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ملاذا يجب عدم التنف�س من الفم اأثناء النوم؟
�أك�سيد  ث��اين  ب��اإط��اق  لنا  وي�سمح  بالأك�سجني  �جل�سم  �لتنف�س  ميد 
�مل�ساكل يف  بع�س  �أن  �إل  للتنف�س،  �أنفنا  ن�ستخدم  ما  وع��ادة  �لكربون، 
�أفو�ههم،  م��ن  للتنف�س  �لكثريين  ي��دف��ع  ق��د  �لح��ت��ق��ان  مثل  �لأن���ف 

خا�سة �أثناء �لنوم.
على  لها  من�سور  يف  مكيجا  بوجا  �لهندية  �لتغذية  �أخ�سائية  تقول 
�ل��ع��دي��د من  �ل��ف��م ينطوي على  م��ن  �لأط��ف��ال  �إن تنف�س  �إن�����س��ت��غ��ر�م، 
�لأ�سر�ر مثل �عوجاج �لأ�سنان، و�لت�سوهات �خللقية وم�ساكل �لنمو. 
يف حني �أنه ي�سبب ر�ئحة �لفم �لكريهة وم�ساكل �للثة وتفاقم بع�س 

�أعر��س �لأمر��س �ملختلفة عند �لبالغني.
�أث��ن��اء �ل��ن��وم �إىل  �إ���س��اف��ة �إىل م��ا �سبق، ق��د ي���وؤدي �لتنف�س م��ن �ل��ف��م 
�ل�سخري وخ�سونة �ل�سوت، و�ل�ستيقاظ متعباً، و�لتعب �ملزمن، ناهيك 

عن ��سود�د حول �لعينني وت�سوي�س �لدماغ.
وبح�سب بوجا، فاإن �لتنف�س عرب �لفم قد يوؤدي لاإ�سابة بالعديد من 
�لأمر��س �ملزمنة مثل �حل�سا�سية �ملزمنة و�للتهاب �لأنفي �ملو�سمي 
�لطرق  بع�س  بوجا  �قرتحت  وقد  و�لقلق.  و�لربو  �جليوب  و�لتهاب 
عالية  �سي  فيتامني  مكمات  تناول  مثل  �لأن��ف��ي،  �لتنف�س  لتح�سني 
و�لأطعمة  �لنفية،  �جليوب  �ن�سد�د  يفتح  �لذي  و�لكركمني  �جل��ودة، 
�لغنية بالزنك و�ملكمات �لغذ�ئية. وتن�سح بوجا با�ست�سارة �أخ�سائي 
�لتغذية �خلا�س بك حول �جلرعات ومدة تناول هذه �ملكمات لتجنب 

�أي �أ�سر�ر حمتملة، وفق ما �أوردت �سحيفة �إنديان �إك�سرب�س.

احلّمام اإىل  هاتفك  ا�صطحاب  لعدم  تدفعك  اأ�صباب   5
�ملحمولة  �لهو�تف  م�ستخدمي  من   90% �أن  حديثة  در��سة  وجدت 
د�خل  طويلة  �أوقاتاً  ويق�سون  �ملياه،  دورة  �إىل  هو�تفهم  ي�سطحبون 

�حلّمام.
�إىل  �لهاتف  ��سطحاب  لتجنب  تدفعك  �لتي  �لأ�سباب  �أهم  يلي  فيما 

�حلمام، وفق ما �أوردت �سحيفة تاميز �أوف �إنديا:
�جلر�ثيم: �أنت تعر�س هاتفك للجر�ثيم مثل �ل�ساملونيا و�لإ�سريكية 
�لقولونية، عندما تاأخذه �إىل �ملرحا�س، مما يزيد من فر�س �إ�سابتك 

بالأمر��س.
�حلمام،  �إىل  معك  هاتفك  تاأخذ  عندما  بالبو��سري:  �لإ�سابة  خطر 
فاإنك جتل�س لفرتة �أطول مما ينبغي، مما ي�سع �سغًطا غري �سروري 

على �مل�ستقيم، وهذ� بدوره قد يوؤدي �إىل �لإ�سابة بالبو��سري.
�إىل  �حل��م��ام  يف  �لهاتف  ��ستخد�م  ي���وؤدي  �له�سمي:  �جل��ه��از  م�ساكل 
�جللو�س لفرتة طويلة، وهذ� يوؤدي �إىل �ل�سغط على �مل�ستقيم �لذي 

يوؤدي بدوره �إىل تفاقم م�ساكل �جلهاز �له�سمي �ملوجودة م�سبقاً.
�إ�ساعة �لوقت: عندما تاأخذ هاتفك �إىل �ملرحا�س يف �ل�سباح، فاإنك 
تق�سي وقًتا �أطول بكثري مما تق�سيه بدون �لهاتف، وهذ� يوؤدي �إىل 

�إ�ساعة وقتك، وميكن �أن يت�سبب ذلك بالتاأخر عن عملك.
كبرية  فر�سة  فهناك  �حل��م��ام،  �إىل  هاتفك  ت��اأخ��ذ  كنت  �إذ�  �لإدم����ان: 

لزيادة تعلقك بالهاتف وهذ� يزيد من �إدمانك عليه.

مكب نفايات ي�صيب عائلة بنزيف الأنف وال�صداع
على  نفايات  مكب  ب�سبب  غريبة  لأعر��س  بريطانية  عائلة  تعر�ست 

بعد 100 مرت فقط من منزلها.
�لتي  لمي،  �أن��در  نيوكا�سل  يف  �أ�سرتها  مع  �سرتينغر  �سوزي  وتعي�س 
�إليها مع زوجها  �نتقلت  �أن  �لكريهة بعد  �لر�ئحة  يعاين �سكانها من 

يف 2016.
�للحم  بر�ئحة  �لكريهة  �لر�ئحة  �أم لطفلني  �سرتينغر وهي  وقارنت 

�ملتعفن و�للحم منتهي �ل�ساحية.
وحاولت �ل�سيدة بيع �ملنزل يف بد�ية �لعام �ملا�سي للهروب من �لر�ئحة 
�لكريهة، لكن زوجها فقد وظيفته ب�سبب تاأثري جائحة كورونا. وقالت 
"يف يوم عادي، هناك ر�ئحة خفيفة مثل  ل�سحيفة �ستانفورد �ساير: 
ترك �سلة �ملهمات مفتوحة، ولكن يف يوم �سيء، عندما تهب �لرياح 

ويكون �لهو�ء بارد�ً فاإنك تتعب ج�سدياً وت�ساب ب�سد�ع �سديد".
خارج  �لر�ئحة  ه��ذه  ما  يقولون:  �لطلبات  تو�سيل  "عمال  و�أ�سافت 
منزلك؟ تنبعث منه ر�ئحة �لرب�ز، و�للحم �ملتعفن، و�للحوم �لقدمية، 
�حلني  ب��ني  ن�سمها  معينة  ر�ئ��ح��ة  وه��ن��اك  �مل�ستعملة.  و�حل��ف��ا���س��ات 
و�لآخر، ر�ئحة كيميائية لذعة حترق موؤخرة حلقك وجتعل عينيك 

تدمعان ب�سكل م�ستمر".
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اأ�صبوع املو�صة يف لندن ي�صهد عرو�س الأزياء 
عادت عرو�س �لأزياء �إىل لندن �جلمعة بعدما �أدت جائحة كوفيد19- �إىل 
�إجر�ء بع�سها �فرت��سياً عرب �لنرتنت يف �إطار �أ�سبوع �ملو�سة يف �لعا�سمة 
�لربيطانية �لذي يحمل �أمًا لقطاع �لأزياء بعد رفع معظم �لقيود �لتي 

فر�ست للحد من تف�سي �لفريو�س.
ففي �سباط/فرب�ير �لفائت، �أقيم �أ�سبوع �ملو�سة يف لندن بن�سق �فرت��سي 
بالكامل نظر�ً �إىل حظر تنظيم عرو�س بح�سور �جلمهور يف ظل �لإغاق 

�لتام.
�إع��ادة فتح �لأن�سطة  "فيعود هذ� �حل��دث �ل��دويل ليج�ّسد   ، �مل��رة  �أم��ا هذه 
�لثقافية يف لندن بعد طول �نتظار"، بح�سب هيئة "بريتي�س فا�سن كاون�سيل" 
ربيع  لت�سكيلة  �ملخ�س�سة  �خلم�سة  �لأي��ام  برنامج  وي�سمل  للقطاع.  �ملمثلة 
2022 و�سيفها 28 عر�ساً، بينها مل�سممني معروفني كالربيطاين �إدو�رد 
�لتي حتتفل  �سيمون رو�سا  �لإيرلندية  �أو  �ل�سربية روك�ساند�  �أو  كر�ت�سلي 

عامتها �لتجارية بالذكرى �ل�سنوية �لعا�سرة لتاأ�سي�سها.
وبد� لفتاً غياب ��سمني بارزين هما ع�سو فرقة "�سباي�س غريلز" �ل�سابقة 

م�سممة �لأزياء فيكتوريا بيكهام، ود�ر "بوربوري".
�سمل  عاماً(   28( نا�س  �سول  للم�سمم  بعر�س  �جلمعة  �لأ�سبوع  و��سُتهل 
ت�سكيلة ماب�س ريا�سية ي�ستعيد من خالها �سنو�ت مر�هقته يف هاكني، 

�أحد �أحياء �سمال �سرق لندن.
وت��ط��ب��ع ح��ري��ة �حل��رك��ة �أزي����اء ن��ا���س، وه���و �أي�����س��اً ر�ق�����س وم�سمم رق�س، 
لاإز�لة.  قابلة  للر�أ�س  �أغطية  �أو  باأكمام  �ن�سيابية  قطع  يف  ذلك  ويتج�سد 
و�أجرى نا�س تعديات على �لقمي�س �لق�سري �لأكمام �لذي ي�سّكل جزء�ً ل 

يتجز�أ من �لزي �ملدر�سي �لإنكليزي توفر �إطالة �أنيقة ومريحة.

حماولت لإنقاذ اأكرب 
�صجرة يف العامل من حريق 

قالت وكالة �ملتنزهات �لوطنية �إن �أطقم 
تغليف  �إىل  �ل��ت��ج��اأت  �حل��ر�ئ��ق  مكافحة 
�أ�سجار �ل�سيكويا �لعماقة  جذور بع�س 
�سمن  ل����ل����ن����ري�ن  م����ق����اوم����ة  ب���اأغ���ط���ي���ة 
�لأ�سجار  لإن��ق��اذ  �مل�ستميتة  حم��اولت��ه��ا 
�ل�سجرة  فيها  مب��ا  �لرت���ف���اع،  �ل�ساهقة 
�سريمان"  "�جلرن�ل  ����س��م  حتمل  �ل��ت��ي 

وهي �أكرب �سجرة يف �لعامل.
م��ن ع�سر�ت  و�ح���د  وه���و  �حل��ري��ق،  �أدى 
مو�سم  يف  غ��رب��ي��ة  ولي������ات  يف  �ن��دل��ع��ت 
�حل��ر�ئ��ق �ل���ذي ب���د�أ م��ب��ك��ر�، �إىل �إغاق 
متنزه �سيكويا �لوطني يف وقت �سابق من 
�لدخان  وت��رك غالة من  �لأ�سبوع  هذ� 
�لكثيف تلف �ملنطقة يف �ساعة مبكرة من 
�سباح �جلمعة. وقالت بلدة ثري ريفرز 
تقريبا  �لطريق  منت�سف  يف  �ل�سغرية، 
فر�ن�سي�سكو،  و�سان  �أجنلي�س  لو�س  بني 

�إن نوعية �لهو�ء رديئة يف �لبلدة.
ملعلومات  �لحت���ادي���ة  �مل��ن��ظ��وم��ة  وق��ال��ت 
�لذي  �حلريق  �إن  "�إن�سويب"  �حل���و�دث 
عن  وجن��م  كومبلك�س  ك��ي��ه.�إن.ب��ي  �ُسمي 
و�متد  ت�سخم  �آخرين  حريقني  �ندماج 

على م�ساحة تزيد عن 11 �ألف فد�ن.

تلوث الهواء وال�صو�صاء يعّر�س الأطفال 
خلطر اأكرب للإ�صابة مبر�س ال�صمنة �ص 23

خبري: لهذا ال�صبب جتنب تنظيف 
اأ�صنانك بالفر�صاة بعد الإفطار مبا�صرة

قد يبدو من �ملنطقي �أن ينظف �ملرء �أ�سنانه بالفر�ساة مبا�سرة بعد تناول وجبة �لإفطار 
قد  �ملمار�سة  هذه  �إن  يقولون  �لأ�سنان  �أطباء  لكن  منتع�سة،  عطرة  �أنفا�س  على  للحفاظ 

ت�سكل خطر�ً على �سحة �لأ�سنان.
يقول طبيب �لأ�سنان �لربيطاين �لدكتور ريت�سارد ماركيز، �إن تنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة 
يف �لدقائق �لتي تلي �أي وجبة يعترب فكرة �سيئة، لأنه قد يوؤدي �إىل �إتاف �لأ�سنان و�إز�لة 

بريقها �لأبي�س.
بعد �لأكل  “ �ملينا �لتي تك�سو �لأ�سنان ت�سعف موؤقتاً  وي�سرح �لدكتور �سبب ذلك قائًا: 
ب�سبب �لأحما�س �ملوجودة يف �لطعام، لذ� فاإن غ�سل �لأ�سنان بالفر�ساة بعد تناول �لطعام 

مبا�سرة يعر�س �ملينا للتلف”
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  �لتي  و�مل�سروبات  “�لأطعمة  ماركيز:  �لدكتور  وي�سيف 
تاآكل  با�سم  تعرف  عملية  وه��ي  �أ�سنانك،  حتمي  �لتي  �ملينا  ت��اآك��ل  يف  تت�سبب  �لأح��م��ا���س 
�أ�سنانك من خال جعلها �أكرث عر�سة للت�سبغ، ويفتح �لباب  �لأ�سنان. هذ� يغري مظهر 
للبكترييا �لتي ميكن �أن ت�سبب �لت�سو�س” ويوؤكد �لدكتور ماركيز على �أن �ملينا هي عن�سر 
مهم لأنها متثل �أحد حو�جز �جل�سم �لتي حتمي �لأ�سنان، ول ميكن ��ستعادتها �إذ تعر�ست 
بعد  �لأ�سنان  بتنظيف  ماركيز  �لدكتور  يو�سي  بها.  �لعتناء  �ل�سروري  من  لذ�  للتلف، 
�أو 10 دقائق على �لأقل قبل تناول �لطعام، للتاأكد من  �لطعام،  تناول  من  دقيقة   30
بعملها وحماية  للقيام  �لفر�سة  لها  �أتيحت  �لأ�سنان قد  �لن�سطة يف معجون  �ملكونات  �أن 

�لأ�سنان، حتى ت�ستعيد مينا �لأ�سنان قوتها و�سابتها.

نطاق الكولي�ضرتول ال�ضار
وبينما يعترب نطاق �لكولي�سرتول �ل�سار، �لذي يرت�وح بني 
100 و129 ملغم-دي�سيلرت مقبول لاأ�سخا�س، �لذين ل 
يعانون من م�ساكل �سحية، يعد هذ� �مل�ستوى مرتفعا لدى 
مرتبطة  ع��و�م��ل  لديهم  م��ن  �أو  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �مل�سابني 

بخطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب.
�مل�ساب  �ل�سخ�س  يهدف  �أن  ينبغي  ق��ائ��ًا:  �سبور  و�أو���س��ى 
ع��و�م��ل مرتبطة بخطر  ل��دي��ه  �ل���ذي  �أو  �ل��ق��ل��ب  ب��اأم��ر����س 
كان  �أو  و�ل�سمنة،  �ل�سكري  مثل  �لقلب،  باأمر��س  �لإ�سابة 
كولي�سرتول  م���ن  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �إىل  م��دخ��ن��ا، 
ملغم-  70 م��ن  �أق����ّل  �ل�سار"  "�لكولي�سرتول   LDL
دي�سيلرت، ونوؤّكد �أن كل زيادة يف هذ� �لكولي�سرتول مبقد�ر 
قلبية  بنوبة  �لإ���س��اب��ة  رف��ع خطر  �إىل  ت���وؤدي  و�ح���دة  نقطة 

بن�سبة 25%".
�لتي  �لعو�ئق،  من  �لكثري  ثّمة  �أن  �سبور  �لدكتور  و�أو���س��ح 
تلعبه  �ل��ذي  و�ل���دور  �لكولي�سرتول  �أرق���ام  فهم  دون  حت��ول 
هذه �لأرق��ام يف �حلّد من خماطر �أمر��س �لقلب و�لأوعية 
�لدموية، م�سدد� على �أن هذه �لعو�ئق "تتطلب نهج تدخل 

متعّدد �مل�ستويات من �لأطباء و�ملر�سى على �ل�سو�ء".

 LDL ك��ول��ي�����س��رتول  ن��ط��اق  "يختلف  و�أ����س���اف م��و���س��ح��اً: 
�ملعر�س  �ل�سخ�س  ع��ن  �ل�سليم  �ل�سخ�س  ل��دى  �مل�ستهدف 
�إذ� مل يكن  لعو�مل �خلطر، وهذ� �لأمر قد ي�سبح م�سلا 
�مل�ستويات  �سمن  �أن��ه��م  يظنون  ق��د  �مل��ر���س��ى  لأن  مفهوما؛ 
�مل�ستهدفة يف حني �أنهم ما ز�لو� يف �لو�قع معر�سني خلطر 
كبري. ومن �لأ�سياء، �لتي ينبغي فهمها �أن �لأطعمة �لغنية 
بالكولي�سرتول ل توؤثر يف م�ستويات �لكولي�سرتول �ملوجودة 
منط  تغيري  ف��اإن  لهذ�  فيها،  �جلينات  توؤثر  مثلما  �ل��دم  يف 

�حلياة وحده ل يكفي لعاج �مل�سكلة".

داء ال�ضكري
وي��ع��د د�ء �ل�����س��ك��ري، م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، ع��ام��َل خ��ط��ر �آخر 
�لقلبية  ب��الأم��ر����س  �لإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  يف  يت�سبب 
�أي�سا من�سب  ي�سغل  �لذي  �لدكتور �سبور،  وقال  �لوعائية. 
لندن  كوليدج  �إمربيال  مركز  يف  �لقلب  �أمر��س  ��ست�ساري 
�أكرث  �ل�سكري  مب��ر���س  �مل�سابني  �لأ���س��خ��ا���س  �إن  لل�سكري 
و�لأوعية  �لقلب  ب��اأم��ر����س  ل��اإ���س��اب��ة  غ��ريه��م  م��ن  عر�سة 

�لدموية مبا يرت�وح بني مرتني و�أربع مر�ت.
و�أو�سح �أن مقاومة �لأن�سولني تت�سبب يف ت�سّكل �لكولي�سرتول 

�حلميد  �لكولي�سرتول  م��ن  فتقلل  طبيعية،  غ��ري  ب�����س��ورة 
و�لدهون  �ل�����س��ار  �ل��ك��ول��ي�����س��رتول  م��ن  وت��زي��د   )HDL(
�لثاثية، وهي �لدهون �ل�سمعية، �لتي متّد �جل�سم بالطاقة، 
كان  و�إن  حتى  قلبية،  بنوبة  �لإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  ي��زي��د  م��ا 
حتّكما  �ل��دم  يف  �ل�سكر  مب�ستويات  يتحّكم  �ل�سكري  مري�س 
جيد�، �لأمر �لذي ي�ستدعي مر�قبة �لكولي�سرتول و�حلفاظ 
عليه يف �لنطاق �ل�سحي �ملنا�سب لل�سخ�س، وهو ما يقرتن 
عادة باتباع نهج قائم على مزيج من �لعاد�ت �ملعي�سية �جليدة 

و�لأدوية و�ل�ستاتينات �خلاف�سة للكولي�سرتول.

فرط كولي�ضرتول الدم العائلي
ت�سخي�س  ع��دم  �أخ��رى،  ناحية  من  �سبور،  �لدكتور  ويعترب 
لرتفاع  �آخ��ر  مهما  �سببا  �لعائلي  �ل��دم  كولي�سرتول  ف��رط 
م�ستويات �لكولي�سرتول، و��سفا هذه �حلالة �ملر�سية باأنها 
عيب ور�ثي يف طريقة تدوير �جل�سم للكولي�سرتول �ل�سار.

ولديهم  �لعائلي  �لدم  كولي�سرتول  بفرط  �مل�سابون  ويولد 
م�ستويات عالية من كولي�سرتول LDL قد تتجاوز 190 
�إذ� مل يتم �لتعامل بطريقة  ملغم-دي�سيلرت مبرور �لوقت، 

�سحيحة مع هذه �مل�سكلة.

اإعادة الربيق اإىل اأول 
�صاعة دقاقة يف م�صر

�ل�ساعة  �إ�����س����اح  �أع����م����ال  �ن��ت��ه��ت 
�لدين  ���س��اح  ق��ل��ع��ة  �ل��ع��ت��ي��ق��ة يف 
ب��ع��د عقود  ب���ال���ق���اه���رة،  �لأي����وب����ي 
�ل���ت���وق���ف، يف جتربة  م���ن  ط��وي��ل��ة 
�لتحديات،  م��ن  �ل��ك��ث��رية  ���س��ه��دت 
�لآثار  �أو�سح رئي�س قطاع  وفق ما 
�أ�سامة  و�ل��ق��ب��ط��ي��ة،  �لإ����س���ام���ي���ة 
م�سر  �إىل  ج��اءت  �ل�ساعة  طلعت. 
ملك  م���ن  ك���ه���دي���ة،   1846 ع����ام 
حممد  �إىل  فيليب  لوي�س  فرن�سا 
ب�����رج معدين  ب���ا����س���ا، د�خ������ل  ع���ل���ي 
�لزجاج  و�أل��و�ح  بالنقو�س  مزخرف 
م�سلة  م��ن��ح��ه  ع���ل���ى  رد�  �مل����ل����ون، 
رم�سي�س �لثاين من �أجل و�سعها يف 

ميد�ن كونكورد مبدينة باري�س.
و�لآث�����ار  �ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  و�أك�����دت 
�مل�سرية يف بيان ر�سمي، �أن �لنتهاء 
�ل��دق��اق��ة مت  �ل�����س��اع��ة  م��ن ت�سغيل 
باأياد م�سرية خال�سة، وجاري �لآن 
لعودتها  �ل��ازم��ة  �لتجارب  �إع���د�د 
للحياة، لتدق �أجر��سها من جديد 
�أوق�����ات حم����ددة. ويتحدث  خ���ال 
�لإ�سامية  �لآث�����ار  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 
و�لقبطية عن كو�لي�س �إ�ساح �أول 
�ساعة دقاقة بتاريخ م�سر، قائا: 
رغم  �ل��ت�����س��غ��ي��ل  �أع���م���ال  "جنحت 
كبرية متت  �ملهمة. جهود  �سعوبة 
على مد�ر عامني و�سيتم ��ستخد�م 
�ل�ساعة ب�سورة ر�سمية يف �لأ�سابيع 
�لرتو�س  من  �لنتهاء  بعد  �ملقبلة 

�لنهائية".

هاندا اأرت�صيل تلعب 
قطها ب�صورة عفوية

�ل��رتك��ي��ة  هاند�  �ل��ن��ج��م��ة  ن�����س��رت 
�أرت�سيل  �سورة جديدة يف �سفحتها 
�لتو��سل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �خل���ا����س���ة 
باإطالة  فيها  ظهرت  �لجتماعي 
�أرت�سيل  وت��رك��ت  �أن��ي��ق��ة.  ك��اج��و�ل 
كتفيها  ع���ل���ى  م��ن�����س��دل  ���س��ع��ره��ا 
�لأنظار،  لفتت  ناعمة  بت�سريحة 
كما �إرتدت توب نيلية �للون وجينز 

ما جاد �إطالتها عفوية وجماًل.
 Glamour جم����ل����ة    وك����ان����ت 
�لنجمة  �إخ�����ت�����ارت  ق����د  �ل���ع���امل���ي���ة 
�أرت�����س��ي��ل كاأجمل  ه��ان��د�  �ل��رتك��ي��ة 
�مر�ة يف عام 2021 ، �لأمر �لذي 
���س��ّك��ل ���س��ج��ة ك��ب��رية ع��ل��ى مو�قع 
عرّب  �ل��ذي  �لجتماعي،  �لتو��سل 
ت�ستحق  �لتي  ب� هاند�  �إعجابه  عن 
فعا هذ� �للقب. على �سعيد �آخر 
�أرت�سيل  ه��ان��د�  ن�����س��رت  ق��د  ك��ان��ت 
�خلا�سة  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ق����ي  �����س����ورة 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  على 
ظهرت فيها بكامل �أناقتها بف�ستان 

كا�سيكي مثري.

هذه خماطر �صوء تقدير م�صتويات الكولي�صرتول الطبيعية

باأمرا�ض  امل�ضابني  من  الكثري  اإن  �ضبور  هاين  الدكتور  قال 
الإ�ضابة  بخطر  مرتبطة  ع��وام��ل  لديهم  مم��ن  اأو  القلب 
الكولي�ضرتول  م�ضتويات  على  يحافظون  ل  القلب  باأمرا�ض 

املنا�ضبة ملنع الإ�ضابات القلبية والوعائية احلادة.
والأوعية  القلب  معهد  يف  القلب  اأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  واأو�ضح 
الدموية مب�ضت�ضفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" وفقا ملا نقلته 
اأن كمية الكولي�ضرتول ال�ضار  اأ،  وكالة الأنباء الأملانية د ب 

�ضكل  على  ترتاكم  اأن  ميكن  اجل�ضم  يف  الزائدة   )LDL(
لويحات على جدران ال�ضرايني، ما يوؤدي 

الدم  تدفق  ومنع  ت�ضييقها  اإىل 
اإىل القلب، ما قد يت�ضبب يف 

قلبية  اإ���ض��اب��ات  ح��دوث 
اإذا  وع���ائ���ي���ة،  اأو 

ُت��رك ه��ذا الأمر 
ع���الج  دون 

منا�ضب.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أجن��زت جامعة 
تتمثل  �ل�سناعي  �لذكاء  خمترب�ت  بر�مج 
بالعمل على تطوير نظام مر�قبة �ل�سحة 
يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �مل��و�ط��ن��ني  ل��ك��ب��ار  �لنف�سية 
�لت�سخي�س �ملبكر لأمر��س �ملخ �مل�ستع�سية، 

كاأمر��س �خلرف و�لزهامير .
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  خم��ت��رب  يعمل  ك��م��ا   
و�لروبوتات يف �جلامعة و�لذي يعترب جزء�ً 
�لر�بعة،  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  منظومة  م��ن 
من  بتبنيها  �لإم����ار�ت  جامعة  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
جوهرية  خم��ت��رب�ت  خم�سة  �إن�����س��اء  خ��ال 
لدعم م�سرية �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف 

�لدولة .
�لنجار-�أ�ستاذ  ف������ادي  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د 
وهند�سة  �حل��ا���س��وب  ع��ل��وم  بق�سم  م�����س��ارك 
�ل����ربجم����ي����ات، وم����دي����ر خم���ت���رب �ل����ذك����اء 
حر�س  و�ل�����روب�����وت�����ات-�أن  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
جامعة �لإمار�ت على مو�كبة تطور تقنيات 

يف  �ل�سناعي  �ل��ذك��اء  دور  وتعزيز  �لتعليم 
�حلديثة،  �لأكادميية  و�لرب�مج  �لدر��سات 
�لتي ت�سعى من خالها لارتقاء مبنظومة 
�لأكادميية  و�مل��ن��اه��ج  �ل��رب�م��ج  خم��رج��ات 
و�لرب�مج  �خل��ط��ط  متطلبات  تلبي  �ل��ت��ي 
�ل�سرت�تيجية للدولة ��ستعد�د�ً للخم�سني 
عاماً �لقادمة، و�لحتفاء باليوبيل �لذهبي 
خمترب�ت  ب��ر�م��ج  �إن  و�أ����س���اف:  ل��ل��دول��ة. 
�ل���ذك���اء �ل�����س��ن��اع��ي يف �جل��ام��ع��ة �ل��ت��ي مّت 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير  ت��ت��م��ث��ل  �إجن����ازه����ا، 
�ل�����س��ح��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة لكبار  ن��ظ��ام م��ر�ق��ب��ة 
حالتهم،  تطور  م�ستقبل  وتنبوؤ  �ملو�طنني 
بالعتماد على �لروبوت "�أبو�سيف"، �لذي 
من  تقني  وبدعم  �ملخترب  يف  وط��ّور  مم  �سُ
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  مايكرو�سوفت  �سركة 
�لروبوت باحلديث  يقوم  و�أفريقيا. بحيث 
تغري�ت  وماحظة  �ملحتملني  �ملر�سى  مع 
تعابري وجوههم و�سا�سة حديثهم و�سرعة 
و�إعطاء  �ملختلفة،  للموؤثر�ت  ��ستجابتهم 
تقارير �سريرية مبدى ن�سبة وجود خماطر 

�لروبوت  ي�ستخدم  ل��ه��م.  �إدر�ك�����ي  ���س��ع��ف 
�ملدعومة  �ل�سطناعي  �لذكاء  خو�رزميات 
 Azure Cognitive Services ب
و�لتي يتوقع �أن يكون له م�ستقبًا و�عد�ً يف 
�لت�سخي�س �ملبكر لأمر��س �ملخ �مل�ستع�سية، 

ك��اأم��ر����س �خل���رف و�ل���زه���امي���ر.  ويتوقع 
�ل�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  ي��ك��ون  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون 
و�لتعلم �لعميق �لدور �لأعظم يف ت�سخي�س 
�لأم��ر����س ب�سرعة ودق��ة �أك��رب، قد تتجاوز 
للروبوتات  و�سيكون  �لب�سرية.  �ل��ق��در�ت 
وم�ساعدة  مر�قبة  يف  دور�ً  �لذكية  �ملنزلية 
يف  �خلا�سة  �لحتياجات  وذوي  �ل�سن  كبار 
من  �لتاأكد  مثل  �ليومية،  �حلياة  �أن�سطة 
ت��ن��اول �ل�����دو�ء، وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى �إع���د�د 
ممار�سة  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م  ط��ع��ام��ه��م، 
�أن�سطتهم  وم��ت��اب��ع��ة  و�حل���رك���ة  �ل��ري��ا���س��ة 
حلالتهم  يومية  تقارير  و�إن�ساء  �ليومية 

للت�سريع �لتدخل �لطبي وقت �حلاجة.
تعاي�س  مبد�أ  مع  ومتا�سياً  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ار 
يقوم   ،19 كوفيد  بعد  ملا  �لعلمي  �لقطاع 
�لذكاء  على  تعتمد  �آليات  بتطوير  �ملخترب 
�ل����س���ط���ن���اع���ي و�ل���ت���ع���ل���م �ل��ع��م��ي��ق ميكن 
�سو�ء  �لدر��سية،  �لف�سول  يف  ��ستخد�مها 
درجة  ملتابعة  �ف��رت����س��ي��ة،  �أو  فعلية  ك��ان��ت 
�لف�سل  �أثناء  �ن�سغالهم  �أو  �لطاب  �نتباه 

�لدر��سي وت�سليط �ل�سوء على �هتماماتهم 
و�إن�ساء  �ل��ع��ق��ل��ي��ة،  وق��در�ت��ه��م  �ل�سخ�سية 

لة بها ملعلم �لف�سل.  تقارير ُمف�سّ
وقال: " ت�ساهم هذه �لآليات يف تخ�سي�س 
وت���ع���زي���ز ورف�����ع كفاءة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ن���اه���ج 
زيادة  �إىل  بالإ�سافة  �أق��ل،  بجهد  �ملعلمني 
�لتعلم  على  وم�ساعدتهم  �لطلبة  حت�سيل 
ب�سكل �أكرث فعالية. ويعتقد �أن دمج �لذكاء 
�ملحرك  �سيكون  �لتعليم  يف  �ل�سطناعي 
قادمة  تعليمية  حت��دي��ات  ملوجة  �لرئي�سي 
و�لطلبة  �ملعلمني  ت��خ��دم  وف��ّع��ال��ة  مبتكرة 
على حدٍّ �سو�ء، وت�ساهم يف ت�سكيل �لأ�س�س 
وحت�سني  و�ل��ت��ع��ل��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ع�����س��ري��ة 
�مل��م��ار���س��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ون���و�جت���ه���ا. فمن 
�ملناهج  �ستكون  �ل�سطناعي  �لذكاء  خال 
لتلبية  وتكيفاً  ديناميكية  �أك��رث  �لتعليمية 
�لحتياجات �لتعليمية �لفردية لكل طالب 
�ملجتمع،  �ح��ت��ي��اج��ات  لتائم  وحم��وري��ت��ه��ا 
وه����ذ� م���ا ت��ه��دف �إل���ي���ه ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت 

جامعة �مل�ستقبل."

•• دبي- الفجر

 Johnson( أعلنت جون�سون كونرتولز�
بور�سة  يف  )�مل����درج����ة   )Controls
ن��ي��وي��ورك: ج��ون�����س��ون ك��ون��رتول��ز �إن����ك(، 
�ل�������س���رك���ة �ل���ع���امل���ي���ة �ل������ر�ئ������دة يف جم���ال 
و�مل�ستد�مة، عن  و�ل�سحية  �لذكية  �ملباين 
�سر�كتها مع �سلطة و�حة دبي لل�سيليكون، 
�لهيئة �لتنظيمية لو�حة دبي لل�سيليكون، 
�ملتكاملة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �حل����رة  �مل��دي��ن��ة 
دبي  يف  للتكنولوجيا  روت�س�سرت  وجامعة 
ذكي  ج��ام��ع��ي  ح����رم  �أول  ل��ت��ق��دمي  وذل�����ك 

و�سحي وم�ستد�م من نوعه يف �ملنطقة.
�لرئي�س  نائب  ماكجينتي،  كاتي  وق��ال��ت   
وم�سوؤولة �ل�سوؤون �حلكومية و�لتنظيمية 
جون�سون  يف  �ل�����س����ت����د�م����ة  وع���م���ل���ي���ات 
كونرتولز  جون�سون  :"تقدم  ك��ون��رتول��ز 
يف جميع �أنحاء �لعامل يد �لعون لل�سركات 
و�حلكومات و�ملوؤ�س�سات �لعاملية مل�ساعدتهم 
�لطموحة.  �ل�ستد�مة  �أه��د�ف  حتقيق  يف 
�ل��رق��م��ن��ة ع��ام��ًا م�����س��اع��ًد� رئي�سًيا  وُت��ع��د 
�أه����د�ف  لتحقيق  و�مل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل�����س��رك��ات 
�لكربون،  من  و�خلالية  �ملتجددة  �لطاقة 
و�ملو�هب  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  ُيعد  كما 
يف  �مل�ساهمة  �ل��ع��و�م��ل  �أه���م  م��ن  �ملنا�سبة 

حتقيق �لنجاح.".
�إعد�د  يف  �مل�ساهمة  :"ي�سعدنا  و�أ���س��اف��ت   
�جليل �لقادم من قادة �لبتكار من خال 
�لبنية  من  للتعلم  �لفر�سة  �لطاب  منح 
 OpenBlue ملن�سة  بالكامل  �ملفتوحة 
كونرتولز.  بجون�سون  �خلا�سة  �لرقمية 
ميكننا مًعا �لعمل لدعم عمليات �لتخل�س 
من �لكربون من �ملباين، �لتي متثل حو�يل 
ويعترب  �لعاملية،  �لنبعاثات  من   40%
ذلك مك�سًبا جلميع �لأطر�ف �ملعنية، حيث 
يقلل  و�لنبعاثات  �لطاقة  هدر  خف�س  �إن 

ا." من تكاليف �لطاقة �أي�سً
جهود  بدعم  كونرتولز  جون�سون  وتلتزم 
�ملبذولة  لل�سيليكون  دب���ي  و�ح����ة  ���س��ل��ط��ة 
وخف�س  �ل����س���ت���د�م���ة  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��ع��زي��ز 
 OpenBlue لكربون من خال من�سة�
�ستعمل  وب��دوره��ا  بها.  �خلا�سة  �لرقمية 

�ملوؤ�س�سية  �لإد�رة  توظيف  على  �ل�سركة 
 OpenBlue مب���ن�������س���ة  �خل����ا�����س����ة 
جمموعة حلول �لإد�رة �ملوؤ�س�سية �خلا�سة 
مبن�سة OpenBlue )OBEM( يف 
�حلرم �جلامعي �لفريد من نوعه جلامعة 
وذلك  دب���ي،  يف  للتكنولوجيا  روت�����س�����س��رت 
�ملتطور.  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  با�ستخد�م 
�خلا�سة  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة  �لإد�رة  و���س��ُت��م��ك��ن 
�حلرم  م�سوؤويل   OpenBlue مبن�سة 
�مليد�نية  �ل��ب��ي��ان��ات  حتليل  م��ن  �جل��ام��ع��ي 
�ملتعلقة  �لتحديات  جمابهة  يف  للم�ساعدة 
�ستعمل  كما  وحت�سينها.  �ل��ط��اق��ة  ب��ك��ف��اءة 
روت�س�سرت  ج��ام��ع��ة  مت��ك��ني  ع��ل��ى  �مل��ن�����س��ة 
عمليات  �إج���ر�ء  م��ن  دب��ي  يف  للتكنولوجيا 
�لطاقة  ��ستهاك  وقيا�س  �لآنية  �ملر�قبة 
و�ل��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا وحت��ل��ي��ل �ل��ب��ي��ان��ات ذ�ت 
حقيقية  ��ستد�مة  حلول  وتقدمي  �ل�سلة، 
وتقليل  �جل���ام���ع���ي،  �حل������رم  يف  وف���ّع���ال���ة 
�لآث���ار  م��ن  و�حل���د  �لت�سغيلية  �لتكاليف 
 OpenBlue من�سة  تتميز  �لبيئية. 
كونرتولز  بجون�سون  �خل��ا���س��ة  �لرقمية 
�ملباين  حت�سني  ت�ستهدف  �لتي  وخدماتها 
حتقيق  على  بقدرتها  �لأم��ث��ل  �لنحو  على 
جمال  يف  و�أك������رث   50% �إىل  ي�����س��ل  م���ا 
حت�سني كفاءة �لطاقة و�حلد من �نبعاثات 

�لكربون.
تتما�سى هذه �لأهد�ف مع طموح �جلامعة 

و�أع�����س��اء هيئة  �ل��ط��اب  �ملتمثل يف ج��ذب 
يخدم  �قت�ساد  ببناء  �مللتزمني  �لتدري�س 
�جلميع قائم على �لتو�زن وحتقيق �حلياد 
ع���ن مت��ك��ني عمليات  ف�����س��ًا  �ل���ك���رب���وين 
بذكاء  تعمل  بيئة  يف  و�ل��ت��ع��ل��م  �ل��ت��دري�����س 
وك���ف���اءة وم��ت��م��ي��زة م��ن ح��ي��ث �لإج������ر�ء�ت 
�مل��ي�����س��رة و�جل�����ودة. و�جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
دبي  يف  للتكنولوجيا  روت�س�سرت  ج��ام��ع��ة 
ت�سم حو�يل 1،000 طالب و100 ع�سو 

هيئة تدري�س.
ف�����ورل�����وجن، نائب  ك���م���ا ����س���رح رولن���������دو 
�ل��ع��ام، وم�����س��وؤول تقدمي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س 
يف  و�أفريقيا،  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �حللول 
كانت  "لطاملا  قائًا  كونرتولز،  جون�سون 
�سركة جون�سون كونرتولز ر�ئدة يف جمال 
 135 م��ن  لأك��رث  و�لتكنولوجيا  �لبتكار 
ب�سر�كتنا  "نحن فخورون  و�أ�ساف  عاًما"، 
لل�سيليكون وجامعة  دبي  و�حة  �سلطة  مع 
دب���ي لدفع  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  روت�����س�����س��رت 
يف  متمثل  �ل�ستد�مة  من  جديد  م�ستوى 
لاأبنية   OpenBlue ح��ل��ول  تنفيذ 
�ل�سحية لتح�سني �لأد�ء من خال حتويل 
�حلرم �جلامعي �لتابع جلامعة روت�س�سرت 
للتكنولوجيا �إىل موؤ�س�سة رقمية، وحتويل 
�إىل  �ل����روؤى  وحت��وي��ل  روؤى،  �إىل  �لبيانات 
عمليات فعلية ت�ساهم يف �لنهاية يف حتقيق 
�ست�ساعد  �ملنطقة.  يف  �ل�ستد�مة  �أه���د�ف 

�ل�سحية  لاأبنية   OpenBlue حلول 
�خلا�سة بنا يف �إن�ساء حرم جامعي حديث 
و�إع���د�د  �لتعلم  بيئات  لتح�سني  ومتطور 
�ل����ط����اب ل��ي�����س��ب��ح��و� ق������ادة �لب���ت���ك���ار يف 

�مل�ستقبل."
بدوره، �أكد �ملهند�س معمر خالد �لكثريي، 
نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�سوؤون �لهند�سية 
و�مل���دي���ن���ة �ل���ذك���ي���ة يف ���س��ل��ط��ة و�ح�����ة دبي 
لل�سيليكون، �أن "و�حة دبي لل�سيليكون هي 
وهي  �لذكية،  �مل��دن  حللول  عاملي  خمترب 
�لتي  �ملتكاملة  �حل��رة  �ملناطق  مقدمة  يف 
تتبنى �أحدث �لأفكار �ملبتكرة و�لتطبيقات 
�لتكنولوجية �ملتقدمة. ونحن د�ئًما ن�سجع 
ونعززها."  مل��ن��ط��ق��ت��ن��ا  �مل��ب��ت��ك��رة  �حل���ل���ول 
�سر�كتنا  عالياً  :"نقّدر  مو�سًحا  و��ستكمل 
ونت�سارك  كونرتولز  جون�سون  �سركة  مع 
و�لبتكار.  �ل���س��ت��د�م��ة  ح��ول  �لقيم  نف�س 
جلامعة  �لتابع  �جلامعي  �حل���رم  ويتميز 
دبي  و�ح��ة  �سمن  للتكنولوجيا  روت�س�سرت 
�لتقنيات  ب��اأح��دث  م��زود  ب��اأن��ه  لل�سيليكون 
�ملتكاملة، ونتطلع �إىل دور �سركة جون�سون 
�ملر�فق  �إد�رة  حلول  تقدمي  يف  كونرتولز 
با�ستخد�م  �جلامعي  �حل��رم  لهذ�  �لذكية 
و�لذكاء  �ل�����س��ح��اب��ي��ة  �حل��و���س��ب��ة  ت��ق��ن��ي��ات 

�ل�سطناعي."
حممد  يو�سف  �لدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
روت�س�سرت  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س  �ل���ع�������س���اف، 

�سركة  "تتعاون  دب����ي:  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ج��ون�����س��ون ك���ون���رتول���ز م���ع ���س��ل��ط��ة و�ح���ة 
خمتلفة،  جم�����الت  يف  ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون  دب����ي 
ت�سميم  �أ���س��ا���س��ي يف  دور  لها  ك��ان  ول��ط��امل��ا 
�حل��رم �جلامعي  �أنظمة خمتلفة يف  وبناء 
للتكنولوجيا،  روت�س�سرت  جلامعة  �جلديد 
ون��ح��ن م��ت��ح��م�����س��ون ل��ه��ذه �ل�����س��ر�ك��ة بني 
وجامعة  لل�سيليكون،  دب���ي  و�ح���ة  �سلطة 
روت�س�سرت للتكنولوجيا يف دبي، وجون�سون 
من  مفتوح  بيئي  نظام  لإن�ساء  كونرتولز 
جمالت  يف  للمجتمع  ف��ر���س  خلق  ���س��اأن��ه 
وتعزيزها.  و�ل�ستد�مة  و�لإب��د�ع  �لبتكار 
لا�ستفادة  ب��ف��ر���س��ة  �ل��ط��اب  و�سيتمتع 
من لوحات �ملعلومات �لتحليلية �لتفاعلية 
جون�سون  م��ن  �ملقدمة   OpenBlue
و�لتعلم  �ل���س��ت��ف��ادة  وب��ال��ت��ايل  ك��ون��رتول��ز 
من �أحدث �حللول �لتي مت �لتو�سل �إليها 
على  تعتمد  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ل��ي��ات  جم���ال  يف 
�لطاقة.  كفاءة  ب�ساأن  �ل�سطناعي  �لذكاء 
�ل�����س��ر�ك��ة مبثابة  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن  ون���اأم���ل 
منوذج ري��ادي يف كيفية حتويل �جلامعات 
يف �مل�ستقبل لت�سبح مناف�ًسا فعاًل يف �إنتاج 
�ملعرفة و�بتكار �حللول �مل�ستد�مة وعمليات 

�لتو��سل �لتفاعلي يف �ملنطقة."
ك���ون���رتول���ز خربتها  ج��ون�����س��ون  و�أث���ب���ت���ت 
�حللول  ب��ف�����س��ل  �جل���ام���ع���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
و�خل���دم���ات �ل��ت��ي ت��ع��زز جت��رب��ة �لطاب 
ف�سًا  و�مل����وظ����ف����ني،  �ل���ت���دري�������س  وه���ي���ئ���ة 
و��ستيفاء  ب��ه��ا  �ل��ط��اق��ة  �أد�ء  حت�سني  ع��ن 
و�ل�ستد�مة.  بالبيئة  �ملتعلقة  �لأه����د�ف 
�أن هذ� �لتعاون يتما�سى  و�جلدير بالذكر 
 ،2040 �حل�������س���ري���ة  دب������ي  خ���ط���ة  م�����ع 
هذه  �لرئي�سية يف  �لأه���د�ف  �أح��د  ويتمثل 
�خلطة يف تعزيز مر�كز دولية قائمة على 
و�لعقول  �ملو�هب  و�لبتكار جتذب  �ملعرفة 
للم�ساهمة يف �لنمو �لعاملي وحتقيق �لريادة 
لل�سيليكون  دب����ي  و�ح�����ة  وت��ع��ت��رب  ل���دب���ي. 
و�حدة من خم�سة مر�كز ح�سرية رئي�سية 
مركز  وه���ي   ،2040 دب���ي  خ��ط��ة  ���س��م��ن 
للعلوم و�لتكنولوجيا و�ملعرفة حيث تويل 
وتطوير  �لبتكار  بعمليات  كبري�ً  �هتماما 

�لقت�ساد �لرقمي وخلق �ملو�هب.

جامعة الإمارات تنجز خمتربات الذكاء ال�صطناعي  لتطوير نظام مراقبة ال�صحة النف�صية لكبار املواطنني

التعاون يهدف لإن�ضاء اأول حرم جامعي ذكي و�ضحي وم�ضتدام من نوعه يف املنطقة

�صراكة لتوفري احللول الذكية وامل�صتدامة جلامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا 
اإتاحة الفر�ضة لأكرث من 1000 طالب للتعلم من اأحدث حلول الذكاء ال�ضطناعي

•• دبي-الفجر:

بن  �ح��م��د  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  ك���رم 
خليفة �ل مكتوم، �ملدير �لتنفيذي 
�ملاحية"،  دبي  مدينة  "�سلطة  ل� 
متطوعي مبادرة �لروح �لإيجابية 
يف �سرطة دبي، نظري م�ساهمتهم 
يف �لتوعية بخدمة "�أبحر باأمان" 
ملرتادي  دبي  �سرطة  �لتي تقدمها 
ت�������س���ج���ي���ل خطط  م������ن  �ل����ب����ح����ر 
�ملتوقعة  وم��و�ق��ع��ه��م  رح���ات���ه���م 
�آلية  خ����ال ك���ل رح���ل���ة، وت���وف���ري 
���س��ه��ل��ة وم���وث���وق���ة ل��ات�����س��ال، �أو 

طلب �ل�ستغاثة.
بن  �حمد  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  و�أك���د 
خليفة �ل مكتوم �أن خدمة "�أبحر 
حر�س  �إط������ار  يف  ت���اأت���ي  باأمان" 
�ملاحية  دب������ي  م���دي���ن���ة  ���س��ل��ط��ة 
و�لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي على 
�لتعاون و�لتن�سيق لتطبيق �أف�سل 
�لإج������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة �ل��ت��ي تعزز 
�لبحر،  ر�ح���ة و���س��ام��ة م��رت��ادي 
�إ�سافة �إىل �ل�سر�كة بني �جلانبني 
�مل�سرتكة  لتطوير كافة �خلدمات 
خا�سة �ملتعلقة بالقطاع �لبحري، 
وذلك من خال �لبتكار يف �ملجال 
�لأم��ن��ي، و�إي��ج��اد �أح��دث �لتقنيات 
�ل�سطناعي  �ل����ذك����اء  و�أن���ظ���م���ة 
مب��و����س��ف��ات ع��امل��ي��ة ت��ع��زز �لأم���ن 

حتقيق  يف  وت�������س���اه���م  و�لأم����������ان، 
�حلو�دث،  م��ع  �ل�ستجابة  �سرعة 
�أع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات �أمن  وت�����س��م��ن 
و�سحة و�سامة مرتادي �لبحر. 

بن  �حمد  بن  �سعيد  �ل�سيخ  وح��ث 
خليفة �ل مكتوم، �أ�سحاب �ملر�كب 
و�ل�سفن و�ليخوت على �ل�ستفادة 
من  باأمان"  "�أبحر  خ��دم��ة  م���ن 
خ����ال ت��ط��ب��ي��ق ���س��رط��ة دب�����ي، ملا 
بالغة  �أهمية  م��ن  �لتطبيق  ل��ه��ذ� 
يف �سرعة �ل�ستجابة مع �حلو�دث 
كافة �خلدمات  وتقدمي  �لطارئة، 
�ل�سرطية ملرتادي �لبحر، ل�سمان 

�لقدرة  �آم��ن��ة، و�ل��ت��اأك��د م��ن  رحلة 
مع  مبا�سر  ب�سكل  �لت�����س��ال  على 
دب��ي يف ح��ال وج���ود حالة  �سرطة 

طارئة.
حملة  نفذو�  �ملتطوعني  �أن  يذكر 
توعوية بخدمة "�أبحر باأمان" يف 
�ملناطق �ل�ساحلية لإمارة دبي، منها 
منطقة �ليخوت مبارينا، و�سو�طئ 
�مل���م���زر وميناء  و���س��اط��ئ  ج���م���ري�، 
�حلمرية وميناء �ل�سيادين، وذلك 
باأهمية �خلدمة  �لأف��ر�د  لتعريف 
طلب  م��ن  م�ستخدميها  ومت��ك��ني 
�حلالت  يف  �لبحرية  �ل�ستغاثة 

تنبيهات  وت���و����س���ي���ل  �خل�����ط�����رة، 
�ملتاأخرة،  �لرحات  عن  حتذيرية 
وخا�سية  �ل����رح����ات  وم�������س���ارك���ة 
لهم  ي�سمن  م��ا  �ل���رح���ات،  تتبع 
�أ�سرع  ����س��ت��ج��اب��ة  ���س��رع��ة  حت��ق��ي��ق 
�لدقيق  و�ل��و���س��ول  مل�����س��اع��دت��ه��م، 
�إليهم يف �أق�سر مدة زمنية، بحيث 
تقوم �سرطة دبي ممثلة يف �لإد�رة 
�سرطة  وم��رك��ز  للعمليات  �لعامة 
�مل�ستخدم  موقع  بتحديد  �ملو�نئ، 
و�لعديد من �ملعلومات عن رحلته 
للخدمة،  ذكية  �ملن�سة  خال  من 

وت�سارع لنجدته.

لتوعيتهم بخدمة اأبحر باأمان

�صعيد بن اأحمد بن خليفة يكرم متطوعي مبادرة الروح الإيجابية

 املهرجان العاملي اإ�ضراقات  ينطلق 
غدا حتت �ضعار )الت�ضامح معرفة( 

عفراء ال�صابري ت�صيد بدور وزارة الرتبية و تعليم ومعرفة 
اأبوظبي يف تعميم جل�صات املهرجان للطلبة واملدر�صني واأولياء الأمور

•• اأبوظبي-الفجر:

�إ�سر�قات"   " �لعاملي  مهرجانها  غ��د�ً  و�لتعاي�س  �لت�سامح  وز�رة  تطلق  
بن�سخته �لأوىل، بعد �أكرث من عام من �لتح�سري�ت و�لعمل مع �جلهات 
قار�ت  خمتلف  من  وجامعات  وم��د�ر���س  تعليمية،  موؤ�س�سات  من  �لعاملية 

�لعامل.
و�لتعاي�س  �لت�سامح  ب��وز�رة  �لعام  �ملدير  �ل�سابري  عفر�ء  �سعادة  و�أ�سادت 
�لتعليم  ود�ئ���رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بذلتها  �لتي  �لكبرية  باجلهود 
" �إ�سر�قات" �لذي  �لعاملي  �ملهرجان  �أج��ل جناح  �أب��و ظبي من   - و�ملعرفة 
�لوز�رة  �سركاء  �أن  م��وؤك��دة  ب���ارزة،  عاملية  مب�ساركة  �لثنني  غ��د�ً،  ينطلق 
قدمو� كافة �سور �لدعم ل�سمان خروج �أن�سطة وبر�مج �ملهرجان بال�سورة 
�لتي تليق با�سم ومكانة �لإمار�ت و�أهمية �حلدث باعتباره من�سة مثالية 
بالت�سامح وتعزيز قيمه لدى �لجيال  �لحتفاء  لطرح ق�سايا ومبادر�ت 
�ملد�ر�س و�جلامعات، وكذلك تعزيز هذه �لقيم لدى  �جلديدة من طلبة 
�أولياء �لمور و�ملدر�سني، باعتبارهم جزء من منظومة ت�سكيل �لقيم لدى 
�لتعليم و�ملعرفة حري�ستان كل  �أن وز�رة �لرتبية ود�ئرة  �لفرد، م�سيفة 
كافة  تعميهما  وجل�ساته من خال  �ملهرجان  �أح��د�ث  نقل  على  �حلر�س 
ر�سالة  ت�سل  حتى  منهما  لكل  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  على  وفعاليته  �ن�سطته 

�ملهرجان �إىل �أولياء �لأمور و�ملدر�سني و�لطلبة على �ل�سو�ء.
وثمنت معاليها �لهتمام بنقل جل�سات و�أن�سطة �ملهرجان �إىل �أكرب �سريحة 
م�ستهدفة كي ت�سل ر�سالة �لت�سامح �إىل �جلميع، م�سرية �إىل �أن �مل�ساركات 
�لدولية �سو�ء على م�ستوى �خلرب�ء �لدوليني �أو �لأكادميني �أو �ملدر�سني 

و�أولياء �لأمور و�لطلبة 
م������ن ع�������دد ك����ب����ري من 
�ل������دول ح����ول �ل���ع���امل، 
�لعامل  �إمي�����ان  ي��ج�����س��د 
�لت�سامح  ب����ر�����س����ال����ة 
تنطلق  �لتي  و�لتعاي�س 
من �لإم���ار�ت �إىل كافة 
وهو  و�ل�سعوب،  �ل��دول 
م����ا ب������د� و������س����ح����ا من 
خال �هتمام عدد كبري 
و�ل�ستفادة  ب��امل�����س��ارك��ة 
�لإمار�تية  �خل��ربة  من 
�مل��ج��ال، منبهة  ه���ذ�  يف 
ت���وج���ي���ه���ات  �أن  �إىل 
معايل �ل�سيخ نهيان بن 
نهيان ع�سو  �آل  مبارك 
�ل������وزر�ء وزير  جم��ل�����س 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����س��ام��ح 

كانت و��سحة لكافة �مل�ساركني باملهرجان باأهمية �أن ي�سل �إىل �أكرب عدد 
ممكن من �جلمهور �مل�ستهدف، و�لذي يرتكز يف طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات 
لإبد�ء  للجميع  �لفر�سة  �ملهرجان  يتيح  و�أن  و�ملدر�سني،  �لأم��ور  و�أولياء 
�آر�ئهم وتقدمي مقرتحاتهم، �سو�ء من د�خل �أو خارج �لإمار�ت، من و�قع 
�إميان معاليه باأن �لت�سامح هو م�سوؤولية �جلميع و�أنه ينطلق من �جلميع 

�إىل �جلميع، وهو ما نحر�س د�ئما على تطبيقه على �أر�س �لو�قع.
من  طالبا  �آلف  ع�سرة  ح��و�يل  ي�ستهدف  �ملهرجان  �أن  �سعادتها  و�أ�سافت 
مد�ر�س وجامعات �لإمار�ت وعدد من دول �لعامل، و70 جامعة حكومية 
وخا�سة )حملية ودولية(، و 800 مدر�سة حكومية وخا�سة يف �لإمار�ت، 
و100 مدر�سة دولية.و20 �سريك حملي وعاملي، و1000 مدر�س من 
�أولياء �لأم��ور، و127  �لكتاب و�لأدباء  �لإم��ار�ت و�لعامل، و2000 من 
�أدبيا وفنيا  70 عما  �أن�سطته حو�يل  و�ملبدعني، كما يناق�س من خال 
�ملهرجان  برنامج  �أن  موؤكدة  �لآخ��ر،  وقبول  و�لتعاي�س  بالت�سامح  متعلقا 
برناجما  �ل�40  على  فعالياته  وت��زي��د  �أي���ام   3 م��دى  على  ي�ستمر  �ل��ذي 
�لعربية  باللغتني  �جلميع  �أم��ام  متاحا  و�سيكون  ودولية،  حملية  وجل�سة 
و�لجنبية على مو�قع �ل��وز�رة وكذلك على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
�لباب  و�أن  و�حلديثة،  �لتقليدية  �لإع���ام  و�سائل  كافة  �إىل  �سي�سل  كما 

مفتوح د�ئما من �أجل م�ساركة �جلميع.
بر�مج  �ملهرجان ي�سم  �إن  و�لتعاي�س  �لت�سامح  ب��وز�رة  �لعام  �ملدير  وقالت 
يف  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  طلبة  مثل  بعينها  لفئات  خم�س�سة 
للحلقات  و�خلا�سة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  و�ملدر�سني  �لثاث  �حللقات 
�لثاث، وكذلك �أولياء �لأمور وجمال�س �لإباء من �ملد�ر�س يف �لقطاعني 
�جلامعات  لطلبة  خم�س�سة  ب��ر�م��ج  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�خل���ا����س،  �حل��ك��وم��ي 
�لر�سمية و�خلا�سة يف �لدولة وخارجها، و�أخرى تقدم ملجموعة كبرية من 
�ملد�ر�س )طاب ومدر�سني و�أولياء �لأمور( من خارج �لدولة من خمتلف 

قار�ت �لعامل )�آ�سيا، �أفريقيا، �أروبا، �سرق �آ�سيا، �أمريكا، كند�(
   و�ختتمت �ل�سابري باأن مهرجان "�إ�سر�قات" هو مبثابة من�سة عاملية 
�أي��ام من   3 �لإب��د�ع و�ملعرفة و�لتاألق، على مدى  تقدم للجميع عاملا من 
�لع�سر�ت  ي�سم  �ن  على  وحتر�س  �جلاري،  �سبتمرب  من   22 وحتى   20
و�ملفكرين  و�خل���رب�ء  �لكتاب  من   127 من  و�أك��رث  �لنجاح،  ق�س�س  من 
"�إ�سر�قات"  بهم  لتنطلق  و�ح��د  يلتقون يف مكان  و�ل��ع��امل،  �لإم���ار�ت  من 
�أ�سحاب  يغفل  مل  �ملهرجان  �ن  م��وؤك��دة  معرفة"،  "�لت�سامح  �سعار  حتت 
�لهمم فوفر لهم �ملهرجان جل�سات خا�سة بهم �إ�سافة �إىل دعوتهم ملتابعة 
و�سائل  خمتلف  �إىل  دع��وة  �ل�سابري  ووجهت  �لعامة.  �جلل�سات  خمتلف 
ينقلو�  و�أن  �ملهرجان  يف  �سركاء  جميعا  يكونو�  لكي  و�مل��وؤث��ري��ن  �لإع���ام 
وتعزيز  دعم  يف  �سركاء  جميعا  باعتبارنا  �جلميع،  �إىل  ور�سائله  جل�ساته 
قيم �لت�سامح و�لتعاي�س، موؤكدة �أنه �سيتم �إرفاق كافة �لتفا�سيل �خلا�سة 
كما  و�سيوفها،  بتوقيتاتها  جل�ساته  بكافة  �خلا�سة  و�لأجندة  باملهرجان 
�ملوجود  �ملهرجان  موقع  خ��ال  من  �لتفا�سيل  كافة  �إىل  �ل��رج��وع  ميكن 

�ملوقع �لر�سمي لوز�رة �لت�سامح و�لتعاي�س.

اأكادميية �صيف بن زايد ت�صت�صرف 
م�صتقبل التدريب الفرتا�صي

•• اأبوظبي-الفجر:

للعلوم  ز�يد  بن  �سيف  �أكادميية  �ل�سام�سي، مدير  بطي  ثاين  �للو�ء  �فتتح 
للتدريب  �مل�ستقبل  "��ست�سر�ف  بعنو�ن  عمل  ور�سة  و�لأم��ن��ي��ة،  �ل�سرطية 
�أبوظبي  يف مو�كبة �لتطور�ت ومتابعة  �لفرت��سي" �سمن جهود �سرطة 

�مل�ستجد�ت  �لعلمية و�لو�قعية.   
و�أكد �لعميد �لدكتور ر��سد حممد بور�سيد  نائب مدير �أكادميية �سيف بن 
�لأفكار  بت�سجيع  �أبوظبي  �سرطة  �هتمام   و�لأمنية  �ل�سرطية  للعلوم  ز�يد 
�ملبتكرة  و�لتي تعد  ثروة م�ستد�مة و�أ�سا�س لتطور �ل�سعوب وتقدم �لدول 
�إىل �مل�ستقبل لفتا �إىل �أن ��ست�سر�ف �مل�ستقبل يعزز  �لروؤية  �لتطويرية �لتي  

تتو�فق مع توجهات �لقيادة �لر�سيدة يف م�سرية  �خلم�سني عاماً  �ملقبلة.  
مركز  مدير  نائب  ح�سني،  طالب  �ل�سيماء  �ل��دك��ت��ورة   �مل��ق��دم  و�أو���س��ح��ت   
�لتدريب �لفرت��سي، �أن �لور�سة تاأتي متا�سياً مع  حتقيق �لتوجه �حلكومي 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لعام �خلم�سني، و ��سرت�تيجية  ��ست�سر�ف 

�مل�ستقبل للدولة ومئوية �سرطة �أبوظبي.
و��ستعر�ست �لور�سة �أربعة حماور رئي�سية، وهي �لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع 
بعد  عن  و�لتدريب  �لتدريب،  يف  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لتدريب،  يف  �ملعزز 
و�لهجني، و�أنظمة �ملحاكاة و�ألعاب �لكمبيوتر و�لأجهزة �لذكية يف �لتدريب 

،  وذلك  مب�ساركة عدد من منت�سبي �إد�ر�ت �لأكادميية.
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يزعم الباحثون اأن الأطفال الذين يعي�ضون يف مناطق ذات م�ضتويات 
عر�ضة  اأكرث  هم  املرور  وحركة  وال�ضو�ضاء  الهواء  تلوث  من  عالية 
اأكرث من 2000  اأجريت على  لالإ�ضابة بال�ضمنة.وا�ضتك�ضفت درا�ضة 
العوامل  هذه  باإ�ضبانيا،  بر�ضلونة  من  بالقرب  �ضاباديل،  يف  طفل 

البيئية الرئي�ضية وتاأثريها على وزن الأطفال.
ومت فح�ض الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 9 و12 �ضنة من قبل 
خرباء من معهد بر�ضلونة لل�ضحة العاملية واملعهد اجلامعي لأبحاث 

الرعاية الأولية جوردي جول.

وكان %40 من �لأطفال �لذين يعي�سون يف �ملدينة يعانون 
�لعو�مل  �لدر��سة، مع  �ل�سمنة يف وق��ت  �أو  �ل��وزن  زي��ادة  من 
�ملرور  وح��رك��ة  و�ل�سو�ساء  �لتلوث  ذل��ك  يف  مب��ا  �حل�سرية 

�مل�سوؤولة عن ذلك.
ويقول �ملوؤلفون �إنه من خال فهم �آلية �لعاقة بني �لبيئة 
�حل�����س��ري��ة و�ل�����س��م��ن��ة ل���دى �لأط���ف���ال مي��ك��ن �أن ي����وؤدي �إىل 
�ل�سلوكيات  لتعزيز  �ملجتمع  يقودها  �سحية  �أحكام  تطوير 

�ل�سحية يف �ملدينة.
ومل يتمكنو� من حتديد �سبب �لرتباط، لكنهم ي�سريون �إىل 
�لتاأك�سدي،  �لإجهاد  �أو  �للتهاب  ي�سبب  �ل��ذي  �لهو�ء  تلوث 

و��سطر�ب �لهرمونات و�ل�سمنة �حل�سوية.
�لتي  �حل�سرية  �لعو�مل  بني  �لعاقة  يف  �لباحثون  وحقق 

تعر�س لها �لأطفال بني �أكتوبر 2017 ويناير 2019.
و�مل�ساحات  �مل���ح���ي���ط،  �ل����ه����و�ء  ت���ل���وث  ت���اأث���ري  و����س��ت��ك�����س��ف��و� 
غري  �لغذ�ئية  �ملوؤ�س�سات  وكثافة  �ملبنية،  و�لبيئة  �خل�سر�ء، 
�ل�سحية، وحركة �ملرور على �لطرق، و�سو�ساء حركة �ملرور 

على �لطرق.
ودر�سو� مقايي�س خمتلفة ل�سمنة �لأطفال مبا يف ذلك موؤ�سر 

كتلة �جل�سم وحميط �خل�سر ودهون �جل�سم.
�ل�سلوكيات �ملرتبطة بالوزن مثل تناول  ثم نظر �لفريق يف 
بال�سكر  �ملحاة  �مل�سروبات  و��ستهاك  �ل�سريعة  �لوجبات 
و�ل�سحة  �لنوم  وم��دة  �خلامل  و�ل�سلوك  �لبدين  و�لن�ساط 

�لعامة.
وحتى �لآن، قامت در��سات قليلة بتقييم ما �إذ� كانت �لبيئة 
�حل�سرية توؤثر على �سلوكيات �لأطفال من �أجل فهم �أف�سل 

للعاقة بني هذه �لبيئة وخطر �ل�سمنة لدى �لأطفال.
"�مل�ستويات  �أن  بونت  دي  ج��ريون  �لرئي�سي  �ملوؤلف  و�أو���س��ح 
�ملرتفعة من تلوث �لهو�ء وحركة �ملرور و�ل�سو�ساء �رتبطت 
�أو  ل���وزن �لطفل  �أك���رب  �أع��ل��ى و�ح��ت��م��ال  مب��وؤ���س��ر كتلة ج�سم 

�ل�سمنة �ملفرطة".
تف�سر هذ�  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �لآل���ي���ات  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�لرتباط ل تز�ل غري معروفة، �قرتح �لفريق �لعلمي �أفكار� 

خمتلفة ميكن �أن تتنا�سب مع �لنتائج.
وعلى �سبيل �ملثال، يقولون �إن تلوث �لهو�ء ميكن �أن يعطل 
�لت�سبب  طريق  عن  �ل�سمنة  ت�سبب  �لتي  �جلزيئية  �لآليات 
�لهرمونات  و��سطر�ب  �لتاأك�سدي،  �لإجهاد  �أو  �للتهاب  يف 

و�ل�سمنة �حل�سوية.
�لنوم وتزيد  �ل�سو�ساء على �حلرمان من  توؤثر  �أن  وميكن 
م��ن ه��رم��ون��ات �ل��ت��وت��ر، و�ل��ت��ي ت��رت��ب��ط بالنمو �ل��ب��دين يف 

مرحلة �لطفولة وميكن �أن تزيد من خطر زيادة �لوزن.
وكانت �لنتائج متو�فقة مع تلك �لتي مت �حل�سول عليها يف 

�لبيئية  �لتعر�سات  بع�س  حتليل  مت  عندما  �لدر��سة  نف�س 
ب�سكل منف�سل.

وعلى وجه �خل�سو�س، وجد �أي�سا �أن عدد �ملوؤ�س�سات �لغذ�ئية 
غري �ل�سحية يف منطقة ما يرتبط ب�سمنة �لأطفال.

�لبيئة  �أن مثل هذه  �إىل  �إن هذ� رمبا يرجع  �لفريق  ويقول 

وتناول  �ل�����س��ري��ع��ة  ل��ل��وج��ب��ات  �أع��ل��ى  ����س��ت��ه��اك��ا  تف�سل  ق��د 
�رتباطا  �لدر��سة  جتد  مل  ذلك،  �أعلى.ومع  حر�رية  �سعر�ت 
و�ل�سلوك  �لبدين  �لن�ساط  وم�ستوى  �حل�سرية  �لبيئة  بني 
�مل�����س��ت��ق��ر و�ل�����س��ل��وك��ي��ات �لأخ������رى �مل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وزن لدى 
�لعو�مل  �أن مثل هذه  يعتقد  �أن��ه  �لرغم من  �لأطفال، على 

ميكن �أن تلعب دور�.وعلى �سبيل �ملثال، يف �ملناطق �لتي توجد 
قريبة،  ومتاجر  ومر�فق  جيدة  عامة  مو��سات  �سبكة  بها 
متيل �لرحات �إىل �أن تتم �سري� على �لأقد�م �أو بالدر�جة، 

ما يزيد من �لن�ساط �لبدين لاأطفال.
�رتباطا بني  �لدر��سة مل جتد  �أن  بونت حقيقة  و�أو�سح دي 

هذه �لعو�مل ميكن �أن ُتعز� �إىل "�سعوبة حتديد �إىل �أي مدى 
توؤثر �ل�سمنة نف�سها على �ل�سلوكيات �ملرتبطة بالوزن".

وع��اوة على ذل��ك، مت جمع �ملعلومات عن �لن�ساط �لبدين 
مكان  �لع��ت��ب��ار  يف  ي��اأخ��ذ  مل  ��ستبيان  با�ستخد�م  ل��اأط��ف��ال 

حدوث �لأن�سطة.

البيئة احل�ضرية توؤثر على �ضلوكيات الأطفال

تلوث الهواء وال�صو�صاء يعّر�س الأطفال خلطر اأكرب للإ�صابة مبر�س ال�صمنة

وق��ال��و� �إن���ه يقلل �أي�����س��ا م��ن وق���ت �أن�����س��ط��ة �ل��ت��ع��ايف مثل 
�لتفاعل �لجتماعي وممار�سة �لريا�سة وق�ساء �لوقت يف 

�لبيئات �لطبيعية.
و��ستطلعت �لدر��سة �لتي �أجرتها جامعة جنوب �أ�سرت�ليا 
�أك����رث م���ن 2200 م��وظ��ف �أك���ادمي���ي وم��ه��ن��ي ع���رب 40 

جامعة من يونيو �إىل نوفمرب 2020.
�لتقدم  ب�سبب  �جلامعات  �خ��ت��ارو�  �إن��ه��م  �لباحثون  وق��ال 
�لتكنولوجي يف �لقطاع و�أهميتها يف �لزدهار �لقت�سادي 

و�لجتماعي و�لثقايف.
لديهم  �ل���س��ت��ط��اع  �سملهم  مم���ن   21% �أن  ووج�����دو� 

و�ملكاملات  �لن�سو�س  على  �ل��رد  منهم  يتوقعون  م�سرفون 
ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين بعد �لعمل.

�ت�����س��الت رق��م��ي��ة حول  ب��اإر���س��ال  %55 منهم  و�ع����رتف 
�لعمل �إىل زمائهم يف �مل�ساء، بينما قام %30 بذلك يف 

عطات نهاية �لأ�سبوع، 
وتوقعو� ��ستجابة يف �ليوم نف�سه.

على  �ل��رد  منهم  م�سرفون  توقع  �ل��ذي��ن  �ملوظفون  و�أب��ل��غ 
�لتوتر  م��ن  �أع��ل��ى  ع��ن م�ستويات  �ل��ع��م��ل،  ب��ع��د  �ل��ر���س��ائ��ل 

)%70.4( مقارنة مبن مل يفعلو� ذلك )45.2%(.
ب�  م��ق��ارن��ة  �إره���اق���ا عاطفيا )63.5%  �أك���رث  ك��ان��و�  ك��م��ا 
%35.2( و�أبلغو� عن م�ساكل �سحية مثل �ل�سد�ع و�آلم 

�لظهر )%22.1 مقارنة ب� 11.5%(.
�مل�سكلة.  �مل���در�ء وحدهم من ميثلون  ذل��ك، مل يكن  وم��ع 
خارج  زم��ائ��ه��م  �إزع����اج  م��ن  �أي�����س��ا  �مل�ستطلعون  و��ستكى 
�ساعات �لعمل. و�أولئك �لذين جرى �لت�سال بهم، لديهم 
�أعلى من �ل�سغط �لنف�سي )%75.9 مقارنة  م�ستويات 
مقابل   65.9%( �ل��ع��اط��ف��ي  و�لإره������اق   ،)39.3% ب��� 
 22.1%( �ل�سحية  �مل�ساكل  م��ن  و�مل��زي��د   )35.7%

مقابل 12.5%(.
موظفي  ��ستق�ساء  م��ن  �ل��رغ��م  على  �إن��ه  �لباحثون  وق��ال 
�جلامعة فقط، فمن �ملرجح �أن �لنتائج تعك�س م�سكلة على 
م�ستوى �ملجتمع تتعلق بالت�سالت �لرقمية خارج �ساعات 

�لعمل.
�ملحادثة:  يف  ز�دو،  �إمي��ي  �لدر��سة،  معدي  �إح��دى  وكتبت 

�لو��سحة  غري  للحدود  و�لجتماعية  �ل�سخ�سية  "�لآثار 
�ملنزل و�لعمل خطرية. عندما يقوم �ملوظفون بالرد  بني 
�لإل��ك��رتوين يف  �لربيد  ر�سائل  �ل��رد على  �أو  �ملكاملات  على 
- عقليا  �لعمل  تعافيهم من  يوؤثر على  ه��ذ�  ف��اإن  �مل��ن��زل، 

وج�سديا".

و�أ�سافت �أن �لأبحاث �لأخرية �لتي �أجرتها منظمة �ل�سحة 
�ساعات  �أن  �إىل  ت�سري  �ل��دول��ي��ة  �لعمل  ومنظمة  �لعاملية 
بال�سكتة  �لإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  ت��زي��د  ق��د  �لطويلة  �لعمل 

�لدماغية و�أمر��س �لقلب.
ون�سرت �لدر��سة على موقع جامعة جنوب �أ�سرت�ليا.

اخلرباء يحذرون من خطر الرد على 
ر�صائل الربيد الإلكرتوين خارج �صاعات العمل!

والإرهاق  الإجهاد  خطر  من  يزيد  العمل  �ضاعات  خارج  بك  اخلا�ضة  الإلكرتوين  الربيد  ر�ضائل  على  الرد  اأن  جديد  بحث  اأظهر 
العاطفي وال�ضداع واآلم الظهر.

التمثيل الغذائي واملناعة، ما يجعل  اأن يوؤثر على  اإ�ضعارات العمل با�ضتمرار يف املنزل ميكن  اأن انتظار  اأي�ضا من  ويحذر اخلرباء 
ال�ضخ�ض اأكرث عر�ضة مل�ضاكل �ضحية خطرية مثل العدوى وارتفاع �ضغط الدم والكتئاب.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 19 �سبتمرب 2021 �لعدد 13344

تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة 
�خلام�سة م�ساء�ً يوم �لأحد �ملو�فق 26 �سبتمرب 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�سم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 819996 HYUNDAI ACCENT G 78791 KMHCT41BXGU978578 2018/873     
2 633921 MITSUBISHI PAJERO B 59680 JMYLRV95WEJ714022 2019/1647     
3 829388 JEEP WRANGLER P 69391 1C4BJWAGXEL267057 2019/2355     
4 831336 SANY STC 500 F 72876 LFCNNF5P3G2000042 2018/1297     
5 824655 TOYOTA HIACE E 50416 JTGJX02P4D5027840 2015/3682    
6 821187 CHEVROLET CRUZE N 61895 KL1PJ5C5XFK001824 2021/414    
7 301468 Ford Mustang S 29148 1FATP8UH3F5364146 2020/237    
8 822859 TOYOTA HIACE K 85865 JTGSX23P0F6157836 2017/638    
9 824023 TOYOTA YARIS G 33572 JTDKW923X95121296 2015/3327    
10 824806 FORD ESCAPE E 81797 1FMCU9C78CKB15187 2016/1855    
11 823618 Infiniti M 37 N 91383 JNKBY1AP7BM250123 2016/1270    
12 830057 INFINITI QX70 Q 45939 JNRCS1MW5GM661053 2021/2201    
13 824544 DAEWOO V3TVF GREEN 5169 KL4V3TVF18K005210 2016/1781    
14 606352 NISSAN MURANO G 98345 JN8AZ08W86W007047 2014/2916    
15 608372 PEUGEOT 306 G 31466 VF32AKFWR6W001009 5598/2009    
16 650810 Toyota Hiace F 81041 JTFPX22P7D0037690 2016/1085   
17 608453 INFINITI G35 I 85027 JNKBV61E17M201043 2382/2012    
18 817835 TOYOTA COROLLA H 15626 JTDBZ42E48J006632 2009/6943    
19 609639 NISSAN/TIIDA / Sharjah 1 53542 JN1CC11C36T103443 2008/7169    
20 808588 Chevrolet Epica Sharjah 1 81479 KL1VJ52Z56B200355 2010/11004    
21 607292      Sharjah White 26619 JTMHT09J0B5092402 2014/2573    
22 611925 Chevrolet Caprice Sharjah 1 58695 6G1LK53B86L565620 2010/4271    
23 828570 TOYOTA CAMRY U 74072 4T1BE46K89U270198 2019/5913   
24 829805 MITSUBISHI PAJERO Q 95996 JMYLYV95WFJ721845 2021/993   
25 664874 ASHOK LEYLAND FALCON C 46585 MB1PBEFA6GU1A1914 2020/2093   
26 830001 ASHOK LEYLAND FALCON T 13577 MB1PBEFA3GUTA5702 2020/6848   
27 827841 FIAT ABARTH695RIVALE L 16925 ZFABFLEH6KJA86932 2020/1530   
28 605849 NISSAN MICRA G 78039 MDHAK3CR6CG001627 2015/1127   
29 666099 Peugeot 207 C 14219 VF3WC5FS3CW002985 2015/1127   
30 608441 MERCEDES S350 C 96522 WDDNG5GB0BA365853 2013/1696   
31 608098 HYUNDAI COUNTY F 91554 KMJHD17FX5C024801 2014/260   
32 654896 TOYOTA PRADO Q 40553 JTEJU9FJXF5063823 2017/830   
33 613719 HONDA CBF150 1 49448 ME4KC09CKD8594592 2017/1725   
34 820841 MITSUBISHI L200 O 15735 MMBJNKB40BD009569 2019/1762   
35 839244 NISSAN MICRO L 41289 JN6BE6DS3F9013254 2019/2353   
36 820002 VOLKSWAGEN TIGUAN K 26537 WVGZZZ5NZ9W002056 2019/4336   
37 839927 ASHOK LEYLAND FALCON N 43649 MB1PBEFA7FUCA0551 2020/7959   
38 839938 ASHOK LEYLAND FALCON P 34582 MB1PBEFA2FUCA0585 2020/7959   
39 839937 ASHOK LEYLAND FALCON P 33013 MB1PBEFA1FUCA0609 2020/7959   
40 839936 ASHOK LEYLAND FALCON P 33752 MB1PBEFA6FUCA0606 2020/4345   
41 839935 ASHOK LEYLAND FALCON P 33758 MB1PBEFA3FUCA0577 2020/4345   
42 839931 ASHOK LEYLAND FALCON P 32836 MB1PBEFA0FUCA0567 2020/4345   
43 839930 ASHOK LEYLAND FALCON P 33754 MB1PBEFA1FUCA0576 2020/4345   
44 839929 ASHOK LEYLAND FALCON P 34792 MB1PBEFA9FUCA0552 2020/4345   
45 607922 TOYOTA HIACE B 48347 JTGJX02P695009573 2275/2011   
46 836059 MITSUBISHI CANTER K 97858 JL7BCE1J1AK004197 2019/2921   
47 834424 TOYOTA HIACE C 63868 JTGRX12P0G8047207 2019/6449   
48 832947 TATA LPO1618 E 41076 MAT449253F0L00483 2019/6449   
49 841627 TOYOTA COASTER J 68983 JTGFB518981024747 2021/5358   
50 829484 HYUNDAI ACCENT K 49725 KMHCT41B8FU791970 2020/2769   
51 820434 NISSAN 25 E U 49822 JN6FE54S75X418510 2019/6640   
52 838461 TOYOTA COASTER W 71492 JTGFM518354003400 2019/6640   
53 839767 TOYOTA HIACE M 55714 JTGRX12P5G8046733 2019/6640   
54 820538 TOYOTA HIACE E 25324 JTFHX02P1A0049791 2016/959   
55 826796 NISSAN SIVIAN T 29941 JN6EW12S7GZ045223 2018/2322   
56 826777 Nissan NV350 T 29968 JN6BE6DSXG9023894 2018/2322   
57 826909 ISUZU NPR I 54310 JAMKP34G977P12712 2018/2322   
58 829249 TOYOTA AVANZA Q 74896 MHKMC13F3FK017571 2018/3993   
59 821200 RENAULT TRAFIC C 90432 VF1GF3918FY746375 2019/4890   
60 673548 MITSUBISHI PAJERO S 93031 JMYLYV95WGJ731500 2019/2659   
61 671658 MITSUBISHI PAJERO R 18267 JMYLYV95WFJ722032 2019/5199   
62 820455 TOYOTA HIACE N 65348 JTGJX02PXB0038285 2019/7057   
63 821900 NISSAN MICRA C 52780 MDHAK3CR8DG501483 2019/2353   
64 818868 NISSAN CIVILIAN H 87294 JN6BW11S07Z021186 2019/2353   
65 667426 NISSAN TIIDA K 27933 JN1CC11C69T035420 2019/2353   
66 828438 INFINITI 35FX D 19060 JNRAS15Y69M500608 2019/4852   
67 829094 TOYOTA CAMRY B 81310 6T1BF9FK7EX505505 2020/9085   
68 829183 NISSAN SENTRA R 39981 MNTBB7A95G6034041 2020/1018   
69 828877 TOYOTA COROLLA H 30027 RKLBB9HE4F5096673 2020/1018   
70 648526 MITSUBISHI ROZA SW A 46530 JL5B2E6K36PD00784 2019/4783   
71 819361 MITSUBISHI CANTER E 87560 JL7BCE1K04K010425 2017/103    
72 833695 TATA 1316 G 54935 MAT38906780L02045 2019/3736   
73 817805 MITSUBISHI CANTER R 90945 JL7B6E1P3FK028861 2020/4272   
74 840021 NISSEN DIESEL PKB 210 NHHC M 38870 JNCPBF0H1EAN04571 2019/1836    
75 840331 HYUNDAI EUROCITY G 71316 KMJTG18V8CC009010 2020/579    
76 840030 NISSEN DIESEL MKD 210 LHHC A 74883 JNCMDF0H66AL00587 2019/1836    
77 840329 HYUNDAI EUROCITY G 53519 KMJTG18V9BC006826 2020/579   
78 820517 TOYOTA HIACE F 82319 JTGJX02P250001493 2017/2575   
79 820674 MERCEDES ML350 I 15761 WDCDA5HB9DA087845 2019/1936   
80 663634 Trailer Trailer 10041 SD12015TT48100051 2019/2306   
81 655842 ASHOK LEYLAND FALCON A 27049 FVH076578 2017/1338   
82 830233 MANITOU MT 1335 B 52862 1220432 2018/469   
83 839613 TATA LPO1618 T 40213 MAT449252G0L03479 2020/653   
84 832432 SUNWIN SWB6120 T 59472 LSFD132E1GC000101 2019/6730   
85 824636 Trailer Trailer 4967 D00C90 2019/4544   
86 819245 GREAT WALL WINGLE L 67624 LGWCA2194EC604943 2019/2696   
87 611486 Mitsubishi Canter N/A N/A N/A JL7BCE1JX9K006381 2015 \661   
88 640879 Trailer Trailer 15603 D084859DXBTRAILER 2019/2306   
89 836339 ASHOK LEYLAND FALCON G 29420 MB1PBEFA9GUFA3297 2020/7369   
90 830099 NISSAN URVAN H 73825 JN6BE6CSXF9400403 2019/167   
91 820625 Volvo FH12 Public Transportation 19379 YV2A4CFA35B387123 2011/948   
92 828871 NISSAN ALTIMA L 12364 1N4AL3A93GC101039 2020/150   
93 826469 FORD MUSTANG J 14437 1FATP8FF9F5365149 2020/150   
94 665376 AUDI Q7 U 68498 WAUAV54L89D024699 2008/223   
95 602660 Daihatsu Sirion Ras Al Khaima White 39292 JD1GM301171045014 2019/2076   
96 841484 MITSUBISHI CANTER F 27428 JL7B6E1PXEK014700 2021/17   
97 841526 TOYOTA HIACE P 85464 JTGRX12P6E8042512 2021/17   
98 841971 ASHOK LEYLAND FALCON J 51310 MB1PBEWA9GE1T3531 2021/17   
99 618179 Chevrolet Blazer J 24026 1GNDT13S872137480 2009/144   
100 607341 CADILLAC DEVILLE C 72897 1G6CD53B2M4259344 2003/3680   
101 628150 Toyota Corolla C 49270 JTDER23E263189966 2013/1186    
102 660223 HYUNDAI COUNTY E 93089 KMJHD17F74C019831 2010/4965    
103 819523 MINI COOPER N 61097 WMWXS5100H2F32577 2018/5805   
104 820569 TOYOTA COROLLA F 65207 RKLBB9HE6G5178664 2018/5360   
105 842392 HOWO 371 S 10086 LZZ5BXSB2GN123139 2020/7579   
106 840017 MERCEDES 4140 U 90135 WDANHBAA1H0130109 2020/7579   
107 840212 MITSUBISHI CANTER H 93734 JN6BE6DS4G9800733 2020/1056   
108 831084 NISSAN 25 E R 38035 JN6FE54S47X435431 2020/6362   
109 828907 TOYOTA HILUX M 11396 MR0EX12G5E2347001 2021/2364   
110 829213 MITSUBISHI L200 D 67116 MMBJNKA50ED004032 2021/2364   
111 829210 NISSAN SUNNY M 91598 MDHBN7AD5DG032203 2021/2364   
112 820501 HONDA ACCORD F 51850 JHMCM56505C403871 7040/2020   
113 664078 Ashok Leyland Falcon 2016 R 77427 MB1PBEWA9GE1T2279 2018/655   
114 829005 ASHOK LEYLAND FALCON F 27804 MB1PBEJA284094540 2018/655   
115 830195 NISSAN URVAN I 35466 JN6FE54S57X438693 2020/1250   
116 830243 NISSAN SIVIAN H 59076 JN6DW12S89Z024072 2020/1250   
117 616646 Isuzu NPR I 45017 JAMKP34G277P04175 2016/2275   
118 843965 NISSEN DIESEL PKB 210 NHHC F 65313 JNCPBF0H0CAN04154 2160/2020  
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�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لهند �ل�سرقية لتجارة �لدو�ت �لكهربائية  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002956/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لهند �ل�سرقية لتجارة �لدو�ت �لكهربائية
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �م تي بي لتجارة �للكرتونيات - �س ذ م م حاليا )�سركة كندورتيك لتجارة �للكرتونيات 
ذ م م �سابقا(  يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 9333 درهم 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001446 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / برند�ن �كت�سو كوو �ونه - �لعنو�ن : 9235989  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاه ل�سالح / �جرة �ل�سارقة - ذ م م  - بالتايل :
�حلكم حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 

�لف   )1.500.00( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  لعيه  �ملدعي  بالز�م 
على  �لدعوى  م�سارف  وباإبقاء  ذلك.   على  ز�د  ما  برف�س  درهم  وخم�سمائة 

خزينة �لدولة.
حكما قابا لا�ستئناف خال �ملدة �لقانونية.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية  - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001742 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / 1- جمال بن عي�سى بن عي�سى  2- �قبال رحيم  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاه ل�سالح / �سريف حاجي بيك بيك ، بالتايل   
قر�ر �لقا�سي : �لز�م �ملدعي عليه فقط باأد�ء مبلغ 80.000 درهم )ثمانني �لف 
درهم( للمدعي مع �لفائدة عيه بن�سبة 6% �سنويا ت�سري من تاريخ قيد �لدعوى 
يف 2020/11/1 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مه باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات 
ورف�س ما عد� ذلك.  حكما قابا لا�ستئناف خال �ملدة �لقانونية 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�عالن بالن�سر �مام مكتب �إد�رة �لدعوى

باللغتني �لعربية و�لجنبية
�ىل �ملدعى عليها/ ماك�س �يربيان م.م.ح

نعلمكم بان �ملدعية / ماركت لند بيه تي و�ي ليمتد رقم 5989/2021 جتاري كلي
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاه يطالبك فيها :

�مريكي �أو ما يعادلها بالدرهم �لمار�تي مبلغ  دولر   6.026.703.20 وقدره  مبلغ  عليها  �ملدعي  �إلز�م   -1
وع�سرون مليون ومائة وثاثة وثاثون �لف و�سبعة و�ستون درهم وخم�سة  )�إثنان  درهم   22.133.067.5

فلو�س( بالإ�سافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتي �ل�سد�د �لتام. 
�ملحاماة. و�أتعاب  و�مل�ساريف  �لدعوى  ر�سوم  عليها  �ملدعى  ت�سمني   -2

لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام حمكمة �ل�سارقة �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �لكلية مكتب رقم 9 مكتب �إد�رة �لدعوى 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سياً �أو بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
للنظر  8:30 �سباحا وذلك  �ل�ساعة   ،  2021-9-22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �مل�ستند�ت، وذلك  كافة  بها  مرفقاً 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاه- بو�سفكم مدعى عليكم ويف حال عدم ح�سوركم �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية بحقكم غيابيا .
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7768(

PERFECT COATING PAINTS TR. LLC .مقدم من �ملخطرة : �لأطلية �ملمتازة لتجارة �لأ�سباغ ذ م م
عنو�نها: �إمارة دبي - منطقة �لقوز �ل�سناعية �لثالثة - �سارع 1٧�أ، مبنى رقم8، 

مكاين رقم 2005980225، هاتف 048852912 فاك�س 048852913 متحرك رقم 0503686287 
�سد/ �ملخطر �ليها �لأوىل : بيفر جلف جويرني �ند كادينج �س.ذ.م.م.

BEAVER GULF JOINERY AND CLADING L.L.C.
RAJESH KUMAR KRISHNA .ملخطر �ليه �لثاين : ر�جي�س كوماركري�سنا - هندي �جلن�سية�

رقم  متحرك   -0٤352122٤ رق��م  فاك�س   -  0٤3521225 رق��م  هاتف   - بالكامل  �ل�سركة  مبنى   - لاإنتاج  دب��ي  منطقة   - دب��ي  �إم��ارة   : عنو�نهما 
56٧6٧0806 . - رقم مكاين 1708070164 

�ملو�سوع : فاأن �ملخطرة تود �لتاأكيد على �ملخطر �إليهما وتطالبهما ب�سرورة �سد�د قيمة �ل�سيكات �ملعلقة بذمتهما و�مل�سحوب على بنك �لإ�ستثمار 
ورقمهما )٤156.. و00٤21٧( يف تاريخ )2021/7/31 و 2021/8/31( مببلغ �إجمايل وقدره 463،983،78 درهما، و�ملرتدة من �لبنك 
ب�سبب عدم كفاية �لر�سيد، وملا كانت ذمة �ملخطر �ليهما لز�لت م�سغولة باملبلغ �ملذكورولز�لو� متخلفني عن �لوفاء بقيمته لغاية تاريخه دون 
�إليهما وتلزمهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم  �أو عذر قانوين على �لرغم من �ملطالبات �لودية �ملتكررة، فاإن �ملخطرة تنذر �ملخطر  مربر 
ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 463،983،78 درهماً )�أربعمائة وثاثة و�ستون �ألفا وت�سعمائة وثاثة وثمانون درهما وثمانية و�سبعون فل�ساً( 
و�ملرت�سد بذمتهمت خال خم�سة �أيام )5( من تاريخ �إ�ستامهما هذ� �لإخطار، ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام بال�سد�د فاإن �ملخطرة �ستلجاأ 
�إىل �ساحات �لف�ساء لتخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت تكفل لها حقوقها �لقانونية و�لتعاقدية مع عدم �مل�سا�س باأي حق �آخر للمخطرة، ف�سًا عن 

ت�سمينه �لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق حتى متام �ل�سد�د ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �لإنذ�ر )7740/2021(
�ملنذرة/ �سركة بيان �ملعتمده للتجارة �لعامه �س ذ م م - رخ�سة جتارية رقم 610814

�ملنذر �إليها/ مركز �سمارت هور �يزون لاأعمال �س.ذ.م.م
ب�سفتها حمررة �ل�سيكات حتمل رخ�سة مهنية رقم 911567

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها �لإنذ�ر �لآتي :
ت��ت��وج��ه �مل���ن���ذرة ب��ه��ذ� �لإن������ذ�ر �ىل �مل���ن���ذر �ل��ي��ه��ا لإن����ذ�ره����ا ب���الآت���ي: ب�����س��رورة ����س���د�د م��ب��ل��غ وق�����دره=/ 
-100136( �أرق��ام  �ملرجتعة  �لإيجارية  �ل�سيكات  قيمة  �لتي متثل جزء من  دره��م   189،642،18
للمنذرة �لتي  ت�سليمها  و  بتحريرها  قامت  �لتي   )100134-100133-100132-1000135
�لإيجار  لعقد  �ملبكر  �لإن��ه��اء  تاريخ  وحتى   2020/9/1 تاريخ  من  �ليجار  للفرتة  �إيجار  ب��دل  متثل 
�لإخطار  بهذ�  تبلغكم  تاريخ  �أي��ام من  وذلك خم�سة   2021/3/31 بتاريخ  �مل�ستاأجرة  بناء على طلب 
و�إل �سوف نلجاأ �إيل �تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار 

و�لإخاء عن فرتة �سغل �ملاأجور و �سد�د �ملرت�سدة يف ذمتكم و �لر�سوم و �مل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )7713/2021(
�ملنذر: �إيجار �لوطنية للر�فعات و �ملعد�ت - موؤ�س�سة فردية

CN110014 حتمل �لرخ�سة و رقم
�ملنذر �إليه/ بيكر لان�ساء�ت �ملعدنية �س ذ م م - )جمهول حمل �لإقامة(

يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لإنذ�رها بالآتي: 
وقدره  مبلغ  و�لبالغ  بذمتها  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  ف��اإن 
�ملبلغ حمل  در�ه��م - جملة  و�أربعمة  وثاثمائة  �ألف  وثاثة  مائة   - درهم   103،304
�ملطالبة �ملرت�سد بذمة �ملنذر �إليها ل�سالح �ملنذرة ، بال�سافة �يل �لفائدة �لقانونية، وذلك 
خال خم�سة �أيام من تاريخ بلوغ هذ� �لإنذ�ر �إليها، و�إل �سن�سطر يف حال عدم �ل�سد�د �إىل 
�للجوء �إىل �لق�ساء �ملطالبة بالتعوي�س عما فات �ملنذرة من ك�سب وما حلق بها من خ�سارة، 

مع حتميلكم �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7717(

�ملنذر/فاز�بليل يوهانان �ساميون
�سد �ملنذر �ليه/ بر�بيت تيكي كولنكاندي جمهول �لعنو�ن

 600،000 مبلغ  ب�����س��د�د  ويكلفه  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ع��ل��ى  ينبه  �مل��ن��ذر 
ت��اري��خ �ل�ستحقاق يف  5% م��ن  ب��و�ق��ع  �ل��ف دره��م  دره��م �ستمائه 
�ي���ام من  خ���ال خم�سه  وذل���ك  �ل��وف��اء  وح��ت��ى مت���ام   21/٧/2020
تاريخه و�ل �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافه �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

حيال �ملنذر �ليه مع حفظ كافه حقوق �ملنذر �لخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/7745(
�ملنذر : حممود حممد عبد�ل�سادق مر�سى �لفقى - م�سري �جلن�سية

�ملنذر �إليه: حمدي �ساح �لدين حامد �ملنجي - م�سري �جلن�سية
درهم   )200،000( وق��دره  مبلغ  ت�سديد  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
)مائتان �لف درهم( خال مدة �أق�ساها �سبعه �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر، 
و�ل �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة مع �لز�مكم 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع ) 9%( من تاريخ �ل�ستحقاق 
حتى �ل�سد�د �لتام يف حال رفع �لدعوى، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى 

منها ماذكر ومامل يذكر.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 6332/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2178/2021 �أمر �أد�ء، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )37510988 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : �سماء �خلليج لتجارة �لذهب و�ملجوهر�ت - �س ذ م م  
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �ملجاز - �ل�سارقة - �سارع كورني�س �لبحرية - مبنى �لربج �لأول 

- �سقة 1202 
�ملطلوب �إعانه : 1- علي رم�سان �سامل من�سور �ل�سابري - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   37510988

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 
�لعان. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 6099/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
مو�سوع �لتنفيذ :  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2912 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)253567 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : �سركة نور �ملجد للتجارة - �س ذ م م  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �خلان - �ل�سارقة - �سارع �ل�سارقة - �خلان - مبنى �لغامن لاعمال 308 
2-بر�كا�سان بوتالت ميتال - �سفتهما  م،  م  ذ  �لعامة - �س  1- كاليكوت كا�سكو للتجارة   : �إعانهما  �ملطلوب 

: منفذ �سدهما
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �أع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك���  : قد  �لإع��ان  مو�سوع 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   253567
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

 �عالن بالن�سر
   1625/2021/300 ��ستئناف مدين  

مذكرة �إعان بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- نور نو�ز رب خان ، 2-�سوبر �سو�ت لنقل �لركاب باحلافات 
م م( -  ذ  �لثقيلة )���س  بال�ساحنات  �لعامة  �مل���و�د  م م 3-خ��ت��ك لنقل  ذ  ���س  �مل��وؤج��رة 
�إبنه  )ب�سفتها  ماثيو  روزم��اري جيبو   / �مل�ستاأنف  �ن  �لقامة. مبا  جمهول حمل 
�ملتوفى/ �ومبافو كوجنيبافو ر�باي �و �ل كوجنيبافو(  وميثله / ريا�س عبد �ملجيد 
حممود �لكبان  قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2021/1519 مدين جزئي   
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2021/9/2٧ �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
�لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�عالن بالن�سر 

 5859/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- يونيان باور للخدمات �لفنية - �س ذ م م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/جري�ب لنظمة �لطاقة - �س ذ م م  

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع  قد 
وقدره )1٧8٧٧٧0( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن بالن�سر 
 6031/2021/207 تنفيذ جتاري  

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت - ذ م م 
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�متو�ست ملو�د �لبناء - وميثله / بدر حممد علي �لقرق  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)٤٧٤309.36( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن بالن�سر 
95/2021/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل�سخر للمقاولت )ذ م م( - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �سينتور لتجارة �لكهربائيات - ذ م م  

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )9322.52( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 6584/2021/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف  : د�ئرة  �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، �د�ء  �م��ر   2021/4394 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 

)756862.35 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : حممد عبد�هلل حاجي يو�سف خورى و�سركاه - �س ذ م م  

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ساح �لدين - مقابل حمطة مرتو �بوهيل - بناية يو�سف خوري - �لدور �لر�سي 
�ملطلوب �إعانه : 1- �سوبر �يلمك لاعمال �لكهروميكانيكية - ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

�سده    منفذ   : �سفته   - م  م  ذ  �س   - �لكهروميكانيكية  لاعمال  �يلمك   -2
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 756862.35 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 6503/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  497/2021 جتاري جزئي  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
)853،013.10 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : جوت�سى دى لوج - �س ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - برج جيت 48 - �مام حمطة مرتو برج خليفة - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مكتب رقم 101 

�ملطلوب �إعانه : �ك�سن �مبا كت �يفنت�س - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 853013.10 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعان.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 4894/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1883/2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )361886.72 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري )�س م ع( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - 
دبي - �سارع بور �سعيد - مبنى دبي �لتجاري �لرئي�سي - �سقة G09 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت  

�ملطلوب �إعانه : 1- لودميا فيكرتفنا �يفان يغورفا  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره 361886.72 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 6026/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 888/2021 �أمر �أد�ء، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )1،665،091 درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : ر�ك ميك�س - ذ م م  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد  
�ملطلوب �إعانه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت - ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره 1665091 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 
خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

 يف �لإ�ستئناف رقم 2384/2021/305 �إ�ستئناف جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�ستئناف �لتجارية �لوىل رقم 84  

و�مل�ساريف  و�لر�سوم  جزئي  جت��اري   2318/2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �إ�ستئناف   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف  : �مل�ست�سفى �لدويل �حلديث - �س ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �ملنخول - �سارع �ل�سيخ ر��سد بناية �مل�ست�سفى �لدويل �حلديث - بالقرب من فندق 

كانرتي كاب مقابل حمطة �لإمار�ت للبرتول  
وميثله : ��سامة ح�سن عثمان دبلوك  

�ملطلوب �إعانه : 1- �سن ر�يز هيلث كري �نرتير�يزي�س - �س ذ م م  - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2318/2020 جتاري جزئي.  

وحددت لها جل�سه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2021/11/2 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 
ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : اي واي واي ام الكهروميكانيكية �ض ذ م م  
�لعنو�ن : �سقة رقم 205 ملك حمده عبد�هلل حممد بوحميد - �ملرر - �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 715678 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
1142817 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاه  باإنحال �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/9/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/6 
ماكميالن  فيليب  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى 
�سعيد  �سامل  �سعيد  ملك   m108 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�ضبون  وودز 
 04-3581152  : ف��اك�����س    04-3581151  : ه��ات��ف   - م��ي��ث��اء  ع���ود   - �ل��وه��ي��ب��ي 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خال )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي :  فيليب ماكميالن وودز حما�ضبون قانونيون
 - ميثاء  ع��ود   - �لوهيبي  �سعيد  �سامل  �سعيد  ملك   m108 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
3581152-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة   : 3581151-04  فاك�س   : هاتف 
اي  لت�سفية  �أع��اه  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
واي واي ام الكهروميكانيكية �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2021/9/6 وعلى  2021/9/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 

  �ل�سماء
�مل��دع��و / علي  ب���اأن  تعلن د�ئ���رة حم��اك��م ر�أ����س �خليمة 
�لأول  �ملقطع  تغيري  طالبا   ، �لعلي  عبود  ر����س��د  �سامل 
��سمها  ليكون   ، )عليا(  �إىل  )م��اري��ا(  م��ن  �بنته  ل���س��م 
، و�ن  �لعلي  �لتغيري/ عليا علي �سامل ر��سد عبود  بعد 
من له م�سلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خال خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ �لعان �مام ق�سم �ل�سهاد�ت يف 

حمكمة ر�أ�س �خليمة.
م�سطفى �حمد دحروج

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13344 بتاريخ 2021/9/19 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2901/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

قانونا حممد عبيد بخ�س  م وميثلها  م  ذ   - �لفنية  و�لتورق للخدمات  �إىل حمكوم عليه 1- 
حممد - جمهول حمل �لإقامة - مبا �ن حمكوم له : تريفتي لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م  - 
وميثله : علي �إبر�هيم حممد �حلمادي.  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
درهم   36،818،0٧ وق��دره  مبلغا  �ملدعية  لل�سركة  ي�سدد  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   2021/8/23
)�ستة وثاثون �لف وثمامنائة وثمانية ع�سر درهما و�سبعة فل�سا( م�سافا �ليه فائدة قانونية 
ب�سيطة قدرها 5% �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2021/8/3 وحتى �ل�سد�د �لتام، 
و�لزمت �ملدعي عليه بامل�ساريف. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املركز الثقافى العربى ي�صدر ترجمة رواية 
»رجل الق�صطنطينية« لـ »دو�س �صانتو�س«

ي�سدر قريًبا عن �ملركز �لثقافى �لعربى، �لرتجمة �لعربية لرو�ية »رجل 
�سانتو�س،  دو�س  رودريجيز  خو�سيه  �لربتغايل  للكاتب  �لق�سطنطينية« 
ترجمة �سعيد بنعبد �لو�حد، وهى رو�ية ��ستثنائية، تر�سد حلظة فارقة 
�لإمرب�طورية  �نهيار  �لأخري قبل  �لنف�س  �لعامل، جمعت بني  تاريخ  يف 

�لعثمانية، وبني �ل�سعي �لغربي �ملحموم لل�سيطرة على �ملنطقة.
�لربتغال،  �ملذيعني يف  �أمل��ع  �أح��د  �سانتو�س  دو���س  رودري��ج��ز  يعد ج��وزي��ه 
�لأوىل،  �حلكومية  �لقناة  يف  �لرئي�سية  �لأخ��ب��ار  ن�سرة  يقدم  لأن��ه  ذل��ك 
»�لغ�سب  �لأخ��رية  رو�يته  �أ�سبحت  �أن  بعد  �سهرته تخطت باده  ولكن 
�لرو�ية  �لقاعدة،  تنظيم  من  عن�سر  مع  فيها  تعاون  �لتي  �ل�سماوى« 

�لأكرث رو�جاً يف �لعامل، حيث ترجمت �إىل 20 لغة.
1964 يف ب��ري� يف موزمبيق، حيث عمل    ول��د دو���س �سانتو�س يف ع��ام 
و�ل����ده ط��ب��ي��ب��اً يف ق���رى م��وزم��ب��ي��ق. وع���ن ت��ل��ك �ل��ف��رتة ي��ق��ول �لرو�ئي 
�لربتغايل »كان و�لدي يجوب يف طائرة من نوع �سريوكي �لقرى قرية 
قرية، من �لأحد �إىل �جلمعة، لقد كان ينظم حمات تلقيح لاأطفال، 
وفخور�ً لأنه ق�سى على د�ء �لبريي بريي يف تلك �ملنطقة، كانو� ي�سمونه 
�ملاك �لأبي�س، حيث كان يرتدي �للون �لأبي�س، وطائرته بي�ساء �للون 
ومينح �ل�سحة، ولكن يف �أحد �لأيام �نتقل �إىل قرية، فاكت�سف �أن جميع 
�سكانها ماتو�، لذلك كتبت يف رو�ية »�ملاك �لأبي�س« �لتي �أ�سدرتها قبل 

�سنو�ت عن ق�سة و�لدي يف موزمبيق.
�ل�سابقة  �لباك�ستانية  �ل��وزر�ء  �آباد وبعد �غتيال رئي�سة  �إ�سام   ولكن يف 
»�لغ�سب  رو�ي���ة  كتابة  فكرة  دو�سانتو�س  على  خطرت  ب��وت��و،  بيناظري 
وكانت حركة  �ملاريوت،  لقد كنت يف فندق  يقول:  ذلك  �ل�سماوي« وعن 
طالبان تعتزم تفجريه قبل �أربعة �أ�سهر. ويف مكتبة �لفندق ملحت كتاباً 
عنو�نه »باك�ستان و�لقنبلة �لذرية«، فقلت يف قر�رة نف�سي ماذ� لو �متلك 

تنظيم �لقاعدة �لقنبلة �لذرية؟!
جهادي  ق�سة  �ل�����س��م��اوي«  »�لغ�سب  رو�ي��ت��ه  يف  �سانتو�س  دو����س  ي���روى   
يدعى �أحمد، كان هذ� �ل�ساب مو�ظباً على ح�سور درو�س �سيخ متطرف، 
�أفغان�ستان،  �لقاعدة يف  بتنظيم  �لتحق  �سر�حه  �أطلق  ما  وفور  و�عتقل، 
حيث �قرتب من �أ�سامة بن لدن، �لذي كّلفه بتنفيذ �عتد�ء�ت با�ستخد�م 

�لقنبلة �لذرية يف �لغرب.

وي�سري �لنقبي �إىل �أنه حمظوظ بالفر�سة 
“�ل�سرقية  قناة  يف  �لعمل  له  �أتاحت  �لتي 
ويو�سح �أن ��ستعد�ده للخو�س  من كلباء”، 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين تطلب  �لإع�������ام  يف جم����ال 
م��ن��ه ت��ط��وي��ر خ��ربت��ه م��ن خ���ال �ملمار�سة 
�إىل جانب  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ب�����دور�ت  و�لل��ت��ح��اق 

�لدر��سة �لأكادميية.

نقل مالمح الرتاث الأ�ضيل
يذكر �لنقبي �أن بد�ية ظهوره �لتلفزيوين 
كانت عند �لتحاقه يف عام 2018 بالعمل 
وذلك  كلباء،  من  �ل�سرقية  لقناة  كمر��سل 
�خلارجية  �ل��ت��ق��اري��ر  �إع�������د�د  خ����ال  م���ن 
�ل�����س��وء ع��ل��ى معامل  �ل��ت��ي ت�سلط  �مل��ن��وع��ة 
وتر�ث وتقاليد �ملنطقة �ل�سرقية مبختلف 
مدنها مثل كلباء، خورفكان، ودبا �حل�سن 
بالإ�سافة �إىل متابعة �لفعاليات و�لأن�سطة 
“�ساعدين  ف��ي��ه��ا، وي�����س��ي��ف:  ت��ن��ظ��م  �ل��ت��ي 
�إىل  ر�سيد  �إ�سافة  على  �مل��ي��د�ن  يف  �لعمل 
خ��ربت��ي �ل��ت��ي ع��ززت��ه��ا م��ن خ��ال حر�سي 
�لعمل  يف  وم��ه��ار�ت��ي  ق��در�ت��ي  تنمية  على 
بعدد  �للتحاق  �أت��ردد يف  فلم  �لتلفزيوين، 
من �لدور�ت �لتدريبية �لتي مكنتني بالفعل 
وهلل �حلمد من �سقل مهارة �لتقدمي �أثناء 
ننقل  �لتي  �لتلفزيونية  �لتقارير  ت�سجيل 
و�لفعاليات  �لتنموي  �حلر�ك  خالها  من 

�ملختلفة يف مدن �ملنطقة �ل�سرقية«.

بيئة حمفزة على الإبداع
 حول بيئة �لعمل ودورها يف حتقيق �لتميز 
خال  من  “حظيت  �لنقبي:  يقول  �ملهني 
ببيئة  كلباء  م��ن  �ل�سرقية  ق��ن��اة  يف  عملي 
عمل حمفزة ود�عمة على جميع �لأ�سعدة، 
ما  وحم��ف��زة،  و�ع��ي��ة  �إد�رة  منتلك  فنحن 
ميد�ن  يف  م��ت��ج��ددة  ط��اق��ة  د�ئ��م��اً  مينحنا 
ما  كل  تقدمي  على  لذلك نحر�س  �لعمل، 
هو جميل ومميز، وكلما �أجنز �لإعامي يف 
جماله فاإنه يطمح يف �حل�سول على �أعلى 
مهار�ته  من  يعزز  لكي  �لعلمية  �ل��درج��ات 
�ملعلومات  �إىل  ن��وع��ي��ة  �إ����س���اف���ة  وي��ح��ق��ق 

�ملتعلقة مبجال عمله«.
 

ل �ضيء م�ضتحيل
يتوقع  يكن  مل  �أن���ه  �لنقبي  حممد  ي��وؤك��د 
�لكامري�  �أم���ام  �جل��م��ه��ور  �إىل  يتحدث  �أن 
�مل�سبق  �ع����ت����ق����اده  م����ن  �ن����ط����اق����اً  وذل������ك 

وي�سيف:  وتقنياتها،  �ملهنة  هذه  ب�سعوبة 
�سعبة  كانت  �لبد�ية  �أن  من  �لرغم  “على 
م�ستحيل،  �سيء  يوجد  ل  �أن��ه  �إل  ما  نوعاً 
�مل�ستمر  و�ل��ت��دري��ب  و�مل��ث��اب��رة  ف��الج��ت��ه��اد 
حتقيق  �إىل  �أو�سلتني  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  م��ن 
�ل�سغرية  �ل�سا�سة  �إىل  �أ�سل  ب��اأن  طموحي 
و�أط����ل ع��ل��ى �جل��م��ه��ور م��ن خ���ال �لتنقل 
بني مدن �ملنطقة �ل�سرقية لر�سد �أحد�ثها 

وفعالياتها«.
ومدنها  �ل�سرقية  �ملنطقة  خ�سو�سية  عن 
“جتد يف �ملنطقة �ل�سرقية  حتدث بقوله: 
�لتنوع �لرثي يف كل �ملجالت، فهي منطقة 
وتقاليد  ع����اد�ت  فيها  ت��اري��خ��ي��ة  �سياحية 
وم��وروث �سعبي ل ي�ستهان به، مما يجعل 
ل��ه��ا ه��وي��ة �أ���س��ي��ل��ة وف���ري���دة، وه���ذ� �لتنوع 
�لعامة  �ل�سورة  نقل  يف  �مل�سوؤولية  يحملنا 

باأ�سلوب خمتلف وم�سمون ثري«.
�إىل ر�سيد  �أ�سافت  �أم��ا عن جتربته وم��اذ� 
م��ع��ارف��ه ي��و���س��ح �ل��ن��ق��ب��ي ق���ائ���ًا: “بحكم 
�لفعاليات  منظمي  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  عملي 
و�لأح��د�ث �لتي تقام يف �ملنطقة �ل�سرقية، 
وكذلك زيارة �لدو�ئر �حلكومية و�خلا�سة، 
�أت�����اح يل ذل���ك �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري من 
�ل�سخ�سيات من خمتلف �لأعمار و�ل�سر�ئح 
�جلن�سيات،  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لوقوف  لي�س جم��رد  �لإع��ام  �أن  فتعلمت 
�أو  �إىل �جلمهور،  و�لتحدث  �لكامري�  �أم��ام 
فكر  و�ساحب  مثقفاً  �لإع��ام��ي  يكون  �أن 
�إىل  بالإ�سافة  عليه  يتوجب  ب��ل  فح�سب، 
ذلك �أن يعرف كيف يتعامل مع من يقابله 
وكيف  م��ع��ه،  ي��ت��ح��اور  وك��ي��ف  م����رة،  لأول 
�ملعلومات  �أ�سئلته للح�سول على  يتدرج يف 

�لتي تفيد �مل�ساهد«.

حتديات كورونا
على  ك��ورون��ا  جائحة  ب��ت��اأث��ري  يتعلق  فيما 
�أن �جلائحة دفعته  �إىل  �لنقبي  عمله ينوه 
مهامه    وحت����دي����د  �ل�������س���ع���اب  حت�����دي  �إىل 
�لتاأثر  دون  وج���ه  �أك���م���ل  ع��ل��ى  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�لإجر�ء�ت  مر�عات  مع  �جلائحة  بظروف 
خ����ال توقف  �لح�����رت�زي�����ة، وخ�����س��و���س��اً 
�لوطني،  �لتعقيم  ف��رتة  �أث��ن��اء  �لفعاليات 
�لعامل  �إىل  �لأن�سطة  م��ن  �لكثري  وحت���ول 
يطمح  ب��اأن��ه  �لنقبي  ويختم  �لف��رت����س��ي، 
يخاطب  موؤثرة  ر�سالة  �ساحب  يكون  لأن 

من خالها قطاعاً عري�ساً من �جلمهور.

مرا�ضل تلفزيون »ال�ضرقية من كلباء«

الإعلمي حممد النقبي: اأراهن على بيئة وتراث املنطقة 
ال�صرقية يف ال�صارقة لتقدمي جتربة اإعلمية مميزة 

ي�������س���در م����ه����رج����ان �ل����س���ك���ن���دري���ة 
�ملتو�سط  �لبحر  ل���دول  �ل�سينمائي 
يف دورت��ه �ل�37، و�ل��ذي يقام خال 
�سبتمرب   30 �إيل   25 م��ن  �ل��ف��رتة 
�ل�سينمائي  �لناقد  برئا�سة  �حل��ايل، 
عن  ك���ت���اب���ا   16 �أب������اظ������ة،  �لأم���������ري 
�ل�سينمائى  ورم��وز�ل��ع��م��ل  �ملكرمني 

�لذين يحتفى بهم �ملهرجان.
 

و�لكتب هى:
1- �ل��ث��ائ��ر، ت��األ��ي��ف �ل��ن��اق��دة مرفت 
وم�سرية  ����س���رية  وي��ت�����س��م��ن  ع���م���ر 
�مل���خ���رج �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �ل��ك��ب��ري علي 
بدرخان �لذي �أهدته �إد�رة �ملهرجان 

دورته �ل�سابعة و�لثاثني.

تاأليف  تبت�سم،  ب�����س��ف��اه  �ل��ن��ق��د   -2  
حياة  عن  �لدين  �سعد  �أحمد  �لناقد 
�ملخرج �لكبري عمر عبد �لعزيز ملك 

�لكوميديا يف �ل�سينما �مل�سرية.
 3- وجوه وهو�م�س، تاأليف �لناقدة 
ناهد �ساح عن م�سرية �لنجم خالد 
وحمرتفا  هاويا  �لفن  مع  �ل�ساوي 

وجنما كبري� يكرمه �ملهرجان.
ليو�سف  �ل����ع����اط����ي  ����س���ب���ح���ان   -4  
�ل�ساخرة  �ل��ك��ات��ب  ت��األ��ي��ف  م��ع��اط��ي، 
ج��ي��ه��ان �ل��غ��رب��اوي ع��ن ح��ي��اة �أمري 

�لكتابة �لكوميدية يو�سف معاطي .
 5- �سلوي خطاب رحلة فن، تاأليف 
عن  �ل�سريف  يو�سف  حممد  �لناقد 
�سلوي  �لنجمة  وم�سرية  حياة  ق�سة 

خطاب.
 6- خريية �لب�ساوي نور وظال، 
�ل�سينمائية  �ل���ن���اق���دة  م�����س��و�ر  ع���ن 
�لكاتبة  ت��األ��ي��ف  �ل��ب�����س��اوي  خ��ريي��ة 
�نت�سار دردري �أكرث من ن�سف قرن 

يف عامل �لنقد �ل�سينمائي.
 7- كوثرهيكل �أيقونة �لرومان�سية، 
عن حياة �أمرية �لرومان�سية �لكاتبة 
�بنتها  تاأليف  هيكل  كوثر  �ل��ر�ح��ل��ة 

�لكاتبة �سماح �أبو بكر عزت.
م�سو�ر  ع���ن  وظ�����ال،  �أ�����س����و�ء   -8  
�لكبري  �ل��ت�����س��وي��ر  وم���دي���ر  �مل���خ���رج 
�ل����دك����ت����ور ط�������ارق �ل���ت���ل���م�������س���اين يف 
مي  �ل��ك��ات��ب��ة  ت��األ��ي��ف  �ل�سينما  ع���امل 

�لتلم�ساين. 

 كما ي�سدر �ملهرجان جمموعة كتب 
يف �لحتفال مبئوية عدد� من رموز 

�ل�سينما، وهم:
 �لنجم �لكبري كمال �ل�سناوي �لذي 
يف  لمعا  جنما  به  �ملهرجان  يحتفي 
مد�ر  علي  �مل�سرية  �ل�سينما  �سماء 
وي�سدر  ع����ام����ا،  ���س��ت��ني  م����ن  �أك������رث 
ع��ن��ه �مل��ه��رج��ان ك��ت��اب »�ل���دوجن���و�ن 
تاأليف  و�ل��ك��وم��ي��دي��ان«،  و�ل�����س��ري��ر 
وليد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سينمائي  �ل��ن��اق��د 

�سيف.
 وعن حياة �ملعلم حممد ر�سا، ي�سدر 
�ل�سينما  »م��ع��ل��م  ك���ت���اب  �مل���ه���رج���ان 
�مل�������س���ري���ة«، ت���األ���ي���ف �ل���ن���اق���د ط���ارق 
ر�سا  �ملعلم  م�سرية  يت�سمن  مر�سي 

ع��ل��ي م����د�ر �أك����رث م���ن ن�����س��ف قرن، 
و�لذي �سكل مدر�سة خا�سة يف عامل 

�ل�سحك.
 ك��م��ا �ن��ت��ه��ي �ل��ن��اق��د �ل��ك��ب��ري طارق 
�ل�������س���ن���اوي م����ن ت���األ���ي���ف ك���ت���اب عن 
�سامل  عاطف  �لكبري  �ملخرج  م�سو�ر 
نقدية  مقالت  يت�سمن  �ل�سينمائي 
وم�سريته  �لكبري  �ملخرج  �أف��ام  عن 

�لبد�عية.
رم�سي�س  �لكبري  �ملنتج  ح��ي��اة  وع��ن   
و�لباحث  �ل���ن���اق���د  �ن���ت���ه���ي  جن���ي���ب 
�ل�سينمائي �أ�سرف غريب من تاأليف 
�ل���ذي  �خل���ا����س���ة«  »�لأور�ق  ك��ت��اب��ه 
يف  �ل��ك��ب��ري  �مل��ن��ت��ج  م�����س��رية  يت�سمن 
ع�سر�ت  و�ك��ت�����س��اف��ه  �ل�سينما  ع���امل 

�ل��ن��ج��وم و�ل��ن��ج��م��ات �ل���ذي���ن �ث����رو� 
�ل�سا�سة �لعربية بابد�عاتهم.

�سحاتة  ���س��م��ري  �ل���ك���ات���ب  و�ن���ت���ه���ي   
�لثقافة  وزي��ر  ع��ن  كتابا  تاأليف  م��ن 
عكا�سة  ث�����روت  �ل���دك���ت���ور  �لأ����س���ب���ق 
قدمه  وما  �ملئوي،  مياده  مبنا�سبة 
للثقافة �مل�سرية من �إن�ساء �أكادميية 
�لفنون وغريها من �إجن��از�ت ت�سهد 

بعظمة ماقدمه �لرجل.
 وي�����س��در �مل��ه��رج��ان �أي�����س��ا ك��ت��اب��ا يف 
�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �سياء  �ل��ن��اق��د  ت���اأب���ني 
ح�����س��ن��ي �ل�����ذي رح����ل ع���ن ع��امل��ن��ا يف 
�لأ���س��اب��ي��ع �لأخ����ري، و�ل���ذي يت�سمن 
كتبها  �ل��ت��ي  م��ق��الت��ه  م��ن  جمموعة 
�لقادمة  ل���اأج���ي���ال  ت���ر�ث���ا  وت��رك��ه��ا 

حت��ت ع��ن��و�ن »ك��ل��م��ات ت��ب��ق��ي« �إع���د�د 
�أ�سامة  �ل�سينمائي  �لناقد  وت��ق��دمي 
عبد �لفتاح.وكان �ملهرجان قد �أ�سدر 
وليد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سينمائي  للناقد 
���س��ي��ف ك��ت��اب��ه م��ن »رو�ئ�����ع مهرجان 

و�سينما  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي  �ل���س��ك��ن��دري��ة 
�لبحر �ملتو�سط 2000 - 2020”، 
�أهم  م��ن  جمموعة  يت�سمن  و�ل���ذي 
�لأف����ام �ل��ت��ي عر�سها �مل��ه��رج��ان يف 

ع�سرين عاما.

16 كتاًبا ي�صدرها مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائى فى دورته الـ37 

•• ال�شارقة –الفجر:

“ال�ضرقية من كلباء” حممد النقبي على بيئة املنطقة ال�ضرقية  يراهن الإعالمي ومرا�ضل تلفزيون 
لإمارة ال�ضارقة الغنية مبوروث عريق، لالرتقاء باأدائه املهني وتقدمي جتربة اإعالمية مميزة، حيث 
يعتربها بيئة مثالية توفر لالإعالمي مادة خ�ضبة، لكنها يف الوقت نف�ضه حتمله م�ضوؤولية نقل م�ضمون 
لالإعالم،  ملهما  يزال منجمًا  ورموزه ل  الرتاث  اأن خمزون  والإن�ضان، وخا�ضة  املكان  ثراء  مع  يتنا�ضب 
وميد كل من يعمل يف هذا املجال بكنوز من الأمثال واحلكايات والأماكن والأ�ضخا�ض املده�ضني الذين 

يت�ضوق اجلمهور ملعرفة املزيد عن عاملهم.
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يف ذكرى بليغ حمدي بحفل كامل العدد يف الأوبرا

عفاف را�صي: اأعود جلمهوري بحفلت واأحلان جديدة
ا�ضتقبال حافل 

��ستقبلت �لنجمة �لكبرية عفاف ر��سي باحتفاء كبري وت�سفيق من �حل�سور 
بعد �سعودها على خ�سبة م�سرح �لنافورة بد�ر �لأوبر� �مل�سرية، حيث عودتها 

بعد غياب �سنو�ت طويلة.
دقائق  مل��دة ع�سر  ك��ب��رية  ب��ح��ر�رة  �ل��ك��ب��رية  للنجمة  �جل��م��ه��ور ي�سفق  وظ��ل 
�لغنائية  و�سلتها  �لفنانة  �فتتحت  فيما  �لآن،  �مل��ق��ام  �حلفل  يف  متو��سلة، 

باأغنية "�سلم �سلم". 
وبعد �نتهائها من و�سلتها �لغنائية قالت جلمهورها: "وح�ستوين". 

�حلفل قاده �ملاي�سرتو �سليم �سحاب، وي�سهد ح�سور� جماهرييا كبري� يتجاوز 
�ملئات.

عفاف را�ضي تخطف القلوب 
�أوىل  �لقاهرة يف  ر��سي قلوب جمهورها يف  �لقديرة عفاف  �لفنانة  خطفت 

حفاتها �لغنائية يف د�ر �لأوبر� �مل�سرية بعد غياب. 
و�فتتحت عفاف �حلفل بكلمة "وح�ستوين"، و�سط هتاف �جلمهور،  و�أ�سعدت 
مئات �حل�سور �لذي حر�سو� على ح�سور حلظة عودتها لل�ساحة �لفنية على 
مد�ر �ساعتني،  عرب تقدميها وجبة غنائية 
من وحي �أيام �لزمن �جلميل 
باأ�سهر �أغنياتها،  بد�ية 
�سلم"  "�سلم  م��ن 
 " هيل ت�سا " و
يف  و"كله 
 ، ملو�ين" �
م��������رور� 

باأغنيات "جرحتني عيونه �ل�سود�" و"ق�سينا �لليايل" و"هو� يا هو�" ور�ئعة 
�ل�سام". "ردو� 

حمدي،  بليغ  �ل��ر�ح��ل  �ملو�سيقار  ب��ذك��رى  �جلميل  �ل��زم��ن  �أيقونة  و�حتفت 
�لذي �كت�سف وتبنى موهبتها فيما م�سى، عرب ليلة غنائية مميزة �سهدتها 
�لغنائية  �لأعمال  �أ�سهر  �إحياء  عفاف،  خالها  �أع��ادت  �مل�سرية،  �لأوب��ر�  د�ر 
�أورك�سرت�يل كبري بقيادة �ملاي�سرتو �سليم  �لتي جمعتها مع بليغ عرب حفل 

�سحاب. 
كما �سهد �حلفل مفاجاأة مميزة من نوعها، با�ست�سافة عفاف ر��سي لبنتها 
�ملطربة مي كمال،  �لتي غنت معها على �مل�سرح ر�ئعة "عطا�سى"، ب�سكل ديو 

غنائي يجمعهما �سويا لأول مرة �أمام �جلمهور.

موجودين"  احللوين  "ال�ضميعة 
�أعربت �لنجمة �لتي �سهد حفلها زخما كبري� من �حل�سور،  وعقب �حلفل، 
و�سلت �أعد�ده باملئات من خمتلف �لأعمار، حتدثت �لفنانة ل�"بو�بة �لأهر�م" 
عن �سعورها بعد لقاء �لعودة مع �جلمهور كما يرد على ل�سانها يف �ل�سطور 
�حللوين  �مل�ستمعني  �أن  وح�سيت  �جلمهور  با�ستقبال  �سعيدة  "كنت  �لتالية: 
و�للي عايزين ي�سمعو� فنا جيد� موجودين م�س كل �لود�ن تلوثت،  و�لنا�س 

�للي بتفهم موجودة". 
ت�ستكمل ر��سي: �لو�حد تخيل يف فرتة �أن كل �لفن �أ�سبح ردئيا، و�أن �لنا�س 
مو�فقة على كده، لكن على �لعك�س متاما، فهناك كثريون ي�سعون نحو �لفن 

�جليد و�ل�ستماع �إليه من خمتلف �لأعمار. 
�لتفاعل معها،  قالت: �سعيدة بالتفاعل �حلي مع �جلمهور و�لذي  �أما عن 

مل�سته يف جميع �لأغاين �لتي قدمتها. 
كتري  نا�س  ق��ال��ت:  �حل��ف��ل،   كمال معها يف  م��ي  �ملطربة  �بنتها  وع��ن ظهور 
�خلطوة  موؤجلة  كنت  و�حلقيقة  �حلفلة،  يف  معايا  مي  ظهور  على  كلمتني 

لكنهم دفعوين و�سجعوين عليها.

برموز  اجلديدة  الأجيال  تعريف  هدفنا  الثقافة:  وزي��رة 
الفن

وزيرة  �ل���د�مي  عبد  �إي��ن��ا���س  �ل��دك��ت��ورة  �لفنانة  ق��ال��ت 
تقام  �ل��ت��ي  �لفنية  �لفعاليات  �إن  �لثقافة، 
و�أعام  ب��رم��وز  لاحتفاء 
�مل���و����س���ي���ق���ي و�ل����غ����ن����اء، 
تعريف  �إىل  ت���ه���دف 
�جلديدة  �لأج���ي���ال 
�خلالدة  بالرموز 
�سطرو�  �ل��ذي��ن 
تاريخ �لإبد�ع 
�مل���������������س�������ري، 
�أن  م������وؤك������دة 
�حل����������ف����������اظ 
�لرت�ث  علي 
و�مل����������������وروث 
�مل����و�����س����ي����ق����ي 
و�ل������غ������ن������ائ������ي 
�مل���������س����ري �أح����د 

�أهم �لأهد�ف �لرئي�سية للدولة.و�أو�سحت عبد �لد�مي  حر�س وز�رة �لثقافة 
للجمهور،  �لفنية  �لذ�كرة  تن�سيط  علي  وموؤ�س�ساتها  هيئاتها  خال  من 

وجنح  خالدة  مو�سيقية  عبقرية  ُيعد  حمدي  بليغ  �أن  م�سيفة 
�أعمال �سكلت ج��زًء� من وج��د�ن �جلمهور �مل�سري  فى خلق 

و�لعربى ، م�سرية �يل عودة �لفنانة عفاف ر��سي لل�ساحة 
�لغنائية و�لذي ي�سكل قيمة كبرية للفن وحر�ست علي 
�ل�سعود �يل خ�سبة �مل�سرح لتهنئاتها  علي عودتها للغناء 

وظهورها بعد فرتة غياب بكامل لياقتها �لفنية متابعة 
�ن �سوتها ولد من رحم جيل �لعمالقة ويعد �متد�د لهم 

�لأ�سالة  علي  للحفاظ  �جلديدة  لاأجيال  ومر�سد�  ودليا 
�ينا�س  �لدكتورة  �أثناء ح�سور  ذلك  . جاء  و�لهوية  و�لرقي 
وزير  توفيق  ه�سام  و�ل��دك��ت��ور  �لثقافة  وزي���رة  �ل���د�مي  عبد 
�لأوبر�  د�ر  نظمتها  �لتي  �لفنية  �لحتفالية  �لأعمال  قطاع 

ذكرى  مبنا�سبة  ���س��اب��ر   جم��دي  �ل��دك��ت��ور  برئا�سة  �مل�سرية 
�لكبرية  �ملطربة  ع��ودة  و�سهدت  حمدى  بليغ  �ملو�سيقار  رحيل 

مب�ساحبة  �لنافورة  م�سرح  علي  �لغنائية  لل�ساحة  ر��سى  عفاف 
�لورك�سرت� �ملو�سيقي بقيادة �ملاي�سرتو �سليم �سحاب يف حفل 

ع��ن��و�ن��ه �لأ���س��ال��ة و�ل���رق���ي ر�ف��ع��ا لف��ت��ت��ه كامل 
�لعدد  وك��ان �حلفل قد ب��د�أ �جل��زء �لأول 

منه مب�ساركة �ملطربني يا�سر �سليمان 
مطاوع  رح������اب   ، م���ت���ويل  حم���م���د   ،

وعازف �لكمان نادر �ني�س وت�سمن 
�ملو�سيقار  �حل��ان  ��سهر  من  باقة 

�ل���ر�ح���ل ب��ل��ي��غ ح��م��دي  و�ل���ذي  
�ل��ث��اين منه  �جل���زء  تالقت يف 

ع���ف���اف ر������س����ى و�����س����دت ب 
�سلم �سلم ، ت�ساهيل ، كله 

جرحتني   ، �مل����و�ين  يف 
ع����ي����ون����ه �ل�����������س�����ود� ، 

 ، �ل��ل��ي��ايل  ق�سينا 
 ، �ل�����س��ام  ردو� 

علي  مي���ك���ن 
، ملني  باله 
ي���ا ق��م��ر ، 
وح�����������دي 
ق������اع������ده 

�ل���ب���ي���ت  يف 
هو�  ي����ا  ه�����و�   ،

وع�����ط�����ا������س�����ي �ل����ت����ى 
�بنتها  �د�ئ����ه����ا  ���س��ارك��ت��ه��ا 

�مل��ط��رب��ة �ل�����س��اب��ة م��ى ك��م��ال ، �ما 
�لهوي  �غانى  �لول ت�سمن  �لفا�سل 
ه��و�ي��ا، خ��اي��ف م���رة �أح����ب، عدوية، 
�ألف   ، طاير يا هو�، �لعيون �ل�سود 

مو�سيقى  جانب  �إىل  وليلة  ليلة 
بعيد عنك .

ي�سارك �ملوؤلف �ملو�سيقى وعازف �لت�سيللو �ل�سهري 
�أورك�����س��رت� �لوتريات  �ل��دك��ت��ور خ��ال��د د�غ���ر م��ع 
خال �حلفل �ملقام بقيادة �ملاي�سرتو �سادي حنا يف 
�لثامنة من م�ساء �لأحد 19 �سبتمرب على �مل�سرح 

�ل�سغري.
يت�سمن �حلفل جولة يف عامل مو�سيقى �حلجرة 
منهم  �مل��وؤل��ف��ني  ك��ب��ار  �أب��دع��ه��ا  �ل��ت��ي  �لكا�سيكية 
رخمانينوف  فوريه،  �سيبليو�س،  و�أرل��وك،  جريج، 
�إىل ج��ان��ب �إح���دى م��وؤل��ف��ات ق��ائ��د �حل��ف��ل �سادي 

حنا. 
�لت�سيللو  وع�����ازف  �مل��و���س��ي��ق��ى  �مل���وؤل���ف  �أن  ي��ذك��ر 
�لر�حل عبده  �لعاملي  �ملو�سيقار  د�غر جنل  خالد 
�لفنون  ف��ى  �ملاج�ستري  درج��ة  على  ح�سل  د�غ���ر، 
�سارك   ،2007 عام  �لدكتور�ه  ثم   ،2003 عام 
�لدولية  �لأورك�����س��رت�ت  من  �لعديد  مع  بالعزف 
م�سر  د�خ��ل  �لناجحة  �لعرو�س  من  �لعديد  فى 
وخ��ارج��ه��ا، ك��م��ا ي��ع��د م��ن �أه����م ���س��ن��اع �ملو�سيقى 
�لت�سويرية يف �ل�ساحة �ل�سينمائية و�لتليفزيونية 
حيث قام باأد�ء �سولوهات �آلة �لت�سيللو يف �لعديد 
�لتدري�س  هيئة  ع�سو  �ل��در�م��ي��ة،  �لأع��م��ال  م��ن 
�ملو�سيقي  و����س���ع  ك��م��ا  �ل��ك��ون�����س��رف��ت��و�ر  مب��ع��ه��د 
كان  �لدر�مية  �لأع��م��ال  من  للعديد  �لت�سويرية 
كما  �ملا�سي  كابول" يف رم�سان  "�لقاهرة  �آخرها 
�لنجوم  من  ملجموعة  �لأحل���ان  من  �لعديد  ق��دم 
رئي�س  حاليا  ويعمل  �حلجار   علي  �لفنان  منهم 
بد�ر  و�لباليه  و�لأوب���ر�  للمو�سيقى  �لفني  �لبيت 

�لأوبر�.

�ل�سعودية  �مل��م��ث��ل��ة  ت�����س��درت 
بو�سرت  �ل�����ب�����ن�����وي  ف����اط����م����ة 
و�لت�سويق  �لإث������ارة  م�سل�سل 

دقيقة"،   60"
ب����دور  �لأوىل  جت���رب���ت���ه���ا  يف 
�مل�سرية،  �ل��در�م��ا  يف  بطولة 
من�سة  على  عر�سه  و�ملنتظر 
�ساهد �بتد�ًء من 16 �سبتمرب 
�حلايل، وهو من �إخر�ج مرمي 
�أحمدي وتاأليف حممد ه�سام 

عبية.
�أحد  دقيقة"   60" م�سل�سل 
�أعمال �ساهد �لأ�سلية، وتقدم 
ذ�ت  �سخ�سية  خاله  فاطمة 
كزوجة  مركبة،  نف�سية  �أب��ع��اد 
�سابة تتعر�س لأزمات نف�سية، 
وت�������س���ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة �أم����ام 
يا�سمني رئي�س، �سريين ر�سا، 

حممود ن�سر و�سو�سن بدر.
ممثلة  �ل�����ب�����ن�����وي  ف�����اط�����م�����ة 
�سعودية،  وك��ات��ب��ة  وخم���رج���ة 
�خ������ت������ارت������ه������ا جم�����ل�����ة ت�����امي 
�جليل  ق��ادة  �سمن  �لأمريكية 
عن   2018 يف  �جل������دي������د 
�لق�سة  "م�سروع  موؤ�س�ستها 
باإ�سادة  حظت  كما  �لأخرى"، 

لفيلم  ب��ط��ول��ت��ه��ا  ع���ن  دول���ي���ة 
ب����رك����ة ي���ق���اب���ل ب����رك����ة �ل�����ذي 
برلني  م���ه���رج���ان  يف  �����س����ارك 
ممثًا  وك�������ان  �ل�������س���ي���ن���م���ائ���ي 
�أو�سكار  ج��ائ��زة  يف  لل�سعودية 
�أجنبية.  ب��ل��غ��ة  ف��ي��ل��م  �أف�����س��ل 
�لتليفزيونية،  �ل���در�م���ا  ويف 
�ساركت يف بطولة م�سل�سلي ما 
نتفليك�س،  على  �لطبيعة  ور�ء 
�ساهد،  من�سة  ع��ل��ى  و�ل�����س��ك 
و�لذي �ساركت �أي�ساً يف تاأليفه 

و�إخر�جه.
عملها  م���������س����ت����وى  وع������ل������ى 
فاطمة  ح�����س��ل��ت  ك��م��خ��رج��ة، 
�ل��ب��ن��وي م���وؤخ���ر�ً ع��ل��ى متويل 
�لرو�ئية  �أفامها  �أول  مل�سروع 
ب�����س��م��ة م����ن ����س���ن���دوق �أف�����ام 
�ل��ب��ح��ر �لأح����م����ر، و�ل������ذي مت 
فعاليات  �سمن  عنه  �لإع���ان 
�ل�سينمائي  فيني�سيا  مهرجان 
�لدويل يف دورته 78 موؤخر�ً، 
�لبنوي  �خ�����ت�����ريت  وق���ب���ل���ه���ا 
ل��ت��ك��ون ع�����س��وة جل��ن��ة حتكيم 
�لطويلة  �لأف���ام  م�سابقة  يف 
لل�سينما  م���امل���و  ب�����م��ه��رج��ان 

�لعربية بال�سويد )2021(.

عادت النجمة الكبرية عفاف را�ضي لل�ضاحة الغنائية. 
واأعربت  عقب حفلها مب�ضرح النافورة بالأوبرا، عن اعتزازها بالعودة اإىل 
جمهورها. وقالت را�ضي يف حديثها: "اإن �ضاء اهلل قريبا يف حفالت تانية 

ويف اأحلان جديدة وي�ضعدين اإين اأ�ضوفكم تاين واأرجعلكم". 
هتاف  و�ضط  "وح�ضتوين"  بكلمة   حفلها  افتتحت  را�ضي،  عفاف  وكانت 
اجلمهور لها والت�ضفيق والهتاف.وقدمت  خالل احلفل وجبة غنائية من 
وحي اأيام الزمن اجلميل  منها: �ضلم �ضلم، ت�ضاهيل، كله يف املواين، جرحتني 
عيونه ال�ضودة، ق�ضينا الليايل، ردوا ال�ضالم، عطا�ضي ميكن علي باله، ملني 

يا قمر، وحدي قاعدة يف البيت، هوا يا هوا.

بعد "القاهرة كابول".. اأول ظهور فني 
للمو�صيقار خالد داغر يف الأوبرا

يف اأوىل بطولة لها بالدراما امل�ضرية

تعرف على �صخ�صية فاطمة 
البنوي يف م�صل�صل "60 دقيقة" 
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ثلثة اأعرا�س تنذر باأن قلبك يف خطر
حّذر �لطبيب �لرو�سي ز�وؤور �سوغو�سيف �لأخ�سائي يف �أمر��س �لقلب من 
ثاثة �أعر��س قد تنذر بقرب �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية.

ويف ت�سريحات �سحفية حذر �سوغو�سيف من خطر �سعور �لإن�سان باحلرقة 
�إىل  �لإن�سان من غرفة د�فئة  �نتقال  �لتنف�س لدى  �أو �سيق  �ل�سدر  و�سط 

مكان بارد، وهو �إح�سا�س ميكن �أن يدوم ملدة 5 دقائق.
�لأخ�سائيني  ��ست�سارة  �إىل  �لإن�سان  جلوء  �سرورة  �إىل  �لطبيب  �أ�سار  كما 

لدى �سعوره باأي �إزعاج يف �ل�سدر، مثا �أثناء �أن�سطته �لبدنية.
�لقلب  �أع��ر����س��ا خفية لأم��ر����س  �آخ���ر  �سابق ذك��ر طبيب رو���س��ي  ويف وق��ت 
و�لأوعية �لدموية، بينها �رتفاع �ل�سغط يف غياب �أعر��س �أمر��س �أخرى، 

و��سطر�بات يف �سربات �لقلب و�لدو�ر.

اإح�صا�س عند التربز ميكن اأن 
يكون علمة على �صرطان الأمعاء

يتطور �سرطان �لأمعاء عندما تنق�سم �خلايا يف �لأمعاء وتتكاثر ب�سرعة 
كبرية، ما ميكن �أن يعطل �جلهاز �له�سمي.

على  �لقدرة  بعدم  �لإح�سا�س  �أن   ،One Ashford م�ست�سفى  و�أو�سح 
�إفر�غ �أمعائك متاما ميكن �أن يكون عامة منبهة ل�سرطان �لأمعاء.

وت�سمل �لعامات �لتحذيرية �لأخرى ما يلي:
تغيري  �أو  �لإم�ساك،  �أو  �لإ�سهال  مثل  �ملعتادة  �لأمعاء  عاد�ت  يف  • تغيري 

قو�م �لرب�ز.
�لرب�ز. يف  • دم 

�لبطن. تقل�سات  مثل  �لبطن،  يف  م�ستمر  �رتياح  • عدم 
• �ل�سعور بال�سعف و�لتعب و�سيق �لتنف�س �لناجم عن �نخفا�س م�ستوى 

خايا �لدم �حلمر�ء.
�ملربر. غري  �لوزن  • فقد�ن 

طبيبك. بها  ي�سعر  �أن  ميكن  �لبطن  يف  • كتلة 
وملجرد �أنك تعاين من هذه �لأعر��س، فهذ� ل يعني بال�سرورة �أنك م�ساب 

ب�سرطان �لأمعاء.
Ashford، ميكن ربط هذه �لأعر��س مب�ساكل  وكما يو�سح م�ست�سفى 

�سحية �أخرى مثل �لبو��سري.
و�أظهرت �لأبحاث �أن �لعديد من �لعو�مل قد جتعلك �أكرث عر�سة لتطوير 
�ملر�س. ويعتمد خطر �إ�سابتك ب�سرطان �لأمعاء )�لقولون و�مل�ستقيم( على 

�لعديد من �لأ�سياء مبا يف ذلك عو�مل �لعمر و�جلينات ومنط �حلياة.
ول يعني وجود عامل خطر و�حد �أو �أكرث �أنك �ست�ساب بالتاأكيد ب�سرطان 

�لأمعاء.
وما يز�ل �لدور �لذي يلعبه �لنظام �لغذ�ئي يف �لتاأثري على خطر �لإ�سابة 
بالأمعاء غري معروف �أو غري موؤكد، لكنك تعلم �أن بع�س �لأطعمة ميكن 

�أن توؤثر بالتاأكيد على خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء.
�حلمر�ء  �للحوم  م��ن  �لكثري  ت��ن��اول  �أن  �ل��در����س��ات  م��ن  �لعديد  و�أظ��ه��رت 

و�ملعاجلة يزيد من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء.

الإن�ضان؟ ج�ضم  يف  مادة  اأ�ضلب  هي  • ما 
�ملينا بالأ�سنان

العادي؟ الإن�ضان  ج�ضم  يف  �ضلعًا  • كم 
�سلعاً  24

؟ ن�ضرها  وكيف  بطليمو�ض  نظرية  �ضحح  الذي  العامل  هو  • من 
حياته  طيلة  ين�سرها  مل  ولكنه  �لبولندي  كوبرينيكا�س  هو  �لعامل   -
مائه  من  �كرث  وبعد   1543 �سنة  وتوفى  �لكني�سة  غ�سب  من  خوفا 

�سنة من وفاته �علن هذه �لنظرية �لعامل �لملاين كيبلر.
املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دولة  اول  هي  من   •

قبل التوظيف وما هو نوع المتحان ؟
�ملعلومات  �متحان يف  وك��ان  �ملياد  قبل  �لثاين  �لقرن  �ل�سني يف  - يف 

�لعامة و�ل�سعر و�لعزف و�لفرو�سية
البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
هذا  ان  يعرفون  فهم  ال�ضمايل،  القطب  جنمة  على 
يحددون  ا�ضا�ضه  وع��ل��ى  ال�ضمال  يف  يبقى  النجم 
ت�ضكل  التي  النجوم  ع��دد  فكم  وموقعهم  اجتاههم 

النجم القطبي ال�ضمال؟
- �لنجم �ل�سمايل جنم و�حد فقط.

. �جلن�سية  �أملانى  وهو  رونتجن  كونر�د  وليم  هو  �إك�س  �أ�سعة  • مكت�سف 
 1895 عام  ذلك  وكان  �لر�ديو  خمرتع  هو  ماركونى  جولييلمو  �لإيطاىل  • �لعامل 

. �لنفي�س  �بن  هو  �ل�سغرى  �لدموية  �لدورة  • مكت�سف 
. �جلر�حى  �لتعقيم  خمرتع  هو  لي�سرت  �أن  تعلم  • هل 

. م   1889 �سنة  �أبريل   16 فى  بريطانيا  فى  ولد  �لعامل  فى  �لكوميديا  ممثلى  �أ�سهر  من  هو  �سابلن  • �سارىل 
 . م   1947 عام  تاأ�س�ست  �لأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  تعلم  • هل 

 . م   1934 عام  �إر�سالها  �مل�سرية  �لإذ�عة  • بد�أت 
 • بد�أ ��ستخد�م �لعمات �لورقية فى بد�يات �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 1914 م فى �جنلرت� ولكن �لدولة �ساحبة 

فكرة �لعملة �لورقية هى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .
 . م   1768 �سنة  ��سرت�ليا  قارة  �لجنليزى  �ملاح  كوك  جيم�س  �لكابنت  • �كت�سف 

. �لتاريخ  باأبو  �مللقب  هو  هريودوت  �لإغريقى  �ملوؤرخ  �أن  تعلم  • هل 
�لإبل. من  �أطول  فرتة  ماء  بدون  تبقى  �أن  ميكنها  و�لفئر�ن  �لزر�فات  �أن  تعلم  • هل 

�أ�سنان. طبيب  �إخرتعه  بالإعد�م  �خلا�س  �لكهربائي  • �لكر�سي 
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فوائد ال�ضبانخ 
للتغذية  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  �أ����س���ارت 
من  و�ح������دة  ت��ع��د  �ل�����س��ب��ان��خ  �أن  �إىل 
لل�سحة،  �ملفيدة  �خل�����س��ر�و�ت  �أك��رث 
�لعديد من  نظر� لأنها حتتوي على 

�لعنا�سر �لغذ�ئية �لهامة للج�سم.
وفيما يلي بع�س �لأ�سباب �لتي تدعو 

لتناول �ل�سبانخ يوميا:
- تعزيز �ل�سحة �لعامة: على �لرغم 

فاإنها متد  �ل�سبانخ،  كمية �حلديد يف  تقييم  �ل�سيء يف  بع�س  �ملبالغة  من 
تناول  وعند  �لأخ���رى،  باخل�سر�و�ت  مقارنة  �أك��رب  بكمية  بالفعل  �جل�سم 
�ل�سبانخ يوميا فاإن �جل�سم �سيح�سل على كمية كبرية بالفعل من �حلديد، 
�أنها متد �جل�سم ببع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �لهامة مثل فيتامني )ج(  كما 

وفيتامني )�أ( للحفاظ على �لعينني و�ملغني�سيوم لتنظيم �سغط �لدم.
- منح �جل�سم �ملزيد من �لقوة: يعمل �لبوتا�سيوم �ملوجود يف �ل�سبانخ على 

تقوية �لع�سات، كما �أن �لنرت�ت تغذي خايا �لع�سات وجتعلنا �أقوى.
�حلر�رية،  �ل�سعر�ت  من  �لقليل  على  حتتوي  �ل�سبانخ  �ل���وزن:  �إنقا�س   -

وبالتايل فاإنها من �خل�سر�و�ت �ملثالية لإنقا�س �لوزن.

يحكي �ن رياح �خلريف تقابلت مع �ع�سار �ل�ستاء و�سم�س �ل�سيف.. وبطريقهم �لقى كل منهم حتيته على �لآخر 
ووقفو� يتحدثون معا كا عن حاله فاخذو� يف �سرد قوتهم ومقدرتهم و�نتهو� �ىل �خل�سام حيث �ن �ل�سم�س 
قالت �نها �لقوى.. وهي وحدها �لقوى فقرر �جلميع �لحتكام �ىل �ول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان 
غا�سب كان يف طريقه �ىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته �لعجيبة لي�ست �ل�سم�س ول �لإع�سار ول 

�لرياح بل �نا ..تعالو� لنذهب �يل جزيرتي وليجرب كل و�حد فينا قوته.
�جتمع �لأربعة يف جزيرة �لربكان وكانت رياح �خلريف علي عجلة من �أمرها فاقرتبت من بع�س �سكان �جلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت �لأ�سجار وجعلتها تتمايل ب�سدة و�أ�سرع �ل�سكان بالختباء وطارت 
�لثمار من على �لأ�سجار تتدحرج على �لر�س يف غ�سب وتطايرت �أور�ق �ل�سجر ودخلت يف كل مكان مما �سبب 
�ل�ستاء ي�سحك بقوة ثم بد�أ عمله  �إع�سار  �لنو�فذ و�لأب��و�ب وخلدو� للنوم، هنا وقف  �ل�سكان فاأغلقو�  غ�سب 
�أور�ق �لأ�سجار �ملت�ساقطة تدور وتلتف يف دو�مة حول نف�سها و�لأ�سجار متيل و�سوت  فور� ب�سهيق قوي جعل 
�سهيقه يجعل يف �ملكان �سجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة �طلق زفريه بقوة ليقتلع �لأ�سجار وتطري 
�أ�سقف �لبيوت �خل�سبية وبع�س جدر�نها ومل ي�ستطع �لأهايل فعل �سيء فهرعو� �إىل �ملخابئ لينقذو� �أنف�سهم 
�لبيوت  لتغرق  و�ل�سو�رع  �ل�سو�طئ  �ىل  وخرجت  �لأم���و�ج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�ساد�  هو  ويعيث  و�سغارهم 
�لإع�سار  فاخذ  كل مكان  �ل�سر�خ  وعم  �سوء�  �لأم��ر  ف��ز�د  كافيا  لي�س  �لبحر  ماء  ك��اأن  ب�سدة  �لأمطار  وهطلت 
ي�سحك مبتهجا.. هنا غ�سبت �ل�سم�س لق�سوته ف�سعدت �ىل كبد �ل�سماء و�أ�سرقت بقوة و�أخذت تزيد حر�ر�تها 
�لنا�س من  �ملياه تتبخر ب�سرعة وكل �سئ يجف ويجف وخرج  تدريجيا ف�سخن كل �سئ على �جلزيرة و�أخ��ذت 
هنا  �لظل..  بحثا عن  �ملكان  يهربون من  وب��د�أو�  �أج�سادهم  به  ليربدو�  �ملاء  �لهو�ء ويطلبون  بيوتهم يطلبون 
�سحك �لربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�سلكم تعالو� لناأخذ بع�س �لر�حة.  ومع تلك �ل�سويعات �لقليلة وبعد 
�ن �رتاح �سكان �جلزيرة هب �لربكان ب�سرعة ون�سط و�خذ يزجمر بقوة �أكرث و�أكرث ثم بد�أ يطلق حممه �ملميتة 
ودخانه �مل�سموم وغباره يت�ساعد يف كل مكان ويقذف �لنري�ن يف كل �جتاه.. وهو ي�سرخ وكاأنه عفريت.. ومل 
مي�س وقت طويل حتى �أ�سبحت �جلزيرة مهجورة من �سكانها.. �سحك �لربكان وقال من �لأقوى.. مل ي�سمع 
جو�با ير�سيه فثار �أكرث.. هنا �جتمعت عليه �لرياح و�لإع�سار و�ل�سم�س وتكاتفو� معا وبعد فرتة مل يعد �حد 

ي�سمع �سوت �لربكان وتركو� �جلزيرة م�سرورين ليعود �إليها �سكانها فيما بعد.

�أوك�سانا ميخاليفا، عن  د.  �لتغذية  �لغدد وخبرية  �أخ�سائية  حتدثت 
فو�ئد وخماطر ميكن �أن ي�سببها فيتامني )د(. وحذرت �لرو�س من 

��سطر�ب �لنوم ب�سبب �لإفر�ط يف تناول فيتامني )د(.
وتكوين ح�سو�ت  �ل��ق��يء  �إىل  �أي�سا  ي���وؤدي  �أن  ذل��ك ميكن  �إن  وق��ال��ت 

�لكلى.
وح�سب �لطبيبة، �إن فيتامني )د( ميكن �أن يت�سكل يف جلد َمن يعي�سون 
�لرو�سية يف ف�سل �ل�سيف فقط. وذلك غالبا ما  �ل�سمالية  باملناطق 
يكون غري كاف لبقية �أ�سهر �ل�سنة. وهذ� هو �ل�سبب يف وجود نق�س 
هذ� �لفيتامني بني �لرو�س �ل�ساكنني يف تلك �ملناطق �لذين ي�سطرون 

�إىل تعاطي مكمات �أحيائية خا�سة تت�سمن فيتامني )د(.
 ومع ذلك، حذرت �خلبرية يف حديث �أدلت به ل�سحيفة "�إزفي�ستيا" 

يوؤدي  �أن  ميكن  لاأدوية  �ملن�سبط  غري  �ل�ستخد�م  �أن  من  �لرو�سية 
وجه  وعلى  �لإن�����س��ان،  ج�سم  على  خطورة  ت�سكل  وخيمة  عو�قب  �إىل 

�خل�سو�س، يوؤدي �إىل ظهور كمية ز�ئدة للكال�سيوم يف �لدم.
وقالت �إن �لإفر�ط يف تناول دو�ء يحتوي على فيتامني )د( ميكن �أن 
�ل��دم. وهي حالة يرت�كم  ي��وؤدي �إىل �لإ�سابة مبر�س فرط كال�سيوم 
فيها �لكثري من �لكال�سيوم يف �لدم و�لذي يرت�سب لحقا يف �لأن�سجة 
وق��د يتجلى وج��ود فيتامني )د(  �لدموية  �لأوع��ي��ة  و�لكلى وج��در�ن 

�لز�ئد يف �لقيء و�لتهيج و��سطر�ب �لنوم.
�أن  ميكن  �ملفيد  �لفيتامني  ه��ذ�  مثل  حتى  �أن  �إىل  �لطبيبة  و�أ���س��ارت 
�لز�ئدة  للن�ساء �حلو�مل. وتهدد جرعته  يكون خطري�، مبا يف ذلك 

بالت�سبب يف �أمر��س �جلنني و�أمر��س �لهيكل �لعظمي لدى �ملولود.

 D طبيبة تتحدث عن خماطر الإفراط يف تناول فيتامني

رالني �ضاه حت�ضر العر�ض العاملي الأول لفيلم »الأكل طريقنا اإىل النقرا�ض« يف لو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا.  ا ف ب


