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الأيروبك يحرم خاليا ال�سرطان من الطاقة
ا�ستهالك  تزيد  بكثافة  الأي��روب��ك  مت��اري��ن  اإن  حديثة  درا���س��ة  قالت 
الطاقة  ت��وف��ر  يقلل  ذل��ك  اأن  الباحثون  ويعتقد  للغلوكوز،  اجل�سم 

الالزمة لنمو الأورام.
املكثفة  الأيروبك  اأن�سطة  تقلل  توداي"،  نيوز  "مديكال  موقع  ووفق 
منو بع�ض اأنواع الأورام بن�سبة ت�سل اإىل %72، مثل �سرطان الغدد 
الليمفاوية، والرئة، والكبد، وتوفروقاية جيدة �سد �سرطانات الثدي، 

والربو�ستاتا، والقولون، وامل�ستقيم.
الأمريكية:  ال�سرطان  اإريكا ري�ض بونيا من جمعية  الدكتورة  وقالت 
"بب�ساطة التمرين يعيد برجمة اأع�سائنا لتطلب املزيد من العنا�سر 
اأن تتفوق ب�سهولة على اخلاليا  الغذائية، وميكن لأع�ساء املتمرنني 

ال�سرطانية".
وقالت نتائج الدرا�سة اإن من 24 اإىل 30 دقيقة من الن�ساط البدين 
القوي اأو املكثف تكفي لتوفري الوقاية عرب اآلية "يزيد فيها ا�ستهالك 

الغلوكوز من الأع�ساء الداخلية، ما يعني توفري طاقة اأقل للورم".
وقامت الدرا�سة على اأ�سا�ض درا�سات اخللية لنماذج حيوانية، وحتليل 

بيانات اأكرث من 623 األف م�ساب بال�سرطان يف الوليات املتحدة.

عالج ثوري للتهاب امل�سالك البولية
اجلينات  تعديل  تقنية  يعتمد  ث��وري  عقار  ا�ستخدام  يف  العلماء  ب��داأ 

لعالج التهابات امل�سالك البولية املوؤملة واملتكررة.
يعتمد العالج اجلديد اأ�سلوب "الق�سطرة" يف اإي�سال الدواء مبا�سرة 
للمثانة، ليهاجم احلم�ض النووي داخل البكترييا التي ت�سبب امل�ساكل 

يف اجلهاز البويل، ويف النهاية تدمريها.
ويعتقد العلماء اأن هذه الطريقة اأف�سل من امل�سادات احليوية، التي 

ميكن للبكترييا اأن تقاومها ب�سرعة.
يعتمد العقار على تقنية الهند�سة الوراثية احلائزة على جائزة نوبل 
من  ب��اأج��زاء  بالتالعب  ت�سمح  والتي   ،CRISPR با�سم  واملعروفة 

احلم�ض النووي امل�ساب داخل اخلاليا.
وتعد عدوى امل�سالك البولية من اأكرث اأنواع العدوى �سيوعا يف الكثري 
من البلدان مثل اململكة املتحدة، حيث ت�سيب اأكرث من مليون �سخ�ض 

�سنويا، وفقما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأملا حارقة عند  البولية،  امل�سالك  بالتهابات  الإ�سابة  اأعرا�ض  وت�سمل 
امل��رح��ا���ض عندما تكون  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ب��احل��اج��ة  ال��ت��ب��ول، وال�����س��ع��ور 
 Locus Biosciences املثانة فارغة. ويعتقد العلماء يف �سركة
اأنه �سيحل م�سكلة توقف البكترييا عن  التي تخترب العقار اجلديد، 
ال�ستجابة للم�سادات احليوية عند ح�سول عدوى يف امل�سالك البولية 
وذلك باإي�سال الدواء مبا�سرة عن طريق احلقن للعدوى، ليتمكن من 

تدمري احلم�ض النووي للبكترييا والق�ساء عليها.

متى تبداأ تقلبات املزاج خالل احلمل؟
جيداً،  ال��ع��واط��ف  على  ال�سيطرة  بعدم  ال�سعور  امل���زاج  تقلبات  تعني 
من  الأوىل   12 ال���  الأ�سابيع  خ��الل  التقلبات  بهذه  احلامل  وت�ساب 
احلمل. ورمبا تتكرر مرة اأخرى يف الأ�سابيع القليلة الأخرية اأو قبل 

الدخول يف املخا�ض مبا�سرة.
اأو  املعتاد  من  اأ���س��رع  اأع�سابك  تفقدين  رمب��ا  التقلبات،  ه��ذه  وخ��الل 
حدة  اأن  جتدين  قد  ذل��ك،  مع  واه��ي��ة.  لأ�سباب  بالبكاء  جته�سني  قد 
الأمور تخف عندما يتكّيف ج�سمك مع التغريات الهرمونية للحمل 

وتعتادين على فكرة اأنك حامل.
ولأن �سبب هذه التقلبات يعود اإىل الهرمونات، من ال�سعب ال�سيطرة 

عليها، لكن باإمكانك اتباع طرق تعني على التعامل معها.
التوتر  التعامل مع  اأدوات  اأف�سل  الق�سرية من  والعطالت  الرتفيه، 
القادم  ال�سغري  الطفل  غرفة  بتزيني  ان�سغالك  اأن  كما  والإج��ه��اد، 
وجتهيز احتياجاته يعترب متنف�ساً جيداً لعواطفك. وي�ساعد التحدث 
مع ال�سديقات والأقارب والبوح مب�ساعر القلق على تخفيف ال�سغوط 
احلوامل  م��ن   10% ح���وايل  ت�سعر  اأخ����رى،  ناحية  م��ن  العاطفية. 
الفئة عليك  اأن��ك من هذه  ت�سعرين  ف��اإذا كنت  الكتئاب،  بدرجة من 
اجلل�سات  وت�ساعد  الأم��ر،  ه��ذا  بخ�سو�ض  نف�سي  اأخ�سائي  ا�ست�سارة 

كثرياً على خف�ض م�ستوى الكتئاب واإدارته.
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تداعيات اجلفاف ت�سل اإىل 
احلليب واللحوم احلمراء

يعي�ض املغرب و�سعا مقلقا ب�سبب توايل �سنوات اجلفاف وقلة الت�ساقطات 
املطرية، ما اأ�سفر عنه يف الأيام الأخرية نق�سا ملحوظا يف اللحوم احلمراء 

واإمدادات احلليب.
ويف هذا ال�سدد، نبه مهنيون يف القطاع من اخل�سا�ض يف اللحوم، حمذرين 
ال�سهور  يف  امل��ادة  ه��ذه  اإن��ت��اج  تراجع  ب�سبب  ال�سرية،  الذبيحة  انت�سار  من 
املا�سية، وذلك ب�سبب جمموعة من العوامل  ال�سنوات  املقبلة، مقارنة مع 
اإمدادات  اأهمها غالء الأع��الف. كما دق ه��وؤلء ناقو�ض خطر ب�ساأن نق�ض 

احلليب.
واإ�سراك  م�ستعجلة  اإج���راءات  باتخاذ  احلكومة  املهنيون  ه��وؤلء  ويطالب 
الو�سع  اأجل جتاوز هذا  اللحوم من  والفاعلني يف قطاع  املتدخلني  جميع 

املقلق، وذلك بفتح باب ا�سترياد الأبقار من اخلارج.
ويف ال�سياق ذاته، حذرت كل من اجلمعية الوطنية لتجار اللحوم احلمراء 
باجلملة يف املغرب واجلمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتق�سيط  من منع 
ذبح الأبقار غري الولود ول تعطي احلليب، م�سرية اإىل اأن هذا الأمر من 

�ساأنه اأن يزيد يف تفاقم اأزمة اخل�سا�ض يف اللحوم.
اللحوم احلمراء  لتجار  الوطنية  رئي�ض اجلمعية  رام��و،  العايل  وقال عبد 
الرئي�سي  الهدف  اإن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  موقع  مع  حديث  يف  باجلملة، 
وزنها  يفوق  التي  للذبح  اجل��اه��زة  الأليفة  الأب��ق��ار  ا�سترياد  ب��اب  فتح  م��ن 
550 كلغ لي�ض هدفه امل�ساربة، لكن خف�ض ثمن اللحوم احلمراء باجلملة 
والتق�سيط، واإنقاذ الك�سابة واجلزارة من الإفال�ض ودعم القدرة ال�سرائية 

للمواطن املغربي.

حكاية من �سمرون يفوز بالنجمة 
الذهبية ملهرجان مراك�ش 

ف���از ال��ف��ي��ل��م الإي������راين ح��ك��اي��ة م��ن �سمرون 
بجائزة  ده��ك��ردي  الإب��راه��ي��م  عماد  للمخرج 
ال��ن��ج��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل���ل���دورة ال��ت��ا���س��ع��ة ع�سرة 
التي  مب��راك�����ض  للفيلم  ال���دويل  للمهرجان 
املغربية.  اململكة  يف  ال�سبت  م�ساء  اختتمت 
اإيطايل  اإي��راين  اأمل��اين  فرن�سي  اإنتاج  الفيلم 
م�سرتك وتدور اأحداثه خالل اأكرث من 100 
دقيقة يف �سمرون ب�سمال اإيران حيث يعي�ض 
اإميان و�سقيقه الأ�سغر بايار رفقة والدهما 
اإط��ار �سعيه للبحث  بعد وفاة والدتهما. ويف 
ال��ب��ائ�����س��ة ي�ستطيع  ع���ن خم���رج م���ن ح��ي��ات��ه 
م��ن خ��الل ع��الق��ات��ه م��ع �سبان امل��دي��ن��ة بدء 
ال�سريع لكن  م�سروع جتاري لتحقيق الربح 
هذا الأمر الذي يبدو للوهلة الأوىل فر�سة 
معقدة  حلقة  اإىل  ي��ت��ح��ول  ج��دي��دة  ل��ب��داي��ة 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى م�����س��ري الأ�����س����رة. وخ����الل حفل 
اإعالن اجلوائز �سعد خمرج الفيلم للم�سرح 
"اإىل  اإن���ه يهديها  ق��ائ��ال  ل���س��ت��الم اجل��ائ��زة 
اإيران،  يف  احلرية  عن  املدافعات  الن�ساء  كل 
وك���ل الأم���ه���ات الإي���ران���ي���ات ال��ل��وات��ي فقدن 
والكرامة"  احلرية  عن  دفاعا  اأبنائهن  اأح��د 
اإيران  ت�سهدها  التي  اإ�سارة لالحتجاجات  يف 
مه�سا  الإي��ران��ي��ة  الكردية  ال�سابة  وف��اة  منذ 

اأميني يف �سبتمرب اأيلول املا�سي.

 هكذا يوؤثر احلرمان 
من النوم على اأ�سناننا �ص 23

ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة، ف����اإن الأط��ع��م��ة امل��ع��اجل��ة ل��ل��غ��اي��ة، مثل 
الوجبات ال�سريعة، ت�سبب الإدمان، ومن بني هذه املنتجات 
والبيتزا  امل���خ���ب���وزات  اأن������واع  وب��ع�����ض  ال��ب��ط��اط�����ض  رق���ائ���ق 
والدونات�ض واأ�سابع البطاطا املقلية وغريها من الأطعمة 

املعاجلة.
م�سرت�سدين  ال���س��ت��ن��ت��اج  ه���ذا  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���س��ل 
التدخني.  حتت  اأي�سا  تندرج  والتي  الإدمان"،  ب�"معايري 
امل�سنعة  لالأطعمة  املنتظم  ال�ستهالك  ي��وؤدي  اأن  فيمكن 
غري ال�سحية اإىل الإفراط يف تناول الطعام، حيث حتدث 
تلك الأطعمة -مثلها مثل النيكوتني- تاأثريات �سلبية على 
احلالة املزاجية وال�سحية. بالإ�سافة اإىل اأن تلك املنتجات 

تلبي نف�ض معايري الإدمان مثل النيكوتني.
كما مت ربط الأطعمة بال�سمنة وال�سكري واأمرا�ض القلب 

وم�ساكل اأخرى �سحية ل تعد ول حت�سى.
ومت ربط الأطعمة بقفزة يف اأمرا�ض مثل �سرطان القولون 

وامل�ستقيم والكلى، واألزهامير واأمرا�ض اأخرى.
وميكن اأن يوؤدي الرتفاع امل�ستمر يف ن�سبة ال�سكر يف الدم، 
م��ن خ��الل ت��ن��اول الأط��ع��م��ة املعاجلة وال��ت��ي حت��ت��وي على 

ال�سكريات العالية، اإىل الإ�سابة مبر�ض ال�سكري.
وي�سري العلماء اإىل اإعادة ت�سنيف الأطعمة عالية املعاجلة 
الدماغ،  على  وت��وؤث��ر  و���س��ارة  ل��الإدم��ان  م�سببة  اأن��ه��ا  على 
تعزز  اأو  الإدم����ان  ت�سبب  م��ك��ون��ات  اأو  خ�سائ�ض  ومتتلك 

الرغبة ال�سديدة.
وقالت د. اأ�سلي جريهاردت، اأ�ستاذ علم النف�ض يف "جامعة 

مي�سيغان" وامل�سرفة على الفريق البحثي، اإن هذه الأطعمة 
ت�سبه اإىل حد بعيد ال�سجائر واملواد امل�سببة لالإدمان ب�سبب 

بعدها يف املذاق والهيكل عن الأطعمة الطبيعية.
بوزن  يتمتعون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  اأن��ه حتى  م��ن  وح���ذرت 
بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  خلطر  معر�سني  ي��زال��ون  ل  �سحي 

وم�ساكل اأخرى من تناول تلك الوجبات ال�سريعة.
لالأطفال،  الأطعمة  هذه  ت�سويق  تقييد  الباحثون  ويريد 
بنف�ض الطريقة التي يتم منع اإعالنات ال�سجائر مثال من 

خماطبة الأطفال.

كيفية التغلب على اإدمان الوجبات ال�سريعة
اجمع م�سادر اإدمان الطعام. اإذا كنت ت�سعر باإدمانك على 
الكامل حلالتك وكيف  املفيد فهمك  �سيكون من  الطعام، 

اأنها �ستوؤثر على حياتك.
اإدمان الطعام قد يكون م�سكلة خطرية. الأطعمة املحتوية 
جًدا،  لذيذة  وال��ده��ون  ال�سكريات  من  كبرية  كميات  على 
اإىل  الدوبامني  اندفاع  وعندما يتم تناولها تقوم بتحفيز 
مركز مكافاأة املخ. وهذا يزيد من الرغبة يف اأكل املزيد من 

الطعام والعودة اإليه جمدًدا
بنهم  الطعام  تناول  ا�سطراب  من  يعانون  الذين  النا�ض 
الطعام  ج��ًدا من  اأك��ل كميات كبرية  اإىل  ي�سعرون بحاجة 

يف وقت ق�سري.
ولكنهم  اأكلهم  ع���ادات  م��ن  يتقززون  رمب��ا  النا�ض  وه���وؤلء 

عاجزون عن التحكم فيها.

الطعام  لتناول كميات �سخمة من  ت�سعر بحاجة  اإذا كنت 
روؤية  ح��اول  بعدها،  بال�سوء  ت�سعر  كنت  لو  حتى  ال�سريع، 
متخ�س�ض يف ال�سحة العقلية حول ا�سطراب الأكل بنهم. 

هذا ميكن معاجلته ب�سدة.
اق�����ض بع�ض ال��وق��ت يف ال��ب��ح��ث ع��ن اإدم����ان ال��ط��ع��ام على 
الإن���رتن���ت. ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ادر ع��ل��ى الإنرتنت 

�ست�ساعدك على معرفة عادات اأكلك.
بع�ض  اق�ض  الطعام.  اإدم���ان  ع��ن  كتاًبا  تفح�ض  اأو  ا�سرت 

الوقت يف القراءة والبحث عن اإدمان الطعام.
�سّجل م�ساكلك مع الطعام. روؤية م�ساكل اإدمانك للطعام 
�سّجل عدد  بالن�سبة لك.  اأكرث  �ستجعلها حقيقية  مكتوبة 
مرات اأكلك للوجبات ال�سريعة وم�ساعرك جتاهها ومدى 

جدية تفكريك يف الإقالع عن الوجبات ال�سريعة.
اأجب  اإدمانك للطعام،  مل�ساعدتك على فهم مدى خطورة 
عن اأ�سئلة مثل "كم مقدار �سعفي اأمام الطعام ال�سريع؟" 
للطعام  اأجت����ه  جتعلني  ال��ت��ي  وامل�����س��اع��ر  امل���واق���ف  "ما  اأو 

ال�سريع؟"
 1( 10 اإىل   1 م��ن  الطعام  م�ساعرك جت��اه  ك��ذل��ك  ق��ّي��م 
اإح�سا�سك  من  يغري  ل  قد  التقييم  ق��وي(.  و10  �سعيف 
والأ�سخا�ض  والأح�����داث  الأوق����ات  ت��رى  �سيجعلك  ول��ك��ن 

الذين يوؤثرون يف تقييمك.
�سّجل جميع الأطعمة املحددة التي ت�سعر بالإدمان عليها. 
فقط  يت�سمن  اإدم���ان���ك  اأ،  اأم  ���س��ري��ع��ة؟  وج��ب��ات  كلها  ه��ل 

احللوى اأو البطاط�ض اأو امل�سروبات الغازية؟

خدمة جديدة مثرية 
من خرائط غوغل

باتت خدمة ليف فيو من خرائط 
اآيفون  ل��ه��وات��ف  م��ت��وف��رة  غ��وغ��ل 
وت��ل��ك ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام اأن���دروي���د 
وال���ت���ي مت���ّك���ن امل�����س��ت��خ��دم��ني من 
ال�ستفادة من تقنية الواقع املعزز.

حقيقية  ���س��ورا  اخل��دم��ة  وتعر�ض 
"غوغل"  ب���ي���ان���ات  م���ع  ل���الأم���اك���ن 
فوقها مبا�سرة، ح�سبما ذكر موقع 
بالأخبار  امل��ت��خ�����س�����ض   "3 "تي 

التقنية.
و�ستقت�سر امليزة اجلديدة على عدد 
ولو�ض  لندن  مثل  امل��دن  من  قليل 
اأجنلو�ض ونيويورك وباري�ض و�سان 

فران�سي�سكو وطوكيو.
وجود  ب��ع��د  "غوغل"  ت���وؤك���د  ومل 
مدن  عن  اخلدمة  لتوفري  خطط 

اأخرى يف وقت لحق.
وتتيح اخلدمة البحث عن املتاجر 
مثال،  ال�سراف  واأج��ه��زة  واملقاهي 
والأ�سهم  الجت���اه���ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
التي تعمل بالواقع املعزز، بعد رفع 
الهاتف والنقر على زر الكامريا يف 

�سريط البحث.
للم�ستخدمني  مي����ك����ن  ك����ذل����ك 
الط����������الع ع����ل����ى الأم�������اك�������ن غري 
املوجودة يف املنظور املبا�سر، كمتجر 

اأزياء خلف املبنى الرئي�سي مثال.

ما�سك يعيد تفعيل ح�ساب 
ترامب على تويرت 

ة تويرت  ملن�سّ املالك اجلديد  اأعلن 
اإي���ل���ون م��ا���س��ك ال�����س��ب��ت اأّن�����ه اأع����اد 
الأمريكي  الرئي�ض  ح�ساب  تفعيل 
هذه  على  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق 
كان  اأن  بعد  الجتماعّية،  ال�سبكة 
ُح��ظ��ر ح�����س��اب��ه اإث����ر اج��ت��ي��اح عدد 
 6 اأن�ساره مبنى الكابيتول يف  من 

كانون الثاين-يناير 2021.
وكتب ما�سك على ح�سابه اخلا�ض 
يف تويرت "النا�ض حتّدثوا. ترامب 
النتيجة  ب���ع���د  وذل������ك  �سيعود"، 
اأطلقه  ل����س���ت���ط���الع  الإي���ج���اب���ي���ة 
ب�ساأن  اّتخاذ قرار  اأجل  ما�سك من 
الرئي�ض  ح�������س���اب  ت��ف��ع��ي��ل  اإع��������ادة 
غالبّية  واأّي��دت  ال�سابق.  الأمريكي 
ترامب  ع���ودة  ت��وي��رت  م�ستخدمي 

ة. اإىل املن�سّ
وع���اد ح�ساب دون��ال��د ت��رام��ب على 
ال�سبت،  م�ساء  الظهور  اإىل  تويرت 

اإثر قرار ما�سك.

ت�سبب الإدمان.. اأطعمة ي�سنفها العلماء مثل ال�سجائر!

مي�سيغان  جامعة  يف  علماء  ح��ذر 
و ج��ام��ع��ة ف��رج��ي��ن��ي��ا م���ن ت��ن��اول 
املنت�سرة  الأط��ع��م��ة  م��ن  جمموعة 

على نطاق وا�سع، حيث اعتربوها 
رة مثل ال�سجائر، بل وت�سبب  م�سّ

نقلت  م���ا  وب��ح�����س��ب  الإدم�������ان. 
 Daily "ميل "ديلي  �سحيفة 
ف��اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   Mail

والبيتزا  البطاط�س  رقائق 
والدونات�س وباقي الأطعمة 

ت�سبب  للغاية  امل��ع��اجل��ة 
الإدم���������ان 
مثل  مثلها 

ال�سجائر.

الرقبة  طقطقة  م��ن  البع�ض  ي��ع��اين 
عند حتريكها. فماذا تعني؟

الأمل��ان��ي��ة لأطباء  ال��راب��ط��ة  اأو���س��ح��ت 
يف  ال��رق��ب��ة  طقطقة  �سبب  اأن  ال��ع��ظ��ام 
الفقرات  يف  �سد  وه��و  ب�سيط،  الغالب 
العمل  ب�سبب  م��ث��اًل  ي��ح��دث  العنقية، 

ملدة طويلة اأمام �سا�سة الكمبيوتر.
واأ����س���اف���ت اأن����ه ق���د ي�����س��ري اأي�������س���اً اإىل 
كانت  اإذا  غ�سرويف،  ب��ان��زلق  الإ�سابة 
وخدر  اآلم  مثل  ب��اأع��را���ض  م�سحوبة 
ووخ��ز، والتي متتد اإىل ال��ذراع��ني، ما 
يف  للعالج  الطبيب  ا�ست�سارة  ي�ستلزم 

الوقت املنا�سب.
اأمام  ولتجنبها يجب اجللو�ض ال�سليم 

و�سعية  ال��ظ��ه��ر  فيتخذ  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
قائمة مع جتنب اإمالة الرقبة لالأمام. 
اجللو�ض  على  التداول  اأي�ساً  ويراعى 
والنهو�ض من وقت اإىل اآخر، واحلر�ض 

على متارين الإطالة مرة كل �ساعة.
من  البجعة"  "رقبة  مت���ري���ن  وي���ع���د 
التمارين املفيدة لإزالة ال�سد الع�سلي، 
ب��اجل��ل��و���ض ع��ل��ى اجل���زء الأم���ام���ي من 
امل��ق��ع��د، ث��م ن�سب اجل���زء ال��ع��ل��وي من 
باليدين،  امل���ق���ع���د  وم�������س���ك  اجل�������س���م 
الكتفني  بعر�ض  ال��ق��دم��ني   وم��ب��اع��دة 
ذل����ك يخف�ض  وب���ع���د  الأر���������ض.  ع��ل��ى 
والرقبة  ال��راأ���ض  ومت��د  ببطء  الكتفان 

ببطء نحو ال�سقف، عدة مرات.

ملاذا تطقطق الرقبة؟
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�ش�ؤون حملية

مهرجان العني للكتاب 2022 يحظى برعاية واهتمام اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة باإمارة اأبوظبي

مب�ساركة جامعة الإمارات 

م�سرية يف ا�ستاد هزاع بن زايد مبنا�سبة ال�سهر العاملي للتوعية ب�سحة الرجل

يف جل�ستني على هام�س مهرجان العني للكتاب 2022 

مركز اأبوظبي للغة العربية ي�ست�سيف 3 مبدعات من بيت واحد ويعر�ش جهود ال�ستثمار يف ال�سباب 

•• اأبوظبي – الفجر

للغة  اأبوظبي  مركز  نظمه  ال��ذي   ،"2022 للكتاب  العني  "مهرجان  �سهد 
العربية حتت �سعار "العني اأو�سع لك من الدار"، خالل الفرتة من 14  اإىل 
20 نوفمرب اجلاري يف "ا�ستاد هزاع بن زايد" مبدينة العني، رعاية ودعم 
�سعياً  وذل��ك  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد 
بامل�سهد  ترتقي  مميزة  فنية  معرفية  ثقافية  من�سة  تقدمي  يف  للم�ساهمة 

الثقايف يف الإمارات. 
من  ك���اًل   ،"2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��ني  "مهرجان  ���س��رك��اء  ق��ائ��م��ة  وت��ت�����س��م��ن 
ال�سركاء  بو�سفهما  املتحدة"  العربية  الإم��ارات  و"جامعة  العني"  "نادي 
ال�سرتاتيجيني، و"�سركة اأبوظبي لالإعالم"، ال�سريك الإعالمي، و"�سركة 

توزيع للتوزيع واخلدمات اللوج�ستية"، ال�سريك اللوج�ستي. 
بالإنابة  الإم���ارات  جامعة  – مدير  الربيكي  غالب  الدكتور  الأ�ستاذ  واأف��اد 

– " اأن عودة مهرجان العني للكتاب يف دورته اجلديدة، بعد توّقف ب�سبب 
التي  للنجاحات  ا�ستمراراً  ي��اأت��ي  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها  التي  ال��ظ��روف 
حّققتها الدورات ال�سابقة للمهرجان، الذي بات موعداً �سنوياً يتوق اإليه رّواد 
ورافداً  و�سل  همزة  ي�سكل  اأنه  كما  املعرفة.  عن  والباحثني  والأدب  الثقافة 
على  و���س��ّدد  وال��ع��م��ري��ة.  ال��درا���س��ي��ة  امل��راح��ل  م��ن خمتلف  للطالب  معرفياً 
الباحثني  وت�سجيع  واملعرفية،  الأدبية  بالذائقة  بالرتقاء  املعر�ض  م�ساهمة 
والكتاب واملوؤّلفني وال�سعراء والفّنانني من خالل الندوات املوزاية لفعاليات 

املهرجان". 
واأّكد �سعادة حمد نخريات العامري، الع�سو املنتدب لنادي العني الريا�سي 
القطاعات  ك��اف��ة  م��ع  ال�سراكة  تعزيز  على  ال��ن��ادي  رئا�سة  ح��ر���ض  ال��ث��ق��ايف، 
والهيئات واملوؤ�ّس�سات احلكومية واخلا�سة من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمجتمع، وذلك تر�سيخاً ملفهوم النادي ال�سامل الذي ل يقت�سر عطاوؤه على 
للكتاب2022  العني  "مهرجان  اأن  واأو���س��ح  فح�سب.  الريا�سية  اجلوانب 

ُي�سّكل بهويته املتجّددة احتفالية ثقافية معرفية ترفيهية ممّيزة ُت�ساف اإىل 
�سجل فّعاليات اإمارة اأبوظبي احلافل. وتاأتي ا�ست�سافة نادي العني للحدث 
�سعياً منا اإىل دعم الفعاليات امل�ساهمة يف اإبراز دور مدينة العني كوجهة بارزة 
على م�ستوى الدولة ت�ستقطب الزّوار اإليها من جميع اأنحاء الدولة، وُتقدم 
لهم مزيجاً من الأن�سطة املتنّوعة التي تنا�سب جميع اأفراد العائلة وُت�سّلط 
ال�سوء على الطابع الرتاثي والتاريخي الذي مُيّيز مدينة العني. ول يفوتنا 
امل�ساركة يف  املهم الذي ا�سطلعت به اجلهات احلكومية  هنا الإ�سادة بالدور 
واأبداً  اأ�سهم يف اإجناح احلدث. ون�ساأل اهلل العلي القدير دائماً  املهرجان، ما 

ال�سداد والتوفيق للجميع". 
وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام اأبوظبي لالإعالم بالإنابة، "اإن دعم 
اأبوظبي لالإعالم ملهرجان العني للكتاب ب�سفتها ال�سريك الإعالمي للحدث، 
ين�سجم مع جهودها الرامية لت�سليط ال�سوء على الدور املحوري الذي ت�سهم 
به هذه الفعالية الثقافية يف تر�سيخ مكانة مدينة العني، باعتبارها من�سة 

ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  يحقق  ومبا  واملعريف،  والثقايف  الفكري  للتفاعل 
الأ�سا�ض  حجر  باعتبارها  املعرفة  تعزيز  مقّدمتها  ويف  لالإعالم،  لأبوظبي 

ل�ستدامة املجتمعات وتطورها".
م�ستويات  اأعلى  تقدمي  على  لالإعالم  اأبوظبي  "حتر�ض  النعيمي:  واأ�ساف 
الدعم للمعر�ض من خالل من�ساتها الإعالمية الرقمية واملرئية وامل�سموعة 
اإىل  للو�سول  واملتكاملة  ال�ساملة  التغطية  توفري  بهدف  وذل��ك  وامل��ق��روءة، 
جميع فئات اجلمهور امل�ستهدف والبناء على ح�سور هذه الفعالية املرموقة 

وانت�سارها"
واأ�سار علي �سيف النعيمي، املدير العام للمطبعة املتحدة "توزيع"، اأن املطبعة 
املتحدة متتلك اأكرب الإمكانات واأحدث نظم الطباعة العاملية التي متّكنها من 
تلبية احتياجات ال�سوق من اإنتاج طباعي متنّوع، كما اأن لديها اأ�سطوًل كبرياً 
ومتنّوعاً من املركبات، حيث متتد �سبكة نقاط التوزيع على نطاق جغرايف 

كبري يغطي كافة اأنحاء الدولة مبا ي�سمن التو�سيل ال�سريع والآمن.

•• العني- الفجر

الربو�ستاتا  ب�سرطان  للتوعية  م�سرية  لل�سرطان  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
مبنا�سبة ال�سهر العاملي للتوعية ب�سحة الرجل، حتت عنوان " من�سي معك 
جامعة  يف  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  الطب  كلية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك   ،" ولأج��ل��ك 

ومهرجان  الريا�سي  العني  ون��ادي  "ميديكلينيك"  وم�ست�سفيات  الإم���ارات 
اأرجاء  العني للكتاب وجمال�ض ال�سباب، و�سارك يف امل�سرية التي انطلقت يف 
منطقة ا�ستاد هزاع بن زايد مبدينة العني �سعادة ال�سيخ الدكتور �سامل بن 
ركا�ض العامري رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، والدكتور جمعة الكعبي عميد 
الكلية، وعدد من ال�سخ�سيات، واأع�ساء اجلمعية، وطالب وطالبات جامعة 

الإمارات واملتطوعني. 
واأكد الدكتور جمعة الكعبي يف كلمته على �سرورة التوعية والك�سف املبكر 
عن مر�ض �سرطان الربو�ستاتا، حيث يكون العالج فعاًل وتكون ن�سب ال�سفاء 
املراحل  يف  اأعرا�سه  وتظهر  ببطء،  ينمو  اأن��ه  يف  تكمن  خطورته  لأن  عالية 
لل�سرطان ومبادراتها اخلريية  الإم��ارات  املتقدمة. م�سيداً مب�سرية جمعية 

والإن�سانية و�سعيها لتقدمي برامج التوعية والتثقيف. 
كما اأقيمت على هام�ض امل�سرية جل�سة قدمها الدكتور حممد �سبح اأخ�سائي 
واأن�سطة  اإقامة فقرات  اإىل جانب  م�سالك بولية حول �سرطان الربو�ستاتا، 
�سحية وتثقيفية ومتارين ريا�سية.  ويف اخلتام كرم ال�سيخ �سامل بن ركا�ض 

والدكتور الكعبي اجلهات امل�ساركة واملتعاونة يف اإجناح امل�سرية.

•• العني –  الفجر

بن  حممد  بيت  يف  ح��واري��ت��ني  ن��دوت��ني  العربية،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  نظم 
للكتاب  ال��ع��ني  ملهرجان  احلافلة  الأج��ن��دة  �سمن  ال��ع��ني،  مدينة  يف  خليفة 
2022، ا�ست�سافت اأولهما ثالث مبدعات ترعرعن يف بيت واحد، والثانية 

�سباباً قياديني يجمعهم جمل�ض العني لل�سباب.
�سالون  ورئي�سة  موؤ�س�سة  املطوع،  اأ�سماء �سديق  ح��اورت  الأوىل،  اجلل�سة  يف 
امللتقى الأدبي، املبدعات الإماراتيات الفنانة الت�سكيلية الدكتورة جناة مكي، 
وابنة اأختها الأديبة وال�ساعرة واملخرجة ال�سينمائية جنوم الغامن، والفنانة 
الت�سكيلية زينب الها�سمي، ابنة قريبتهن التي احت�سنها بيت العائلة الكبري، 
حيث حتدثن عن تاأثري البيئة الثقافية والجتماعية املحلية على التن�سئة 

الفكرية، وجتاربهن الفنية ومدى تاأثر اإحداهن بالأخرى.
اأن الفنان مرتبط بالبيئة، وقد ن�ساأت يف بيئة  واأ�سارت الدكتورة جناة مكي 

ت�سم الكثري من املوؤثرات الب�سرية قرب خور دبي. وقالت: ا�ستهواين البحر 
وحركة النا�ض وال�سفن والزدحام، ف�ساًل عن املباين القدمية يف "الفريج" 
و�سوق دبي، وا�ستقيت منها اأ�سياء كثرية، وقد كان والدي يبيع اأدوية الأع�ساب 

والطب العربي، فت�سبعت طفولتي بروؤية الألوان الطبيعية.
الدكتورة  رفقة  جدها،  بيت  يف  طفولتها  ق�ست  اأنها  الغامن  جن��وم  وذك��رت 
جناة، واأدركت عندما كربت اجلوانب الإيجابية التي تركها فيها ذلك البيت 
والت�سوير،  واملو�سيقى  والفنون  الأدب  مكونات  من  يحتويه  مبا  املتكامل، 
فكانت ترى خالتها تر�سم وت�سحبها اإىل املعار�ض واملتاحف، مع ما اأورثتها 

تلك ال�سحبة من اإح�سا�ض بامل�سوؤولية لرتتقي اإىل م�ستوى تطلع خالتها.
الإماراتيني  اأوائ��ل  من  كان  والدها  اأن  اإىل  الها�سمي  زينب  ال�سابة  واأ�سارت 
اإنتاج واإخ��راج الأفالم يف بريطانيا، وعنه ورثت ح�سها الفني،  الذين در�سوا 
م�ستذكرة زياراتها املتكررة لبيت "اخلالة جناة"، والتي زادت يف �سن 7 اإىل 9 
�سنني، حني بداأت موهبتها الفنية تتفتق، فكانت تر�سم واأمها تري اللوحات 

لنجاة التي ن�سحتها باأل تن�سخ ما تراه، بل اأن تعرّب عما يف داخلها.
العبور  طريق  ال�سباب..  يف  "ال�ستثمار  عنوان  فحملت  الثانية  اجلل�سة  اأما 
للم�ستقبل"، فا�ست�سافت اأع�ساء جمل�ض العني لل�سباب، �سيف الكعبي وعبد 
فاطمة احلالمي  املجل�ض  رئي�سة  وحاورتهم  الكعبي،  وو�سحى  الدرعي  اهلل 

عن جتاربهم املهنية والدرا�سية وعملهم التطوعي يف املجل�ض.
ال�سباب،  دور  وتفعيل  الر�سيدة يف متكني  القيادة  بدور  الكعبي  �سيف  واأ�ساد 
ول �سيما املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي 
التعليمية والعملية يف �ستى املجالت، حتى  ال�سبل والفر�ض  اأتاح لهم كافة 
بداأ اجليل احلايل يقطف ثمار روؤية زايد يف �سل�سلة اجنازات اأو�سلتهم اإىل 

املريخ.
وب����نّي اأن جم��ال�����ض ال�����س��ب��اب ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة ت��ع��م��ل وف���ق م�ستويني 
متوازيني، مبادرات ق�سرية الأمد تاأتي تلبية لحتياجات الن�ضء اأو بالتزامن 
ا�ستدامة  اأك��رث  تكون  امل��دى  طويلة  وم�ساريع  وعاملية،  حملية  منا�سبات  مع 

واأعمق اأثراً.
ليكون  ال�سباب  على  ت��ع��ّول  الر�سيدة  القيادة  اأن  ال��درع��ي  اهلل  عبد  واأو���س��ح 
املجال�ض  تدور  حماور  خم�سة  معدداً  وبلدهم،  وجمتمعهم  لأ�سرهم  �سفراء 
يف فلكها، وفقاً لالأجندة الوطنية لل�سباب، وت�سمل التعليم واملهارات، ال�سحة 
املواطنة  واأخ���رياً  الأع��م��ال،  وري���ادة  العمل  والأ���س��رة،  امل�سوؤولية  وال�سالمة، 

واإ�سراك ال�سباب.
روؤية  لتحقيق  ال�سباب  على  احلكومة  ره��ان  اإىل  الكعبي  و�سحى  وتطرقت 
2071، لتكون الدولة متميزة اجتماعياً واقت�سادياً، حيث توالت املكت�سبات 
واإن�ساء   ،2016 العامل عام  اأ�سغر وزي��رة يف  واآخرها تعيني  ال�سدد  يف هذا 
جمال�ض ال�سباب لرعاية القيادات ال�سابة للعمل يف العام التايل، ثم املوؤ�س�سة 
يعمل حلقة و�سل  العني  اأن جمل�ض  موؤكدة   ،2018 لل�سباب يف  الحتادية 
وينفذ  للقيادة  والق��رتاح��ات  الحتياجات  ينقل  وال�سباب،  امل�سوؤولني  بني 

املبادرات وامل�ساريع، وبرامج التدريب ،وور�ض العمل واملحا�سرات.

•• العني- الفجر

�سمن فعاليات "مهرجان العني للكتاب 2022" 
التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  نظمه  ال��ذي 
مدينة  يف  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  لدائرة 
العني، �سهد احلدث تنظيم اأم�سية �سعرية تناولت 
ق�سائد ال�ساعر الإماراتي الراحل عتيق بن رو�سة 
الظاهري، بعنوان من اأهم ق�سائدها املغناة " غزيل 
فله".  و�سارك يف الأم�سية ابن ال�ساعر عبيد عتيق 
موؤيد  العراقي  والإع��الم��ي  وال�ساعر  الظاهري، 
ال�سيباين، وال�ساعر الكاتب وال�سحفي الإماراتي 
اأنور حمدان الزعابي، وخالد ال�سعدي، ومب�ساركة 
املطرب الإماراتي حممد املا�سي. وبداأت الأم�سية 
بو�سلة مو�سيقية قدمتها فرقة العيالة ملجموعة 
ال�سالت  م��ن  املحلية  الفلكلورية  ال��ل��وح��ات  م��ن 
كل  من  الأم�سية  ب�سيوف  رحبت  التي  والأ�سعار 
الفئات العمرية و�سط اأجواء تفاعليه، لالحتفال 

باأم�سية ال�ساعر الراحل عتيق الظاهري. 
بق�سيدة  املا�سي  حممد  الإم��ارات��ي  املطرب  تغنى 

" التي  " لك ق�سر و�سط احل�سا باين  الظاهري 
قام بغنائها اآنذاك املطرب جابر جا�سم، ثم حتدث 
ذكرياته  عن  الظاهري،  عتيق  عبيد  ال�ساعر  ابن 
اإذ  معه،  طفولته  من  ا�ستذكرها  التي  الب�سيطة 
تويف والده وهو يف عمر 15 عاما، وكل ما يتذكره 
الرتبية  الراقية يف  والأب��وة  الراحل احلنون  عن 
التي  ظروفه  رغ��م  اأبنائه  لكل  ال�سعادة  وحتقيق 
كانت اآنذاك، اإذ اأنه قام بجعلهم من اأ�سعد الأطفال 

يف العائلة ومكنهم من كل ما يطموحون اإليه. 
واأ�ساف انه يف طفولته يذكر جمل�ض والده املليء 
بال�سعراء والنجوم من متذوقني ق�سائده، وبني 
بعد وفاته،  كانت  لوالده  النا�ض  �سعر مبحبة  اأنه 
لأنهم كانوا اإىل جانبهم يف تلك الفرتة احلزينة 
عند رحيل الأب ال�ساعر، وهذا يدل على عالقته 

الطيبة مع املجتمع والأ�سدقاء. 

�سرية وم�سار
ال�ساعر الكاتب وال�سحفي الإماراتي اأنور حمدان 
ق�سائد  به  متيزت  ال��ذي  الن��ف��راد  �سرد  الزعابي 

الراحل عتيق بن رو�سة الظاهري، �ساعر الكلمة 
احلديثة واملفردات اجلديدة. اإذ نظم اأول ق�سيدة 
وكان يف عمر الع�سرة اأعوام، اأي اأن موهبته تفجرت 
يف �سن مبكرة جداً. عا�ض يتيم ورباه اخوه عبداهلل 
عند  الكتاب  واأدخ��ل��ه  برتبيته  واعتنى  رو�سة  بن 
م�ساعره  اكت�سب  باحلياة  معاناته  وم��ن  امل��ط��وع، 
عا�ض حياة  باأنه  وب��ني  ق�سائده.   التي خلدها يف 
ب�سيطة تقليدية يف تلك الفرتة حيث ولد يف العام 
1940. وترك ب�سمة كبرية على خريطة ال�سعر 
ال�سعبي، التي ل ميكن اأن تغيب عن الذاكرة لأنها 
ارتبطت بالوجدان والكثري من الذكريات، وكانت 
كم  وعلى  ثقافته  على  ت��دل  ق�سائده  من  الكثري 

املعلومات الكبري الذي يختزنه يف ذاكرته. 
دائماً  تذكر  رو�سة  بن  عتيق  ا�سم  يذكر  وعندما 
ق�سيدة " غزيل فله يف دبي لقاين"، التي اأبدع يف 
كتابتها واعتنى باألفظاها اجلديدة احلديثة التي 
الق�سائد  اأ�سهر  من  وهي  الطرح،  بجراأة  متيزت 
الإم���ارات���ي���ة يف اخل��ل��ي��ج، ال��ت��ي ق���ام ال��ف��ن��ان جابر 
مبدينة  تعلقت  لأنها  واأي�سا  بغنائها،  قام  جا�سم 

اأن  دب��ي وه��ي مدينة جت��اري��ة وم��ي��ن��اء م��ه��م، كما 
الق�سيدة تت�سمن الكثري من التعبريات اجلميلة 

والوجدان الراقي الوا�سح. 
جديدة  كلمات  ي�ستخدم  اأن  ح��اول  ق�سيدته  ويف 
البداية كلمة غزيل  اللهجة الإماراتية، من  على 
الإم���ارات  يف  م�ستخدمة  لي�ست  كلمة  وفله  فله، 
والإم�����ارات  اخل��ل��ي��ج  دول  ب��ني  الح��ت��ك��اك  ب�سبب 
القامو�ض،  الكلمة تدخل يف  والعراق وب��داأت هذه 
كبري  اإيجابي  ت��اأث��ري  ق�سيدته  يف  لو�سعها  وك��ان 
اجلل�سة  تناولت  فيما  �سهرتها.   زي���ادة  يف  �ساهم 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن اأم�����س��ي��ات " ال��ك��ل��م��ة امل��غ��ن��اة " �سرية 
ال�ساعر الإماراتي الراحل عبيد بن مع�سد، التي 
حملت اأ�سم " ل تبني للعرف خايف ". و�سارك فيها 
عو�ض  ال�ساعر  ال�سام�سي،  �سامل  اأح��م��د  ال�ساعر 

بال�سبع الكتبي، والإعالمي ح�سني العامري. 
بن  عبيد  ال�ساعر  ح��ي��اة  ���س��رية  اجلل�سة  و���س��ردت 
ول��د عام  ال��ع��ني،  �سعراء مدينة  م��ن  مع�سد وه��و 
�سغري  بعمر  ال�سعر  يف  قريحته  وبداأت   ،1920
كذلك  النبطي،  ال�سعر  مب��ج��ال  اآن���ذاك  واأ�ستهر 

ع����رف ع��ن��ه م���ه���ارات���ه يف ال��ق��ن�����ض وي��ع��ي�����ض من 
الرواية  على  بقدرته  يتميز  وك��ان  القن�ض،  وراء 
يف  ت���ك���رمي���ه  مت   2007 ال����ع����ام  ويف  واحل����ف����ظ، 
ال�سيخ الدكتور  ال�سمو  ال�سارقة من قبل �ساحب 
�سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة، كراٍو 

من اأهم الرواة يف الإمارات. 
ي��ك��ت��ب وي����روي وي�سارك  ال�����س��ع��ر  وب��ق��ي يف ع���امل 
ومل  بال�سعر.  اخلا�سة  اجلل�سات  م��ن  الكثري  يف 
ي��ك��ن ي��خ��ج��ل م��ن ال��ع��م��ل ب��ي��ده ف��اأم��ت��ه��ن الكثري 

م��ن امل��ه��ن ف��ك��ان ي�سنع اأ���س��دة الأب���ل، كما ب��رع يف 
العربية.  للكندورة  الطربو�سة  الفروخة  �سناعة 
وظل ال�ساعر عبيد بن مع�سد مرجعاً لكثري من 

الباحثني واملوثوق برواياته. 
 " العذب  " ال�سحاب  دي��وان  الأم�سية  د�سنت  فيما 
الذي �سم ق�سائد يف رثاء املغفور له -باإذن اهلل- 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -طيب اهلل ثراه. 
وهو من فكرة واإ�سراف ال�ساعر �سعيد ين غما�ض 

الرا�سدي، وجمع واإعداد ال�ساعرة مرمي النقبي.

�سمن فعاليات مهرجان العني للكتاب 2022
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من املعروف اأن قلة النوم ت�سر ب�سحتنا، حيث يرتبط نق�س النوم 
مبجموعة من امل�ساكل ال�سحية املزمنة، مبا يف ذلك اأمرا�س القلب 
واأمرا�س الكلى وارتفاع �سغط الدم وال�سكري وال�سكتة الدماغية 

وغريها.
هو  وا�سع  نطاق  على  املعروفة  غري  اجلوانب  اأحد  فاإن  ذلك،  ومع 

تاأثري قلة النوم على �سحة اأ�سناننا.

ليلة  ق�ساء  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�ض  وتو�سلت 
نوم �سيئ يوؤثر على �سحة اأ�سناننا بطرق اأكرث 

مما نتخيل.
الأ�سنان  ط��ب��ي��ب  ب���ات���ي���ل،  ���س��ان��دي��ب  وي���و����س���ح 
ال���ت���ج���م���ي���ل���ي وامل�������������س������وؤول الإك����ل����ي����ن����ي����ك����ي يف 
Waldron Dental، الطرق التي ميكن 
ل��ل��ح��رم��ان م��ن ال��ن��وم اأن يعيث ف�����س��ادا ب��ه��ا يف 

اأ�سنانا.

نزيف اللثة
ينتج  ال��ن��وم،  م��ن  حت��رم  "عندما  باتيل:  يقول 
الهرمونات  م����ن  م����ت����زاي����دة  ك��م��ي��ة  ج�����س��م��ك 
الل��ت��ه��اب��ي��ة، وه����ذا مي��ك��ن اأن ي��زي��د م��ن خطر 
الإ�سابة بالتهاب اللثة. وهو عندما تكون اللثة 
ي���وؤدي بعد  اأن  ملتهبة وم��ت��ورم��ة. وه��ذا ميكن 
با�سم  ال�سن، واملعروف  التهاب دواعم  اإىل  ذلك 

اأمرا�ض اللثة".

تخلخل الأ�سنان
ل  كنت  اإذا  �سبق،  ما  غ��رار  "على  باتيل:  يقول 
حت�سل على ق�سط كاف من النوم كل ليلة، فقد 
تعر�ض نف�سك خلطر الإ�سابة باأمرا�ض اللثة. 

ترك  واإذا  مدمرا.  هذا  تاأثري  يكون  اأن  وميكن 
متخلخلة  اأ���س��ن��ان  اإىل  ي���وؤدي  فقد  ع���الج،  دون 
ومتذبذبة، ويف بع�ض احلالت ميكن اأن يت�سبب 

يف ت�ساقط الأ�سنان متاما".

رائحة الفم الكريهة
اأن يوؤدي النوم غري الكايف  وفقا لباتيل، ميكن 
قلة  باتيل:  ويقول  الكريهة.  الفم  رائحة  اإىل 
النوم تقلل كمية اللعاب يف الفم، وتدفق اللعاب 
للحفاظ  حتمي  اأم��ر  الفم  جتاويف  يف  ال�سليم 
اأن يحدث  والأ�سنان. وميكن  الفم  نظافة  على 
اإذا مل يكن هناك ما يكفي  الفم لحقا  جفاف 
ي��زي��د م��ن كمية البكترييا  ال��ل��ع��اب، وه���ذا  م��ن 

التي ميكن اأن ت�سبب رائحة الفم الكريهة.

طحن الأ�سنان
امل�سطلح  هو  الأ�سنان  "�سرير  باتيل:  يو�سح 
ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ى احل��ال��ة ال��ت��ي ي��ح��دث فيها 
طحن ال�سخ�ض اأ�سنانه معا اأثناء النهار عندما 
تكون م�ستيقظا اأو اأثناء الليل خالل النوم. واإذا 
غالبا  ف��ه��ذا  با�ستمرار،  اأ�سنانك  تطحن  كنت 
موؤ�سر على اأنك ل حت�سل على ق�سط كاف من 

النوم".
اإىل  ي���وؤدي  اأن  الأ���س��ن��ان ميكن  "�سرير  وت��اب��ع: 
عدد من م�ساكل الأ�سنان مثل الأ�سنان التالفة 
الفك،  وا���س��ط��راب��ات  امل��ع��وج��ة،  اأو  امل��ك�����س��ورة  اأو 

وزيادة ح�سا�سية الأ�سنان وتاآكل املينا".
واإذا كنت تعتقد اأنك تعاين من �سرير الأ�سنان، 
حيث  الأ���س��ن��ان،  طبيب  ا�ست�سارة  عليك  يجب 
يف  للم�ساعدة  ليلي  واق  با�ستخدام  يو�سي  قد 

حماية اأ�سنانك.
وي�سيف باتيل: "ومع ذلك، فاإن احل�سول على 
ق�سط جيد من النوم كل ليلة هو اأ�سهل طريقة 

ملنع حدوث �سرير الأ�سنان".

ت�سو�س الأ�سنان
نتيجة لال�ستيقاظ البطيء واخلمول بعد ليلة 
من النوم ال�سيئ، قد تتخلى عن روتني نظافة 
اأن  اإن��ه ميكن  باتيل  يقول  وال��ذي  املعتاد،  الفم 

يوؤدي اإىل ت�سو�ض الأ�سنان.
يتعر�ض  اأن  ميكن  ذل��ك،  على  "عالوة  ويتابع: 
نظامك الغذائي للخطر وقد تتناول الأطعمة 

التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر".
اأو  ب��ال��ف��ر���س��اة  اأ���س��ن��ان��ك  ت��ن��ظ��ف  ت��ك��ن  مل  واإذا 

بانتظام،  ال��ف��م  غ�����س��ول  ت�ستخدم  اأو  ب��اخل��ي��ط 
فقد يوؤدي ذلك اإىل اإ�سابة اأ�سنانك بالت�سو�ض، 
بني  عالقة  ال��ط��ع��ام  ج��زي��ئ��ات  ك��ان��ت  اإذا  خا�سة 

الأ�سنان واللثة لفرتات طويلة من الزمن.
وعالوة على ذلك، عندما نحرم من النوم، قد 
ثم  اليوم،  م��دار  على  القهوة  املزيد من  ن�سرب 
قد يوؤدي ذلك اإىل عدم احل�سول على نوم جيد 

ليال، لذا فهي حلقة مفرغة.

�سعف جهاز املناعة
ي�ساعد على  القوي  املناعة  "جهاز  باتيل:  اأ�سار 
وبالتايل  والأم��را���ض،  اللتهابات  �سد  ال��دف��اع 
النوم  وقلة  واللثة.  الأ�سنان  �سحة  يف  ي�ساهم 
ميكن اأن ت�سعف جهاز املناعة لدينا - وعندما 
العديد  على  توؤثر  اأن  ميكن  للخطر،  نتعر�ض 
من املجالت املختلفة على �سحتنا، مبا يف ذلك 

الأ�سنان".
لذلك، اإذا كنت بحاجة اإىل �سبب اآخر لتحقيق 
ن���وم ج��ي��د ل��ي��ال، ف��ه��ذه ه���ي ع��الم��ت��ك لإتقان 
روت���ني وق���ت ال��ن��وم اخل��ا���ض ب��ك وال��ت��اأك��د من 
اإىل ت�سع �ساعات مو�سى  ح�سولك على ثماين 

بها كل ليلة.

من نزيف اللثة اإىل ت�سو�س الأ�سنان ..

 هكذا يوؤثر احلرمان من النوم على اأ�سناننا

درا�سة تربط بني الولدة القي�سرية 
وخماطر الإ�سابة باأمرا�ش القلب والأوعية الدموية

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ي���اق���وت ف��اط��م��ة م���ن مركز 
بجامعة  والنائية  الريفية  لل�سحة  مورتوبوين 
العمليات  يف  املواليد  معدل  ارتفع  كوك  جيم�ض 
اأعلى  العامل مبعدل  اأنحاء  القي�سرية يف جميع 
ويف  املتقدمة،  ال��ب��ل��دان  يف  متنا�سب  غ��ري  ب�سكل 

العمليات  امل��وال��ي��د يف  م��ع��دل  ارت��ف��ع  اأ���س��رتال��ي��ا 
اإىل   1990 ع��ام  يف   18.5% م��ن  القي�سرية 
يكون  اأن  املتوقع  ومن   2019 عام  يف   36%
ن�����س��ف الأط����ف����ال الأ����س���رتال���ي���ني ت��ق��ري��ب��ا ولدة 

قي�سرية بحلول عام 2045".

ال��درا���س��ة ع��الق��ة بني  وبح�سب ف��اط��م��ة وج���دت 
الولدات يف الق�سم C وعوامل اخلطر لأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال.
واأ�سافت فاطمة :"اأظهرت اأربعة من اأ�سل �ستة 
القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  مكونات فردية خلطر 
والأوعية الدموية واملوؤ�سر املركب ملكونات خطر 
ارتباطا  اخلم�سة  الوعائية  القلبية  الأم��را���ض 

اإيجابيا بالولدة القي�سرية،
 كما قدمت درا�ستنا عالقة مبا�سرة بني الولدة 
القي�سرية وزيادة الوزن وال�سمنة لدى الأطفال 

يف �سن العا�سرة".
بيولوجيا لربط  �سببا معقول  اإن هناك  وتابعت 
الإ�سابة  خ��ط��ر  ب��ع��وام��ل  ال��ق��ي�����س��ري��ة  ال������ولدة 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سمنة.
ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ت��ه��م��ي��ن��ا ب��ي��غ��وم م���ن جامعة 

كوينزلند: 
ال���ولدة  م��ن��ذ  متغري  ج��رث��وم��ي  ح��م��ل  "هناك 
ال��ق��ي�����س��ري��ة م���ق���ارن���ة ب����ال����ولدة امل��ه��ب��ل��ي��ة، هذا 
حمور  يعيق"  املتغري  امليكروبي  البيئي  النظام 

ال�سموم  بع�ض  "ويطلق  وال���دم���اغ  الأم���ع���اء 
املوؤدية لالأمرا�ض التي ت�سبب تلف التمثيل 

الغذائي".
واأ���س��اف��ت ب��ي��غ��وم اإن���ه م��ن امل��م��ك��ن اأي�سا 
ال��ن��اج��م عن  اجل��ن��ني  ل�سغط  ي��ك��ون  اأن 
الدوائي  اأو  الف�سيولوجي  التحري�ض 

اأثناء الولدة القي�سرية تاأثري اأي�سا.
روؤى  ت���ق���دم  ال���درا����س���ة  اإن  وت���اب���ع���ت 

ال�سحية  الرعاية  �سيا�سة  مهمة يف 
وال���ت���وج���ه ال���س��رتات��ي��ج��ي نحو 
احل����د م���ن خم���اط���ر الأم���را����ض 

املزمنة.
املعدلت  "تعد   : بيغوم  وبح�سب 

القي�سرية  ل����ل����ولدات  امل���ت���زاي���دة 
ال���ت���ي ي��ت��م اإج�����راوؤه�����ا لأ����س���ب���اب غري 

العامة  لل�سحة  كبري  قلق  م�سدر  �سريرية 
القي�سرية غري  ال��ولدات  يتطلب خف�ض معدل 
والقت�سادية  الب�سرية  والتكاليف  ال�سرورية 

املرتبطة بها".

وجدت درا�سة جديدة ن�سرت يف جملة ال�سحة العامة الأ�سرتالية والنيوزيلندية اأن الأطفال الذين 
ولدوا قي�سريا اأمامهم خماطر اأكرب للإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية وال�سمنة.
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العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ر�سل حممد احمد   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006405/ 

اإىل املحكوم عليه : ر�سل حممد اأحمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مدر�سة ال�سروق لتعليم قيادة ال�سيارات  
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 4758.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اف بي اي ما�سيرنى مهدي نا�سر   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003926/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- اف بي اي ما�سيرنى ، 2- مهدي نا�سر 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مزرعة عني اجلزيرة للدواجن  
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 199007.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004510/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عزيز حممد ار�سيد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الغدير لتاأجري ال�سيارات  
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 3462.0  
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

70608 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة زهرة الريحان ملقاولت البناء  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003761/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة زهرة الريحان ملقاولت البناء
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اإعمار العاملية لل�سناعات - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 17256.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
حمكمة ال�سارقة الحتادية

اإعالن ح�سور اإجتماع بالت�سال املرئي عن بعد
)SHCFICILABMIN2022/0007881 ( يف الق�سية رقم

اإعالن بالن�سر يف جريدة وا�سعة الإنت�سار 
بناء على طلب : املدعي )ة( : جهاجنري ح�سني خان عبدال�ستار خان 

اىل : املدعي عليه : الوقت الذهبي ملقاولت النجارة امل�سلحة 
قد اأقام الدعوى يطالب فيها الزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره 30،100 درهم بالإ�سافة اىل الطلبات 

الثابتة يف �سحيفة دعواه.  
انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم EM00049495 واملقرر بتاريخ 2022/11/29 ، ال�ساعة 
يف حمكمة ال�سارقة الحتادية دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد  �سيعقد  والذي   8.30

بوا�سطة الت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

اأدناه  املبني  الرمز  مب�سح  قم  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�سات  بوابة 
 EM00049495 بكامريا الهاتف  بيانات الإجتماع : رقم الإجتماع

ت�سريح  بعد  الل��ك��رتوين  النظام  عرب  امل�ستندات  وارف��اق  الدعوى  على  اجلوابية  املذكرة  تقدمي  وميكنكم 
املحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
حمكمة ال�سارقة الحتادية

اإعالن ح�سور اإجتماع بالت�سال املرئي عن بعد
)SHCFICILABMIN2022/0007492 ( يف الق�سية رقم

اإعالن بالن�سر يف جريدة وا�سعة الإنت�سار باللغتني العربية والجنليزية 
بناء على طلب : املدعي )ة( : م�سنع الهامي للمعادن - ذ م م 

اىل : املدعي عليه : �سودهي�ض ثانكابان كوتان 
10000 درهم  ي��وؤدي للمدعي مبلغ ق��دره  ب��ان  ال��زام املدعي عليه   -1 اأق��ام الدعوى يطالب فيها :-   قد 
 2022/4/17 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  وادب��ي  م��ادي  كتعوي�ض 
مكلف  ان��ت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني   -2 ال�سداد.   مت��ام  وحتى 
 8.30 ال�ساعة   ،  2022/11/23 بتاريخ  وامل��ق��رر   EM00048350 رق��م  املرئي  الإجتماع  بح�سور 
والذي �سيعقد يف حمكمة ال�سارقة الحتادية دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد بوا�سطة 

الت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

اأدناه  املبني  الرمز  مب�سح  قم  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�سات  بوابة 
بكامريا الهاتف  بيانات الإجتماع : رقم الإجتماع EM00048350  وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية 

على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008015 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الوقت الذهبي ملقاولت النجارة امل�سلحة  - جمهول حمل الإقامة 
- الزام املدعي عليه بان يوؤدي يل م�ستحقاتي املالية وقدرها )43577.47( درهم 

- الزام املدعي عليه بت�سليم جواز ال�سفر بالإ�سافة قيمة تذكرة العودة 
بالنفاذ  �سمول احلكم   - وامل�ساريف   الر�سوم  املدعي عليه دفع  الزام   - العمل   الغاء ت�سريح   -
املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.  انت مكلف باحل�سور 
املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/22 بجل�سة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/11/11 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0008080 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �سركة ال�سرح العربي ملقاولت البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي �سركة احلوت لتوزيع الديزل �ض ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي :-

واربعمائة   الف  وثالثون  )ثالثة  مبلغ  الطالبة  اىل  توؤدي  بان  �سدها  املقدم  بالزام  ناأمر 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم(  وثمانون  وثمانون  وخم�سة 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك. 

حرر بتاريخ 2022/11/15 
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151658(
املنذرة : �سركة ماف غاز.ذ.م.م - بوكاله املحامي : خليفه بن عمري

املنذر اليها : مطعم يادجر �ض ذ م م
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ 9،702 درهم

اأوًل : كما تعلمون وبناء على التعامل التجاري بينكم واملخطرة فيما يخ�ض تو�سيل والتزود 
بالغاز فقد ا�سدرمت ال�سيكات بالرقم 494-497-498-499” بقيمة اجمالية 9702 
درهم وحيث اأنكم مل تقوموا بال�سداد حتي تاريخه، مما ت�سبب للمخط�رة بخ�سائر وا�سرار 
جراء تاأخركم فى الوفاء باملبلغ املذكور. لذلك ، وعليه وبناء على ما تقدم نخطر كم ب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدرة 9702 درهم وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ت�سلمكم 
مواجهتكم  يف  القانونية  الج����راءات  لت��خ��اذ  اأ�سفني  �سن�سطر  فاأننا  واإل  الخ��ط��ار،  لهذا 

ب�سفتكم املذكورة، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0008000 يف  الدعوى رقم

 - 3A-08/A اإىل : ماريا اأمان اهلل - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - قطعة اأر�ض رقم
mariyeh@syndecate.com : ض - ب : 42324 هاتف رقم : 971564840036+ الإمييل�

نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سن واي لتجارة البرتوكيماويات �ض.ذ.م.م 
العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي- بر دبي - جممع دبي لال�ستثمار 1 ملك �سركة بيان املعتمدة - مكتب رقم 603-330 

 info@sunwaypetrochemicals.com : هاتف رقم 0582587777 اإمييل -
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�

تتقدم ال�سركة املدعية بهذه ال�سحيفة لقيدها وحتديد جل�سة لنظر النزاع وذلك :
لندب خبري ح�سابي خمت�ض يف الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى اأن يقدم لهما من 
دونها بيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليهما، وبيان املبالغ امل�سددة من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل .. وبيان 
�سورية عقد اإدارة �سحنة الب�سائع املوؤرخ 28-2-2022 واأن ال�سيكني امل�سلمني من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل كان 
على �سبيل ال�سمان، ومن ثم بيان اأحقية املدعية يف اإرجاع ال�سيكني ال�سادرين من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل اأو رد 
اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه الإحتادية �سباح يوم  قيمتهما. لذا يتوجب عليكم احل�سور 
08:00: لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال  املوافق 2022/12/06 ال�ساعة 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0008000 يف  الدعوى رقم

اأر���ض رقم  املنطقة احل��رة باحلمرية - قطعة  ال�سارقة -  اإم��ارة   : الإق��ام��ة  امل��ح��دودة  - جمهول حمل  اإىل : امباير تريمينالز 
 : الإمييل   +97165264800  : رقم  هاتف   - متحرك:0507694303  هاتف   42324  : ب   - �ض   -  3A-08/A

ravi@empireterminals.com
نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سن واي لتجارة البرتوكيماويات �ض.ذ.م.م

العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي - بر دبي - جممع دبي لال�ستثمار 1 ملك �سركة بيان املعتمدة - مكتب رقم 603-330 - 
 info@sunwaypetrochemicals.com : هاتف رقم 0582587777 اإمييل

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�  : 
تتقدم ال�سركة املدعية بهذه ال�سحيفة لقيدها وحتديد جل�سة لنظر النزاع وذلك :

لندب خبري ح�سابي خمت�ض يف الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى اأن يقدم لهما من دونها 
بيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليهما، وبيان املبالغ امل�سددة من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل .. وبيان �سورية عقد 
اإدارة �سحنة الب�سائع املوؤرخ 28-2-2022 واأن ال�سيكني امل�سلمني من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل كان على �سبيل ال�سمان، 

ومن ثم بيان اأحقية املدعية يف اإرجاع ال�سيكني ال�سادرين من املدعية اإيل املدعي عليها الأويل اأو رد قيمتهما.
املوافق  ي��وم  �سباح  الإحت��ادي��ة  ال�سارقه  حمكمة  الثانية  امل�ستعجلة  الأم���ور  دائ���رة  ال��دائ��رة  اأم���ام  احل�سور  عليكم  يتوجب  ل��ذا 
و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد  دفاع  لديكم من  ما  لتقدمي   :08:00 ال�ساعة   2022/12/06

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ايز كابيتال ديكور للعمال الفنية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 12-2105 ملك ريفا انف�ستمنت�ض ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري 
- ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة 
: 672438 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1353832 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/16 واملوثق لدى كاتب العدل 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/16 بتاريخ  دبي  حماكم 
امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1101 ملك حميد 
احمد بن درى - املركز التجاري 1 - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ا�سكوت بارك بالي�ض - الهاتف 
: 8768662-04 حممول : 0555578859 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
�سارع   -  1 التجاري  املركز   - درى  بن  احمد  1101 ملك حميد  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : حم��م��ول   04-8768662  : الهاتف   - بالي�ض  ب���ارك  ا�سكوت  بناية   - زاي���د  ال�سيخ 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   0555578859
ايز كابيتال ديكور للعمال الفنية - �س  اأعاله لت�سفية   تعيني امل�سفي املذكور 
وامل��وث��ق لدى   2022/11/16 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  ذ م م 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 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 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0005530 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اخلربة ل�سيانة ال�سيارات ذ.م.م - العنوان:9589702 
املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/10/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
امني  حممد  ح�سن  �سعيد  عبداهلل   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
توؤدي  بان  عليها   املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بالتايل:حكمت 
للمدعي مبلغ ع�سرة الف و�سبعمائة درهم )10700( درهم وتذكرة عودة اىل 
موطنه عند اللغاء او املغادرة والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من 

باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIIPOR2022 /0002576 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الروؤية ال�سحيحة للمقاولت الفنية - العنوان:9433909 
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2022/10/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
مبثابة  املحكمة  بالتايل:حكمت  ذ.م.م  الهند�سية  اخلري   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم 
احل�سوري بالزام املدعي عليه/منيب ا�سلم حممد مالك موؤ�س�سة الروؤية ال�سحيحة 
واربعون  و�ستمائة وثالثة  الفا  للمدعية مبلغ )ثالثون  توؤدي  بان  الفنية  للمقاولت 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ض(  وثمانية  درهما 
والزامه  به  املق�سي  املبلغ  الفائدة  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية 

بالر�سوم وامل�ساريف - حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:871/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اخلربة التجارية اجلزئية رقم 262

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )716.285( درهم مع الزامه بكافة الر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:القرن ال�سابع للو�ساطة العقارية ملالكها جا�سم اهلي �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - برج املنارة - مكتب 1509 - فندق جي دبليو 

ماريوت - مكاين رقم:2466586507
املطلوب اإعالنه :  1- وليد احمد حممد ال�سمان  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/10/27 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليه  بالزام  ���ض.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  اهلي  ملالكها جا�سم  العقارية  للو�ساطة  ال�سابع  القرن  ل�سالح/ 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )716285( درهم �سبعمائة و�ستة ع�سر الف ومائتني خم�سة وثمانون درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�سوري  ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
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

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7612/2022/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية احلادية ع�سر رقم 150

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه قدرها )66000( �سته و�ستون الف درهما وتذكرة عوده )2000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الف�سل من العمل 2021/11/11 وحتى تاريخ ال�سداد التام 

 . MB228994376AE رقم ال�سكوى
املدعي:احمد عبداجلبار خليفه زاخر حممد �سباق

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - التعاون - �سارع التعاون - مبنى تايجر 1 - �سقة 508 - مطعم دومينوز
املطلوب اإعالنه :  1- اي �سي �سي ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء ذ.م.م( - فرع دبي  -  �سفته 

: مدعي عليه 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/10/5 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ احمد عبداجلبار خليفه زاخر حممد �سباق بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
التاأخريية من تاريخ  للمدعي مبلغ )29977( درهم ت�سعة وع�سرون الف وت�سعمائة و�سبعة و�سبعون درهما والفوائد 
ال�سداد  متام  وحتى   %5 بواقع  نهائيا  احلكم  �سريورة  تاريخ  فمن  التع�سفي  الف�سل  تعوي�ض  عدا  الق�سائية  املطالبة 
وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها امل�سروفات ، 
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

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  111/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى 2017/381 عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2057833( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقه .

طالب التنفيذ : حممد ريحان مري�سنت
عنوانه:المارات - امارة دبي - زعبيل الثانية - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مركز دبي املايل 

العاملي - �سقة 605
املطلوب اإعالنه : 1- اإمريت�ض �سن لند بي يف ليمتد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة )الوحدة رقم 2323 
باملبنى امل�سمى بالوزو فري�سات�سي املقام على الر�ض رقم 460 مبنطقة اجلداف بامارة دبي وفاء 
قرار  على  بناء  قانونا  مفعوله  ونفاذ  ج��اء  مبا  للعلم  وذل��ك  اع��اله  امللف  يف  به  املطالب  للمبلغ 

املحكمة ال�سادر بتاريخ:2022/10/17.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2109/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء  امر   732/2021 الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )116845( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فيجاي ك�سور ل�سواين
عنوانه:امارة دبي - ديرة - ال�سوق الكبري - �سارع رقم 9 - بناية ال�سوق الكبري - الطابق الأر�سي 

- حمل رقم 2 بالقرب من م�سجد علي بن ابي طالب
املطلوب اإعالنه : 1- حممد جا�سم كارينترييل كونه احمد كارينتريييل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 732/2021 
فان  ، وعليه  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م  وق��دره )116845(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء  امر 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 70608

اعالن حكم بالن�سر        
5167/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- الفي�سلية للمقاولت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : برمييار �سكافولدينغ �ض.ذ.م.م
ومبثابة  الثانية  عليها  للمدعي  ح�سوريا    2022/9/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
للمدعي  بالن�سبة  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  ال��دع��وى  قبول  اول:ب��ع��دم   - الوىل  عليها  للمدعي  احل�سوري 
املدعي عليها الوىل )الفي�سلية للمقاولت  ���ض.ذ.م.م( ثانيا:بالزام  التغليف  الثانية )هوتباك ل�سناعات  عليها 
�ض.ذ.م.م( بان توؤدي للمدعية )برمييار �سكافولدينغ �ض.ذ.م.م( مبلغ وقدره )227.807.46( درهم مائتان و�سبعة 
تاريخ  �سنويا من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�سا  واربعون  و�ستة  درهما  و�سبعة  الف وثمامنائة  وع�سرون 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/12/29 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
 اعالن بالن�سر

2353/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- بيور�سي اإيه بي تي اإيه اإل تي دي - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / كولني جيم�ض �سبارك - قد ا�ستاأنف القرار/
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2022/664 جتاري جزئي -  وح��ددت لها 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/11/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�سه 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:2159/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املتنازع �سدهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )16.000( �ستة ع�سر الف درهم اماراتي 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 

املحررة  الوكالة  مبوجب  �سالح  حممد  �سالح  ال�سيدة/�سيماء  وميثلها  اجلاهزة  املالب�ض  لتجارة  الفخامة  املتنازع:اأر�ض 
برقم:110744/1/2021

قيادة  لتعليم  - بجوار مركز كنداري  �سارع دم�سق   - دبي   - الرابعة  ال�سناعية  الق�سي�ض   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
ال�سيارات  

 وميثله:يون�ض حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- حممد اخرت رحيم بخ�ض  -  �سفته : متنازع �سده

ب�سداد مبلغ  بالت�سامن والت�سامم  املتنازع �سدهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  الإع��الن :قد  مو�سوع 
)16.000( �ستة ع�سر الف درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام

قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت 
مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ )16.000( درهم  والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70392

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2110/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعيتني مبلغ وقدره )9.447.291.98( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 2017/12/30 وحتى ال�سداد 

التام . 
املدعي:�سن انفنيتي ديفايز�ض - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - املطار - دبي - �سارع القد�ض - مبنى LIU - املنطقة احلرة
املطلوب اإعالنه:  1- �سركة �سا�ض للتجارة وال�سيانة  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعيتني 
مبلغ وقدره )9.447.291.98( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق 
املبلغ يف 2017/12/30 وحتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/11/24  ال�ساعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13703 بتاريخ 2022/11/21 

فقدان �سهادات اأ�سهم �سركة اأ�سماك 
ASMAK1723050فتحية عمر عبداهلل

ASMAK1723051جنلء �سالح اأحمد بن غزي

ASMAK1723052اأحمد �سالح اأحمد بن غزي   
ASMAK1723053نوال �سالح اأحمد بن غزي

ASMAK1723054نواف �سالح اأحمد بن غزي 
ASMAK1723055نورة �سالح اأحمد بن غزي

 على من يعرث عليها ت�سليمها اىل ال�سركة 
املذكورة اأعله اأو الإت�سال على الرقم 

 0506184881

فقدان �سهادات اأ�سهم 



وت�سري الدرا�سة اإىل اأن الأر�ض قادرة على تنظيم 
زمنية  نطاقات  عرب  وا�ستقرارها  حرارتها  درج��ة 
�سا�سعة، 100 األف �سنة اأو نحو ذلك يف املتو�سط ، 
حتى بعد التحولت الهائلة يف املناخ الناجمة عن 
ال�سم�سي،  الإ�سعاع  وحت��ولت  اجلليدية،  الع�سور 

والن�ساط الربكاين املكثف.
اجلديد  البحث  وراء  يقف  ال��ذي  الفريق  ويقول 
هي  ه��ذه،  لال�ستقرار''  امل��وؤدي��ة  الفعل  "ردود  اإن 
ج��زء م��ن �سبب متكن الأر����ض م��ن احل��ف��اظ على 
مليار  ال�3.7  م��دار  على  عليها  احلياة  ا�ستمرار 
ن��ح��و ذل���ك. وق���د مت ط���رح هذه  اأو  امل��ا���س��ي��ة  �سنة 

النظريات من قبل، ولكن هناك الآن بع�ض الأدلة 
املبا�سرة عليها.

وللعثور على هذه الأدلة، تعمق الباحثون يف بيانات 
املناخ، والتي جمعت على مدى ال�66 مليون �سنة 
اإذا  املا�سية، وطبقوا منذجة ريا�سية لتحديد ما 
كانت التقلبات يف متو�سط درجات حرارة الأر�ض 

قد تكون حمدودة بعامل واحد اأو اأكرث.
من  اأرن�س�سيدت،  كون�ستانتني  املناخ  عامل  ويقول 
 :)MIT( للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ض  معهد 
من  ل��ل��ع��دي��د  م��ن��اخ��ه  ت��ع��ر���ض  ك���وك���ب  "لديك 
ا�ستقرار  ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة.  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��غ��ريات 

للحياة.  املنا�سبة  احل���رارة  درج��ات  على  للحفاظ 
اإثبات ذلك من خالل البيانات. اإن  ولكن مل يتم 
مثل هذه الآلية قد �سيطرت با�ستمرار على مناخ 

الأر�ض".
"التجوية  خ�����الل  م����ن  ي���ت���م  ه�����ذا  اأن  وُي���ع���ت���ق���د 
وهي  ال�سيليكات''،  بوا�سطة   weathering
)التكال(  التجوية  تت�سمن  جيولوجية  عملية 
والتي  ال�سيليكات،  ل�سخور  وامل�ستمرة  البطيئة 
من خالل تفاعالت كيميائية ت�سحب ثاين اأك�سيد 
الكربون من الغالف اجلوي اإىل روا�سب ال�سخور 

يف املحيطات، وبالتايل حتب�ض الغاز يف ال�سخور.

 Science ووفقا للنتائج، التي ُن�سرت يف جملة
Advances، وجد العلماء اأنه يبدو اأن هناك 
منطا ثابتا تت�ساءل مبوجبه تقلبات درجة حرارة 
ال�سنني.  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  م���دار  ع��ل��ى  ال��ك��وك��ب 
التي  ال��زم��ن��ي��ة  للمقايي�ض  م�سابهة  امل���دة  وه���ذه 

ُيعتقد اأن جتوية ال�سيليكات تعمل خاللها.
العلماء  ال�سابقة، لح��ظ  الأب��ح��اث  ووم��ن خ��الل 
الأر�ض  �سطح  بيئة  داخ��ل وخ��ارج  الكربون  حركة 
تقلبات  م��ن  ال��رغ��م  على  ن�سبيا،  متوازنة  للبقاء 

درجات احلرارة العاملية.
ارتفاع  ب��ف��رتة  اأن��ن��ا من��ر ح��ال��ي��ا  ال��ع��ل��م��اء  ويعتقد 

على  ال�سيا�سات  �سانعي  وح��ث��وا  احل���رارة  درج���ات 
�سن جمموعة من التغيريات للحد من انبعاثات 

الكربون اأو اأن ن�سبح حمايدين للكربون.
وقال دانيال روثمان، اأ�ستاذ اجليوفيزياء يف معهد 
حد  "اإىل  بيان:  يف  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�ض 
يف  تت�سارع  �سيارتك  اأن  ل��و  كما  الأم���ر  ي��ب��دو  م��ا، 
فاإنك  ال��ف��رام��ل،  على  ت�سغط  وع��ن��دم��ا  ال�����س��ارع، 

تنزلق لفرتة طويلة قبل اأن تتوقف".
ونتيجة لذلك، وجدوا اأن تقلبات درجات احلرارة 
تقريبا، وهي ظاهرة  �سنة  األف   100 ت�ستقر كل 
لن حتدث اإذا مل تكن هناك اآلية اأ�سا�سية. وباملثل، 

املناخي تتوافق مع  اأن فرتات ال�ستقرار  اأظهروا 
فرتات عملية التجوية بال�سليكات.

وال�ستنتاجات التي مت احل�سول عليها، هي الأوىل 
امللمو�سة،  الأدل����ة  حتليل  على  ب��ن��اء  ت��دع��م،  ال��ت��ي 
وج����ود ع��م��ل��ي��ة ت��غ��ذي��ة م���رت���دة م��ث��ب��ت��ة، مدفوعة 

بامت�سا�ض الكربون من �سخور ال�سيليكات.
مناخ  ا���س��ت��ق��رار  كيفية  فهم  اأن  العلماء  ولح���ظ 
هو  اجليولوجية  الزمنية  املقايي�ض  على  الأر���ض 
ق�سية مهمة لفهم العواقب الطويلة املدى لتغري 
وتاأثريها  الب�سرية  الأن�سطة  ع��ن  الناجم  امل��ن��اخ 

على قابلية الكوكب لل�سكن.

كيف متكنت الأر�ش من تثبيت تقلبات درجات احلرارة على مدى مئات الآلف من ال�سنني؟

يف حني اأنه من املوؤكد اأن النباتات حتتاج اإىل ثاين اأك�سيد 
اأن تفرط  اأنه حتى النباتات ميكن  الكربون لتزهر، يبدو 

يف ذلك.
وجتعل عادتنا اخلا�سة بثاين اأك�سيد الكربون من ال�سعب 
الغذائية  العنا�سر  امت�سا�ض  ال��ن��ب��ات��ات  على  تدريجيا 
الغذائية  العنا�سر  وه��ي  للنمو،  حتتاجها  التي  احليوية 

نف�سها التي نعتمد عليها.
ال�سابقة  للبحوث  اإليه مراجعة جديدة  وهذا ما تو�سلت 

واحلالية من كل من البيانات التجريبية والطبيعية.
ويو�سح عامل الأحياء اجلزيئية اأنطوان مارتن، من املركز 
اأن  "ما هو وا�سح هو  العلمي:  الفرن�سي للبحث  الوطني 
يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  للمحا�سيل  الغذائي  الرتكيب 
جميع اأنحاء العامل، مثل الأرز والقمح، يتاأثر �سلبا بارتفاع 

ثاين اأك�سيد الكربون. و�سيكون لهذا تاأثري قوي على جودة 
الغذاء والأمن الغذائي العاملي".

عملية  يف  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  ا�ستخدام  ي��زود  وبينما 
معظم  ت�ستخدم  ب�سكرياتها،  النباتات  ال�سوئي  التمثيل 
النباتات جذورها جلمع العنا�سر الغذائية الأخرى - مبا 

يف ذلك النيرتوجني والفو�سفور واحلديد - يف الرتبة.
الوطني  املعهد  ج��وج��ون، من  اآلن  الأح��ي��اء  ع��امل  ويقول 
ال��ف��رن�����س��ي ل��ب��ح��وث ال���زراع���ة وال���غ���ذاء وال��ب��ي��ئ��ة: "هناك 
العديد من التقارير يف الأدبيات التي تظهر اأن م�ستويات 
احلادي  ال��ق��رن  نهاية  يف  املتوقعة  الكربون  اأك�سيد  ث��اين 
والع�سرين �ستوؤدي اإىل تركيز اأقل للنيرتوجني يف معظم 
النباتات، ما يوؤثر ب�سكل اأ�سا�سي على حمتوى الربوتني يف 

املنتجات النباتية".

ولحظ الباحثون هذه الظاهرة لأول مرة يف ظل ظروف 
جتريبية منذ اأكرث من 20 عاما، لكنها تر�سخت الآن يف 

البيئة الطبيعية اأي�سا.
واأفادت الدرا�سات طويلة املدى التي اأجريت على الغابات 
كما  ال�سجر،  اأوراق  يف  امل��وج��ودة  امل��ع��ادن  يف  انخفا�ض  عن 
امل��وؤر���س��ف��ة م��ن��ذ ق���رن م�سى حتتوي  ال��ن��ب��ات��ات  اأن ع��ي��ن��ات 
هو  وما  احلالية.  نظرياتها  من  اأعلى  مغذ  حمتوى  على 
بالفعل يف مواقع  التي تنمو  النباتات  اأن  ذل��ك،  اأك��رث من 
ذات م�ستويات عالية من ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف 
اجلوي ب�سكل طبيعي - مثل الرباكني - خف�ست م�ستويات 
النيرتوجني مقارنة بالنباتات القريبة التي حتتوي على 

م�ستويات منخف�سة من ثاين اأك�سيد الكربون.
ويو�سح جوجون: "قد يتاأثر عن�سران غذائيان اأ�سا�سيان 
الربوتينات  ه��و  الأول  ال��ظ��اه��رة.  بهذه  الإن�����س��ان  لتغذية 
اأن  ميكن  النامية،  البلدان  ويف  النيرتوجني.  من  املبنية 
يكون هذا م�سكلة كبرية، لأن العديد من الأنظمة الغذائية 
يف هذه البلدان لي�ست غنية بالربوتينات، والنباتات التي 
تزرع يف ثاين اأك�سيد الكربون املرتفع ميكن اأن حتتوي على 
بروتني اأقل بن�سبة 20 اإىل %30. والثاين هو احلديد. 
ويوؤثر نق�ض احلديد بالفعل على ما يقدر بنحو 2 مليار 

�سخ�ض يف جميع اأنحاء العامل".
تقليل  اإىل  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  يف  ال��زي��ادات  اأدت  واإذا 
اأن  املحتمل  غ��ري  فمن  م�سدرها،  يف  الغذائية  العنا�سر 
لعدم  الب�سيط  التف�سري  اأن  كما  ال��وح��ي��د.  العامل  تكون 
ق���درة اإم�����دادات امل��غ��ذي��ات على م��واك��ب��ة النمو الأ���س��رع يف 

الكتلة احليوية للكربون ل يغطيها اأي�سا.
ويجب اأن يحدث �سيء اآخر، لكن كل ما لدينا حتى الآن هو 
بع�ض الفر�سيات املثرية لالهتمام. وامل�ستبه به الرئي�سي، 
فائ�ض  اأن  ه��و  النيرتوجني،  بنق�ض  يتعلق  فيما  خا�سة 
امل�ساركة  الف�سيولوجيا  الكربون يتداخل مع  اأك�سيد  ثاين 

يف اأنظمة نقل املغذيات يف النباتات.
الآليات  اإج��راء حتقيقات عاجلة يف  اإىل  الباحثون  ويدعو 

املعنية.
اأك�سيد  "ثاين  اأن  البحثية  ورق��ت��ه��م  يف  ال��ف��ري��ق  وي��و���س��ح 
الكربون هو تغيري بيئي مل ت�سطر امل�سانع اإىل مواجهته 
3 ماليني �سنة على الأق��ل. وقد ُيفرت�ض بعد ذلك  منذ 
)الإجهاد  الأخ���رى  الالاأحيائية  القيود  عك�ض  على  اأن���ه، 

املائي، درجة احلرارة، 
جوع املغذيات(، مل يكن هناك �سغط اختيار لدفع ظهور 
�سيئة  اأخبار  اإنها  عليها.  واحلفاظ  التكيفية  ال�ستجابات 

لنا جميعا، 
املثبتة  ج��دا  القليلة  الأ�ساليب  اأح��د  ه��و  النبات  من��و  لأن 
خلف�ض ثاين اأك�سيد الكربون - وهو اأمر نحتاج ب�سدة اإىل 

حتقيقه الآن لإبطاء تغري املناخ".
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  الأول��ي��ة يف  ال��زي��ادات  اأن  ويف ح��ني 

خالل  النباتي  الغطاء  منو  من  املزيد  الآن  حتى  �سجعت 
�ستبطئ  املغذيات هذه  فاإن حدود  املا�سية،  الأربعني عاما 
الكربون خالل  �سحب  على  العاملي  النباتي  الغطاء  ق��درة 

هذا القرن، كما يحذر جوجون والفريق.
وم��ع ذل���ك، ن��ظ��را ل��وج��ود بع�ض الخ��ت��الف ب��ني �ساللت 
فقد  فيها،  املغذيات  فقدان  وم�ستويات  املختلفة  النباتات 
تخفيف  يف  للم�ساعدة  الوراثة  علم  ا�ستخدام  من  نتمكن 

امل�سكلة، كما يقرتح الباحثون.
"فهم  اأن  وا�ستنتج جوجون وزم��الوؤه يف ورقتهم البحثية 
اأ�سباب التاأثري ال�سلبي لرتفاع ثاين اأك�سيد الكربون على 
تاأمني  ي�ساعد فقط يف  النبات لن  النيرتوجني يف  تغذية 
اأي�سا يف زيادة  اجلودة الغذائية للمحا�سيل، بل �سي�ساهم 

اإنتاجية املحا�سيل وتخفيف تغري املناخ".

امل�ستويات املتزايدة من ثاين اأك�سيد الكربون متثل الكثري من الأ�سياء اجليدة للنباتات!

الفيدرايل  امل��ع��ه��د  يف  ال��ع��ل��م��اء  اك��ت�����س��ف 
اأن  ل����وزان  يف  للتكنولوجيا  ال�����س��وي�����س��ري 
يحّرر  اجلليدية  لالأنهار  ال�سريع  الذوبان 
ب��ك��ت��ريي��ا وم��ي��ك��روب��ات ف��ري��دة م��ن نوعها 
كانت خمباأة عن النا�ض حتت �ستار اجلليد، 

 .RT وفًقا لتقرير
امل�����س��ارك يف  اإدواردز  اأرف���ني  ال��ع��امل،  وق���ال 
تذوب  جليدية  اأن��ه��اًرا  اأن  "نرى  ال��درا���س��ة 

ب�سرعة، لتطلق مئات الآلف من امليكروبات 
قبل،  م��ن  معروفة  تكن  مل  التي  الفريدة 
معلومات  لدينا  "لي�ست  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف 
كاملة حتى الآن لفهم قيمة هذه البكترييا 

اأو مدى خطورتها" وفًقا للجارديان.
 ويعتقد اخلرباء اأنه ميكن ا�ستخدام بع�ض 
�سيما  ل  ال��ط��ب،  يف  م�ستقباًل  امل��ي��ك��روب��ات 
يف اإن���ت���اج م�����س��ادات ح��ي��وي��ة ج���دي���دة، ومع 

ذلك، فاإن بع�ض الباحثني يخ�سون من اأن 
�سد  نني  حم�سّ لي�سوا  واحليوانات  الب�سر 
الأنهار اجلليدية  التي تخفيها  امليكروبات 
م��دى م��الي��ني ال�سنني، م��ا ق��د ي���وؤدي اإىل 

اندلع اأوبئة خطرية.
 Vanishing ويقوم علماء من م�سروع 
ب���رح���الت   Glaciers Project
العينات  جلمع  ال��ع��امل  ح��ول  ا�ستك�سافية 

لالأنهار  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال���ت���ن���وع  ودرا�����س����ة 
اجلليدية. 

 يذكر اأن معدلت الذوبان ازدادت اإىل حد 
اأعوام  املا�سيني، ويف  العقدْين  بعيد خالل 
حوايل  املوؤ�سر  هذا  كان   ،2010-2000
ارتفع  بينما  �سنوًيا،  ط��ن  مليار   44.4
م��ل��ي��ار طن   51.9 اإىل  ال��ت��ايل  ال��ع��ق��د  يف 

�سنوًيا.

الذوبان ال�سريع لالأنهار اجلليدية يت�سبب 
فى حترر وانطالق بكترييا خطرية

اأكدت درا�سة جديدة اأن الأر�س قادرة على �سبط وتنظيم 
درجة حرارتها على مدى مئات الآلف من ال�سنني لإبقائها 
فعل  "ردود  اآلية  على  الكوكب  ثابت.ويحتوي  نطاق  �سمن 
ثابتة''  قادرة على احلفاظ على درجات احلرارة العاملية 
من  اأي  يف  بعيدا  التاأرجح  من  ومتنعها  م�ستقر،  نطاق  �سمن 
للأبحاث  وفقا  طويلة،  زمنية  نطاقات  عرب  الجت��اه��ني 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف  علماء  اأجراها  التي 
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وت��اأت��ي امل��ذك��رة يف اإط���ار �سعي م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي للغة 
امل��وؤ���س�����س��ات العلمية  ت��ع��اون��ه م��ع  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي��ة 
والأك��ادمي��ي��ة يف دول��ة الإم���ارات وال��ع��امل، مبا يدعم 
وال�ستفادة  العربية،  اللغة  علوم  يف  البحثي  املجال 
من اخلربات العلمية الكبرية التي متتلكها جامعة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اجلامعة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
الرائدة يف دولة الإمارات.واأكد �سعادة الدكتور علي 
بن متيم، حر�ض مركز اأبوظبي اللغة العربية على 
التعاون مع اجلهات الأكادميية والتعليمية البارزة، 
مب��ا ي��ع��زز ري����ادة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وي��دع��م انت�سارها 

اأبحاث  خالل  من  العلمية،  ال�ساحة  على  ووجودها 
هذه  مقدمة  ويف  ور�سينة،  ج���ادة  علمية  ودرا���س��ات 
املوؤ�س�سات جامعة الإمارات العربية املتحدة، م�سيًفا 
دعم  يف  �ست�سهم  اجل��ام��ع��ة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  اأن 
املختلفة،  اللغوية  املجالت  يف  والأبحاث  الدرا�سات 
متثل  باعتبارها  مكانتها  العربية  للغة  يحفظ  مبا 
بني  الو�سل  وحلقة  واحل�سارية  الوطنية  الهوية 
امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر.م��ن جهته ق��ال ال��دك��ت��ور غالب 
اإط���ار تفعيل  ي��اأت��ي يف  امل��ذك��رة  اإن توقيع  ال��ربي��ك��ي، 
لتحقيق  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  ب��ني  امل�سرتك  التعاون 

�ست�ساهم  حيث  ال�سرتاتيجية،  وال��ربام��ج  اخلطط 
ومتكينها  العربية  اللغة  ب��رام��ج  دع��م  يف  التفاقية 
وت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا ك���وع���اء ث��ق��ايف وح�������س���اري بني 
اللغات العاملية، وذلك يف خمتلف املجالت واملحافل 
والربامج  النوعية  والأن�سطة  والإقليمية  الدولية 
الأك���ادمي���ي���ة، م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز مهارات 
امل�سرتكة  ال��ربام��ج  ع��رب  بها،  والناطقني  املتعلمني 
للكتب. ومعار�ض  واأم�سيات  ون��دوات  موؤمترات  من 
واأ�ساف نعمل من خالل املذكرة على تعزيز وتن�سيط 
الفعاليات باللغة العربية، كموروث ح�ساري وثقايف 

اإب��داع��ي��ة، م��ن خ���الل ال���س��ت��ف��ادة من  ع��رب منا�سط 
اخلربات الأكادميية والبنية التحتية التي متتلكها 
اجلهود  ك��اف��ة  تن�سيق  اإىل  ي��ه��دف  ومب���ا  اجل��ام��ع��ة، 
تنفيذ اخلطط  ملتابعة  نوعية  فرق عمل  من خالل 
والربامج والروؤى ال�سرتاتيجية الوطنية امل�سرتكة 
على  العمل  �سيتم  املذكرة  الطرفني.ومبوجب  بني 
ومتكينها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  جهود  دع��م 
ل�سرائح  تعلمها  وت�سهيل  عليها،  واحلفاظ  ون�سرها 
كما  بحثية،  م�ساريع  خالل  من  خمتلفة  جمتمعية 
والأكادميية  العلمية  ال�ستفادة من اخلربات  �سيتم 

وم����ن امل���راف���ق امل���ت���واف���رة ل����دى ك���ل م���ن الطرفني 
جانب  اإىل  الإلكرتونية،  للمكتبة  البيانات  وقواعد 
الرتويج ملعار�ض الكتب التي ينظمها مركز اأبوظبي 
لها،  ال��ط��الب��ي��ة  ال��رح��الت  وت�سيري  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة 
تهدف  تت�سمنها.كما  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  يف  وامل�����س��ارك��ة 
مذكرة التفاهم اإىل تنظيم ور�ض عمل حول الكتابة 
وفعاليات  اأم�سيات  واإقامة  والإبداعية،  الأكادميية 
حيث  م�سرتكة،  علمية  م��وؤمت��رات  وتنظيم  ثقافية 
م�سرتك  دويل  موؤمتر  تنظيم  على  اجلانبان  اتفق 
ك���ل ث���الث ���س��ن��وات، ك��ذل��ك ���س��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل الن�سرة 

لفعاليات  ل��ل��رتوي��ج  الإم������ارات  ال��داخ��ل��ي��ة جل��ام��ع��ة 
املركز، اإىل جانب دعم اجلامعةللمركز يف اجلوانب 
العلمية والرتبوية.ووفًقا ملذكرة التفاهم مت اعتماد 
ا�سرتاتيجًيا  �سريًكا  امل��ذك��رة  ط��ريف  م��ن  ط��رف  ك��ل 
التعريف  على  �سيعمالن  كما  الآخ��ر،  الطرف  ل��دى 
التوا�سل،  ق��ن��وات  خمتلف  يف  امل�����س��رتك��ة  ب��اجل��ه��ود 
ملتابعة  اجلانبني  من  ميداين  عمل  فريق  وت�سكيل 
الأ�ساتذة  �سيقوم  ك��م��ا  امل�����س��رتك��ة،  امل�����س��اري��ع  تنفيذ 
الدرا�سات  جملة  يف  بالن�سر  اجلامعة  يف  والباحثني 

العربية التابعة ملركز اأبوظبي للغة العربية.

مركز اأبوظبي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات

•• دبي-الفجر: 

ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ات اخل���ط ال��ع��رب��ي وت��ك��وي��ن احل��روف��ي��ات، تفتح 
اأبناء  عيون  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
الفن عرب م�سروعها  اأ�سول هذا  املحلي، لتقدم لهم  املجتمع 
الذي  “فن اخلط العربي، بالغة الرمز واأيقونة الت�سكيل” 
ميثل من�سة اإبداعية ت�سافح الهيئة من خاللها ع�ساق اخلط 
العربي واحلروفيات، مانحة اإياهم الفر�سة لتعلمه وتطوير 
نوفمرب   27 يف  ينطلق  ال����ذي  امل�����س��روع  وي���اأت���ي  م��ه��ارات��ه��م. 
اجلاري وي�ستمر حتى مايو 2023، نابعاً من التزامات “دبي 
وتر�سيخ  اخل��ط  ف��ن  على  املحافظة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  للثقافة” 

مكانة اللغة العربية وجمالياتها يف املجتمع املحلي. 

اأمام  الآف����اق  للثقافة”  “دبي  تفتح  اجل��دي��د  امل�����س��روع  ع��رب 
املبدعني من كافة فئات املجتمع، وتقدم لهم جمموعة دورات 
اأ�سول خطوط الرقعة والديواين  تدريبية تركز على تعليم 
وال��دي��واين اجل��ل��ي، حت��ت اإ���س��راف الفنان واخل��ط��اط وخبري 
اللغة العربية زيد اأحمد اأمني الأعظمي، و�سيخ�سع امل�ساركون 
وتقنيات  ط��رق  اإت��ق��ان  م��ن  مُيكنهم  مكثف  تعليمي  لربنامج 
تكوين  على  التعرف  جانب  اإىل  الثالثة،  باخلطوط  الكتابة 

احلروفيات وطرق �سياغتها بطرق فنية خمتلفة. 

حت�سري اللوحات
للفنون  ال�����س��ف��ا  مكتبة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  امل�����س��روع  وي�����س��م��ل 
الطفل  لثقافة  اجلليلة  ومركز  ال��ط��وار  ومكتبة  والت�سميم 

تنظيم جمموعة  الهمم،  لأ�سحاب  دبي  اإىل مركز  بالإ�سافة 
اأ�ساليب حت�سري اللوحات  من ور�ض العمل التي ت�سيء على 
الكتابة،  وق�سبات  املعالج  وال���ورق  الأح��ب��ار  واأن����واع  اخلطية 
احلروف  با�ستخدام  ال�سعارات  ت�سميم  ط��رق  اإىل  بالإ�سافة 

العربية. 
الواحد،  عبد  خليل  الت�سكيلي  الفنان  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
مدير اإدارة الفنون الت�سكيلية يف “دبي للثقافة”: “يعد اخلط 
من اأدوات التعبري الإبداعية يف املنطقة العربية ملا ميتلكه من 
الرمز  العربي، بالغة  “فن اخلط  يتجلى يف م�سروع  �سحر  
واأيقونة الت�سكيل” الذي حتتفي فيه “دبي للثقافة” باحلرف 
املعا�سرة  العربية  اخلطوط  جماليات  على  وت�سيء  والقلم، 
والكال�سيكية الأ�سيلة، ما يعزز من ح�سورها وجاذبيتها لدى 
اأمام اجلميع  واأو�سح باأن امل�سروع يتيح الفر�سة  اجلمهور”. 

لتعلم اأ�سول اخلط العربي و�سقل مهاراتهم فيه. 
اإىل  امل�����س��روع  خ��الل  م��ن  للثقافة”  “دبي  “ت�سعى  واأ���س��اف: 
اإبداعاتهم، وهو ما ي�سب يف  واإب��راز  املواهب  اأ�سحاب  متكني 
الطاحمة  ال�سابة  الطاقات  يف  بال�ستثمار  التزاماتها  اإط��ار 
لروؤيتها  حتقيقاً  وفل�سفته،  وتاريخه  العربي  اخلط  لدرا�سة 
الهادفة اإىل جعل دبي مركزاً عاملياً لتعلم فنون اخلط العربي 
ولفت عبد الواحد اإىل اأن امل�سروع يعزز من  على اختالفها”. 
اأم��ام اجلميع  الفر�سة  اإتاحته  دب��ي، عرب  الإب��داع يف  مناخات 
منوهاً  العربي،  اخل��ط  فن  على جت��ارب جديدة يف  لالطالع 
اإتقان  من  امل�ساركني  لتمكني  �سممت  امل�سروع  دورات  اأن  اإىل 
تام.،  ب�سكل  وال��رق��ع��ة  اجللي  وال��دي��واين  ال��دي��واين  خطوط 
الدورات  ه��ذه  عن  الناجتة  الأع��م��ال  اأف�سل  اأن  اإىل  وم�سرياً 

�سيتم عر�سها يف “معر�ض دبي الدويل للخط العربي«. 

مكانة اللغة 
ب�  امل�سروع  بهذا  للثقافة”  “دبي  تكتف  مل  اأخ���رى،  جهة  من 

واإمنا و�سعت من حدوده لت�سلط ال�سوء على  “فن اخلط”، 
جماليات اللغة العربية واأثرها الفاعل على تعزيز الإبداع و 

ت�سكيل الهوية املجتمعية والذاتية 
ويف هذا ال�سياق، اأ�سار عبد الواحد اإىل اأن الرتكيز على اللغة 
العربية يف هذا امل�سروع ياأتي يف اإطار حر�ض “دبي للثقافة” 
على  واملحافظة  واأ�سالتها  العربية  اللغة  مكانة  تر�سيخ  على 

قيمها اجلمالية.
والنهو�ض  العربية  اللغة  تعزيز  امل�سروع يف  “ي�ساهم  وق��ال:   
بها كونها مُتثل روح الهوية الوطنية، وعرب باقة املحا�سرات 
“دبي  ت��ق��دم  امل�����س��روع  �سي�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  وال���ور����ض 
يف  اللغة  اأث���ر  تناق�ض  ج��دي��دة  مفاهيم  جمموعة  للثقافة” 
القيادة والبتكار  والتفوق واأ�سرار مو�سيقى حركات احلروف، 

وغريها.
بدءاً  املجتمعية  الفئات  ي�ستهدف  ال��ذي  امل�سروع  وي�ستعر�ض 
من �سن ال� 15 عاماً فما فوق، عرب �سقيه النظري والعملي، 
اجل���وان���ب اجل��م��ال��ي��ة وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ف��ن اخلط 
العربي، وُيظهر قيم الإبداع والتجديد يف تكوين احلروفيات، 
املجتمع  اأف����راد  ب��ني  احل�����س��اري  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ي�ساهم  كما 

وتعزيز الرتباط بالهوية الوطنية. 
اإىل توفري  ت�سعى عرب امل�سروع  “دبي للثقافة”  اأن  اإىل  ي�سار 
مُتكنهم  الت�سكيلية  الفنون  حقل  يف  للمبدعني  مالئمة  بيئة 
من النجاح والتطور، وامل�ساهمة يف دعم اقت�ساد دبي الإبداعي، 
عاملياً  اإىل تر�سيخ مكانة دبي مركزاً  الهادفة  لتحقيق روؤيتها 

للثقافة، حا�سنة لالإبداع، ملتقى للمواهب. 

م�سروع جديد تطلقه دبي للثقافة دعمًا للخط العربي

بالغة الرمز واأيقونة الت�سكيل.. اإ�ساءة على جماليات اللغة العربية
خليل عبد الواحد: اأف�سل الأعمال �ستعر�س يف معر�س دبي الدويل للخط العربي

•• دبي-الفجر:

»اإن���ه ح��ق��اً ج��م��ال ال���روح ال���ذي ي���دوم اإىل 
املادي” �ساحبة  اجل��م��ال  ولي�ض   ، الأب���د 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت ع��ب��ي��د اآل 

مكتوم
دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 20 
جالريي  ي�ست�سيف   ،2022 ن��وف��م��رب 
فرييّتي للفن املعا�سر يف ال�سركال اأفنيو 
ل�سمو  العمق  اإي��ق��اع��ات  معر�ض  دب��ي  يف 
اآل مكتوم،  ع��ب��ي��د  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  ال�����س��ي��خ��ة 
دي�سمرب   6 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  وذل�����ك 
يف   2023 ي��ن��اي��ر   4 ول���غ���اي���ة   2022
الوحدة  يف  فرييّتي”  “جالريي  ج��ن��اح 
اأف��ن��ي��و ����س���ارع 17  رق���م 29، ال�����س��رك��ال 

معر�ض  ويعترب  ال��ق��وز.ه��ذا  منطقة  يف 
ميثاء  ال�سيخة  ل�سمو  ال��ع��م��ق  اإي��ق��اع��ات 
فنياً  م��ع��ر���س��اً  م���ك���ت���وم،  اآل  ع��ب��ي��د  ب��ن��ت 
يقدمه  فيما  وف���ري���داً  احل���وا����ض  م��ت��ع��دد 
من اإبداع ، فهو م�ستوحى من الأ�سطورة 
وب�سيهي  لأف��رودي��ت  القدمية  اليونانية 
الب�سرية  ف�ساد  ق�سة  ويحكي  -ال����روح- 
م���ع م���ا ي���رتت���ب  ع��ن��ه م���ن ت��دم��ري ناجت 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  وال�سغينة،  احل�سد  ع��ن 
�سوف  تكنولوجيز”،  “كونكتوبيا  �سركة 
فنية  اأعمال  عن  النقاب  املعر�ض  يك�سف 
ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت ع��ب��ي��د اآل 
-الرموز  ت��ي  اإف  اإن  ال����  بتقنية  م��ك��ت��وم 
ي�ستخدم  وكما  لال�ستبدال،  قابلة  الغري 
الفرتا�سي  ال���واق���ع  ت��ق��ن��ي��ات  امل��ع��ر���ض 

ع�ساق  يتمكن  حيث  وامليتافري�ض،  املعزز 
الفنية  بالأعمال  ال�ستمتاع  من  الفنون 
الواقع  اأدوات  با�ستخدام  اأعمق  بطريقة 
الفرتا�سي، الأمر الذي �سوف يعزز من 
يلغي  لأن��ه  للمعر�ض  الفريدة  التجربة 

احلدود بني املادة والرقم. 
وجت�������س���د ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م���ي���ث���اء بنت 
اأعمالها،  خ����الل  م���ن  م��ك��ت��وم  اآل  ع��ب��ي��د 
احلقيقة املطلقة عرب ا�ستخدام املو�سوع 
الفنية،  ابداعاتها  لتكوين  وال�ستعارات 
ح��ي��ث ت�����س��رت���س��د الأ�����س����واء م���ن اأغ����اين 
وينغم�ض  القدمية،  اليونانية  الأ�ساطري 
ع�����س��اق ال���ف���ن يف ع����امل ط����وب����اوي حيث 
رمزي،  ب�سكل  والن�سجام  الكمال  يوجد 
وه����و ال���ع���امل ال����ذي مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه اإذا 
والرحمة،  ال�سالم  اأجل  من  الب�سر  �سعى 
وتعتمد �سمو ال�سيخة ميثاء بنت عبيد اآل 
مكتوم يف اأعمالها الأ�سلوب الرمزي الذي 
ميثل توليفة متقنة بني الفن الت�سكيلي 
املعر�ض  زائ��ر  ينطلق  و���س��وف  وال�سعور. 
ال��ع��م��ق م��ع �سل�سلة  اإي��ق��اع��ات  ب��رح��ل��ة يف 
احل�سور  ت���وج���ي���ه  ي���ت���م  ح���ي���ث  ال����وح����ي، 
ال�سخمة،  ال��ل��وح��ات  ع��ر���ض  م��ن خ���الل 
م�سار  تخيل  الفنية  الأعمال  تعيد  حيث 
املحيط  اأعماق  عرب  �سفرها  يف  اأفروديت 
لتجلب احلب واجلمال، ويتم تقدمي هذه 
مع  الأع��م��اق  حتت  مبو�سوعها  اللوحات 

وفرة يف �سربات الفر�ساة الن�سطة باألوان 
انطباعات  ي�سفي  مم��ا  باحلياة،  ناب�سة 
حركية مرحبة باأ�سعة ال�سم�ض الراق�سة 
ت��ب��نّي نب�ض احلياة  م��ن الأع��ل��ى، وال��ت��ي 
ال�سعور  خ��الل��ه��ا  م���ن  مي��ك��ن  ب��ط��ري��ق��ة 
باملوجات الهائلة من الطاقة التي تنب�ض 
يف املاء، حمّولة بان�سجام الإيقاعات املائية 
ه��ذا وقد  عاملية.  اأغنية  اإىل  امل��رج��ان  مع 
عبيد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  و�سعت 
اآل مكتوم روؤيتها للمعر�ض منذ اللحظة 
اللوحات  بر�سم  فيها  ب��داأت  التي  الأوىل 
امل�ساركة يف املعر�ض، حيث �سملت الروؤية 
طريقة العر�ض وهند�سة املكان برتكيبته 
احل�����س��ي��ة امل��ل��ه��م��ة ل��ي��ع��ي�����ض ال����زائ����رون 
التجربة املتخّيلة، حيث يواجهون الواقع 
ال��داخ��ل��ي��ة للفنانة،  ال��ذات��ي��ة  م��ن خ���الل 
والتي ت�سفي على لوحاتها قيمة روحية، 
اأح�������الم خ���ي���ايل مليء  م��ن��ت��ّق��ل��ًة ل���ع���امل 
اليونانية،  الأ���س��اط��ري  م��ن  ب�سخ�سيات 
مو�سوعاٍت  الفنية  الأعمال  تعك�ض  حيث 
وجدت يف الفن الرمزي: احلب واخلوف 
وقوة  دور  ي�سكل  واحل�سد، حيث  والكرب 
هذه  عن  للتعبري  الرئي�سي  الرمز  امل��راأة 
املعر�ض  يحفل  العاملية.و�سوف  امل�ساعر 
ل�سمو  الفنية  الأعمال  اأروع  اأحد  بعر�ض 
ال�سيخة ميثاء بنت عبيد اآل مكتوم، لوحة 
رحلة  تختتم  ���س��وف  وال��ت��ي  “احل�سد”، 

الزائز  يتمكن  حيث  الأع��م��اق،  اإي��ق��اع��ات 
لالنتقام  �سعت  حني  اأف��رودي��ت  لقاء  من 
وم���ن خالل   ، ال����روح  اآل��ه��ة  ب�سيهي  م��ن 
ال��ل��وح��ة ي��ت��م ت�����س��ّور اأف���رودي���ت بطريقه 
مل ي�����س��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل وه����ي حت���ت امل����اء، 
وتعك�ض  املحيط،  الرت��ف��اع من  ب��دًل من 
اللوحة  كيف اأن احل�سد مر�ض روحي هو 
يتوافق  ول  اخلطايا،  من  العديد  اأ�سل 
م��ع الإمي����ان احل��ق��ي��ق��ي، وه���و ال�سبب يف 
وكما  ال�ساحلة،  الإن�سان  اأع��م��ال  اإب��ط��ال 
الأغنية  ك��ل��م��ات  احل�����س��د  ل��وح��ة  جت�����س��د 
ال�سهرية يف الأ�ساطري اليونانية : “ لذا 
اب��ق��ى، ب��الإمي��ان والأم����ل واحل���ب، ولكن 
ال���ذي يق�سي  الأع��ظ��م بينهم ه��و احل��ب 
والغ�سب  احل�����س��د  واإن  احل�������س���د،  ع��ل��ى 
اأعميا  ال��ذي��ن  الرئي�سيني  ال�سببني  كانا 
ن�سر  يف  بواجباتها  الوفاء  عن  اأف��رودي��ت 

احلب واجلمال للعامل. 
اجلدير بالذكر باأن الرحلة التي يقدمها 
اإىل  بالو�سول  للزائرين  ت�سمح  املعر�ض 
من  وال�سامية  النبيلة  الأه����داف  اإدراك 
على  ت�سجع  والتي  الأغريقية،  الق�س�ض 
احل�سد  عن  والبتعاد  الأخ��الق  حما�سن 

وال�سغينة، 
ال�ستمتاع  ع��ن  ي�����س��رف��ه��م  م��ا  ك��ل  وع���ن 
م��ا يخلق  ل��ل��ح��ي��اة، وع���ن  الأك����رب  باملعنى 

الفو�سى لأنف�سهم ولالآخرين. 

من 6 دي�سمرب 2022 ولغاية 4 يناير 2023

جالريي فرييّتي للفن املعا�سر يف دبي ي�ست�سيف معر�ش اإيقاعات 
العمق لل�سيخة ميثاء بنت عبيد اآل مكتوم

الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  وقع 
الإمارات  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي،   – وال�سياحة 
للكتاب  العني  مهرجان  هام�س  على  وذلك  املتحدة،  العربية 

الذي ينظمه املركز يف ا�ستاد هزاع بن زايد مبنطقة العني.
مركز  رئي�س  متيم،  بن  علي  الدكتور  �سعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
اأبوظبي للغة العربية، والدكتور غالب الربيكي، مدير جامعة 
الإمارات العربية املتحدة بالإنابة، بح�سور عدد من املهتمني 

بدرا�سات اللغة العربية.
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تتبّدى هذه النزعة، بو�سوح، يف الفيلم الطويل 
الثالث لبيل، "نوب )Nope("، حيث تن�سهر 
عريقة،  هوليوودية  لأن��واع  املُ�سّكلة  الأ�ساطري، 
ب��ج��م��ال��ي��ات الرعب،  يف روؤي����ة م���وؤّل���ف م��ه��وو���ض 
وكاتب  كممثل  ال�سهرة  واكت�سابه  متّر�سه  رغ��م 
ال�سرط  م�ساءلة  يتابع  الكوميديا،  يف  خمت�ّض 
الإن�������س���اين ب��ط��م��وح ي��ك��رب م���ن ف��ي��ل��م اإىل اآخ���ر. 
حُمّيناً  احل��ارق،  العن�سرية  �سوؤال  طرحه  فبعد 
ج��دل��ي��ة الأع��������راق يف امل��ج��ت��م��ع الأم�����ريك�����ي، يف 
باكورته Get Out عام 2017، عرب ا�ستعارة 
يف  َق���ارب،  الأرواح؛  وا�ستالب  املُكرهة  العبودية 
2019، م�ساألة التعاي�ض بني  Us، عام  رائعته 
القرناء  ثيمة  خلفية  على  املجتمعية،  الطبقات 
�سرخاً  م��ذه��ل  ب�سكل  ُم�����س��ت�����س��رف��اً  ال�����س��ب��ح��ي��ني، 
يف�سي  ك��اد  �سام،  العم  بلد  جمتمع  يف  اًل  متاأ�سّ
اإىل حرب اأهلية بداية عام 2021؛ بعد هذين 
كونية،  اأكرث  مبو�سوع  لفيلٍم  ينربي  الفيلمني، 
يف  بالفرجة  الإ�سكالية  الإن�����س��ان  عالقة  تكمن 

قلب طرحه اجلمايل وال�ّسردي.
يفارق اأوتي�ض هاْيُود احلياة يف ظروٍف غام�سة، 
اأ�سياء حاّدة  اإ�سابته يف الراأ�ض، بعد ت�ساقط  اإثر 
من ال�سماء على مزرعة العائلة. يحاول وريثاه 
اإمرالد  واأخ��ت��ه  ُك��ُل��َوا(  )دان��ي��ال  جونيور  اأوتي�ض 
)كيكي باملر( احلفاظ على ال�سري العادي ل�سركة 
لفائدة  اخليول  تروي�ض  يف  العريقة  عائلتهما، 
"اآغوا  ا�ستوديوهات ت�سوير الأفالم، يف منطقة 
دولت�سي" يف كاليفورنيا. بعد 6 اأ�سهر على وفاة 
اأحداٍث  �سل�سلة  جونيور  اأوتي�ض  ُيالحظ  الأب، 
غ��ري��ب��ة )ا����س���ط���راب ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي، فرار 
ويكت�سف  امل��زرع��ة،  اإل���خ( يف حميط  اخل���ي���ول... 
رفقة اأخته ج�سماً غريباً على �سكل طبق طائر، 
الرتفيهي  امل��ل��ه��ى  يف  اع��ت��ي��ادي��ة  غ���ري  وح���رك���ًة 
ل�ساحبه  املزرعة،  من  القريب  كليم"،  "جوِبرت 
ي��ون(، �سديقهما  "جوب" ب��ارك )�ستيفن  ريكي 
مّثلها يف طفولته،  ب���اأدوار �سغرية  ُع��رف  ال��ذي 

�سيتكوم  يف  دوره  م���ن  ���س��امل��اً  ب��خ��روج��ه  خ��ا���س��ة 
بحادثة  ماأ�سوياً  ا�ستهر  الذي  غوردي"،  "منزل 
اأّدت اإىل وفاة اأحد املمثلني، واإ�سابات بليغة لدى 
اآخرين، بعد اهتياج مفاجئ ل�سامبانزي، ُي�سَتغّل 

يف الت�سوير، هاجمهم ب�سرا�سة.
واأجعل  �ساأهينك،  "�ساأطرح عليك قذارًة بذيئة. 
التقدميية  العبارة  تقول  عربًة/فرجًة".  منك 
جُم�ّسدًة  "ناحوم"،  �سفر  م��ن  امل�ستقاة  للفيلم، 
ع��رب ل��ه��ج��ة ال��وع��ي��د والزدواج����ي����ة ال��ك��ام��ن��ة يف 
العربة  ملعنيي  احل��ّم��ال��ة  "�سبكتاكل"،  م��ف��ردة 
الإن�سان  ع��الق��ة  يف  الكامنة  الّلعنة  وال��ف��رج��ة، 
الفرجة،  طق�ض  ي�سحره  ح��ني  ال��ع��امل،  ب�سورة 
اأ�سواء الف�سول، حتى لو اقت�سى  اإىل  فينجذب 
ت��ق��ع يف عمق  ي��ت��ن��ازل ع���ن خ�����س��ائ��ل  اأْن  الأم�����ر 

�ض. اإن�سانيته، كالتعاطف والرتفع عن التل�سّ
اإىل ال�����س��ه��رة وامل�������ال، ي��ج��ه��د الأخ������وان  ���س��ع��ي��اً 
على  الغام�ض  اجل�سم  ظهور  توثيق  يف  ه��اْي��ُود 
ا�سطرابات  ب�����س��ب��ب  ل���ك���ْن،  م��راق��ب��ة.  ك���ام���ريات 
التيار الكهربائي وظواهر اأخرى غريبة، تف�سل 
ُيدعى  تقنيٍّ  خدماِت  اإىل  فيلجاآن  حماولتهما، 
ِب��ري��ا(، يعمل يف متجر  اأجن��ل توّري�ض )ب��ران��دن 

جت��ه��ي��زات اإل��ك��رتون��ي��ة، وي��ع��ر���س��ان ع��ل��ى مدير 
اآن��ت��ل��رز ه��و���س��ت )مايكل  امل��خ�����س��رم  ال��ت�����س��وي��ر 
غري  بكامريا  اجل�سم  ���س��ورة  التقاط  وينكوت( 

كهربائية.
ُي��ف��ي��د ج�����وردان ب��ي��ل، ك��ال��ع��ادة، م��ن جت��رب��ت��ه يف 
نربتها،  يف  مفارقة  مواقف  ل�سوغ  الكوميديا، 
اإي��ق��اع��ه��ا ب��ني حل��ظ��ات ت��وّت��ر م�سدود،  ي��ت��ن��اوب 
ارتخاء،  هدنة  تليها  الأن��ف��ا���ض،  يحب�ض  وت��رّق��ب 
يت�ساعد فيها من�سوب التوّتر تدريجياً، جمّدداً. 
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اخ���ت���الل اليومي  ي��ت��ي��ح  حت������ّوٌل 
الفانتازي واملرعب، املتج�ّسد  العتيادي، وت�سّلل 
هنا يف ظاهرة اجل�سم الغريب، التي يقاربها بال 
�سّك، امتداداً لن�سق اأفالم هوليوودية م�سهورة، 
 )1977( الثالث"  ال�����س��ن��ف  م���ن  ك�"لقاءات 
و"حرب العوامل" )2005( ل�ستيفن �سبيلربغ، 
�سامالن،  ن��اي��ت  لأم.   )2002( و"اإ�سارات" 
وه��م��ا م���ن اأب�����رز م���ن اأّث������روا يف اأ���س��ل��وب��ه. لكّنه 
وانخراٍط  تفّرٍد  نف�سه، على  الوقت  يحر�ض، يف 
فيلميه  يف  ل����ه  ���������ض  اأ�����سّ ج����م����ايل،  م�������س���روع  يف 
تطبع  التي  احليوانية  ثيمة  قوامه  ال�سابقني، 
نظرته لل�سخ�سيات/الكائنات املناوئة، كما تعرّب 

عنها تفا�سيل حتذير اأوتي�ض جونيور من النظر 
ومواجهته  الف�سائي،  الكائن  عيني  يف  مبا�سرة 
اجلاحمة،  الأح�سنة  تروي�ض  �سكل  تّتخذ  التي 
ي�سعى  اأر���س��ي،  ح��ي��واٍن  ك��اأّي  ت�سّرفاته  ومقاربة 
ي�سري  م��ا  ك��ّل  واف��رتا���ض  منطقته،  حماية  اإىل 

عليها.
مع  الأرواح  ��ا���س��ي  م�����سّ  � ال��ِب��ي�����ض  جت��ّم��ع  ب��ع��د 
Get Out، ثّم �سعود  منتج اأر�سي ه��ادئ، يف 
 ،Us القرناء العدوانيني من حتت الأر���ض، يف 
الأعلى،  اإىل  نظرتها   Nope �سخ�سيات  ترفع 
ملواجهة عدوٍّ اأ�سر�ض واأغرب، ُيحيل هذه املّرة اإىل 
بالذنب  ال�سعور  مُبرّكب  ُمثقل  جماعي  لوع��ي 
اإىل درجة  من نزعة الن�سياع للفرجة ال�سهلة، 
ال�ستعرا�ض،  �سيطان  مع  فاو�ستي  اتفاق  عقد 
 � امل��خ��رج  يبّثها  ع���ّدة  تفا�سيل  وامل��ب��ت��ذل.  املُ��ه��ني 
كاتب ال�سيناريو تدعم هذه القراءة، منها م�سهد 
ينطوي  ال���ذي  فّكيه،  الف�سائي  الكائن  اإخ���راج 
على اإ�سارة مزدوجة حتاكي �سكل الكامريا )اأداة 
ال�ستعرا�ض(،  اأ�سكال  ك��ّل  التقاط  "جرمية" 
والفانتازيا  املغامرة  م�ساهد  اأك��رث  اأح��د  وحُتيي 
اأف�سح  ح��ني  ال�سينفيلية،  ال��ذاك��رة  يف  ت��ر���ّس��خ��اً 
املقّزز يف حتفة جون  الوح�ض املفرت�ض عن فّكه 
مكترينان "املفرت�ض )Predator("، املنجزة 
�سوارزنيغر  اأرن��ول��د  ي��ت��وّج��ه  كما   .1987 ع��ام 
بالعبارة  ل��ه  املُ���راف���ق  ال��ك��وم��ان��دو���ض  ف��ري��ق  اإىل 
عند  قتله"،  ن�ستطيع  ينزف،  دام  "ما  امل�سهورة: 
على  للوح�ض  الفو�سفورية  ال��دم��اء  اآث���ار  روؤي���ة 

اأوراق الأ�سجار.
لالإجهاز  خ��ّط��ت��ه  ع��ن  ج��ون��ي��ور  اأوت��ي�����ض  ُيف�سح 
على الكائن املعتدي، عند اكت�ساف الأ�سياء غري 
وجبته"  "ه�سم  بعد  يلفظها  ال��ت��ي  الع�سوية، 
)اإح�����دى ب�����س��م��ات اأ���س��ل��وب امل���خ���رج، امل��ت��م��ّث��ل��ة يف 
ُتخرب  لكّنها  ذاتها،  بحّد  ب�سرياً  موؤّثرة  لقطات 
اأ�سا�سي  ���س��ردي  تف�سيل  ع��ن  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اأْن  فبو�سعنا  يجوع،  ك��ان  "اإن  ق��ائ��اًل:  للحبكة(، 

جنهز عليه".
ُملهماً  ح��وار معه، مثاًل  بيل، يف  ج��وردان  م  ُيقدِّ
الفرجة،  مع  عالقتنا  الرا�سخة يف  املع�سلة  عن 
بحوادث ال�سري التي تقع و�سط الطريق، فيختّل 
�سري املركبات، وينزعج ال�سائقون. رغم ذلك، ما 
اإْن ي�سل هوؤلء اإىل مكان احلادثة، حتى يوقفوا 
تفا�سيل  يف  النظر  ومُيعنون  تباعاً،  �سّياراتهم 
التل�س�ض  ل�����وازع  ت����اّم  ا���س��ت�����س��الم  يف  احل������ادث، 
املر�سي، ُمت�سّببني يف ت�سكيل �سّف انتظار طويل 
ل  خفّيًة  �سلطة  متتلك  الفرجة  ك���اأّن  وراءه���م. 
ميلك الإن�سان مقاومتها، ُتعّطل ملكاته وُتْبِطل 

تقّدمه اإىل الأمام.
ا�ستعارٌة تف�سح عن فحوى الن�ض، املخباأ يف ثنايا 
فيلٍم بديٍع، ر�ّسخ مكانة جوردان بيل كاأحد اأبرع 
اليوم،  النوع  �سينما  يف  �سني  املتخ�سّ املخرجني 
�ساهق،  �سينمائي  ل�سرح  اأخ���رى  لبنًة  واأ���س��اف 
رغ��م اأّن���ه ل ي��ت��ج��اوز 3 ع��ن��اوي��ن، ل ي��ت��وّرع عن 
�سرب غور الالوعي الب�سري، فت�ستوطنه كائنات 
مفزعة، لي�ست يف اآخر املطاف �سوى مرايا تعك�ض 
ل يف �سخ�سياته الرئي�سية، والوبال  ال�سر املتاأ�سّ
بانتظار  املعا�سر،  الإن�����س��ان  يف  القابع  ال��وخ��ي��م، 

الظروف املوؤاتية خلروجه اإىل الوجود.

 ح�سل فيلم The Menu على تقييم متو�سط من قبل النقاد العامليني، 
التقييمات  ناقدا عامليا من خالل موقع   55 %من قبل  اإىل89   و�سل 
Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العر�ض العاملية 

بداية من يوم 18 نوفمرب اجلارى.

 Searchlight ���س��رك��ة  اإن���ت���اج  م��ن  اجل��دي��د   The Menu ف��ي��ل��م 
لتناول  نائية  اإىل جزيرة  �سابان  زوجان  �سفر  ويدور حول   ،Pictures
الطعام يف مطعم ح�سري، حيث يعد ال�سيف قائمة طعام فاخرة و�سرية، 

وبالتايل حتدث بع�ض املفاجاآت ال�سادمة.

تايلور  اأن��ي��ا  م��ن  ك��ل  ببطولته  ي��ق��وم   The Menu اجل��دي��د  الفيلم   
كاريرو،  امي��ي  ه��ول��ت،  نيكول�ض  ماكتيري،  جانيت  ف��اي��ن��ز،  رال���ف  ج���وي، 
كري�ستينا  ادل�ستني،  ب��ول  ت�ساو،  ه��وجن  لي��ت،  جوديث  ليجويزامو،  ج��ون 

بروكاتو.

تقييم متو�سط لفيلم The Menu من النقاد قبل طرحه عاملًيا

ب�"تّيار الرعب  اأ�سلع مثّلٍث، ا�سطلح على ت�سميته  اأ�سرت )1986(  واآري  اإيغرز )1983(  ميّثل جوردان بيل )1973( وروبرت 
اجلديد"، الذي بعث الروح يف جماليات هذا النوع املتطّلب، بف�سل جانب ب�سري ُمبتَكر للغاية، ومزج ُمثرٍي بني الأنواع، وا�ستغال 
على ثيمات واأبعاد �سيكولوجية، تلم�س هواج�س الع�سر واأكرث مكبوتاته توّغًل يف الل�سعور اجلماعي. توّجٌه يرتافق يف الأفلم 
الأخرية للثلثي، بنزعٍة ترنو اإىل اإحياء الفرجة ال�سينمائية املتوّجهة اإىل اجلمهور العري�س، من دون الركون اإىل و�سفات 

ال�"بلْكبا�سرت" اجلاهز للأخذ، وطموح حقن راديكالية وقتامة يف اأو�سال املاكينة الهوليوودية.

موؤّلف مهوو�س بجماليات الرعب

�سخ�سياته  يف  ل  املتاأ�سّ ال�سر  تعك�ش  مرايا   :"  Nope "
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ما كمية الذرة التي ميكن 
تناولها �سحيا يف اليوم؟

اأعلن الدكتور اأندريه بوبروف�سكي، خبري التغذية الرو�سي، الأ�ستاذ امل�سارك 
يف كلية الطب بجامعة �سانت بطر�سبورغ، اأن الإفراط بتناول الذرة ميكن 

اأن يوؤدي اإىل زيادة الوزن وال�سمنة.
بقطع  ين�سح  ل  "�سبوتنيك" مل���اذا  رادي���و  م��ع  مقابلة  يف  اخل��ب��ري  ويك�سف 

عراني�ض الذرة يف احلقل، وكم كمية الذرة التي ميكن تناولها يف اليوم.
وي�سري اخلبري، اإىل اأن الذرة امل�سلوقة من الأكالت املنت�سرة �سيفا. وحبوب 
الذرة غنية مب�سادات الأك�سدة والفيتامينات والعنا�سر املعدنية، وحتتوي 

على ن�سبة عالية من الألياف الغذائية.
"اإن ما ي�سمى باأمرا�ض احل�سارة، �سببها انخفا�ض ن�سبة الألياف  ويقول، 
الغذائية يف الطعام. ول �سك اأن القلب والأوعية الدموية واجلهاز اله�سمي 
واجلهاز الع�سبي، ت�سبح معر�سة خلطر الإ�سابة بالأمرا�ض يف حالة عدم 

وجود األياف عالية اجلودة يف الأطعمة التي نتناولها".
وي�سيف، ولكن مع ذلك ل ين�سح بتناول الذرة يوميا.

ويقول، "حتتوي الذرة مثل جميع احلبوب على ن�سبة عالية من ال�سعرات 
خالل  ولكن  اليومي.  لال�ستهالك  غذائية  م��ادة  لي�ست  لذلك  احل��راري��ة، 
املو�سم ميكن تناولها عدة مرات يف الأ�سبوع. وميكن لل�سخ�ض البالغ يف كل 
مرة تناول حوايل 200 غرام منها للح�سول على اجلرعة اليومية التي 
يحتاجها اجل�سم". وي�سيف، ولكن عند تناول اأكرث من هذه الكمية، ي�سعر 
ويوؤدي  ال��غ��ازات.  تكون  يف  وزي��ادة  اله�سم  وع�سر  املعدة  يف  بثقل  ال�سخ�ض 

الإفراط بتناول الذرة ب�سورة منتظمة اإىل زيادة الوزن وال�سمنة.
حافة  عند  قطعت  التي  ال���ذرة  عراني�ض  ا�ستخدام  بعدم  اخلبري  وين�سح 

احلقل اأثناء التجوال كما يفعل الكثريون عادة.
ال����ذرة لعلف احل��ي��وان��ات، ول ميكن  ك��ث��رية م��ن  اأ���س��ن��اف  "تزرع  وي��ق��ول، 
التمييز بينها وبني الذرة العتيادية اإل من قبل خبري. وكقاعدة الأ�سناف 
ذلك  العراني�ض بفرتة طويلة، ومع  ن�سوج  امل�ستخدمة كعلف حت�سد قبل 
ل ين�سح بقطع العراني�ض يف احلقل، بل من الأف�سل �سراوؤها. لأن الذرة 

املخ�س�سة لالأكل تكون ذات مذاق لذيذ و خ�سائ�ض ح�سية وا�سحة".

من  احل��دي��ث  الع�سر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
العربي؟  الأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �ساحب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�ستهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
العاملية؟  عطيل  م�سرحية  �ساحب  • من 

- وليم �سك�سبري
نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 

- كلمة اأم�ض 
بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 

- كلمة ال�سمت 

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�ض  اأ�سا�ساً يف ال�سحارى  واأن موطن ال�سب 

الأ�سود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �سواحل  على  يتواجد  والذي  الأنقلي�ض،  هو  الأقوى  الكهربائي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  اأن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي اإىل �سعق وقتل الأ�سماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�ض  هو  )والي�ض(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�سي  والهيكل  اأبي�ض.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
لالأجزاء احلية بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا املرجان النباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة واحدة 
ل�سناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  اأغ�سان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  نادرة  اأحجار �سلبة �سفافة  الكرمية هي  اأن الأحجار  •  هل تعلم 
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  والأحجار  ال�سفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
ال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 

االثنني   21  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13703  
Monday   21    November    2022   -  Issue No 13703

 

الليمون 
ح������ث خ����������رباء ع����ل����ى ت����ن����اول 
اإىل  اإ����س���اف���ت���ه  اأو  ال���ل���ي���م���ون 
فيها  ملا  نظرا  الطعام،  وجبات 
وبح�سب  للج�سم.  منافع  من 
درا�����س����ة ���س��اب��ق��ة ����س���درت عن 
جامعة اأوهايو الأمريكية، فاإن 
الليمون،  رائ��ح��ة  ���س��م  جم���رد 
على  وي�ساعد  الإن�����س��ان  يفيد 
حت�سني مزاجه. ويعد الليمون 

من امل�سادر املهمة لتزويد اجل�سم بالألياف.
فاإن  احل��راري��ة،  ال�سعرات  الليمون ل يحتوي على عدد كبري من  اأن  ومبا 
�سغط  �سبط  ع��ن  ف�سال  ال��زائ��د  ال���وزن  خف�ض  على  ت�ساعد  الثمرة  ه��ذه 
الدم وم�ستوى الكولي�سرتول يف الدم. ويزود الليمون، ج�سم الإن�سان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، لأن الكوب الواحد من ع�سري الليمون ميد الرجل 
اإىل  ي�سل  اأعلى  م�ستوى  امل��راأة فتح�سل على  اأم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�ساعد  الأمر  وهذا  لالأك�سدة،  امل�سادة  مبواده  الليمون  وميتاز   .150%
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�سكل  تنمو  اأن  على  اجل�سم  اأن�سجة 
الأ�سرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. وللح�سول على مادة احلديد 
من الطعام، فيتم اإ�سافة ع�سري الليمون اإىل بع�ض الأطباق ال�سهرية مثل 

ال�سبانخ والوجبات النباتية الأخرى. 

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �سغري  اإىل م�ساعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�سع لها بع�ض احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا 
ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الرتاب 
اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�ض الرتاب لكنه اح�ض بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�سا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 
القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟  هو الن رجل مي�سور احلال جدا 

وقد خ�س�ض بع�ض ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم وهو فقري .

حددت الدكتورة يلينا اإيغناتيكوفا، خبرية التغذية الرو�سية، املواد 
منظومة  تعزيز  على  تناولها،  عن  التخلي  ي�ساعد  التي  الغذائية 
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  رادي��و  وت�سري اخلبرية يف مقابلة مع  املناعة. 
الإفراط بتناول احللويات ي�سعف منظومة مناعة اجل�سم. لذلك 
ازدياد  ف��رتة  يف  ال��غ��ذائ��ي  النظام  م��ن  امل���واد  ه��ذه  با�ستبعاد  تن�سح 
الإ�سابات مبر�ض "كوفيد19-"، لأن التخلي عنها يعزز منظومة 

مناعة اجل�سم.
اأو  الكعك  اأو  الب�سكويت  اأو  بتناول احللوى  الإف��راط  "عند  وتقول، 

اأو اأكرث، �سيلحق  �سرب املياه الغازية املحالة، ثالث مرات يف اليوم 
ال�سرر مبنظومة مناعة اجل�سم. لأن ال�سكر امل�ساف اإىل هذه املواد 
�سيقلل من ن�ساط خاليا منظومة املناعة خالل 2-3 �ساعات بعد 

تناولها. اأي اأن اجل�سم يفقد املقاومة للعدوى الفريو�سية".
وت�سيف، وينتمي مر�سى ال�سكري ومن يعاين من ا�سطراب عملية 
التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اإىل الفئة الأكرث عر�سة لالإ�سابة 
مبر�ض "كوفيد19-". لذلك تن�سح با�ستبعاد هذه املواد من النظام 

الغذائي يف فرتة ازدياد الإ�سابات بهذا املر�ض.

التخلي عن بع�ش املواد الغذائية 
يعزز منظومة املناعة

عمل فني للفنان الت�سكيلي الفرن�سي املعا�سر رينود خرييز ، خلل معر�س »اأبواب املمكن«، الفن واخليال 
العلمي  يف متحف بومبيدو ميتز، �سمال �سرق فرن�سا. ا ف ب


