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ما تاأكله الأمهات قد ينعك�س على الأطفال 
�أظهرت در��سة جديدة، �عتمدت على �ملالحظة وعلى �أبحاث قدمية، 
�أن �لأطعمة فائقة �ملعاجلة �لتي تتناولها �لأمهات خ�سو�سا يف فرتة 

�حلمل، قد توؤثر �سلبا على �لأطفال وتعر�سهم خلطر �لبد�نة.
ووجدت �لدر��سة، �لتي ن�سرت يف �ملجلة �لطبية �لربيطانية، �أن بد�نة 
�لأطفال ترتبط بالكميات �لتي ت�ستهلكها �أمهاتهم من �لأطعمة فائقة 
�ملعاجلة "processed foods"، كاملعجنات و�لوجبات �ل�سريعة 

و�مل�سروبات �لغازية وغريها.
�لدر��سة خل�ست �إىل �رتفاع �حتمالية تعر�ض �لأطفال خلطر �لبد�نة 
�إىل ن�سبة 26 يف �ملئة ب�سبب �إفر�ط تناول �لأمهات لالأطعمة فائقة 
�ملعاجلة �أثناء فرتة �حلمل، فيما بّينت �لدر��سة �أن تناول هذه �لأطعمة 

يف �لفرتة �لتي ت�سبق �حلمل ل يوؤثر على بد�نة �لأبناء.
ويف هذ� �ل�سدد، قالت خبرية �لتغذية، رز�ن �سويحات، لـ"�سكاي نيوز 
�لر�سيع  توؤثر على �سحة  �لأم  �أن تغذية  �أكــدت  �إن �لأبحاث  عربية"، 
خالل �أول "1000 يوم له"، �أي منذ بد�ية �حلمل �إىل غاية بلوغه 
�لأم يف  تاأخذ  �أن  جــد�، يجب  �ملرحلة مهمة  "هذه  و�أ�سافت:  عامني. 
�لعتبار �أن ما تتناوله يتناوله طفلها �أي�سا.. وبالتايل يجب �حلر�ض 
�ل�سحة  منظمة  لبيانات  ووفقا  كميته".  ولي�ض  غذ�ئها  نوعية  على 
�ل�سمنة، �لذي  39 مليون طفل مر�ض  2020، يعاين  �لعاملية لعام 
قد يكون �مل�سبب �لرئي�سي له هو �لنظام �لغذ�ئي �ملتبع عند �لأمهات.

درا�سة حتذر من خطر الهواء امللوث على الأجنة
�ملوجودة  �ملــلــوثــات  �أن  م�سرتكة،  بلجيكية  بريطانية  در��ــســة  ك�سفت 
وتــوؤثــر على منو  �لــرحــم  �أن ت�سل لالأطفال د�خــل  �لــهــو�ء، ميكن  يف 
ن�سرت  �لــتــي  �لــدر��ــســة  يف  �لباحثون  ووجـــد  كــبــري.  ب�سكل  �أع�سائهم 
�ل�سود�ء  �لكربون  جزئيات  �أن  "لن�سيت" �لطبية،  جملة  يف  نتائجها 
�ملوجودة يف �لهو�ء، قد تنتقل �إىل �لأجنة وت�سبب �لكثري من �مل�سكالت 
�لباحثون فحو�سات  و�أجــرى  بعد.  فيما  �أو لالأم  لهم  �سو�ء  �ل�سحية 
على جمموعة من �حلو�مل خالل �لأ�سابيع �لأوىل من �حلمل، حيث 
تبنّي للعلماء �أن خطر �لهو�ء �مللوث وما يحتويه من جزيئيات �سامة 
يقود  خطر�  م�سببا  �مل�سيمة  عــرب  �لأجــنــة  لأعــ�ــســاء  تنتقل  قــد  جــد�، 
للوفاة. و�أ�سافت �لدر��سة، �أن �جل�سيمات �لنانوية لتلوث �لهو�ء �ملركز 
للجنني،  �لنامية  �لأع�ساء  �إىل  �لو�سول  ت�ستطيع  �لأ�سود،  بالكربون 
�لتعر�ض  �أن  �لباحثون  ويــرى  و�لــدمــاغ.  و�لرئتان  �لكبد  ذلك  مبا يف 
لتلك �مللوثات يزيد من خطر �لولدة �ملبكرة و�نخفا�ض �لوزن وحتى 
عــيــوب �لـــــولدة. وتــكــمــن خــطــورة هـــذ� �لــدر��ــســة كــونــهــا تتما�سى مع 
�لتقرير �ل�سنوي �لثالث ملنظمة �ل�سحة �لعاملية، �لذي �سدم �جلميع 
فيما يتعلق بال�سحة �لعامة لأطفال �لعامل، حيث قال �إن 90 يف �ملئة 

من �أطفال �لعامل يتنف�سون هو�ء �ساما.

ال�سجائر الإلكرتونية توا�سل جذب املراهقني
ت�ستقطب  �لإلكرتونية  �ل�سجائر  تــز�ل  ل  �لطبية،  �لتحذير�ت  رغــم 
�لغذ�ء  �إد�رة  ك�سفت  حيث  �ملــر�هــقــني،  مــن  وخ�سو�سا  كبرية  �أعـــد�د� 
و�لدو�ء ومر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��ض و�لوقاية منها �أن نحو 2.5 

مليون مر�هق �أمريكي يدخنون هذ� �لنوع من �ل�سجائر.
من   18 بني  �أجــري  �لــذي  �ل�سباب  ل�ستطالع  �لوطني  �مل�سح  ووفــق 
يناير و31 من مايو من �لعام �جلاري يف �لوليات �ملتحدة و�سمل 28 
�ألف طالب، قال 14 يف �ملئة من تالميذ �لثانوية ونحو 3 يف �ملئة من 
�لإلكرتونية  �ل�سجائر  ��ستخدمو�  �إنهم  �ملتو�سطة  �ل�سفوف  تالميذ 
�أولئك �لــذي ��ستخدمو�  خــالل �لأيــام �لثالثني �لأخـــرية. ومــن بني 
�ل�سجائر �لإلكرتونية، قال 42 يف �ملئة �إنهم ي�ستخدمونها مر�ر� و28 
يف �ملئة ب�سكل يومي. و�أ�سار 85 يف �ملئة من �ل�سباب �ملدخنني �إىل �أنهم 
�إىل  �ل�ستطالع  �أ�سار  كذلك  نكهة.  ذ�ت  تدخني  منتجات  ��ستخدمو� 
�أن �ل�سجائر �لإلكرتونية �أ�سبحت �أكرث منتجات �لتدخني ��ستهالكا 
 .2014 عــام  منذ  و�لــثــانــويــة  �ملتو�سطة  �ملــد�ر�ــض  تالميذ  قبل  مــن 
�لأمريكية قد  �لقلب  ل�سالح جمعية  �أجريت  �أمريكية  در��سة  وكانت 
�أنه على �لرغم من �أن �ل�سكتة �لدماغية كانت �أكرث �نت�سار�  �أظهرت 
بني مدخني �ل�سجائر �لتقليدية، فاإن مدخني �ل�سجائر �لإلكرتونية 
كانو� �أكرث تعر�سا لالإ�سابة ب�سكتة دماغية يف �سن �أ�سغر بن�سبة 15 

يف �ملئة، مقارنة باملدخنني �لتقليديني.
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حمل امراأة

باإنقاذ حياة �لعديد من �لأ�سخا�ض من  �آبل منذ ظهورها  �ساهمت �ساعات 
و�ملعايري  �لــدم  و�سغط  �لقلب  ونب�ض  �لأك�سجني  م�ستوى  �كت�ساف  خالل 
�آبــل �ساعدت يف �كت�ساف حملها  �إن �ساعة  �مــر�أة  �ل�سحية �لأخــرى، وتقول 

بوقت مبكر.
34 عاماً على موقع ريدت �أن معدل �سربات  وذكــرت �ملــر�أة �لبالغ عمرها 
يوم  ذ�ت  ولكن  �لدقيقة،  يف  �سربة   57 حــو�يل  عند  يكون  ما  عــادة  قلبها 
 72 �إىل  �آبــل �خلا�سة بها عن زيــادة يف معدل �سربات �لقلب  �أبلغت �ساعة 
ت�سعر  جعلها  مما  تقريباً  يوماً   15 ملــدة  هــذ�  و��ستمر  �لدقيقة  يف  �سربة 

بالقلق قليال.
زيـــادة معدل  ور�ء  �ملحتملة  �لأ�ــســبــاب  عــن  �لبحث  بـــد�أت يف  لذلك  ونتيجة 
�لبالغ من  �ملــر�أة تر�سع طفلها  كانت  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �لقلب.  �سربات 
�سربات  معدل  �رتفاع  �سبب  نحو  �سيء  �أي  يوجهها  ومل  �سهر�ً   18 �لعمر 
�لقلب. و�أجرت �ملر�أة �ختبار كورونا للتاأكد من �أنه ل ي�سبب ��سطر�بات يف 
معدل �سربات قلبها. لكن نتيجة �لختبار جاءت �سلبية، فبد�أت �لبحث على 
�لإنرتنت وعلمت �أن �حلمل يف بد�ياته قد يزيد من معدل �سربات �لقلب. 
وقالت �ملر�أة "قر�أت �أحياناً �أن هذ� يحدث مع بد�ية �حلمل". و�أجرت �ملر�أة 
جاءت  و�لتي  �لختبار،  نتائج  لتاأكيد  طبيبها  �إىل  وذهبت  �حلمل  �ختبار 
�إيجابية، وكانت حاماًل يف �أربعة �أ�سابيع، ولأن حملها كان يف مر�حله �لأوىل، 

مل تالحظ �أي �أعر��ض �أخرى.

اأخريا.. غوغل تر�سى 
عن من�سة ترامب

ة  ملن�سّ �سمحت  "غوغل" �أّنها  �سركة  �أعلنت 
�سو�سال"  "تروث  �لجــتــمــاعــي  �لــتــو��ــســل 
�ل�سابق  �لأمــريكــي  �لرئي�ض  �أ�ّس�سها  �لــتــي 
دونالد تر�مب بعر�ض تطبيقها على "بالي 
على  �لــتــطــبــيــقــات  تــنــزيــل  مــتــجــر  �ستور"، 
�أندرويد.  �لأجهزة �ملحمولة �لعاملة بنظام 
وقــــال عــمــالق �لإنـــرتنـــت �إّنـــــه �أ�ـــســـدر هذ� 
�لقر�ر بعدما و�فقت "تروث �سو�سال" على 
�للتز�م ب�سيا�ساته �ملتعّلقة باإز�لة �ملحتويات 
�لتي تنتهك قو�عده مثل "�لتحري�ض على 
ة قامت بتحديث  �لعنف". و�أ�ساف �أّن �ملن�سّ
تطبيقها مبا يّتفق و�سيا�سات "غوغل بالي" 
و�لإبالغ  �ملرفو�سة  �ملن�سور�ت  حظر  جلهة 
و�إز�لتها،  بها  �ملــرغــوب  غري  �ملحتويات  عن 
ة.  �ملن�سّ على  �مل�سيئني  حظر  �إىل  بالإ�سافة 
وكان غوغل �أعلن يف نهاية �آب-�أغ�سط�ض �أّن 
تطبيق "تروث �سو�سال" غري مرّحب به يف 
�أن يلتزم بقو�عد �ملحتوى،  بالي �ستور �إىل 
�لعنيفة.  �لــتــهــديــد�ت  حــظــر  ذلـــك  يف  مبـــا 
"تروث  �أخــــطــــرت  �إّنــــهــــا  �لــ�ــســركــة  وقـــالـــت 
�سو�سال" يف 19 �آب-�أغ�سط�ض باأّن تطبيقها 
ويتطّلب  "بالي"  متجر  �سيا�سات  ينتهك 
�ملحتوى  على  لــالإ�ــســر�ف  فــّعــالــة  "�أنظمة 

�لذي ين�سره �مل�ستخدمون".

احذر ف�سار امليكروويف .. قد يعّر�سك 
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ممّيزات رجيم الأنانا�س
يعّد رجيم �لأنانا�ض من �لأنظمة �لفّعالة للغاية يف خ�سارة 
�لـــوزن خــالل فــرتة قــ�ــســرية، و�لــ�ــســّر ور�ء ذلــك هــو غنى 
�لأنانا�ض باإنزمي �لربوميلني، �لذي ي�سهم يف تعزيز قدرة 
�جل�سم على ه�سم �لربوتينات وحتفيز عملية �إذ�بة وحرق 
�ملاء،  مــن  مرتفعة  ن�سبة  على  يحتوي  �أنـــه  كما  �لــدهــون، 

و�سعر�ت حر�رية قليلة.
ل يقت�سر �لأمر على ذلك فقط، فالأنانا�ض ميتلك �لكثري 
من �لفو�ئد، حيث يعمل كمدّر للبول ويحتوي على معّدل 

مرتفع من �لألياف �لتي ت�سهم يف ت�سهيل عملية �له�سم.
و�لعتماد على رجيم �لنانا�ض ي�سهم يف تنقية �جل�سم من 
�ل�سموم �ملرت�كمة نتيجة �لعاد�ت �لغذ�ئية �خلاطئة ومنط 
�أن  عليِك  �إذ  �لنــتــبــاه،  يجب  �ل�سحي.  ولكن  غــري  �حلــيــاة 
�لرجيم؛ كي  �لنتهاء من فرتة  بعد  تتناولينه  ما  تر�عي 

ل ت�ستعيدي ما مّت خ�سارته من وزنِك.
ويف تلك �حلالة، من �ملفرت�ض �أن تخ�سعي حلمية غد�ئية 
قــائــمــة عــلــى تــــدّرج �لـــوحـــد�ت �حلـــر�ريـــة، مــا يعني زيادة 
دفعة  ولي�ض  تدريجي  ب�سكل  �لأطعمة  مــن  تتناولينه  مــا 

و�حدة.
�لغذ�ئية لفرتة  �لنوع من �حلميات  �تباع هذ�  يجب عدم 
طويلة؛ لأنَّ ذلك يزيد من خطر �لتعّر�ض لأمر��ض �لكلى 

و�لقلب وفقد�ن �لكتلة �لع�سلية.
حتى  �لكيميائي؛  �أو  �لأحــــادي  �لــرجــيــم  �إىل  تخ�سعي  ل 

تتاأكدي متاماً من �أنِك ل تعانني من �أية �أمر��ض �سحية؛ 
كارتفاع �سغط �لدم �أو �ل�سكري �أو غريهما.

فوائد �سحية منّوعة للأنانا�س للن�ساء
�خل�سوبة  م�ستويات  تعزيز  على  �لأنانا�ض  تناول  ي�ساعد 
لدى �لن�ساء، حيث لوحظ �أن ثمار �لأنانا�ض غنّية مبغذيات 
وم�ساد�ت �أك�سدة مهمة لل�سحة �لإجنابية، مثل فيتامني 
�لبوتا�سيوم،   ،B بي  �ملجموعة  فيتامينات  بع�ض   ،C �سي 

�لزنك، �لنحا�ض، �لفوليت، و�لبيتاكاروتينات.
من �سمن فو�ئد �لأنانا�ض �ملحتملة للن�ساء �أنه قد ي�ساعد 
تت�سّمن  �إذ  �لثدي،  �سرطان  مر�ض  مقاومة  على  �جل�سم 
لها خ�سائ�ض  يكون  قد  مو�ّد  �لطبيعية  �لأنانا�ض  تركيبة 
مــقــاومــة لــلــ�ــســرطــان، �أبـــرزهـــا مـــادة �لــربومــيــلــني وبع�ض 
مــ�ــســاد�ت �لأكـــ�ـــســـدة، وهــــذه �ملــــو�د تــ�ــســاعــد عــلــى مقاومة 
�ل�سرطان بعد حدوثه؛ نظر�ً لقدرتها �ملحتملة على �إبطاء 
عمليات �نت�سار �خلاليا �ل�سرطانية، وحتفيز موت �خلاليا 

�ل�سرطانية.
و�جلدير ذكره �أن �لربوميلني �ملوجود يف �لأنانا�ض ي�ساعد 
مثل  �ل�سرطانات؛  مــن  �أخـــرى  �أنـــو�ع  مقاومة  على  �أي�ساً 

�سرطان �لقولون و�سرطان �جللد.
�لــتــي قــد تلفت �هــتــمــام �لن�ساء  �إحــــدى فــو�ئــد �لأنــانــا�ــض 
غني  فالأنانا�ض  بالب�سرة،  �ملتعلقة  تلك  هي  خا�ض  ب�سكل 
مــــو�د م�ساّدة  وهـــي   ،C وبــفــيــتــامــني  بــالــبــيــتــاكــاروتــيــنــات 

لذ�  �لكولجني،  �إنتاج  تعزيز  على  ت�ساعد  كما  لالأك�سدة، 
ميكن لتناول �لأنانا�ض �أن ي�ساعد على تخفيف حّدة بع�ض 
لبع�ض  �لــتــعــّر�ــض  جـــر�ء  تن�ساأ  قــد  �لــتــي  �لب�سرة  م�ساكل 

�لعو�مل �ل�ساّرة مثل �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية و�لتلوث.
وتفتيح  �لب�سرة،  على  �لبثور  ظــهــور  مقاومة  يف  وي�سهم 

لونها وحت�سني ملم�سها ومظهرها �لعام.
حمتملة  طبيعية  خ�سائ�ض  �لأنــانــا�ــض  لمــتــالك  نــظــر�ً 
�لآلم  حــّدة  تخفيف  على  تناوله  ي�ساعد  لـــالأمل،  م�سكنة 
�لن�ساء خالل فرتة  ت�سيب  �لتي قد  �ملزعجة  و�لت�سنجات 
�إثارة  �أقــل  �لــفــرتة  �لـــدورة �ل�سهرية، ممــا قــد يجعل هــذه 

لالإزعاج.
تعّد �لن�ساء عموماً �أكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�ض تخلخل 
من  �ل�ستفادة  ميكن  حتــديــد�ً  وهنا  �لــرجــال،  من  �لعظام 
�لأنانا�ض، فمن �سمن فو�ئده �أنه ي�ساعد على مقاومة هذ� 
�لأ�سل؛  من  ن�ساأتها  فر�ض  وخف�ض  �لأمر��ض  من  �لنوع 
�أن�سجة  دعــم  ت�ساعد على  قــد  لغناه مبــعــادن  نــظــر�ً  وذلــك 

�لعظام وتقويتها، مثل �لفو�سفور و�لكال�سيوم.
ويدعم �سحة �جلنني و�أمه خالل �حلمل، فالأنانا�ض غني 
�لأجنة  �إ�ــســابــة  فــر�ــض  يخف�ض  �لـــذي  �لفوليك  بحم�ض 

بالعيوب �خللقية.
وي�سهم يف حت�سني �ملز�ج ومقاومة �لكتئاب.

كما ي�ساعد على حت�سني �لعملية �له�سمية، وخف�ض فر�ض 
�لإ�سابة بالإم�ساك و�لنفخة.

مبيعات قيا�سية لعطر 
ال�سعر املحروق 

حقق �لعطر �لذي �أطلقه �مللياردير 
�إيلون ما�سك ويحمل ��سم "�ل�سعر 
 ،"Burnt Hair" ملحروق" �أو�
زجاجة  �آلف   10 بلغت  مبيعات 
غ�سون  يف  دولر  مــلــيــون  بــقــيــمــة 
�إيلون  وغــرّي  فقط.  قليلة  �ساعات 
على  �لتعريفية  معلوماته  ما�سك 
"ببائع  نف�سه  موقع تويرت و��سفا 
"مع متتعي  عطور" وغرد قائال: 
كان  �لآن،  بها  �أحظى  �لتي  باملكانة 
�قتحام جمال �سناعة �لعطور �أمر� 
ملــاذ� قاومت  �أعــلــم  ل مفر منه. ل 
هذ� �لأمر لفرتة طويلة؟!". ويبلغ 
ثمن �لزجاجة �لو�حدة من �لعطر 
تبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن  دولر،   100
�لأول  �لــربــع  يف  �ل�سحن  عمليات 
ما�سك  لــيــفــي   ،2023 عــــام  مـــن 
بوعد قطعه �ل�سهر �ملا�سي باإطالق 
"�ل�سعر  وعــطــر  �خلـــا�ـــض.  عــطــره 
�أفكار  بــنــات  �أحــــدث  �ملحروق" هــو 
مبجال  ترتبط  ل  ملنتجات  ما�سك 
�لتكنولوجيا،  يف  �ملــعــهــود  عــمــلــه 
�لتجارية  عالمته  ت�سمنت  و�لتي 
"�لتيكيال"  مبــ�ــســروب  �خلــا�ــســة 
2020، وكذلك  �لكحويل يف عام 
نوع من �ل�سر�ويل �لق�سرية �أطلقه 
�مل�ستثمرين  من  لل�سخرية  ما�سك 
�سركته  ف�سل  على  ر�هــنــو�  �لــذيــن 
�لكهربائية،  �لــ�ــســيــار�ت  ل�سناعة 
�سركة  �أكـــرب  �لآن  �أ�سبحت  و�لــتــي 
�سيار�ت يف �لعامل من حيث �لقيمة 

�ل�سوقية.

نظارة واقع افرتا�سي 
بقدرات مميزة

م�ساعيها  تـــعـــكـــ�ـــض  خـــــطـــــوة  يف 
لقتحام �سوق �أجهزة �لو�قع �ملعزز 
"ميتا"  كــ�ــســفــت  ــــي،  و�لفــــرت��ــــس
"كوي�ست برو"،  �لنقاب عن نظارة 
�لنظارة  طـــرح  و�ــســيــتــم  �لــثــالثــاء. 
�لك�سف  جـــــرى  �لـــتـــي  �جلـــــديـــــدة، 
كونكت"  "ميتا  مـــوؤمتـــر  يف  عــنــهــا 
�لـــ�ـــســـنـــوي، يف �لأ�ـــــســـــو�ق مـــن 25 
دولر،   1500 بــ�ــســعــر  ـــر  ـــوب �أكـــت
�لتفاعل  للم�ستخدمني  و�ستتيح 
خلفية  على  �فرت��سية  بيئات  مع 
�ملـــحـــيـــط بهم.  �لـــو�قـــعـــي  �لــــعــــامل 
�إ�سافة  عـــلـــى  �لـــ�ـــســـركـــة  وعـــمـــلـــت 
�لـــتـــحـــديـــثـــات على  �لـــعـــديـــد مــــن 
بالطر�ز  مقارنة  برو"  "كوي�ست 
"كوي�ست  �لــنــظــار�ت  مــن  �حلــــايل 
كبري  بــ�ــســكــل  تــهــيــمــن  �لــتــي   ،"2
�لفرت��سي.  �لـــو�قـــع  �ــســوق  عــلــى 
و�لـــــنـــــظـــــارة �جلــــــديــــــدة جمـــهـــزة 
تنقل  لــلــخــارج  موجهة  بــكــامــري�ت 
للبيئة  �لأبــعــاد  ثالثي  مبا�سر�  بثا 
ي�ستخدمها،  مبن  �ملحيطة  �ملادية 
و�قــع خمتلط بني  يتيح خلق  مما 

�لعاملني �لفرت��سي و�لو�قعي.

فعالية رجيم الأنانا�س يف خ�سارة الوزن.. تعريف عليها

الرجيم الأحادي من املحتمل اأن يكون 
قد مّر على م�سامعِك من قبل، ففكرته 
قائمة على نوع واحد فقط من الأطعمة 
الأطعمة  بع�س  م��ع  رئي�سي  ك��م��ك��ّون 
بالرجيم  اأي�سًا  ُيعرف  كما  اجلانبية، 
رجيم  اأنواعه  اأ�سهر  ولعّل  الكيميائي، 

فعاليته  بف�سل  الأن��ان��ا���س، 
ح�سبما  ال���وزن،  اإن��ق��ا���س  يف 
التغذية  اخت�سا�سية  توؤكد 
نت،  �سيدتي.  ل�  كمال  رول 

وتتحدث عن هذا الرجيم 
بالتف�سيل يف الآتي:

ب�ساأن  حــديــثــة  بحثية  در��ـــســـة  �أ�ـــســـارت 
�لأوروبية،  �لــدول  يف  �ل�سوئي  �لتلوث 
�إىل تعر�ض كل من �لب�سر و�حليو�نات 
�لتد�عيات  مــــن  مــــتــــز�يــــدة  ملـــخـــاطـــر 
ــارة بــ�ــســبــب قــلــة �لنوم  �لــ�ــســحــيــة �لــ�ــس
�لأزرق  لل�سوء  �لتعر�ض  عن  �لناجتة 
�ملنبعث يف �ل�سو�رع من �لأعد�د �ملتز�يدة 
من �مل�سابيح �لتي تعمل بتقنية �لباعث 

�لثنائي لل�سوء )ليد(.
و��ــــســــتــــخــــدم �لـــعـــلـــمـــاء �ملـــقـــيـــمـــون يف 
حمطة  �لتقطتها  �ـــســـور�ً  بــريــطــانــيــا، 
م�سابيح  �أن  لإثبات  �لدولية،  �لف�ساء 
معدلت  مـــن  ز�دت  �لــبــيــ�ــســاء  �لــلــيــد 
�لأزرق من طيف  �لنبعاثات يف �جلزء 

�ل�سوء.
جلامعة  �لتابع  �لبحثي  �لفريق  وكتب 
�إكــ�ــســرت يف بــلــدة بــريــن بــاإجنــلــرت�، يف 

جملة "�ساين�ض �أدفان�سز" �لعلمية، �أنه 
��ستخد�م  �إىل  �لتحول  �أن  �ملعتقد  مــن 
و��سع،  نـــطـــاق  عــلــى  �لــلــيــد  مــ�ــســابــيــح 
�لب�سر  لــدى  �لــنــوم  على  �لــقــدرة  يعيق 
و�حلــيــو�نــات، ويــقــلــل �ل�ــســتــفــادة منه، 
�إفر�ز  مينع  �لأزرق  �ل�سوء  لأن  وذلــك 
�لـــــذي يحفز  �ملـــيـــالتـــونـــني،  هـــورمـــون 

�جل�سم على �لنوم.
�أن  �ل�سابقة  �لــدر��ــســات  �أو�ــســحــت  كما 
�إنارة �مل�سابيح لياًل، تكون لها تد�عيات 
�سلبية على حركة �خلفافي�ض و�سلوكها 
�لغذ�ئي، كما يت�سبب ��ستخد�م م�سابيح 
�لليد يف عــدم روؤيـــة �أعــــد�د كــبــرية من 
�لنجوم يف �ملدن، كما تغري بدرجة �أكرب 
حــركــة �لــعــثــة، وغــريهــا مــن �حل�سر�ت 
�أو  �لــتــي تــقــرتب مــن م�سادر �لإ�ــســاءة 

تتجنبها.

قلة النوم ب�سبب �سوء م�سابيح 
»ليد« ت�سبب خماطر �سحية 
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�ش�ؤون حملية
ت�سدرت املركز الثالث على م�ستوى الدولة وفقًا للت�سنيف العاملي تاميز

حمدان بن زايد: جامعة اأبوظبي ق�سة جناح وطنية يف ا�ست�سراف امل�ستقبل
ت�سدرت قائمة اأف�سل 350 جامعة مرموقة على م�ستوى العامل

�سمن جناح حكومة اأبوظبي وحتت �سعار »نقود امل�ستقبل الرقمي«

اأبوظبي التقني ي�ستعر�س يف »جيتك�س« اأكرب طابعة ثالثية الأبعاد يف ال�سرق الأو�سط و�سط اإقبال جماهريي كبري

نظمها مركز الإمارات لأبحاث ال�سعادة

جامعة الإمارات تنظم اأن�سطة تفاعلية مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة النف�سية تت�سمن عددًا من الور�س واملحا�سرات التوعوية

•• اأبوظبي- الفجر

هناأ �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة رئي�ض جمل�ض �أمناء جامعة �أبوظبي 
على  �لثالث  للمركز  �أبوظبي  جامعة  ت�سدر  مبنا�سبة 
و�ملركز  �لدولة،  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  م�ستوى 
�أف�سل  قائمة  وكذلك  �لعربي،  �مل�ستوى  على  �ل�سابع 
�لعاملي وذلك يف  �مل�ستوى  350 جامعة مرموقة على 
ت�سنيف تاميز للتعليم �لعايل للجامعات �لعاملية للعام 
2023 �لذي �ساركت فيه �جلامعة لأول مرة وحققت 
هـــذ� �لإجنـــــاز �لــوطــنــي و�لــعــاملــي وجنــاحــهــا يف خو�ض 
مناف�سة �أكادميية مع �أكرث من 1600 جامعة موزعة 
�لرغم  و�إقليم، وجنحت �جلامعة على  دولة   99 على 

من حد�ثة م�سريتها يف حتقيق مثل هذ� �لإجناز. 
�أن  على  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو  و�أكــد 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 
�لدولة -حفظه �هلل- يويل قطاع �لتعليم رعاية فائقة 
�إمياناً من �سموه بدور �لتعليم و�أهميته يف بناء �لإن�سان 
و�ل�ــســتــثــمــار يف ر�أ�ــــض �ملـــال �لــبــ�ــســري و�إعـــــد�د وتاأهيل 
�مل�ستقبل من  يــ�ــســهــده  مــا  ملــو�كــبــة  �لــوطــنــيــة  �لـــكـــو�در 
جمالت  جميع  يف  متالحقة  وتقنية  علمية  تــطــور�ت 

�حلياة. 
وقال �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن جامعة 
�أكادميية مرموقة   ج�سدت ق�سة جناح وطنية ملوؤ�س�سة 
مو�كبة  �لأخـــرون  �نتهى  حيث  من  م�سريتها  �نطلقت 
للتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي، و�أعرب �سموه عن �عتز�زه 
مبا حققته �جلامعة من متيز �أكادميي يف هذ� �ل�سدد 
وت�سدرها قائمة �أف�سل �سبع جامعات عربية مرتجمة 

�ملــقــبــلــة وما  �أجـــنـــدة �خلــمــ�ــســني  روؤيــــة خــالقــة لتلبية 
تت�سمنه من �إطالق م�ساريع وطنية بارزة يف خمتلف 
و�لقت�سادية  و�لتكنولوجية  �ل�سناعية  �لــقــطــاعــات 
و�لــ�ــســحــيــة وغــريهــا مــن �لــقــطــاعــات �لــتــي ت�ستهدف 
حتــ�ــســني جــــودة �حلـــيـــاة ورفــاهــيــة �لإنـــ�ـــســـان وحتقيق 
�ل�سعادة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني و�لز�ئرين لإمارة 
�أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث حر�ست 
�لتدري�ض  نــوعــيــة يف  نــقــالت  عــلــى حتــقــيــق  �جلــامــعــة 
و�لــبــحــث �لــعــلــمــي وخـــدمـــة �ملــجــتــمــع وتـــقـــدمي حلول 
�لتميز  �أن  على  موؤكد�ً  �مل�ستقبل،  ل�ست�سر�ف  �بتكارية 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�ستويات  خمتلف  على 
ميثل خيار�ً ��سرت�تيجياً جلامعة �أبوظبي منذ �نطالق 
�لتطور  �جلامعة  و�كــبــت  �ل�سدد  هــذ�  ويف  م�سريتها، 
�لعلمي يف خمتلف مر�حل �لأد�ء، وخا�سة فيما يتعلق 
بالعتماد �لأكادميي �لعاملي للرب�مج �ملطروحة وت�سدر 
ت�سريح  ذلــك يف  جــاء  �لــدولــيــة.  �لتناف�سية  مــوؤ�ــســر�ت 
تاميز  جملة  ت�سنيف  نتائج  �إعـــالن  مبنا�سبة  ل�سموه 
للتعليم �لعايل للجامعات �لعاملية للعام 2023.  كما 
�لتدري�ض  �لأول لتمّيز  �ملركز  �أبوظبي يف  حلت جامعة 
على م�ستوى �لدولة، و�ملركز �لثاين ملوؤ�سر �لقتبا�سات 
لتمّيز  �لثاين  و�ملركز  للجامعة،  �لعلمية  �لأبحاث  من 
على  �جلامعة  يف  و�لأكـــادميـــي  �لتعليمي  �لتنوع  بيئة 

م�ستوى �لدولة.
�أبــوظــبــي بــالــتــنــوع �لــثــقــايف لطلبتها  وتــتــمــيــز جــامــعــة 
لأكرث  ينمون  طلبة  ت�سم  حيث  �لتدري�سية  وهيئاتها 
من 90 بلد�ً وتتمتع بعالقات و�سر�كات دولية عديدة، 
وهو ما يعك�سه ت�سنيف �جلامعة يف �ملركز �لـ 10 عاملياً 
�لتعاون  هذ�  يوفر  حيث  �لُدولية  �لنظّرة  موؤ�سر  على 

باجلامعة  و�لطالب  �لتدري�ض  هيئة  لأع�ساء  �لــدويل 
�لذي  �لأمــر  �ملعريف،  و�لتبادل  لل�سر�كة  كبرية  فر�ساً 
و�لرب�مج  �ملــنــاهــج  مـــن  �لــو��ــســعــة  �ملــجــمــوعــة  تعك�سه 

�لبحثية �لتي تدر�ض يف �جلامعة. 
جمال  يف  �أبــوظــبــي  جــامــعــة  متــيــز  �لت�سنيف  ويـــوؤكـــد 
 264 �ملركز  �حتلت �جلامعة  �لعلمية، حيث  �لأبحاث 
على م�ستوى �لعامل عن فئة "�لقتبا�سات من �لأبحاث 
جميع  من  �لباحثني  نظر  وجهة  للجامعة،"  �لعلمية 
�أنحاء �لعامل حول جودة �لأبحاث �لتي جتريها جامعة 
عــاملــي لالبتكار  كمركز  �ملــتــز�يــد  وتــاأثــريهــا  �أبــوظــبــي، 

و�لأفكار �جلديدة.
وتفخر جامعة �أبوظبي باحت�سانها لأكرث من 7500 
تعليماً.  برناجماً   50 على  يتوزعون  وطالبة  طالب 
وتعترب جامعة �أبوظبي من �جلامعات �ملعتمدة حملياً 
ودولياً، مبا يف ذلك �عتماد �لر�بطة �لغربية للمد�ر�ض 
و�لكليات يف �لوليات �ملتحدة و�لتي متتلك فروعاً لها 
�أكرب  �أبوظبي  �أبوظبي و�لعني ودبي. وتعد جامعة  يف  
و�لعمارة  �لهند�سة  لرب�مج  مقدمة  �أكادميية  موؤ�س�سة 
�لأعمال،  و�إد�رة  �لهند�سة،  كليات  عــرب  و�لت�سميم، 
و�لقانون، و�لعلوم �ل�سحية، و�لفنون و�لعلوم، وتفخر 
�لوحيدة يف  �لأعمال  �إد�رة  لكلية  باحت�سانها  �جلامعة 
دولة �لإمار�ت �حلا�سلة على �عتماد �حتاد كليات �إد�رة 
و�عتماد    ،)AACSB(ملتقدمة� �جلامعية  �لأعمال 
للتنمية  �لأوروبـــيـــة  للمنظمة  )EQUIS(�لتابع 
�لأمريكي  �لعتماد  جمل�ض  �إىل  بالإ�سافة  �لإد�ريــــة، 
�مللكي  و�ملعهد   ،)ABET( و�لتكنولوجيا   للهند�سة 
للمعماريني �لربيطانيني وغريها �لكثري.  كما تلتزم 
جامعة �أبوظبي بدعم �لأولويات �لوطنية و�لإقليمية، 

وحتر�ض على مو��سلة تقدمي �لرب�مج �جلديدة، حيث 
�ل�سيرب�ين  �لأمــن  بر�مج  �جلــديــدة  �لإ�سافات  ت�سمل 
�حليوية  �لطبية  و�لــهــنــد�ــســة  �ل�ــســطــنــاعــي  و�لـــذكـــاء 
�ملخربي  و�لــطــب  �لتغذية  وعــلــم  �لب�سرية  و�لتغذية 

و�جلينات �لب�سرية و�جلزيئية.
وي�سمل ت�سنيف جملة تاميز للتعليم �لعايل للجامعات 
�لعامل  يف  �جلــامــعــات  لأفــ�ــســل   2023 للعام  �لعاملية 
99 دولـــة و�إقــلــيــم، مما  1600 جامعة يف  �أكـــرث مــن 
يجعله �أكرب �لت�سنيفات �جلامعية و�أكرثها تنوعاً حتى 
�لآن، وت�ستند هذه �لت�سنيفات �إىل 13 موؤ�سر �أد�ء مت 
يف  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  �أد�ء  لقيا�ض  بعناية  �ختيارها 
ونقل  �لعلمي،  و�لأبــحــاث  �لتعليم،  �أربعة جمــالت هي 

�ملعرفة، و�لتوقعات �لدولية.

•• اأبوظبي-الفجر

�سمن جناح حكومة �أبوظبي، وحتت �سعار »نقود �مل�ستقبل 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب  �لرقمي«، ي�ستعر�ض مركز 
�لــتــقــنــي و�ملــهــنــي، �أكـــرب �لــطــابــعــات ثــالثــيــة �لأبـــعـــاد يف 
�ل�سرق �لأو�سط، و�لتي تعد من �أكرب �لطابعات �لقابلة 
للنقل يف �لعامل، وذلك خالل م�ساركته مبن�سة متميزة 
يف معر�ض جيتك�ض �لعاملي للتقنية 2022؛ �لذي يقام 
�أكتوبر   14  -  10 �لعاملي من  �لتجاري  دبــي  يف مركز 
�إقبال  �لتقني"  جناح"�أبوظبي  ي�سهد  حيث  �جلـــاري، 
�ملعر�ض  وز�ئــــري  �ملجتمع  �أبــنــاء  مــن  جــمــاهــريي كبري 
�لذين ميثلون نحو 170 دولة؛ يحر�ض �لكثري منهم 
على �لتعرف على هذ� �لإبتكار �لتقني �جلديد و�ملفيد 
�لدكتور مبارك  وعلمياً. وقال �سعادة  �سناعياً وجتارياً 
للتعليم  �أبــوظــبــي  مــركــز  عــام  مــديــر  �ل�سام�سي  �سعيد 
"�أبوظبي  مــ�ــســاركــة  �أن  و�ملــهــنــي،  �لــتــقــنــي  و�لـــتـــدريـــب 
�إطار  تاأتي يف  �لكبري؛  �لعاملي  �لتقني" يف هذ� �حلــدث 
�سباب  �لر�سيدة، نحو متكني  �لقيادة  حتقيق توجيهات 
وطلبة �لإمار�ت من �مل�ساركة بقوة وفاعلية يف خمتلف 
�ملحافل �لدولية، بجانب منتجي �أكرث و�أكرب �لتقنيات 
�لإمار�ت  لأبناء  �لعالية  �لقدر�ت  يعك�ض  مبا  �حلديثة، 

على �ملناف�سة �لعاملية بكل جد�رة وثقة.
�لطابعة  �أن  �ل�سام�سي  مبارك  �لدكتور  �سعادة  و�أو�سح 

�لتقني" يف  "�أبوظبي  بها  ي�سارك  �لتي  �لأبــعــاد  ثالثة 
�إحــدى �لإبــد�عــات �لعاملية �لتي توجد يف  جيتك�ض، هي 
�لتقني"،  ل"�أبوظبي  �لتابع  بارك"  "�لإبتكار  مــركــز 
و�لتي يتم من خاللها غر�ض قو�عد �لإبــد�ع و�لإبتكار 
�ملوؤ�س�سات  وطلبة  عامة،  �لإمــار�ت  وفتيات  �سباب  لدى 
�لتقني"  ل"�أبوظبي  �لــتــابــعــة  و�لتعليمية  �جلــامــعــيــة 
وبوليتكنك  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  ثانويات  ومنها 
يتعلم  حيث  �ل�سحية،  للعلوم  فاطمة  وكلية  �أبوظبي، 
�لطلبة و�سباب وفتيات �لإمار�ت ب�سكل عام؛ يف �ملرحلة 
ومن  �أكادميياً،  �لعلمي  �لبحث  و�أ�سول  قو�عد  �لأوىل 
�لعمل،  �سوق  يحتاجه  �لــذي  �ملنتج  ثم ميكنهم حتديد 
وميــكــن �إنــتــاجــه و�ــســنــاعــتــه مــن خـــالل هـــذه �لطابعة 
ثــالثــة �لأبــعــاد، وبــاأحــجــام متنوعة وكــبــرية جـــد�ً، وهو 
�لأمر �لذي مينحهم �لفر�ض �حلقيقية لالإ�ستثمار يف 
منتجات  على  و�لقائمة  �لر�بحة،  �لتجارية  �مل�سروعات 
�سناعية يبحث عنها �لعمالء، ومنها �سناعة قطع غيار  
�ل�سناعية  �ملنتجات  مــن  وغــريهــا  �لقدمية  �ل�سيار�ت 
ذلك  �لعاملي،  �ل�سوق  وجــود يف  لها  ما جند  نـــادر�ً  �لتي 

بجانب قطع �لغيار و�ملنتجات �جلديدة بالطبع.
و�لتدريب  للتعليم  �أبــوظــبــي  مــركــز  عـــام  مــديــر  و�أكــــد 
للمركز،  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  طلبة  �أن  و�ملهني،  �لتقني 
تعليمية  منظومة  لهم  تتوفر  مــو�طــنــني؛  وجميعهم 
متخ�س�سة ومتكاملة ذ�ت مناهج علمية متقدمة جد�ً 

وذ�ت معايري عاملية يف خمتلف �لتخ�س�سات �لهند�سية 
و�لتكنولوجية و�لطبية، وهو �ل�سبب �ملبا�سر لتميزهم 
�مل�ستوى،  عالية  و�أكادميية  علمية  باإمكانيات  ومتتعهم 
متكنهم من طرح �حللول �لرقمية �ملبتكرة يف خمتلف 

�ملجالت �لتقنية مبا ي�سمن رفاهية �ملجتمع.
ومن جهته قال �ملهند�ض فهر �ل�سويدي م�سوؤول من�سة 

ثالثية  �لطابعة  �أن  جيتك�ض  يف  �لتقني"  "�أبوظبي 
�مل�سوؤولني و�لطلبة  �إهتمام  �ليها، جذبت  �مل�سار  �لأبعاد 
وكــافــة فــئــات �ملــجــتــمــع، �لــذيــن تــفــاعــلــو� مــع �لفنيني 
للوقوف على  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات  وطلبة 
�آفاق  يفتح  �لذي  �لإبتكار  تفا�سيل ومميز�ت هذ�  كافة 

�مل�ستقبل �أمام �جلميع.

•• العني - الفجر

نــظــم مــركــز �لإمـــــــار�ت لأبـــحـــاث �لــ�ــســعــادة يف جامعة 
مبنا�سبة  مفتوحاً،  يــومــاً  �ملــتــحــدة،  �لعربية  �لإمــــار�ت 
عدد  �إقــامــة  ت�سمن  �لنف�سية،  لل�سحة  �لعاملي  �لــيــوم 
من  عدد  باإ�سر�ف  �لتوعوية  و�ملحا�سر�ت  �لور�ض  من 
خرب�ء �ل�سحة �لنف�سية وبالتعاون مع عدد من �ملر�كز 
هيئة  و�أعــ�ــســاء  �لطلبة  مــن  عــدد  بح�سور  �ل�سحية، 

�لتدري�ض.�ملركز �لأمريكي �لنف�سي و �لع�سبي 
 و�أكدت �لأ�ستاذة نوف �جلنيبي، مدير مركز �لإمار�ت 

تنظيم  �أن  �لإمــــــــار�ت،  جــامــعــة  �لــ�ــســعــادة يف  لأبـــحـــاث 
لل�سحة  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً  ياأتي  �لفعالية  هــذه 
�لنف�سية، حيث حتتفي جامعة �لإمار�ت بهذه �ملنا�سبة 
�لوعي  لرفع  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أطلقتها  �لتي 
�ملجتمعي باأهمية �ل�سحة �لنف�سية، ملا لها من �أهمية يف 
�جلامعة  طالب  لدى  �لنف�سية  �ل�سحة  مفهوم  تعزيز 
و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�ملوظفني، من خالل توعية 
عالية  نف�سية  ب�سحة  يتمتعون  �لذين  �ملجتمع  �أفـــر�د 
حياة  �سمن  للعي�ض  �لأكــرب  �لفر�ض  لديهم  فــهــوؤلء   ،
مــن حتقيق  ،ممــا ميكنهم  ومــزدهــرة  و�آمــنــة  م�ستقرة 

�إليه  ينتمون  �لــذي  �ملحيط  مــع  و�لتو��سل  �أهــد�فــهــم 
لالإبد�ع  �أكــرب  فر�ساً  باإيجابية،وميتلكون  �ملجتمع  يف 

و�لبتكار و�لإنتاجية يف حياتهم �ملهنية و�ل�سخ�سية.
وحما�سر�ت  عمل  ور�ــض  تنظيم  �لفعاليات  وت�سمنت 
توعوية عرب 6 حماور تخ�س�سية هي " �إد�رة �ل�سغوط 
�ل�سالحات  �لأ�ستاذة مرمي  بالذ�ت" قدمتها  و�لعناية 
،و"دور �لعالقة �ل�سحية يف �ل�سحة و�لعافية" قدمتها 
�لعقلية  و"�لمر��ض   ، �لــعــتــيــبــي  �أ�ــســمــاء  �لـــدكـــتـــورة 
�لفو�سى  و"�إز�لة  تكريتي،  للدكتور يحيى  �ل�سائعة" ، 
تقليل  �لنتاجة عن   �لعقلية  �ل�سحة  �لرقمية وفو�ئد 

ز�هرفايل  �لدكتور  ،�ألــقــاهــا  �لتكنولوجيا"  ��ستخد�م 
قدمتها  منظورك"  "غري  عــنــو�ن  حتــت  ،وحمــا�ــســرة 
ماريا  �لــدكــتــورة  قدمت  ،فيما  �ملنيزل  وعــد  �لــدكــتــورة 
�لليلي"  حليفنا  هي  "�أحالمنا  عنو�ن  حتت  حما�سرة 
، ومـــن جــهــتــه قـــدم �لــدكــتــور حمــمــد عــلــم حما�سرة 
حول �لتوعية بالتنمر يف �ملد�ر�ض و�جلامعات و�أماكن 
�لــعــمــل.  كما تكلل �حلـــدث �طـــالق كتيب جـــودة حياة 
�لطلبة و�لذي ي�سم حلول لبع�ض �لتحديات �لنف�سية 
عودتهم  بعد  خ�سو�سا  �لطلبة  منها  يعاين  قــد  �لتي 

للحرم �جلامعي.

برعاية من�سور بن زايد 
اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر العاملي احلادي والع�سرين للجمعية 

الدولية لعلم ال�سموم مب�ساركة نخبة من العلماء واملخت�سني العامليني 
•• اأبوظبي- الفجر

جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة، ت�ست�سيف �لعا�سمة �أبو ظبي، �ملوؤمتر �لعاملي 
 16 من  �لفرتة  يف  �ل�سموم،  لعلم  �لدولية  للجمعية  و�لع�سرين  �حلــادي 
�أول  �أم�سال،  �سركة  تنظمه  و�لــذي  �جلــاري،  �أكتوبر  �سهر  من   21 وحتى 
�أبوظبي  من  تتخذ  و�لتي  �لأو�ــســط،  �ل�سرق  منطقة  يف  نوعها  من  �سركة 
لها، وبدعم وتعاون من وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، وهيئة �لبيئة  مقر�ً 
�أبوظبي للخدمات  و�سركة  �أبوظبي،  ـ  و�لثقافة  �ل�سياحة  �أبوظبي، وهيئة  ـ 

�ل�سحية "�سحة".
�إىل  �أبــر�ج �لحتــاد،  �أبوظبي  يعقد يف فندق كونر�د  �لــذي  �ملوؤمتر  ويهدف 
باملعرفة يف جميع  و�لنهو�ض  �لبحث  وت�سجيع  �ل�سموم،  علم  �لتعرف على 
جمالت علم �ل�سموم، وت�سهيل تبادل �لأفكار و�ملعلومات حول علم �ل�سموم 
بني �ملهتمني يف هذ� �ملجال، وتطوير وتعزيز معايري �لبحث يف علم �ل�سموم 
�لبحث  تطوير  وت�سجيع  �حليو�نات،  لأبحاث  �لأخالقية  �ملعايري  �سيما  ل 
من خالل ت�سجيع �لبحث و�لباحثني يف علم �ل�سموم، مبا يف ذلك �لباحثني 
�جلدد و�ل�سباب، وت�سجيع تنمية �لهتمام �لإكلينيكي و�خلربة و�ملوؤهالت 

يف علم �ل�سموم �لإكلينيكي، و�لتعرف على �لتميز يف علم �ل�سموم.
ويعقد �ملوؤمتر ح�سوريا و�فرت��سياً حيث ي�سارك فيه قر�بة 120 خمت�ساً 
دول  خمتلف  من  دولــة   35 من  �فرت��سياً،  خمت�ساً  و2000  ح�سورياً، 
�لــعــامل خا�سة �لــوليــات �ملــتــحــدة �لأمــريــكــيــة، و�لــــدول �لأوروبـــيـــة، ودولة 
�لعاملية،  �جلــامــعــات  و�أ�ــســاتــذة  �لباحثني  مــن  �ملــتــحــدة،  �لعربية  �لإمـــــار�ت 
و�ملدر�ء �لتنفيذيني، و�ملهتمني بعلم �ل�سموم، �سو�ء �لتجريبية �أو �ل�سريرية 
مبا يف ذلك �ملهتمني بالت�سنيف وبيولوجيا �لكائنات �حلية �ملنتجة لل�سموم، 
و�لكيمياء �حليوية وعلماء �ل�سيدلة �لذين يعملون مع �ل�سموم، و�لباحثني 
�لب�سرية،  لالأمر��ض  جديدة  عالجات  لتطوير  �ل�ساعني  �ل�سموم  علم  يف 
و�لعلماء  �جلــديــدة،  �لآفــات  يبحثون عن مكافحة  �لذين  �لــزر�عــة  وعلماء 
�لذين يبحثون لإنتاج م�ساد�ت �ل�سموم، و�لأطباء �مل�ساركني يف �لت�سخي�ض، 
وعـــالج �آثــــار �لــ�ــســمــوم �لــنــاجــمــة عــن �حلــيــو�نــات �لــ�ــســامــة، مــثــل �لثعابني 
و�لعناكب، و�لعقارب وقنديل �لبحر، و�حليو�نات �ل�سامة و�لنباتات �ل�سامة 

و�لفطر و�ل�سموم �لطحلبية و�ل�سموم �لبكتريية.
دولة  �أن  لل�سموم  �لدولية  �جلمعية  رئي�ض  و�يــت  جوليان  �لدكتور:  و�أكــد 
�لعاملية  �ملوؤمتر�ت  �لر�ئدة يف تنظيم  �ملتحدة من �لدول  �لإمــار�ت �لعربية 
�ملتخ�س�سة، و�لأحد�ث و�لفعاليات �لعلمية �لكربى، �إذ يعد �ملوؤمتر �لعاملي 
�حلادي و�لع�سرين للجمعية �لدولية لعلم �ل�سموم، من �ملوؤمتر�ت �لفريدة 

من نوعها، و�لأول من نوعه �لذي يعقد يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
وقال �إن �مل�ساركني يف �ملوؤمتر �سيناق�سون �لعديد من �ملو��سيع �ملهمة، ومن 
�أبرزها �سموم �حليو�نات، و�ل�سموم �لفطرية، و�ل�سموم �لنباتية، و�ل�سموم 
�ملركبة، و�كت�ساف �ل�سموم وحتديد �لبنية، وعلوم �لعقاقري، وعلم �ل�سموم 

�ل�سريرية، وغريها من �ملو��سيع ذ�ت �ل�سلة يف علم �ل�سموم.
للجمعية  و�لع�سرين  �حلادي  �لعاملي  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  �أن  و�أ�ساف 
لهذه  متميز  علمي  بــرنــامــج  و�ــســع  على  حر�ست  �ل�سموم  لعلم  �لــدولــيــة 
�لدورة، م�ستندة �إىل �لنجاحات �لتي حتققت يف �لدور�ت �ل�سابقة، متطلعة 
لتحقيق �ملزيد من �لنجاح من خالل �مل�ساركة �ملتميزة لعلماء وخمت�سني 
بارزين وباحثني و�أ�ساتذة جامعات، للو�سول �إىل نتائج جديدة ومثرية يف 
علم �ل�سموم. وحتفل جل�سات �ملوؤمتر على مدى �ستة �أيام مبناق�سة �لعديد 
من �لأبحاث �لتي تتناول علم �ل�سموم �ل�سريرية، لدغات �لأفاعي، م�ساد�ت 
�ل�سموم، �لتطور�ت �حلديثة يف علم �ل�سموم، �ل�سموم �لطبيعية و�كت�ساف 
�ل�سموم  هيكل  �لأيونية،  و�لقنو�ت  �ل�سموم  �ل�سموم،  �أدويــة  علم  �لأدويـــة، 
ووظيفتها، �ل�سموم يف �لتاريخ �لطبيعي و�لتطور، �ل�سموم �لبحرية و�ملياه 
�ل�سموم  �ل�سموم، م�ساد�ت  تقنيات  و�لبكتريية،  �لفطرية  �ل�سموم  �لعذبة، 

�لربوتينية، �لأج�سام �مل�سادة و�ل�سموم.

مبنا�سبة الحتفاء باليوم الدويل للحد من خماطر الكوارث
خليفة بن حممد: توفري اأنظمة اأخطار 

مبكرة ي�سهم يف تقليل الأ�سرار باملجتمعات
•• اأبوظبي-الفجر

�ل�سيخ خليفة بن حممد  �أكــد معايل 
�لعام  �لأمــــني  نــهــيــان،  �آل  بــن خــالــد 
�لكو�رث  ملو�جهة  �لعربي  لل�سندوق 
�أنظمة  تـــوفـــري  �أهـــمـــيـــة  و�لأزمـــــــــات، 
معارفها  وتطوير  �ملتعددة،  �لأخطار 
�لقدرة  و�إتـــاحـــة  و�لــتــقــنــيــة،  �لعلمية 
�ملبكرة،  �لإجــــــــــــر�ء�ت  �تــــخــــاذ  عـــلـــى 
تلحق  �لــتــي  �لأ�ــســر�ر  لتقليل  وذلـــك 
وي�سهم  عي�سها،  و�سبل  باملجتمعات 
�لتدهور�ت  مــن  �أفـــر�دهـــا  وقــايــة  يف 

�ل�سحية و�لقت�سادية.
و�عترب �لحتفاء باليوم �لدويل للحد من خماطر �لكو�رث، و�لذي يتز�من 
�حلكومات  لتوعية  مهمة  منا�سبة  �سنوياً"،  �أكــتــوبــر   13" �أمــ�ــض  يــوم  مــع 
خطر  ملو�جهة  �لكفيلة  �لإجـــــر�ء�ت  �تــخــاذ  بكيفية  وتــذكــريهــا  و�ملنظمات 
�لتعّر�ض للكو�رث، مو�سحاً �أن �حتفالية هذ� �لعام ترتكز على �أهمية زيادة 
�أنظمة �لإنذ�ر �ملبكر بالأخطار �ملتعددة من خماطر �لكو�رث، ويف �إمكانية 
��ستفادة �لنا�ض بها بحلول عام 2030". و�أعرب عن بالغ قلقه، �إز�ء �لكو�رث 
�لطبيعية وتفاقم �أثرها يف �ل�سنو�ت �لأخرية، مما ت�سبب خ�سائر يف �لأرو�ح 
يف  خا�سًة  وبيئياً،  و�قت�سادياً  �جتماعياً  عنها  �لناجمة  و�لآثــار  و�ملمتلكات، 
�لبلد�ن �لنامية، م�سدد�ً على �سرورة تكاتف �لدول يف بذل �جلهود �مل�ستمرة 
للت�سّدي للكو�رث، و�لتاأّهب لها، مبا يف ذلك �حلد من قلة �ملنعة، باعتباره 
عن�سر�ً مهماً ي�سهم يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة. و�أ�سار �إىل �أهمية تطوير 
و�سهولة  �لتكلفة  حيث  مــن  و�لــفــّعــالــة  �ملــالئــمــة،  �لتكنولوجية  �لأنــظــمــة 
�ل�ستخد�م، للو�سول �إىل حلول مثالية للحد من خماطر �لكو�رث، ل�سيما 
�لكو�رث �لطبيعية، و�أزمات �ملناخ و�لغذ�ء، و�لكو�رث ذ�ت �ل�سلة و�لناجمة 
عن �سنع �لإن�سان. ولفت �إىل �أهمية بلورة بر�مج �لتاأّهب للمخاطر، لتعزيز 
منعتها  لزيادة  �لدويل  �مل�ستوى  على  و�ملجتمعية  �ملحلية  �ل�سلطات  قدر�ت 
خطط  و�سع  �إىل  �إ�سافة  �ملتنوعة،  �ملخاطر  تقييم  على  قدرتها  و�إنــعــا�ــض 
يف  �ملرجوة  �لأهـــد�ف  لتحقيق  كو�سيلة  �لأجــل،  طويلة  وتطوعية،  �إمنائية 

�حلد من خماطر �لكو�رث، وما يتلو �لكو�رث.
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ما يعني  املنتجات احليوانية متاما،  النباتي  الغذائي  النظام  ي�ستبعد 
البي�س  مثل  الأل��ب��ان  ومنتجات  وال��دواج��ن  اللحوم  ت��ن��اول  ع��دم 

واجلنب.
وبينما يقلق الكثري من النا�س ب�ساأن عدم قدرتهم على 

حتولوا  اإذا  الربوتني  من  يكفي  ما  على  احل�سول 
اأف�سل  اأن  �ستجد  نباتي،  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  اإىل 
م�ساحيق الربوتني النباتي ميكن اأن ت�ساعدك 

يف احل�سول على الربوتني الذي حتتاجه.

�لتي يجري  �ل�سغرية،  �لف�سار  �أكيا�ض  �أن  باحثون من  حذر 
كيميائية  "مو�د  ت�سّرب  �أن  ميكن  �ملايكروويف،  يف  �إعــد�دهــا 

�سارة �أبدية" يف �لوجبات �خلفيفة �لليلية �ل�سهرية.
وحتـــوي �لــعــديــد مــن �أكــيــا�ــض �لــفــ�ــســار بــاملــيــكــروويــف، مو�د 
بريفلورو �ألكيل وبويل فلورو �ألكيل )PFAS( - وهي مو�د 
كيميائية م�سنعة تتحلل ببطء �سديد وميكن �أن ترت�كم يف 
�لآثار  ب�ساأن  �لقلق  ويتز�يد  �جل�سم.  ود�خــل  �لبيئة  من  كل 
�ل�سحية - حيث ُيعتقد �أن �ملو�د �لكيميائية توؤثر على جهاز 
�ملثال.  �سبيل  على  �للقاحات،  فعالية  من  يقلل  ما  �ملناعة، 
�لدم،  يف  �لكولي�سرتول  م�ستويات  بــزيــادة  �أي�سا  و�رتبطت 
و�نخفا�ض �أوز�ن �لأطفال عند �لولدة، وتغري�ت يف �إنزميات 
و�خل�سية،  �لكلى  ب�سرطان  �لإ�ــســابــة  خطر  وزيـــادة  �لكبد، 

وحالت ت�سمم �حلمل لدى �لن�ساء �حلو�مل.
وقال خبري �ل�سحة �لعامة، �لدكتور ديفيد هيرب من جامعة 
كاليفورنيا، لو�ض �أجنلو�ض، �إن �لدر��سات وجدت "م�ستويات 
يتناولون  �لذين  �لأ�سخا�ض  دم  يف  �ملركبات  هذه  من  عالية 
�إىل جمرى  فــهــو ينتقل  لـــذ�  بــانــتــظــام،  �ملــيــكــروويــف  فــ�ــســار 

�لدم".
 PFAS ومت تطوير �ملو�د �لكيميائية

من  �خلم�سينيات  يف  �لأ�ــســل  يف 
�لــقــرن �ملــا�ــســي، عــنــدمــا مت 

لإن�ساء  ��ـــســـتـــخـــد�مـــهـــا 
طبقات غري ل�سقة 

د�خل �لقدور.
ومـــــــــنـــــــــذ ذلـــــــك 
�حلـــــــــــــــــــــني، مت 
مها  � �ستخد �
منتجات  يف 
كية  �ستهال �
مــــــتــــــنــــــوعــــــة 

مـــــــــن حـــــلـــــول 
�لـــــتـــــنـــــظـــــيـــــف 

و�لأقـــــــمـــــــ�ـــــــســـــــة 
للبقع  �ملــــقــــاومــــة 

و�لــــــــــــــــــطــــــــــــــــــالء�ت 
رغــــوة  �إىل  �لــنــ�ــســيــجــيــة 

و�ملاكياج  �حلــر�ئــق  مكافحة 
�مل�ساد للماء.

ويــ�ــســيــف مــ�ــســنــعــو فـــ�ـــســـار �ملـــيـــكـــروويـــف، 

PFAS �إىل بطانة �أكيا�ض �لف�سار من �أجل �مل�ساعدة يف منع 
ت�سرب �لزيت �لذي تنفجر فيه �لذرة.

�إيقاف  يف   PFAS يــ�ــســاعــد  �أن  ميــكــن  ذلــــك،  جــانــب  و�إىل 
�حرت�ق كي�ض �لف�سار.

�لف�سار  تركت  �إذ�  �أحــيــانــا،  "�أتعلم  هيرب:  �لدكتور  و�أو�ــســح 
�لتي  �ل�سود�ء  باحلبوب  �لأمــر  بك  ف�سينتهي  �أطــول،  لفرتة 

�حرتقت؟
�أي�سا، لذلك  ح�سنا، هذ� �ساخن بدرجة كافية حلرق �لورق 

يحمي هذ� �لورق من �إ�سعال حريق يف �ملطبخ".
ول�سوء �حلظ، وجدت �لدر��سات �أن PFAS ميكن �أي�سا �أن 
�أثناء عملية �لفرقعة - ما يجعل  تت�سرب �إىل �لف�سار نف�سه 
�لوجبة �خلفيفة و�حدة من �لطرق �لر�ئدة �لتي ميكن من 
ج�سم  تدخل  �أن  �لأبدية"  �لكيميائية  "�ملو�د  لهذه  خاللها 

�لإن�سان.
وميــكــن �لــقــول �إنـــه مت �إيــــالء �ملــزيــد مــن �لهــتــمــام لظهور 
PFAS يف �إمد�د�ت مياه �ل�سرب - وهي م�سكلة �سائعة يف 
�لوليات �ملتحدة، حيث يقدر وجود �ملو�د �لكيميائية يف دماء 
�لوليات  �ــســكــان  مـــن   97%

�ملتحدة.
كبري  وقــــــــــال 
�لعلماء يف 

جمموعة �لعمل �لبيئي �لدكتور ديفيد �أندروز: "كان هناك 
�أي�سا  هو  �لطعام  لكن  �ل�سرب،  مبياه  �لهتمام  من  �لكثري 
م�سدر رئي�سي للتعر�ض. و�أظهرت �لدر��سات �أن تناول ف�سار 
�مليكروويف و�لوجبات �ل�سريعة يرتبط مب�ستويات �أعلى من 

�جل�سم". يف   PFAS
�مليكروويف  ف�سار  �أن  �أنــــدروز  �لــدكــتــور  �لــو�قــع، لحــظ  ويف 
�ختربتها  �لتي  �لأوىل  �ملنتجات  �أنو�ع  �أحد  �لو�قع  يف  "هو 
�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية" منذ خم�سة ع�سر عاما عند 

.PFAS ختبار وجود�
 Environmental جملة  يف  ُن�سرت  در��ــســة  ووجـــدت 
�لتي  �لبيانات  �إىل  ��ستناد�   Health Perspectives
�لأمر��ض  ملكافحة  �لأمريكية  �ملــر�كــز  قبل  مــن  جمعها  مت 
يــتــنــاولــون ف�سار  �لـــذيـــن  �لأ�ــســخــا�ــض  �أن  و�لـــوقـــايـــة مــنــهــا، 
�مليكروويف يوميا لديهم م�ستويات PFAS يف �لدم ت�سل 

�إىل %63 �أعلى من �لرقم �ملتو�سط.
و�أ�سار �لدكتور �أنــدروز �إىل �أن �لأمر لي�ض كما لو �أن �أكيا�ض 
�أو مو�د   PFAS بــدون  �مليكروويف ل ميكن �سنعها  ف�سار 

كيميائية مماثلة.
عـــــــام  �ملـــثـــال، ويف  ــبــيــل  �ــس عـــلـــى   ،2015

 Coop �ــســركــة  حــظــرت 
 -  Danmark
�أكـــرب بائع  ثـــاين 
لل�سلع  جتــزئــة 
كية  �ستهال ل �
�لدمنارك  يف 
ف�سار  �أكيا�ض   -
�ملــــــيــــــكــــــروويــــــف 
على  ـــــويـــــة  ـــــحـــــت �مل

.PFAS
ف�سار  عــاد  �أ�ــســهــر،  غ�سون  ويف 
�مليكروويف �إىل رفوفه، بعد جتنب PFAS ل�سالح �لأكيا�ض 

�مل�سنوعة من ورق �أكرث �سالبة.
ت�سنيع  بــهــا  مت  �لــتــي  �لــطــريــقــة  "غريو�  �أنـــــــدروز:  وقــــال 
ف�سار  ككي�ض  للعمل  كافية  مقاومة  لتوفري  �لفعلي،  �لــورق 

بامليكروويف بدون �إ�سافات كيميائية".
وبالن�سبة ملحبي �لف�سار يف �أماكن �أخرى من �لعامل �لقلقني 
ب�ساأن PFAS، ين�سح �خلرب�ء بالتحول بدل من ذلك �إىل 
�آلة �سغط �لهو�ء �ل�ساخن، �أو �إعد�د �لذرة �خلا�سة بهم على 

�ملوقد.

ُيعتقد اأن هذه املواد توؤثر على جهاز املناعة

احذر ف�سار امليكروويف .. قد يعّر�سك "ملواد كيميائية اأبدية خطرية"!

بحث يدر�س اآثار تلوث الهواء على اأمعاء الأطفال

مثل  �مل�ستن�سقة،  �مللوثات  بــني  �سلة  وجــود  �لــدر��ــســة  وتظهر 
و�ل�سناعة،  �لغابات  وحر�ئق  �ملــرور  حركة  عن  �لناجتة  تلك 
و�لــتــغــري�ت يف �سحة �ملــيــكــروبــات عــنــد �لــر�ــســع خـــالل هذه 

�لفرتة �حلا�سمة من �لتطور.
ووجدت �لأبحاث �ل�سابقة �لتي �أجرتها نف�ض �ملجموعة نتائج 

مماثلة لدى �ل�سباب.
�مل�ساعدة يف  �لأ�ستاذة  �ألديريت،  �لباحثني تانيا  وقالت كبرية 
بولدر:  كولور�دو  �لتكاملي يف جامعة  �لأع�ساء  علم وظائف 
�لتي  �ملتز�يدة  �إىل جمموعة �لأدبيات  �لدر��سة  "ت�سيف هذه 
تظهر �أن �لتعر�ض لتلوث �لهو�ء، حتى �أثناء �لطفولة، قد يغري 

ميكروبيوم �لأمعاء  مع �آثار مهمة على �لنمو و�لتنمية".
مايو  يف  تخرج  �لــذي  بيلي،  ماك�سيميليان  �لأول  �ملوؤلف  قــال 
بدرجة �ملاج�ستري يف علم وظائف �لأع�ساء �لتكاملي وهو �لآن 

عند  �لر�سيع   �ستانفورد،:"ي�ست�سيف  جامعة  يف  طب  طالب 
�أول �سنتني  �لــولدة �لقليل من �لبكترييا �ملقيمة، على مدى 
�إىل ثالث �سنو�ت من �لعمر، فاإن �لتعر�ض حلليب �لأم و�لطعام 
�ل�سلب و�مل�ساد�ت �حليوية و�لتاأثري�ت �لبيئية �لأخرى ت�سكل 
تاأثري �لكائنات �حلية �لدقيقة، هذه �مليكروبات، و�مل�ستقلباتـ �أو 
�ملنتجات �لثانوية، �لتي تنتجها عندما تك�سر �لطعام �أو �ملو�د 
�لكيميائية يف �لأمعاء، توؤثر على جمموعة من �أنظمة �جل�سم 
و�ملز�ج  و�ملناعة،  �لأن�سولني،  وح�سا�سية  �ل�سهية،  ت�سكل  �لتي 
و�لإدر�ك، يف حني �أن �لعديد منها مفيد، فقد �رتبطت بع�ض 
�ل�سكري  ومر�ض  و�لربو  كرون  �مليكروبيوم مبر�ض  تركيبات 

من �لنوع 2 و�أمر��ض مزمنة �أخرى".
ح�سل �لــبــاحــثــون يف �لــدر��ــســة عــلــى عــيــنــات بـــر�ز مــن 103 
ر�سيعا �أ�سحاء ير�سعون ر�ساعة طبيعية وم�سجلني يف در��سة 

لنب �لأم يف جنوب كاليفورنيا و��ستخدمو� �لت�سل�سل �جليني 
لتحليلهم.

وبا�ستخد�م عناوين �ل�سو�رع �خلا�سة بهم و�لبيانات من نظام 
و�لذي  �لأمريكية،  �لبيئة  لوكالة حماية  �لتابع  �لهو�ء  جودة 
ي�سجل �لبيانات كل �ساعة من �أنظمة �ملر�قبة، قّدرو� �لتعر�ض 
لـ PM2.5 و PM10 )جزيئات دقيقة قابلة لال�ستن�ساق 
�لبناء(  ومــو�قــع  �لــغــابــات  وحــر�ئــق  �مل�سانع  �أ�ــســيــاء مثل  مــن 
وثاين �أك�سيد �لنيرتوجي )NO2(، وهو غاز ينبعث ب�سكل 

كبري من �ل�سيار�ت.
�لهو�ء  لتلوث  �لتعر�ض  �أن  ر�أينا  عام  �ألديريت:" ب�سكل  قال 
�ملحيط مرتبط مبزيد من �لتهابات �لأمعاء �مليكروبية، مما 
قد ي�ساهم يف جمموعة كاملة من �لنتائج �ل�سحية �ل�سلبية 

يف �مل�ستقبل".
م�ستويات  لأعـــــلـــــى  تـــعـــر�ـــســـو�  �لـــــذيـــــن  �لأطــــــفــــــال  وكــــــــان 
بــــكــــتــــرييــــا  مــــــــن   60٪ بــــنــــ�ــــســــبــــة  �أقـــــــــــــل   PM2.5
مفيدة  بكترييا  وهي   ،Phascolarctobacterium
�له�سمي  �جلــهــاز  �سحة  ودعـــم  �للــتــهــاب  بتقليل  مــعــروفــة 
لأعلى  تعر�سو�  �لذين  �أولئك  �لع�سبي،  �لنمو  يف  و�مل�ساعدة 
ن�سبة لـ PM10 كان لديهم ٪85 �أكرث من �لكائن �لدقيق 

باللتهاب. �ملرتبط   ،Dialister

املجتمعات املحرومة يف خطر اأعلى
�سانعي  على  �أبحاثها  تــوؤثــر  �أن  تــاأمــل  �لتي  �ألــديــريــت،  قالت 
�لتكلفة  �ملي�سورة  �لإ�سكان  �ملد�ر�ض وم�ساريع  �ل�سيا�سات لنقل 
بعيد� عن �لتلوث: "ت�سلط نتائجنا �ل�سوء على �أهمية معاجلة 
�إىل خطو�ت  وت�سري  �ملحرومة  �ملجتمعات  على  �لتلوث  تاأثري 

�إ�سافية ميكن جلميع �لأ�سر �تخاذها حلماية �سحتهم ".
�لبحث  مــن  مزيد  �إىل  حاجة  هناك  �أن  مــن  �ملــوؤلــفــون  يحذر 
لــتــحــديــد مـــا �إذ� كــانــت �لـــتـــغـــري�ت يف �لــقــنــاة �لــهــ�ــســمــيــة يف 
مرحلة �لطفولة لها تاأثري�ت د�ئمة، وما هي هذه �لتاأثري�ت 
بال�سبط. �ملزيد من �لدر��سات جارية.وقال �لديريت: "حليب 
�لأم طريقة ر�ئعة لتطوير ميكروبيوم �سحي وقد ي�ساعد يف 

تعوي�ض بع�ض �لآثار �ل�سلبية للتعر�سات �لبيئية".

اعترب بحث جديد اأن التعر�س لتلوث الهواء يف الأ�سهر ال�ستة الأوىل من احلياة يوؤثر على العامل الداخلي لبكترييا الأمعاء اأو امليكروبيوم لدى الطفل.
وذكرت الدرا�سة اأن التعر�س لتلوث الهواء قد يزيد من خطر الإ�سابة باحل�سا�سية وال�سمنة ومر�س ال�سكري وحتى التاأثري على منو الدماغ.
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العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094699 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف 

�ملذكورة. من �لطرف �لأول : خالد علي ر��سد �ل�سم �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
�إىل �لطرف �لثاين : عمر عبد�هلل م�سعود �لهامور �ليماحي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

بال�سم �لتجاري )خطاط جنم �لزبارة(  ن�ساط �لرخ�سة )ت�سميم و�نتاج �للوحات 
�لعالنية وتركيبها( و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة 

رخ�سة مهنية رقم 777864 
�ل�سادرة  بتاريخ  2020/7/4 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094703 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف 

�ملذكورة. من �لطرف �لأول : خالد علي ر��سد �ل�سم �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
�إىل �لطرف �لثاين : عمر عبد�هلل م�سعود �لهامور �ليماحي - �جلن�سية : �لإمار�ت 

بال�سم �لتجاري )�لتقنية لتجارة �لبو�ب �لوتوماتيكية(  ن�ساط �لرخ�سة )جتارة �لأبو�ب 
و�لنو�فذ �ملعدنية( و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة 

رخ�سة جتارية رقم 624304 �ل�سادرة  بتاريخ  2012/8/27  
يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : زين تيك ملقاولت اخلدمات الفنية - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم RF-1 ملك حممد �سلطان مطر مرخان �لكتبي - �ل�سفا �لوىل 
�لقيد  885625 رقم   : �لرخ�سة  ، رقم  ذ�ت م�سوؤولية حمــدودة   : �لقانوين  �ل�سكل   -
بال�سجل �لتجاري : 1491308 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/5 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  مبوجب 
�أعاله  �ملــذكــور  �مل�سفي  تعيني  مت  قــد  بــاأنــه  دبــي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هــذ� 
لت�سفية زين تيك ملقاولت اخلدمات الفنية - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/9/5 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  لديه  2022/9/5 وعلى من 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صردار ح�صني حممدي برات على  

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005190/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سرد�ر ح�سني حممدي بر�ت علي 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �ل�سيخ حممد �سقر �سلطان �سامل �لقا�سمي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 153350.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة اأم القيوين الإحتادية الإبتدائية 
مدين   تنفيذ   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 182/ 

�إىل �ملنفذ �سده : م�ساعل �إبر�هيم علي - �إمار�ت �جلن�سية - �إعالن بالن�سر  
حيث �نه بتاريخ 2022/3/17 قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح   

�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملنفذ �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ، ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك 
�لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف  ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع 
مكلف  �نت  لذلك  �ملقرره.  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بالإ�سافة   - درهم   247424.0
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ 
�إعالنك / بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002472 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بيوت �لعندليب للتطوير �لعقاري  
جمهول حمل �لإقامة

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية  �لدعوى رقم 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/11 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002576 يف  الدعوى رقم

�ىل : �لروؤية �ل�سحيحة للمقاولت �لفنية  
�ل�سيخ  2 - ملك  205 - طابق رقم  �لكورني�ض - مكتب رقم  �سارع   - �ملجرة   ، �ل�سارقة   : �لإقامة  جمهول حمل 

عبد�لعزيز �سعود بن خالد بن خالد �لقا�سمي - هاتف رقم 0569655900   
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �خلري �لهند�سية ذ م م - �لعنو�ن : حمل �لإقامة : �ملنطقة �لو�سطى   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ : حتديد �أقرب جل�سة للنظر فيها و�إخطار �ملدعي عليه 
�لز�م �ملدعي عليه بت�سديد �ملبلغ وقدره )30728.68( درهم مع �لفائدة 12% من قيد �لدعوى. 

�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية �لثانية حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �سباح  يوم 
...... �ملو�فق 2022/10/25 �ل�ساعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم 

�أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/10/11 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094783 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ترغب  باك�ستان  �جلن�سية   ، عثمان  حممد  حممد  ر�ز   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�فتخار  حممد   : �ل�سيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغه  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
خان حممد - �جلن�سيه باك�ستان يف �لرخ�سة )�لربج �ل�سرقي لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 
�مل�ستعمله( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )735279( �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنميه �لقت�سادية بال�سارقة. تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094774 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعـالن بالن�سـر

�لبيع  يف  يرغب  باك�ستان،  �جلن�سية  حممد،  ��سرف  حممد  خالد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن 20% من كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �ىل ب�سري حممد على ح�سني، �جلن�سية 
 %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  40% من  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  و  �ملتحدة،  �لعربية  �لمار�ت 
�مل�سماه ))ور�سة  �لرخ�سة  ، يف  باك�ستان  �سانديو، �جلن�سية  �ساه حممد  �سانديو  وذلك �ىل عبد�للطيف 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )502986( �ل�سادرة  تاأ�س�ست بامارة  �ل�سيار�ت(( و�لتي  موكتا ل�سيانة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �أخرى : ��سافة �سركاء، تغيري �ل�سكل �لقانوين من 
وكيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض  يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
MOJAU_2022- 0094588 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية  ح�سني،  �سوكت  مريز�  �سوكت  فاروق  مريز�   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستان يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : دولت 
خان �ساه وىل خان - �جلن�سيه باك�ستان يف �لرخ�سة )مطعم وقار جر�ل( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )21967( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�سادية بال�سارقة،  
�ل�سكل  �ن�سحاب �سريك - تغيري  �ساعة -   24 �لن�ساط  : ي�سمح له مبز�ولة  �أخرى  تعديالت 

�لقانوين �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م. 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002229 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �سركة كوهينور للماكولت �لبحرية / ذ م م، 
�لعنو�ن : 9550294 نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/09/14 

�أعاله ل�سالح �سودهري  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  قد حكمت عليك هذه 
جين�سيتز - م.م.ح بالتايل : حكمت �ملحكمة : باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
مبلغا وقدره 166163.76 درهما )مائة و�ستة و�ستون �لف ومائة وثالثة و�ستون 
درهم و�ستة و�سبعون فل�سا( و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و 5% كفائدة قانونية من 
تاريخ �ملطالية حتى �ل�سد�د �لتام.  حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 

يوما �عتبار ً� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
تظلم     SHCFICIGRI2022 /0006972 يف  الدعوى رقم

�إلـى : �سعيدة عمر د�وؤود جمعه 
جمهول حمل �لإقامة : �لعنو�ن : �ل�سارقه / 0508914045/ 971563164449/ 971508914045

نعلمكم باأن متظلم / حممد جا�سم بي�سو مياه �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �لعنو�ن / �إمارة �ل�سارقة / �ملجاز 3 / �سارع �لعربة / 
بناية �لغامن لالعمال / �لطابق 12 مكتب رقم 1206 هاتف 971555558998 رقم �لهاتف : 971555558998 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة بـ : �أول : قبول �لتظلم �سكال.
ويف �ملو�سوع : �لق�ساء جمدد� باإلغاء �أمر �لد�ء �ملتظلم �سده لعدم �ل�سحة و�لثبوت ولبطالن �لمر. ثانيا : �إلغاء �لأمر �ملتظلم 
�أمر �لأد�ء  �أمر �لتكليف بالوفاء( و رف�ض  �إخت�سا�ض حماكم �ل�سارقة. ثالثا : يتم�سك �مل�ستاأنف ببطالن )�إعالن  �سده لعدم 
ر�بعا :  بالوفاء.  �لتكليف  �أمر  للتقا�سي ولبطالن �لإعالن  �ل�سليمة  �لقانونية  �لقو�عد و�لإجر�ء�ت  �ملتظلم �سده  �إتباع  لعدم 
�لغاء �لأمر �ملتظلم �سده وذلك لعدم تو�فر �سروط �إ�ست�سد�ر �أمر �لأد�ء. خام�سا : يف مو�سوع �لأمر يرف�ض �أمر �لأد�ء وعدم 
�لر�سوم  �ملتظلم �سده  باإلز�م   : �لبيئة علي ذلك. �سابعا  �لوفاء مبقابلة ولدينا  �ل�سيك ل�سابقة  �ملتظلم �سده لقيمة  �إ�ستحقاق 

و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة 1 
�ل�سارقه �لإحتادية �سباح يوم   �لثانية حمكمة  �لد�ئرة  �لد�ئرة د�ئرة �لمر على عر�ئ�ض -  �أمام  لذ� يتوجب عليكم �حل�سور 
....... �ملو�فق 2022/10/26 �ل�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007157 يف  الدعوى رقم

�إلـى �ملدعي عليه : �لي�سا زيكوفا - جمهول حمل �لإقامة 
�عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنبية

ملالكها  م.د.م.�ض(  فيرتيناري  )كر��ض  �لتجاري  و��سمها  �لبيطرية  كر��ض  عيادة   : �ملدعية  طلب  على  بناء 
ومديرها مايكل ماهر جنيب جرج�ض - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب:-�لز�م �ملدعي عليها 
)�أربعة �لف و�ثنان و�سبعون درهما و�سبعة وثمانون  4،072،87 درهم  بان توؤدى للمدعيه مبلغ وقدرة 
�لز�م �ملدعي عليها  �ل�سد�د. -  %9 من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام  �لقانونية بو�قع  �لفائدة  فل�سا( مع 

بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
�لإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أنت 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام 

من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوي �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نور ال�صم�س للمقاولت الفنية - ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006483/ 

�إىل: �ملحكوم عليه : نور �ل�سم�ض للمقاولت �لفنية ذ م م
�لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة / �مارة �ل�سارقة / منطقة �مل�سلى /�سارع �لزهر�ء / ميد�ن �ل�ساعة / مكاتب 

برج �ل�ساعة / �لطابق �لتا�سع / مكتب 905 هاتف متحرك / 0506461993 / هاتف / 065233324
suntech412@gmail.com / لربيد �للكرتوين�

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ جنمة �لريف ملقاولت �لتك�سية و�لأر�سيات  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�ن �حلكم  ، ومبا  لذلك  �ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  لتنفيذ �حلكم  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور  له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 185667.0  

�إعالنك /  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
�ملو�فق -  �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003991 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : قا�سم بيالى �سليم قا�سم بيالى  
جمهول حمل �لإقامة  

منطقة  ديرة  دبي   / وعنو�نه   - عبد�لوهاب  �لرحمن  �سم�ساد   / �ملدعية  طلب  على  بناء 
�لوحيدة �سارع رقم 22 فيال رقم 5 رقم �لهاتف : 971504205019

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/9 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 3( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 

- بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007272 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سلمان يون�ض حممد يون�ض - جمهول حمل �لإقامة  
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�سارقة - ذ م م  - قد �قام عليك �لدعوى وتطالبك فيها :- �أول 
60.24680 �ربعة وع�سرون �لفا و�ستمائة وثمانون  : �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  %12 من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، فل�سا  و�ستون  �إمار�تي  درهم 
وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام. ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  ينفذ �عالن �ملدعي عليه بالن�سر وبلغتي �لعربية و�لإجنليزية.
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007333 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : د�بيد �ساندر�ن �سيلبار�ج  - جمهول حمل �لإقامة  
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�سارقة - ذ م م  - قد �أقام عليك �لدعوى وتطالبك فيها :- �أول : 
قيد �لدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن �ملدعي عليه. ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 
وقدره )24619.59 درهم( �ربعة وع�سرون �لفا و�ستمائة وت�سعة ع�سر درهما وت�سعة وخم�سون 
�ل�سد�د  تاريخ  �لق�سائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  %12 من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا،   59
�لتام. ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�سور 
بجل�سة 2022/10/26 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - 
يف متام �ل�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. ينفذ �عالن �ملدعي عليه بالن�سر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006268 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لزهره للبرتوكيماويات ذ م  - جمهول حمل �لإقامة 
�ظلم  حممد  �ظلم  حممد  ر�سو�ن   -2

بناء على طلب �ملدعيان 1- �سبيح ناتار�جان قالثايا �سبيح - هندي �جلن�سية 
 : �أول   : فيها  ويطالبك  �لدعوى  عليك  �قام  قد   - �جلن�سية  هندية   - ر�جان  رينجا  مال   -2
رقم  ح�ساب  حتت  درهم  مليون   1435000 قدره  �لبالغ  �ل�سيك  قيمة  من  �ملدعيني  ذمة  برب�ءة 
543987 و�مل�سحوب على بنك برود� ل�سالح �ملدعي عليهم.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/26 �أمام مكتب �إد�رة 
�لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها  وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه. ينفذ  - حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
ح�سب  وقائمة  تاأ�س�ست  �سركة  وهي   ، ذ.م.م  �مليناء  لفندق  �سيتي  في�ستيفال  دبي  �سركة 
�لأ�سول مبوجب قو�نني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، رقم �ل�سجل �لتجاري 76272 
�ض.ب  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دبي،  حكومة  �لقت�سادية،  �لتنمية  د�ئرة  عن  �سادر 
ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت �تخاذه بو��سطة    .152
�جلمعية �لعمومية �ملنعقدة بتاريخ 2022/06/09 ب�ساأن �ندماجها ب  “ �سركة دبي 
في�ستيفال �سيتي ملجمع �لو�جهة �ل�سرقية للمكاتب ذ.م.م“ �لتي حتمل �سجل جتاري رقم 
1738632. وفقاّ لذلك، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أي مطالبات يف 
مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 30 يوم من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق 

�لربيد �مل�سجل �أو �لربيد �لإلكرتوين �أدناه.  
LegalInfo.AFG@alfuttaim.com

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب 30 يوم.

اإ�صعاربدمج ال�صركة

70021
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0007508 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / زبري بانيكري ني�سى حمزه ني�سي
�لعنو�ن : 9635316 

�ملحكمة يف  بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
ن�ض   : بالتايل   - �مل�سري  خالد  �مل   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �لدعوى 
وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر   : �حلكم 
)15000 درهم( و�لزمتها بامل�سروفات.  حكما قابال للتظلم خالل �ملدة 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

فقد �ملدعو / �سامل �سعيد حممد 
�ملزروعي - �إمار�تي �جلن�سية �سهادة 

��سهم �سادرة من بنك �لإحتاد �لوطني 
�سابقا بعدد 11607

من يجدها عليه �لإت�سال بتلفون 
رقم )0503311835(

   فقدان �صهادة ا�صهم
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

MOJAU_2022- 0094712 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سادة : بيوتي فاي ذ م م وميثلها �ل�سيد/ حيدر حممد جعفر 
 %95 �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لعر�ق  �جلن�سية   ، �خلياط 
بطاقة هوية  ، ويحمل  �لعر�ق  ، �جلن�سية  �ل�سيد: حيدر حممد جعفر �خلياط  �ىل  وذلك 
لل�سحة  �لطبي  �لبتول  )جممع  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   784196273729465 رقم 
�ل�سادرة   )515204( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  و�جلمال( 
  ، �خر  ودخول  �سريك  : خروج  �خرى  تعديالت   ، بال�سارقة  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0010194 جتاري )جزئي(
�ىل �ملدعي عليه : �رما �سارما بريطاين �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي �سركة د�ر �لتمويل )�ض.م.ع( 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

�ملدعي  لفائدة  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   : ح�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
مبلغا وقدره 60484 درهم )�ستون �لف و�ربعمائة و�ربعة وثمانون درهم( و�لفائدة 
عنه بو�قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه بالر�سوم 

و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حرر بتاريخ  2022/10/11  - حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
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العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:2269/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753

مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )49.173.71( درهم ت�سعة و�ربعون 
�لفا ومائة وثالثة و�سبعون درهما وو�حد و�سبعون فل�سا - و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�ستحقاق 

وحتى متام �ل�سد�د  . 
�ملتنازع:�لعاملية للحوم �ل�سالمية �ض.م.ح

عنو�نه:وحملها �ملختار لغايات هذ� �لدعوى هو:مكتب �سلوى عمر للمحاماة �ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن 
بدبي - �خلليج �لتجاري - مر��سى در�يف - برج كلوفر باي �لطابق �لثالث - مكتب 308 

�ملطلوب �إعالنه :  1- و�ى و�ى تى فود كوربوري�سن �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
للمدعية  تــوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقــام عليك  قد    : �لإعــالن  مو�سوع 
 - فل�سا  و�سبعون  وو�حـــد  درهــمــا  و�سبعون  وثــالثــة  ومــائــة  �لــفــا  و�ربــعــون  ت�سعة  درهـــم   )49.173.71( مبلغ 
يوم �خلمي�ض  لها جل�سة  �ل�سد�د- وحــددت  �ل�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بو�قع 5٪ من  �لقانونية  و�لفو�ئد 
�ملو�فق:2022/10/20 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1592/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�ساد�سة رقم 216
و�لر�سوم  درهــم   )100000( �لتعوي�ض  ومبلغ  درهــم   )227402( وقــدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2017/3/9 وحتى �ل�سد�د �لتام . 
�ملدعي:�بر�هيم خليل �بر�هيم نا�سر �حلو�سني

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع مر��سي در�يف - بناية وي�ست بريي �لطابق �لر�بع مكتب 406 - 
وميثله:حممد عبد�هلل حم�سن عبد�لرحيم �لربيكي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لو�دي �لأخ�سر للعقار�ت ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/6/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �بر�هيم 
خليل �بر�هيم نا�سر �حلو�سني بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري �ول:بف�سخ �تفاقية �لبيع �ملوؤرخة يف 2014/2/1 �سند �لتد�عي 
للوحدة �لعقارية )�سقة �سكنية( رقم B03-303 �لكائنة يف م�سروع و�دي طر�بزون �لكائن مبنطقة طر�بزون بجمهورية تركيا 
من  �عتبار�  �سنويا   ٪5 بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة  درهــم   )227402( وقــدره  مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  وبالز�م 
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سلة يف 2021/3/3 وحتى متام �ل�سد�د - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)60.000( درهم �ستون �لف درهم على �سبيل �لتعوي�ض و�لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض 
ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  228/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/811 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)66299.48( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �ملز�يا �لعقارية منطقة حرة ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �أبر�ج بحري�ت �جلمري� �أبر�ج مز�يا بزن�ض �أفينو - برج AA1  - مقابل 

كال�سرت �لطابق 45 - رقم مكاين:1284773765 - وميثله:�ميان يون�ض حممد ��سماعيل �لرفاعي
�ملطلوب �إعالنهما : 1- فكري ��سماعيل حاج بكري 2- �ياد فكري حاج بكري - �سفته : منفذ �سدهما

مو�سوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/10/12 �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها 
�لعقار حمل  بيع  �لتنفيذ �عاله و�ل  �لتبليغ يف ملف  تاريخ  )66299.48( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من 
�لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجــر�ء�ت �ملدنية )منطقة و�دي �ل�سفا 2 - �لوحدة 

110 - ��سم �ملبنى مز�يا 11- رقم �ملنبى 1 - رقم �لبلدية 643-7671 - رقم �لر�ض 1422.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:607/2022/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثانية رقم 92

�ملبالغ  برد  عليها  �ملدعي  و�لــز�م  �لتد�عي  طريف  بني  �ملربمة  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقيتي  بف�سخ  �ملطالبه   : �لدعوى  مو�سوع 
و�لبالغ قدرها �جمايل مبلغ وقدره )329.000( درهم ثالثمائة وت�سع  �لنفر�د  و�لتظلم  بالت�سامن  �ملدعية  �مل�ستلمة �ىل 
وع�سرون �لف درهم مع �لفائدة بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 

و�لتعوي�ض مببلغ )50000( درهم خم�سون �لف درهم. 
�ملدعي:جنالء عبد�هلل خمي�ض ر��سد �جلنيبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى برج ملينيوم - �سقة برج ملينيوم - �سقة برج ملينيوم 
- برج خليفة - وميثله:�سامل ر��سد عبد�هلل مفتاح �خلاطري

�ملطلوب �إعالنه :  1- لمي ليت لتطوير �لعقار�ت  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبه بف�سخ �تفاقيتي �لبيع و�ل�سر�ء �ملربمة بني طريف �لتد�عي 
وقدره  مبلغ  �جمايل  قدرها  و�لبالغ  �لنــفــر�د  و�لتظلم  بالت�سامن  �ملدعية  �ىل  �مل�ستلمة  �ملبالغ  بــرد  عليها  �ملدعي  و�لــز�م 
�لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  5٪ من  بو�قع  �لفائدة  مع  درهــم  �لف  وع�سرون  وت�سع  درهــم ثالثمائة   )329.000(
�لف درهم - وحــددت لها جل�سة يوم  �ملعجل بال كفالة و�لتعوي�ض مببلغ )50000( درهم خم�سون  بالنفاذ  و�سمول �حلكم 
�لثنني  �ملو�فق  2022/10/24  �ل�ساعة 08.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70197

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1914/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثانية ع�سر رقم 859
درهم   )1.658.500( مبلغ  ب�سد�د  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  و�لــز�م  �لتفاقية  ف�سخ  دعوى   : �لدعوى  مو�سوع 
مليون و�ستمائة وثماين وخم�سون �لف وخم�سمائة درهم مع �لفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 

مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:جولف �إي�ست ذ.م.م

عنو�نه:وعنو�نها �ملختار �مارة دبي - ديره - منطقة بور�سعيد - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بناية �لرقه - خلف مركز �لب�سام - 
مكتب رقم m05 - وميثله:عي�سى حممد �سالح عبد�هلل �حلو�سني

�ملطلوب �إعالنه :  1- هارب �نرتنا�سيونال �ض.م.ح  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ �لتفاقية و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم 
ب�سد�د مبلغ )1.658.500( درهم مليون و�ستمائة وثماين وخم�سون �لف وخم�سمائة درهم مع �لفائدة �لقانونية 12٪ من 
لها  وحــددت   - �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  عليهما  �ملدعي  �لــز�م  مع  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/10/18  �ل�ساعة 09.00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �لثانية 
ع�سر بقاعة �لتقا�سي عن بعد �لتي ميكن �لو�سول �ليها من خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين - خدماتنا �للكرتونية 
�لعامة - جد�ول جل�سات �لق�سايا لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن بالن�صر        

                  يف  التنفيذ رقم:7080/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/4300 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1228506.13( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف . 

طالب �لتنفيذ:�ك�سيلرييتد لالأعمال �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �سنجيل بيزن�ض تاور - �لطابق 39 - مكتب 

رقم 3902 - هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923
�ملطلوب �إعالنه :  1- دونريت لالعمال �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : منفذ �سده 

�لــدعــوى رقم  �لــ�ــســادر يف  �لــدعــوى ومو�سوعها تنفيذ �حلــكــم  �أقـــام عليك  مــو�ــســوع �لإعــــالن :  قــد 
للر�سوم  �سامال  درهــم   )1228506.13( وقـــدره  بــه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، جزئي  جتــاري   2021/4300
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذ�  �ملحدد  �ليوم  يف  جل�سة  لها  وحــددت   - و�مل�ساريف 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9784/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

�حمد  �سعيد  عــن  و�لــ�ــســادر   )000005( رقــم  �ملــرجتــع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�حلريري بقيمة )250.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .

طالب �لتنفيذ : عثمان �حمد حممد عرب
عنو�نه:�لق�سي�ض - �سارع �لدوحه - بناية �لنور - �سقه رقم 407

�ملطلوب �إعالنه : 1- �سعيد �حمد �حلريري - �سفته : منفذ �سده
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهــم  وقــدره )250495(  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  11855/2022/253 تنفيذ �صيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230
مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيكات �ملرجتعة رقم )000001 - 000002( و�ل�سادر عن �ملنفذ 

�سده بقيمة �جمالية )400.000( درهم .
طالب �لتنفيذ : فندق �ستيال دي ماري ذ.م.م

�ل�سبا - بجو�ر  �ملارينا - �سارع  �مــارة دبــي - بردبي - مر�سى دبــي - منطقة  عــنــو�نــه:�لمــار�ت - 
�سوبرماركت �ملايا - مبنى ملك �يوب عديل �أيوب

�ملطلوب �إعالنه : 1- مريون �دريان �نتوين بريير� - �سفته : منفذ �سده
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ، وعليه فان  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقــدره )405.585( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

                  يف  الطعن رقم:1012/2022/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتجارية �لثانية - متييز رقم 547

تنفيذه  ووقــف  فيه  �ملطعون  �حلكم  ونق�ض  ومو�سوعا  �سكال  �لطعن  قبول   : �لطعن  مو�سوع 
و�حاله �لدعوى �ىل حمكمة �ل�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة و�لز�م �ملطعون �سده 

�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 
�لطاعن:�ظهار بن يا�سني بن حممد �بوحليقة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - خليفة �أ - �سارع �لب�سريه - مبنى فيال 46
وميثله:ي�سلم �سالح �حمد �ل�سعدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لترب لتجارة �لذهب و�ملعادن �لثمينة غري �مل�سغولة �ض.ذ.م.م  -  مطعون 
�سده 

عليكم  ويتوجب  �عــاله  �ملــذكــور  �لطعن  عليكم  �قــام  �لطاعن  بــان  نعلنكم    : �لإعـــالن  مو�سوع 
�حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز للرد �سحيفة �لطعن �ملتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/7779 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سا�سي بر�بها رو�سن لل �سارما -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )565984( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/6199 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- بي�سو�جيت د��ض نار�يان د��ض -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )43370( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/6204 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سانديب �ساتياباهان -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )226541( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/8682 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- هاين جمال �بو�لغيط �سيد �حمد

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )883.475( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/8681 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- دهانالكم�سي بادمانابها كوروب �نوب �سوريندر�ن

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )202087( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70021

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  1086/2019/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة 185 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 75/2018 �أمر على عري�سة حتكيم ، و�لقا�سي منطوقه بالت�سديق على حكم �لتحكيم 

رقم 156/2017 مركز دبي للتحيكم �لدويل بتاريخ:2018/4/15 ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )538.935( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ:مايكل بري�ض - بريطاين �جلن�سية - و�خرون 

عــنــو�نــه :عــنــو�نــه �ملــخــتــار �مــــارة دبـــي -  �ملــركــز �ملـــايل �لــعــاملــي - بـــرج �ــســمــان - �ملــبــنــى �لــغــربــي - طــابــق رقـــم 13 - مكتب رقـــم 1302 - رقم 
�لهاتف:044073900 - رقم �لفاك�ض 043276714 - �ض.ب:482017 - رقم مكاين:2692289414 

وميثله :يا�سني �بوبكر �سامل �حلامد 
�ملطلوب �إعالنه : �إم ئي للتطوير �ض.ذ.م.م 

 - رقــم مكاين:2072970604   -  715 رقــم  - مكتب  �ل�سابع  �لطابق   - ريزيدن�ض  ريــد  - مبنى  �لريا�سية  دبــي  - مدينة  دبــي  :�مــارة  عنو�نه 
rej@med.ae  -  044230927  -  0504992630

�سيجرى  �حلــال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليــام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/10/26 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  :�أنــه  �لإعــالن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإمــار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدنــاه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات 
 RED خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :وحدة عقارية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعه - رقم �لر�ض 5 - رقم �ملبنى 1 - ��سم �ملبنى

عطاء لعلى  ويباع  درهم   3.274.605/94 بـــ  �ملقدره   - مربع  مرت   693.17 �مل�ساحة   -  2212 �لعقار  رقم   -  RESIDENCE
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:3403/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �حلادية ع�سر رقم 760
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة مببلغ )4.153.10( درهم بال�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 9٪ حتى 

متام �ل�سد�د  . 
�ملتنازع:ثريفتي لتاأجري �ل�سيار�ت/جلوبال د�يركت لتاأجري �ل�سيار�ت

�رنكو - �سقة  �لكر�مة - مبنى  �لكر�مه - بردبي - دبي - �سارع  �مــارة دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 
�لثالث - زعبيل لتاأجري �ل�سيار�ت 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ولو�تو�سني كلينتون  -  �سفته : متنازع �سده 
درهم   )4.153.10( مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد    : �لإعـــالن  مو�سوع 
�لربعاء  يوم  لها جل�سة  .- وحــددت  �ل�سد�د   بو�قع 9٪ حتى متام  �لقانونية  للفو�ئد  بال�سافة 
�ملو�فق:2022/10/26 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6126/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/3949 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )81000.97( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : م�سرت ليت لتجارة �دو�ت �لتمديد�ت �لكهربائية �ض.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى �أفنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 205-

206 مقابل ديرة �سيتي �سنرت
�ملطلوب �إعالنه : 1- تكنو بل�ض لأعمال تركيب معد�ت نقل �لطاقة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)81000.97( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6149/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 3189/2021 نز�ع جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )140.179.13( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : فندق ويندهام جاردن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - برج �مل�سرف �لطابق 14 - مكتب رقم 1407/1408 
بجو�ر بلديه دبي �لهاتف �ملتحرك:0557909785 - رقم مكاين:3005495192

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ألفا لل�سياحة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لــز�مــك  �عــاله  �ملــذكــورة  �لتنفيذية  �لــدعــوى  �أقـــام عليك  قــد   : �لإعـــالن  مو�سوع 
وقدره )140179.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5641/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، �لدعوى رقم 1084/2021 جتاري جزئي  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 

)908052.12( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي - م�ساهمة عامة - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �رم �سيد عابد ��سكاري 2- �سيد عبا�ض ع�سكري �سيد �حمد ع�سكري - �سفتهما : منفذ �سدهما

وقدره  بــه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �خــطــاركــم  بـــتـــاريـــخ:2022/9/29  �لبــتــد�ئــيــة  دبــي  قـــررت حمكمة   : �لإعـــالن  مو�سوع 
)908052.12( درهم خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار )�سقة �سكنية - �لطابق 2- �سقة رقم 203 - مبنى 
�لكلية  �مل�ساحة  �لبلدية 847 - 683  �ملبنى 26 - منطقة �حلبية �خلام�سة - رقم �لر�ــض 43 - رقم  �لثمام 43 - رقم 
باملرت 139.46 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية - وعليه فان 
تاريخ  يوما من  �ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لجــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:2283/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763
و�لر�سوم  درهــم   )12.052.98( وقــدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بــالــز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�سوع 

و�مل�ساريف و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 
�ملتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديو� �لرئي�سي
وميثله:خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سبني كوثر مق�سود �حمد بت   -  �سفته : متنازع �سده 
من   54 �ملـــادة  لن�ض  وفقا  للخ�سومة  منهي  قــر�ر  ��ــســد�ر  �ملحكمة  قــررت    : �لإعـــالن  مو�سوع 
�سده  �ملتنازع  �لــز�م  �حل�سوري  مبثابة  وقــررت  �ملدنية  �لجـــر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة 
مبلغ )12.052.98( درهم و�لفائدة 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته �لر�سوم 

و�مل�ساريف ومئتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5145/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )017( و�ل�سيك �ملرجتع رقم )018( و�ل�سادر�ن عن بنك 
�أم �لقيوين بقيمة )13.000( درهم ثالثة ع�سر �لف درهم �مار�تي  .
طالب �لتنفيذ : �لقدرة ل�سناعة �ل�سغال �ملعدنية للمباين �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى ��سيكو بيزن�ض بارك - �سقة 
طابق 3 مكتب 304

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �لباحة للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م 2- �سامل بن �حمد بن حممد �لزهر�ين - �سفتهما 
: منفذ �سدهما

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عــاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقــام  :قد  �لإعــالن  مو�سوع 
)13885( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5263/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/489 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )373139.57( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

عنو�نه:�لعنو�ن �مارة دبي - ديرة - بور�سعيد - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي �لتجاري - رقم 
info@cbd.ae:مكاين:3470192014 - �سندوق بريد:2668 دبي - هاتف:042121423 - بريد �لكرتوين

�ملطلوب �إعالنه : 1- �سامر مو�سى طالل عبيد�ت - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)373139.57( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 70197

اعالن بالن�صر        
 1689/2022/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد عبد �حلفيظ حممد عثمان  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :مو�سى لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )15271( 
�ل�سيارة  ت�سليم  تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهــم 

2021/9/12 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  �ملو�فق 2022/10/17  وحــددت لها جل�سة يوم �لثنني 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13671 بتاريخ 2022/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 3515/2022/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/3353 نز�ع جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )20338.58 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : زعبيل لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع 

بور�سعيد - مبنى �سيتي �أفينيو - �سقة مكتب رقم 205 -206 بوملان �سيتي �سنرت رزيدن�سز  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �فاق �ملجد للتجارة �لعامة )�ض ذ م م(

�سدهما    منفذ   : �سفته   - خو�سه  �بو  غامن  �حمد  غامن   -2
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكـــ �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
20338.58 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�سافة �ىل مبلغ       ر�سوم خلزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021



ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة-الفجر: 

�لدويل  �ل�سينمائي  �ل�سارقة  “مهرجان  فتح 
لالأطفال و�ل�سباب 2022” �لباب �أمام زو�ر 
دورته �لتا�سعة للتعرف على مر�حل �أ�سا�سية 
�سخ�سيات  و�بـــتـــكـــار  �لــ�ــســيــنــمــا  �ــســنــاعــة  يف 
�لـــكـــارتـــون، حــيــث نــظــم �ملـــهـــرجـــان يف يومه 
�لــثــالــث جمــمــوعــة مــن ور�ـــض �لــعــمــل، بينها 
وور�سة  �ل�سينمائي  �لإنــتــاج  جمــال  يف  ور�ــســة 

�أخرى حول ر�سم �سخ�سيات �ملانغا و�لأمني.
�سليمان  بــــن  حمـــمـــد  �ملـــــــدرب  و��ـــســـتـــعـــر�ـــض 
لل�سينما  �لــعــمــانــيــة  �جلمعية  مــن  �لــكــنــدي، 
�إنتاج  �أ�ــســا�ــســيــات  و�ملــ�ــســرح يف ور�ــســة تــنــاولــت 
�لأفــــــالم، �خلـــطـــو�ت �لــتــي ميــر بــهــا �لإنتاج 
بــاخــتــيــار فـــكـــرة �لعمل  بــــــدء�ً  �لــ�ــســيــنــمــائــي، 
�ل�سينمائي �أو ق�سته �لتي تتحول لحقا �إىل 
�سيناريو من خالل �ملعاجلة �لدر�مية، مرور�ً 
بينهما  و�لتو�فق  وخمرج  منتج  عن  بالبحث 

للت�سوير  �لن�ض  و�إعــد�د  �لفيلم،  تنفيذ  على 
و�لإنتاج، وحتديد ميز�نية عامة تر�عى فيها 
كامل متطلبات �ملر�حل �لفنية و�أجور فريق 

�لعمل.
�لإنتاج  مــر�حــل  بــقــيــة  �إىل  �ملــــدرب  وتــطــرق 

�ل�سينمائي، 
�لفنيني  مــــن  �لـــعـــمـــل  فـــريـــق  �خـــتـــيـــار  مـــثـــل 
و�ملــمــثــلــني وحتـــديـــد مـــو�قـــع �لــتــ�ــســويــر وما 
ب�سرية  وجتــهــيــز�ت  فنية  فــرق  مــن  تتطلبها 
بــاإنــتــاج �لفيلم  ومـــوؤثـــر�ت مــتــنــوعــة، مـــــرور�ً 
وت�سويره ح�سب خطة حمددة، تليها عملية 
�ملونتاج لتوليف �مل�ساهد �لتي مت ت�سويرها يف 
�ملو�قع �ملختلفة، مرور�ً باملك�ساج، وهي �لعملية 
�لت�سويرية  �ملو�سيقى  بو�سع  تخت�ض  �لتي 
�لــالزمــة وغــريهــا مثل  �ل�سوتية  و�ملــوؤثــر�ت 
�لتكوين �جلر�فيكي لبع�ض �مل�ساهد، و�سوًل 
�لفيلم و�إجنــاز �ملقابالت  �إىل مرحلة ت�سويق 
�لتلفزيونية و�مل�ساركة يف �ملهرجانات وتوزيع 

�لفيلم على دور �لعر�ض.
الفرق بني املانغا والكوميك�س

�ملــدرب علي غريب  �لتي قدمها  �لور�سة  ويف 
و�لأمنــــي،  �ملــانــغــا  �سخ�سيات  ر�ــســم  وتــنــاولــت 
�ملهرجان مر�حل  و�ل�سباب يف  �لأطفال  تعلم 
ـــم بـــخـــطـــو�ت بــ�ــســيــطــة تـــــربز وجــــوه  ـــس �لـــر�
و�سرح  لديهم،  �ملاألوفة  �لكارتون  �سخ�سيات 
لهم �أ�سا�سيات فن �ملانغا يف �لثقافة �ليابانية 
�لر�سم  و�أقــالم  �مل�ساركني كر��سات  ووزع على 
وجوه  ور�ــســم  ت�سكيل  تعلم  على  و�ــســاعــدهــم 

�سخ�سيات �لكارتون.
�أثناء  حما�ساً  �لور�سة  يف  �مل�ساركون  و�أبـــدى 
�ملدرب  مــن  �ــســرحــاً  �لـــذي ت�سمن  �لــتــدريــب 
ذ�ت  �ملانغا  �سخ�سيات  ر�سم  بني  �لفرق  حول 

�جلذور �ليابانية،
�مل�سورة )�لكوميك�ض(،   وبني ر�سم �لق�س�ض 
�ليمني  من  ُتقر�أ  �ليابانية  �ملانغا  �أن  و�أو�سح 
�إىل �لي�سار وتظهر بالأبي�ض و�لأ�سود وعندما 

تــتــحــول �ىل ر�ــســوم مــتــحــركــة تــنــدرج �سمن 
�لكوميك�ض  ق�س�ض  ُتقر�أ  بينما  �لأمنــي،  فن 
�لأمريكية من �لي�سار �إىل �ليمني وت�ستخدم 
فيها �لألــو�ن لإبــر�ز �لتعابري و�لإيحاء�ت يف 
�مل�سور، وعندما تتحول �ىل ر�سوم  �لق�س�ض 

متحركة ت�سنف �سمن فن �لكارتون. 
يقدمها  �لتي  �لــور�ــض  �أن  �إىل  �ملـــدرب  و�أ�ــســار 
�مل�ساركني على �لنطالق  ت�ستهدف م�ساعدة 
وتوفر  و�لأمنــــي،  �ملــانــغــا  �سخ�سيات  ر�ــســم  يف 
لهم فر�سة �ل�ستفادة من نقل بع�ض م�ساهد 
على  مــن خاللها  و�لــتــدرب  �ليومية  �حلــيــاة 
�إجـــــادة قــو�عــد ر�ــســم �ملــانــغــا و�لمنـــــي، و�أكـــد 
�أهمية مثل هذه �لور�ض ودورها يف �لت�سجيع 
على �كت�ساف مو�هبهم، وخا�سة �أن مهرجان 
لالأطفال  �لــــــدويل  �لــ�ــســيــنــمــائــي  �لــ�ــســارقــة 
و�ل�سباب يجذب �ملوهوبني ومن لديهم ميول 
فنية و�سغف بالر�سم و�أفالم �لر�سوم �ملتحركة 

و�ل�سينما عامة.

خلل ور�س عمل تناولت اإنتاج الأفلم وابتكار �سخ�سيات الكارتون

ال�سارقة ال�سينمائي الدويل 2022 ُيعّرف زواره على مراحل الإنتاج 
ال�سينمائي ور�سم �سخ�سيات املانغا والأمني

جاء ذلك خالل �ليوم �لثالث من “مهرجان �ل�سارقة 
 ،2022 و�ل�سباب”  لــالأطــفــال  �لـــدويل  �ل�سينمائي 
�جلو�هر  “مركز  يف  تــقــام  �لــتــي  �لــتــا�ــســعــة  دورتــــه  يف 
�أكتوبر   15 حتى  بال�سارقة  و�ملوؤمتر�ت”  للمنا�سبات 
�لأد�ء  بـــادرة لت�سجيع �لأطــفــال على فــن  �جلـــاري، يف 
�لذي  بامل�سهد  �ل�سيف  ر�أي  �إىل  و�ل�ستماع  �مل�سرحي، 

�أدياه.
�لطفلني  بــــــــاأد�ء  �لــبــقــيــ�ــســي  مـــو�ـــســـى  �ملـــمـــثـــل  ــــاد  �أ�ــــس
م�سرق  مب�ستقبل  وتنباأ  �جلمهور،  �أمــام  و�سجاعتهما 
لهما، م�سري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت تعمل على تن�سئة 
�أ�سحاب  من  �لأطفال  جلميع  متمنياً  �إعالمي،  جيل 
�ملو�هب �لفنية و�لأد�ئية �أن ي�سلكو� �لطريق �ل�سحيح 

�لذي �سلكه �لطفالن ملياء وعبد�هلل.
�لبقي�سي  �أكد  و�لفني،  �لإعالمي  �سغفه  بد�ية  وحول 
�أنـــهـــا بـــــد�أت خــــالل �لــنــ�ــســاط �ملـــدر�ـــســـي، عــنــدمــا كان 
�لـــطـــالب يــخــتــارون هــو�يــاتــهــم ورغــبــاتــهــم �ـــســـو�ًء يف 

�ل�سباحي،  �لإذ�عــي  �ملجال  �أو  �لريا�سة،  �أو  �ملو�سيقى، 
�لأطفال  �سغف  تنمية  على  يعملون  �ملــدر�ــســون  وكــان 
ومو�هبهم و�لرتقاء بها لالأعلى، م�سري�ً �إىل مدّر�سه 
طريقة  تعلم  على  و�ساعده  �لإذ�عـــي،  للمجال  وّجهه 
�لتعامل مع �ملايكرفون و�لكامري�، ثم �نتقل �إىل �ملجال 

�مل�سرحي من خالل “م�سرح ر�أ�ض �خليمة �لوطني«.
�ملمثلني  وكـــبـــار  �ملــوؤ�ــســ�ــســني  مـــع  “عملنا  و�أ�ــــســــاف: 
خرب�تهم  مــن  ونهلنا  منهم،  وتعلمنا  و�ملــ�ــســرحــيــني، 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  �أن  حيث  وطاقاتهم، 
مــنــذ ذلــــك �حلــــني متــ�ــســي بــخــطــو�ت و�ثـــقـــة لإعــــد�د 
و�لفنون  �لإعــالم  جمــال  يف  متميزين  و�سباب  �سابات 
�لتفوق و�لنجاح لأبنائنا يف كافة  �لإعالمية، ونتمنى 
�أو  �ملكياج،  �أو  �لكتابة،  �أو  �لتمثيل،  يف  �سو�ًء  �ملجالت، 
يــد كــل مــن �ساهم يف  �لإخــــر�ج و�لإنـــتـــاج، ون�سد على 
جناح هذ� �ملهرجان، �لذي ينمو ويتطور عاماً بعد عام 
�ل�سينمائية  �ملهرجانات  خارطة  على  مكانته  وير�سخ 

�لعاملية«.
و�ملعاناة  عملنا  جمــال  يف  �ــســروري  “�للتز�م  وتــابــع: 
جـــزء مــنــه، حــيــث �أنــنــا نــقــدم كــامــل طــاقــتــنــا لتحقيق 
طريقة  باأف�سل  �لـــدور  و�أد�ء  �ل�سخ�سية  م�سد�قية 
معرباً  �لنجاح”،  لتحقيق  مهمة  و�لت�سحية  ممكنة، 
عــن �مــتــنــانــه لــلــدعــم �لـــذي تــقــدمــه دولـــة �لإمـــــار�ت، 
وتلفزيون �ل�سارقة، و�أبوظبي، ودبي، للفن و�لفنانني 

�لإمار�تيني.
ويف جمال �لأعمال �ملخ�س�سة لالأطفال، �سدد �لبقي�سي 
�سحيح  ب�سكل  مدرو�سة  ن�سو�ض  تقدمي  �أهمية  على 
بكل �ساردة وو�ردة من  �أ�سبح و�عياً  لأن �لطفل �ليوم 
ينبغي  ولــهــذ�  �لجتماعي،  �لتو��سل  من�سات  خــالل 
ينجح  �أن  وللمثل  �لــطــفــل،  عقلية  خماطبة  للكاتب 

باإي�سال ر�سالة �لكاتب.
بال�سكر  وتوجه  باملهرجان،  �إعجابه  �لبقي�سي  و�أبــدى 
�لثقايف  �حلــــدث  هـــذ�  ي�سهد  حــيــث  عــلــيــه،  للقائمني 

جناحاً و�إقباًل كبريين، حيث يبدو �حل�سور و�لتفاعل 
�لإمار�تيني  للفنانني  ر�سالة  موجهاً  جلياً،  و�لبتكار 
للتو�جد يف �أروقة �ملهرجان، بدون �أي دعوة، و�لتفاعل 

مع �لأطفال و�ل�سباب وت�سجيعهم.
للح�سور  ر�ــســالــة  �لبقي�سي  وجـــه  �حلــــو�ر،  خــتــام  ويف 
فلول  �لثقافة،  ثــم  �لثقافة  ثــم  “�لثقافة  و�ل�سباب: 
وجود �لو�لد �سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لقا�سمي يف حياتنا، ما كنا لنقف يف هذ� �ملكان، ف�سموه 
هو �لد�عم �لأول للفن و�مل�سرح، حيث دعم �سموه هذه 
بد  ل  ولــهــذ�  تــ�ــســورهــا،  ميكنكم  ل  بطريقة  �لــفــنــون 
�لور�ض،  باأنف�سنا، و�مل�ساركة يف  �أنف�سنا  لنا من تثقيف 
و�ل�ستفادة من �لأ�ساتذة، من جميع دول �لعامل، حتى 
�أ�سبحنا  �ل�سمو  �ساحب  دعــم  فبف�سل  بــحــرف،  ولــو 
قادرين على �مل�ساركة يف �ملهرجانات �لعربية و�لعاملية 
و�ملناف�سة بقوة و�لفوز باجلو�ئز، و�أ�سبحنا من م�سايف 

�لدول �لتي ترعى �لثقافة وحتتفي بها«.

على هام�س ملتقى ال�سارقة للخط العربي 
قوالب الفنون املتعددة 
بني النظرية والتطبيق

•• ال�شارقة : اأ�شامة عبد املق�شود

و�لفنان  �لكاتب  �أمتطى  �ل�سورة،  وعمق  �أ�سا�ض  حجر  �إىل  �جلميزة  قلب  من 
�مل�سهد و�سيد �جلو�ئز، فم�ساركته  �لكلمة، وتعبري  د�وود جو�د  �أحمد  �مل�سري 
�لعديد  يف  متيزه  �سمن  جــاءت  �لــعــربــي،  للخط  �ل�سارقة  ملتقى  يف  �لأخـــرية 
�لت�سوير  وحمــرتيف  �لت�سكيلني  �لفنانني  فاأغلب  �لإبــد�عــي،  �لفن  قو�لب  من 
موهبته  كانت  �إذ�  عما  تعرف  فال  بــاحلــرف،  وجد�نهم  عن  �لتعبري  يجيدون 
�لأ�سا�سية يف كتابة �لنرث و�لق�سة، �أم موهبته يف �لر�سم و�لت�سوير �سكلت لديه 
�لقدرة على ترجمة �لكلمة ل�سورة، فمهما كانت �لبد�يات هناك من يتميز يف 
لقاء  “ �لفجر”  �أجــرت  �ملفهوم  �لت�سوير، وحول هذ�  �لق�سة ومبدع يف  كتابة 
مع �أحد هوؤلء �ملبدعون.�أكد �لفنان �لقا�ض �مل�سري �أحمد د�وود، �أنه حمظوظ 
بقدرته على �أد�ء عدة قو�لب من �لفن، خا�سة و�أن �ملوهبة تعترب هبة من �هلل 
وتوفيق، وعلى �ملوهوب �أن يكت�سف ذ�ته ويعمل على �سقلها بالعلم و�ل�ستفادة 
�لت�سوير  �أو يف  �لأدب  كــان يف  �إذ�  �ملــجــالت،  �ملــتــعــددة يف جميع  �لــقــر�ء�ت  مــن 
�لفوتغر�يف، فكل جمال له خ�سائ�سه وعلومه �لتى يجب على �ملوهوب تعلمها، 
عن  و�لبحث  و�مل�سورين  �لكتاب  مــع  و�لإعــا�ــســة  �مل�ستمر  �لطـــالع  خــالل  مــن 

�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لد�عمة للمجال �لذي ي�سعى لتحقيق هدفه من خالله.
و�أ�سار �أحمد د�وود �أن �لف�سل يف تكوينه يعود �إىل �لبيئة �لتى ن�سا فيها، حيث 
منحته �خليال �خل�سب و�لوعي مبا حوله من مكونات طبيعية لها تاأثري متميز، 
و�ل�سجار  �لنيل  جريان  من  �لنابعة  �لألـــو�ن  و�خــتــالط  و��ــســو�ت  �أ�سكال  من 
�لندى  وحبات  �لب�سر،  ملد  �ملمتدة  و�لزهـــار  �حلــقــول،  �سفاف  على  �ملرت�مية 
�ملت�ساقطة مع �أول �سوء للنهار، و�لطيور �لنائمة يف ح�سن �لغ�سون، وحو�رها 
�ملتناغم مع �ل�سباح، كون لديه �أن�سدوة �حلرف و�أ�سلوب �لكلمة وتكوين �جلملة 
وعلم �ل�سورة، فالبيئة منت قدرته على تغذية مفهوم �ملوهبة و�لرتكيز على 

�لإبد�ع و�لبتكار، كما �أ�سهمت �لبيئة يف ��ستدعاء �ملا�سي و�خليال و�لوعي.
�لكثري من �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية  �أحمد د�وود يف م�سريته �لإبد�عية،  نال 
فى جمال �لفوتوغر�فيا منها، �ملركز �لأول يف مهرجان �لأردن �لدويل لل�سورة 
�لتا�سع و�حلادي ع�سر، �ملركز �لأول يف م�سابقة �ساقية �ل�ساوي للت�سوير �لدورة 
12 و 13، جائزة �ل�سهيد �أحمد ب�سيوين ب�سالون �ل�سباب وجائزة جلنة �لتحكيم 
ب�سالون �لنيل للت�سوير �ل�سوئي �لثامن و�لتا�سع، �ملركز �لأول بجائزة �ل�سارقة 
للت�سوير  �خلطيب  وليد  وجائزة  �أوليمبو�ض  �سركة  جائزة  �لعربية،  لل�سورة 
�أما يف جمال �لكتابة �لإبد�عية ح�سل على �ملركز �لأول بجائزة  �لفوتوغر�يف، 
�جلميزة،  قلب  جمموعته  عن  �لق�سرية  �لق�سة  يف  �لعربي  لالإبد�ع  �ل�سارقة 
كما نال جائزة �لدولة �لت�سجيعية فرع �لآد�ب عن جمموعته �لق�س�سية حجر 
�أ�سا�ض، وح�سل موؤخر�ً على جائزة وتكرمي من تنظيم �حتاد �مل�سورين �لعرب 
�لعربي.و�أعرب  للخط  �ل�سارقة  ملتقى  يف  �سياء  معر�ض  يف  م�ساركته  خــالل 
�أحمد د�وود عن �متنانه و�سكره �ملت�سل للقائمني على تنظيم  �لقا�ض �مل�سور 
�لفعاليات �لثقافية يف �إمارة �ل�سارقة، �لتى تعد �لبو�بة �لرئي�سة لكل �ملوهوبني 
�إبــد�عــيــة ودعــم كبري مــن �ساحب  �لــعــامل، فال�سارقة مبــا لديها مــن كـــو�در  يف 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
قادرة  �أنها  �لعامل  دول  بل جلميع  و�لإ�سالمي  �لعربي  للعامل  �أثبتت  �ل�سارقة، 
على ��ستيعاب �لأخر، وتقدميه باأف�سل �سورة ما د�م لديه �لقدرة على مو�كبة 

�لع�سر و�لهتمام بالدب و�لفن و�حرت�م �لثقافة و�لعمل على ن�سرها.

خلل جل�سة حوار مع النجوم �سمن فعاليات اليوم الثالث من ال�سينمائي الدويل 2022

مو�سى البقي�سي: �سلطان القا�سمي هو الداعم 
الأول للثقافة وامل�سرح والفن

•• دبي-الفجر: 

مل�سرح  دبــي  مهرجان  لفتتاح  �لتنازيل  �لعد  بــدء  مــع 
يف  و�لــفــنــون  �لثقافة  هيئة  �أعــلــنــت   ،2022 �ل�سباب 
�مل�سرحية  عن برنامج �لعرو�ض  “دبي للثقافة”  دبي 
حتى   19 مــن  �سينطلق  �لــذي  �ملــهــرجــان  يف  �مل�ساركة 
26 �أكتوبر �جلاري على م�سرح ندوة �لثقافة و�لعلوم 
يف دبي، د�عيًة جميع ع�ساق “�أبو �لفنون” للم�ساركة 
يف هذ� �حلدث �ل�سبابي �ل�سنوي و�ل�ستمتاع بعرو�ض 

�مل�سّوقة.
�جلمهور  ينتظر  �لــهــادفــة،  �لكوميديا  مظلة  وحتــت 
برنامج  مع  �مل�سرحية  �لفرجة  من  ��ستثنائية  جتربة 
�ملهرجان �لذي �سينطلق عند �ل�ساعة �ل�سابعة و�لن�سف 
بحفل   ،2022 �أكــتــوبــر   19 �لأربــــعــــاء،  مــ�ــســاء  مـــن 
�لفتتاح، لرُيَفع بعدها �ل�ستار عن �لعر�ض �لأول، وهو 
م�سرحية “ملن يهمه �لأمر” من تاأليف حممد �سالح 
فرقة  �ستقدمها  �لــتــي  ر��ــســد  �سبيت  �سعبان  و�إخــــر�ج 
وذلك من  “جمعية كلباء للفنون �ل�سعبية و�مل�سرح”، 
�ل�ساعة �لثامنة حتى �لتا�سعة م�ساًء. يلي ذلك قر�ءة 
نقدية مل�سامني �مل�سرحية و�أ�ساليبها من خالل ندوة 

تطبيقية تعقب �لعر�ض.
�أكتوبر(   20( �ملــهــرجــان  مــن  �لــثــاين  �لــيــوم  وي�سهد 
�سعود  تـــاألـــيـــف  مـــن  “�لربو�ز”  مــ�ــســرحــيــة  عـــر�ـــض 
وتقدمي  �لدرمكي  جمعة  حممد  و�إخـــر�ج  �لــزرعــوين 
)�مل�سرح  و�مل�سرح  �ل�سعبية  للفنون  �ل�سارقة  جمعية 

�لتطبيقية  �لــنــدوة  تليها  �ملــوعــد،  نف�ض  يف  �حلــديــث( 
�ليوم  ويف  مــ�ــســاًء.   9:30 حتى   9:10 �ل�ساعة  مــن 
�لــثــالــث لــلــمــهــرجــان، �ــســيــكــون �جلــمــهــور عــلــى موعد 
ز�يد  “م�سرح  لفرقة  خرب”  “�آخر  “م�سرحية  مــع 
 22 �ل�سبت  يوم  �سُتعر�ض  �لتي  و�ل�سباب”  للمو�هب 
�أكتوبر �جلاري، وهي من تاأليف �أحمد �ملاجد و�إخر�ج 

�سمري �لبلو�سي، وتعقبها �أي�ساً ندوة تطبيقية. 
�أما يوم �لأحد �ملو�فق 23 �أكتوبر 2022، ف�سي�سهد 
م فيها  �أم�سية “�سخ�سية �لعام �مل�سرحية “ �لتي �سُتكرًّ
�ملمثلة و�ملنتجة �سمرية �أحمد، وذلك من �ل�سابعة حتى 
“دوبي”  م�سرحية  عر�ض  ذلــك  يلي  م�ساًء.  �لثامنة 
لفرقة “م�سرح يا�ض” من تاأليف حممد �سالح و�إخر�ج 

للم�سرحية. ويف  ونــدوة تطبيقية  عبد �هلل �حلمادي، 
�جلمهور  �سي�ستمتع  �ملــهــرجــان،  مــن  �خلــامــ�ــض  �لــيــوم 
�ملهريي  مــرية  للموؤلفة  “ق�سة”  مل�سرحية  بعر�ض 
فرقة  وتقدمها  �ملــهــريي،  �خلــالــد  �هلل  عبد  و�ملــخــرج 
8:00 حتى  نف�سه،  �ملوعد  يف  �لأهلي”  دبي  “م�سرح 

9:00 م�ساًء، مع ندوة تطبيقية تعقبها.
ويحمل يوم �لثالثاء، 25 �أكتوبر، �لعر�ض �لأخري يف 
جعبة �ملهرجان، وهو م�سرحية “حينما يرفع �ل�ستار” 
من تاأليف عبد �هلل �ملهريي و�إخر�ج يو�سف �لق�ساب، 
تليها �لندوة  “م�سرح دبي �لوطني”،  وتقدمها فرقة 
�لتطبيقية يف �لقاعة من �ل�ساعة 9:10 حتى 9:30 

م�ساًء.
�ل�سباب يف يوم  وتختتم فعاليات مهرجان دبي مل�سرح 
توزيع  بحفل   ،2022 �أكتوبر   26 �ملــو�فــق  �لأربــعــاء 
وذلك  �مل�ساركة،  �لفرق  عليها  تتناف�ض  �لتي  �جلو�ئز 
�لحتفاء  �سيتم  حيث  للندوة،  �لرئي�سي  �مل�سرح  على 
جائزة   16 من  �أكــرث  �سمن  �ملتناف�سني  �ل�سباب  باأملع 
متثيل  من  �مل�سرحي،  �لعمل  مكونات  خمتلف  تغطي 
و�إخــــــر�ج وتــاألــيــف وتــ�ــســمــيــم ديـــكـــور و�إنـــتـــاج ومكياج 
�لعرو�ض  يف  �ملخت�سني  عــن  ف�ساًل  �ــســوت،  وهند�سة 

�لب�سرية و�لإ�ساءة وم�سممي �لأزياء.
�ملمثل  مــن  كــاًل  ت�سم  �لتحكيم  جلنة  �أن  �إىل  وي�سار 
و�ملنتج و�ملخرج � �لدكتور حبيب غلوم رئي�ساً، وخبري 
�لفنون �مل�سرحية �ل�سوري �لدكتور عدنان �سلوم ع�سو�ً، 

و�لفنانة �لإمار�تية �ل�سابة �إلهام حممد ع�سو�ً.

جدول حافل بالفعاليات يرثي الر�سيد الإبداعي ل�)اأبو الفنون(

دبي للثقافة تبداأ العّد التنازيل لفتتاح مهرجان دبي مل�سرح 
ال�سباب 2022 وتك�سف عن برنامج العرو�س

•• ال�شارقة-الفجر:

الطفلة ملياء ت�سادف �سديقها الطفل عبود وتخربه اأنها 
ت�سمح  اأن  منها  فيطلب  �سينمائي،  مهرجان  اإىل  ذاهبة 
اأبدًا،  ي�ساغب  األ  عليه  ت�سرتط  لكنها  مبرافقتها،  له 
ول  متخيلة،  فكرة  ول  فيلمًا،  لي�س  بذلك…  فيعدها 
للطفلني،  م�سهد م�سرحي درامي  واإمنا  حربًا على ورق، 
كمقدمة  املهرجان  يف  الرتفيه”  “منطقة  احت�سنته 
الإماراتي  املمثل  ا�ست�سافت  التي  احلوارية  للجل�سة 

القدير مو�سى البقي�سي.
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وثائقي عن املاي�سرتو الإيطايل الراحل اإنيو موريكوين
�ملخرجني  لأهــم  لفتة  تعليقات  �لفيلم  ت�سمن 
و�ملــغــنــني و�لـــعـــازفـــني، ل�ــســتــقــ�ــســاء فـــــر�دة هذه 
�ل�سخ�سية  جنـــاح  �أن  يــبــدو  لــكــن  �لــ�ــســخــ�ــســيــة. 
در�مياً وجماهريياً، وظهور �أهم �لقامات �لفنية 
�أبــعــد كثريين عن  �حلــديــث،  �لــعــاملــي  �مل�سهد  يف 
حتــلــيــل �لـــقـــدرة و�لــنــظــرة �لــ�ــســيــنــمــائــيــة �لفذة 
لــتــورنــاتــوري. ولــلــمــفــارقــة؛ فــــاإن �حلــديــث عن 
�لذي   ،Cinema Paradiso م�سل�سل 
�سجة  �سبب  عليه،  بالعمل  تــورنــاتــوري  �سيبد�أ 
و��ــســعــة، و��ــســتــدعــى در��ـــســـات �ملــقــارنــة مـــا بني 
�لكامري�  بني  وما  و�ل�سينما من جهة،  �مل�سل�سل 
�ملحلية و�لكامري� �لعاملية من ناحية خ�سو�سية 
�أخرى.  جهة  من  للمخرج  �ل�سينمائية  �لــروؤيــة 
وهـــــذ� مـــا مل يـــحـــدث لــلــفــيــلــم �لـــوثـــائـــقـــي، وما 
من  �لــعــمــل  لتحليل  كــمــحــاولــة  هــنــا  �سنطرحه 

ناحية جن�سه �لفيلمي.
من  هائلة  كمية  �لرئي�سية  �ل�سخ�سية  �متلكت 
و��ستطاع  �لزمن،  عرب  و�ل�سر�عات  �لتناق�سات 
مونتاج �لفيلم تق�سيم هذه �لق�سا�سات �لدر�مية، 
وو�سعها على �سكل ذرو�ت تف�سل بينها م�ساهد 
مكانية،  وحلــظــات  و�ــســهــاد�ت  �أر�سيفية،  و�ــســور 
�ل�سخ�سي.  مــوريــكــوين  �إنــيــو  مكتب  يف  ــثــلــة  مُمَ
لقطات �سبه رو�ئية باألو�نها �ل�سقّلية، تعك�ض ما 
يوجد يف عقل هذ� �لعبقري من كتب ومالحظات 
يوؤخذ  مل  �ملكد�سة.  �ملو�سيقية  و�لنوتات  وبيانو 
ودقته  موريكوين  عاطفة  �نفتاح  مبدى  �ملخرج 
و�سور  لذكرياته  �لكالمي  و�لتو�سيف  بال�سرح 
�مل�ساهد  وي�سبح  �لو�سف،  جــودة  لــريدف  �ملكتب 
ينظر �إىل �ملو�سيقي من د�خل عقله، ما ُيح�سب 

للمخرج باأنه �أدق �للقطات حرفًة وحميمية.
ل مير زمن طويل -�أقل من ن�سف �ساعة- حتى 

تتو�سح �أمامنا �ملر�حل �لأوىل حلياة موريكوين. 
لك�سر  �جلمهور  يجذب  ملــا  �ملــخــرج  وبا�ستهد�ف 
حــاجــز �لـــرتقـــب، َذَكـــــَر �إنـــيـــو �لــرحــلــة �لأخــــرية 
 Goffredo و�أ�ــســتــاذه،  هــو  بها  �نطلق  �لــتــي 
�لقرن  يف  تاأثرًي�  �لأكرث  -�مللحن   Petrassi
�لــعــ�ــســريــن- مــ�ــســيــاً عــلــى �لأقـــــــد�م، بــعــد �نتهاء 
دموع  حيث  �لــــود�ع،  وحلظة  �ملعهد،  يف  در��ــســتــه 
للمخرج  ي�سمن  ما  �ل�سا�سة،  على  ت�سقط  �إنيو 
�أي م�ساهد من  �لــــذروة عـــدم خـــروج  بــعــد هـــذه 

�سالة �لعر�ض.
و�لتنويع  �لــتــقــلــيــدي  �لــ�ــســوتــي  �لتعليق  �إز�لـــــة 
�خلفي  �ملونتاج  و��ستمر�ر  حــدث،  �لــذي  �للوين 
�ملحيط  �لــو�قــع  و�إحــاطــة  طويلة،  م�ساهد  على 
�أظهرت  عــو�مــل  كلها  �لرئي�سية،  بال�سخ�سية 
حتتويه  ومــا  معانيها،  باأو�سع  موريكوين  هوية 
ب�سبب  عليها  طــــر�أت  وتـــغـــري�ت  تــنــاقــ�ــســات  مــن 
�لتقلبات �لهوياتية و�لتكنولوجية و�لنق�سامات 
بعد �حلرب  �لفن ما  �لتي ح�سلت يف  �حلد�ثية 

�لعاملية �لثانية.
جتــنــب �لــفــيــلــم و�ــســع �ملــ�ــســاهــديــن بــحــالــة من 
�لعامة، بل  �لوثائقيات  �حلما�ض، كما يف هياكل 
و�حلديث  ب�ساعريته  �لبد�ية  منذ  و��سحاً  كان 

�ملتاأين و�ل�سهاد�ت خفيفة �لظل و�لوقع.
�إيطاليا  �إىل ذ�كرة  �ملقدمة  �ل�سورة بعد  �نتقلت 
�ملو�سيقى  بني  ما  �لأبدية  برو�بطها  �ملو�سيقية، 
وثائقي  طور  يف  لندخل  و�لأ�سطورة،  و�ل�سينما 
باأعمال  �ملــتــ�ــســكــلــة  ذ�كـــرتـــنـــا  يـــحـــاكـــي  �ـــســـعـــري 
500 عمل على  �لـــ  �لــتــي جتـــاوزت  مــوريــكــوين 

مدى �سبعة عقود.
قد تكون فكرة عمل وثائقي عن مو�سيقي مهم 
مع  �ملو�سيقى  تو�فق  �سمان  ناحية  من  مغرية 

�ل�سخ�سية من جهة، وتوفري �لوقت للعمل على 
ز�ويــة خمتلفة يف �لفيلم من جهة �أخــرى. لكن 
�حلالة �لوحيدة �لتي قد تخذلنا، هنا، هي فيلم 

عن �إنيو. 
�إح�سا�ساً  تعطينا  مو�سيقى  �إىل  بــحــاجــة  نــحــن 
ب�سخ�سية م�ستقلة للفيلم وبطله، وبنف�ض �لوقت 
ل ت�سعنا يف معنى هالمي ينتمي �إىل �ملو�سيقى 
ما يح�سب للمخرج،  �أي�ساً  ولي�ض للفيلم. وهذ� 
�حل�سا�سة  و�لـــلـــقـــطـــات  لــلــمــقــاطــع  فــتــقــ�ــســيــمــه 
و�لقريبة لإنيو وهو يتحدث عن فكرة وطريقة 
�أر�سيفية  مقاطع  عر�ض  ومع  ما،  قطعة  تاأليف 
بالأ�سو�ت  يــتــمــتــم  وهــــو  وظــــهــــوره  لــــالأفــــالم، 
م�سافة  ح�سية  جرعة  على  نح�سل  و�لأحلــــان، 
لل�سورة،  �أ�سا�ساً  �ملنتمي  �ملو�سيقى  �إح�سا�ض  على 
لي�سبح لدنيا �للحن كاللقطة، و�لتو�فق �للحني 
�لذي  و�لبطل  �لأر�سيفية  �للقطة  بني  كمونتاج 
للمو�سيقى  زمنية  كفو��سل  و�لإيـــقـــاع  يتمتم، 

وللفيلم.
�لتي  �لـــغـــرب  �أفـــــالم  وي�سرتن"،  "�سباغيتي 
�أخرجها �لطليان، وعلى ر�أ�سهم �سريجيو ليوين 
منذ  �إنـــيـــو  �ــســديــق   ،)Sergio Leone(
�ل�سهرية.  �لــدولر�ت  �لطفولة، �ساحب ثالثية 
هذه �ملرحلة من �أعمال �إنيو هي �لباب �لتقليدي 
للحديث عن مو�سيقاه، ولكن �لفرق �لأ�سا�سي �أن 
هذ� �لت�سنيف �أ�سا�سه عن�سري، من ��ستنتاجات 
عن  �أمــريكــيــني،  �سينمائيني  ودر��ـــســـات  ملــقــالت 
�سينماهم  وتهجني  �لأوروبــيــة  �لأ�ساليب  دخــول 

بطريقة �سلبية على حد قولهم.
مل يتطرق تورناتوري لهذه �جلزئية من ناحية 
وي�سرتن،  �ل�سباغيتي  قبل  ملا  �لتاريخي  �لتطور 
مو�سيقاها  �رتــبــاط  ب�سبب  �لثالثية  و��ستخدم 

بذ�كرة �أجيال عديدة، كنقطة �نطالق تاريخية 
للمعان ��سم �إنيو عاملياً. وكان دقيقاً من �لناحية 
�لــزمــنــيــة بــعــدم �إعــطــاء هـــذه �ملــرحــلــة �أكـــرث من 
نــقــطــة جذب  �إىل  تــتــحــول  كـــي ل  �لـــ�ـــســـروري، 
بتظهري  �سلبياً  تر�خى  �أنه  ��ستهالكية. يف حني 
�إنيو،  حياة  يف  �لأنــثــى  دور  هي  �لأوىل  نقطتني، 
تاأخذ  ومل  عبقريته،  �حت�سنت  �لــتــي  كــزوجــتــه 
مــالحــظــة هــانــ�ــض زميـــر بــعــني �لعــتــبــار عندما 
�إنيو.  �أعمال  يف  �لأنثى  �سوت  خل�سو�سية  �أ�سار 
�لأو�سكار  مو�سوع  على  �لتدقيق  هــي  و�لثانية 
�لتي قد تعترب �سيا�سية،  �ملتتالية،  �إنيو  وخيبات 
�ملو��سيع  مــن  كــثــري�ً  لي�سمل  يتو�سع  هــذ�  لكن 
�لأو�سكار  وحــالــة  �لأمــريكــيــة  غــري  �ل�سينمائية 

�سيا�سياً.
قـــــدرة �لــ�ــســيــنــمــا عــلــى �لــتــالعــب بــالــزمــن عرب 
عمرها،  ق�سر  رغــم  للفنون  وه�سمها  �ملونتاج، 
وفنية  فكرية  ملجالت  �أبــو�ب  فتح  على  �ساعدت 
�أجرب  مــا  �لأ�ــســاطــري،  عــديــدة، كمحاكاة  حملية 
ُتَقدم  حــديــثــة  �أحلــــان  �بــتــد�ع  عــلــى  �ملو�سيقيني 
ب�سيغ مو�سيقية م�ستوحاة من مرحلة تاريخية. 
 1986 عــام  �إ�ــســد�ر   The Mission فيلم 
�أهم  �أحــــد   ،Roland Joffé �إخـــــــر�ج   مـــن 
تو�سع  �لتي  �مل�ساحات  عــن  ذكــرت  �لتي  �لأمثلة 
�ل�سباغيتي  مرحلة  -بــعــد  مو�سيقياً   �إنــيــو  بها 
جتربة  عن  يتحدث  �لــذي  �لفيلم  يف  وي�سرتن- 
�لقرن  يف  �ملب�سرين  لأحـــد  �لي�سوعية  �لبعثات 
�لــثــامــن عــ�ــســر، وكــيــف قـــدم �إنــيــو �ــســوت �سدى 
خلفيته  �إىل  م�ستند�ً  �ملنيع،  �لبد�ئي  �ملكان  هذ� 
لتجارب  �ل�سمعي  و�لــرت�كــم  �لدينية،  �لــذ�تــيــة 

�لفئات �لفنية �حلديثة يف �لعامل.
لزمالء  �لكال�سيكي  ــت  �لــتــزمُّ هــذ�  �إىل  ُي�ساف 

�لفنية  �ل�سجة  عند  لي�ست  و�لنهاية  در��ــســتــه، 
يف  �جلديدة  �لإيطالية  �لو�قعية  �أحدثتها  �لتي 
 Luchino كــاأعــمــال  �لأربــعــيــنــيــات،  منت�سف 
 ،Vittorio De Sicaو  Visconti
لينتج يف �لنهاية مو�سيقى ي�ستحيل �أن متر دون 
�أثر و��سح، و�ل�سدمة �لثقافية �لتي تركها �إنيو 
كاإثر�ء  �لــتــاريــخ و�ستبقى  �أثــرهــا مــن  يـــزول  لــن 

للقو�عد �لفنية و�أ�سا�ساً لكل جديد.
�أعظم  �أحــــــد  عـــلـــى  �لـــنـــهـــايـــة  يف  �إنــــيــــو  حــ�ــســل 
�أفـــــــالم �لـــ�ـــســـرية �لــــذ�تــــيــــة، بـــ�ـــســـهـــاد�ت لأكــــرث 
مـــن 70 �ــســخــ�ــســيــة، تــعــتــرب �لــقــلــة �ملــخــتــارة يف 
�إنــيــو كـ  �لــفــن وكــانــو� حمــظــوظــني بالعمل مــع 

 Bernardoو  Kar-Wai Wong
و  Clint Eastwoodو  Bertolucci

 Terrenceو  Bruce Springsteen
Malick. حتى �أن ظهور تورناتوري ليتحدث 
عن جتربته �لندية �لفريدة �لتي عا�سها مع �إنيو 
بتلحني �لعديد من �أفالمه، مل تكن �سوى �سكر 
حلني  ومــز�ج  حافل،  مو�سيقي  لتاريخ  متو��سع 
يف  لنح�سل  �أكــرث،  كبح  كلما  جلي  ب�سكل  يظهر 
و�لت�سنيع  �ل�سينمائي  �ملــز�ج  ذي  �لفيلم  نهاية 
�حلكائي �ملتني، على حالة فريدة ملخرج يحتفي 
�لفيلم  �لبطل على  لي�سلب طغيان هالة  ببطله 

نف�سه.

لعب د�نييل كريغ �لدور للمرة �لأخرية يف "ل وقت للموت" )مالدين �أنطونوف/فر�ن�ض بر�ض(
 60 عاماً متر �ليوم على ولدة �سخ�سية جيم�ض بوند �ل�سهرية على �ل�سا�سة �لف�سية، و�ل�سوؤ�ل 

�لذي يطرح بعد كل هذه �ل�سنو�ت: من �سيتوىل تاأدية هذ� �لدور؟
وفقاً ملنتَجي جيم�ض بوند، باربر� بروكويل ومايكل جي.

 ويل�سون، عملية �لبحث مل تبد�أ �أ�ساًل، على �لرغم من �أن �ملمثل د�نييل كريغ �آخر من �أدى �لدور 
يف فيلم "ل وقت للموت" No Time to Die �لعام �ملا�سي.

وقال لوكالة "رويرتز": "�لبحث عن ممثل لن يبد�أ قريباً. علينا �إطالق عملية جتديد كاملة، 
ونحن متحم�سان لذلك".

ولكن، ما �لذي يفت�ض عنه �ملنتجان يف �ملمثل �لذي �سيوؤدي �لدور يف �لفيلم �ملقبل؟ رّد ويل�سون: 
باأفالم �لأك�سن، بل  �أن يكون ممثاًل خبري�ً  "نحتاج، قبل �أي �سيء، ممثاًل جيد�ً، ولي�ض �سرورياً 
يجيد تاأدية �لأدو�ر �ملتطلبة �لتي نكتبها يف �ل�سيناريوهات". و�أ�ساف: "هذ� �لأمر لي�ض �سهاًل. �إذ� 

ر�جعنا كل �ملمثلني �لذين �أدو� دور جيم�ض بوند، فمن �ل�سعب حتديد �سمات م�سرتكة بينهم".

�سون كونري �أول من لعب هذه �ل�سخ�سية، وتاله جورج لزنبي، وروجر مور، وتيموثي د�لتون، 
وبري�ض برو�سنان، ود�نييل كريغ �أخري�ً.

وكان �ختيار كريغ قد �أثار جدًل يف �لبد�ية، جلهة كون جيم�ض بوند �أ�سقر �ل�سعر و�أق�سى بكثري 
من �أ�سالفه. لكن �لأفالم �خلم�سة �لتي ج�ّسد فيها �سخ�سية �لعميل �سّجلت �أرقاماً قيا�سية على 
عام  دولر  مليار  فاقت  �إيـــر�د�ت  حتديد�ً   Skyfall "سكايفول�" فيلم  حقق  �إذ  �لتذ�كر،  �سباك 

.2012
�أن ممثاًل  �ملقبل، ومنها  بوند يف �جلزء  ب�ساأن �سخ�سية جيم�ض  وتبدو كل �لحتمالت مفتوحة 
�أ�سود �لب�سرة ميكن �أن يتوىل �لدور للمرة �لأوىل يف تاريخ �ل�سل�سلة كما يتمنى بع�ض جمهورها، 

�أو �أن �لعميل 007 قد يكون هذه �ملرة �مر�أة، وفق ما ملّحت �إليه بروكويل يف ت�سريحات �سابقة.
 60 قبل  �إيان فليمينغ �سينمائياً  �ملنتج �لذي بد�أ باقتبا�ض رو�يــات  "كوبي" بروكويل هو  �ألربت 
عاماً. ومتكنت �سركة Eon �لتي متلكها عائلة بروكويل من �لحتفاظ بجزء كبري من �لقر�ر يف 

�ساأن مغامر�ت �لعميل �ل�سري �لذي بلغت �أفالمه حتى �لآن خم�سة وع�سرين.

�ل�سل�سلة  �إد�رة  ويل�سون  مايكل  مــع  بــروكــويل  بــاربــر�  وتــتــوىل 
وفاة  مــن  عــام  قبل   ،1995 عــام  �آي"  "غولدن  فيلم  منذ 

و�لدهما.
�لــ�ــســلــ�ــســلــة مع  �أربــــــــاح  تـــ�ـــســـاُرك  Eon عـــلـــى  ودرجـــــــت 
��ستوديوهات "�إم جي �إم" مبوجب �تفاق يعطي �لأخرية 
حق متويل �لأفالم وتوزيعها. �إل �أن "�أمازون" ��ستحوذت 

مليار�ت   8.5 مقابل  مـــار�ـــض/�آذ�ر،  �إم" يف  جــي  "�إم  على 
دولر. 

يعد  فــلــم  بــونــد،  بجيم�ض  يتعلق  مــا  يف  �أمــــا 
�ل�ــســتــوديــو �لــ�ــســهــري �ــســاحــب �لـــقـــر�ر، بل 
�سركة �لتكنولوجيا �لعمالقة �لتي �أطلقت 

من�ستها �خلا�سة للبث �لتدفقي.

جيم�س بوند يبلغ ال�ستني: من �سيوؤدي الدور بعد دانييل كريغ؟

املاي�سرتو  رح��ي��ل  اأح��دث��ه��ا  ال��ت��ي  العا�سفة  ه����داأت 
 Ennio / 2020 - 1928( الإيطايل اإنيو موريكوين
املو�سيقية  التحليلت  ل��ت��ب��داأ   ،)Morricone
حياة  م�سرية  ُخِتمت  بعدما  تباعًا،  بالظهور  املتاأنية 
 Giuseppe( تورناتوري املخرج جوزيبيه  مبحاولة 
Tornatore(، للإحاطة -على امتداد خم�س �سنوات 
من الت�سوير- باحلقائق حول هذه ال�سخ�سية، وو�سعها 
يف �سياق درامي وا�سع النطاق، يف وثائقي يحمل عنوان 
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خبري تغذية يك�سف عن 4 اأطعمة 
ميكن اأن توقف ت�ساقط ال�سعر

ك�سف خبري تغذية عن 4 �أطعمة رئي�سية قال �إنها ميكن �أن ت�ساعد يف وقف 
ت�ساقط �ل�سعر �ملزعج وتعزيز منوه.

�ل�سلع  مثل  د�ئمة،  تكون  �ل�سعر  ت�ساقط  �أنــو�ع  بع�ض  �أن  من  �لرغم  على 
�لنمطي للذكور و�لإناث، فقد يكون �لبع�ض �لآخر موؤقتا فقط.

ما بني �لأمر��ض و�لتوتر، هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي ميكن �أن توؤدي 
�إىل ت�ساقط �ل�سعر.

وبح�سب ما ذكره موقع "�إك�سربي�ض" �لربيطاين فاإن �خلرب �ل�سار هو �أن 
بع�ض �لأطعمة ميكن �أن تتدخل وتعزز �سحة �ل�سعر.

�ملفتاح  �ل�سحي هو  �لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �ملعروف  �أنه من  �ل�سحيفة  وذكرت 
عندما يتعلق �لأمر مبحاربة �أو منع �لأمر��ض �ملختلفة.

ويقول خبري �لتغذية عبا�ض كناين، �إن �أربعة �أطعمة قد تكون فعالة ب�سكل 
هذه  �ختيار  �أن  �إىل  م�سري�  �ل�سعر،  بت�ساقط  �لأمـــر  يتعلق  عندما  خا�ض 
�إيقاف  وحتى  �لــدهــون  �إنــتــاج  زيـــادة  ي�ساعد يف  �أن  �جلــيــدة ميكن  �لأطعمة 

ت�ساقط �ل�سعر.
و�لأ�سماك  و�ل�سبانخ  �حلــلــوة  �لبطاطا  هــي  �لــو�عــدة  �لأطعمة  بــاأن  و�أفـــاد 

�لدهنية و�لبي�ض.
"د"  ب�سكل طبيعي على فيتامني  �لأطعمة حتتوي  باأن هذه  و�سرح كناين 
�لذي ي�ساعد على منو �ل�سعر ويقلل من ت�ساقطه عن طريق دعم �لغدد يف 

فروة �لر�أ�ض لإنتاج مادة دهنية تعرف با�سم �لزهم".
و�أ�ساف �أن �لزهم ي�ساعد يف �حلفاظ على فروة �لر�أ�ض رطبة، وهذ� بدوره 

يعزز منو �ل�سعر ويوقف ت�ساقط �ل�سعر.
�لدهنية  �لأ�سماك  من  �لأقــل  على  و�حــدة  ح�سة  باختيار  �خلبري  و�أو�سى 
حو�يل  يعادل  ما  �أي  و�ملاكريل(،  و�لرجنة  و�ل�سردين  )�ل�سلمون  �أ�سبوعيا 
تبدو  ل  �لأربــعــة  �لأطعمة  هــذه  كانت  "�إذ�  قائال:  وتابع  غر�ما.   140
جذ�بة بالن�سبة لك، فهناك خيار�ت �أخرى ميكن �أن تعزز �سحة �سعرك"، 
لأنها غنية  و�للحوم  �ملك�سر�ت  �أخــرى هي  �أو�سى مبجموعة غذ�ئية  حيث 

بفيتامني "ب" �لذي ي�سمى �لبيوتني.
وقال: "يعمل �لبيوتني من خالل �مل�ساعدة على �إنتاج �لكري�تني وهو بروتني 
ي�ساعد على تقوية �ل�سعر ومنع تلف ب�سيالته، وقد ثبت �أن �لبيوتني يعزز 

منو �ل�سعر، كما �أنه يقلل من معدل ت�ساقطه".
�أي�سا  حتتوي  لأنــهــا  خا�ض  ب�سكل  فعالة  �لرب�زيلية  �ملك�سر�ت  تكون  وقــد 
ب�سكل �سحيح  �لعمل  على  �ل�سعر  دورة منو  ي�سجع  �لذي  �ل�سيلينيوم  على 

وي�ستخدم يف �لعديد من مكمالت ت�ساقط �ل�سعر.
و�لأطعمة �لأخرى �لتي ميكن �أن تكون مفيدة �أي�سا هي �لفلفل و�جلو�فة 

و�لربوكلي و�حلم�سيات.
وبني �خلبري كناين �أنها غنية بفيتامني "�سي" وهو م�ساد لالأك�سدة يقلل 
�أن  ب�سبب �جلــذور �حلــرة، علما  �ل�سعر  �لو�قع على ب�سيالت  �ل�سغط  من 
مبثابة  يعمل  �أميني  حم�ض  وهو  �لكولجني،  �أي�سا  "�سي" ينتج  فيتامني 

لبنة لبناء �سعر كثيف و�سحي".
�أن ي�سبب فقر �لدم،  "�سي" ميكن  �ل�سديد يف فيتامني  �لنق�ض  �إىل  و�أ�سار 

ومن �آثاره �جلانبية ت�ساقط �ل�سعر.

الزدواجيه؟  هي  • ما 
- ��سرت�ك عن�سرين يف �سئ و�حد. 

الأدمة؟  هي  • ما 
- �لقر�بة وتطلق �أي�سا على �ل�سو�د يف �لب�سرة 

الأمريكي؟ الكوجنر�س  يتكون  • ممن 
- من جمل�ض �ل�سيوخ وجمل�ض �لنو�ب

العامل؟ يف  ف�ساء  رائد  اأول  • من 
- �لرو�سي يوري جاجارين

الف�ساء؟ يف  �سبح  رجل  اأول  • من 
- �لرو�سي لينوف

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �سكيب �أر�سالن 

دومنيكا.  جزيرة  يف  �لرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • �لن�ساء 
�لفطر. �أنو�ع  من  خمتلف  نوع   2500 من  �أكرث  • هناك 

�لتفاح. من  خمتلف  نوع   7000 من  �أكرث  • هناك 
حبات.  8 هو  �لو�حد  �جليب  يف  �لبازلء  حلبات  �ملتو�سط  • �لعدد 

فيها  وخ�سر  خمتلفة  �نتخابات  يف  مرة   41 نف�سه  ر�سح  تورمان  جون  • �لكندي 
�لعام  حتى  ��ستمرت  متو��سل  عط�ض  نــوبــة  يف  بريطانية  فــتــاة  �نــخــرطــت   ،1981 �لــعــام  مطلع  يف   •

 .1984
 . �لإن�سان  �أ�سابع  ب�سمات  مع  كبري  حد  �إىل  تت�سابه  �لقنافذ  �أ�سابع  • ب�سمات 

ي�سن  �لنحل  و�ن  باخلوف  �ل�سعور  عند  معينة  ر�ئحة  لها  مادة  يفرز  �لإن�سان  ج�سم  �أن  �لعلماء  • �كت�سف 
�لنحل  فـــاإن  �آخـــر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�سبة  �حلـــال  وكــذلــك  �لــر�ئــحــة  تلك  م�سدر  �سد  جماعياً  هجوماً 
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تناول حلم البقر يوميا
�أعــــلــــنــــت �لــــدكــــتــــورة �إيــــريــــنــــا ريــــل، 
خــبــرية �لــتــغــذيــة �لــرو�ــســيــة، �أن حلم 
�إنـــتـــاج هرمون  �لــبــقــر يــ�ــســاعــد عــلــى 
ملر�سى  �ملـــفـــيـــد  �لـــتـــ�ـــســـتـــو�ـــســـتـــريون 

�ل�سكري.
لوكالة  حــديــث  يف  �خلــبــرية  وك�سفت 
نوفو�ستي �لرو�سية لالأنباء، ما �لذي 

يحدث يف �جل�سم يف حالة تناول حلم �لبقر بانتظام.
من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  �لعجل،  حلم  وخا�سة  �لبقر  "حلم  وتقول، 
�حلديد، لذلك هو �سروري ملن يعاين من نق�ض �لهيموغلوبني وفقر �لدم. 
ويحتوي حلم �لبقر �أي�سا على بروتينات نوعية و�أحما�ض �أمينية، �سرورية 

لإنتاج �لكولجني، �ل�سروري للجلد و�ملفا�سل و�لأوعية و�ل�سعر".
وت�سيف، "ي�ساعد حلم �لبقر على �إنتاج هرمون �لت�ستو�ستريون، �ل�سروري 
�لبقر،  حلم  يف  �لنوعي  �لربوتني  و�أن  وحيويتهم.  �لرجال  ل�سحة  و�ملهم 
من  عالية  ن�سبة  على  �حــتــو�ءه  �أن  كما  �لع�سلية.  �لكتلة  منو  على  ي�ساعد 
�لربوتني وقلة �لدهون فيه وعدم وجود �لكربوهيدر�ت، يفيد �أولئك �لذين 

يرغبون يف تخفي�ض وزنهم".
وت�ستطرد �خلبرية، "حلم �لبقر مفيد يف �لنظام �لغذ�ئي ملر�سى �ل�سكري. 
�لع�سبي  �جلهاز  لعمل  )�ل�سرورية   B لفيتامينات جمموعة  لأنه م�سدر 
و�ملناعة(. كما يحتوي على مادة �لتورين و�لزنك �لتي ت�ساعد على تعزيز 

جهاز �ملناعة".

عندما حان موعد �سروق �ل�سم�ض ومع �ول خيوطها �لذهبية �طلت �ملولودة بوجهها �ل�سغري �لر�ئع .. و�سرخت 
�لقابلة مربوك �نها بنت ر�ئعة �جلمال وجهها م�سرق وجاءت للدنيا بات�سامة جميلة فهلل �لب �لذي ينتظر 

هذه �للحظة منذ �سنو�ت طويلة وقال �نها �سروق .. �ساأ�سميها �سروق.
مرت �سنو�ت كثرية تكرب فيها �سروق وتكرب حتى �سارت عرو�ض فاتنه �سعرها مبثل خيوط �ل�سم�ض �لذهبية 
ووجها �جمل ما تر�ه يف �لبلدة �لمنة حتى جاء يوم تنظره كل �م حني يتقدم منها من يقول زوجيني �بنتك 
ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان �بن �لوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�ست زوجة وعندما 
قال �لب كلمته �بنتني لي�ست جارية �سرخ هذ� �ل�ساب وهدد بالقتل و�خلر�ب ملن يع�سي له كلمة لكن �لكلمة هنا 
كانت كلمة �سروق تلك �لذكية �جلميلة �لفاتنه و�ملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف �ن �باها لن ي�ستطيع حماربة �بن 
�لوزير وقد عرف عنه �لغ�سب �ل�سريع و�سفك �لدماء، ح�سنا �يها �ل�ساب �تركني ب�سعة �يام وتعاىل لتاأخذين، 
ذهب وكان يف قمة �سعادته ف�ستكون عنده جارية �جمل من كل جو�ري �مللك بل �لدنيا با�سرها. م�ساء �رتدت 
�سروق �حلى ما عندها، جتملت وهي �جلميلة، تزينت وهي زينة فتيات �ملدينة وت�سللت بهدوء �إىل �لق�سر، نعم 
طلبت مقابلة �مللك وعندما �سمع رئي�ض �حلر�ض مبطلبها �سحك، وقال منده�سا �مللك نف�سه تريدين مقابلته 
فقالت و�ستندم �ن مل تبلغه ذلك، �وؤكد لك �نك �ستندم �ن مل تبلغه، و�سل �لكالم �إىل �مللك وكان يجل�ض مع 
عائلته للع�ساء �مللكة و�بنتيها و�بنها .. �مري� و�سيم تتمناه كل فتاه، �نحنت �سروق بتحية رقيقة وب�سوت هادىء 
قالت جئت ��ستجري مبولي �مللك �ن ��ستطاع �ن يجريين فانتف�ض �مللك، وقال و�ن مل �جريك �نا فمن ي�ستطيع 
غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث و��سافت �نها لن تكون جارية لحد و�ن �ر�دها زوجة فهي �ي�سا لن تقبل 
به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف �مللك ل يتورع عن عمل �ي �سيء، فكيف تاأمن على نف�سها زوجة له .. 
�سوت جميل وكالم يدخل �لقلوب خا�سة �ن كان قلب مثل قلب �لمري �لو�سيم وقلب �مللكة �لم �لتي �عجبت 
�ل�سعب كثري� �ن  �لتي ت�سلح بكلماتها وهدوئها وجمالها �ن تكون زوجة �مري، و�سيقدر  �لفتاة  ب�سجاعة تلك 
تكون زوجة �مللك �لقادم فتاه من وطنهم تك�سب ودهم وت�سع �ململكة بني يديها ويد زوجها .. ح�سنا كل �سىء 
ي�سري كما �ر�دت �سروق �ر�سل �مللك يف طلب و�لد �سروق ليطلب �بنته زوجة لالمري و�علنت �لفر�ح و�رت�سمت 
�ل�سعادة على كل وجه ما عد� وجه �بن �لوزير، فكيف له �ن يتحدى �مللك وعندما �علن غ�سبه بطريقته عند 
بيت �سروق وجد �حلر�ض يف �نتظاره، ح�سرت كل �ملدينة عر�ض �لمري و�لمرية ولكن �لوزير و�بنه مل يح�سر� 

ذلك �لعر�ض فلي�ض من �ملتبع �ن يخرج �ل�سجناء من �سجونهم ليح�سرو� �لعر��ض و�حلفالت .

�أعــلــنــت �لــدكــتــورة نــاتــالــيــا كــروغــلــوفــا، خــبــرية �لــتــغــذيــة �لــرو�ــســيــة �أنـــه من 
�ل�سروري �لتقليل من تناول �لأطعمة و�مل�سروبات �لباردة.

وت�سري يف حديث لر�ديو "�سبوتنيك" �إىل �أن �لآي�ض كرمي و�لأطعمة �لباردة 
وتكون  عــادة  مثرية  �حلــار،  �لطق�ض  يف  �ملثلجة  و�مل�سروبات  �ل�سلطات  مثل 

جذ�بة . ومع ذلك ل ين�سح �لبع�ض بتناولها.
وتقول، "هذه �لأطعمة ل ت�سكل خطورة على �لأ�سخا�ض �لأ�سحاء وميكنهم 
�جلهاز  �أمــر��ــض  مــن  يعانون  �لــذيــن  �لأ�سخا�ض  �أن  بيد  بــاعــتــد�ل.  تناولها 
�أو  تناولها  �لمتناع عن  عليهم  �ملــريء،  �ملعدي  �لرتـــد�د  د�ء  مثل  �له�سمي 
ت�سبب  �لباردة  �لأطعمة و�مل�سروبات  �لإمكان. لأن  تناولها قدر  �لتقليل من 
تفاقم �حلالة. كما ل ين�سح بتناول �لأطعمة و�مل�سروبات �لباردة �لأ�سخا�ض 

كي�ض  يف  �حل�سى  وجـــود  فيها  مبــا  �ملـــر�رة  يف  م�سكالت  مــن  يعانون  �لــذيــن 
بانتظام عند وجود  و�ملــ�ــســروبــات  �لأطــعــمــة  هــذه  تــنــاول  �أن  كما  �لــ�ــســفــر�ء. 

م�سكالت يف �جلهاز �له�سمي ميكن �أن ي�سبب �لنتفاخ و��سطر�ب �لرب�ز".
وت�سيف، ميكن �أن يوؤدي تناول �لأطعمة و�مل�سروبات �لباردة يف بع�ض �لأحيان 

�إىل �ل�سعور بال�سد�ع.
ي�سمى  ما  ت�سبب  �أن  ميكن  �ملثلجة  و�مل�سروبات  �لــبــاردة  "�لأطعمة  وتــقــول، 
ي�سمل هذ� ب�سورة  و  تناولها،  رد فعل �سخ�سي على  �لبارد. وهذ�  بال�سد�ع 

خا�سة �لأ�سخا�ض �لذين غالبا ما يعانون من �ل�سد�ع".
�إ�سافيا يوؤدي  �أن ت�سبح �لأطعمة و�مل�سروبات �لباردة عامال  وعموما ميكن 

�إىل �لإ�سابة باأمر��ض �لربد.

طبيبة حتدد الأمرا�س التي متنع تناول الآي�س كرمي

عار�سة اأزياء تقدم ابتكارا من Studio Medium خلل اليوم الثاين من اأ�سبوع املو�سة يف مومباي. ا ف ب 


