً
العاطلون عن العمل �سعف العزلة التي يعاين منها ال�سكان العاملون. وهي 
ظاهرة يبدو اأنها تعززت بفعل الأزمة ال�سحية. اإذ اإن %21 من العاطلني 

ي�سعرون بالعزلة يف عام 2022 مقارنة ب� %18 يف عام 2020".

كورونا ي�سبب ندوبًا لع�سلة القلب
اأظهرت درا�سة جديدة اأن الذين يدخلون 
ب�سبب عدوى كورونا يكونون  امل�ست�سفى 
اأكر عر�سة لالإ�سابة بندوب يف القلب، 
ولكن لي�س نوع اللتهاب الذي اقرتحته 
اأبحاث �سابقة يف بداية اجلائحة، وحتدث 

الندوب نتيجة احت�ساء ع�سلة القلب.
فح�س  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
باحثون من جامعة ليدز 342 مري�ساً 
مرتفعة  م�ستويات  لديهم  بكوفيد19- 
من بروتني تروبونني يف 25 م�ست�سفى 
ب��ربي��ط��ان��ي��ا، ومت����ت م��ق��ارن��ت��ه��م ب���� 64 
بالعدوى لكن لديهم م�ستويات  مري�ساً 
ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن ال����ربوت����ني ال�����ذي يعترب 

موؤ�سراً على اإ�سابة ع�سلة القلب.
بالرنني  ل��ت�����س��وي��ر  امل���ر����س���ى  وخ�������س���ع 
املغناطي�سي بعد 4 اأ�سابيع من خروجهم 
الفحو�سات  جانب  اإىل  امل�ست�سفى،  م��ن 

التي اأجروها خالل ال�ست�سفاء.
اأظهرت  "�سريكولي�سن"،  دورية  وح�سب 
كورونا  مر�سى  م��ن   61% اأن  النتائج 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
القلب  يف  ت�سوهات  لديهم  ال��رتوب��ون��ني 
مبا يف ذلك الندوب الناجتة عن احت�ساء 
بالنوبة  ُي���ع���رف  م���ا  اأو  ال��ق��ل��ب،  ع�����س��ل��ة 

القلبية.

درا�سة تقدم اأدلة حول �سبب اإتالف 
مر�ص األزهامير لأجزاء معينة من الدماغ �ص 23

ترميم الأعمال الفنية 
مهمة �سعبة يف برازيليا 
بدقة  ف��ي��ل��ي��ك�����س  ران���������دال  ي������رّم 
مطلع  اإىل  ي���ع���ود  ك��ر���س��ي  خ�����س��ب 
عقب  ت�سّرر  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 
الرئي�س  اأن�سار  من  اآلف  اجتياح 
جايري  ال�سابق  املتطرف  اليميني 
الربازيلي  الكونغر�س  بول�سونارو 

يف اأوائل كانون الثاين-يناير.
وي�����ق�����ول ف���ي���ل���ي���ك�������س، وه������و اأب������رز 
الكونغر�س  متحف  يف  احل��رف��ي��ني 
اإىل  63 ع���ام���اً، يف ح��دي��ث  وي��ب��ل��غ 
اإّن "ال�سدمة  وكالة فران�س بر�س، 
جزءاً  متثل  القطع  فهذه  ك��ب��رية. 
اأن نرى  من حياتنا، ومن ال�سعب 
اأياً منها ُمدّمراً". وي�ساركه احلزن 
ن��ف�����س��ه ك����ل َم�����ن ي���ح���اول���ون على 
ُدّمرت  التي  القطع  غ��راره ت�سليح 
الكونغر�س  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  خ���الل 
واملحكمة  ال���رئ���ا����س���ي  وال���ق�������س���ر 
ال��ع��ل��ي��ا. ف��ال��ك��ر���س��ي امل���وج���ود على 
طاولة عمله هو قطعة من ع�سرات 
الأعمال املُدّمرة يف املراكز الر�سمية 
اأعماًل  امل�ساغبون  ودّم��ر  الثالثة. 
كمية  واأث��اث��اً  بثمن  ت��ق��در  ل  فنية 
ك��ب��رية م��ن��ه ن�����ادرة، وت�����س��ك��ل جزءاً 
من الرتاث الوطني، بعدما تركوا 
وراءهم كتابات على اجلدران تدعو 
لفوز  رف�ساً  ع�سكري،  انقالب  اإىل 
لويز  اجل��دي��د  ال��ي�����س��اري  الرئي�س 
اإينا�سيو لول دا �سيلفا الذي جرى 
تن�سيبه رئي�ساً للبالد يف الأول من 

كانون الثاين-يناير.
القتحام،  ع��م��ل��ي��ة  ان��ت��ه��اء  وم���ن���ذ 
تتمحور  الذين  املوظفون  يحاول 
مهامهم اأ�سا�ساً على حماية الرتاث 
يف ال��ك��ون��غ��ر���س، اإن����ق����اذ الأع���م���ال 

الفنية اخلا�سة باملوؤ�س�سة.
ويف خمترب متحف جمل�س النواب، 
ب���اأج���زاء من  متتلئ ح��اوي��ات ع���دة 
مزهريات اأو اأغرا�س اأخرى، ميكن 
�سورها  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  حت��دي��ده��ا 

القدمية فقط.

 �سقطت احلافلة من 
ج�سر فقتلت 40 �سخ�سًا

ع���ل���ى الأق�����ل  ���س��خ�����س��اً   40 ُق���ت���ل 
ان���ف���ج���رت بعد  يف ح�����ادث ح��اف��ل��ة 
�سقوطها عن ج�سر يف جنوب غرب 
ب��اك�����س��ت��ان، ح�����س��ب��م��ا اأع���ل���ن ممثل 
للحكومة اأم�س الأحد. وقال حمزة 
امل�سوؤولني يف منطقة  اأحد  اأجن��وم، 
ل�سبيال يف اإقليم بلو�س�ستان حيث 
ل  "اجلثث...  اإن  احل������ادث،  وق���ع 
واأ�ساف  عليها".  ال��ت��ع��ّرف  مي��ك��ن 
اأنه مت اإنقاذ ثالثة ناجني مو�سحا 
اأن احلافلة كانت تقل 48 �سخ�سا 
حني �سدمت عمودا قبل اأن ت�سقط 

عن اجل�سر الذي كانت تعربه.

لن ت�سدق.. هذا النوع من املو�سيقى �سي�ساعدك على النوم!
ول ميلك الباحثون اأي طريقة ملعرفة ما اإذا كانت الأغاين 
الأ�سرع والأكر هزا التي اعتاد النا�س على الجنراف بها 

جتعلهم م�ستيقظني اأو ت�ساعدهم بالفعل على النوم.
فرق  اأو  ال���روك  مو�سيقى  حتى  اأن���ه  يف  ي�ستبهون  لكنهم 
احلفالت، اإذا كان النا�س يعرفونها جيدا، قد تكون ماألوفة 
ما  جيدة،  مزاجية  حالة  يف  النا�س  وجتعل  مريح،  ب�سكل 
ي�سرفهم عن �سغوط اليوم، لذا فقد ي�سبحون م�ستعدين 

للنوم.
معدي  كبرية  غي�سرب�سن،  فايب  ك��ريا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الدرا�سة من مركز املو�سيقى يف الدماغ ب�"جامعة اآرهو�س" 
يف الدمنارك: "لن اأ�ستمع اإىل براين اآدامز ملحاولة النوم، 
�سخ�سيا، ولكن ب�سكل اأ�سرع، ومو�سيقى اأكر ن�ساطا. من 
روك  اأو  ب��وب  اأغنية  اإىل  ت�ستمع  كنت  اإذا  عقلي،  منظور 
ال�سرتخاء.  يف  ت�ساعدك  قد  ل��ذا  جيدا،  تعرفها  �سريعة 
نحن نعمل حاليا على اختبار الفر�سية القائلة باأن الألفة 

عامل مهم ملو�سيقى النوم".
مقارنة  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ���س��م��ات��ه��م  بتحليل  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ام 
مبجموعة خمتارة من الأغاين ال�سائعة التي ا�ستمع اإليها 

النا�س على مدار اليوم.
الأكر  الفئة  �ست فئات، مع  اإىل  النوم  وتنق�سم مو�سيقى 
�سعبية، والتي حتتوي على ما يقرب من ن�سف املقطوعات 
املو�سيقية، وهي خا�سة بالأ�سوات "املحيطة". وكانت هذه 
اأ�سوات  اأو حتتوي على  اأغان مرتبطة بالتاأمل  يف الغالب 

طبيعية اأو رّنات مو�سيقية حمددة.
فئات مو�سيقية، حتتوي على ما  ث��الث  كانت  ذل��ك،  وم��ع 
مقطوعة   225626 اإجمايل  من   70000 من  يقرب 
اختار  اختالفا كبريا عن ذلك، حيث  مو�سيقية، خمتلفة 
مو�سيقى  ع��ل��ى  واح��ت��وت  ���س��اخ��ب��ة.  مو�سيقى  امل�����س��ارك��ون 
الراب، بينما امتالأت املجموعتان الأخريان باأغاين راديو 

�سعبية حديثة اأكر حيوية.
الأ�سخا�س  اأن ما يقرب من ن�سف  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
ي�ستخدمون املو�سيقى مل�ساعدتهم على النوم اأو ال�سرتخاء 

اأو اإلهاءهم عن الأفكار امل�سببة للتوتر.
يف  ال��ت��ب��اي��ن  بكمية  ف��وج��ئ��ت  "لقد  اأ���س��اف��ت:  غي�سرب�سن 
املو�سيقى التي يختار النا�س ال�ستماع اإليها للنوم.. ولكن 
بالكرة  لي�ست  لكن  الكال�سيكيات"،  ا  اأي�سً لدينا  ي��زال  ل 

مثل املو�سيقى ال�ساخبة.

نوم عميق بدقيقتني
يف  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  ت�ستغرق  ه��ل  #الأرق؟  م��ن  ت��ع��اين  ه��ل 
الفرا�س ليال قبل اأن تغط يف نوم عميق؟ هل حت�سل على 
ق�سط جيد من النوم؟ رمبا يكون الأمر حمبطاً ب�سكل ل 
الوحيد  ل�ست  اأن��ك  اعلم  بنعم.  الإجابة  كانت  اإذا  ي�سدق، 
حوايل  ي�سجل   ،"Care2" مل��وق��ع  فوفقا  ي��ع��اين،  ال���ذي 

الليلة. يف  نوم  �ساعات   7 من  اأقل  البالغني  من   35%
ونف�سيا  بدنيا  اأجل احلفاظ على حالة �سحية  ولكن من 
النوم  �ساعات  من  ك��اف  ع��دد  على  احل�سول  يجب  جيدة، 
النوم  كيفية  على  ال��ت��درب  ينبغي  اأن��ه  يعني  مما  العميق، 
جناحا  حققت  التي  الأ�ساليب  اأك��ر  وم��ن  اأ���س��رع.  ب�سكل 
ل��ال���س��ت��غ��راق يف ن����وم ع��م��ي��ق خ����الل دق��ي��ق��ت��ني ف��ق��ط هي 

الطريقة املتبعة بني جنود و�سباط اجلي�س الأمريكي.

رئي�سية خطوات   3
3 مفاهيم  على  النوم  ال�ستغراق يف  �سرعة  تقنية  تعتمد 
رئي�سية يجب الرتكيز عليها للم�ساعدة على النوم ب�سرعة، 

اأينما كان ال�سخ�س:
الأعماق يف  الغو�س   .1

اإىل  ببطء  تتدفق  الرمال  واأن  جم��وف  ج�سدك  اأن  تخيل 

اأعماق  يف  مبفا�سلك  ي��غ��و���س  ال��رم��ال  وزن  واأن  داخ��ل��ه، 
الأر�س بينما يتال�سى اأي �سعور بتوتر ع�سلي يعوقها عن 
الغو�س. قم بنف�س الأمر مع الكتفني والفخذين. ثم دع 

عمودك الفقري يغو�س يف الأر�س.
هذا النمط من ا�سرتخاء الأطراف هو اأ�سا�سا ال�سرتخاء 
الع�سلي التدريجي. وي�ستغرق الأمر اأكر من دقيقتني يف 
البداية، ولكن فيما بعد �سي�سبح الأمر �سهاًل مثل تخيل 

موجة بحر هادئة تغ�سل كل توترك.
بوجهك ا�سرتخ   .2

دون  التوتر  من  هائلة  كميات  على  الإن�سان  وجه  يقب�س 
اأن يدري. وهذا هو املفتاح، اإذا كنت تريد اأن تغفو ب�سرعة، 
عليك اأن تدع هذا التوتر يذهب. واجلدير بالذكر اأن الوجه 
يحتوي على 43 ع�سلة فريدة، وجميعها ت�ستحق الراحة، 
من حني لآخر. تخيل الع�سالت يف وجهك تذوب كما لو 
كانت قطعا �سغرية من الزبدة الدافئة. ابداأ باجلبني، ثم 
اأن  تالحظ  رمبا  تدريجياً.  الوجه  ع�سالت  لباقي  انتقل 
بع�س الع�سالت تقفز وتختلج لأنها تتعر�س للعالج من 
يتم  اأن  خالل ال�سرتخاء. وهذا طبيعي متاًما. ومبجرد 

حترير وجهك بالكامل، ف�سوف يكون الباقي �سهاًل.
ثوان  10 ملدة  املخ  قب�سة  ا�سرتخاء   .3

اإنه من ال�سعب جًدا عدم التفكري يف اأي �سيء، خا�سًة اإذا 
اأن  التاأمل بانتظام. ولكن، ميكن لأي �سخ�س  مل متار�س 

يوقف اأي �سيء ملدة 10 ثواٍن.
ال�سعب  يكون من  الفرا�س، قد  تكون م�ستلقيا يف  عندما 
فيما  تفكر  ول  ال��ن��ه��ار،  خ��الل  ح��دث  فيما  التفكري  ع��دم 
�سيحدث غدا، ول تت�ساءل متعجًبا من اأحوالك وما يدور 
يف حياتك. كن هادئا ودع الأفكار املزعجة تتدفق بعيدا اإىل 
خارج عقلك، وا�ستمتع بنحو 10 ثواٍن غري متقطعة من 

النعيم الذهني حيث ل ي�سغل بالك اأي اأفكار.

ق��ال��ت درا���س��ة ج��دي��دة اإن ���س��رب القهوة 
واأمرا�سه  ال��ك��ب��د  ت��ل��ي��ف  م���ن  ي��خ��ف�����س 
ال�سكري  مر�سى  ب��ني  الأخ���رى  املزمنة 

الذين لديهم زيادة مفرطة يف الوزن.
كوميربا  جامعة  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
املعلومات  م��ع��ه��د  ب��رع��اي��ة  ب��ال��ربت��غ��ال 
العلمية عن القهوة، وهو منظمة اأبحاث 
اأوروبية غري ربحية، وُن�سرت النتائج يف 

جملة "نيت�سر".
وقال الباحثون اإن عملهم "هو اأول من 
العالية  الرتاكمية  الكميات  اأن  لح��ظ 
وم�ستقلبات غري  الكافيني  كل من  من 
ال��ب��ول ترتبط  امل���وج���ودة يف  ال��ك��اف��ي��ني 
بانخفا�س �سدة موؤ�سرات الكبد الدهني 

اأ�سحاب  ل��دى  ال��ك��ح��ويل  غ��ري 
ال���وزن ال��زائ��د م��ن مر�سى 

ال�سكري".
الإ�سابة  ع��وام��ل  وت�����س��م��ل 
ال�����ده�����ن�����ي غري  ب����ال����ك����ب����د 
وزيادة  ال�سمنة،  الكحويل: 
ومقاومة  ال������دم،  ���س��ح��وم 

الأن�سولني، والتهاب كل من 
اأن�سجة الكبد والدهون".

اأن الكافيني  ويعتقد الباحثون 
القهوة  وم��رك��ب��ات  وال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول 

التاأك�سدي يف  الإج��ه��اد  تقاوم  الأخ��رى 
الكبد، ما يخّفف تاأثري اللتهابات التي 

ي�سببها تراكم الدهون.

القهوة تخّفف عبء 
ال�سكري على الكبد

قد  الهادئة  املو�سيقى  اإىل  اال�ستماع  اأن  جدا  ال�سائع  من 
اال�ستماع  لن يختاروا  الكثريين  اأن  اإال  النوم،  ي�ساعد على 

اإىل مو�سيقى الغيتار الكال�سيكي.
التي  االأغ��اين  ثلث  من  يقرب  ما  اأن  درا�سة  وج��دت  فقد 
ي�ستخدمها النا�س للنوم ليال هي ذات طاقة عالية ب�سكل 
 Daily "ميل "ديلي  �سحيفة  يف  ورد  ما  بح�سب  مده�س، 

الربيطانية.  Mail
ووجد حتليل الأكرث من 225000 مقطع �سوتي من قوائم 
ن�سطة  االأغ��اين  من   31% اأن  بالنوم،  املتعلقة  الت�سغيل 

ب�سكل غري متوقع واأ�سرع يف اإيقاعها.
وت���ف���وق ه���ذه االأغ�����اين يف ع��دده��ا 
حيث  والبطيئة،  الهادئة  االأغ���اين 

يف�سلون  النا�س  م��ن  الكثري  اأن  يبدو 
اال�ستماع اإىل �سيء حيوي.
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�ش�ؤون حملية

»امليزان« و»ن�سه« و»تفاحة« على �سا�سة الدورة اخلام�سة من املهرجان

»العني ال�سينمائي الدويل« يعر�ص اأفالم »مهرجان اأبوظبي لل�سيناريو غري املنفذ«
•• العني - الفجر

دورته  يف  ال�سينمائي«  »ال��ع��ني  م��ه��رج��ان  اإط���الق  بعد 
الرابعة مبادرة م�سابقة »مهرجان اأبوظبي لل�سيناريو 
»مهرجان  م��ن  ب��دع��م  ال��ق�����س��ري  للفيلم  امل��ن��ف��ذ«  غ��ري 
اأبوظبي«، ال�سريك الثقايف ال�سرتاتيجي، التي تهدف 
�ساأنها خلق جيل  الك�سف عن مواهب جديدة من  اإىل 
جديد من الكتاب الإماراتيني لإثراء املحتوى املحلي 
اإبداعية،  ح��ال��ة  وتخلق  لل�سينما  ت��ق��ّدم  مب��و���س��وع��ات 
الفائزة  ال�سيناريوهات  عن  ال�سينمائي«  »العني  ك�سف 
لكتاب  ذهبت  والتي  امل�سابقة،  من  الثانية  الن�سخة  يف 
للكاتب علي  »امليزان«  �سيناريو  �سباب، وهي  اإماراتيني 
دافون،  ب��ن  �سلطان  للكاتب  »ن�سه«  و�سيناريو  لري، 
و���س��ي��ن��اري��و »ت��ف��اح��ة« ل��ل��ك��ات��ب خ��ل��ف ج��م��ال الفريوز، 
ال�سا�سة  اإىل  ال��ورق  من  وحتويلها  تنفيذها  مت  والتي 
»ال�سقر  ال��ر���س��م��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ة  يف  لعر�سها  ال��ذه��ب��ي��ة، 
الإماراتي الق�سري« يف الدورة اخلام�سة من مهرجان 
بتاريخ  ���س��ت��ق��ام  وال��ت��ي  ال�����دويل«  ال�سينمائي  »ال��ع��ني 

ال�سيناريوهات  اختيار  ومت   .2023 فرباير   11-6
ال��ف��ائ��زة م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م م��ت��خ�����س�����س��ة، توىل 
كرامة، مع  الإماراتي �سالح  والكاتب  املخرج  رئا�ستها 
ع�سو اللجنة ال�سيناري�ست املخرج الإماراتي د .ح�سني 
األف   20 قيمتها  بجائزة  �سيناريو  كل  وف��از  اإبراهيم، 
درهم اإماراتي، ذهبت ملوؤلف ال�سيناريو، والتي �ساعدت 
اأعمال  اإىل  ال�سيناريوهات  حتويل  عملية  يف  الكتاب 

�سينمائية ذات م�سمون جاد وهادف.
غري  لل�سيناريو  اأب��وظ��ب��ي  »م��ه��رج��ان  م�سابقة  وت��اأت��ي 
مبدى  ال��دويل«  ال�سينمائي  »العني  من  اإمياناً  املنفذ« 
اأه��م��ي��ة ال�����س��ي��ن��اري��و يف ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره اأحد 
والتي  ال�سينمائي  للفيلم  املكونة  الأ�سا�سية  العنا�سر 
ت�سهم وب�سكل كبري يف جناح العمل، وحول تنفيذ هذه 
املحلية يف عامل  الإب��داع��ات  التي تهدف لدعم  املبادرة 

التاأليف. 
وموؤ�س�س مهرجان  امل��ري، مدير  �ساملني  واأع��رب عامر 
با�ستمرار  �سعادته  ع��ن  ال����دويل«،  ال�سينمائي  »ال��ع��ني 
الفعاليات  اأب��رز  اأح��د  اأبوظبي«  »مهرجان  مع  التعاون 

ال�سريك  باعتباره  وع��امل��ي��اً،  حملياً  ال��رائ��دة  الثقافية 
ات�سمت  ل��ل��م��ه��رج��ان، ح��ي��ث  ال��ث��ق��ايف  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
�سروط امل�سابقة باأن يكون كاتب ال�سيناريو اإماراتي ل 
يزيد عمره عن 35 �سنة، واأن يكون ال�سيناريو اأ�سلياً 
ومكتوب مبا�سرة اإىل ال�سينما، اأو ماأخوذ عن عمل اأدبي 
وثائقياً،  ولي�س  روائ��ي��اً  الفيلم  ن�س  يكون  اأن  من�سور، 
ويجب اأن يغطي ال�سيناريو املقدم مدة عر�س ل تزيد 

عن 30 دقيقة.
الثانية  الن�سخة  يف  املهرجان  ا�ستقبل  امل��ري:  واأ�ساف 
من امل�سابقة عدداً كبرياً من ال�سيناريوهات املميزة، ما 
يب�سر بولدة نخبة من املوؤلفني ال�سباب اجلدد يف هذا 
املجال، والتي �ستكون انطالقتهم من خالل »مهرجان 
اأبوظبي لل�سيناريو غري املنفذ«، متمنياً النجاح لكتاب 
ال�سيناريوهات الفائزة يف الن�سخة الثانية من امل�سابقة، 
واأن تنل اأفالمهم ال�ستح�سان بعد عر�سها على �سا�سات 

الدورة اخلام�سة من »العني ال�سينمائي الدويل«.  
اإب���راه���ي���م اخل��م��ي�����س، موؤ�س�س  ه����دى  ���س��ع��ادة  ق���ال���ت   
واملدير  املوؤ�س�س  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 

الفني ملهرجان اأبوظبي: "يتجدد تعاوننا مع مهرجان 
ال�سينمائي الدويل يف دورته اخلام�سة ك�سركاء  العني 
�سناعاتنا  ا�ستدامة  لتمكني  روؤيتنا  اإط��ار  يف  ثقافيني 
يف  وال�ستثمار  الإب����داع  ودع���م  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
ال�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حت��ق��ي��ق اأح��الم��ه��م و�سقل 
اأ�سا�سية  ركيزًة  ُيعدُّ  الذي  ال�سينما  مهاراتهم يف قطاع 
م���ن رك���ائ���ز ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ون��ه�����س��ة ال��ف��ن��ون يف 

الدولة".
اأبوظبي  الفائزين مب�سابقة مهرجان  "اأهنئ  وتابعت: 
لل�سيناريو اجلديد، والتي ت�سهم يف الرتقاء مبهارات 
الإماراتية،  الأفالم  ل�سناعة  حتفيزاً  ال�سيناريو  كتابة 
وه����م ع��ل��ي لري و���س��ل��ط��ان ب���ن دف����ون وخ��ل��ف جمال 
اإنتاج  اإىل  و����س���وًل  امل�����س��اب��ق��ة،  يف  ل��ف��وزه��م  ال���ف���ريوز، 
و"تفاحة"  و"ن�سوح"  "امليزان"  الق�سرية  اأف��الم��ه��م 
واإ�سهامهم اخلالق  �سيناريوهاتهم  التي ج�ّسدت متّيز 
�سعينا  يعك�س  مبا  الإم��ارات��ي��ة،  الهوية  عن  التعبري  يف 
الذي  املبدع  الإماراتي  ال�سباب  اإىل ت�سجيع واحت�سان 

يطمح اإىل العاملية وي�سري نحوها بخطى واثقة".

بح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
رواية »من الظل« على مائدة 

جمل�ص الفكر واملعرفة
•• العني - الفجر

الزرقاء والعودة للحياة والتعايف من كوفيد  ال�سا�سات  بعد عزلة من وراء 
رئي�س  واملعرفة بح�سور  للفكر  �سما حممد  التقت ع�سوات جمل�س   ،  19
 ( اآل نهيان ملناق�سة  رواي��ة  د. �سما بنت حممد بن خالد  ال�سيخة  املجل�س 

من الظل ( للكاتب ) خوان خو�سيه ميا�س ( عرب من�سط ندوة الكتاب 
وقد ا�ستهلت الندوة بطرح لل�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
معربة عن حتليلها للرواية : باأن الكاتب قدم لنا رواية من اأقوى الروايات 
، التي قد يراها القراء باأنها �سعبة اأو ل يتقبل البع�س الفكر الذي تعاي�س 
معه بطل الرواية ، والذي اأدار اأحداثها خارج ال�سندوق ، وقالت : قد يبدو 
الكالم �سادما اأمام اجلمهور ، لكننا دائما نلجاأ للهروب من الواقع باحثني 
عن املثالية يف حياتنا ، وت�ساءلت ال�سيخة �سما عن الرتباط ما بني الظل 
واخلزانة ؟ موؤكدة على اأن الظل يرمز لالختفاء وهذا ما نخفيه يف دواخلنا 

؛ فينعك�س �سلبا على حياتنا 
اأن كل جملة يف الرواية فيها رمزية عالية ترتبط ارتباطا  اإىل  اأ�سارت  ثم 
الكاتب  اأن  و   ، واملجتمعات  للواقع  و�سرح   ، اجلميع  مع  بالعالقات  وثيقا 
�سلط ال�سوء على اأهمية البحث يف دواخلنا موؤكدة على اأن الظل لن يختفي 
من حياتنا و�سي�ستمر، ويف حال عدم التخل�س منه؛ �سنظل داخل اخلزانة 

نراقب الأحداث بقلق وتقيدنا حلقات الظالم ال�سوداوية . 
الأبناء والأجيال م�ساحة للحوار  ر�سالة لإعطاء  �سما  ال�سيخة  هنا وجهت 
حتى ل تختفي احلقائق؛ موؤدية لظالم يف دواخلهم ينعك�س على حياتهم 

وم�ستقبلهم  . 
الواقع  ب��ني  م��ا  ه��دم اجل���دار  ا�ستطاع  ال��ك��ات��ب  اأن  واأج��م��ع احل�����س��ور على 
ملن  مغلقة  اأب��واب��ا  فتحت  بحرفية  الإن�سانية  ال��ذات  يف  والتوغل  واخل��ي��ال، 
الكاتب  ر�سالة  اإي�سال  يف  جيدة  الرتجمة  كانت  فيما   ، بعمق  الرواية  ق��راأ 

الإ�سباين خوان خو�سيه ميا�س. 
عقب مناق�سة الرواية دار حوار تربوي بناء �سمن من�سط )ق�سايا تربوية( 
( وطرح  التعليم )قبل وبعد كورونا  الع�سوات مناق�سة واقع  تناولت فيها 
لالإيجابيات وال�سلبيات عرب املرور بتجربة التعليم "عن بعد" وذلك تزامنا 

مع اليوم العاملي للتعليم " 24 يناير " . 
وتناول احلوار حال التعليم يف املدار�س احلكومية واخلا�سة والثغرات التي 
تعرت�س املعلم �سواء املناهج اأو ال�سغوطات الإدارية وحجم العمل مع عدم 

وجود حوافز تعزز رغبتهم يف مهنة التعليم  . 
وحتدثت الع�سوات عن حال املناهج احلالية ، وعملية الدمج ما بني اللغة 
العربية والدرا�سات الجتماعية والرتبية الأخالقية وال�سنع ، مما يربك 
الرتبوية  ل��ل��روؤي��ة  ال��و���س��وح  ل��ع��دم  وي���دع جم��ال   ، املعلم  وي�ستت  ال��ط��ال��ب 
اأعرب  فيما   ، والقيم  ال�سلوك  بني  ما  التمييز  عدم  اإىل  اإ�سافة   ، ال�سليمة 
باأن البيئة التعليمية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة تعد بيئة  اجلميع 
منوذجية على م�ستوى العامل ، واأن ا�سرتاتيجيات الدولة يف جمال التعليم 
التعليمية وحماورها  العملية  اإىل الرتقاء بكافة جوانب  با�ستمرار  ت�سعى 

من طالب ومعلم ، ومنهاج وويل اأمر .

 قام وفد من جمعية الإمارات لل�سرطان بزيارة اإىل 
اأب��و ظبي   " 1185" يف  ومقتنيات متحف   معامل 
ركا�س  ب��ن  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  مب�ساركة  وذل���ك 
امل�ست�سار  وال��دك��ت��ور  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
مانع  اأ�سماء  و�سعادة  الرئي�س  نائب  الكعبي  عبداهلل 
ا�ستقبالهم  يف  وك���ان  الأع�����س��اء،  م��ن  وع���دد  العتيبة 
خليفة  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  املتحف  وم��وؤ���س�����س  �ساحب 
احلريي الكتبي. حيث جال الوفد  يف اأروقة املتحف 
الذي ي�سّم اأكر من 15 األف قطعة  من املقتنيات 
واحل�سارية،  الثقافية  والإيقونات  والنادرة  القّيمة 
ال�سخ�سية  املهنية ومقتنياته  اإىل الإجنازات  اإ�سافة 

ملوؤ�س�س املتحف.
التاريخية والرتاثية  الوفد بالقيمة  اأع�ساء  واأ�ساد   
حكاية  مقتنياته  ع��رب  ي�����س��رد  ال����ذي  امل��ت��ح��ف  ل��ه��ذا 
والعتزاز  والفخر  واحل��ا���س��ر   املا�سي  ب��ني  التمّيز 
مب��ك��ان��ة وت���اري���خ دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

وقيادتها احلكيمة و�سعبها الأ�سيل. 
الدكتور  م��ع��ايل  ت�سمية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
بانتمائه  اعتزازه  يعك�س   ،"1185" ملتحفه  الكتبي 
اإىل القوات امل�سلحة، اإذ كان هذا الرقم هو اأول رقم 
ع�سكري له عقب تخرجه يف كلية زايد الع�سكرية عام 

.1977

جمعية الإمارات لل�سرطان تزور 
متحف   1185 يف اأبو ظبي

•• العني - الفجر

العامري  حم  بن  م�سلم  بن  حممد  الدكتور  ال�سيخ  بح�سور 
من  نخبة  �سمت  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�سة  ح��م  ب��ن  جمل�س  اأق���ام 
مبادارات  التباحث يف  بهدف  والباحثني  والأ�ساتذة  الدكاترة 
املجل�س  يطلقها  اأن  ب�سدد  ال�ستدامة" التي  "عام  وم�ساريع 

خالل العام احلايل . 
املقرتحة  وامل��ب��ادارت  امل�ساريع  لأب��رز  عر�ساً  الجتماع  وتخلل 
يف  ا�ستخداماته  وتعك�س  ال�ستدامة  مفهوم  م��ن  تعزز  التي 

جمالت احلياة املختلفة .
وحتدث الدكتور حممد بن حم باأن الهدف من هذه اللقاءات 
هي الو�سول اإىل ال�سرتاتيجية املثلى لتطبيق املفاهيم التي 
ملعرفة   الأر���س  على  عملها  ومتابعة  ال�ستدامة  مبداأ  تر�سخ 
حياة  م�سار  اإىل  للو�سول  تطويرها  على  وال��ع��م��ل  النتائج 
بها  تقوم  التي  اجلهود  لتعزيز  �سعياً  وذل��ك  وفعال  م�ستدام 

الدولة يف تر�سيخ مفهوم ال�ستدامة يف املجتمع .
وقال بن حم: تويل الدولة اهتماماً كبرياً بالتنوع البيولوجي 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى الأن��ظ��م��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خ���الل ال��ع��دي��د من 
ال��ق��وان��ني وال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ا���س��ت��دام��ة امل���وارد 
املحميات  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  ا�ستهالكها،  وتر�سيد  الطبيعية 

الطبيعية .
وتابع بن حم: وعززت الدولة ا�سرتاتيجيتها ل�ستدامة الأمن 
الغذاء،  اإنتاج  الذكية يف  التقنيات  الغذائي بالبتكار وتطوير 
ال�سدارة  يف  و�سعها  ب��الإجن��ازات  ح��اف��اًل  �سجاًل  متتلك  كما 

عاملياً وفق موؤ�سرات الأمن الغذائي .
وع��ل��ى �سعيد ال��ب��ن��اء ف����اإن الإم������ارات ت��زه��و مب��ج��م��وع��ة من 
م�ساريع املدن امل�ستدامة التي باتت متثل منوذجاً عاملياً رائداً 
يف املحافظة على البيئة وت�سخري حلول الطاقة املتجددة يف 

خمتلف مراحل الت�سميم والت�سييد.
واأكد ال�سيخ الدكتور حممد بن حم باأن املجتمع، وبال�سراكة 
ي�ستطيع  اخلا�س،  والقطاع  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 
طاقات  اإط���الق  خ��الل  م��ن  م�ستدام،  اإي��ج��اب��ي  م�ستقبل  خلق 
تعمل  اأن  ت�ستطيع  التي  الب�سرية،  ال��ك��وادر  م��ن  جديد  جيل 
�سمن منظومة متكاملة، تت�سمن البحث العلمي والتطوير، 

والبتكار والأعمال .
امل�ساريع  تنفيذ  ملتابعة  عمل  خطة  و�سعت  اجلل�سة  ختام  ويف 
واملبادارات التي اأقرت خالل الجتماع على اأن يتم مراجعتها 
اإن  اآخر التطورات وتذليل ال�سعوبات  اأ�سبوعي ملواكبة  ب�سكل 
وجدت وتقدم بن حم بال�سكر جلميع الأفراد اأ�سحاب امل�ساريع 

والأفكار الطموحة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

مب�ساركة نخبة من الباحثني

جمل�ص بن حم يقيم جل�سة ع�سف ذهني لتباحث مبادرات »عام ال�ستدامة«
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االأوىل  العالمة  هو  الذاكرة  فقدان  يكون  ما  غالبا 
ملر�س األزهامير، يليه االرتباك و�سعوبة التفكري.

تلف  لتفاقم  املعتاد  النمط  االأعرا�س  هذه  وتعك�س 
اأن�سجة املخ. وترتكز التجمعات ال�سامة من الربوتينات 
الذاكرة،  منطقة  للدماغ،  ال�سدغي  الف�س  يف  اأوال 
للتفكري  مهمة  الدماغ  من  اأجزاء  اإىل  تنت�سر  اأن  قبل 

والتخطيط.

الطب  كلية  باحثون يف  اأجراها  درا�سة  وك�سفت 
بجامعة وا�سنطن يف �سانت لوي�س عن اأدلة على 
ب�سكل  ال��دم��اغ  اأج���زاء معينة من  تعر�س  �سبب 

خا�س لتلف مر�س األزهامير.
اأكرب  APOE، وهو  اإىل اجلني  ويعود الأم��ر 
ووجدوا  األزهامير.  ملر�س  وراث��ي  خطر  عامل 
اأكر   APOE يكون  حيث  الدماغ  اأج��زاء  اأن 
ن�ساطا هي املناطق التي تتعر�س لأكرب قدر من 

ال�سرر.
وت�������س���اع���د ال���ن���ت���ائ���ج، ال����ت����ي ُن�������س���رت م����وؤخ����را 
 Science Translational يف 
اختالف  ���س��ب��ب  تف�سري  يف   ،Medicine

اأعرا�س مر�س األزهامير اأحيانا،
غ��ري مدرو�س  ج��ان��ب  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سلط   

الآليات  اأن  اإىل  ي�سري  األزهامير  مر�س  من 
البيولوجية، التي مل يتم اكت�سافها قد تلعب 

دورا مهما يف املر�س.
ال���دك���ت���ور بريان  ال���ب���اح���ث���ني،  ك��ب��ري  وق�����ال 
الأ�سعة  علم  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ج���وردون، 
يف معهد مالينكرودت بكلية الطب: "هناك 

من  ال��ن��ادرة  النمطية  غ��ري  الأ���س��ك��ال  بع�س 
النا�س  فيها  ي�ساب  وال��ت��ي  األ��زه��امي��ر،  م��ر���س 

اأول مب�ساكل يف اللغة اأو 

الروؤية بدل من م�ساكل الذاكرة".
اأدمغتهم،  ب��ف��ح�����س  ت��ق��وم  "عندما  واأ�����س����اف: 
املناطق  اأو  اللغة  مناطق  يف  �سررا  ت��رى  فاإنك 

الروؤيوية، 
ولي�س كثريا يف مناطق الذاكرة. وغالبا ما يتم 
ا�ستبعاد الأ�سخا�س امل�سابني مبر�س األزهامير 
من  لأن  البحثية  الدرا�سات  من  النمطي  غري 
فرد  لكل  فيها  يكون  جمموعة  درا�سة  الأ�سهل 

املجموعة  م���ن الأع����را�����س. نف�س 

ما  اأ�سياء  هناك  اأن  يخربنا  التباين  هذا  ولكن 
زلنا ل نفهمها حول كيف ومل��اذا يتطور مر�س 
وهناك  بها.  يحدث  التي  بالطريقة  األزهامير 
ولي�س  ال��دم��اغ  من  معينة  مناطق  لتلف  �سبب 
ال�سبب  ن��ع��رف ذل��ك  اأخ���رى، ون��ح��ن ل  مناطق 
املر�س  ه��ذا  م��ع  نكت�سفه  لغز  وك��ل  الآن.  حتى 

يدفعنا اأقرب اإىل ما نحتاج اإىل معاجلته".
يعرف  امل��خ  يف  بربوتني  األزهامير  مر�س  يبداأ 
با�سم اأميلويد بيتا. ويبداأ الربوتني يف التكّون 
اأك����ر م���ن ظهور  اأو  ك��ل��وي��ح��ات ق��ب��ل ع��ق��دي��ن 
وبعد  الع�سبية.  للم�ساكل  الأوىل  ال��ع��الم��ات 
���س��ن��وات م��ن ت��راك��م الأم��ي��ل��وي��د، ي��ب��داأ ت�سابك 
بروتني تاو – وهو بروتني دماغي اآخر - يف 

التكون.
وب��ع��د ف����رتة وج���ي���زة، ت���ب���داأ الأن�����س��ج��ة يف 
ويبداأ  وامل����وت،  ب��ال��ذب��ول  امل�سابة  امل��ن��اط��ق 

التدهور املعريف.
األزهامير  دم��اغ  تلف  �سبب ح��دوث  ولفهم 
يف مكان حدوثه، در�س ج��وردون وزمالوؤه، 
مبن فيهم املوؤلف الأول اأيلني دين�سر، وهو 
�سخ�سا   350 ج�����وردون،  ف��ن��ي يف خم��ت��رب 
تطوعوا لدرا�سات الذاكرة وال�سيخوخة من 
خالل مركز اأبحاث ت�سارلز اإف وجوان نايت 
األ��زه��امي��ر يف كلية  لأب��ح��اث مر�س 
ال����������ط����������ب. 

يتمكن  حتى  للدماغ  مل�سح  امل�����س��ارك��ون  وخ�سع 
لويحات  وم��وق��ع  ق��ي��ا���س كمية  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون 

الأميلويد وت�سابكات تاو،
 واأحجام مناطق الدماغ املختلفة.

ال��ربوت��ني وتلف  اأمن��اط كتل  الباحثون  وق��ارن 
الأن�����س��ج��ة ل���دى امل��ت��ط��وع��ني ب���اأمن���اط التعبري 
الأخ������رى  واجل���ي���ن���ات   APOE ل�����  اجل���ي���ن���ي 
يف  مو�سح  هو  كما  األزهامير  مبر�س  املرتبطة 
Allen Human Brain Atlas، وهي 
الدماغ  يف  اجليني  للتعبري  مف�سلة  خريطة 
الب�سري مت جتميعها بوا�سطة معهد األني لعلوم 

الدماغ.
وق���ال ج����وردون، وه��و اأي�����س��ا اأ���س��ت��اذ م�ساعد يف 
العلوم النف�سية والدماغية: "كان هناك تطابق 
 APOE وثيق بني املكان الذي ترى فيه تعبري
مرتفعا، وحيث ترى ت�سابك تاو وتلف الأن�سجة. 
ولي�س فقط APOE. اإذا نظرت، على �سبيل 
املثال، اإىل اأكر من 20 جينا مرتبطة مبر�س 
الف�س  عنها جميعا يف  التعبري  يتم  األزهامير، 
ال�����س��دغ��ي ب���اأمن���اط م��ت�����س��اب��ه��ة. وه���ن���اك �سيء 
امل��ن��اط��ق يجعلها  خمتلف ج��وه��ري��ا ح��ول ه��ذه 
اأن  األزهامير، ومن املحتمل  عر�سة لتلف دماغ 
الولدة  ق��د حتقق منذ  الخ��ت��الف  ه��ذا  ي��ك��ون 

ويتاأثر بالوراثة لدى ال�سخ�س".
 ،APOE ويحمل كل �سخ�س ن�سخة من جني
 APOE4 ولكن الذين يحملون متغري
لالإ�سابة  عر�سة  اأكر  يكونون 

مب�����������ر������������س 
األ�����زه�����امي�����ر 
ت�سل  ب��ن�����س��ب��ة 
 12 اإىل 
عامة  ع����ن  م�����رة 
�سن  ويف  ال�����س��ك��ان، 

اأ�سغر.
باحثو  ع���رف  ول��ط��امل��ا 
اأن  األ����زه����امي����ر  م����ر�����س 
من  ي���زي���د   APOE4
ت����راك����م 

اأميلويد بيتا يف اأدمغة النا�س.
واأظهر ديفيد هولتزمان، اأ�ستاذ طب الأع�ساب 
"باربرا بريتون" وروبن اإم موري�س الثالث،  يف 
املتميز، وزم���الوؤه���م، يف  الأع�����س��اب  اأ���س��ت��اذ علم 
تاو  ت�سابك  تطور  التي  ال��ف��ئ��ران  درا���س��ة  اأث��ن��اء 
الربوتني  اأن  الأميلويد،  لويحات  لي�س  ولكن 
APOE4 يزيد اأي�سا من ال�سرر الناجم عن 

تاو، حتى من دون وجود الأميلويد.
ول��ت��ق��ي��ي��م ت���اأث���ري امل��ت��غ��ري ال���ع���ايل اخل���ط���ورة ل� 
بتاو،  امل��رت��ب��ط  ال��دم��اغ  تلف  على   APOE
مل��ن يحمل  امل�����س��ارك��ني وف��ق��ا  ال��ب��اح��ث��ون  �سنف 
بتحليل  وقاموا  ل،  اأم  العايل اخلطورة  املتغري 

جمموعات الربوتني وال�سمور يف اأدمغتهم.
ناقالت  تبداأ  اأن  املرجح  "من  ج���وردون:  وق��ال 
ي�سعها  ما  الأميلويد،  تراكم  يف   APOE4
على ط��ري��ق الإ���س��اب��ة مب��ر���س األ��زه��امي��ر. ثم، 
على  يح�سلون  الأم��ي��ل��وي��د  م��ن  الكمية  لنف�س 
املزيد من ت�سابك تاو، ما ي��وؤدي اإىل مزيد من 

ال�سمور. 
اإنها �سربة مزدوجة على الدماغ".

ويف العمل امل�ستقبلي، يخطط جوردون وزمالوؤه 
اأمن�����اط التعبري  ل���س��ت��ك�����س��اف ك��ي��ف��ي��ة ارت���ب���اط 
اجليني باأمناط تلف تاو لدى امل�سابني مبر�س 

األزهامير غري النمطي.

درا�سة تقدم اأدلة حول �سبب اإتالف مر�ص األزهامير لأجزاء معينة من الدماغ

درا�سة تك�سف اأن نظام كيتو الغذائي قد يكون اأكرث من جمرد بدعة �سحية ع�سرية!

اأن ي�سبب ع��ددا ل يح�سى من  اأن��ه ميكن  امل��داف��ع��ون  وي��دع��ي 
الفوائد ال�سحية، من احلفاظ على �سحة العقل اإىل حت�سني 

�سحة القلب.

قابلة  اأو غري  زائفة  الدع���اءات  العديد من  اأن  ويف حني ثبت 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  الأخ����رية  ال��درا���س��ة  ت�سري  ل��الإث��ب��ات، 
2 لالأ�سخا�س  ال��ن��وع  ال�����س��ك��ري م��ن  اأن مي��ن��ع م��ر���س  مي��ك��ن 

الأكر عر�سة للخطر.ودر�س الباحثون 150 �سخ�سا ترتاوح 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  تراوحت  عاما  و70   40 بني  اأعمارهم 
ال�سكري  وم�ستويات  ال�سكري  قبل  ما  م�ستويات  بني  لديهم 

والذين مل يتناولوا اأدوية لهذه احلالة.
الطبيعي،  ال���غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام��ه��م  واح�����دة  وت���ن���اول���ت جم��م��وع��ة 
وخ�سعت للمراقبة ملدة �ستة اأ�سهر. اأما البقية فقد تناولوا ما 
يعادل 16 غراما فقط من الكربوهيدرات �سهريا، متاما مثل 

�سريحة خبز واحدة.
املنخف�سة  املجموعة  اأولئك يف  �سهد  الدرا�سة،  نهاية  وبحلول 
 %  0.19 ب��ني  ت����رتاوح  بن�سبة  ان��خ��ف��ا���س��ا  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
اجللوكوز  كمية  اأو   ،A1c الهيموجلوبني  يف   % و0.33 
)ال�����س��ك��ر( يف دم��ائ��ه��م.وق��د ي��ك��ون ال��ت��ح��ول اإىل ن��ظ��ام غذائي 
ال�سكري  مر�سى  مل�ساعدة  كافيا  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�س 
A1c، ما قد يوؤدي اإىل جتنب  على جتنب تدهور م�ستويات 
حافظت  التي  املجموعة  ال�سكري.و�سهدت  مر�س  ت�سخي�س 

 A1c انخفا�س م�ستويات  الطبيعي  الغذائي  على نظامها 
بنحو 0.02 اإىل %0.10 فقط.

منخف�سة  امل���ج���م���وع���ة  يف  الأ�����س����خ����ا�����س  و����س���ه���د 
 A1c ال��ك��رب��وه��ي��درات ان��خ��ف��ا���س م�����س��ت��وي��ات

يف  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  اأك���ر   0.23% بن�سبة 
ال��ذي��ن ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى وجباتهم  امل��ج��م��وع��ة 

الغذائية العادية.
املعد  دوران،  ك��ري���س��ن  ال��دك��ت��ورة  وو���س��ف��ت 

يف  الأوب��ئ��ة  لعلم  امل�ساعد  والأ���س��ت��اذ  الرئي�سي 
كلية ال�سحة العامة وطب املناطق احلارة بجامعة 

تولني، هذه النتائج باأنها متوا�سعة ولكنها ذات �سلة 
غذائي  نظام  اتباع  اأن  هي  الرئي�سية  والر�سالة  �سريريا. 

منخف�س الكربوهيدرات، اإذا مت احلفاظ عليه، قد يكون نهجا 
مفيدا للوقاية من مر�س ال�سكري من النوع الثاين وعالجه، 

على الرغم من احلاجة اإىل مزيد من البحث".
ال�سكري  مر�س  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  ت�سجيع  ويتم 

من قبل املتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية على اتباع نظام 
غذائي منخف�س الكربوهيدرات، والذي ميكن اأن ي�ساعد 

ب�سكل  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  اإدارة  على  ال�سكر  مر�سى 
خماطر  وتقليل  الأدوي����ة،  احتياجات  وتقليل  اأف�����س��ل، 
اأمرا�س  مثل  ال�سكري  م��ر���س  مب�ساعفات  الإ���س��اب��ة 

القلب واأمرا�س الكلى املزمنة وتلف الأع�ساب .
ميكنه  وح��ده  الغذائي  النظام  اأن  الدرا�سة  تقول  ول 
ال�سخ�س،  ل���دى  ال����دم  يف  ال�����س��ك��ر  م�����س��ت��وي��ات  اإدارة 
من  ملزيد  الباب  يفتح  اإن��ه  قالت  دوران  الدكتور  لكن 

م�ستقبلي  بعمل  ال��ق��ي��ام  "ميكن  التحقيق.واأ�سافت: 
ق��د يكون بديال  ال��غ��ذائ��ي  النهج  ه��ذا  ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة 

للوقاية من النوع الثاين من مر�س ال�سكري".
 JAMA ال��ن��ت��ائ��ج يف جم��ل��ة  ُن�������س���رت  وق����د 

.Network Open

الذين  االأ�سخا�س  الدم لدى  ال�سكر يف  اأن يخف�س ب�سكل كبري م�ستويات  الكربوهيدرات ميكن  اتباع نظام غذائي منخف�س  اأن  اأظهرت درا�سة 
يعانون من مرحلة ما قبل ال�سكري.

ويت�سمن النظام الغذائي الكيتو، احلد ب�سكل كبري من تناول الكربوهيدرات وا�ستبدالها باأطعمة غنية بالدهون والربوتني.
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العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

CN للديكور رخ�سة رقم:2990052 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

CN لالن�ساءات العامة  رخ�سة رقم:1145673 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

برايت كلني للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4355901 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

نيلز لتجميل ال�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4449659 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

طبخ و�سنع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4267267 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

لت�سميم وبيع املواد التعليمية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4210215 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

العني لتجارة طيور احلمام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4173811 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

ل�ست�سارات امل�سرتيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3835485 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

لدارة العمليات الت�سويقية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3887783 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3913725 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

يور�س لتن�سيق الورود
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3966282 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

فاليفر للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4588337 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اإع����������الن
خلدمات  �ستار  جرين   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التو�سيل رخ�سة رقم: CN 4517026 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ جرين �ستار خلدمات التو�سيل

GREEN STAR DELIVERY SERVICES

اإىل/ جرين �ستار اإدارة املرافق
GREEN STAR FACILITY MANAGMENT

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التو�سيل ال�سريع والطرود 5320009

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �ست�ستكمل  انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�سوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اإع����������الن
 - لل�سيافة  رمال  مطعم   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 رخ�سة رقم: CN 4516154 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سم التجاري من/ مطعم رمال لل�سيافة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
RMAL HOSPITALITY RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اىل / مطعم الو بريوت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALO BEIRUT RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �ست�ستكمل  انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�سوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ميالنو للهدايا

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1761825 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف بدر نا�سر حممد �سامل املهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة ح�سن ثاين ثالث ال�سكيلى %100
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كافترييا كا�سكارا ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 9-0.2 مبنى م�سرف الهالل �س.م.ع

CN 3844165 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
فرع   - قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�س  ال�سادة/ا�سعد  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/1  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - اأبوظبي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2305004217 - تاريخ التعديل:2023/01/28
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اإع����������الن
ذ.م.م    ال�سيارات  خلدمة  توربوتيك   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم: CN 4351456 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من/50000 اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/هاري�س نيديدات باهوليان من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ هاري�س نيديدات باهوليان من 49% اىل %100

تعديل ال�سم التجاري من/ توربوتيك خلدمة ال�سيارات ذ.م.م
TURBOTECH AUTO SERVICE L.L.C 

اىل / توربوتيك خلدمة ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TURBOTECH AUTO SERVICE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

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

اوف روزز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2680742 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
انذار عديل بالن�سر

رقم 2023/388
   املنذر : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( 

املنذر اليه: كانان رايف كانان - )جمهول حمل القامة( 
وامل�ستندات   ،2015 مايو   28 يف  املوؤرخة  املنزل  ل�سراء  امل��رن  القر�س  اتفاقية  خطاب  مبوجب  اليه  املنذر  يلتزم 
الخرى ذات العالقة واملربمة بينكم وبني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )البنك( بدفع مبلغ وقدره 
: 2،184،294/45 درهم اإماراتي )مليونان ومائة واربعة وثمانون الف ومائتان واربعة وت�سعون درهم وخم�سة 

واربعون فل�س( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر. 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�سمان  الراهن(  )ب�سفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
العقاري( وذلك على العقار )الفيال(، على قطعة الر�س 2448، رقم البلدية 5038-394، الثنية 4، م�ساحتها 
561،60 مرت مربع، دبي، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�سجيل هذا الرهن ل�سالح املنذر بنك ات�س 

ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وفقا لال�سول لدى دائرة الرا�سي والأمالك يف دبي.
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( 

ل�سنة 2008  ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف اإمارة دبي. 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه.

ولحقا ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�سعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره يف 
ال�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري  يف ت�سديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا العالن ، �سيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او على 

الرقم : 971-4-3904722+  

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
انذار عديل بالن�سر

رقم 2023/389
   املنذر : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( 

املنذر اليه: مروى م�سطفى يو�سف - )جمهول حمل القامة( 
2014، وامل�ستندات  16 فرباير  املوؤرخة يف  املنزل  اتفاقية القر�س املرن ل�سراء  اليه مبوجب خطاب  املنذر  يلتزم 
الخرى ذات العالقة واملربمة بينكم وبني بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )البنك( بدفع مبلغ وقدره 
: 1،601،113/93 درهم اإماراتي )مليون و�ستمائة وواحد والف ومائة وثالثة ع�سر درهم وثالثة وت�سعون فل�س 

فقط ل غري( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر. 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�سمان  الراهن(  )ب�سفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
 ،247 ، الواقعة على قطعة الر�س رقم  ، برج النجوم   7 706، الطابق  العقاري( وذلك على العقار ال�سقة رقم 
مب�ساحة 1،507/71 قدم داون تاون دبي، جممع برج خليفة ، دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار(، وقد مت 
ت�سجيل هذا الرهن ل�سالح املنذر بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وفقا لال�سول لدى دائرة الرا�سي 
والأم��الك يف دبي. مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر 
بتوجيه ا�سعار لتنفيذ الرهن )اإ�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من 

القانون رقم )14( ل�سنة 2008  ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف اإمارة دبي. 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه.

ولحقا ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�سعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره يف 
ال�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري  يف ت�سديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا العالن ، �سيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او على 

الرقم : 971-4-3904722+  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سيرنجي فاينان�سل �س ذ م م  
ال�سكل   - زاي��د  ال�سيخ  ���س��ارع   - الإم����ارات  ب��رتول  220 ملك حمطة  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رقم   532925  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1161508 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك    914 رق��م  مكتب    : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه 
2973060-04 فاك�س   : �سعيد - هاتف  بور   - - ديرة  ال�سباب  را�سد لدعم م�ساريع 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : ذا نا�سورال لتجارة لوازم العناية باالأطفال - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 125 ملك را�سد خليفه را�سد بالهول املهريي - بردبي - الرب�ساء 
1- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 924237 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1531879 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
914  ملك موؤ�س�سة  : مكتب  رقم  العنوان  ام لتدقيق احل�سابات  ات�س ايه  املعني 
-2973060  : ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف  حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 

04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : هريالد تكنيكل �سريف�سز - �س ذ م م  
القانوين  ال�سكل   - برج خليفة   - ادي��ت جيتندرا  �ساه  505 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 239929 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   48548
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/1/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/24
914  ملك موؤ�س�سة حممد  العنوان : مكتب رقم  ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : دي �سي اك�س يونيكورن ماركتينغ - �س ذ م م  
 : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - ال�سناعية  علي  جبل   - ال��ع��ق��ارات  دائ���رة  ملك  م�سنع   : ال��ع��ن��وان 
التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   793645  : الرخ�سة  رق��م    ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
1312312 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/24
حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : بيبو فا�سن لتجارة املالب�س اجلاهزة الرجالية - �س ذ م م  
160-1 ملك العثمان للعقارات �س ذ م م - دي��رة - عيال نا�سر  العنوان : مكتب رقم 
رقم  م(،  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�س   - حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 978163 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1602400 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/27 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - 
هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : مطعم �سباي�س كي  �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم P2-12-05 ملك مر�سى ال�سيف - احلمرية - ال�سكل القانوين 
التجاري  بال�سجل  القيد  799903 رقم   : الرخ�سة  ،  رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة 
1327631 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2023/1/9 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2023/1/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك    914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه 
2973060-04 فاك�س   : �سعيد - هاتف  بور   - - ديرة  ال�سباب  را�سد لدعم م�ساريع 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
فاك�س   04-2973060  : هاتف   - �سعيد  بور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع 
باأنه  2973071-04   مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي   :
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سيرنجي فاينان�سل �س ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/26 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   -
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية ذا نا�سورال لتجارة لوازم العناية باالأطفال - ذ م م  وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/1/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  والأوراق  امل�ستندات  معه كافة  م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - �سريف�سز  تكنيكل  هريالد  لت�سفية  اأع����اله 
2023/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
را�سد لدعم م�ساريع  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����س   04-2973060  : ه��ات��ف   - ���س��ع��ي��د  ب����ور   - دي����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية دي �سي اك�س يونيكورن ماركتينغ 
- �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 واملوثق 
اأي  2023/1/24 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بيبو فا�سن لتجارة املالب�س اجلاهزة الرجالية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/27 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2023/1/27 وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
مطعم �سباي�س كي  �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لت�سفية 
2023/1/9 وعلى  2023/1/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اعلن بالن�سر

اإعلن �سحيفة الطعن رقم 2023/08 
بوكالة املحامي / حممد خليفة الغفلي

اإىل : 1- يو�سف للنقل العام لل�سحن وتاأجري احلافالت ذ م م  2- حممود ح�سني حمبت 
ح�سني ، 3- حممد اإعجاز حممد �سفيق - ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�ستئناف 
عليه  الطعن  مت  ق��د   2022/11/15 بتاريخ  ال�����س��ادر  2022/517جتاري  رق��م 
بالنق�س من طرف الطاعن/ فالة ملقاولت الطرق ذ م م وميثلها / اح�سان نواف كرباج 
توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة  اي��داع  وعليكم  اع��اله  اليه  امل�سار  الطعن  يف   ،
يف  الدعوى  ادارة  مكتب  ل��دى  تقدميها  ي��رى  التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل  املحامي 

موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة
 املحكمة الحتادية العليا

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سعيد حممد �سعيد ال�سعدي   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000021/ 

اإىل املحكوم عليه : �سعيد حممد �سعيد ال�سعدي 
العنوان : دبي - هاتف : 0503946633 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مكتب النه�سة لال�ست�سارات الهند�سية  

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28462.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ن�سال احمد عيون ال�سود  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007443/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ن�سال احمد عيون ال�سود 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ق�سر الفيحاء ملقاولت النجاره امل�سلحة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عدنان خان مهتاب خان   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008348/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عدنان خان مهتاب خان 
العنوان : ال�سارقة منطقة  النهدة 0501275448 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سامل حممد ماجد دروي�سي ال�سام�سي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 30950.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ  يوم - املوافق - ال�ساعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2022 /0005616 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : هيثم م�سلم �سيويف حممد املهري  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ م�سرف عجمان �سركة م�ساهمة عامة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 142791.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 70545
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0008867 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حقي �سفيق حقي - جمهول حمل الإقامة  
الدعوى املرفوعة من / املدعي )ة( : حمرم فوؤاد ترك 

والتي يطالبكم فيها ب : - الزام املنازع �سده باداء مبلغ وقدره )46،030( درهم للمنازع 
-الزام املنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  23/1/2023 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 70555
اعلن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2023/70 ابتدائي جتاري 

بناء على طلب مدعي / �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة )م�ساهمة 
عامة( اجلن�سية  - اىل مدعى عليه / ابونايب ارونيان اجلن�سية / الهند  

فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة 10.00 من يوم اخلمي�س املوافق 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة   ،  2023/2/2
الوقت  وكيل عنك يف  اإر�سال  اأو  ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور  ودفوع 

املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا.
امني �سر الدائرة التجارية الأول 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70647 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
يف  الدعوى رقم 2022/2640 جتاري جزئي - دبي 

املدعية : راي وايت انرتنا�سونال للو�ساطة العقارية  
املعلن اإليه / املدعي عليه / علي بن �سلطان بن علي الها�سمي  

يف الدعوى رقم )2022/2640( جتاري جزئي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 

يوم اخلمي�س املوافق 2023/2/2 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا لعقد الإجتماع الأول 
للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية 

042555155  : تليفون   -  expert@alsharid.com
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد علي حممد ح�سن احلمادي  
رقم القيد مبحاكم دبي 201

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
اعلن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 11/2023/43 جتاري م�سارف  
املنظورة يف : دائرة امل�سارف الإبتدائية التجارية الثالثة رقم 257     

مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليه باداء مبلغ 127،168.00 درهم )مائة �سبعة وع�سرون الف ومائة وثمانية و�ستون( 
درهم م�سافا اليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزامه امل�سروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة.   
املدعي  : البنك التجاري الدويل - �س م ع - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة بردبي - �سارع ال�سيخ 

زايد - برج ال�سالم - مكتب رقم 1106 هاتف 043338815 - فاك�س رقم 043338816 
وميثله : اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي  

املطلوب اإعالنه : 1- ماجي�س كومار راما�ساندران راما�ساندران - �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2023/1/19 الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ 127،168.00 درهم )مائة �سبعة وع�سرون الف ومائة ثمانية و�ستون( درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اعلن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 5912/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763 
مو�سوع املنازعة : اأول : قبول الدعوى واإعالن املدعي عليها بالئحتها. ثانيا : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 
القانونية  )35.421.50 درهم( )خم�سة وثالثون الف واربعمائة وواحد وع�سرون درهم وخم�سون فل�سا( والفائدة 
بالر�سوم  عليها  املدعي  الزام   : ثالثا  التام.  ال�سداد  التام وحتى  ال�سداد  فاتورة وحتى  اآخر  ا�ستحقاق  تاريخ  12% من 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : الفريق ل�ست�سارات ال�سالمة والتدريب - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا- بردبي - دبي  

وميثله : خالد اإ�سماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين  
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفارعة للمقاولت العامة )ذ م م( - فرع دبي - �سفته : متنازع �سده   

اأول : قبول الدعوى واإع��الن املدعي عليها بالئحتها. ثانيا :  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  مو�سوع الإع��الن : قد 
وع�سرون  وواح��د  واربعمائة  ال��ف  وث��الث��ون  )خم�سة  دره��م(   35.421.50( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام 
ال�سداد  التام وحتى  ال�سداد  فاتورة وحتى  اآخر  ا�ستحقاق  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  فل�سا(  درهم وخم�سون 
التام. ثالثا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2023/1/31

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة
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70392 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 
مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 48/2023/322 ا�ستئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�ستئناف العقارية الوىل رقم 90  

كلي  ع��ق��اري   2022/114 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال��دع��وى  مو�سوع 
ال�سادر بجل�سة 2022/12/29 مع الزام امل�ستانف �سده الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

م�ستاأنف  : فرانزي�سكا فوب �ست�سوارز - واآخ��رون - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي اجلمريا 
الثالثة - دبي - �سارع جمريا الدائرية - مبنى برامي بيزن�س - �سقة 604  

وميثله : هبه علي غلوم حممد باقر اأهلي  
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة �سيخ هوليدجنز ليمتد - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف ال�سادر ال�سادر بالدعوى رقم 2022/114 عقاري كلي.  
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2023/2/2 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة  
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70197 العدد 13761 بتاريخ 2023/1/30 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 17201/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000042( وال�سادر عن / ريا�س حممد 

نعيم فايز ابوزينب - وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة )12200( 
طالب التنفيذ : بيوت للمقاولت - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 

- دبي - �سارع البراج - مبنى بلو باي تاور - �سقة 9 - مكتب 913
املطلوب اإعالنه : 1- ريا�س حممد نعيم فايز ابوزينب - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�سوع الإعالن : قد 
وقدره 13718 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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للثقافة والرتاث  املاجد  ي�سارك مركز جمعة    
بدبي يف فعاليات الدورة الرابعة واخلم�سني من 
معر�س القاهرة الدويل للكتاب 2023، الذي 

حتى  للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  تنظمه 
للمعار�س  م�سر  مركز  يف   ،2023 فرباير   6
وامل����وؤمت����رات ال���دول���ي���ة، مب��ج��م��وع��ة ق��ي��م��ة من 

اإ�سدارت املركز العلمية والرتاثية .   
  ومتثل هذه امل�ساركة فر�سة كبرية يلتقي فيها 

امل��رك��ز ب��ج��م��ه��وره ال��ك��ب��ري يف ج��م��ه��وري��ة م�سر 
العربية من الباحثني وطالب الدرا�سات العليا 
يف اجلامعات، كما ت�سهم هذه امل�ساركة اأي�ساً يف 
املخطوطات  جم��ال  يف  ودوره  باملركز  التعريف 
وامل�����س��ادر وامل���راج���ع خ�����س��و���س��ا ال���ن���ادرة منها. 

اإق��ب��اًل ك��ب��رياً م��ن جانب  امل��رك��ز  وي�سهد ج��ن��اح 
جمهور املعر�س وطالب اجلامعات، وعدد كبري 

من الأكادمييني واملثقفني امل�سريني والعرب.
وخم�سني  �سبعة  نحو  بعر�س  املركز  وي�سارك    
اإ���س��دراراً م��ن اإ���س��دارات��ه اآخ��ره��ا كتاب مظاهر 

الع�سر  النهر خالل  وراء  ما  احل�سارة يف بالد 
التيموري ،

ال��ع��رب��ي��ة باملغرب  ال��ك��ت��اب��ات الأث���ري���ة   وك���ت���اب 
�سقوط  اإىل  الإ���س��الم��ي  الفتح  م��ن  والأن��دل�����س 
وال�سام  ال��ع��راق  يف  الرتفيه  وك��ت��اب   ، الزيريني 

القرن  نهاية  اإىل  الأول  العبا�سي  الع�سر  “من 
القرن  اإىل  الثامن  القرن  الهجري، من  الرابع 
وكتاب التاأثريات احل�سارية  العا�سر امليالدي”، 
درا�سة  ال��ي��اب��ان:  وف��ن��ون  ث��ق��اف��ة  يف  للم�سلمني 

تاريخية اأثرية.

مركز جمعة املاجد ي�سارك يف معر�ص القاهرة الدويل للكتاب 

واإ�سكالت  ال��رتج��م��ة  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اخُتتمت 
العالقات  منتدى  نظمه  ال��ذي  التا�سع  املثاقفة 
ال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ني يف 
 150 مب�ساركة  ال��دوح��ة،  القطرية  العا�سمة 

من الباحثني واملرتجمني والأكادمييني.
الأحمري  حامد  د.حممد  املنتدى  مدير  وك��ان 
فيها  ع��ّرف  بكلمة  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ا�ستهل  قد 
بعنوان  اأق��ي��م��ت جل�سة  ث��م  واأه���داف���ه،  ب��امل��وؤمت��ر 
عر�س  العربية-الرتكية”،  “الرتجمة 
امل�ساركون فيها اأبحاثاً اأدبية ولغوية متنوعة يف 
جمال الرتجمة بني اللغتني العربية الرتكية.

مركز  رئ��ي�����س  اأداره�����ا  ال��ت��ي  اجلل�سة  وا�ستملت 
د.خالد  ا�سطنبول  يف  روميلي  جامعة  اأب��ح��اث 
اإي�����رن، ع��ل��ى ورق����ة ل��ل��ب��اح��ث وامل���رتج���م حممد 
ت�سليك تناول فيها جهود العثمانيني يف حركة 
ال��رتج��م��ة م���ن ال��ع��رب��ي��ة اإىل ال��رتك��ي��ة واأه����م 

خ�سائ�سها.
وقدم برهان كور اأوغلو، عميد كلية الإن�سانيات 
وال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة )ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا( يف 
بعنوان  ورق��ة  باأ�سطنبول،  خلدون  اب��ن  جامعة 
اإطار  يف  العربية  اللغة  م��ن  ال��رتج��م��ات  “دور 
ج��ه��ود ت��ق��وي��ة ال���رواب���ط م���ع ال��ث��ق��اف��ة والفكر 
م�سروع  وان��ع��ك��ا���س��ات  ت��رك��ي��ا،  الإ���س��الم��ي��ني يف 

حممد عابد اجلابري لنقد العقل العربي«.
وقدمت الباحثة يف جمال الأدب العربي “اآي�سل 
“واقع  عنوان  حملت  ورق��ة  كي�سكني”،  اأرغ���ول 
الرتجمة من الأدب العربي اإىل اللغة الرتكية 

املرتجم  ق�����دم  ث����م  الأخري”.  ال���ع���ق���د  خ�����الل 
بعنوان  ورق��ة  �سوت�سني  حقي  حممد  والباحث 
يف  وامل�����س��م��ون  ال�سكل  ب��ني  امل��وازن��ة  “اإ�سكالت 
املعلقات  ترجمة  الكال�سيكي:  ال�سعر  ترجمة 

ال�سبع ويون�س اأمرة اأمنوذجاً«. 
يو�سف  �سعود  قدمها  بورقة  اجلل�سة  واختتمت 
وتاريخ  العثماين  ال��ت��اري��خ  يف  ال��ب��اح��ث  اأق��ي��وز، 
ع����ن حركة  ال���ع���رب���ي���ة-ال���رتك���ي���ة،  ال����ع����الق����ات 
ودور  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل  ال���رتك���ي���ة  م���ن  ال���رتج���م���ة 

املوؤ�س�سات الرتكية فيها.
اأي�ساً،  ل��ل��م��وؤمت��ر  الأول  ال��ي��وم  اأع��م��ال  و���س��م��ن 
اأقيمت جل�سة حول الرتجمة ال�سخ�سية، اأدارها 
ح�سن ناظم، رئي�س كر�سي اليون�سكو يف جامعة 
املغربي  الكاتب واملرتجم  و�سارك فيها  الكوفة، 
ع��ب��دال�����س��الم ب���ن ع��ب��د ال���ع���ايل، ب���ورق���ة حملت 
عنوان “عندما تغدو الن�سخة اأ�ساًل. الرتجمة 
وقدمت  ال�سخ�سية: ترجمة، اأم اإعادة كتابة؟”. 
جملة  حترير  ورئي�سة  الإ�سبانية  اللغة  اأ�ستاذة 
“املرتجم العراقي” اإ�سراق عبد العادل �سكبان، 
وحوار  ال�سخ�سية  “الرتجمة  ب��ع��ن��وان  ورق���ة 
الذات مع الآخر: اللغة الإ�سبانية بو�سفها اأداة 

يف خطاب املثاقفة«. 
يف  الإيطالية  اللغة  واأ���س��ت��اذ  امل��رتج��م  ق��دم  كما 
عبد  م��ع��اوي��ة  بفرن�سا  العليا  الأل��زا���س  جامعة 
ا�سخ�سية  “الرتجمة  ب��ع��ن��وان  ورق����ة  امل��ج��ي��د 
املزدوج”،  الل�سان  هوية  الإي��ط��ال��ي��ة..  اللغة  يف 
وحت����دث امل��رتج��م وم��دي��ر ال���ربام���ج يف كر�سي 

با�سم  اأحمد  الكوفة  بجامعة  للحوار  اليون�سكو 
�سعدون عن الرتجمة ال�سخ�سية والهوية. 

والرقمنة  )ال���رتج���م���ة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ل�����س��ة  ويف 
ح���ا����س���راً(، ���س��ارك ع��ز ال��دي��ن غ����ازي، الباحث 
العامة  وال��ل�����س��ان��ي��ات  ال��ل�����س��ان��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  يف 
جامعة  يف  والرتجمة  احلا�سوبية  واملعجميات 
عنوان  حملت  بورقة  باملغرب،  عيا�س  القا�سي 
الكلمات  متعددة  التعابري  يف  املعتمة  “املنطقة 
معجمية  معاجلة  الآل��ي��ة:  الرتجمة  وحتديات 
وتناولت  العميق”.  ال��ت��ع��ل��م  ب��ا���س��ت��خ��دام  اآل��ي��ة 
والخت�سا�سية  اللبنانية  باجلامعة  الباحثة 
مو�سوع  م���راد  مها  وال��ت��وا���س��ل  اللغة  ع��ل��وم  يف 

الطبية  للن�سو�س  والب�سرية  الآلية  الرتجمة 
يف زمن اجلوائح.

احلو�سبة  برنامج  ومن�سق  امل�ساعد  الأ�ستاذ  اأم��ا 
وتقنية  احل��ا���س��وب  بكلية  امل��ت��ع��ددة  وال��و���س��ائ��ط 
البحري،  حم��م��ود  �سحار،  بجامعة  املعلومات 
فتحدث عن تقنيات الذكاء ال�سطناعي ودورها 
الآل��ي��ة يف احلياة  ال��رتج��م��ة  ب��رام��ج  يف تطوير 
الع�سرية احلالية. وتوقف غ�سان مراد، الأ�ستاذ 
الرقمي  والإع�����الم  ال��ل��غ��ة  حو�سبة  يف  ال��ب��اح��ث 
ورئ��ي�����س م��رك��ز الأب���ح���اث وال���درا����س���ات يف كلية 
اللبنانية،  باجلامعة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 
قليلة  اللغات  ب��ني  الآل��ي��ة  الرتجمة  واق��ع  عند 

امل�سادر الرقمية على ال�سبكة.
عنوان  حملت  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  اجلل�سة  و���س��ه��دت 
الأدب  اأ���س��ت��اذ  م�����س��ارك��ة  ترجمية”  “تنويعات 
املقارن يف جامعة عني �سم�س د.�سكري جماهد 
)حممد عناين معلماً ومرتجماً(، واأ�ستاذ الأدب 
املقارن والرتجمة بجامعة العاّلمة الطباطبائي 
�سادق خور�سا )اإع��ادة �سياغة الرتابط الن�سي 
اخليام  ل���رب���اع���ي���ات  ال�����س��ع��ري��ة  ال���رتج���م���ة  يف 
ال��رتج��م��ة يف اجلامعة  واأ���س��ت��اذ  ال��ع��رب��ي��ة(،  اإىل 
اإنعام احلق غازي  الإ�سالمية العاملية بباك�ستان 
اإقبال من منظور املرتجمني العرب(،  )حممد 
الإ�سالمية  واملنظومات  الإ�سالم  تاريخ  واأ�ستاذ 
املرعي  ع��ق��ي��ل  الإي���ط���ال���ي���ة  ���س��ي��ان��ا  يف ج��ام��ع��ة 
)الكوميديا الإلهية بني الفن والأيديولوجيا(، 
ومديرة مركز الثقافة والأدب اليوناين والعربي 
اليوناين  الأدب  )روائ������ع  ك��وم��وت�����س��ي  ب��ري���س��ا 
ال��ع��رب��ي يف جامعة  الأدب  واأ���س��ت��اذ  ب��ال��ع��رب��ي��ة(، 
والباحث  دي تريان  اإغناثيو  اأوتونوما مبدريد 
املخت�س بالأدب الإ�سباين احلديث عبد الهادي 
ال�����س��ع��دون )م��ف��ه��وم ال��ت��ج��دي��د وامل��ع��ا���س��رة يف 
بالإ�سبانية:  الكال�سيكي  العربي  الأدب  ترجمة 

املعلقات اأمنوذجاً(.
ل��ل��م��وؤمت��ر جل�سة  ال���ث���اين  ال���ي���وم  واأق���ي���م���ت يف 
الفل�سفية،  امل��ف��اه��ي��م  ت��رج��م��ة  اإ���س��ك��ال��ي��ات  ع���ن 
فاطمة  الإيرانية  والباحثة  الأكادميية  اأدارتها 
ب��رج��ك��اين، و����س���ارك ف��ي��ه��ا اأ���س��ت��اذ ع��ل��وم اللغة 
)اإ�سكالت  ال�����س��ع��دي  ���س��ك��ري  ت��ون�����س  ب��ج��ام��ع��ة 

ترجمة مفاهيم فل�سفة اللغة(، واأ�ستاذ الفل�سفة 
املنار  تون�س  بجامعة  العلوم  وت��اري��خ  احلديثة 
اأ�ستاذ  نيكو�سيا”  و”األد  ع��ث��م��ان،  ب��ن  ي��و���س��ف 
الإيطالية  باري  بجامعة  واآدابها  العربية  اللغة 
)اآمال واآفاق يف الرتجمة(، وعمر التاور، اأ�ستاذ 
)ترجمة  املغربية  زه��ر  اب��ن  بجامعة  الفل�سفة 
بع�س املفاهيم الفل�سفية الغربية املعا�سرة اإىل 
رئي�س  من�سور،  ب��ن  وحم��م��د  ال��ع��رب��ي��ة(،  اللغة 
ق�سم اللغة العربية يف املدر�سة العليا للمعلمني 
جتليات  اخلالقة:  )الرتجمة  فرن�سا  ليون/  ب� 

الهوية العربية يف الفل�سفة الإغريقية(.
اأم�����ا اجل��ل�����س��ة الأخ�������رية، ال���ت���ي ح��م��ل��ت عنوان 
“ترجمات الن�سو�س الدينية واحلاجة اإىل اإعادة 
و�سارك  الفيا�س،  د.حنان  فاأدارتها  ترجمتها(، 
احل�سارات  وح��وار  الأدي���ان  مقارنة  اأ�ستاذ  فيها 
بجامعة الأمري عبد القادر يف اجلزائر د.حممد 
يف  والعقدية  ال�سرعية  )الأخ��ط��اء  ب��وال��رواي��ح 
ترجمات الأحاديث النبوية(، والأ�ستاذ بجامعة 
بوخار�ست جورج غريغوري )�سعوبات واأخطاء 
الرومانية(،  اللغة  اإىل  القراآين  الن�س  ترجمة 
جامعة  يف  العربية  ال��رتج��م��ة  بق�سم  وامل��در���س 
ح�سني يلدز )منهجية  29 مايو”  “ا�سطنبول 
الرتجمة يف نقل امل�سنفات احلديثية اإىل اللغة 
والباحثة  و�سفية(،  حتليلية  درا���س��ة  الرتكية: 
)اإ���س��ك��الت ترجمة  احل��ج��وج��ي  امل��غ��رب��ي��ة مينة 
ال��ن�����س ال��ف��ق��ه��ي الإ����س���الم���ي و����س���رورة فر�س 

الرقابة العلمية عليها(.
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•• عجمان -الفجر:

جل�سة  عجمان  يف  الن�سائية  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية  نظمت 
حوار يف مركز مودة الأ�سري التابع للجمعية جل�سة مودة 

احلوارية بعنوان: 
فجوة احلوار بني الأجيال قدمتها الأ�ستاذة املدربة مي�ساء 
مقر  يف  معتمدة.  وم��درب��ة  اأ���س��ري��ة  امل�ست�سارة  ال�سحادات 
و�سيدات  اجلمعية  اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد  بح�سور  اجلمعية 

املجتمع املحلي يف الإمارة.
باأن احل��وار بني  واأك��دت الأ�ستاذة �سحادات خالل اجلل�سة 
جيل ع�سري الآباء والأجداد الذي  ي�ست�سعر املخاطر من 
اأن  خالل التجربة والُن�سج والعادات والتقاليد ول يريد 
ي�سيب الآخ��ري��ن م��ن الأج��ي��ال اجل��دي��دة  م��ا اأ�سابه من 

هفوات خالل م�سرية طويلة من العمر، 
وبني جيل جديد يعي�س بظروف وواقع ومتغريات جديدة، 
والغزو  اخل��ارق��ة  والتكنولوجيا  العوملة  خماطر  وي��واج��ه 
الأ�سيلة  الهوية  ل�ستالب  وحم��اولت  اخلارجي   الثقايف 

للمجتمع العربي، وهذا يجعل احلوار �ساخنا بني اجليلني 
ما يخلق فجوة كبرية حتتاج لراب وتقارب بينهما. 

ويتخذ ه��ذا احل���وار ع���ّدة اأوج����ه  ف��م��رًة ي��ك��ون على �سكل 
الأ�سرة،  ال�سباب على م�ستوى  تعاطي مبا�سر مع م�ساكل 
حماولت  خ��الل  م��ن  جماعياً  �سكاًل  يتخذ  اأخ���رى  وم��رة 
الن�سء   وتثقيف  توعية  اإىل  الرامية  املختلفة  املوؤ�س�سات 

اجلديد وجتذير القيم الأ�سيلة فيه،
تراجع  اإىل  ت��وؤدي  ل  التي  واملفاهيم   باملبادئ  وت�سليحه   
القيم الإن�سانية وم�ستوى ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه النف�س 

واملجتمع.
لفتة اأنه من هنا نحن اأمام حتٍد كبري ومهم، فعلى اأ�سا�س 
امل�ستقبلية  العالقة  تاأ�سي�س  يتم  وخمرجاته  احل��وار  هذا 
بني الأجيال باعتبارها ال�سورة الواقعية ملا �سيكون عليه 
امل�ستقبل من تقدم وازدهار، اأو انكفاء وتراجع وتخّلف ل 
الأج��ي��ال هامه  ال�سدع بني  راب  اأن  اإىل  اهلل م�سرية  ق��در 
توا�سل  ح�سن  مع  الآب���اء  من  منفتح  وفكر  لذهن  يحتاج 
وا�ستماع للفهم احلقيقي بوقت نوعي  نت�سارك فيه  مع 

الأبناء همومهم وحتدياتهم  واأمالهم وروؤاهم من خالل 
التعاون ما بني املوؤ�س�سات الرتبوية التعليمية والجتماعية 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى واجليل اجلديد ليكون 
الع�سرية  امل�ستجدات  لكل  ومتابعة  وتوا�سل  اط��الع  على 

وغريها من التطورات التقنية باحلياة ..
ما  حقيقة  اأن  �سحادات  الأ�ستاذة  قالت  اجلل�سة  ختام  ويف 
نريد الو�سول اإليه هي حلول و�سطية ي�سعر فيها الأفراد 
و�سخ�سيتهم  حقيقتهم  ع��ن  تخليهم  وع����دم  ب��اأن��ف�����س��ه��م 
والو�سول  الختالف  طبيعة  فهم  اإىل  نحتاج  انه  منوهة 
اىل منطقة و�سط ي�سعر فيها بتقبلهم –اأباء واأبناء- دون 
الفجوة اجلبلية  نتجاوز  وه��ك��ذا  اأح��ك��ام  اإ���س��دار  او  اإرغ���ام 
من  ج�سورا  ونبني  جيل  بعد  جيال  واملت�سارعه  املتعاقبة 
بني  واملتينة  احلقيقية  وال��ع��الق��ات  والتفاهم  التوا�سل 

اجليلني .
امل��و���س��وع  من  واأط���روح���ات ح��ول  تخلل احل���وار نقا�سات 
املحا�سرة  ع��ل��ي��ه��ا  اأج����اب����ت  ال���ت���ي  ب��اجل��ل�����س��ة  احل�������س���ور 

اأ.ال�سحادات .

نظمها مركز مودة االأ�سري التابع جلمعية اأم املوؤمنني الن�سائية 

جل�سة حوارية بعنوان فجوة احلوار بني الأجيال 

االثنني   30  يناير    2023  م   -    العـدد   13761  
Monday   30    January    2023   -  Issue No 13761



فــن �أجــنبــي

27

اخر نتاجات املخرج الر�س فون ترير

  The Kingdom Exodus م�سل�سل
ينت�سر للروحانية اأمام العلم

ي�ستع�سي الف�سل بني ال�سخ�سي والفني يف م�سرية فون ترير 
الذي اأم�سى �سبع �سنوات من حرمان احل�سور اإىل مهرجان 
بالنازية.  املتعلقة  ت�سريحاته  خلفية  على  ال�سينمائي  ك��اّن 
بيورك  املغنية  م��ن  بالتحّر�س  ات��ه��ام��اٌت  طاولته  اأن  و�سبق 
 .Dancer in The Dark لفيلمه  بطولتها  اأث��ن��اء 
ي�ستمر هذا التداخل بني اأفالمه ال�سابقة وتعقيدات حياته 
الذي �سنعه يف  الدمناركي  املو�سم اجلديد من م�سل�سله  يف 

الت�سعينيات.
 Twin اإىل  امل�سل�سل  لهذا  اإلهامه  يف  الف�سل  ترير  ين�سب 
Peaks للمخرج ديفيد لين�س، اإذ قّدم الأخري عماًل يوائم 
الرومان�سية،  العالقات  التلفزيونية وطبيعة  ال�سال�سل  بني 
. اختار ترير  يف بلدٍة هادئٍة مع جرمية قتٍل ذات ُبعٍد �سيطاينٍّ
حلقة  كّل  ُتفتتح  ال�سيطانية.  مغامرته  ليخو�س  م�ست�سفًى 
على  �ُسّيد  "اململكة" قد  م�ست�سفى  اأن  اإىل  باإ�سارة  باقت�ساب 
اأنقا�س م�ستنقع اخللق، بعد اأن خال العامل من الروحانيات 

خارج  املهتّزة  الكامريا  تخرج  التفا�سيل. ل  كل  العلم  و�ساد 
املكان اإّل ما ندر، وت�سطبغ الألوان بتاأثري "ال�سيبيا". ي�سابه 
حتدث  دون  م��ن  ال��وث��ائ��ق��ي،  ال�سكل  ت�����س��وي��ره  يف  امل�سل�سل 
التي  العمل  مكان  لكوميديا  من��وذٌج  للكامريا.  ال�سخ�سيات 
اإيغاًل يف  اأك��ر  اأن��ه  اإّل  اللحظات،  يقرتب منها يف كثري من 

الرعب والغرائبية.
يحظ  مل  كان  واإن  و1997،   1994 عامي  مو�سمان  اأُنتج 
كما  ع��امل��ي��ة  ب�����س��ه��رة   The Kingdom Exodus
اأنه لقي م�سرياً م�سابهاً يف الإلغاء،  اإّل   ،Twin Peaks
امل�سل�سل، قبيل  اأحدهما بطل  اأ�سا�سيني،  بعد رحيل ممثلني 
�ستيفن  باإ�سراف  اأمريكي  اقتبا�ٌس  للم�سل�سل  قَي�س  الإنتاج. 

كينغ، ومل ي�ستمر �سوى ملو�سٍم وحيد من دون جناٍح ُيذكر.
اململكة  ليكمل  ع���اد  والك��ت��ئ��اب،  اأوروب�����ا  ث��الث��ي��ت��ّي  ���س��اح��ب 
كثالثيٍة من اإنتاج خدمة البث MUBI. واإن كان ل ُينكر اأن 
الحتمالية اأتت بعد النجاح النقدي لتجربة لين�س بالعودة 

اأنه كان ميتلك  اأنه يوؤّكد  اإّل  بعد ربع قرن مل�سل�سله الأث��ري، 
نهايٍة عند توّقف م�سل�سله بعك�س امل�سل�سل الأمريكي.

املو�سم  نهاية  ت�ساهد  اإذ  ك��اري��ن،  م��ع  اجل��دي��د  امل��و���س��م  ي��ب��داأ 
الثاين منزعجًة من اخلامتة غري املر�سية، وتذهب �سائرًة 
يف نومها اإىل امل�سفى لتقّوم امل�ساألة. جند اأنف�سنا اأمام حكاية 
تتحدى الق�سة الأ�سلية، وتخالف حبكاتها، وت�ستعري منها 
التوازن  ال��ب��داي��ة  منذ  نفتقد  ل��ه��م.  اأ���س��ب��اه��اً  اأو  �سخ�سياٍت 
اأحداٍث  ال�سابق للم�سل�سل، باحتكامه حلبكة حمددة وم�سار 
م�ستقيم، اإىل جانب �سخ�سياٍت جانبية، ومرّد ذلك لطبيعة 
عر�سه التلفزيوين �سابقاً، مع و�سع نهايات م�سّوقة للحلقات 
املناخ  في�سود  هنا،  اأّم���ا  اململكة.  خبايا  ع��ن  بالك�سف  وت���دّرٍج 
الكابو�سّي، ونكتفي بنقاٍط على الطريق من دون تف�سري يف 
اأحياٍن  ويف  اختفاًء،  اأو  ح�سوراً  ال�سخ�سيات  حلركة  الغالب 
كثرية جند امل�سل�سل يف �سراٍع مع نف�سه، كعملني يتقاطعان 
اإم�ساًء  ويحمالن  الآخ���ر،  منهما  ك��لُّ  يعّطل  الهوام�س  يف 
تدفق  يعاند  اأن  للمتفّرج  ولي�س  متكّرر،  ككابو�ٍس  وا�سحاً 

امل�ساِهد بحثاً عن ق�سٍة اأو تف�سري.
خالل احللقات اخلم�س تفي�س ال�سا�سة باإعادة م�ساهد من 
 Antichrist طليعتها  يف  ال�سابقة،  ت��ري��ر  ف��ون  اأف���الم 
 .Dogville مثل  منها  حكائيٍة  وبنًى  تقنياٍت  واقتبا�س 
للم�سل�سل،  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة  يف  اجل��وق��ة  م�سهدّية  ت�سمد 
م�سابني  طفلني  من  كانت  اأن  بعد  اأط��راف��ه��ا،  ا�ستبدال  مع 
ي��ع��ل��ّق��ان على  ق���زٍم وروب�����وت  اإىل  ت��ت��ح��ول  داون،  مب��ت��الزم��ة 
غ�سٍل  اأث��ن��اء  تباعاً  �سياأتيه  مبا  امل�ساهد  وي��ن��ذران  الأح���داث، 

لنهائّي لالأطباق.
يح�سر اأي�ساً، باحتفاٍء، اإعادُة م�سهد رق�سة املوت، من رائعة 

.The Seventh Seal اإنغمار بريغمان
خمرجه  بظهور  الأ�سلي  امل�سل�سل  خ�سائ�س  اإح��دى  متثلت 
ن��ه��اي��ة ك��ل ح��ل��ق��ة، ل��ي��وؤّط��ر م��ا ���س��اه��ده اجل��م��ه��ور م��ع روؤية 
ظالمية فل�سفية للحياة، حاّثاً امل�ساهد بعنفوان ال�سباب اإىل 
تقّبل اخلري مع ال�سر يف م�سار الأحداث واحلياة عموماً. يف 
اإىل �سوت ترير الهِرم خلف �ستارة؛  املو�سم اجلديد ن�ستمع 
مع  �سبق،  مم��ا  ذك��وري��اً  واأق����ّل �سجيجاً  اأك���ر حكمة  ���س��وٌت 

التاأكيد جمدداً على اأخذ اخلري مع ال�سر.
ملقولته،  كخلفيٍة  ترير  فون  يحتاجه  ما  امل�ست�سفى  امتلك 
واحلياة  للموت  وال��دع��وات.  بال�سرخات  معّتٌق  م��ك��اٌن  فهو 
اأف��ك��اره ح��ول املوت  رتابة خا�سة هنا. وه��ذا مّكنه من ط��رح 
واخل��ل��ق وال��ت��دّي��ن وال��ب��ريوق��راط��ي��ة؛ ه���زًل وغ��رائ��ب��ي��ًة، مع 
ت�سويٍه كاٍف للعامل الذي نعرفه، من دون اأن يحتاج امل�سل�سل 

اأطروحًة وا�سحًة لهذا العامل البديل.
جرى العر�س الفتتاحي للم�سل�سل خالل مهرجان فيني�سيا 
 MUBI ع��ل��ى �سبكة  ت��وال��ي��اً  الأخ�����ري، وط��رح��ت ح��ل��ق��ات��ه 
ت�سع  التي  الأح���داث  �سريورة  كما  امليالد،  عيد  مع  لينتهي 
ترير  ف��ون  ال��ك��ارث��ة، مي��ار���س  فا�سٍل قبل  امل��ي��الد كحدٍّ  عيد 

خياراً طق�سّياً يف امل�ساهدة.
واخزة  اأ�سئلًة  تاركاً  العلم،  اأمام  للروحانية  امل�سل�سل  ينت�سر 
من  مهوٍل  ق��دٍر  جانب  اإىل  واأخالقّياته،  الطب  مقدرة  عن 
الأبي�س-الأبي�س،  ال��ت��ف��وق  مفاهيم  ط��رح  ع��رب  ال�سخرية 
احلالية  الب�سر  و�ُسبل  الأ�سلحة،  م��ع  العالقة  واإيروتيكية 

للتعامل مع ال�سوابية ال�سيا�سية.
ا�ستطاع ممما نوق�س حوله وحول منتجاته  عنون ترير ما 
اأمام  ال�سابقة، ول بّد من الإق��رار باأن هذا بحّد ذاته حاجٌز 
امل�ساهدة. على اجلانب الآخر هي دعوة لالقرتاب، وجتربة 
على  الوحيدة  مقدرته  عرب  ال��ك��ربى،  لإ�سكالياته  �سعورية 
فّناً  اع��ت��اد-  -كما  ه���وادٍة  دون  م��ن  حياته  مبكنونات  الإدلء 

بديًعا.

العمل   اإىل  �سميث  وي���ل  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��م  ي��ع��ود 
بجائزة  ال�سهرية  �سفعته  من  تقريًبا  عام  بعد 
الأو�سكار التي �سخر منها اإدي مريفى، موؤخًرا، 

فى حفل جولدن جلوب، 
ميل"  "ديلي  م����وق����ع  ن�������س���ره  م�����ا  وب���ح�������س���ب 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  املمثل  �سيعود  ال��ربي��ط��ان��ى، 
اجلزء  يف  اجل��ن��ى  دور  ل��ت�����س��وي��ر  ع���اًم���ا،   54
"عالء  ديزنى  فيلم  للن�سخة احلية من  الثانى 

الدين".
"امللك  لفيلم  اأو�سكار  ب��اأول  �سميث  ف��از  وبينما 
ريت�سارد" بعد دقائق فقط من ال�سفعة، كانت 

حياته املهنية متوقفة، 
يف ح��ني ق���ررت اأك��ادمي��ي��ة ف��ن��ون وع��ل��وم ال�سور 

املتحركة، 
لل�سنوات  الأو���س��ك��ار  ج��وائ��ز  ح�سور  م��ن  ُمنعه 

الع�سر القادمة.
العر�س  ف��ى  زوج��ت��ه  راأ�����س  ي��ق��ب��ل  �سميث  وي���ل 

Emancipation اخلا�س لفيلم
وك����ان وي���ل ���س��م��ي��ث، ح��ر���س ع��ل��ى تقبيل راأ����س 
العر�س اخلا�س  اأثناء ح�سورهما  زوجته جادا 
يعول  وال���ذى   ،Emancipation لفيلم 
عليه كثرياً من اأجل الرت�سح لأكر من جائزة 

اأبرزها الأو�سكار،
 وف��ق��اً مل��ا اأك���ده ع��دد م��ن ال��ن��ق��اد مم��ن �ساهدوا 
اخلا�س  ال��ع��ر���س  خ���الل  �سميث  وي���ل  ال��ع��م��ل، 

على  الوقت  ط��وال  وحر�س  اأ�سرته،  ا�سطحب 
اإبداء م�ساعر الرومان�سية ب�سحبة زوجته.

وكان املمثل العاملى ويل �سميث اأكد تفهمه، رف�س 
دع��م فيلمه اجلديد  م��ن اجل��م��ه��ور  ع��دد كبري 
التي  احل��ادث��ة  ب��ع��د   ،Emancipation
وفقا  الأو���س��ك��ار،  جوائز  توزيع  حفل  يف  حدثت 

."nme" للتقرير الذى ن�سر على موقع
مكارثي،  ك��ي��ف��ن  ال�����س��ح��ف��ي  اإىل  ح���دي���ث���ه  يف 
ي�سعر  ل  ل�سخ�س  �سيقوله  عما  �سميث  �ُسئل 
حادثة  ب��ع��د  الفيلم  مل�����س��اه��دة  "بال�ستعداد" 
اأتفهم  قائال":"اأنا  �سميث  و���س��رح  الأو���س��ك��ار، 
على  امل�ساهدين  م��ن  ع��دد  يكن  مل  اإذا  مت��ام��ا، 
ف�ساأحرتم  اجل��دي��د،  فيلمى  مل�ساهدة  ا�ستعداد 

ذلك".
وكانت اأبل قررت تاأجيل طرح الفيلم حتى عام 
خالل  �سميث  ويل  افتعله  ما  ب�سبب   2023
حفل توزيع جوائز اأو�سكار املا�سي، عندما �سفع 
كري�س روك، وكان من املوؤكد لدى ال�سركة عند 
للعديد  تر�سحه  �سيتم  اأن��ه  الفيلم  الف��راج عن 

من اجلوائز،
 ول��ك��ن ب��ع��د م��ا ف��ع��ل��ه �سميث ظ��ن��ت اأن����ه ميكن 
اجلوائز  ح��ف��الت  معظم  م��ن  ال��ع��م��ل  ا�ستبعاد 
امل�����س��ه��ورة، ول��ك��ن ي��ب��دو اأن��ه��ا ت��راج��ع��ت ع��ن كل 
ه��ذا وب���داأت ب��الإع��الن عنه واق��ام��ت �سركة اأبل 
 Emancipation موؤمترا للرتويج لفيلم

يف وا�سنطن يف 1 من اأكتوبر املا�سي.

امل�سورين  ع��د���س��ات  التقطت 
ال�سهرية  للممثلة  �سور  ع��دة 
والبالغة  ل��وران�����س  ج��ي��ن��ي��ف��ر 
اأثناء  ع��ام��ا،   32 ال��ع��م��ر  م��ن 
هيلز،  بيفرىل  ف��ى  ت��واج��ده��ا 
طريقة  ع����ل����ى  ب�������دت  ح����ي����ث 
�سيدات الأعمال مثلما عك�ست 
و�سفه  مت  مل��ا  وف��ق��اً  اإطاللتها 
اأجنبية  م���واق���ع  ج���ان���ب  م���ن 
منها ديلى ميل التى تطرقت 
لذلك خالل تقرير اأكدت فيه 
والتى متتلك فى  لوران�س  اأن 
ر�سيدها جائزة اأو�سكار اأف�سل 
ممثلة كانت فى اجتماع حول 
م�سروع فنى جديد مل يتطرق 

التقرير اإىل تفا�سيله.
وقد ان�سغلت جينيفر لوران�س 
طوال الفرتة الأخرية بالعمل 

على م�سروعها الأخري املمثل 
 No Hard ف��ي��ل��م��ه��ا   يف 
منذ  وظهرت   ،Feelings
اأي�������ام يف م����ون����ت����وك، ال���واق���ع 
مدينة  داخ����ل  ه��ام��ب��ت��ون��ز  يف 

نيويورك، 
ت�سوير  ا���س��ت��ك��م��ال  اج���ل  م���ن 
م�ساهدها للعمل التي حتاول 
وارتدت  قريباً،  منه  النتهاء 
فخًما  اأرجوانًيا  رداء  لوران�س 

بني لقطات الت�سوير.
العاملية  ال���ن���ج���م���ة  وك�����ان�����ت 

جينيفر لوران�س،
 ق�����د حت����دث����ت ع�����ن اجل���ان���ب 
حققت  ع�����ن�����دم�����ا  امل�����ظ�����ل�����م 
خالل  من  العاملية  النجومية 
 The Hunger �سل�سلة 
ع���ر����س  ب����ع����د   Games

الفيلم فى عام 2012، حيث 
باأنها  �سعرت  ب��اأن��ه��ا  اع��رتف��ت 
اإح�سا�سها  وف��ق��دت  "�سلعة" 

بال�سيطرة، 
وذل��������ك ح�����س��ب��م��ا ق����ال����ت فى 
مهرجان  خ���الل  ت�����س��ري��ح��ات 

لندن ال�سينمائى.
من  البالغة  املمثلة  واأ�سافت 
ملجلة  وفًقا  عاًما،   32 العمر 
اأ�سعر  "كنت   ،Variety
بفقدان ال�سيطرة على نف�سى 

متام"،
 واأدل��ت النجمة العاملية بهذه 
ل�"فران�سني  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
على  م��ق��اب��ل��ة  �ستوك" خ���الل 
�سل�سلة  ف���ى  امل�������س���رح  خ�����س��ب��ة 
ملهرجان  ال�����س��ا���س��ة  ح�������وارات 

لندن ال�سينمائى.

ويل �سميث يبداأ ت�سوير دور اجلني يف 
اجلزء الثانى من فيلم "عالء الدين"

جينيفر لوران�ص على 
طريقة �سيدات الأعمال 

يف بيفرىل هيلز

تظهر عبارة "كّل �سيٍء م�سروق" يف اللقطة اخلتامية من م�سل�سل The Kingdom Exodus ملخرجه الر�س فون 
ترير. بهذا الت�سريح، ُيختتم العمل الذي ُيعتقد اأنه �سيكون اآخر نتاجات املخرج الفذ، بعد ت�سخ�سيه بداء باركن�سون 

اأثناء اإنتاج امل�سل�سل، واإف�ساحه عن الت�سخي�س يف اأغ�سط�س-اآب املا�سي.
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اكت�ساف خطورة مقالة التيفال على ال�سحة
ا�ستخدام مقالة  نيوكا�سل وجامعة فلندرز خماطر  اكت�سف علماء جامعة 

التيفال على ال�سحة.
وت�سري جملة Science of The Total Environment، اإىل 
اأنه وفقا للباحثني، عند ت�سرر هذه املقالة تنطلق منها دقائق البال�ستيك. 
التحليل  الباحثون  ا�ستخدم  التيفال،  اأواين  ا�ستخدام  عواقب  ولدرا�سة 
الطيفي اجلزيئي و�سمموا اأي�سا منوذجا كمبيوتريا. وقد اأظهرت النتائج، 
 2.3 اأن يوؤدي اإىل اإطالق  اأْن حتى �سرخ واحد يف الطالء التفلوين ميكن 

مليون من دقائق البال�ستيك النانوية التي تنتقل اإىل الطعام.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��اح��ث��ني، ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ت���وؤك���د ع��ل��ى ����س���رورة اإب�����الغ املخت�سني 
الطعام  ح�سري  عند  النانوية  البال�ستيك  دق��ائ��ق  بخطورة  وامل�ستهلكني 
با�ستخدام هذه الأواين. ويخطط الباحثون لإجراء جتارب اإ�سافية لتقييم 

خطورة هذه الدقائق على �سحة الإن�سان.

عالمة رئي�سية من اأعرا�ص �سرطان الرئة 
قد تظهر لدى 60 % من امل�سابني

الأع�ساء  ي�ستهدف  الرئة  �سرطان  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  اخل��رباء  ك�سف 
هرمية ال�سكل يف ال�سدر، اإل اأن الأعرا�س الرئي�سية له قد تظهر يف املعدة.

لأجزاء  ميكن  الرئة،  ل�سرطان  حتذيرية  عالمة  هو  ال�سعال  اأن  حني  ويف 
اأخرى من ج�سمك اأن تن�سر اأخبار احلالة املخيفة.

املر�سى،  كيم جاك�سون، من خط مطالبة  الطبي  الإهمال  ملحامية  ووفقا 
فاإن العالمة "الرئي�سية" هي فقدان الوزن، نتيجة عدم امت�سا�س ج�سمك 

جلميع الدهون والربوتينات والكربوهيدرات من الأطعمة التي تتناولها.
الوزن  يفقدون  اأنهم  الرئة  ب�سرطان  امل�سابون  الأ�سخا�س  ما يجد  وغالبا 

عن غري ق�سد، حتى لو التزموا بنظامهم الغذائي املعتاد.
ال�سعرات  اأخ��ف وزن���ا، وه��و ح��رق  اآخ��ر يجعلك جت��د نف�سك  وه��ن��اك �سبب 
اأ���س��رع م��ن امل��ع��ت��اد، وف��ق��ا لأب��ح��اث ال�����س��رط��ان يف اململكة  احل���راري���ة ب�سكل 
املتحدة. وتقول املوؤ�س�سة اخلريية: "يعتقد العلماء اأن ال�سرطان يطلق مواد 

كيميائية يف الدم ت�ساهم يف فقدان الدهون والع�سالت".
وي�سيف مركز اأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة: "يعاين حوايل 60 من 
كل 100 �سخ�س م�ساب ب�سرطان الرئة من فقدان ال�سهية وفقدان كبري 

يف الوزن وقت ت�سخي�سهم".
وب�سرف النظر عن فقدان الوزن، قامت جاك�سون اأي�سا بتف�سيل عالمات 

اأخرى قد ت�سري اإىل �سرطان الرئة.
و�سعال  ي��ت��ده��ور،  اأن  مي��ك��ن  م�ستمرا  ���س��ع��ال  الأع���را����س  "ت�سمل  وق��ال��ت: 
م�سحوبا بالدم واأملا يف ال�سدر يزداد �سوءا مع التنف�س العميق اأو ال�سعال اأو 
ال�سحك. وفقدان ال�سهية وفقدان الوزن الذي ل ميكن تف�سريه والإرهاق 
اأي�سا عالمات رئي�سية ل�سرطان الرئة. واحرت�س من بحة يف ال�سوت  هي 
و�سيق يف التنف�س وظهور جديد لل�سفري واللتهابات مثل التهاب ال�سعب 

الهوائية واللتهاب الرئوي".
واأو�سى الباحثون بالتحدث اإىل طبيبك اإذا كنت قلقا ب�ساأن اأي اأعرا�س اأو 

كنت تدخن طوال حياتك.

جن�سيته؟. هي  ما  م�سهور  ر�سام  • بيكا�سو 
- اإ�سباين.

االأ�سود؟. املوت  ا�سم  عليه  يطلق  • مر�س 
- الطاعون.

هو؟. ما  مركب  ثانوي  • لون 
- البنف�سج والأخ�سر.

تكميلي. • لون 
- اللونني الأ�سود والأبي�س.

تريد  عندما  �ستعاين  ولكن  �سهولة،  بكل  الأعلى  اإىل  ال��درج  عرب  البقر  تقود  اأن  ميكنك  اأن  تعلم  هل   •
اإنزالها اإىل اأ�سفل الدرج.

البحوث  م�ساريع  وكالة  )�سبكة  تعني  و  )اأْرباِنت(  ظهوره  بداية  يف  ي�سمى  كان  الإنرتنت  اأن  تعلم  • هل 
املتطورة( والتي �سممتها وزارة الدفاع الأمريكية.

املنازل. يف  املياه  اإ�ستخدام  من   35% ت�ستهلك  املياه  دورات  اأن  تعلم  • هل 
الأمريكية. املتحدة  بالوليات  فران�سي�سكو  �سان  يف  اخرتاعها  مت  احلظ  كعكة  اأن  تعلم  • هل 

اليوم. يف  �ساعة   18 حوايل  ينام  الكوال  اأن  تعلم  • هل 
1954م. عام  يف  ميامي  فلوريدا  يف  افتتاحه  مت  كينج  برجر  مطعم  • اأول 

اأرجل.  6 لها  احل�سرات  • جميع 
النم�سا. يف  اخرتع  الكروا�سون  اأن  تعلم  • هل 

كلمة.  200 من  اأكر  ينطق  اأن  ميكنه  الأفريقي  الرمادي  • الببغاء 
اإن�س.  21 حوايل  طوله  يبلغ  الذي  ل�سانها  باإ�ستعمال  اأذنها  تنظيف  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 

�ساعة.  24 كل  يف  �ساعات   5 اإىل   4 من  ينام  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

العجوز والعطار 
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اجلوز 
اأمريكية  درا�����س����ة  اأف��������ادت 
اأوقية  ت��ن��اول  ب����اأن  ح��دي��ث��ة 
واحدة من مك�سرات اجلوز 
يف  ي�سهم  اأن  ميكن  يوميا 
اإبطاء منو وانت�سار �سرطان 

الثدي.
الطب  بكلية  باحثون  وق��ام 
ومركز  مار�سال  جامعة  يف 
لعالج  ال�������س���ام���ل  اإدوارد 
الدرا�سة  باإجراء  ال�سرطان 
بحث  ب��دوري��ة  ن�سرت  التي 

التغذية )Nutrition Research( العلمية.
ولر�سد تاأثري مك�سرات اجلوز يف احلد من �سرطان الثدي، راقب الفريق 

جمموعة من الفئران امل�سابة باملر�س.
يوميا  اجل��وز  مك�سرات  م��ن  اأوق��ي��ة  ي���وازي  م��ا  ت��ن��اول  اأن  الفريق  واكت�سف 
وانت�سار  منو  كبح  يف  �ساهم  اأ�سبوعني  مل��دة  غ��رام��ا(   28 ت�ساوي  )الأوق��ي��ة 

�سرطان الثدي.
وبناء على هذه النتائج اخترب الباحثون مك�سرات اجلوز على جمموعة من 
ال�سيدات امل�سابات ب�سرطان الثدي، يف جتربة �سريرية اأولية، حيث تناولن 

اأوقية من مك�سرات اجلوز يوميا.
بالنخفا�س، كما تراجع  بداأت  الثدي  اأن كتل �سرطان  الباحثون  واكت�سف 
اأقرانهن ممن مل  اجل��وز، مقارنة مع  تناولن  الالتي  لدى  الأورام  انت�سار 

يتناولن مك�سرات اجلوز.
اأي�سا اأن مك�سرات اجلوز اأحدثت تغريا كبريا يف التعبري  ووجد الباحثون 

اجليني ل�سرطانات الثدي مما �ساهم يف مكافحة الأورام اخلبيثة.
وقد اأدى تناول مك�سرات اجلوز اإىل تباطوؤ منو وانت�سار �سرطان الثدي لدى 
الفئران وال�سيدات امل�سابات باملر�س، كما اأفادت قائد فريق البحث د. اإيلني 

هاردمان.

اإىل احد العطارين وطلبت منه مت�سنعة الدلل ان ياأتيها مبا يرد عليها  ذهبت ام��راأة عجوز 
�سبابها، فنظر اليها العطار وقال: ان العطار ل ي�سلح ما اف�سده الدهر.. فقالت: لكن الدهر 
كثريا ما يخطئ.. فقال: ان اخطاأ فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�سل ال�سيء من 
مبعثه، وكان يق�سد بذلك انها لو كانت يف الأ�سل جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز 
اأف�سده الدهر.. فقال: وهل  امل��راأة: ان دراهمي ت�ستطيع ان ت�سلح ما  �سمطاء دميمة.. فقالت 
مينحك الدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم انا اعلم ذلك، فالقلب خاليا ل يحمل هما، والعقل 
فارغا ولي�س به ما ي�سغله، واجل�سد ي�سلح ليحارب الدنيا ان راأى منها خريا.. فاقرتب العطار 
اخلبيث وقال: ح�سنا لو كان يل ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه واأ�سلح ما اأف�سده الدهر 
ما تاأخرت ولكني فارغ اجليب وخايل الوفا�س لكن قلبي مازال �سابا وقد �سرق الدهر ايامي.. 

فقالت: ح�سنا �ساأدفع ثمن ما �سرقه الدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج العطار املراأة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير 
من الوقت الكثري حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل 

تفرح بعطارها كثريا لكنه فرح مبالها وتزوج بعرو�س �سغرية مل يف�سد الدهر لديها �سيئا. 

ك�سف خرباء التغذية الأمريكيون خ�سائ�س مفيدة 
غري متوقعة لليقطني.

التغذية  خبرية  غانون،  كري�ستي  الدكتورة  وت�سري 
الأمريكية، اإىل اأن اإدراج اليقطني يف النظام الغذائي 
عد�سة  باإعتام  الإ�سابة  خطر  تخفي�س  على  ي�ساعد 
العني، وي�ساعد اأي�سا على تقوية الأن�سجة الع�سلية 

والعظام والأغ�سية املخاطية.
ومن جانبه ي�سري الدكتور ماكينزي بريجي�س، اإىل 

اأن اليقطني ي�ساعد بفعالية يف تخفي�س الوزن.
لأنه  ال����وزن.  اإن��ق��ا���س  يف  يفيد  "اليقطني  وي��ق��ول: 
يتكون اأ�سا�سا من املاء، ويحتوي على �سعرات حرارية 
م��واد مغذية  ذل��ك يحتوي على  م��ع  اأن��ه  بيد  قليلة، 

يف  امل��وج��ود   С فيتامني  ي�ساعد  وي�سيف،  كثرية". 
اليقطني خاليا املناعة على التخل�س من البكترييا 
ال�سوائل  ت���وازن  فينظم  البوتا�سيوم  اأم���ا  ال�����س��ارة. 
م�ستوى  على  ويحافظ  اجل�سم،  خاليا  يف  وامل��ع��ادن 

طبيعي ل�سغط الدم.
وي�سري خبري التغذية مي�سيل راوخ، اإىل اأن اليقطني 
غني بالألياف الغذائية التي جتعل ال�سخ�س ي�سعر 
اأنها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ط��وي��ل��ة،  ف���رتة  خ���الل  بال�سبع 
تخف�س م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم. كما حتتوي 
تبطئ  التي  الأك�سدة  م�سادات  على  اليقطني  ب��ذور 
املغني�سيوم  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ك��م��ا  ال�سيخوخة،  عملية 

واحلديد والزنك واملنغنيز.

فوائد غري متوقعة لليقطني

فلورن�سيا مارتن ، احلائزة على جائزة اأف�سل ت�سميم اإنتاج ل�فيلم  Babylon  خالل حفل توزيع جوائز 
اختيار النقاد ال�سنوي يف لو�س اأجنلو�س.  ا ف ب


