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هل ي�سعب التعامل مع الب�سرة احل�سا�سة؟
على  ت�صخي�صها  يتم  ال  ولكن  �صائعة،  حالة  احل�صا�صة  الب�صرة  تعترب 
عناية جيد  روتني  باإتباع  ين�صح  ي�صعب معاجلته. فقط  اأنها مر�ض 

حلمايتها واحلفاظ عليها.
قد  التي  اجللدية  امل�صاكل  م��ن  للعديد  احل�صا�صة  الب�صرة  تتعر�ض 
ال��ذي قد  االأم��ر  �صديدة باجللد،  التهابات  اأو  تهيج  تت�صبب يف وج��ود 
اأي�صاً مع التعامل مع  ي��وؤدي اإىل االإح��ب��اط وع��دم ال��راح��ة واالح���راج 
االآخ��ري��ن. حل�صن احل��ظ، هناك عالجات وط��رق فعالة للتعامل مع 
الب�صرة احل�صا�صة، كما ميكن معاجلة الب�صرة احل�صا�صة باأقل واأق�صر 
الراحة  م��ن  ك���اِف  ق�صط  احل�����ص��ول على  خ��الل  م��ن  املمكنة  ال��ط��رق 
فقط.. هل تتخيل ذلك! يجب االخذ يف االعتبار اأن الب�صرة احل�صا�صة 
لي�صت حالة مر�صية ي�صعب التعامل معها، بينما يحتاج ال�صخ�ض اإىل 
روتني عناية جيد للب�صرة مع و�صع خطة حماية لها. لنتعرف �صوياً 
هناك  هل  معها،  التعامل  ميكن  كيف  احل�صا�صة،  الب�صرة  ماهية  عن 
داعي للقلق عند التعامل معها، وما هي اأكرث الطرق فعالية للحفاظ 
العديد من  �صائعة بني  الب�صرة احل�صا�صة هي حالة  بب�صاطة،  عليها. 
عادية  فعل  ل��ردود  عر�صة  اأك��رث  الب�صرة  تلك  اأن  وتعني  االأ�صخا�ض، 
نتيجة ا�صتخدام منتج غري �صحي اأو مكياج يحتوي على كحول. هذه 
ال��ردود قد تتمثل يف االحمرار واحلكة املتكررة واحلرقان ويف بع�ض 
االأحيان قد تظهر بقع باجللد. وعلى الرغم من كرثة االعرا�ض التي 
للغاية  للعالج  نوع قابل  اأكرث  اأنها  اإال  الب�صرة احل�صا�صة،  تظهر على 
اأج���ل ا�صرتجاع  ال��راح��ة واال���ص��رتخ��اء فقط م��ن  وق��د يتطلب االم���ر 

الب�صرة لطبيعتها الهادئة.

ماذا يحدث ل�سعرك اإذا غ�سلته مباء اإكليل اجلبل؟
وجمال  ل�صحة  ج��ّم��ة  بفوائد  اجل��ب��ل  اإكليل  ال���روزم���اري  م��اء  يتمتع 
ال�صعر؛ حيث اإنه ي�صاعد على منو ال�صعر وتقوية بنيته وحمايته من 

التق�صف والت�صاقط.
وقالت جملة “Elle” املعنية بال�صحة واجلمال، اإن ماء الروزماري 
على  يعمل  طّيار  زي��ت  عن  عبارة  وه��ي  "االأوكاليبتول"،  مب��ادة  غني 
تعزيز ال���دورة ال��دم��وي��ة يف ف��روة ال��راأ���ض، وم��ن ث��م ت��زوي��د ب�صيالت 
ال�صعر  منو  يعزز  مما  املغذية،  وامل��واد  االأك�صجني  من  باملزيد  ال�صعر 

الطبيعي.
كما يحتوي ماء الروزماري على م�صادات االأك�صدة، ومن ثم فهو يتمتع 

بتاأثري م�صاد لاللتهابات، مما ي�صاعد على تهدئة فروة الراأ�ض.
وعن كيفية تطبيق ماء الروزماري على ال�صعر، اأو�صحت “Elle” اأنه 
ينبغي و�صع ماء الروزماري بالت�صاوي على فروة الراأ�ض "يف�صل قبل 
الذهاب اإىل الفرا�ض حتى ي�صري مفعوله لفرتة طويلة"، ثم تدليكه. 
اإىل  اأق�صام فردية للو�صول  اإىل  ال�صعر  وللقيام بذلك، ينبغي تق�صيم 
فروة الراأ�ض بالكامل. وينبغي ترك ماء الروزماري على ال�صعر طوال 

الليل، ثم غ�صله كاملعتاد يف ال�صباح.
الروزماري  م��اء  حت�صري  ل��ل��م��راأة  ميكن  اأن��ه  “Elle” اإىل  واأ���ص��ارت 
الروزماري  م��ن  قطعتني  غلي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل��ن��زل،  يف  بنف�صها 

الطازج باملاء، ثم نقعه ملدة ثالث �صاعات على االأقل.

بوت الكاوبوي جنم مو�سة اخلريف
اأوردت جملة Elle اأن بوت الكاوبوي "Cowboy Boots" ميثل 
جنم االأحذية الن�صائية يف خريف-�صتاء 2022-2023 ليمنح املراأة 

اإطاللة جريئة تخطف االأنظار.
ميتاز  الكاوبوي  ب��وت  اأن  واجلمال  باملو�صة  املعنية  املجلة  واأو�صحت 
بنعل ق�صري و�صميك وعري�ض، مما مينح املراأة اإح�صا�صا بالراحة اأثناء 
طوله  لي�صل  طويلة  ب�صاق  املو�صم  ه��ذا  يطل  اأن��ه  اإىل  م�صرية  امل�صي، 
اإىل الركبة. واأ�صافت “Elle” اأن بوت الكاوبوي ياأتي م�صنوعا من 
اأو البني الداكن  اأو ال�صامواه، ويتاألق باللون الهافان  اجللد االأمل�ض 
امل��ودي��الت مبظهر  بع�ض  ت��ت��الأالأ  االأنرثا�صيت، يف حني  اأو  االأ���ص��ود  اأو 
ق�صري  ف�صتان  م��ع  ال��ك��اوب��وي  ب��وت  تن�صيق  ومي��ك��ن  ب����ّراق.  ميتاليك 
الطول"ميدي" من الرتيكو مع معطف �صويف  "ميني" اأو متو�صط 
طويل، كما ميكن تن�صيقه مع �صروال قما�صي اأو من اجلربدين، على 

اأن يتم اإدخال ال�صروال يف البوت.
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التعاون مبجال اأدوية ال�سرطان 
يجنب العامل 1,5 مليون وفاة �سنويا

اأظ��ه��رت درا���ص��ة حديثة اأن��ه ب��االإم��ك��ان ت��ف��ادي وف��اة ح��وايل مليون ون�صف 
مليون �صخ�ض �صنوياً اإذا ما عمل العامل بطريقة من�صقة للموافقة ب�صرعة 

اأكرب على االأدوية امل�صادة لل�صرطان.
وي�صتند هذا الرقم اإىل الوقت الذي ا�صتغرقه اال�صتح�صال على موافقات 
يف دول عدة على اأدوية ُطرحت حديثاً ملعاجلة �صرطان الرئة اأو الربو�صتات، 

بعد نيلها ال�صوء االأخ�صر يف الواليات املتحدة.
�صرطان  اأن���واع  اأك��رثي��ة  �صد  فعال  ع��الج  وه��و  "مبربوليزوماب"،  وح�صل 
الواليات  يف  اي���ه(  دي  )اف  واالأدوي����ة  االأغ��ذي��ة  اإدارة  موافقة  على  ال��رئ��ة، 
املتحدة �صنة 2016. وبنّي حتليل ُن�صر الثالثاء يف جملة "هارفارد بزن�ض 
ريفيو" ومل يخ�صع للتقومي من علماء اآخرين، اأنه كان يف االإمكان توفري 
اأكرث من 600 األف �صنة من اأعمار املر�صى فيما لو وافقت الربازيل وكندا 

وال�صني والهند واالحتاد االأوروبي على الدواء يف الوقت عينه.
االأمريكي  ال�صرطانية  االأورام  املتخ�ص�ض يف  بينهم  اأي�صا،  الباحثون  ورّكز 
"اإنزالوتاميد" امل�صتخدم �صد �صرطان الربو�صتات،  بوبي دايل، على عالج 

ثاين اأكرث ال�صرطانات ت�صخي�صاً لدى الرجال يف العامل.
وبعد املوافقة عليه من "اف دي ايه" �صنة 2012، مل يح�صل على ترخي�ض 
لال�صتخدام يف ال�صني �صوى بعد �صبع �صنوات، وذلك مرده جزئياً اإىل واجب 
"بلومرب نيو  اإج��راء جتارب منف�صلة. وك�صف حتقيق االأع�صاء يف ائتالف 
عمر  من  �صنة  األ��ف   284 اأن  كوالي�صن"  كان�صر  اإنرتنا�صونال  اإيكونومي 
على  اأخ��رى  ك��ربى  بلدان  وافقت  لو  فيما  اإنقاذها  باالإمكان  ك��ان  املر�صى 

الدواء ب�صورة متزامنة مع وكالة االأدوية االأمريكية.

»بوتيتو« فيلم م�سري ينال جائزة 
مهرجان البحرين ال�سينمائي

ال��ق�����ص��ري بوتيتو  ال���روائ���ي  ال��ف��ي��ل��م  ف���از 
ل��ل��م��خ��رج امل�������ص���ري، حم���م���د ال����ب����دري، 
ال�صينمائي  البحرين  مهرجان  بجائزة 
الثانية  دورت��ه  على  ال�صتار  اأ�صدل  ال��ذي 

م�صاء االأربعاء.
 ،2021 ع���ام  "بوتيتو"  ف��ي��ل��م  و����ص���در 
حول  ق�صته  وت��دور  دقيقة،   11 ومدته 
عائلتني من الطبقة املحرومة ت�صرتكان 

يف منزل واحد.
مهرجان  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  وم��ن��ح��ت 
اخلا�صة  جائزتها  ال�صينمائي  البحرين 
للمخرج ال�صعودي خالد زيدان عن فيلم 
"عثمان" من تاأليف عبد العزيز العي�صى 
ن�صاط،  و�صجاع  يعقوب  اأح��م��د  وبطولة 

وفق "رويرتز".
كما منحت جلنة التحكيم �صهادة تقدير 
وثائر  �صم�صية  اأب��و  حممود  للمخرجني 
"�صتة  الفل�صطيني  الفيلم  ع��ن  م��ت��ويل 
ملدير  ت��ق��دي��ر  و���ص��ه��ادة  تكفي"،  ال  اأي����ام 
الفيلم  ع��ن  ب��رات�����ض  ري��ك��اردو  الت�صوير 
و�صهادة  الزمن"،  يف  "مكان  االإم���ارات���ي 
عبد  حم�صن  امل�����ص��ري  للمخرج  ت��ق��دي��ر 

الغني عن فيلم "خط يف دائرة".

ملاذا ي�ستيقظ البع�ض 
ب�سكوى من ال�سداع؟ �ص 23

ا�سرتاتيجيات مدرو�سة وفعالة
كما جرت مقارنة بني االأ�صخا�ض، الذين ا�صتخدموا عن 
عمد ا�صرتاتيجيات اإنقا�ض الوزن لفقدان 4.5 كغم، مع 
اأولئك الذين مل يحاولوا اإنقا�ض الوزن. ت�صمنت الدرا�صة 

تقييمات ال�صرتاتيجيات اإنقا�ض الوزن التالية:

الريا�صة • ممار�صة 
احلرارية ال�صعرات  منخف�ض  غذائي  • نظام 

منخف�ض  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  وات��ب��اع  ال��ري��ا���ص��ة  • مم��ار���ص��ة 
ال�صعرات احلرارية

متقطع • �صيام 
ال�صائعة الوزن  اإنقا�ض  • برامج 

الذين  لالأ�صخا�ض  النتائج  بقيا�ض  ا  اأي�صً الباحثون  ق��ام 
ي�صمل  مب��ا  اأك���رث،  اأو  طريقتني  م��ن  مزيًجا  ي�صتخدمون 

ال�صيام املتقطع، اأو برامج اإنقا�ض الوزن ال�صائعة.
ال���وزن  اإن��ق��ا���ض  اأن ج��م��ي��ع ط���رق  االأول  امل��ق��ام  وت��ب��ني يف 
كتلة  موؤ�صر  اأ�صحاب  لالأ�صخا�ض  فعالة  كانت  املدرو�صة 

اجل�صم 30.

�سالت اأكرث تعقيًدا
االأ�صخا�ض  ب��ني  م��ن  اأن���ه  اإىل  ��ا  اأي�����صً ال��درا���ص��ة  وتو�صلت 
الذين يعانون من ال�صمنة، فاإن اأولئك الذين فقدوا 4.5 
كغم عمًدا، بغ�ض النظر عن ا�صرتاتيجية اإنقا�ض الوزن، 
اكت�صبوا وزًنا اأقل على مدار اأربع �صنوات وكان لديهم خطر 
اأقل لالإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع 2 على مدار 24 

عاًما من اأولئك الذين مل يحاولوا اإنقا�ض اأوزانهم.
ج�صم  كتلة  موؤ�صر  لديهم  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة 
الوزن  اإنقا�ض  ا�صرتاتيجيات  ارتباطات  كانت   ،30-25
وا���ص��ت��ع��ادة ال����وزن يف ال��ن��ه��اي��ة وخ��ط��ر االإ���ص��اب��ة مبر�ض 

ال�صكري اأكرث تعقيًدا.

عوامل خطر اأعلى
الريا�صية،  ال��ت��م��اري��ن  م��ار���ص��وا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  با�صتثناء 
اأكرث  اأج�صامهم  كتلة  موؤ�صر  كان  الذين  االأ�صخا�ض  ف��اإن 

4.5 كغم من  م��ن 25، وال��ذي��ن ف��ق��دوا ع��م��داً 
اأك����رب وك����ان لديهم  ال������وزن، ا���ص��ت��ع��ادوا وزن�����اً 
من  ال�صكري  مبر�ض  لالإ�صابة  اأع��ل��ى  خطر 
ال���ذي���ن لديهم  ب���اأول���ئ���ك  م��ق��ارن��ة   2 ال���ن���وع 
موؤ�صر كتلة ج�صم اأقل من 25 ومل يحاولوا 
علي، جراح  دكتور مري  ق��ال  ال���وزن.  اإنقا�ض 
ال�صمنة واملدير الطبي ملركز ميموريال كري 
اأوراجن  م��رك��ز  ال���وزن يف  لتخفيف  اجل��راح��ي 
بكاليفورنيا،  فايل  فاوننت  يف  الطبي  كو�صت 
نتائج  اإن  ال���درا����ص���ة:  يف  ي�����ص��ارك  مل  وال�����ذي 

فقدان  اأن  يبدو  الأن��ه  للده�صة  مثرية  الدرا�صة 
الوزن �صيكون مفيًدا للجميع. كما اأنه، بناًء على 

لديهم  النحيفني  االأف���راد  اأن  يبدو  الدرا�صة،  ه��ذه 
تركيبة بيولوجية خمتلفة".

اأثناء  ميكنك التخ�سي�ص والتخل�ص من الإدمان 
النوم!

املمكن  م��ن  اأن���ه  اإىل  ج��دي��دة  علمية  درا���ص��ة  تو�صلت 
والتغلب على  الوزن  اإنقا�ض  الذين يحاولون  الأولئك 
ن�صاط  م��ن��ع  خ���الل  م��ن  اأن يحققوا جن��اًح��ا  االإدم�����ان 
النوم،  اأث��ن��اء  "احللم"  مرحلة  خ��الل  جزئًيا  دماغهم 

وفقا ملا ن�صرته "ديلي ميل" الربيطانية.
النب�صات  ا�صتخدام  من  �صوي�صري  علماء  فريق  متكن 
ال�صوئية الإغالق اخلاليا الع�صبية يف منطقة ما حتت 
املهاد يف الدماغ اأثناء مرحلة نوم حركة العني ال�صريعة، 

املعروفة اخت�صاًرا با�صم REM، لتقليل ال�صهية.
وي��ق��ع حت��ت امل��ه��اد يف ق��اع��دة ال���دم���اغ، وي�����ص��ارك يف 

ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ول��وج��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ت���ب���داأ من 
اإدراك  اإىل  وت�����ص��ل  ال��ت��غ��ذي��ة  ���ص��ل��وك��ي��ات 

االأمل والتحكم يف درجة احلرارة.
واأثناء نوم االإن�صان، مير بني مراحل 
كال  اأن  ُيعتقد  ال��ن��وم،  م��ن  خمتلفة 

منها تقدم م�صاهمة خمتلفة يف راحته 
الليلية.

اأف�سل الت�سريحات 
لإخفاء عالمات 

ال�سيخوخة
امل�صاهري  ���ص��ع��ر  م�����ص��ف��ف  ����ص���ارك 
ب�صيطة  ن�صائح  دوغال�ض  مايكل 
ع���ن ت�����ص��ف��ي��ف ال�����ص��ع��ر واالأل������وان 

التي تظهر �صاحبها اأ�صغر �صناً.
ل�صحيفة  دوغ�������ال��������ض  وق����������ال 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ينكن  اإك�����ص��ربي�����ض 
التجاعيد  اأو  اخل��ط��وط  اإخ���ف���اء 
ال�صعر،  ق�صة  يف  التفكري  ب��اإع��ادة 
جيدة  امل��ق��ع��رة  "احلافة  واأو���ص��ح 
الإخفاء خطوط اجلبهة وخطوط 

ال�صحك حول العينني".
ورغم اأنه يقول اإنه ال ميكن الأي 
اأكرب  املظهر  جتعل  اأن  ت�صريحة 
الق�صات  اأن  يعترب  اأن���ه  اإال  �صناً، 

املختلفة تنا�صب اجلميع.
م�صريتي  "يف  م��اي��ك��ل  واأ�����ص����اف 
35 عاماً، مل  التي دام��ت  املهنية 
اأفكر اأبداً يف �صكل الوجه، لكن  يف 
نوع ال�صعر، هل هو جمعد، مموج، 
ال�صوؤال  اآخ��ره؟  اإىل  رقيق  كثيف، 
ال�صعر  �صيفعله  ال���ذي  م��ا  ع��ن��دي 

وما ال يفعله ب�صهولة؟".
ووف����ق م��اي��ك��ل، ف����اإن ب��ع�����ض هذه 
ال���ق�������ص���ات ت�������ص���م���ل: ال���ب���الن���ت، 
وال�صعر  املت�صخمة،  واالأط�����راف 
مفرط،  ب�صكل  ت�صفيفاً  االأق����ل 

واملنحوت ب�صكل مفرط".
ال�صعر  تلوين  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
اأكرث  مظهر  اإ���ص��ف��اء  اإىل  اأي�����ص��اً 
الظالل  اأن  ح����ني  ويف  ����ص���ب���اب���اً. 
قا�صية  اأن تظهر  ال�صاطعة ميكن 
الظالل  اأن  اإال   ، ال��ب��ع�����ض  ع��ل��ى 
ب�صكل  تظهر  اأن  ميكن  اخلفيفة 

طبيعي اأكرث.
الفروة  كانت  اإذا  ن�صائح:  ث��الث 
دهنية، ميكن غ�صلها مرة واحدة 
ن�صارتها.  على  للحفاظ  ي��وم��ي��اً 
ال�صعر  �صباغة  وعند  ذل��ك،  وم��ع 
بانتظام، فقد يكون جافاً، يف هذه 
احل�����ال، ق���د ي��ك��ون ج���ي���داً تقليل 
العمر،  ال��ت��ق��دم يف  وم���ع  غ�����ص��ل��ه. 
ت��ب��داأ ال��ف��روة يف اإن��ت��اج زي���ت اأقل 
غ�صله  اإىل  احلاجة  قلة  يعني  ما 

بال�صامبو ب�صكل متكرر.
نعومة  البل�صم   يحفظ  البل�صم: 
اجلاف  مظهره  وحت�صني  ال�صعر 
اأو التالف. ويجب ا�صتخدام مكيف 

جيد بعد كل غ�صل بال�صامبو.

هذا ما يحدث بال�سبط يف ج�سمك 
عندما تفقد 4.5 كغم من وزنك

يف  باحثون  اأجراها  جديدة،  ر�سدية  درا�سة  ا�ستك�سفت 
كلية هارفارد لل�سحة العامة يف بو�سطن، الرتباطات بني 

طرق اإنقا�ص الوزن وا�ستعادة الوزن، ف�ساًل عن املخاطر 
الالحقة لالإ�سابة بداء ال�سكري من النوع الثاين.

 Medical News Today موقع  ن�سره  ما  بح�سب 
نقاًل عن دورية PLOS Medicine، اكت�سف الباحثون اأن 

يف  الأخذ  مع  الوزن،  فقدان  بداية  يف  ال�سخ�ص  وزن  على  تعتمد  النتائج 
 ،BMI ملوؤ�سر كتلة اجل�سم  وفًقا  الدرا�سة،  امل�ساركني يف  اأنه مت ت�سنيف  العتبار 

حيث مت اإدراج من يعانون من "ال�سمنة" وهم اأ�سحاب موؤ�سر كتلة ج�سم ي�ساوي اأو اأكرب 
فئة  يف   30 اإىل   25 من   BMI اأ�سحاب  ت�سنيف  مت  حني  يف  م�ستقلة،  فئة  يف   30 من 
"زيادة الوزن"، يف اأن ت�سنيف النحافة كان ملن يقل موؤ�سر كتلة اأج�سامهم عن 25. اإن 
لل�سخ�ص،  الطبيعي  الوزن  على  للتعرف  ريا�سية  �سيغة  هو   BMI اجل�سم  كتلة  موؤ�سر 

وهي عبارة عن ناجت ق�سمة الوزن على مربع الطول باملرت "كغم- مرت2".

مب�صاركة  ال�صني  يف  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت 
باحثني من معهد ما�صا�صويت�ض للتكنولوجيا 
يف الواليات املتحدة اأن و�صع الكمامات يوؤثر 

على �صلوكيات االأفراد ب�صكل اإيجابي.
ال�صلوكيات  ب��ع�����ض  ال����درا�����ص����ة  ور������ص�����دت 
اإ�صارات  ك�صر  م��ث��ل  امل��ن��ح��رف��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�صيارات  ان��ت��ظ��ار  ق��واع��د  امل���رور وخم��ال��ف��ة 
اأن  اإىل  وت��و���ص��ل��ت  واالح���ت���ي���ال،  ال��غ�����ض  اأو 
الوجه  كمامات  يرتدون  الذين  االأ�صخا�ض 
تقل احتماالت ارتكابهم مثل هذه ال�صلوكيات 

مقارنة مبن ال يرتدون الكمامات.
وي��ق��ول ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��درا���ص��ة اإن هذه 
حيث  امل�صادفة،  قبيل  من  لي�صت  املالحظة 
اأن ا�صتخدام الكمامات يف ال�صني هو تعبري 
عن الوعي االخالقي، وبالتايل فاإنها جتعل 
بالقواعد  ل��الل��ت��زام  م��ي��اًل  اأك����رث  ال��ب��ع�����ض 

االأخالقية.
"ميديكال  االإل������ك������رتوين  امل����وق����ع  ون����ق����ل 

الطبية  االأبحاث  اإك�صربي�ض" املتخ�ص�ض يف 
عن جاك�صون لو الباحث بكلية �صلون لعلوم 
االإدارة يف معهد ما�صا�صو�صيت�ض قوله: "لقد 
ال�����ص��ني ه��ي رمز  ال��ك��م��ام��ات يف  اأن  وج��دن��ا 
اأخالقي، وبالتايل فاإنها تقلل من ال�صلوكيات 

املنحرفة ملن يرتديها".
الباحثون  ق��ال  اح�صائية،  درا���ص��ة  وبح�صب 
الوجه قلل يف تقديرهم  ارت��داء كمامات  اإن 
املنحرفة  ال�صلوكيات  ارتكاب  احتماالت  من 
م���ق���ارن���ة مب���ن ال   4% اإىل  ت�����ص��ل  ب��ن�����ص��ب��ة 

يرتدون الكمامات.
واأو�صح الفريق البحثي اأن هذه الدرا�صة هي 
نتاج ع�صر درا�صات منف�صلة �صملت نحو 68 
اعتمادا  الب�صرية  لل�صلوكيات  مالحظة  األف 
على ت�صجيالت مقاطع كامريات املرور عند 
االإ�صارات ال�صوئية و�صاحات انتظار ال�صيارات 
ومفارق الطرق وغريها من و�صائل الر�صد 

واملتابعة.

ما عـــالقة الكمـامــات 
بال�ســلوك الفــردي
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة ع�سرة اآلف طالب وح�سور بارز ملبدعني من 22 دولة

نهيان بن مبارك: اإ�سراقات مهرجان عاملي نحر�ض على تتظيمه �سنويا يف اأبوظبي, لغر�ض الت�سامح والتعاي�ض والقيم ال�سامية
املجمع الثقايف باأبوظبي يحت�سن 77 فعالية �سمن الأن�سطة الرئي�سية للمهرجان على مدى 3 اأيام

ي�سرد عرب مقتنياته التاريخية م�سرية الدولة واإجنازاتها

الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات يتفقد املُتحف ال�سخ�سي للدكتور عبيد احلريي الكتبي ويناق�ض اأوجه التعاون الثقايف والرتاثي مع اجلامعة

بعنوان  مل�سة اأمل

جمعية الإمارات لل�سرطان تقيم حفلها  اخلريي ملر�سى  راأ�ض اخليمة  

•• اأبو ظبي-الفجر

ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  م��ن   8 تنطلق يف 
تنظمه  املعرفة" ال��ذي  على  مبني  "ت�صامح  اإ���ص��راق��ات 
بالتعاون مع عدد كبري من  الت�صامح والتعاي�ض  وزارة 
املوؤ�ص�صات املحلية والعاملية وبرعاية كرمية من معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ع�صو جمل�ض الوزراء، 
ت�صم  مميزة  عاملية  بن�صخة  والتعاي�ض،  الت�صامح  وزير 
ن��وب��ل من  مفكرين وم��ب��دع��ني وح��ائ��زي��ن على ج��ائ��زة 
ي�صاركون  حيث  واأجنبية،  عربية  دول��ة   22 من  اأك��رث 
77 فعالية رئي�صية على م��دى فرتتني،  اأك��رث من  يف 

�صباحية وم�صائية، باملجمع الثقايف باأبو ظبي.       
اآل نهيان  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  م���ع���ايل  وك�����ان 
ق��د اع��ت��م��د االأج���ن���دة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، واطلع 

ابرز  من  العديد  وم�صاركات  مو�صوعات  على  معاليه 
حول  دول��ة   22 م��ن  احلا�صرين  وامل��وؤث��ري��ن  املفكرين 
املقبل.  املهرجان يف نوفمرب  العامل، متهيدا النطالق 
لطالب  خم�ص�ض  ا�صراقات  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
املدار�ض واجلامعات واملدر�صني واأولياء االأمور واأ�صاتذة 
والفنانني  االأدب�����اء  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ام��ع��ات 
تتنوع بني  اأن�صطة وفعاليات مبتكرة  واملوهوبني، عرب 
التعليم  جم���االت  يف  املتخ�ص�صة  النقا�صية  احل��ل��ق��ات 
وامل��ع��رف��ة، واالإب����داع والت�صامح ون���دوات، وور����ض عمل، 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ومعرفية  وفنية  واأدب��ي��ة  فكرية  ول��ق��اءات 
اإ�صراقات اإماراتية، وحفالت فنية ومو�صيقية واأن�صطة 

ترفيهية متنوعة
اإن مهرجان  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
على  م��ب��ن��ي  "ت�صامح  ���ص��ع��ار  ي��ح��م��ل  ال����ذي  ا����ص���راق���ات 

عاملية،  �صبغة  ذو  م��ع��ريف  م��ه��رج��ان  مب��ث��اب��ة  املعرفة" 
فر�صتها  التي  االفرتا�صية  ن�صخته  يف  النجاح  حقق 
تعاىل  اهلل  وبف�صل  وال��ي��وم  العاملية،  اجلائحة  ظ��روف 
اأن  ا�صتطعنا  الر�صيدة،  القيادة  من  احلكيم  والتعامل 
الواقع  اأر���ض  على  والفعاليات  االأن�صطة  ملمار�صة  نعود 
مع مراعاة مقت�صياته. يف هذا املهرجان، نحر�ض على 
اأن نت�صارك مع العامل معارفنا، ونعزز قيمنا، ويف القلب 
منها الت�صامح والتعاي�ض واالأخوة االإن�صانية، ونتوا�صل 
م��ع ال��ع��امل ع��ن ط��ري��ق امل��ع��رف��ة، ال��ت��ي ه��ي االأ���ص��ل يف 
اأبناءنا  معارف  ون��رثي  واحل���وار،  والتعارف  االح���رتام 
الطلبة ومدر�صيهم واأولياء االأمور ، من اأجل م�صتقبل 
اأف�صل الإماراتنا والعامل، موؤكدا ان وجود قامات عاملية 
ال��ع��ام ه��و موؤ�صر ق��وي على تطوره  امل��ه��رج��ان ه��ذا  يف 

وثرائه.
هذا ومن جهة اأخرى فاإن الدورة الثانية من مهرجان 
واإبداعي  فكري  زخ��م  م��ن  حتمله  وم��ا  اإ�صراقات"   "
وح�صور جماهري وطالبي مكثف، يوؤكد على اهتمام 
وزارة الت�صامح والتعاي�ض بتعزيز املعرفة والقيم لدى 
املجتمع االإماراتي وال �صيما طالب املدار�ض احلكومية 
واخلا�صة بالدولة واجلامعات ، حر�صا على تعزيز قيم 
خالل  من  اجلميع،  لدى  والتعاي�ض  الت�صامح  وثقافة 
من  تقدميها  يتم  التي  املبتكرة  والفعاليات  االأن�صطة 
خالل مبدعني عاملني واإماراتيني يف خمتلف املجاالت 
املعرفية والفنية واالأدبية والتي حتمل ر�صائل وثقافة 
واجلامعات  امل��دار���ض  ط��الب  من  اأبنائنا  اإىل  الت�صامح 
وك��ذل��ك اإىل اأول���ي���اء االم����ور وال��رتب��وي��ني، ع��رب روؤية 
جديدة ت�صتلهم قيم الت�صامح العاملية اإىل جانب قيمنا 

االإماراتية اال�صيلة. 
املخل�صة  وجهودهم  ال�صركاء  كافة  دور  معاليه  وثمن 
اأ���ص��ه��ر يف اال���ص��ت��ع��دادات للمهرجان،  ع��ل��ى م���دى ع���دة 
وعلى راأ�صهم موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي ودائرة 
والثقافة  ال�صياحة  دائ��رة  باأبوظبي،  واملعرفة  التعليم 

ال�صارقة،  املعرفة  هيئة  دب��ي،  املعرفة  دائ���رة  اأب��وظ��ب��ي، 
احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء االإم�����ارات، اأو���ص��نت م��اك��ويل، بدي 
تري، اميج ني�صن، تو�صرت برودك�صن، جامعة االإمارات، 
جامعة نيويورك، جامعة ال�صوربون، ومدار�ض جيم�ض 
واملبدعني  الكتاب  وك��اف��ة  ال��وط��ن،  و�صندوق  العاملية، 
ال���ذي���ن ي�����ص��ارك��ون يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان م���وؤك���دا اأن 
ومن  للجميع  وزارة  ه��ي  والتعاي�ض  الت�صامح  وزارة 
الت�صامح  ثقافة  تعزيز  دائ��م��ا  وهدفها  اجلميع،  اأج��ل 
ون�صر قيمه، موؤكدا اأن جناحها يف هذه املهمة مرتبط  
خالل  من  حاليا  يتم  وه��ذا  الفئات،  لكافة  بالو�صول 
موؤكدا  اال�صرتاتيجيني،  �صركائنا  مع  املثمر  التعاون 
اأ�صاليب  ا�صتحداث  على  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ه��رج��ان  حر�ض 
مبتكرة لكي ي�صمن الو�صول بر�صالته اإىل كافة فئات 
املجتمع وال�صيما طالب املدار�ض واجلامعات لكي تكون 
دائما وتنعك�ض على  اكرث جاذية، ولتظل يف وجدانهم 

�صلوكهم يف املجتمع.

•• العني-  الفجر

زار معايل زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب 
ال�����ص��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة – ال��رئ��ي�����ض االأع���ل���ى جلامعة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ي���وم اأم�����ض م��ن��زل معايل 
يرافقه يف  اأبوظبي  الكتبي يف  الدكتور عبيد احل��ريي 
ل�صوؤون  املُ�صارك  النائب  م��راد،  اأحمد  الدكتور  الزيارة 

البحث العلمي.
ت��ب��ادل م��ع��ايل ت��ب��ادل زك��ي ن�صيبة وال��وف��د امل��راف��ق له 
خ��الل ال��زي��ارة، االأح��ادي��ث ال��ودي��ة مع معايل الدكتور 

اأوجه  مناق�صة  مّت��ت  وك��ذل��ك  الكتبي،  احل���ريي  عبيد 
االإمارات  جامعة  مع  وال��رتاث��ي  الثقايف  التعاون  �صبل 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي ت��ت�����ص��ق م���ع روؤي�����ة القيادة 
للتنمية  ارتكاز  الوطن كمحور  اأبناء  دعم  الر�صيدة يف 

ال�صاملة املُ�صتدامة.
ُمتحف  يف  جولتهم  خ��الل  ن�صيبة  زك��ي  معايل  واأ���ص��اد 
عبيد  للدكتور  ال�صخ�صي  املُتحف  بهذا   ،"1185"
احل����ريي ال��ك��ت��ب��ي، داخ����ل م��ن��زل��ه، وال����ذي ي�����ص��رد عرب 
م��ق��ت��ن��ي��ات��ه ال���ت���اري���خ���ي���ة م�������ص���رية ال����دول����ة اخل����ال����دة، 
ال��ت��ي متّكنت م��ن حتقيقها عرب  ال��رائ��دة  واإجن��ازات��ه��ا 

اال�صتثمار يف االإن�صان الذي �صّكل حمور اهتمام القيادة 
الر�صيدة ويحتّل قّمة اأولوياتها، اّتباعاً لنهج املغفور له 
ال�صيخ زايد الذي اآمن باأن االإن�صان هو اأ�صا�ض التنمية 
احل�صارية وبناء االأوطان، واأن متكينه �صرورة وطنية 

للُم�صاهمة يف بناء حا�صر وم�صتقبل وطنه وجمتمعه.
ومن اجلدير بالذكر اأن ت�صمية معايل الدكتور الكتبي 
ملتحفه "1185"، يعك�ض اعتزازه بانتمائه اإىل القوات 
له  ع�صكري  رق��م  اأول  هو  الرقم  ه��ذا  ك��ان  اإذ  امل�صلحة، 

عقب تخرجه من كلية زايد الع�صكرية عام 1977.
وي�صّم املتحف اأكرث من 15 األف قطعة، من املقتنيات 

ال�صخ�صية مثل البطاقات واالأوراق ال�صخ�صية، االأقالم 
التكرمي  و���ص��ه��ادات  ال��درا���ص��ي��ة،  ال�صهادات  وال��ه��وات��ف، 
من  وكبرية  متنّوعة  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  والتقدير، 
امليداليات التي ح�صل عليها اأو اأهديت اإليه من خمتلف 
من  جمموعة  م��ع  خمتلفة،  منا�صبات  يف  ال��ع��امل  دول 
العديد  املُتحف  القّيمة والنادرة. كما يحت�صن  القطع 
من الهدايا والتذكارات التي تلّقاها خالل م�صريته يف 
العمل الع�صكري اأو الدبلوما�صي، ومُتّثل اإجنازات متت 
خالل فرتة عمله التي ا�صتمّرت على مدار 43 عاماً يف 

خدمة الوطن.

اأكد �صعادة حممد خمي�ض الكعبي مدير عام 
اجلمعية  اأن  لل�صرطان،  االإم����ارات  جمعية 
ل��ع��ب��ت ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة دوراً 
مهماً  يف تعزيز الوعي ال�صحي من خطورة 
ال�����ص��رط��ان واحل���د وال��وق��اي��ة م��ن��ه، واحلث 
مبادرات  اأن  اإىل  م�صرياً  مبكراً،  ك�صفه  على 
التكافل  روح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ق��وم  اجل��م��ع��ي��ة 
االإن�صاين واالجتماعي والتعاون مع اجلهات 
امل�صوؤولية  اإط����ار  يف  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمعية  للم�صاعدة يف دعم املر�صى مادياً 

ومعنوياً.  
 حديث الكعبي جاء يف كلمته خالل احلفل 
اأقامته  اخل���ريي وال���رتاث���ي وال��ف��ن��ي ال���ذي 
" مل�صة  بعنوان  لل�صرطان  االإم���ارات  جمعية 
اأمل"، مبنا�صبة �صهر اكتوبر العاملي  للتوعية  
ب�����ص��رط��ان ال��ث��دي وذل���ك يف م��زرع��ة �صاليه 

بح�صور  اخليمة،  راأ���ض  الهاجري  ا�صرتاحة 
ال��ع��ام��ري ع�����ص��و جمل�ض  ن��ا���ص��ر  ���ص��امل  د. 
اإدارة اجلمعية، و�صعادة رجل االأعمال، وليد 
اجلهات  عن  وممثلني  عبدالكرمي،  حممد 
الراعية والداعمة  وح�صور االأطفال والكبار 
من املر�صى واملتعافني من مر�ض ال�صرطان 
واجلاليات،   امل��دار���ض  ومب�صاركة  واأ���ص��ره��م، 
الرتاث  من  لوحات  تقدمي  احلفل  وتخلل 
قدمتها  وطنية   واأنا�صيد  وفقرات  الوطني 
ج��م��ع��ي��ة ك�����ص��اف��ة وم����ر�����ص����دات االإم���������ارات، 
ومدر�صة مو�صى بن ن�صري، وفرقه "املزيود 
" ويوله ال�صحوح، وعر�ض ال�صاحر والتنورة 
الهاجري،  اإ�صطبالت  خليول  وا�صتعرا�ض 
اإ���ص��اف��ة اإىل م�����ص��اب��ق��ات م��ت��ن��وع��ة، وزاوي����ة 
احلناء،  لنق�ض  ال���رمي  �صالون  م��ن  احل��ن��اء 
وجت�����ص��ي��د  امل��ع��ر���ض احل���ريف وال���رتاث���ي من 

اإب��داع م��وزه �صامل ال�صحي، كما �صارك بنك 
بلدية  يف  ال�صحة  اإدارة  للطعام،  االإم����ارات 
ال�صعبية  االأك�����الت  ب��ت��ق��دمي  راأ�����ض اخل��ي��م��ة 
للح�صور، اإىل جانب �صيافة القهوة العربية 

املقدمة من " دالة اأم فار�ض".
الهدايا  ت���ق���دمي  احل���ف���ل  خ�����الل  مت  ك���م���ا   
للمر�صى م�صاهمة  من رجل االأعمال اأحمد 
اإبراهيم بكريات و�صركة اخلليج لل�صناعات 
راأ�ض  �صرياميك  و���ص��رك��ه  جلفار  ال��دوائ��ي��ة 
�صراي  بن  حممد  مهره  و���ص��ددت  اخليمة. 
مديرة مكتب اجلمعية يف راأ�ض اخليمة على 
اأهمية ا�صتمرار احلمالت لن�صر الوعي من 
الك�صف  ع��ن  والت�صجيع  ال�����ص��رط��ان  م��ر���ض 
والتخفيف  ال���ث���دي  ����ص���رط���ان  ع���ن  امل��ب��ك��ر 
م��ن م��ع��ان��اة ب��ع�����ض ال��ن�����ص��اء وب���ث االأم����ل يف 
نفو�صهن. متوجهة بال�صكر اإىل �صعادة  وليد 

اإبراهيم  اأحمد  حممد عبدالكرمي و�صعادة  
ب��ك��ريات و���ص��ع��ادة ف��ه��د ال�����ص��رياوي و�صركة 
اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار، ومزرعة 
و�صيدلية  ال��ه��اج��ري  ا���ص��رتاح��ة  و���ص��ال��ي��ه 

على  اإي�صت"،  ميدل  "يواند  و�صركة  املدينة 
"مل�صة  مل��ب��ادرة  وج��ه��وده��م  احل��ف��ل  رعايتهم 
اأمل" لدعم مر�صى ال�صرطان يف اإمارة راأ�ض 

اخليمة.   

ت�سجيع الباحثني يف جمال ال�ستخدامات الطبية لل�سموم
املوؤمتر العاملي الـ21 للجمعية الدولية لعلم ال�سموم 

يو�سي باإقامة م�سنع لإنتاج الأم�سال يف الإمارات 
ومعامل بحثية لعلم ال�سموم داخل اجلامعات 

•• اأبوظبي- الفجر

اأكد امل�صاركون يف املوؤمتر العاملي احلادي والع�صرين للجمعية الدولية لعلم 
ال�صموم، الذي ا�صت�صافته العا�صمة اأبوظبي، اإقامة م�صنع الإنتاج االأم�صال 
ال�صحة  واإ���ص��راف منظمة  رعاية  املتحدة حتت  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
العاملية، نظراً ملا متتلكه االإم��ارات من مكانة عاملية مرموقة وبنية حتتية 

متطورة.
لعلم  بحثية  معامل  باإقامة  اأعماله  ختام  يف  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  واأو�صى 
خا�صة  الباحثني  وت�صجيع  االإم����ارات،  دول��ة  يف  اجل��ام��ع��ات  داخ��ل  ال�صموم 
ال�صباب  بالباحثني  واالإهتمام  لل�صموم،  الطبية  اال�صتخدامات  جم��ال  يف 
ودعم  ال�صموم،  علم  جمال  يف  الدرا�صات  واإج��راء  البحث  على  وت�صجيعهم 
نظراً  االأدوي���ة  انتاج  ال�صموم يف  ا�صتخدام  وال��درا���ص��ات يف جم��ال  االأب��ح��اث 
واالإ�صابات،  االأم��را���ض  من  العديد  ع��الج  يف  حتققت  التي  املهمة  للنتائج 
و�صرورة اال�صتفادة الق�صوى من نتائج الثورة ال�صناعية الرابعة والذكاء 

اال�صطناعي يف ا�صتخال�ض ال�صموم وانتاج االأم�صال.
كما اأو�صى املوؤمتر باإن�صاء فرع للجمعية الدولية لعلم ال�صموم يف منطقة 
ال�صموم،  لعلم  الدولية  اجلمعية  تتبع  افريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 
لتتوىل اأمور املخت�صني يف هذا العلم وذلك بعد النجاح الذي لقيه املوؤمتر 

الدويل للجمعية الذي عقد يف اأبوظبي.
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ من�صور  �صمو  رع��اي��ة  امل��وؤمت��ر حت��ت  تنظيم  ومت 
اأم�صال  الرئا�صة، ونظمته �صركة  ال��وزراء وزير ديوان  نائب رئي�ض جمل�ض 
اأول �صركة من نوعها يف منطقة ال�صرق االأو�صط، والتي تتخذ من اأبوظبي 
مقراً لها،  وبدعم وتعاون من وزارة التغري املناخي والبيئة، وهيئة البيئة 
اأبوظبي للخدمات  و�صركة  اأبوظبي،   � والثقافة  ال�صياحة  اأبوظبي، وهيئة   �
و2000  ح�صورياً  مهتماً   300 نحو  فيه  و���ص��ارك  "�صحة"،  ال�صحية 
137 ع��امل��اً وخمت�صاً وخ��ب��رياً يف علم  اف��رتا���ص��ي��اً، وحت��دث خالله ق��راب��ة 
واأ�صاتذة  الباحثني  م��ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  دول���ة   37 م��ن  ال�صموم 

اجلامعات العاملية، واملدراء التنفيذيني، واملهتمني بعلم ال�صمم.
و�صهد اليوم اخلتامي للموؤمتر حما�صرة عامة للدكتور جيلني كينغ االأ�صتاذ 
يف جامعة كوينزالند �صانت لو�صيا االأ�صرتالية، ا�صتعر�ض خاللها العالجات 
االإ�صابات  ل��ع��الج  ال��ع��ن��ك��ب��وت  ���ص��م  ببتيد  ا���ص��ت��خ��دام  اأب���رزه���ا  وم���ن  املميتة 
الدماغية والقلب. ومت خالل اليوم اخلتامي للموؤمتر تنظيم عدة جل�صات 
ديني�ض  الدكتورة  االأوىل  اجلل�صة  وتراأ�ض  ال�صريرية،  ال�صموم  علم  تناولت 
تامبورجي من معهد ديني�ض تامبورجي بوتانتان يف مدينة �صاو باولو يف 
الربازيل، والدكتور اأ�صي�ض كومار موخريجي من معهد الدرا�صات املتقدمة 
للعلوم والتكنولوجيا يف الهند، وحتدث خاللها الدكتور ويلتون مونتريو 
االأفاعي،  لدغات  اأنزميات  حول  الربازيلية،  اأمازونا�ض  والي��ة  جامعة  من 
بالربازيل،  رورامي���ا  يف  الفيدرالية  اجلامعة  من  بوكا  مانويال  والدكتور 
جوليان  الدكتور  حت��دث  فيما  االأف��ع��ى،  للدغة  ال�صريرية  اجل��وان��ب  ح��ول 
وايت من م�صت�صفى الن�صاء واالأطفال يف اأ�صرتاليا، حول االعرتاف العاملي 
باخلربة ال�صريرية لعلم ال�صموم، والدكتورة بدرية الهطالية رئي�صة ق�صم 
مكافحة ال�صموم بوزارة ال�صحة يف �صلطنة عمان حول �صم العقرب يف دول 

اخلليج ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.
النقب  غ��وري��ون يف  ب��ن  اال���ص��ت��اذ يف جامعة  اإ���ص��ح��اق الزار  الباحث  وت��ن��اول 
وحتدثت  لالأطفال،  اإ�صرائيليني  م�صت�صفيني  يف  ال�صموم  اإدارة  يف  جتربته 
حول  الربازيلية  اأمازونا�ض  والية  جامعة  من  �صات�صيت  جاكلني  الدكتورة 
املر�صى  ل��دى  املو�صعية  التغريات  يف  الكثافة  منخف�ض  الليزر  ا�صتخدام 
والدكتور  الثعابني،  بوثروب�ض  بوا�صطة  للجروح  خياطة  اإج��راء  مت  الذين 
حول  االإي��ران��ي��ة  الطبية  للعلوم  جيالن  جامعة  يف  اال���ص��ت��اذ  ج��اليل  اأم��ري 
االإ�صابة ب�صم العقرب يف اإيران. وتناولت اجلل�صة الثانية من اليوم اخلتامي 
يوري  الدكتور  وتراأ�صها  االأدوي���ة،  واكت�صاف  الطبيعية  ال�صموم  للموؤمتر، 
اأوتكني الباحث يف معهد الكيمياء احليوية الع�صوية يف مو�صكو، والدكتور 
ك��ارت��ي��ك ���ص��ون��اج��ار ال��ب��اح��ث يف امل��ع��ه��د ال��ه��ن��دي ل��ل��ع��ل��وم، وحت���دث خاللها 
االأ�صرتالية،  كوينزالند  االأ�صتاذ يف جامعة  كاردو�صو  �صي  فرناندا  الدكتور 
حول فرط اال�صتثارة الع�صبية بوا�صطة ببتيد العنكبوت، والدكتورة ماريا 
اإيكونوموبولو من جمموعة علم ال�صموم املتعدية يف اإ�صبانيا، حول مركبات 

ال�صم كفئة جديدة من االأدوية امل�صادة لل�صرطان.
حول  درا���ص��ة  للعلوم  الهندي  املعهد  من  �صوناجار  كارتيك  الدكتور  وق��دم 
�صموم العنكبوت الغنية بالكربيتيد، والدكتور اإيكاترينا ليوكمانوفا الباحث 
للعلوم  الرو�صية  لالأكادميية  التابع  الع�صوية  احليوية  الكيمياء  معهد  يف 
فالنتني  الدكتور  وا�صتعر�ض  لل�صرطان،  م�صادة  انتقائية  اأدوي��ة  عن  بحثاً 
الرو�صية  االأك��ادمي��ي��ة  الع�صوية،  احليوية  الكيمياء  معهد  من  تابكمخر  
اأنواع الببتيد،  للعلوم، بحثاً حول توفري قاعدة بيانات �صاملة للعديد من 
وحتدث يف اجلل�صة كذلك الدكتور نارومي اأوكي �صيوي من جامعة فوكوكا 
اليابانية، والدكتور جونغو فلورن�ض من املركز اجلامعي الطبي يف �صوي�صرا 
عن ال�صموم وبروتيناتها. ويف اجلل�صة الثالثة من اليوم اخلتامي للموؤمتر 
تركز النقا�ض حول تقنيات ال�صموم، وتراأ�صها الدكتور خوان كالفيت االأ�صتاذ 
كوينتون  ل��وك  وال��دك��ت��ور  باإ�صبانيا،  فالن�صيا  يف  احل��ي��وي  الطب  معهد  يف 
االأ�صتاذ يف جامعة لييج البلجيكية، وحتدث خاللها الدكتور تيم لودديك، 
من معهد فراونهوفر للبيولوجيا اجلزيئية والتطبيقية االأملاين، والدكتور 
ت�صخري  ح��ول  الوطنية،  �صنغافورة  جامعة  يف  االأ���ص��ت��اذ  وال��رت  مريناليني 
م�صادر حيوية جديدة من �صموم �صغرية املف�صليات، فيما تناول الدكتور 
ت�صو هوك تان اال�صتاذ يف جامعة مااليا املاليزية ا�صتخدام �صموم الثعابني 
يف العالج الطبي يف جنوب �صرق اآ�صيا، واالآثار املرتتبة على اختالف ال�صم 
لييج  كوينتون من جامعة  لوك  الدكتور  االأفاعي، وحت��دث  لدغات  لعالج 
، واأجرى درا�صة مقارنة  البلجيكية، حول تاأثري ال�صم على االأنثى والذكر 

ت�صمل ت�صوير اجل�صم بالكامل.

مهرجان اإ�سراقات هو مهرجان �سنوي تنظمه وزارة الت�سامح وي�سم هذا العام ما يزيد على 71 
فعالية رئي�سية، وي�ستمر  على مدى 3 اأيام،  ويعرب عن روؤية وا�سحة تركز على اأهمية النطالق 
اأن�سطة  تتنوع  ولذا  العاملية،  اإىل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخل  الت�سامح  يف  الإماراتية  بالتجربة 
املهرجان هذا العام لت�سمل فروعا متعددة منها الندوات الفكرية ، والأدبية، احللقات النقا�سية 
ال�سعرية التي يقدمها مدعون من الأمارات  والعرو�ص الفنية،  القراءات الق�س�سية والندوات 
والعامل، اإ�سافة اإىل لقاءات مفتوحة بني اجلمهور والكتاب واملوؤثرين، وكذلك ندوات الأوائل، 
للمدر�سني،  خم�س�سة  وبرامج  تكنولوجية،  وا�سراقات  متعددة،  جم��الت  يف  تدريب  ور���ص  و 

والرتبويني.
عدد الدول العربية والعاملية امل�ساركة باملهرجان هذا العام من خالل اأدباءها ومفكريها وقنانيها 
ومبدعيها، مبثابة اإ�سافة حقيقية توؤكد على عاملية املهرجان، ونبل ر�سالته، وو�سوله اإىل اآفاق 
جديدة، موؤكدا اأن هناك مبدعني من 22 دولة،  اأكدوا  م�ساركتهم باملهرجان، وتاأتي يف مقدمة 
الدول امل�ساركة اململكة العربية ال�سعودية وم�سر والكويت واجلزائر و ولبنان و�سوريا والعراق و 
الأردن والوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، وجنوب اأفريقيا ، ونيجرييا، واأ�سرتاليا،  
املتحدة،  العربية  الإمارات  اىل  اإ�سافة  وال�سني،  واليابان  وفرن�سا  وايرلندا  وكندا  واأفغان�ستان 
موؤكدا اأن�سطة املهرجان �ستتحدث ب� 7 لغات خمتلفة هي اللغة العربية ، الإجنليزية والرو�سية 

والفار�سية والفرن�سية واليابانية وال�سينية والأوردو.
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اإذا وجدت نف�سك كثريا ما ت�ستيقظ واأنت تعاين من ال�سداع 
يف ال�سباح، فاأنت ل�ست وحدك، حيث يعاين الكثريون من 

ال�سداع ال�سباحي ولأ�سباب خمتلفة تتطلب معرفتها.
وميكن ملعرفة الأ�سباب الكامنة وراء هذا الأمل الناب�ص 
يف الراأ�ص يف ال�سباح، والذي غالبا ما ل يكون خطريا، اأن 
ي�ساعدنا يف عالجه. لكن الأمل امل�ستمر يف معظم فرتات 
ال�سباح ميكن اأن يكون موؤ�سرا حمتمال على وجود م�سكلة 

كامنة.

ما هي اأنواع ال�سداع املوجودة؟
ال�صداع.  من  ن��وع   300 نحو  هناك  املجموع،  يف 
 4 ال�صاعة  ب��ني  ع���ادة  ال�صباحي  ال�����ص��داع  وي��ب��داأ 
�صباحا و9 �صباحا ومييل غالبا اإىل مقاطعة نوم 

املري�ض.
اأن ي��ن��درج االأمل يف ع��دد م��ن ال��ف��ئ��ات ما  ومي��ك��ن 
اأو  ت��وت��ر،  ���ص��داع  اأو  عنقوديا  �صداعا  اإم��ا  يجعله 

حتى �صداعا ن�صفيا.
ال�صباحي  ال�صداع  من  االأخ��رى  االأن���واع  وت�صمل 
ا�صتخدام  يف  واالإف���������راط  االن���ت���ي���اب���ي  ال�������ص���داع 

االأدوية.
من  يعانون  الذين  معظم  اأن  الدرا�صات  ووج��دت 
ا�صطرابات  اأي�صا من  يعانون  ال�صباحي  ال�صداع 

النوم.

ملاذا يحدث ال�سداع؟
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن االأ����ص���ب���اب ال��ت��ي ق���د جتعلك 
ال�صباح،  يف  ب��ال�����ص��داع  م�����ص��اب  واأن����ت  ت�صتيقظ 

ومنها:

-العمل بنظام الورديات:
ال�صباح  يف  ال�����ص��داع  اأن  اإىل  االأب��ح��اث  وتو�صلت 
ال�صاعة  اإي��ق��اع  ا�صطرابات  �صببه  يكون  اأن  ميكن 
اجل�صم"  "�صاعة  تكون  عندما  وهي  البيولوجية، 
العمل  عند  يحدث  م��ا  مثل  متوقفة،  الطبيعية 

بنظام الورديات.
الطبيعية،  ج�صمك  �صاعة  بني  االختالل  وب�صبب 
على  حت�صل  ال  قد  بالفعل،  نائما  تكون  وعندما 
ق�صط ك��اف م��ن ال��ن��وم م��ا ق��د ي���وؤدي اإىل حدوث 

�صداع عند اال�صتيقاظ.

للح�صا�صية يف  امل�صببة  امل��واد  اإىل  باالإ�صافة  وه��ذا 
الربودة،  �صديدة  غرفة  يف  النوم  اأو  النوم  غرفة 
وكل ذلك ميكن اأن يوؤدي اإىل تدهور جودة النوم.

-ا�سطرابات النوم
اأن ي���ح���دث ج���راء  مي��ك��ن ل��ل�����ص��داع ال�����ص��ب��اح��ي 
الدماغ  من  اجل��زء  نف�ض  الأن  ال��ن��وم،  ا�صطرابات 
الذي يتحكم يف النوم واملزاج يتحكم اأي�صا يف االأمل 

الذي ت�صتيقظ به.

-الأرق
احل�صول  م���ن  احل���ال���ة  ه����ذه  مت��ن��ع��ك  اأن  مي��ك��ن 
اإبقائك  ال��راح��ة عن طريق  ك��اف من  ق�صط  على 
م�صتيقظا عندما حتاول النوم، واإيقاظك مبجرد 

النوم، والت�صبب يف نوم م�صطرب.
النوم  االأخ��رى، مثل  النوم  وقد ت�صاهم م�صكالت 
بالو�صادة  وال��ن��وم  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  وال�صري  القهري، 
النوم،  مواعيد  يف  املفاجئة  والتغريات  اخلاطئة، 
ال����ن����وم، يف ح���دوث  اأو ق��ل��ة  ال����زائ����د  ال���ن���وم  م��ث��ل 

ال�صداع.
معاناتهم  عن  اأي�صا  امل�صابني  من  العديد  واأبلغ 
من ا�صطرابات حركة النوم مثل �صرير االأ�صنان 
)حيث يقوم االأ�صخا�ض بطحن اأو �صغط اأ�صنانهم 
ال��ن��وم(، ومتالزمة متلمل  اأث��ن��اء  ع��ن غ��ري ق�صد 
ال�����ص��اق )ح��ي��ث ي��ع��اين االأ���ص��خ��ا���ض م��ن اإح�صا�ض 
وخز غري مريح يف اأطرافهم ال�صفلية اأثناء النوم 
يف  ال�صديدة  الرغبة  خ��الل  من  ي�صاحبه  وال��ذي 

حتريكهم من اأجل احل�صول على الراحة(.
ع��الم��ة حتذير  اأي�����ص��ا  ال�صباحي  ال�����ص��داع  وي��ع��د 
ال  والتي  النومي،  التنف�ض  توقف  حلالة  رئي�صية 

يدرك الكثري من النا�ض اأنهم يعانون منها.

الهوائية  ال�صعب  وتت�صبب هذه احلالة يف تقل�ض 
التنف�ض موؤقتا.  اإىل توقف  يوؤدي  الليل، ما  اأثناء 
التايل  ال��ي��وم  وال��ت��ع��ب يف  ال�����ص��داع  ي�صبب  وه���ذا 

وكذلك ال�صخري اأثناء الليل.

-م�ساكل ال�سحة العقلية واجل�سدية
يعد االكتئاب والقلق اأي�صا من االأ�صباب الرئي�صية 
مع  يتداخالن  حيث  املزمن،  ال�صباحي  لل�صداع 

االأرق.
وب��االإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ف���اإن االأدوي����ة مب��ا يف ذلك 
االأمل  م�صكنات  م��ن  االن�صحاب  واآث���ار  االأ���ص��ربي��ن 
ت�����وؤدي اإىل ����ص���داع مزمن  وال��ك��اف��ي��ني غ��ال��ب��ا م���ا 

و�صداع ن�صفي.
اأي�صا  ال�����ص��داع  ي��ك��ون  اأن  امل�����ص��ت��غ��رب  ول��ي�����ض م��ن 
نتيجة ل�صرب الكحول. وقد يكون ال�صداع اأحيانا 
عالمة على حالة �صحية اأكرث خطورة، لكن هذا 

نادر احلدوث.
تكن  ومل  املنتظم  ال�����ص��داع  م��ن  ت��ع��اين  كنت  واإذا 
دائما مراجعة  ال�صبب، فمن اجلدير  متاأكدا من 
باأعرا�ض  م�����ص��ح��وب��ا  ك���ان  اإذا  خ��ا���ص��ة  ال��ط��ب��ي��ب، 

اأخرى.
ال�صمات  م��ن  ال�����ص��داع  ب��ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
م�صاكل  ت�صاحبه  عندما  الدماغ،  لورم  الرئي�صية 
الوظيفة  يف  وال���ت���غ���ريات  ال���ك���الم  اأو  ال���روؤي���ة  يف 

العقلية مثل �صعوبة الذاكرة.
وال�صكتة  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع  يت�صبب  اأن  وميكن 

الدماغية اأي�صا يف حدوث �صداع.

ال�سداع  م��ن  للتخل�ص  ال��ن�����س��ائ��ح  بع�ص 
ال�صباحي:

ي��وؤدي و�صع كمادة  اأن  الباردة: ميكن  الكمادات   -

باردة على جبهتك اإىل اإحداث اإعجازات يف عالج 
امللفوفة  الثلج  ملكعبات  وميكن  الن�صفي.  ال�صداع 
اأو حتى  املجمدة  البازالء  اأو كي�ض من  يف من�صفة 

اال�صتحمام مباء بارد اأن تخفف االأمل.
15 دقيقة ثم  احتفظ بال�صغط على راأ�صك ملدة 

خذ ا�صرتاحة ملدة 15 دقيقة.
عن  الناجت  لل�صداع  بالن�صبة  التدفئة:  و���ص��ادة   -
التوتر، �صع و�صادة تدفئة على رقبتك اأو موؤخرة 
راأ�صك. واإذا كنت تعاين من �صداع اجليوب االأنفية، 
فام�صك بقطعة قما�ض دافئة على املنطقة املوؤملة. 

ت�����وؤدي االأ����ص���واء  اأن  - خ��ف��ت االأ������ص�����واء: مي��ك��ن 
بال�صداع  االإ���ص��اب��ة  اإىل  ال��وام�����ص��ة  اأو  ال�صاطعة 
بتغطية  ف��ق��م  ل��ه��ا،  ع��ر���ص��ة  ك��ن��ت  واإذا  الن�صفي. 
وحاول  النهار  اأث��ن��اء  املعتمة  بال�صتائر  ن��واف��ذك 
ارتداء النظارات ال�صم�صية يف الهواء الطلق. وقد 

ترغب اأي�صا يف اإ�صافة �صا�صات م�صادة للتوهج اإىل 
جهاز الكمبيوتر اخلا�ض بك.

- جتنب االإفراط يف امل�صغ: ال يوؤذي م�صغ العلكة 
فكك فح�صب، بل ميكن اأن ي�صبب ال�صداع اأي�صا. 
اإذا  وال��ل��زج��ة  املقرم�صة  االأط��ع��م��ة  جتنب  وي��ج��ب 
كنت تعاين من ال�صداع وتاأكد من تناول ق�صمات 
�صغرية. واإذا كنت تطحن اأ�صنانك يف الليل، ا�صت�صر 
اإمكانية ا�صتخدام واقي الفم  طبيب االأ�صنان عن 

الأن هذا قد يحد من ال�صداع يف ال�صباح الباكر.
للكميات  ميكن  الكافيني:  بع�ض  على  اح�صل   -
ال�صغرية من الكافيني اأن تخفف ال�صداع وميكن 
اأن تزيد من تاأثري م�صكنات االأمل التي ال ت�صتلزم 
و�صفة طبية. ومع ذلك، فاإن الكثري من الكافيني 
ميكن اأن يقطع النوم وي�صبب اأنواعا خمتلفة من 

ال�صداع. 

يعاين الكثريون منه ولأ�سباب خمتلفة تتطلب معرفتها

ملاذا ي�ستيقظ البع�ض ب�سكوى من ال�سداع؟

اآثار جانبية مفاجئة لتناول الأرز الأبي�ض

هو  كما  املخ�صب  االأرز  اأو  االأب��ي�����ض  االأرز 
م��ع��روف، ه��و اأح��د االأن���واع االأك���رث �صيوعا، 
يعني  مم��ا  امل��ك��رر،  االأرز  ه��و  االأبي�ض  االأرز 
اأنه قد مت طحنه الإزالة الق�صرة اخلارجية 
وطبقات النخالة واجلراثيم، وعلى الرغم 
اإىل  االأب���ي�������ض  االأرز  مي��ي��ل  ان��ت�����ص��اره  م���ن 
طريقة  ب�صبب  �صيئة  �صمعة  على  احل�صول 
البني  االأرز  مع  باملقارنة  خا�صًة  معاجلته، 
اأكرب من  الذي يحتوي على ن�صبة غذائية 

احلبوب الكاملة.
ق��ال��ت اأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة وم��وؤل��ف��ة كتاب 
7 مكونات،  م���ن  امل���ك���ون  ال�����ص��ح��ي  ال��ط��ب��خ 
هناك   ،Eat thisملوقع ماناكري  ل��وري��ن 
لتناول  امل��ده�����ص��ة،  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث����ار  بع�ض 

االأرز منها اجليدة ومنها ال�صيئة:

اإعطاء املزيد من الطاقة
تقول ماناكري :"االأرز االأبي�ض هو م�صدر 
الرئي�صي  امل�����ص��در  وه���و  ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات، 
فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  جل�صمك،  للوقود 
العديد من اأنواع االأرز االأبي�ض، على االأقل 
 B يف الواليات املتحدة، مدعمة بفيتامينات
الطاقة  ت�صاعد يف دعم م�صتويات  التي قد 

اأي�صا."
 ،Nutrients ووفقا لبحث ُن�صر يف املجلة
فاإن جميع فيتامينات B، با�صتثناء حم�ض 
ال��ف��ول��ي��ك ت�����ص��ارك يف خ��ط��وة واح����دة على 
االأقل من نظام اإنتاج الطاقة داخل اخللية، 

ال��درا���ص��ات على ���ص��رورة احل�صول  وت��وؤك��د 
الكت�صاب   B فيتامني  كل  من  جرعة  على 
الطاقة. والقليل جدا منه �صيحد من اإنتاج 
تاأثري  ل��ه  ي��ك��ون  ق��د  مم��ا  للطاقة،  اجل�صم 
ال��غ��ذائ��ي وال�صحة  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ي 

العامة.

قد يحتوي على الزرنيخ
نادرا  عن�صرا  الزرنيخ  يعد  ملاناكري،  وفقا 
ب�صكل  ا���ص��ت��ه��الك��ه  ع��ن��د  ي�����وؤدي،  اأن  مي��ك��ن 
النتائج  بع�ض  اإىل  كبرية،  وبكميات  متكرر 
ال�صحية غري ال�صارة، وتو�صح: "مت العثور 
على الزرنيخ يف االأرز، لذلك عندما ت�صتهلك 
ه���ذه احل���ب���وب، ي��دخ��ل ه���ذا ال��ع��ن�����ص��ر اإىل 
ج�صمك".على الرغم من اأن االأرز االأبي�ض 
يحتوي على ن�صبة اأقل من الزرنيخ مقارنة 
باالأرز البني، اإال اأنه ال يزال من املهم جتنب 
االإفراط يف تناوله وتنويع احلبوب، بع�ض 
اخل���ي���ارات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة اأقل 
م��ن ال��زرن��ي��خ وال��ت��ي ت�صتحق امل��ح��اول��ة هي 

القطيفة والكينوا والربغل والفارو.

ي�ساهم يف تقوية العظام
يوفر  ق��د  االأب��ي�����ض  االأرز  ت��ن��اول  اأن  ات�صح 
ب�صحة  االأم���ر  يتعلق  عندما  ك��ب��رية  م��ي��زة 
جميعا  "نعلم  م��ان��اك��ري:  ت��ق��ول  ال��ع��ظ��ام، 
العنا�صر  Dمن  وفيتامني  الكال�صيوم  اأن 
اأحد  لكن  العظام،  ل�صحة  املهمة  الغذائية 

املغذيات الرئي�صية املجهولة ل�صحة العظام 
املنغنيز، اأحد العنا�صر الرئي�صة املتواجد يف 

االأرز االأبي�ض".

مبتالزمة  الإ���س��اب��ة  يف  ي�ساهم  ق��د 
التمثيل الغذائي.

بينما هناك حاجة اإىل مزيد من البيانات، 
ت�صري بع�ض الدرا�صات اإىل وجود �صلة بني 
متالزمة  وخطر  االأبي�ض  االأرز  ا�صتهالك 

التمثيل الغذائي، بح�صب ماناكري.
التمثيل  "متالزمة  كلينك،  مل��اي��و  ووف��ق��ا 
التي  احل���االت  م��ن  ه��ي جمموعة  الغذائي 
االإ�صابة  خطر  من  يزيد  مما  معا،  حت��دث 
الدماغية  وال�����ص��ك��ت��ة  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض 
2." وت�����ص��م��ل هذه  وال�����ص��ك��ري م���ن ال���ن���وع 
احلاالت ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم، وزيادة 
وزيادة  اخل�صر،  ح��ول  اجل�صم  يف  ال��ده��ون 
وم�صتويات غري طبيعية من  ال��دم،  �صغط 

الكولي�صرتول اأو الدهون الثالثية.
اقرتحت اإحدى الدرا�صات املن�صورة يف جملة 
Heart Asia اأن اأولئك الذين تناولوا 
معظم االأرز االأبي�ض ارتبطوا بزيادة خطر 
االإ�صابة مبتالزمة التمثيل الغذائي بن�صبة 
٪30، على الرغم من اأنها لي�صت �صديدة، 
اإال اأنها ال تزال كبرية مبا يكفي، لذلك اإذا 
كنت معر�صا خلطر االإ�صابة باأي من هذه 
االأبي�ض  االأرز  ا�صتبدال  ففكر يف  احل��االت، 

ب�صيء اآخر.

يعد الأرز اأكرث احلبوب �سيوعا يف جميع اأنحاء العامل وذلك ب�سبب تكييفه ل�ستكمال جمموعة كبرية من النكهات والأطباق، وي�سكل الأرز خم�ص اإجمايل ال�سعرات 
احلرارية امل�ستهلكة على م�ستوى العامل.
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تنازل/ بيع
 : رقم  هوية  بطاقة  حتمل   - العطار  حم�صن  ال�صيد  ح�صني  زكيه   : ال�صيده  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البالغة  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يف  ترغب   ، االإمارات   : اجلن�صية   784197526869645
)50%( - وال�صيد / �صيد ذوالفقار ح�صني كاظمي بن �صيد غالم ا�صغر �صاه - يحمل بطاقة هوي�ة رق�م 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمريكيه  املتحده  الواليات   : اجلن�صية   784195758503742  :
كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد / حمم�د ا�ص�ف حمم�د داوود - يحمل بطاقة هوية رقم : 
784197850509205 اجلن�صية : باك�صتان - يف الرخ�صة امل�صماه ) املجتبي لزينة ال�صيارات( تاأ�ص�صت 
بال�صارقة،  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )540738( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 
تعديالت اأخري : مت تغري ال�صكل القانوين من )�صركة اأعمال مهنية( اإيل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار  االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535
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تنازل/ بيع
الهند  اجلن�صية   ، با�صو  كري�صنا  نفني  با�صو  �صوجنا   : ال�صيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : عبدالهادي 
على  للتدريب  )ال�صدارة  الرخ�صة  االمارات يف  اجلن�صيه   - الهاجري  دغمان  �صعيد  فهيد 
ال�صادرة من  رقم )741763(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  الفنون( 
من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   : اأخرى  تعديالت   ، بال�صارقة  االقت�صادية  التنميه  دائرة 

وكيل خدمات اإىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جيلريداج للتجارة �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�صة : 990801 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1620646 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/6/29 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/6/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص  املعني 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بريك�ص للو�ساطة التجارية �ص ذ م م  
العقارية - ديرة - بور�صعيد  ا�صيكو اخلليجية  808 ملك �صركة  العنوان : مكتب رقم 
القيد  895444 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1502600 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/3/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/3/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  الن�ساري  & ام  ايه  املعني 
ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 
2955582-04 فاك�ض : 2955598-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات 
را�صد لدعم م�صاريع  بن  914 ملك موؤ�ص�صة حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب��ور���ص��ع��ي��د   - دي�����رة   - ال�����ص��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
م م  ذ  �ص  للتجارة  جيلريداج  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/29 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان 
  04-2955598 2955582-04 فاك�ض :  - املركز التجاري االأول - هاتف : 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص  التجارية  للو�ساطة  بريك�ص  لت�صفية  اأع���اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/3/1 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2022/3/1 وعلى من 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
مبارك اجلالف ملقاولت التك�سية والر�سيات  

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006934/ 
اإىل املحكوم عليه : مبارك اجلالف ملقاوالت التك�صية واالر�صيات 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ابو الكالم �صم�ض احلق يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 3841.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003311/ 
اإىل املحكوم عليه : موهانن بها�صكران بها�صكران كوجنورامان  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ دار التمويل - �ض م ع   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 45184.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة  ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003302/ 
اإىل املحكوم عليه : انيل كومار تاناجني 

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 129557.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2022 /0000375  يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده : �صاجناي جني 

عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - البوابة رقم 6 - بلوك ايه - مكتب رقم 10 - 
�صندوق بريد رقم 932 - 0559858525 رقم مكاين 426510925 

بتاريخ   ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  جاين  راجيف   : امل�صتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCICOM2022/0000375 .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - جتاري )كلي( )اعالن باحلكم التمهيدي وب�صحيفة االإ�صتئناف( 

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/1 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000705  يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
 امل�صتاأنف �صده : راية املدائن ملقاوالت البناء ذ م م )�صركة الد�صوقي اأحمد ملقاوالت البناء ذ م م(

101 رقم مكاين  اإمارة ال�صارقة - �صارع النباعة - �صارع العروبة - �صقة رقم  �صابقا عنوانه : 
 0556706702 هاتف   95706 ب  �ض   4451009786

ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : �صركة املظفر ملقاوالت البناء )ذ م م( وميثلها مديرها م�صطفى 
على املقداد.  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ  .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�صتئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022/0000705

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/8 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000705 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده :   الد�صوقي اأحمد حممود حممد 

مكاين  رقم   101 رقم  �صقة   - العروبة  �صارع   - النباعة  �صارع   - ال�صارقة  اإمارة   : عنوانه 
 0556706702 هاتف   95706 ب  �ض   4451009786

ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : �صركة املظفر ملقاوالت البناء )ذ م م( وميثلها مديرها م�صطفى 
على املقداد.  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ  .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�صتئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022/0000705

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/8 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2022 /0000375 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده : �صركة �صوريا فيناياك اأند �صرتيز ليمتد 

عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - البوابة رقم 6 - بلوك ايه - مكتب رقم 10 - 
�صندوق بريد رقم 932 - 0559858525 رقم مكاين 426510925 

بتاريخ   ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  جاين  راجيف   : امل�صتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCICOM2022/0000375 .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - جتاري )كلي( )اعالن باحلكم التمهيدي وب�صحيفة االإ�صتئناف( 

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/1 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3521 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �صده / احمد حاجي ح�صني النجار 

ل�صالح املنفذ له / بنك ملي اإيران - فرع ال�صارقة 
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �صينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/11/2 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقارات على النحو التايل : 
1،930،000 درهم )مليون وت�صعمائة  825 ملك مبنطقة النخيالت باإمارة ال�صارقة ، ب�صعر التثمني :  - العقار رقم 

وثالثون الف درهم( ار�ض مبنية عبارة عن فيال �صكنية )اأر�صي + اأول( + ملحق + �صور + كراج 
يتوجب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000487 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عاقب حميد حميداهلل خان ، العنوان : 9452970 
2022/8/3 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما بانه بتاريخ 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة  بالتايل :
ن�ض احلكم - حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري / بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�صركة 
وت�صعون  وثمانية  وت�صعمائة  اآالف  )ثمانية  درهم   8998.84 مبلغ مقداره  املدعية 
درهما واربعة وثمانون فل�صا( وبالزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من رفع الدعوى يف 
2022/1/17 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف والر�صوم. حكما 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003249 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خمبز االحالم االتوماتيكي - ذ م م  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام    2022/11/9 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/18 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
امل�ست�سفى الوربي العربي جلراحة اليوم الواحد   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005852/ 
اإىل املحكوم عليه : امل�صت�صفى االوربي العربي جلراحة اليوم الواحد 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ م�صتودع فارمالينك لالأدوية ملالكها / مها �صامل خليل جبور  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5687.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70392
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003285/ 
اإىل املحكوم عليه : اجيت بال �صينخ كرنيل �صينغ   

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ امر جيت �صينغ اندر �صينغ ، اجلن�صية هندي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 53390.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/18935( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

املنذر اليه : حممد منري ا�صالم لتجارة االدوات احلديدية - وعنوانها اإمارة ال�صارقة - منطقة الرولة - �صارع النهدة - بناية ال�صيخ عبداهلل - حمل 
رقم 1 - متحرك 0552719199 - 0559294069 - هاتف ار�صي 065233805  

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )36150( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )36150( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ 
املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة 

االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2019ابي�صجريت وول وينجلابي�صال�سارقة25941
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/19113( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

رقم  متحرك   -  1903 �صقة   - ب��الزا  رمي  بناية   - امل��ج��از  منطقة   - ال�صارقة  اإم���ارة  وعنوانها   - االف���راح  خل��دم��ات  اخلليج  تهاين   : اليه  امل��ن��ذر 
  0562266577  -  0502133232

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )19065.75( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )19065.75( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد 
املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االج��راءات القانونية على 

املركبة االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015رمادي انفينتي QX70 3ال�سارقة57945
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/19112( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

املنذر اليه : من�صور رام�ض غريب حوي�ض ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �صارع البطني - فيال خا�صة رقم 
 0503333920 رقم  متحرك   - حام  بن  م�صجد  بجوار   30

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )103720( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اليه م��رارا وتكرارا ب�صرعة �صداد  املنذر  املنذر قد طالب  ان  ، وحيث  املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )103720( درهم  املركبة ل�صالح  اق�صاط 
املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االج��راءات القانونية على 

املركبة االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ابي�صكيا �سورينتو15ابوظبي71473
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جي بي ام �سوليو�سنز لتجارة مواد البناء �ص ذ م م  
املركز   - العلي  حممد  عبدالرحيم  حممد  ملك   3B/LX802 رق��م   مكتب   : العنوان 
 703634  : الرخ�صة  رق��م    ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل   -  1 التجاري 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1130463 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�صر 
احمد لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 3962410-04 فاك�ض : 04-3962415 
امل�صتندات  كافة  معه  info@magnuscca.com م�صطحباً   : االإك��رتوين  الربيد 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�صر احمد لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 3962410-
info@magnuscca.com : 04 فاك�ض : 3962415-04 الربيد االإكرتوين"
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
وذلك  م  م  ذ  �ص  البناء  مواد  لتجارة  �سوليو�سنز  ام  بي  جي  لت�صفية   اأع��اله 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  

جاكوب   فارغي�س  جاكوب  2-براكا�س  باندي  دايا�سانكار  كومار  براديب   -1
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCISUBDIS2022 /0006356 منازعة التنفيذ املو�سوعية 
اإىل املحكوم عليه : 1- براديب كومار دايا�صانكار باندي 2-براكا�ض جاكوب فارغي�ض جاكوب  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة احلديد وال�صلب الدولية لل�صناعة - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 850.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6256 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- دار�صان �صينغ افتار �صينغ

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )374874( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6197 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صورجيت كومار كي�صورى

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )384376( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6203 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- مق�صود االم حممد نامي

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )294.102( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:952/2020/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�صوع الدعوى : املطالبة ف�صخ عقد البيع �صند التداعي واخلا�ض بالوحدة العقارية رقم 1405 يف امل�صروع امل�صمى )هاربور 
ريزيدن�ض الكائن يف امارة دبي( والتي تغري رقمها فيما بعد بان اأ�صبح رقمها اجلديد 606 بعد اعتماد الت�صاميم واملوافقات 
ونقلهم  عليهم  املدعي  ا�صم  من  ال��وح��دة  ت�صجيل  اللغاء  واالم���الك  االرا���ص��ي  دائ��رة  وخماطبة  املخت�صة  للجهات  النهائية 

ب�صجالت الدائرة ال�صم املدعية . 
املدعي:مارينا 3 كيه ليمتد - �صابقا )هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا(

اأ�صفل  عنوانه:االمارات - امارة دبي - الثنية الثالثة - الرو�صة - اعمار بيزن�ض بارك - بناية رقم 2 - �صارع ال�صيخ زايد - 
البناية بنك ابوظبي التجاري - وميثله : غازي ابراهيم احمد بن �صيفان

املطلوب اإعالنهما : 1- ماتفي �صاريت�صيف - �صفته مدعي عليه، 2- اأوليج �صاري�صيف فيات�ص�صالفوفيت�ض رو�صي ب�صفته الوايل 
الطبيعي للمدعي عليه الثاين كونه قا�صر Sarchev )Vyacheslavovich(Oleg  -  �صفتهما : مدعي عليهما 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/10/4 مارينا 3 كيه ليمتد - �صابقا )هاربور 
هولدجنز ليمتد - حاليا( بي�صرح وفق االجراءات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4593/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

 ، رقم 334/2022 جت��اري م�صارف جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )171.852.29( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار 

ديره �صيتي �صنرت - مكاين رقم 3191694239
املطلوب اإعالنه : 1- حممد اأ�صرف بوليياراكال - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )172852.29( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5771/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 93/2022 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )44.246.53( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى زمرده - �صقة 

اخلام�ض - خمترب دبي املركزي
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم يال �صاج �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )44.246.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4429/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1394806.16( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:يعلن علي مكتب املحامية دانة حممد

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل غامن �صليمان بوذينه ال�صويدي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1394806.16( وق��دره  به 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4424/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 2021/2/9 يف الدعوى363/2020 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2706892.53( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - مبنى مركز الغامن لالعمال - �صقة مكتب 606 - 
مكتب بر�صتيج للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

املطلوب اإعالنهم : 1- عبيد خ��ادم احمد خ��ادم بن طوق امل��ري 2- بن طوق الدارة املرافق ���ض.ذ.م.م 3- بن 
طوق لال�صت�صارات ومكافحة احلريق ملالكها عبيد بن طوق �صركة ال�صخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م - �صفتهم : 

منفذ �صدهم
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2706892.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  938/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 65/2022 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )430853( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : طيبه علي يو�صف �صالح اآل علي
عنوانه:امارة ال�صارقة - ال�صيوح - قطعة رقم 390 - فيال رقم 519

وميثله:ماجد �صعيد حمد اجلالف ال�صويهي
املطلوب اإعالنه : 1- اوريون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )430853.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3801/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 10415-2021 عمايل جزئي ، ب�صداد املبالغ املنفذ 
بها وقدرها )82621( درهم وفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد عدا الف�صل التع�صفي فمن 
اتعاب  دره��م   500 و  وامل�صاريف  عني  ال�صياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  النهائي  احلكم  �صريورة 

املحاماة .
طالب التنفيذ :منوهار انانت جاودي

املكتوم - مبنى بلوك بي - �صقة اخلام�ض مكتب  ام��ارة دبي - بور�صعيد - دي��ره - دبي - �صارع  عنوانه:االمارات - 
508 - قرية االعمال

املطلوب اإعالنه : 1- مطبعة برينتك�ض �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�صوع 
)86682.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                              يف  ال�ستئناف رقم:1360/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة االحوال ال�صخ�صية الثانية ا�صتئناف رقم 100

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1196/2022 احوال نف�ض م�صلمني 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:�صريين متوىل
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - �صارع زعبيل - بناية الوليد للعقارات - الطابق اخلام�ض 

- مكتب 506 - وميثله:اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 
املطلوب اإعالنه :  1- رو�ض مايكل بوتلر  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/1196 احوال نف�ض م�صلمني. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/10/27  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن 
بعد يف مبنى االحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2214/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85

ال�صادر  ال�صادر يف الدعوى رق���م:232/2022 جتاري كلي  اإ�صتئناف احلكم   : مو�صوع اال�صتئناف 
بجل�صة 2022/9/14 والر�صوم وامل�صاريف. 

امل�صتاأنف:جي دي كيه انرتنا�صيونال ليمتد
عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع قرية جمريا - مبنى برامي بيزن�ض 

- �صقة 604 - وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي 
املطلوب اإعالنه :  1- اإلهه علي اأكرب زمرديان  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:2022/232 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2022/10/31  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12256/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000046( وال�صادر عن املنفذ �صده ارت بيلد لتجارة 
ال�صلع باجلملة �ض.ذ.م.م من بنك ابوظبي التجاري بقيمة الوفاء اجلزئي )24149.23( .

طالب التنفيذ : ال�صراي لتجارة ال�صرياميك والرخام واالدوات ال�صحية ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - منطقة ال�صجعة ال�صناعية - ال�صارقة - �صارع خلف �صارع امللك في�صل 

- مبنى معر�ض رقم 9-8
منفذ   : �صفتهما   - دل��ول  بيان   -2 �����ض.ذ.م.م  باجلملة  ال�صلع  لتجارة  بيلد  ارت   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�صدهما
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)24149.23( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
14047

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8226/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

-000008-000009-000010-000011-000012( رقم  املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
000007-000006-000005-000004( وال�صادر عن يونايتد بنك ليمتد بقيمة )84.750( درهم .

طالب التنفيذ : �صاروخ ناري خلدمات التو�صيل
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع مرا�صي درايف - مبنى برج بيناري 

- �صقة 3 - مكتب 303
املطلوب اإعالنه : 1- براق ال�صحاب خلدمات تو�صيل الطلبات - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)87378.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1707/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000448-0000449( بقيمة )17635.25( درهم .
طالب التنفيذ : جيه بي ميكانيكال �صريفي�صيز

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اأومنيات - خلف 
االمارات للعطالت الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

املطلوب اإعالنه : 1- رو�صاريو ديا�ض دو رو�صاريو - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17635.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4289/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : تزيل ال�صيكات ارقام )000201و00202و00204و000205( وامل�صحوبة على بنك ابوظبي 
التجاري بال�صيغة التنفيذية والزام املنفذ �صده ب�صداد مبلغ وقدره )19490.05( ت�صعة ع�صر الف واربعمائة 

وت�صعون درهما وخم�صون فل�صا مع منع املنفذ �صده من ال�صفر والتعميم على كافة منافذ الدولة .
طالب التنفيذ : العنقاء لالأدوية ذ.م.م

عنوانه:امارة ال�صارقة - كورني�ض البحرية الفردان �صنرت 104
املطلوب اإعالنه : 1- اليا�ض حممد قا�صم - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20607.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0092676
اخطار عديل للوفاء مببلغ 179000 درهم

املخط�ر / حممد عبداهلل قائدي - اجلن�صية ايران ويحمل بطاقة هوية )784196592063265( 
العن�وان : ال�صارقة - �صارع الوحدة - بناية م�صعل، هاتف رقم ) 0502007228(

املخطر اليه / عبدالرزاق حممد �صيار - اجلن�صية ايران
العنوان : دبي - املرديف - بجانب �صيتي �صنرت، رقم هاتف / )0568966600( 

املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ )179000( درهم اماراتي
املخطر اإليه حرر عدد 1 �صيك للمخطر مببلغ 179000 )مائة وت�صعة و�صبعني الف( درهم اماراتي

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته
وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املحطر ل�صرفه اإال اأنه ارتد دون �صرف لغلق احل�صاب بيانات ال�صيك 
كالتايل : �صيك رقم 899853 مببلغ 179000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/09/25 وامل�صحوب على 
املطالبة  ا�صتحقاقه و  تاريخ  باملبلغ رغم م�صي  بالوفاء  اليه قد تخلف  ان املخطر  ايران. حيث  بنك �صادرات 
الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،  لذلك، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�صة 
اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االإجراءات القانونية ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق 

على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/7776 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- فرحان ظفر ظفر اقبال

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف اأبوظبي اال�صالمي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )156.164( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6196 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صائمه احمد انور يون�ض

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )133.349( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70021

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/5126 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- يوين برو للتجارة العامة ذ.م.م 2- بدر الدين مانكات تيكي 

بيديكايل 3- حممد عمر ال�صريف - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5.011.060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7166/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
يف   2022/6/9 بتاريخ  ال�صادر  القرار  تنفيذ  ب�صدد  التنفيذ  طالبة  ان  حيث   : التنفيذ  مو�صوع 
وملزم  اجل��ربي  للتنفيذ  قابال  القرار  ا�صبح  ان  وبعد  جت��اري  ن��زاع   2022/1107 رق��م  الدعوى 

للمنفذ �صدها باملبالغ االتية .
طالب التنفيذ : �صيليكا للتجاره �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى اأفنيو �صيتي - �صقة مكتب 
رقم 205 - 206 مقابل ديرة �صيتي �صنرت

املطلوب اإعالنه : 1- بيور ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة وا�صفلت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )255475.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  138/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1487 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )473516.2( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : غزوة قي�ض حممد نوري
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�صا�ض - �صقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- اأريبيا جروب انف�صتمنت ليمتد - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )473516.20( 
درهم خالل 15 يوما من تاريخ التبليغ واال بيع 1- الوحدة 102 - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 

46 - ا�صم املبنى Moon Tower - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 102 - نوع العقار �صقة �صكنية.
1- الوحدة 103 - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 46 - ا�صم املبنى Moon Tower - رقم املبنى 

1 - رقم الوحدة 103 - نوع العقار �صقة �صكنية.
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية او خزينة املحكمة 

وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان املحكمة �صتتخذ االجراءات القانونية بحقكم
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70197

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1694/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
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مبا ان املتنازع : ديا �صنكر براجاباتي موتو وميثله : حممد عيد جا�صم حممد ال�صويدي  

 150،000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ وحتى ال�صداد التام و�صمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. اإعالن املتنازع �صده بالقرار املنهي للخ�صومة.  
قررنا مبثابة احل�صوري : الزام املتنازع �صدهم بان يوؤدوا بالت�صامن للمتنازع مبلغ ثمانون الف 
درهم تعوي�صا عن اال�صرار املادية واالأدبية التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ �صريورة هذا القرار نهائيا وحتى متام ال�صداد وبالزامهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. 
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•• اأبوظبي-الفجر:

ي�صت�صيف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
الليل  على  ال��ن��ه��ار  ف�صل  ال��راق�����ض  الفني  ال��ع��ر���ض 
للمرة االأوىل يف االإمارات العربية املتحدة، بالتعاون 
ومن  ريفلك�صن  دان�ض  املعا�صر  الرق�ض  مبادرة  مع 
يومي  للمجوهرات،  اآربلز  اأن��د  كليف  ف��ان  دار  اإنتاج 
ال�صاعة  اأك��ت��وب��ر،  و27   26 يف  واخلمي�ض  االأرب��ع��اء 

7:30 م�صاًء على امل�صرح االأحمر.
بحركاته  الليل  على  ال��ن��ه��ار  ف�صل  ع��ر���ض  ويتميز 

بدنية  مهارة  تعك�ض  والتي  والبهلوانية  االن�صيابية 
ال��ك��اب��وي��را والفنون  ع��ال��ي��ة م�����ص��ت��وح��اة م���ن ف��ن��ون 
وتعر�ض  املعا�صر،  والرق�ض  واحل�صرية  القتالية 
ونقو�ض  ال�صرقية  باللوحات  تذكرنا  م��وؤث��رة  ���ص��وراً 
وي�صتعيد  االإ���ص��الم��ي��ة.  ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  احل��ج��ر يف 
م�صمم الرق�صات هريفيه كوبي من خالل احلركات 
ال�صوفية حمطاٍت من ما�صيه ال�صخ�صي من خالل 
ربط العر�ض الفني بق�صة �صخ�صية ال�صبي ال�صغري 

يف رواية يا�صمينة خ�صرة.
وحول هذا العر�ض، قال بيل براغني، املدير الفني 

التنفيذي ملركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي: 
“يعترب هريفيه كوبي من اأبرز م�صممي الرق�صات 
ال��ف��رن�����ص��ي��ني، وي��رت��ق��ي ع��م��ل��ه ب��ال��رق�����ض احل�صري 
واملعا�صر اإىل اأعلى امل�صتويات بف�صل ما يقدمه من 
م��وؤث��رة، مثل حكاية  ب��راع��ٍة فنية يف ط��رح موا�صيع 
عائلة مع الهجرة والهوية. ومن جانٍب اآخر، ي�صعدنا 
تقدمي هذا العر�ض االآن، بعد اأن خططنا له م�صبقاً 
ب�صب  عر�صه  من  نتمكن  ومل  ون�صف،  �صنتني  منذ 
بالتجاوب  �صعادتنا  وزادت  العاملية.  ال�صحية  االأزمة 
اجل��م��اه��ريي ال��الف��ت م��ع ال��ع��ر���ض، وال����ذي دفعنا 

�صيرتك ب�صمة  اأن��ه  ثقة  ث��اٍن. وكلنا  لتقدمي عر�ٍض 
مميزة يف نفو�ض امل�صاهدين«.

ومن جانبه، قال �صريج لوران، مدير برنامج الرق�ض 
“نفتخر  اآرب���ل���ز:  اأن����د  ك��ل��ي��ف  ف���ان  دار  وال��ث��ق��اف��ة يف 
اآربلز ومركز  اأن��د  كليف  فان  التعاون بني  مبوا�صلة 
الفنون يف جامعة اأبوظبي من خالل تقدمي عر�ض 
الليل. حيث يقدم هريفيه كوبي  النهار على  ف�صل 
12 راق�صا موهوبا ت�صميماً مذهاًل ينب�ض  برفقة 
ب��احل��ي��اة ومي��ث��ل ج�����ص��راً ب��ني ال�����ص��رق وال��غ��رب وبني 
اجلزائر وفرن�صا يف اأم�صية رائعة ال ميكن ن�صيانها«.

وي�صت�صيف مركز الفنون ور�صة عمل حول الرق�ض 
الرق�ض  م��ب��ادرة  م��ع  بالتعاون  واملعا�صر  احل�صري 
املعا�صر دان�ض ريفلك�صن، من اإنتاج دار فان كليف اأند 
اأكتوبر   24 االإثنني  يوم  وذل��ك  للمجوهرات،  اآربلز 
جابريل،  ج��ي��وم  وي��ق��دم  م�����ص��اًء.   6:30 ال�صاعة  يف 
ور�صة  كوبي، خالل  لفرقة هرفيه  امل�صارك  املوؤ�ص�ض 
احل�صري  للرق�ض  االأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  بع�ض  العمل 
اأعمال هريفيه  واملعا�صر، اإىل جانب مقتطفات من 

كوبي يف ت�صميم الرق�صات.
ويج�صد عر�ض ف�صل النهار على الليل ق�صية ال�صتات 

واأزمة الهوية للمهاجرين من البلدان العربية اإىل 
اأوروبا، ويعك�ض االأ�صل اجلزائري والن�صاأة الفرن�صية 
من  وق�ص�صاً  م�����ص��اه��داً  ي��ق��دم  ك��م��ا  ك��وب��ي.  لهرفيه 
ال�����ص��اب يف بحثه ع��ن ه��وي��ت��ه وتاريخ  ك��وب��ي  ح��ك��اي��ة 
عائلته �صمن رحلة ا�صتك�صافية جلذوره اجلزائرية.
املعا�صر، حيث  الرق�ض  الفنون بدعم  ويلتزم مركز 
���ص��ه��د اإق���ب���ااًل ���ص��دي��داً ع��ل��ى اأع���م���ال جم��م��وع��ٍة من 
وكومباين  ب��ادك��ي  مثل  املهجر،  يف  ال��ع��رب  الفنانني 
كافيج ومراد مرزوقي وقادر عطو، اإ�صافًة اإىل املوعد 

املرتقب مع يا �صمر م�صرح الرق�ض. 

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم عر�ض »ف�سل النهار على الليل لهريفيه كوبي«
-عر�ص ميزج بني الرق�ص املعا�سر وفنون الكابويرا والفنون القتالية �سمن اأم�سية فنية مذهلة ت�ست�سيفها دولة الإمارات للمرة الأوىل بالتعاون مع مبادرة 

دان�ص ريفلك�سن من دار فان كليف اأند اآربلز للمجوهرات
-مركز الفنون ي�ست�سيف ور�سة عمل حول الرق�ص احل�سري واملعا�سر يقدمها جيوم جابريل، املوؤ�س�ص امل�سارك لفرقة هرفيه كوبي

•• فرانكفورت-الفجر:

والعمل  التعاون  اأف��ق  للكتاب”  ال�صارقة  “هيئة  ناق�صت 
امل�صرتك مع جمموعة من كربى موؤ�ص�صات �صناعة الن�صر 
النا�صرين  م�صاركة  جم��االت  وبحثت  وال��ع��امل،  اأوروب���ا  يف 
وتو�صيع ح�صورهم يف الدورات املقبلة من معر�ض ال�صارقة 
التي  والت�صهيالت  الفر�ض  اإىل  باال�صتناد  للكتاب  الدويل 

تتيحها ال�صارقة للنهو�ض ب�صناعة الكتاب عاملياً.
الهيئة،  اأج��رت��ه��ا  اج��ت��م��اع��ات  �صل�صلة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
74 من معر�ض  ال�  ال��دورة  فعاليات  م�صاركتها يف  �صمن 
فرانكفورت الدويل للكتاب، الذي يقام خالل الفرتة من 
19 حتى 23  اأكتوبر اجلاري، بح�صور وم�صاركة نا�صرين 

من 95 دولة من خمتلف بلدان العامل.
كبرياً  اإق��ب��ااًل  املعر�ض،  يف  امل�صارك  ال�صارقة  جناح  و�صهد 
خالل اليومني االأول والثاين من املعر�ض الذي عادت فيه 
احلياة بقوة بعد جتاوز تداعيات اأزمة كورونا، حيث ا�صتقبل 

اجلناح على مدار يومني ما يزيد عن 150 نا�صراً وعاماًل 
يف قطاع الن�صر من اأوروبا واأمريكا واآ�صيا واأفريقيا وعقد 
امل�صارك  ال��وف��د  فريق  م��ع  متفرقة  اجتماعات  معظمهم 
تنوعت بني مهتمني بامل�صاركة يف معر�ض ال�صارقة الدويل 
باخلدمات  مهتمني  واآخرين  النا�صرين،  وموؤمتر  للكتاب 
وما  للن�صر  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة  تقدمها  التي 
توفره من امتيازات وت�صهيالت ل�صركات وموؤ�ص�صات الن�صر 

لتمكنها من الو�صول اإىل اأ�صواق جديدة. 
اإىل تعاونات  التو�صل  امل�صاركة عن  الهيئة خالل  وك�صفت 
العاملني يف  كبار  مع  قريباً  عنها  االإع��الن  �صيتم  جديدة 
�صناعة الن�صر عاملياً �صتعزز من مكانة اإمارة ال�صارقة دولياً 
ال�صارقة  “معر�ض  ت�صّدر  بها  وتوا�صل  القطاع،  ه��ذا  يف 
م�صتوى  على  االأك���رب  امل��ع��ار���ض  �صمن  للكتاب”  ال���دويل 

العامل. 
فرانكفورت  زوار جناحها يف معر�ض  الهيئة  وفد  ويعّرف 
تطلقها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات  على  للكتاب  ال���دويل 

النا�صرين،  ب��ق��درات  ل��الرت��ق��اء  ال��ع��ام،  م���دار  على  الهيئة 
والكّتاب واملرتجمني، 

مقدمتها  ويف  ال��ك��ت��اب،  �صناعة  دع���م  يف  منها  م�صاهمة   
و”مهرجان ال�صارقة  “معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب”، 
القرائي للطفل”، و”موؤمتر النا�صرين” و”قمة املكتبات” 
“جائزة  اإىل  باالإ�صافة  و”معر�ض ر�صوم كتب االأطفال”، 
و”جوائز  و”جائزة ال�صارقة حلقوق الن�صر”،  ترجمان”، 

معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب«.
وع��ق��د ���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
اإدارة خدمات  ال�صارقة للكتاب، ومن�صور احل�صاين، مدير 
باملعر�ض  الهيئة  ج��ن��اح  امل�����ص��ارك يف  وال��وف��د  ال��ن��ا���ص��ري��ن، 
للكتاب،  املك�صيك  معر�ض  اإدارة  م��ن  ك��ل  م��ع  اجتماعني 
امل�صرتكة  اال�صتعدادات  ملتابعة  اجلنوبية،  كوريا  ومعر�ض 

ال�صت�صافة اإمارة ال�صارقة �صيف �صرف يف املعر�صني.
اجتماعات  ل��ل��ك��ت��اب يف  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  وال��ت��ق��ى 
“اإنغرام  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ان��غ��رام،  ب��ج��ون  منف�صلة، 

كونتنت جروب”، 
ك��م��ا اج��ت��م��ع م���ع م��ارك��و���ض دول���ي���ه، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 

“بينغوين راندوم هاو�ض”،
 وب��ريم��ي��ن��در م���ان ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة “بونري 
تطوير  �صبل  معهم  وب��ح��ث  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  بوك�ض” 

االأعمال امل�صرتكة.
وق���ال ���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
ال�صارقة للكتاب: “متثل امل�صاركة يف املعار�ض الدولية مثل 
“معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب” واحداً من اجلهود 
الن�صر  قطاع  لدعم  روؤيتها  �صمن  ال�صارقة  تقودها  التي 
العربي يف  وتعزيز احل�صور  واملنطقة،  االإم���ارات  دول��ة  يف 
حمافل املعرفة العاملية، وذلك انطالقاً من روؤية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
الذي  ال�صياق  و�صمن  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى،  املجل�ض 
يوؤطر م�صروع االإمارة احل�صاري املرتكز على بناء االإن�صان 

واالرتقاء ب�صناعة الكتاب واملعرفة اإماراتياً وعربياً«.
رواد  م��ع  للحوار  من�صة  امل�صاركات  ه��ذه  “تعد  واأ���ص��اف: 
اللقاءات  �صل�صلة  �صمن  وت��اأت��ي  االإب��داع��ي��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات 
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ح�����ص��ريات ل���ل���دورات امل��ق��ب��ل��ة م��ن معر�ض 

ال�صارقة الدويل للكتاب وموؤمتر النا�صرين، فال�صارقة باتت 
رائدة العمل الثقايف عاملياً، ويتطلع الكثري من النا�صرين 
والكّتاب واملبدعني للم�صاركة يف اأجندة فعالياتها، وهذا ما 
مل�صناه من كثافة زيارات جناح ال�صارقة امل�صارك يف املعر�ض، 
اأ�صواق  يف  اأف��ق ح�صورهم  لتو�صيع  يتطلعون  خا�صة ممن 

الن�صر االآ�صيوية واالإفريقية«.
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  احل�����ص��اين،  من�صور  حت��دث  ب����دوره، 
مب�صاركة  ال��دول��ي��ني  النا�صرين  اه��ت��م��ام  ع��ن  ال��ن��ا���ص��ري��ن، 

ال�صارقة يف املعر�ض، 
مو�صحاً اأن ت�صجيل معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب تاريخ 
اأكرب معر�ض يف العامل يف دورت��ه االأربعني، و�صع االإمارة 
يف مكانة عاملية مركزية لدى العاملني يف �صناعة الن�صر، 
وفتح اأبواباً جديدة اأمام قطاع الن�صر العربي للتوا�صل مع 
نظريه الدويل، الفتاً اإىل اأن النا�صرين والكتاب والر�صامني 
واملرتجمني، يتطلعون للتعرف على اخلطوات املقبلة من 
وم�صتفيدين  م�صاركني  ليكونوا  وي�صعون  ال�صارقة،  جهود 

منها.
واالجتماعات  اللقاءات  العديد من  الهيئة  وفد  كما عقد 
يف جناح االإمارة كان من اأبرزها االجتماع مع احتاد باعة 

الكتب يف اأوروبا، 
اإ�صافة اإىل لقاءات �صملت العديد من دور الن�صر امل�صاركة 
وكتب  ك��ن��دا،  م��ن  �صو�صرت  ان��د  �صاميون  مثل  املعر�ض،  يف 
كرونيكل  ودار  االأمريكية،  االأطفال  لكتب  كولينز  هاربر 
وغريها  روم��ان��ي��ا  م��ن  للن�صر  ل��ي��ت��ريا  ودار  االأم��ري��ك��ي��ة، 

الكثري.
معر�ض  دورات  يف  �صنوياً  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  وت�صارك 
جهود  على  ال�صوء  وت�صلط  للكتاب،  ال��دويل  فرانكفورت 
موؤ�ص�صات  مع  وت�صتعر�ض  والرتجمة،  الن�صر  يف  ال�صارقة 
الن�صر الكربى ومدراء معار�ض الكتب برامج الهيئة وما 
تتيحه من فر�ض للنا�صرين واملهتمني بتبادل �صراء حقوق 
ال�صارقة  “وكالة  خ��الل  من  وخا�صة  والرتجمة،  الن�صر 

الدولية للحقوق االأدبية«.

جهود تعزز �سدارة ال�سارقة يف تنظيم اأكرب معار�ص الكتب العاملّية 

»ال�سارقة للكتاب« تعزز تعاونها مع �سّناع الن�سر يف »معر�ض فرانكفورت«

•• ال�شارقة-الفجر:

تت�صدر الكاتبة الهندية احلائزة على جائزة البوكر الدولية لعام 2022 
جيتاجنايل �صري، اإىل جانب الكاتب العاملي املعروف ديباك �صوبرا، والعب 
كتاب  وموؤلف  اأخ��رت،  �صعيب  الذاتية  ال�صري  وكاتب  الباك�صتاين  الكريكيت 
ور�صام كتب االأطفال لينكولن بري�ض، قائمة امل�صاركني يف فعاليات الدورة 
 27 ت�صم  التي   ،”2022 للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  “معر�ض  من  ال�41 

كاتباً من احلائزين على جوائز عاملية.
“كلمة  املعر�ض  العامليني ب�صعار  الكتاب  اأ�صهر  وحتتفي هذه املجموعة من 
وتوقيعات  حوارية  وجل�صات  تقدميية  بعرو�ض  ي�صاركون  حيث  للعامل”، 
كتب، ويتبادلون االأفكار والروؤى خالل فعاليات املعر�ض الذي ي�صتمر 12 
يوماً، ويهدف من خالل فعالياته الثقافية املتنوعة اإىل بناء عالقات متينة 

مع العامل من خالل الكلمة.

نخبة من الكّتاب العامليني
تناق�ض جيتاجنايل �صري، بع�ض املوا�صيع التي تناولتها يف روايتها الناب�صة 
وت�صتعر�ض  العامل،  يف  الثقايف  التنوع  ومنها  الرمل”،  من  “قرب  باحلياة 

جتربتها يف كتابة الرواية والق�صة الق�صرية خالل م�صريتها االإبداعية.
جمايل  يف  عاملية  ري��ادة  حقق  ال��ذي  �صوبرا،  ديباك  املعروف  املوؤلف  ويتيح 
اأمام  الفر�صة  90 كتاباً،  اأكرث من  واأّل��ف  ال��ذات  التكميلي وتطوير  الطب 
ال�صعور  تنمية  كيفية  ح��ول  عملية  ن�صائح  على  ل��الط��الع  املعر�ض  زوار 
بالوفرة ور�صم الطريق اإىل النجاح، اإذ يتوقف عند جتربته يف تاأليف كتابه 

ال�صهري “الوفرة: الطريق الروحي اإىل الرثوة«.
املعروف  الباك�صتاين  الذاتية  ال�صري  وم��وؤل��ف  الكريكيت  الع��ب  ويتحدث 
الذي   ،»Controversially Yours« كتابه  ح��ول  اأخ���رت  �صعيب 
يحكي ق�صة كفاحه بكل تفا�صيلها حتى م�صاركته يف كاأ�ض العامل 2011، 

وميّثل احتفاًء بهذه الريا�صة ال�صاحرة.
كيف  بري�ض  لينكولن  ال�صهرية   »Big Nate« �صل�صلة  موؤلف  ويناق�ض 
ال�صل�صلة  لهذه  تاأليفه  اإىل  مبكرة  �صن  يف  امل�صورة  بالق�ص�ض  افتتانه  اأدى 
التي حتتفي بها اأكرث من 400 �صحيفة حول العامل، بينما تاأخذ االأديبة 
زوار  “احلليب والع�صل”،  ال�صعرية  الكندية روبي كور، �صاحبة املجموعة 
الكلمة  واأث���ر  الفكاهي  واالأدب  ال�صعر  ع��امل  اإىل  ممتعة  رحلة  يف  املعر�ض 

املحكية.
اكت�صبها  التي  روؤي��ت��ه  ح��ول  اآي��ر  بيكو  الربيطاين  امل��ق��االت  كاتب  ويتحدث 

خالل ترحاله على مدار 46 عاماً، بينما ي�صهد املعر�ض م�صاركة مواطنته 
كلري ماكينتو�ض، وهي الروائية احلائزة على عدة جوائز عاملية.

ومن الواليات املتحدة، ي�صارك يف املعر�ض عامل الفيزياء النظرية الدكتور 
اأكرث  واملحرر و�صاحب  واملوؤلف  األف خم�صة كتب،  الذي  ليونارد ملودينو، 
الكتب مبيعاً نيل �صرتاو�ض، واملوؤلفة واملحررة كاري ثورنتون، �صاحبة كتاب 

“احلكواتي بقلم ديف جروهل«.
ويف قائمة موؤلفي كتب االإثارة، ي�صارك �صاحب »Orphan X« من قارة 
وفقاً  مبيعاً  االأك��رث  الكتب  موؤلف  وهو  هورويتز،  غريغ  ال�صمالية  اأمريكا 
ل�صحيفة نيويورك تاميز، عن رواياته الثالثة والع�صرين يف فئة الت�صويق، 
امل�صطربة  ب�صخ�صياتها  موؤلفاتها  ت�صتهر  التي  جاردنر،  ليزا  ت�صارك  كما 
وموؤامراتها امللتوية، ودانيال باملر، الذي اأّلف جمموعة من اأعمال اخليال 

الت�صويقي االأكرث مبيعاً على م�صتوى العامل.
وي�صهد املعر�ض اأي�صاً م�صاركة ماري لو، موؤلفة اأكرث ق�ص�ض اخليال العلمي 
مبيعاً على م�صتوى العامل للقراء اليافعني، وكارين م. مكمانو�ض، موؤلفة 
حيث ت�صاركان القراء اليافعني روؤاهما  ال�صل�صلة ال�صهرية “اأحدنا يكذب”، 
حول اأعمالهما، بينما ميّثل كندا كل من نيتا بروز، وهي روائية وحمررة 
واملعلمة  “اخلادمة”،  رواي���ة  و�صاحبة  مبيعاً،  االأك���رث  العاملية  ل��ل��رواي��ات 

واملوؤلفة لكتب االأطفال كري�صتني فيليب�ض.
وترثي الر�صامة االأ�صرتالية الرائدة يف جمال االأزياء ميغان هي�ض املعر�ض 
مب�صاركتها من خالل احلديث عن فنها ومهاراتها وعر�ض موؤلفاتها التي 
تعّد من بني االأكرث مبيعاً للزوار، وجتدر االإ�صارة اإىل اأن هي�ض ن�صرت بع�صاً 
من اأعمالها لدى كربى ال�صحف واملجالت مثل “فانيتي فري” و”تامي«.

وم���ن ال��ه��ن��د، ي�����ص��ارك ���ص��ي يف ب��االك��ري�����ص��ن��ان، ال���روائ���ي وك��ات��ب الق�ص�ض 
الق�صرية احلائز على جوائز عدة، وكاتب ال�صيناريو واملخرج واملوؤلف جي 
اآر اإندوغوبان، واملوؤلف واملمثل ومدّون الفيديو جوزيف اأنامكوتي خو�صيه، 
باالإ�صافة اإىل املوؤلف والناقد واملتحدث العام احلائز على جوائز �صونيل ب. 
رايف  الهند واحلائز على عديد اجلوائز  االأول يف  االإث��ارة  اإلييدوم، وكاتب 

�صوبرامانيان.
وت�صم قائمة امل�صاركني اأي�صاً املوؤلف ورائد مو�صيقى البوب الهندية، رميو 
فرنانديز، واملتحدث التحفيزي الفلبيني واملوؤلف ل�ِ 17 كتاباً عن التنمية 

الذاتية لويد اأي. لونا.
ي�صار اإىل اأن فعاليات الدورة ال�41 من “معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 
اإك�صبو  م��رك��ز  يف  ُت��ق��ام  للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  تنظمه  ال���ذي   ،”2022

ال�صارقة خالل الفرتة من 2-13 نوفمرب املقبل.

بينهم جيتاجنايل �سري وديباك �سوبرا

حاملو البوكر وموؤلفو اأكرث الكتب مبيعًا يف العامل يلتقون جمهورهم 
يف»ال�سارقة الدويل للكتاب 2022«
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ق اأرقامًا كبرية عمل متو�ّسط امل�ستوى ُيحقِّ

الأمريكية اجلوية  القوات  خدمة  يف  عمره  اأفنى  طيار   .."Top Gun: Maverick"

)توم  ميت�صل  "مافريك"  بيت  ال��ط��ي��ار  ق�صة  الفيلم  ي���روي 
كروز(، الذي اأفنى عمره يف خدمة القوات اجلوية االأمريكية، 
وجنح يف تنفيذ مهّمات ع��ّدة. مع هذا، مل تتّم ترقيته ب�صبب 
مّرات  ت�صريحه  ح��اول  م��ن  وه��ن��اك  وطي�صه،  و�صلوكه  ت��ه��ّوره 
هناك  لكْن  ال�صلوك،  ه��ذا  نتيجة  ُم�صّرف  غ��ري  ب�صكل  كثرية 
اأ�صبح  ال��ذي  كيلمر(،  )ف��ال  ت��وم  �صديقه  يحميه،  م��ن  دائ��م��اً 
اأمريااًل، ُمرتكزاً على املا�صي الالمع، املُت�صّكل يف تخّرجه من 
دفعة االأ�صلحة القتالية، التي ُي�صّميها الطّيارون "توب غان"، 
ُيذكر  كما   ،1969 ع��ام  االأمريكية  البحرية  اأ�ّص�صتها  والتي 
الطيارين،  اأف�صل  من  باملئة  واح��داً  وت�صّم  الفيلم،  بداية  يف 

لتدريبهم على فّن القتال اجلوي.
رغم تهّوره وت�صّرعه، ال اأحد ي�صّك يف براعة الكابنت ميت�صل، 
من  فريق  تدريب  مهّمة:  اآخ��ر  لتنفيذ  ا�صتدعائه  درج��ة  اإىل 
مهمة  تنفيذ  على  النخبة"،  "نخبة  من  ال�صباب،  الطيارين 
ن��ووي �صّري حتت االأر����ض، يف بلد ع��دو. لكْن،  تدمري مفاعل 
يف منت�صف املهّمة، تتّم اإقالته، بعد وفاة �صديقه � حاميه. غري 
اأّن اإ�صراراه وعناده اأع��اداه اإىل املهمة جم��ّدداً، مع املُ�صاركة يف 

التنفيذ هذه املّرة، ال االكتفاء بالتدريب.

هذا العمل تتمة لفيلم "توب غان" )1986( لتوين �صكوت. 
املمثلني،  نف�صها، مع عدٍد من  ال�صخ�صية  توم كروز  فيه  مّثل 
 357 بلغت  دولية  اإي���رادات  وحّقق  اأي�صاً،  كيلمر  ف��ال  بينهم 
املوقع  )بح�صب  اأمريكياً  دوالراً  و178  األ��ف��اً  و288  مليوناً 
اأمام  توم كروز  اأوفي�ض موجو"(، ُمظهراً  "بوك�ض  االإلكرتوين 
الفيلم اجلديد،  اأف��الم احلركة. وهذا يتكّرر يف  العامل كنجم 

من خالل تناوله االإعالمي واإيراداته املُحّققة اإىل االآن.
املعتاد،  الكال�صيكي  القالب  من  غان"  "توب  ة  ق�صّ تخرج  مل 
للب�صرية من االأخطار  الذي ي�صّور اجلي�ض االأمريكي حامياً 
اخلارجية، والف�صائية اأي�صاً. هناك دائماً بطل جاهز، ُم�صتعد 
دائماً للمجازفة بحياته، للعب دور البطل اخلارق الذي ميلك 
حّتى  االأم��ريك��ي��ة.  املوؤ�ّص�صة  فيه  زرعتها  التي  كّلها  امل��وؤّه��الت 
�صينغر  واّرن  واإي��ري��ك  كروغر  اإي��ري��ن  كتبه  ال��ذي  ال�صيناريو، 
وجا�صنت  ك��ري��غ  لبيرت  ق�صة  )ع��ن  ك���وري  م��اك  وكري�صتوفر 
اأب�ض  كا�ض وجاك  ابتكرها جيم  �صخ�صيات  بناء على  مارك�ض، 
مبتكرة،  اأو  جديدة  ��وراً  ���صُ ُيقّدم  ال  روح،  بال  ج��اٌف  جونيور(، 
اإعادة  اإّنها  اإبهار فيها وال جتديد.  اأ�صيلة، ال  َم�صاهد غري  بل 

�صمجة ملَ�صاهد ُمتفّرقة من اأفالم اأخرى.

ارتداه  ال���ذي  ال��ق��دمي،  ث��وب��ه  ك���روز نف�صه مل يتخّل ع��ن  ت��وم 
االأنفا�ض،  حتب�ض  جم��ازف��ٍة  اإىل  ال��ذاه��ب  اأف��الم��ه:  معظم  يف 
واملحارب دائماً �صد قوى ال�صر، التي ال تريد انت�صار اخلري، 
كما يف هذا الفيلم، الذي ُينقذ فيه الب�صرية من خطر الت�صّلح 
النووي. حّتى �صيغة بناء ال�صيناريو مل ُتقّدم جديداً، وكالعادة 
دائماً، هناك �صخ�صية ثانوية ُتناف�ض �صخ�صية اأخرى، وللبطل 
لديه  نف�صه  الوقت  ويف  املا�صي،  يف  مهنية  حلادثة  فهم  �صوء 
عالقة م�صّو�صة مع فتاة، تخّلى عنها من اأجل مهنته. طائ�ٌض، 
اأكمل وجه. عجوٌز، ويف املقابل يتجاوز  ي��وؤّدي عمله على  لكّنه 
ال�صباب مهارًة. لديه جاكيت جلدي، ويحّب الدّراجات النارية 
بداًل من ال�صيارات. حتا�صره امل�صاكل، لكّنه ينت�صر يف النهاية، 
اخلري  وه���ذا  دائ��م��اً،  يبقى  ف��اخل��ري  الب�صرية،  معه  وتنت�صر 
ياأتي به اجلي�ض االأمريكي، الذي يحمي الكوكب من االأعداء 

واملارقني.
��ل م��ن��ه��ا ال�����ص��ي��ن��اري��و مل تخرج  ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ف��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت�����ص��كَّ
والذروة  واحلبكة  وال��ع��ق��دة  وال��ع��ر���ض  التقدمي  تراتبية  م��ن 
يهّتموا  التذاكر فقط، ومل  �صّباك  اأرادوا  كّتابه  كاأّن  والنهاية. 
بالتفا�صيل الروحية التي ت�صمو بالعمل، ومل يعطوا للقالب 
انطالقاً  الفيلم  بناء  اآث��روا  ي�صتحقها.  م�صاحة  املُغاير  الفني 
وُيهيمن  والت�صويق،  االإث��ارة  يوّفر  الذي  العلمي،  من اجلانب 
التجديد،  روح  اأُهِملَت  بينما  االإي��رادات،  ويرفع  املُ�صاهد،  على 
وت��ق��دمي االإ���ص��اف��ة ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا احل��ف��اظ ع��ل��ى متا�صك 
عك�صها  اآن��ّي��ة،  انت�صارات  حّققوا  بالتايل،  ُم�صتقباًل.  ال�صينما 

�صّباك التذاكر، على ح�صاب �صينمائّية الفيلم وفّنيته.
طرح "توب غان: مافريك" اأ�صئلة �صيا�صية مهّمة عّما ميّر به 
العامل حالياً، بدءاً من املخاطر الكبرية التي ت�صّكلها الربامج 
النووية. ورغم اأّن هدف الطيارين تدمري مفاعٍل نووي يف بلٍد 
معاٍد، مل ُي�صّمى هذا البلد، ما يطرح احتماالت، اأقربها رو�صيا 
اأو اإيران. اأ�صئلة هام�صية مطروحة اأي�صاً، ب�صكل غري مبا�صر: 
الدفاعية  املنظومة  لتطوير  خمتلفة  ب��رام��ج  و�صع  ���ص��رورة 
والهجومية، مع التحذير من اأّن الغلبة، يف امل�صتقبل، �صتكون 
لتحقيق  اجلّيد،  والتدريب  املتطّورة  التكنولوجيا  ميلك  ملن 
االأمريكية  امل�صالح  حلماية  والهجومي،  ال��دف��اع��ي  ال��ت��وازن 
عامة. هذا يخدم الوجه الع�صكري للواليات املتحدة االأمريكية، 

ويف الوقت نف�صه ُيقّدم ر�صالة حتذير اإىل دول ُمعادية لها.
الكبري  الر�صيد  على  اأ�صا�صاً،  مافريك"،  غ��ان:  "توب  اعتمد 
اإىل االهتمام  باالإ�صافة  االأك�صن،  اأفالم  للممثل توم كروز، يف 

االإعالمي الذي يحظى به على مدار ال�صنة. فهناك خوارزمية، 
عن  تتوّقف  ال  واالإعالمي،  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

ترديد ا�صمه، وهناك من ين�صج البطوالت حوله.
هذه يبتكرها اجلمهور وُيحّبها، لذا، حتّول كروز مع الوقت اإىل 
جوكر �صينمائي، وعرف جيداً هذا املعطى، فاأ�صبح ُي�صارك يف 
االإنتاج، الإدراكه النتائج م�صبقاً. كما اأّنه ال يتوّقف عن تقدمي 
كمهرجان  ع���ّدة،  دول��ي��ة  حمافل  يف  للفيلم  ال��الزم��ة  الدعاية 
"كاّن" ال�صينمائي، وح�صوره اإليه يف طائرة هليكوبرت، لعر�ض 
فيلمه هذا، ولتكرميه ب�صعفٍة ذهبية عن جممل اأفالمه. هذه 

معطيات �صاهمت، ب�صكل اآخر، يف انت�صاٍر وا�صع للفيلم.
اأب��رزه��ا اختيار  ب���اأّن هناك جماليات ع���ّدة،  ُب��ّد م��ن االإق���رار  ال 

اأماكن الت�صوير ال�صا�صعة، التي توّفرها ال�صحراء، والف�صاءات 
الوا�صعة التي يعك�صها البيت الكبري مليت�صل، واأماكن التدريب، 
توحي  العدو،  اأر���ض  اأّنها  على  رت  ��وِّ ���صُ خارجية  ف�صاءات  اإىل 
بالهدوء والرتّقب واخلوف من القادم. باالإ�صافة اإىل احلركة 
ال�صل�صة للكامريا، وحماولة �صنع امل�صهد من تفا�صيل �صغرية 
ُمهَملة، كتكبري ال�صورة على عملية غ�صل اليد، وكيفية ارتداء 
اجلاكيت، ونزع القمي�ض، وال�صغط على الزر. تفا�صيل ُمهّمة، 
� معنى وجمااًل.  ُت�صّكل � حني يجمعها املونتاج )اإدي هاملنت( 
كالوديو  الت�صيلي  الت�صوير  م��دي��ر  اإب����داع  بف�صل  ك��ّل��ه  ه���ذا 
بف�صلها  ونال  الت�صوير،  �صاحرة يف  له جتارب  الذي  مريندا، 

جوائز عاملية.

�صويفت  ت���اي���ل���ور  ال���ع���امل���ي���ة  امل���غ���ن���ي���ة  ت�������ص���درت 
م��وؤ���ص��رات ال��ب��ح��ث يف ال�����ص��اع��ات االأخ������رية، مع 
اجلديد  العا�صر  األبومها  ط��رح  موعد  اق���رتاب 
اجلمعة،  غداً  "Midnights" املقرر  بعنوان 
�صوقت  االأمريكية  ال��ب��وب  جنمة  وك��ان��ت 
ب��ط��ري��ق��ة دعاية  ل��الأل��ب��وم  اجل��م��ه��ور 
جديدة له، وذل��ك من خالل الفتة 
�صكوير  ت���امي���ز  ���ص��اح��ة  يف  ك���ب���رية 
ن���ي���وي���ورك، مكتوب  م��دي��ن��ة  ف���ى 
فى  الليل"  "منت�صف  ع��ل��ي��ه��ا 
اإ������ص�����ارة مل���وع���د ط�����رح االأل����ب����وم 
الذي ينتظره قطاع كبري من 

اجلمهور.
وح�صب ما ن�صر موقع الديلي 
م���ي���ل ط��ل��ب��ت ���ص��وي��ف��ت من 
االأغاين  تخمني  اجل��م��ه��ور 
الكلمات،  ه�����ذه  ب���ه���ا  ال����ت����ي 
�صبوتيفاي  م��ن�����ص��ة  ون�������ص���رت 
الألبوم  اإعالناتها  من  �صور  عدة 
ن�صرت  ك���م���ا  ����ص���وي���ف���ت،  ت���اي���ل���ور 
�صويفت �صوراً لها عرب ح�صابها 
ع��ل��ى ان�����ص��ت��ج��رام، ت���وؤك���د فيها 
اأجل  ال��ن��وم م��ن  اأن��ه��ا تخا�صم 

األبومها اجلديد.
وكانت املغنية تايلور �صويفت 

األبوماتها  الأح�����دث  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت  ق���د 
���ص��ك��وي��ر يف مدينة  ت���امي���ز  ال��غ��ن��ائ��ي��ة م���ن خ����الل 

نيويورك، 
الألبومها  ت����روج  ك��ب��رية  الف��ت��ة  امل�����ارة  راأى  ح��ي��ث 
املنتظر ومكتوب عليها "منت�صف الليل" يف اإ�صارة 
ملوعد طرح االألبوم الذى ينتظره قطاع كبري من 
اجلمهور ممن يع�صقون تايلور �صويفت وينتظرون 

اأعمالها ب�صغف كبري.
وذل����ك ب��ع��دم��ا ن�����ص��رت ت��اي��ل��ور ���ص��وي��ف��ت ف���ى وقت 
بعنوان  اجلديد  الألبومها  الكاملة  القائمة  �صابق 
ان�صتجرام،  على  ح�صابها  عرب   Midnights
وهذا بعد االإفراج عن ا�صم اآخر اأغنية يف األبومها 
على ح�صابها ال�صخ�صي على التيك توك، وعلقت 
املغنية على من�صورها "ما الذي يجعلك م�صتيقظا 
منت�صف  قبل  نوم  بال  ليلة   13 فقط  امل�صاء..  يف 

الليل وحتمل 13 ق�صة".
اأغنية  دري��ك يف  املغني  تايلور مع  املغنية  وتتعاون 
Anti-Hero وت�صري االأغنية اإىل اخل�صومات 
ال��ت��ي ح��دث��ت م��ن ق��ب��ل بينهم وب���ني ك���اين وي�صت 

وكيم كارد�صيان يف املا�صي،
 وك���ان م��ن امل��ف��رت���ض اأن ت�����ص��در ه���ذا االأغ��ن��ي��ة يف 
حينها،  امل��غ��ن��ي��ة  ت��خ��اط��ر  مل  ول��ك��ن   ،2017 ع���ام 
ب�صبب  املا�صية؛  االأي���ام  االأخ��ب��ار  تايلور  واأ�صعلت 
األبومها  �صمن  االأغنية  ه��ذه  ت�صمني  يف  رغبتها 

.Midnights

تايلور �سويفت تت�سدر ال�سو�سيال ميديا قبل طرح األبومها العا�سر

املعرو�ص  كوزين�سكي،  جلوزف  مافريك"،  غان:  "توب  حّقق 
للمّرة الأوىل يف الدورة ال�75 )17 � 28 مايو- اأيار 2022( 
ملهرجان "كاّن" ال�سينمائي الدويل، مليارًا و425 مليونًا و604 
مايو-   19 بني  دولية،  اإي��رادات  اأمريكيًا  دولرًا  و744  اآلف 
مع  لالرتفاع،  ح  ُمر�سَّ الرقم   .2022 اأيلول  �سبتمرب-  و3  اأيار 
توا�سل عر�سه عامليًا. لكْن، ت�سعب معرفة الأ�سباب احلقيقية 
ق اأرقامًا كهذه، خا�سة  التي جعلت عماًل متو�ّسط امل�ستوى ُيحقِّ
املهّمة  الأفالم  اأحد  ولي�ص  كروز،  توم  اأفالم  اأف�سل  لي�ص  اأّنه 

املُنتجة يف اإطار "اأفالم الطريان".
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ملاذا يجب اأخذ قراءات �سغط 
الدم من كال الذراعني؟!

يقول علماء اإن قراءات �صغط الدم يجب اأن توؤخذ من كال الذراعني بدال 
من واحدة. ويخ�صى اخلرباء من اأن املاليني من حاالت ارتفاع �صغط الدم 

ميكن اأن تفوتها الطريقة التي يختربها االأطباء حاليا.
وميكن اأن يوؤدي ارتفاع �صغط الدم اإىل النوبات القلبية وال�صكتات الدماغية، 

وهما من اأكرب م�صببات الوفاة يف العامل.
وحللت درا�صة اأجريت على اأكرث من 50000 بالغ، الفرق بني اأخذ قيا�صات 

�صغط الدم من ذراعني، مقارنة بذراع واحد فقط.
وعندما اأخذت كلتا القراءات، مت اإعادة ت�صنيف %12 من املر�صى الذين 

مت ت�صخي�صهم على اأنهم يعانون من ارتفاع �صغط الدم.
وقال الباحث الرئي�صي الدكتور كري�صتوفر كالرك، وهو طبيب يف جامعة 
اإك�صرت يف ديفون: "ارتفاع �صغط الدم م�صكلة عاملية وميكن اأن يوؤدي �صوء 
وا�صتخدام  الذراعني  كال  قيا�ض  يف  الف�صل  ي��وؤدي  ولن  الوفاة.  اإىل  االإدارة 
القراءة االأعلى اإىل ت�صخي�ض وعالج ارتفاع �صغط الدم فح�صب، بل �صيوؤدي 
يف  االأ�صخا�ض  ماليني  لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  من  التقليل  اإىل  اأي�صا 
جميع اأنحاء العامل. ومن امل�صتحيل توقع اأف�صل ذراع الأن بع�ض االأ�صخا�ض 
لديهم قراءة اأعلى يف ذراعهم الي�صرى مقارنة باليمني واالأرقام املت�صاوية 

لديهم عك�ض ذلك. لذلك، من املهم التحقق من كال الذراعني".
واأ�صاف: "الك�صف ال�صحيح عن ارتفاع �صغط الدم هو خطوة حيوية نحو 

اإعطاء العالج املنا�صب لالأ�صخا�ض املنا�صبني".
 ،Hypertension الطبية  املجلة  يف  ُن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة،  وحللت 

بيانات من 53172 م�صاركا.
واأخذت قراءات �صغط الدم جلميع املتطوعني من ذراعهم اليمنى والي�صرى، 

مقابل قراءة واحدة فقط.
ال�صرايني،  جانبي  على  دم��ك  بها  يدفع  التي  ال��ق��وة  ال��دم  �صغط  وي�صف 

ويقا�ض باملليمرت الزئبقي )اأو ملم زئبقي(.
الدم  القلب عندما ي�صخ  العلوي( قوة  )الرقم  االنقبا�صي  الرقم  ويعك�ض 
عرب اجل�صم. ويف الوقت نف�صه، يقي�ض ال�صغط االنب�صاطي ال�صغط عندما 

يرتاح القلب بني ال�صربات.
واإذا كان اأي من الرقمني مرتفعا جدا، فقد يوؤدي ذلك اإىل اإجهاد ال�صرايني 

واالأع�صاء الرئي�صية.
ومع ذلك، يهتم االأطباء اأكرث بالرقم االنقبا�صي.

6.6 ملم  ف��رق متو�صط   قدره  وج��ود  وزم���الوؤه  ك��الرك  الدكتور  واكت�صف 
زئبقي يف ال�صغط االنقبا�صي بني الذراعني.

 6500 ي��ق��رب م��ن  ال��ق��راءات يف االع��ت��ب��ار، نقل م��ا  اأخ���ذ كلتا  وعندما مت 
م�صارك اإىل فئة ارتفاع �صغط الدم - والتي مت تعريفها على اأنها اأعلى من 

زئبق. مم   140
وميكن اأن حتدث االختالفات بني الذراعني ب�صبب ال�صرايني امل�صدودة.

وعلى الرغم من اأن االإر�صادات الدولية تن�صح بفح�ض �صغط الدم يف كال 
يف  وا�صع  نطاق  على  حاليا  معتمدة  غري  املمار�صة  ه��ذه  اأن  اإال  ال��ذراع��ني، 

العيادات.
اإن ح��وايل ن�صف االأطباء فقط ياأخذون ق��راءات من كال  ويقول اخل��رباء 

الذراعني، عادة ب�صبب قيود الوقت يف العيادات اأو امل�صت�صفيات املزدحمة.

- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟
يحتوي ماء البحر على كمية كبرية من االمالح ت�صل ن�صبتها اإىل 35 

جراما يف كل ليرت وي�صكل ملح الطعام منها 27 جراما .
- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟

عندما يخرج ثاين اك�صيد الكربون من ج�صم االن�صان فانه يفقد من 
. لذلك  نتجه  اليوم  يف  جراما   85 اإىل   75

- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟
يتبخر من الرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جرام من املاء. 

325غم  فهو  املتو�صط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �صخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 
بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه.

اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�صاعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�صل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
يف ال�صنة.

االأ�صخا�ض  كبد  من  اأ�صخم  اأو  اأ�صمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  االأ�صخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صباب  وهناك  الكبد  يت�صّمع  وبالتايل  لل�صحوم  م��اأوى  في�صبح  بامل�صكرات  َي�صُمن  الكبد  الأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�صّمع الكبد ولكن االإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�صو  يف  عديدة  باأع�صاء  ي�صمى  • الكبد 

ي�صتعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�صا  اأكرث  االأربعني  اأو  الثالثني  �صن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�صبب  املرارية  احل�صاة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�صيات  من ن�صبة الكول�صرتول وهذا االأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�صابتها بال�صرطان.

�صداقة الدولفني
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الزبيب فوائد عظيمة
ي�صفي الزبيب مذاقا 
مميزة  ونكهة  �صهيا 
ع��ل��ى االأط��ع��م��ة، كما 
ي����ت����م����ت����ع ب�����ف�����وائ�����د 

�صحية جمة.
واأو�������������ص������������ح خ���ب���ري 
ال����ت����غ����ذي����ة م����ارت����ن 
من  روت���ك���وف�������ص���ك���ي 
اأك�����ادمي�����ي�����ة احل���ي���اة 
مدينة  يف  ال�صحية 
االأملانية،  اأوب��رور���ص��ل 
ف������وائ������د ال����زب����ي����ب: 
مبثابة  الزبيب  يعد 

حلوى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإال اأن ذلك ال يت�صبب يف ت�صقق  املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ال  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه وال يوجد اأي داع ال�صتخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  االإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ض  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  االأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

 ذات �صباح م�صرق جميل زاده هدوء البحر جماال جاء احد امل�صطافني مبكرا لينعم بهذا الهدوء فجل�ض على 
ال�صاطئ ي�صتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �صمكة �صخمة لكنه كان دولفينا جميال رمادي 
اللون كان كمن يلهو يف عر�ض البحر فهو يقفز عاليا ثم يعود اإىل املاء فيطفو من جديد م�صدرا �صوتا وكاأنه 
املياه  املاء ووقف ينظر للدولفني وكانت  اإىل  ال�صاطئ وو�صل  ينادي على من يجل�ض هناك، قام الرجل فعرب 
تغطي و�صطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن الدولفني اقرتب واخذ يف هز راأ�صه ثم 
عاد اأدراجه اإىل املاء وهو ينظر اإىل الرجل فاأح�ض انه يريد ان يقول له �صيئا.. ورغم ده�صته قال ملاذا اأخاف انا 
�صباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما وراءه بالفعل نزل الرجل اإىل املاء وحيثما يختفي الدولفني غط�ض 
الرجل وراءه وعلى عمق لي�ض بكثري راأى الرجل دولفينا �صغريا جميال وقد انح�صر ج�صده و�صط حطام مركب 
�صغرية وال ي�صتطيع منها فكاكا ففهم ملاذا كان الدولفني يفعل ذلك انه يطلب النجدة، �صعد الرجل اإىل �صطح 
املاء لياأخذ نف�صا عميقا ثم نزل مرة اخرى اإىل املاء وقام بعمل �صعب لكنه جيد وانقذ على اثره ذلك امل�صكني 
كان  ف��رتة  وبعد  ي�صرتيح  وجل�ض  ال�صاطئ  اإىل  و�صبح  امل��اء  �صطح  اإىل  م�صرعا  و�صعد  الأم��ه  �صلمه  ثم  ال�صغري 
الدولفني و�صغريه يقفزان فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل ان يعود الرجل اإىل مكانه مرة اخرى 
فو�صع كر�صيه وجل�ض لل�صيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان الدولفني يلقي عليه التحية ببع�ض القفزات 
اجلميلة ا�صعدت �صاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�صته هذه التي مل يفز فيها اال بب�صع �صمكات �صغريات.. وبعد 
م�صي وقت فوجئ الرجل بالدولفني وقد قفز على �صطح املاء ويف فمه �صمكة كبرية �صبح بها قريبا من الرجل 
وكاأنه يقدمها هدية ف�صحك الرجل كثريا وقال اأ�صكرك كثريا لكن يا عزيزي هديتك هذه معناها اأنني بالفعل 

اأ�صتطيع ان اقول الدولفني �صديقي.

اأعلنت الدكتورة اآنا �صتيف، اأخ�صائية علم النف�ض، مدربة مركز 
Secrets للرتبية اجلن�صية والعائلية مبو�صكو، اأن اأعرا�ض 
املزمن هي الالمباالة وال�صداع والت�صنجات  التعب  متالزمة 
 ،Lenta.Ru الع�صلية. وت�صري االأخ�صائية، يف حديث ملوقع
االإن�صان  تاأثري هائل يف �صحة  املزمن  التعب  اأن ملتالزمة  اإىل 
اإرهاق  ومنط ونوعية حياته. وب�صببها يكون اجل�صم يف حالة 

دائم، ما يوؤدي اإىل انخفا�ض ن�صاطه البدين والعقلي.
ي��ع��اين ال�صخ�ض م��ن ه���ذه احل��ال��ة عدة  اأن  وت�����ص��ي��ف، مي��ك��ن 
�صنوات، حتى بعد اأن يق�صي اإجازة طويلة. وتثري هذه احلالة 
ال�صعور  فيها  مب��ا  خمتلفة  م�صاعر  امل�����ص��اب  ال�صخ�ض  ل��دى 
بالظلم والغ�صب والتهيج. ووفقا لها، هناك بع�ض االأعرا�ض، 

عند ظهورها يجب ا�صت�صارة الطبيب االأخ�صائي فورا.
وتقول، "تن�صب اإىل االأعرا�ض التي ت�صري اإىل متالزمة التعب 

امل��زم��ن: ت��ك��رر ال�����ص��داع، ال��دوخ��ة، ال��الم��ب��االة، ن��وب��ات ت�صارع 
اجل�صم.  اأن��ح��اء  جميع  يف  واأمل  ع�صلية  ت�صنجات  ال��ن��ب�����ض، 
منظومة  فعالية  انخفا�ض  ال�صديد،  االره���اق  حالة  وت�صبب 
املناعة، ما يوؤدي اإىل تكرر االإ�صابة باأمرا�ض الربد امل�صحوبة 

بارتفاع درجة حرارة اجل�صم وت�صخم العقد الليمفاوية".
م�صحوبة  املزمن  التعب  متالزمة  تكون  ما  غالباً  وت�صيف، 
باالأرق وتدهور حاد يف احلالة النف�صية والعاطفية و�صواًل اإىل 
وانخفا�ض  املربر  غري  الغ�صب  من  متكررة  ونوبات  االكتئاب 
ظهور  عند  �صتيف،  وتن�صح  املعرفية.  ال��ق��درات  يف  ملحوظ 
مثل هذه االأعرا�ض، يجب االنتباه اإىل النظام الغذائي وبدء 
اأث��ن��اء العمل  مم��ار���ص��ة الن�صاط ال��ب��دين واأخ���ذ ف���رتات راح���ة 
الطبيب  ا�صت�صارة  ال�����ص��روري  وم��ن  الطبيعة  اإىل  واخل����روج 

االأخ�صائي.

ما هي اأعرا�ض متالزمة التعب املزمن؟

الزوار يلتقطون �سورا للنحت امل�سمى »عاطفة غريبة« خالل العر�ص ال�سحفي ملعر�ص الفنانة الأ�سرتالية 
باتري�سيا بيت�سينيني يف متحف العلوم والفنون يف �سنغافورة. ا ف ب


