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ارتباط غريب بني الباركن�سون واملنتجات قليلة الد�سم
من  امل�صنوعة  احللويات  تناول  اأن  اإىل  جديدة  درا�صات  نتائج  اأ�صارت 
منتجات الألبان قليلة الد�صم، مثل الزبادي املجمد، قد تكون �صارة 
ب�صحة الدماغ. ووجد الباحثون اأن الأ�صخا�ص الذين يختارون منتجا 
واحدا فقط من منتجات الألبان قليلة الد�صم يوميا ميكن اأن يزيدوا 
باملقارنة  الثلث،  م��ن  ب��اأك��ر  باركن�صون  مبر�ص  الإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن 
الد�صم يف  األبان واحد قليل  اأقل من منتج  ياأكلون  الذين  اأولئك  مع 
الألبان  تناول منتجات  زاد  كلما  اأنه  اإىل  الباحثون  الأ�صبوع. وخل�ص 
قليلة الد�صم، زادت فر�صة الإ�صابة مبر�ص باركن�صون يف مرحلة ما من 
مراحل احلياة. ونظرت الدرا�صة، التي ُن�صرت يف جملة "نورولوجي"، 
 120 ال�صحية لأكر من  واملعلومات  الألبان  ا�صتهالك منتجات  يف 
اأن تناول  ال��ب��اح��ث��ون  ت��ق��ري��ب��ا. ولح���ظ  ع��ام��ا   25 مل���دة  األ���ف �صخ�ص 
بل هناك  باركن�صون،  ي�صبب مر�ص  الد�صم ل  الألبان قليلة  منتجات 
نوع من الرتباط بني املر�ص و"كمية" منتجات الألبان التي يتناولها 
الفرد، اإل اأن �صبب هذا الت�صال يف الواقع ل يزال غري وا�صح. وقال 
التي  القدمية  ال�صحية  الن�صائح  اإن ذاك الرتباط يتحدى  اخلرباء 
تدعو للتخل�ص من الدهون يف الوجبات الغذائية. ومر�ص باركن�صون 
والت�صلب  الهتزاز  مثل  م�صاكل  ي�صبب  الدماغ،  على  توؤثر  حالة  هو 

التي تزداد �صوءا مبرور الوقت.

ال�سرطان اخلفي.. درا�سة حتذر من خماطر الو�سم
حذرت درا�صة طبية حديثة من اأ�صرار حرب الو�صوم واإمكانية ت�صببه 

بال�صرطان لحتوائه على مواد كيميائية �صامة.
ووجد علماء يف جامعة ولية نيويورك، اأن ن�صف عينات اأحبار الو�صوم 
التي فح�صوها )56 عينة(، احتوت على مركبات "اآزو"، والتي تتحلل 
حتت ال�صوء فوق البنف�صجي - املنبعث يف �صوء ال�صم�ص - اإىل مواد 
كيميائية م�صببة لل�صرطان. واأ�صار العلماء اإىل اأن العديد من الأحبار 
احتوت على ج�صيمات يقل حجمها عن 100 نانومرت، مبقدورها اأن 
تدخل يف نواة اخللية وت�صبب طفرات �صرطانية. كذلك قال العلماء 
اإن ال�صخ�ص الذي يح�صل على و�صم معّر�ص خلطر الإ�صابة بعدوى 
بكتريية ب�صبب اخرتاق اجللد، اأو الإ�صابة مبر�ص ينتقل عن طريق 
يف  امل�صتخدمة  امل��ع��دات  تنظيف  يتم  مل  اإذا  الكبد،  التهاب  مثل  ال��دم 
للجمعية  اجتماع  خالل  العلماء  وا�صتعر�ص  �صحيح.  ب�صكل  العملية 
اأن  اأو�صحت  التي  درا�صتهم  نتائج  �صيكاغو،  يف  الأمريكية  الكيميائية 
اأ�صباغ الو�صم حتتوي مركبات ل تكون مدرجة على املل�صق اخلا�ص 
باملكونات مثل ثاين الآزو واأك�صيد التيتانيوم والإيثانول الذي ي�صاعد 
ت�صبح  ق��د  امل��رك��ب��ات  ه��ذه  ف���اإن مثل  العلماء  ووف���ق  ال���دم.  ترقيق  يف 

م�صرطنة اإن تعر�صت لل�صم�ص اأو البكترييا.

علماء يطورون غذاء ثوريا من الدود
الأم��ر مقززا للكثريين، لكن باحثني يف كوريا اجلنوبية،  رمبا يبدو 
باللحم من حيث  �صبيه  اإنهم متكنوا من تطوير غذاء  قالوا موؤخرا 
املذاق، لكنه م�صنوع من الدود، فيما ي�صهد العامل اأزمة غذاء ت�صتوجب 

البحث عن بدائل تخفف ال�صغط على املوارد املتاحة.
وبح�صب �صحيفة "ديلي ميل"، فاإن باحثني من جامعة "وونك وانغ" 
عن  الدقيق"،  ب�"دودة  يعرف  مما  غ��ذاء  ح�صروا  اجلنوبية،  الكورية 

طريق مزجها بال�صكر، فاأ�صحى مذاقها �صبيها باللحم.
النوع من  لهذا  دقيق  ب��اإج��راء حتليل  ب��دوؤوا  اأنهم  الباحثون  واأو���ص��ح 
الدود، ثم طوروه وجعلوه قابال لالأكل، لأن مذاقه بات م�صجعا، على 

حّد قولهم.
واأعرب العلماء عن اأملهم يف اأن ت�صل فكرتهم اإىل مرحلة الت�صويق، 
ال��دود مبثابة طعام لهم، حتى واإن بدا  ا�صتهالك  النا�ص على  فيقبل 

الأمر غريبا.
وتاأتي هذه اخلطوة فيما ت�صجع منظمة الأمم املتحدة على ا�صتخدام 
احل�صرات يف �صناعة الغذاء، و�صط توقعات باأن ي�صل عدد �صكان العامل 

اإىل 9.7 مليار ن�صمة بحلول �صنة 2050.
واأورد تقرير �صابق �صدر عن الأمم املتحدة يف 2021، اأنه من �صاأن 
ا�صتهالك احل�صرات القابلة لالأكل، اأن يح�صن اأمد احلياة وي�صاهم يف 
بالبيئة من  تلحق  التي  الأ���ص��رار  تقليل  الغذائي، ف�صال عن  الأم��ن 

جراء الإقبال على امل�صادر التقليدية للربوتني.
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اأول �سخ�ص ي�ساب بكورونا 
والإيدز وجدري القردة معا

بات اإيطايل يبلغ من العمر 36 عاما، اأول �صخ�ص يف العامل تثبت اإ�صابته 
بفريو�ص جدري القردة وكوفيد19- ونق�ص املناعة املكت�صب "الإيدز"، يف 

الوقت نف�صه.
الإيطايل  اإ���ص��اب��ة  بكيفية  ت��ت��ع��ل��ق  ت��ف��ا���ص��ي��ل  "العدوى"  جم��ل��ة  ون�����ص��رت 

بالفريو�صات الثالث دون الك�صف عن ا�صمه.
وقالت املجلة، اإن الرجل بداأ يعاين من التعب واحلمى والتهاب احللق بعد 
 20 16 اإىل  اإ�صبانيا التي زاره��ا من  اأي��ام من عودته من رحلة اإىل  ت�صعة 

يونيو 2022، حيث اأقام هناك عالقة مع رجال.
ويف الثاين من يوليو، ك�صف اختبار اإ�صابة الرجل بكوفيد19-، وبداأ طفح 

جلدي يف ذراعه الي�صرى بالظهور يف ع�صر اليوم نف�صه.
وظهرت حوي�صالت �صغرية موؤملة حماطة بطفح جلدي على جذع الرجل 

واأطرافه ال�صفلية ووجهه وع�صالته يف اليوم التايل.
اأكرب وتطورت اإىل برات،  5 يوليو، انت�صرت احلوي�صالت ب�صكل  وبحلول 
الأم��ر الذي جعل الرجل يتجه لق�صم الطوارئ يف م�صت�صفى جامعة �صان 

ماركو يف كاتانيا باإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمرا�ص املعدية.
وب��ع��د فح�صه يف وح���دة الأم��را���ص امل��ع��دي��ة، تبني اإ���ص��اب��ة ال��رج��ل بجدري 

القردة، وفقما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
املنقولة  الأمرا�ص  عن  بالك�صف  تتعلق  لفحو�صات  املري�ص  اأخ�صع  كذلك 

بالت�صال اجلن�صي، لتثبت اإ�صابته بالإيدز.

�سر اخللل الذي �سرب في�سبوك
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ة  ���ص��ه��دت 
الأربعاء  الأول  اأم�ص  خلال  "في�صبوك" 
�صفحات  ع���ل���ى  م�������ص���ك���الت  يف  ت�����ص��ب��ب 
اأكدته  م��ا  وه��و  امل�صتخدمني،  م��ن  كثري 
ملوقع  "ميتا"  الأم  ال�صركة  يف  م�صوؤولة 
اأن  اإىل  م�صرية  عربية"،  نيوز  "�صكاي 

امل�صكلة عوجلت �صريعا.
موقع  وك���ذل���ك  امل��ن�����ص��ة  رواد  وح�����ص��ب 
تتبع  يف  املتخ�ص�ص  ديتكتور"  "داون 
اأعطال الإنرتنت، فاإن الكثريين فوجئوا 
�صفحات  ع���ل���ى  واإع�����الن�����ات  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
امل�صاهري تظهر على �صفحات م�صتخدمي 
"في�صبوك"، حتى من دون اأن يكونوا من 

متابعي هوؤلء امل�صاهري.
امل�صكلة  ديتكتور" اإن  "داون  موقع  وقال 
خلال  و�صملت  �صاعتني،  لنحو  ا�صتمرت 
بع�ص  ل����دى  "في�صبوك"  خ���دم���ات  يف 

امل�صتخدمني يف اأنحاء العامل.
توا�صل  عربية"  ن��ي��وز  "�صكاي  م��وق��ع 
ع��رب ال��ربي��د الإل���ك���رتوين م��ع م�صوؤولة 
ملنطقة  والبتكارية  التقنية  الت�صالت 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا يف 
"ميتا" كارين عارف، التي اأكدت حدوث 

م�صكلة بالفعل.

هل ميكن للم�سي اأن 
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اأن  "فرويندين" الأمل��ان��ي��ة  ت�صري جملة  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  ويف 
ل��ت��ن��اول اخليار  ال�����ص��خ�����ص  ت��دف��ع  اأ���ص��ب��اب  ه��ن��اك خم�صة 

بق�صوره.
 اأما عن اأول هذه الأ�صباب فهي اأنه جيد لنق�ص الطاقة، 
ب�صكل  تتواجد  التي  بالفيتامينات  غني  اخليار  اإن  حيث 
بق�صوره  اخليار  تناول  يف�صل  لذلك،  ق�صوره.  يف  اأ�صا�صي 

ب�صكل يومي للح�صول على دفعة من الطاقة.
ث��ان��ي��ا، يعترب ت��ن��اول اخل��ي��ار م��ن الأط��ع��م��ة اجل��ي��دة جدا 
ق�صوره  يف  امل��وج��ود  البوتا�صيوم  يقلل  اإذ  القلب،  ل�صحة 

ب�صكل خا�ص من ارتفاع �صغط الدم.
حيث  ال�صموم،  �صد  اجل��ي��دة  الأطعمة  م��ن  اخل��ي��ار  ثالثا، 
ت�����ص��اع��د ق�����ص��ور اخل���ي���ار ع��ل��ى ���ص��ح��ة اجل���ه���از اله�صمي. 
األياف قابلة للذوبان  البكتني وهي  ويحتوي اخليار على 
من  ال�صموم  ط��رد  م��ن  ومتكن  اخل��ي��ار  ق�صور  يف  تتواجد 

اجل�صم.
ي�صار اإىل اأن درا�صة �صابقة �صادرة عن كلية الطب بجامعة 
ولية بن�صلفانيا الأمريكية اأو�صت باإ�صافة اخليار اإىل عدة 
لحتوائه  الإم�صاك  من  التخفيف  يف  ي�صاعد  لأنه  اأطباق 
على األياف مفيدة ون�صبة كبرية من املاء، ح�صب ما ذكره 

موقع "اإيت دي�ص"، الذي يعنى بالأخبار ال�صحية.
راب���ع���ا، ي�����ص��اع��د ت���ن���اول اخل���ي���ار يف احل���ف���اظ ع��ل��ى مظهر 

ت��ع��م��ل م�������ص���ادات الأك�صدة  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث  ���ص��اب 
عملية  اإب��ط��اء  على  اخل��ي��ار  ق�صور  يف  امل��وج��ودة  الطبيعية 
جملة  موقع  اأورد  ما  ح�صب  الإن�صان،  جل�صم  ال�صيخوخة 

" فرويندين".
يف   95 نحو  اإىل  ت�صل  بن�صبة  امل��اء  على  اخليار  ويحتوي 
ي��زود اجل�صم مبا  يومي  ب�صكل  تناول اخليار  اأن  اإذ  املائة، 

يحتاجه من �صوائل، ح�صب موقع "اإيت دي�ص".
خام�صا، ت�صري جملة "فرويندين" اأن ق�صور اخليار مهمة 
ل�صحة العيون، اإذ يحتوي على البيتا كاروتني املفيدة جدا 

ل�صحة العيون.

اخليار ..ثمرة فريدة للتنحيف وحرق الدهون
ي�صعى كثريون عرب طرق متعددة للحمية بغية تخفي�ص 
الوزن. بيد اأن ال�صر قد يكمن يف نبتة متوفرة يف منازلنا. 
ول  اخل�صار  اأك��ل  من  بالإكثار  التغذية  خ��رباء  ين�صح  اإذ 
التنحيف  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  ي�����ص��اه��م  ال����ذي  اخل��ي��ار  �صيما 

والتخل�ص من الوزن الزائد.
ي��ع��ت��رب اخل���ي���ار م���ن اأف�����ص��ل اخل�����ص��ار واأك����ره����ا فعالية 
للمرء  وميكن  ال��زائ��د.  ال���وزن  م��ن  والتخل�ص  للتنحيف 
اأن يقرر بنف�صه ال�صرعة املنا�صبة له لتخفيف وزنه، حيث 
ميكنه اأن يفقد كل يوم كيلوغراما اأو كل اأ�صبوع كيلوغراما، 

ح�صب موقع "بيلد دير فراو" الأملاين.
الوجبات  مع  اخليار  تناول  على  والرتكيز  الإك��ث��ار  ل��دى 
كيلوغرام.  م��ن  التخل�ص  ميكن  احلمية،  اأث��ن��اء  ال��ث��الث 

فاخليار منا�صب وفعال جدا حلرق اخلاليا الدهنية.
اأما اإذا اأراد املرء تخفيف وزنه ببطء، فيمكن اأن يركز على 
الع�صاء،  اأو  ال��غ��داء  اإح���دى و�صفات اخل��ي��ار خ��الل وج��ب��ة 
وهكذا ميكن التخل�ص خالل اأ�صبوع من كيلوغرام واحد.

على  ت�صاعد  والتي  اخليار  يف  املتوفرة  الفعالة  امل��واد  اأم��ا 
"بيلد  موقع  اأورده  ما  ح�صب  اأهمها  فمن  ال��ده��ون  ح��رق 
دير فراو": املادة املرة، التي تن�صط الكبد وحترق الدهون 
ترترونيك،  احللويات. حم�ص  اأكل  يف  الرغبة  وحتد من 
اإىل  ال��ك��رب��وه��ي��درات  حت��وي��ل  على  اجل�صم  ي�صاعد  ال���ذي 
البكرتيا  تقتل  ان��زمي��ات،  ك��ده��ون.  تخزينها  ب��دل  طاقة 
 95 امل��اء، حيث تبلغ ن�صبته  الأمعاء وتنظفها.  امل�صرة يف 
اأي�صا على م��واد م�صاعدة  ال��ذي يحتوي  باملائة يف اخليار 

لله�صم وعملية الأي�ص.
ويف�صل اأن يكون اخليار طازجا و�صغريا وتخزينه لوحده 
ايثليلني،  الن�صج  غ��از  تطلق  التي  الطماطم  ع��ن  بعيدا 
الذي يف�صد اخليار ب�صرعة. ويجب اأكل اخليار مع ق�صره، 
حيث اأن املواد الفعالة املوجودة يف اخليار تقع حتت ق�صرته 

مبا�صرة، لذا يكفي غ�صله جيدا قبل الأكل.

�سيارة كهربائية ميكنها اإنارة 
منزلك عند انقطاع التيار

 Ford F-150 ���ص��ي��ارة  ح�صلت 
الكهربائية   Lightning
ع��ل��ى م��ي��زة ف���ري���دة جت��ع��ل��ه��ا ق���ادرة 
ع��ل��ى ت���زوي���د امل���ن���زل ب��ال��ك��ه��رب��اء يف 
ح���ال ان��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ع��ن��ه. ومع 
الكهربائية،  املركبات  �صيوع  تزايد 
اأ���ص��ب��ح ه��ذا احل��ل لن��ق��ط��اع التيار 
ال���واق���ع  اإىل  اأق��������رب  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
عن  �صادر  لتقرير  ووفقاً  اليومي. 
Car and Driver مت تزويد 
احلديثة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ص��ي��ارات 
ب�������ص���ح���ن ث����ن����ائ����ي الجت������������اه، مما 
كال  يف  ب��ال��ت��ح��رك  ل��ل��ط��اق��ة  ي�صمح 
الجت��اه��ني م��ن ال��ب��ط��اري��ات. ومع 
ي��ك��ون من  ال��ع��م��ل، ق��د  القليل م��ن 
وظائف  بع�ص  ت�صغيل  حتى  املمكن 
�صيارة  بتزويد  املنزل. وقامت فورد 
يتمكنها  بطريقة   Lightning
احتياطية  ك��ب��ط��اري��ة  ت��ع��م��ل  ب�����اأن 
�صخمة للمنزل. ون�صرت قناة فورد 
يو�صح  فيديو  يوتيوب مقطع  على 
لل�صماح  ال�صيارة  احتياجات  جميع 
لها باإعادة الطاقة اإىل املنزل. ووفقاً 
 Charge اإىل  �صتحتاج  لل�صركة، 
قيا�صي  وه���و   Station Pro
ال�صيارات،  النوع من  لهذا  بالن�صبة 
دولرات.   1310 ح��وايل  وبتكلفة 
التكامل  ن��ظ��ام  اإىل  ���ص��ت��ح��ت��اج  ك��م��ا 
 3895 بتكلفة  ف���ورد  م��ن  امل��ن��زيل 
هذه  اإن  ف������ورد  وت����ق����ول  دولراً. 
ل�صحن  تلقائياً  �صتعود  التجهيزات 
الطاقة،  ا���ص��ت��ع��ادة  ع��ن��د  ال�����ص��ي��ارة 

بح�صب موقع �صال�ص غري.

كروا�سون دائري حم�سو 
بالكرمية.. اأحدث �سيحة 
اأ���ص��ب��ح ك���روا����ص���ون دائ�����ري حم�صو 
ب���ال���ك���رمي���ة ح���دي���ث ال�������ص���اع���ة هذا 
ن���ي���وي���ورك  م���دي���ن���ة  ال�������ص���ي���ف يف 
الأمريكية وعلى من�صات التوا�صل 

الجتماعي.
يحمل الكروا�صون اجلديد ا�صم )ذا 
الدونات  وه��و مي��زج بني  �صوبرمي( 
الإق����ب����ال  واأدى  وال�����ك�����روا������ص�����ون، 
ال�صديد عليه منذ طرحه للبيع يف 
اأبريل ني�صان اإىل وقوف الزبائن يف 
اأمام مقهى وخمبز  �صفوف طويلة 

لفاييت جراند الذي يقدمه.
واأث����ار ال��ك��روا���ص��ون اجل��دي��د �صجة 
اأي�صا على من�صات توا�صل اجتماعي 
منها تيك توك واإن�صتجرام، اإذ ن�صر 
ع�صاقه مقاطع م�صورة للمخبوزات 
اللذيذة، وعر�صوا على م�صاهديهم 
م����ظ����ه����ره����ا ال���������ص����ه����ي وك�����رمي�����ة 

ال�صيكولتة املن�صابة من داخلها.

خم�سة اأ�سباب لتناول اخليار بق�سوره

فيما يعد اخليار من الأطعمة ال�صحية للغاية والتي ين�صح 
بتناولها يوميا، تتفاوت طريقة اأكله وحت�صريه بني النا�س 
ما قد يقلل ال�صتفادة من كل فوائده اجلمة على ال�صحة. 

اإليك خم�صة اأ�صباب لتناول اخليار بق�صوره.
ُيعد تناول اخليار من العادات اليومية ملاليني النا�س حول 
العامل. وين�صح بتناول اخليار ب�صكل يومي ملا له من فوائد 
اأ�صبحت  التي  الإن�صان،  �صحة  على  بال�صحرية  تو�صف 

ب�صبب  الأخييرية  العقود  يف  اأكيير  ب�صكل  مهددة 
احلياة  و�صغوطات  ال�صيئة،  الأكيييل  عيييادات 

امل�صتمرة.
النا�س،  اأكل اخليار بني  وتتفاوت طرق 

على  يقطعه  اأن  البع�س  يف�صل  اإذ 
�صلطة  يف  �ييصييغييرية  قييطييع  �ييصييكييل 
البع�س  ي�صنع  فيما  متنوعة، 
م�صروبا  وامليياء  اخليار  من  الآخيير 

له فوائد �صحية جمة. بيد اأن طريقة تناول اخليار 
مهمة جدا من اأجل ال�صتفادة من كل منافعه.

يتكون الأرز بالكامل من الكربوهيدرات ويحتوي 
ل�"هيلث  وفًقا  ولكن  ال��ربوت��ني.  من  القليل  على 
البني  الأرز  ي��ح��ت��وي   ،Healthline لين" 
على اأجزاء من حبة الأرز اأكر من الأرز الأبي�ص، 
مما  كاملة،  حبة  عن  عبارة  البني  الأرز  اإن  حيث 
النخالة  على  ت�صتمل  البني  الأرز  حبة  اأن  يعني 
ال��ل��ي��ف��ي��ة وال���ب���ذرة ب��ي��ن��م��ا ل حت��ت��وي ح��ب��ة الأرز 
الأبي�ص عليهما، بح�صب ما ن�صره موقع "تي�صتنغ 

.Tasting Table "تيبل
وجتعل النخالة والبذرة الأرز البني اأ�صخم قلياًل 
ال�صبب  اأنهما  كما  م�صًغا.  اأكر  قواًما  ومتنحانه 
يف اأن طهي الأرز البني ي�صتغرق وقًتا اأطول قلياًل 

مما ي�صتغرقه الأبي�ص.
كلينك"،  "كليفالند  ملوقع  ووف��ًق��ا 
البني  الأرز  وج����ذر  ن��خ��ال��ة  ت��وف��ر 

ك��م��ي��ة ج���ي���دة م���ن الأل����ي����اف وبع�ص 
لالأكل  ال��ل��ذي��ذة  والفيتامينات  امل��ع��ادن 

�صحي.  غذائي  لنظام  اأ�صا�صية  مكونات  وهي 
ميكن العثور على فيتامينات B1 وB6 يف الأرز 

املغني�صيوم  مثل  الأ�صا�صية  املعادن  وكذلك  البني، 
واملنغنيز. كما اأن لالأرز البني تاأثريا اإ�صافيا يتمثل 
يف منح �صعور بال�صبع اأكر من الأرز الأبي�ص، مما 

ميكن اأن يثبط الإفراط يف تناول الطعام.
ورمبا ل تتوافر كل هذه الفوائد ال�صحية يف الأرز 
الأبي�ص، لكن هذا ل يعني اأن تناوله باعتدال هو 
لين"  "هيلث  موقع  ي�صري  �صحي.  غري  ت�صرف 
اإىل اأن الأرز الأبي�ص اأ�صهل يف اله�صم من البني، 
مما يجعله اأف�صل لالأ�صخا�ص الذين يعانون من 
باإمكانه  ي���زال  ول  اله�صمي،  اجل��ه��از  يف  م�صاكل 

توفري بع�ص التغذية.

هل تعرف الفارق بني الأرز 
الأبي�ص والبني؟
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�ش�ؤون حملية

طالبات من جامعة الإمارات يح�سدن املراكز الأوىل يف م�سابقة للرتجمة بكوريا

اأطفال ال�سارقة تنظم برناجمها ال�سيفي يف احلمرية

•• العني- الفجر

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  م��ن  ط��ال��ب��ات  ح�صدت 
امل�صورة  الق�ص�ص  كتب  ترجمة  م�صابقة  يف  الأوىل  املراكز 
اجلمعية  نظمتها  والتي   ،2022 لعام  والعربية  الكورية 
ال���ك���وري���ة لالأطفال  ال��ك��ت��ب  ال��ع��رب��ي��ة وجم��ل�����ص  ال���ك���وري���ة 
وال�صباب حتت رعاية وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية يف 

�صيئول بكوريا.
الكوري يف  الفرعي  التخ�ص�ص  �صاركت طالبات  قد  وكانت 

الإن�صانية والجتماعية  العلوم  بكلية  والآداب  اللغات  ق�صم 
يف هذه امل�صابقة عرب )تطبيق زوم( حيث فازت الطالبة مها 
الطالبة  الثاين  املركز  نالت  الأول، فيما  باملركز  املن�صوري 
�صمايل املر�صدي، وفازت الطالبتان فاطمة النقبي و ب�صاير 

اليافعي باملركز الثالث.
اللغات  ق�صم  -رئ��ي�����ص  الطنيجي  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
والآداب بكلية العلوم الإن�صانية والجتماعية -: "من املهم 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  يف  للم�صاركة  الفر�صة  الطلبة  منح 
امل�صابقات الدولية، وهو ما حتر�ص عليه جامعة الإمارات 

لدعم واإثراء خربات الطلبة.
واأ�صافت الطنيجي: "اأنا فخورة مبثل هذه الإجنازات التي 
النجاحات  �صل�صلة من  الفوز �صمن  فهذا  يحققها طلبتنا، 
مما  الأوىل،  امل��راك��ز  فيها  وح��ق��ق��وا  طلبتنا  خا�صها  ال��ت��ي 
يربز الدور الذي تقوم به جامعة الإم��ارات يف اإعداد طلبة 

متميزين يف جمال تخ�ص�صهم."
واعتربت الطالبات اأن هذا الفوز هو فر�صة ممتازة لتطبيق 
من  دولية  خ��ربات  على  واحل�صول   ، الأكادميية  درا�صتهن 
امل�صابقات، كما اعتربن  امل�صاركة يف مثل هذه  اإتاحة  خالل 

امل�صابقة حتدي ممتاز لختبار املهارات واخلربات.
ي��ج��در ب��ال��ذك��ر اأن���ه مت ع��ق��د ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز م�صابقة 
ال��ك��وري��ة وال��ع��رب��ي��ة يوم  امل�����ص��ورة  ك��ت��ب الق�ص�ص  ت��رج��م��ة 
عرب  افرتا�صيا   2022 اغ�صط�ص،   18 امل��واف��ق  اخلمي�ص 
من  طالبا   31 امل�صابقة  ه��ذه  يف  �صارك  حيث  زوم،  تطبيق 
ب��رن��ام��ج ال��ل��غ��ة ال��ك��وري��ة م��ن ع���دة ج��ام��ع��ات وال��ت��ي �صملت 
جامعة  الأردن،  جامعة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  جامعة 
عني �صم�ص وجامعة اأ�صوان من م�صر، وطالب ق�صم اللغة 

العربية من 6 جامعات كورية. 

•• ال�شارقة-الفجر

ل�صناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة  اأطفال  نظمت 
بالأن�صطة  ح��اف��اًل  �صيفياً  ب��رن��اجم��اً  املبتكرين  و  ال��ق��ادة 
والور�ص لأطفال احلمرية خالل الفرتة من 20 اإىل 25 

احلمرية  �صاحية  جمل�ص  يف  ذل��ك  و  اجل����اري،  اأغ�صط�ص 
ال��ع��م��ري��ة من  ال��ف��ئ��ة  م�صتهدفًة م��ن خ��الل��ه الأط���ف���ال يف  

. �صنة   12-6
ا�صتمل الربنامج على جمموعة وا�صعة من الور�ص الفنية 
من  احلياتية  مهاراتهم  تنمية  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  وال��ور���ص 

اأبرزها:ور�صة النحت بال�صل�صال التي تعلم خاللها الأطفال 
على  الر�صم  ور�صة  و  وتلوينه،  الطني  ت�صكيل  كيفية  على 
الكانف�ص، حيث تعرف الأطفال على هذا النوع من الفنون 
الكانف�ص ومن  املنا�صبة لقما�ص  الأل��وان  ا�صتخدام  و كيفية 
ثم قاموا بت�صميم حقائب مميزة بلم�صاتهم الإبداعية؛ اأما 

يف ور�صة �صكب الأل��وان فقد متكنوا من اإنتاج لوحات فنية 
اأ�صا�صيات  على  ت��درب��وا  العطور  �صناعة  ور�صة  ويف  زاه��ي��ة؛ 
كما  مب�صطة؛  و  �صهلة  بطريقة  العطرية  الزيوت  ت�صنيع 
بيئة  الوجبات يف  الطهي وحت�صري  الأطفال مهارات  تعلم 

اآمنة. 

ال�صارقة تهدف من خالل هذا  اأطفال  اأن  بالذكر  اجلدير 
على  وحتفيزهم  الأط��ف��ال  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
الإب��داع و الإبتكار و ت�صخري طاقاتهم يف الفرتة ال�صيفية 
للو�صول  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ف��ائ��دة؛  بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا 

لأكرب �صريحة من الأطفال على م�صتوى الإمارة.

تد�سني حملة توزيع احلقيبة املدر�سية على الطالب من مر�سى ال�سرطان واأ�سر امل�سابني
•• راأ�س اخليمة – الفجر

توزيع  حملة  اخليمة  راأ����ص  مكتب  لل�صرطان  الإم����ارات  جمعية  د�صنت   
الطالب  على   ،"  2023  �  2022" الدرا�صي  للعام  املدر�صية  احلقيبة 
من مر�صى ال�صرطان واأبناء  اأ�صر امل�صابني،  وذلك �صمن  مبادرة بعنوان  
"حقيبة مدر�صتك معنا" التي تهدف اإىل تخفيف الأعباء املادية عن هذه 

الأ�صر  اأو الذين فقدوا رب الأ�صرة جراء املر�ص.
واأكدت مهرة  حممد بن �صراي مدير مكتب اجلمعية يف راأ�ص اخليمة على 
اأهمية اللتفات لالأطفال املر�صى وا�صرهم  وتوفري احلقيبة وامل�صتلزمات 

الدرا�صية للطالب مع قرب اإنطالقة مو�صم العام الدرا�صي.
اإىل  خري"  قدمها  " ف��اع��ل  م��ن  ج���اءت  امل�صاهمة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرية 
جمعية الإمارات لل�صرطان، وت�صمل توزيع حوايل 80 حقيبة يف مناطق 
واإدخال  الدولة  اأر�ص  على  املقيمة  املتعففة  الأ�صر  لإ�صعاد  راأ�ص اخليمة 
الفرحة اإىل نفو�صهم واإ�صعارهم بالهتمام وم�صاندتهم ورعايتهم �صمن 
مر�صى  ودع��م  مل�صاندة  اجلمعية  بها  تقوم  التي  الجتماعية  امل�صوؤولية 

ال�صرطان .

�سرطة اأبوظبي تختتم الن�سخة الثالثة حلملة �سّيف باأمانمدير عام �سرطة اأبوظبي يلتقي املتعاملني مبركز �سرطة م�سفح
••  اأبوظبي-الفجر

 التقى �صعادة اللواء مكتوم علي ال�صريفي 
املتعاملني  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  ع����ام  م��دي��ر 
يف  ال�صرطية  ل��ل��خ��دم��ات  تقدميهم  اأث��ن��اء 
اإجناز  يف  "م�صفح" و�صارك  �صرطة  مركز 
وفاعلية  ك��ف��اءة  على  وال��وق��وف  املعامالت 

اإجراءات الإجناز .
املتعاملني  م���الح���ظ���ات  اإىل  وا����ص���ت���م���ع    
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا يف تقدمي 
اخلدمات وتعرف اإىل توقعاتهم وتطلعاتهم 
حول  ومقرتحاتهم  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  م��ن 
اخلدمات املقدمة لهم وتاأتي الزيارة �صمن 

املبادرة احلكومية "يف امليدان".
ووجه بتقدمي كافة الت�صهيالت للمتعاملني 
يف اإجناز معامالتهم واإ�صعادهم والتح�صني 
�صرطة  مركز  يف  املتعامل  لرحلة  امل�صتمر 
"م�صفح"، كما اأثنى اجلمهور على اهتمام 
باخلدمات  ب���الرت���ق���اء  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة 

املقدمة .
�صرطة  م���رك���ز  و����ص���ب���اط  م���دي���ر  وح�����ث   
التح�صني  جهود  موا�صلة  على  "م�صفح" 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف ومتكني  وال��ت��ط��وي��ر 
جميع العاملني يف ال�صف الأمامي لتعزيز 
�صرطة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا  املتعاملني،  جتربة 
اأبوظبي بالرتكيز على املتعاملني وحت�صني 
جتربتهم لتقدمي خدمات مبتكرة وعالية 
والثقة  ال�����ص��ع��ادة  لهم  يحقق  مب��ا  اجل���ودة 

بخدمات ال�صرطة .

 ••  اأبوظبي-الفجر

من  الثالثة  الن�صخة  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  اختتمت 
"�صّيف باأمان" التي ا�صتمرت  حملتها التوعوية 
طوال فرتة ال�صيف، وركزت على توعية اجلمهور 
وا�صرتاطات  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ري  ب���الل���ت���زام 

ال�صالمة ال�صرورية لق�صاء �صيف اآمن وممتع.
من   �صخ�صاً    609011 احلملة   من  وا�صتفاد 
ال�صرطة  اإدارة  نفذته   جمتمعي   ن�صاط   58
على   وا�صتمل   املجتمع  اأم��ن  بقطاع  املجتمعية  
حما�صرات وزيارات توعوية وجمال�ص جمتمعية 

على م�صتوى اإمارة اأبوظبي خالل  ال�صيف . 
�صوؤون  ب��ق��ط��اع  الأم���ن���ي  الإع�����الم  اإدارة  ون��ف��ذت 
القيادة العديد من الربامج العالمية التوعوية 
ال�صحف  يف  ُن�صرت  �صحفياً  خ��رباً   37 �صملت   ،
لقاء   15 و   ، وال�صيوية   والجنليزية  العربية 
اإذاعيا على الإذاعات املحلية  اإىل جانب اللقاءات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وب��و���ص��ت��ات ال��ت��وع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة  و 
"447000"م�صاهدة لفيديوهات احلملة عرب 

من�صات  �صرطة اأبوظبي للتوا�صل الجتماعي .
"اأمن  واهتمت احلملة  مبحاور متنوعة  منها  
ح��الل��ك " ل��ل��ت��وع��ي��ة ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة ب����الإج����راءات 
املمتلكات  لتاأمني  الكفيلة  الوقائية  وال��ت��داب��ري 
احل��ي��وان��ي��ة ، وح��م��اي��ة الأط���ف���ال م���ن ال���غ���رق يف 
الإلكرتونية   اجلرائم  من  وحمايتهم   ، امل�صابح  
باأمان  املركبة  قيادة  وخ��ط��وات  امل�صاكن  وت��اأم��ني 
خ���الل ال�����ص��ي��ف ،و ال��ت��وع��ي��ة ب�����ص��الم��ة اإط�����ارات 
امل���رك���ب���ات ع���ن ط��ري��ق ن��ق��اط ال��ت��وع��ي��ة وتوزيع 
دورية  اإىل  بالإ�صافة  ال�صائقني  على  الكتيبات 
املركبات  الأب���ن���اء يف  ���ص��الم��ة  واي�����ص��ا  ال�����ص��ع��ادة 

اأفراد  ،وح��ث��ت  مبفردهم  تركهم  م��ن  والتحذير 
املجتمع على تاأمني املنازل قبل ال�صفر، والتوعية 
الت�صلق  م��غ��ام��رات  ل��ه��واة  الوقائية  ب��الإر���ص��ادات 

وامل�صي يف اجلبال .
اأمن  بقطاع  املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  ونظمت 
�صمن  والفعاليات  الأن�صطة  من  ع��دداً  املجتمع 
ناق�صت  التي  املجتمعية  املجال�ص  منها   ، احلملة 
فيها التدابري الوقائية لتعزيز ال�صالمة يف ف�صل 
لالأطفال  باأمان"  "�صيف  فعالية   و   ال�صيف 
مبدينة الطفل )كيدزانيا( يف مركز "يا�ص مول" 
اإدارات  م��ن  ع��دد  ،مب�صاركة  باأبوظبي  ال��ت��ج��اري 

�صرطة اأبوظبي واهتمت بتوعية طالب وطالبات 
الأن�صطة  ال�صيفية احلكومية من خالل  املراكز 
الأمنية،   ال�����ص��رط��ي��ة  وال���ع���رو����ص  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وهيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع    بالتن�صيق 

اأبوظبي للدفاع املدين.
جهات  فيها  ���ص��ارك��ت  احلملة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ع���دة م���ن  ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وه���ي ق��ط��اع الأم���ن 
واإدارة  وال����دوري����ات،  امل����رور  اجل��ن��ائ��ي، م��دي��ري��ة 
الأمنية  املعلومات  اإدارة  و  املجتمعية   ال�صرطة 
ال�صركاء  ج��ان��ب  اإىل  الأم���ن���ي،  الإع�����الم  واإدارة 

ال�صرتاتيجيني .
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بينما كنا نعلم منذ فرتة طويلة اأن امل�صي يجلب العديد من الفوائد ال�صحية، مبا يف ذلك تقوية 
ع�صالتنا وم�صاعدتنا يف احلفاظ على وزن �صحي، فقد ات�صح اأن مزايا امل�صي ل تتوقف عند هذا 

احلد.
املنتظم  البدين  الن�صاط  يرتبط  احلالية،  الدم  �صغط  ارتفاع  تقارير  يف  ُن�صرت  لورقة  ووفقا 
بانخفا�س �صغط الدم وبالتايل تقليل خماطر الإ�صابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية. ول 
يختلف امل�صي للتحكم يف �صغط الدم، �صواء كان ذلك يف الأماكن اخلارجية الرائعة اأو يف اأحد 

اأف�صل اأجهزة امل�صي على الأقدام.

ويخربنا الدكتور حممود الرفاعي، ع�صو 
الكلية الأمريكية لأمرا�ص القلب: "كثريا 
بدين  ن�صاط  مبمار�صة  مر�صانا  نن�صح  ما 
ي�صمل ذلك  اأن  ق��وي، وميكن  اإىل  متو�صط 

امل�صي".
الأمرا�ص  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  مل��راك��ز  ووف��ق��ا 
ارتفاع  ي��وؤث��ر   ،)CDC( منها  وال��وق��اي��ة 
الأ�صخا�ص  م��ن   47٪ ع��ل��ى  ال����دم  ���ص��غ��ط 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وم���ع ت��ق��دي��ر مركز 

اأن   )CDC( الأم���را����ص  على  ال�صيطرة 
واحدا فقط من كل اأربعة بالغني م�صابني 
لل�صيطرة،  يخ�صعون  ال��دم  �صغط  بارتفاع 
ومت�صقة  م���وث���وق���ة  ط��ري��ق��ة  اإي����ج����اد  ف�����اإن 
احلدود  �صمن  ال��دم  �صغط  على  للحفاظ 
وقت  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  اأ�صبح  ال�صحية 

م�صى. 
يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ي�����ص��اع��د  اأن  للم�صي  ومي��ك��ن 
ال�����دم. وخ��ل�����ص��ت مراجعة  خ��ف�����ص ���ص��غ��ط 

بيانات  ق��اع��دة  يف  ن�صرت  واح���دة  منهجية 
ال���ت���اأث���ريات، والتي  م��ل��خ�����ص��ات م��راج��ع��ات 
اأجريت  التي  التجارب  من  ع��دد  يف  نظرت 
ع��ل��ى امل�����ص��ي وت���اأث���ريه ع��ل��ى ارت���ف���اع �صغط 
الآثار  على  دل��ي��ل  ه��ن��اك  "كان  اإىل:  ال���دم، 
املفيدة للم�صي على خف�ص اإما �صغط الدم 

النقبا�صي اأو النب�صاطي اأو كليهما".
جملة  يف  ُن�صرت  ثانية،  مراجعة  ووج���دت 
اأن الأفراد  اإىل  اأدلة ت�صري  الطب الوقائي، 
ال�صريع  "امل�صي  ب��رن��ام��ج  ي��ت��ب��ع��ون  ال��ذي��ن 
عوامل  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ح�����ص��ن��ون  املنتظم" 
اخلطر املعروفة لأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية - مبا يف ذلك ارتفاع �صغط الدم.

الأمرا�ص  على  ال�صيطرة  م��رك��ز  وي��ع��رف 
يف  "ال�صغط  باأنه  النقبا�صي  ال��دم  �صغط 

ال�صرايني عندما ينب�ص قلبك". 

كيف ي�صاعد امل�صي على خف�س �صغط 
الدم؟

الدموية  "الأوعية   : ال���رف���اع���ي  ي��و���ص��ح 
الع�صالت  ب��خ��الي��ا  ي�����ص��م��ى  مب���ا  حم���اط���ة 
امل��ل�����ص��اء. وه�����ذه خ���الي���ا ع�����ص��ل��ي��ة ميكنها 
مدى  يحدد  وم��ا  وال�صرتخاء.  النقبا�ص 
اأو ا�صرتخائها هو مقدار ال�صغط  تقل�صها 

الودي".

ما مقدار امل�صي الذي حتتاج اإىل القيام 
به لتقليل �صغط الدم؟

كما هو مذكور يف اإر�صادات الن�صاط البدين 
بامل�صاركة  البالغون  ُين�صح  لالأمريكيني، 
متو�صطة  ال��ت��م��اري��ن  م��ن  دقيقة   150 يف 

ال�صدة كل اأ�صبوع.
 وقد يبدو هذا رقما كبريا ولكن لتحقيق 
اإىل  بحاجة  اأن��ك  تقنيا  يعني  ال��ه��دف  ه��ذا 
مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة مل���دة 30 دق��ي��ق��ة، من 

اأربعة اإىل خم�صة اأيام يف الأ�صبوع.
وال�صباحة واجلري  الأثقال  رفع  اأن  ونعلم 
ولكن  ال����دم،  �صغط  ان��خ��ف��ا���ص  اإىل  ي����وؤدي 
ميكن اأن يكون للم�صي نف�ص التاأثري اأي�صا.

ووج����������������������دت درا��������������ص�������������ة ُن�������������������ص���������رت يف 
اأن   Hypertension Research
اأخ��رى للم�صاعدة يف خف�ص  هناك طريقة 
ع��ن طريق  امل�صي  خ��الل  م��ن  ال���دم  �صغط 

اختيار 10000 خطوة يف اليوم. 
امل�����ص��ي. ووفقا  ع��ن��د  ال���دم  وي��رت��ف��ع �صغط 
 ،Hypertension للنتائج املن�صورة يف
هذا لأن: "املجهود البدين يوؤدي اإىل زيادة 
يف ال��ن��ت��اج ال��ق��ل��ب��ي، وارت���ف���اع ���ص��غ��ط الدم 
للتمرين  طبيعية  نتيجة  ه��و  النقبا�صي 
الدكتور  يو�صح  كما  ولكن  الديناميكي". 
الدم  �صغط  ينخف�ص  اأن  يجب  ال��رف��اع��ي، 

بعد  امل��ع��ت��اد  الأ����ص���ا����ص  خ���ط  اإىل 
فرتة وجيزة.

اإن  ال���رف���اع���ي  وي����ق����ول 
الأوىل  اخل�������ط�������وة 
خل�����ف�����������ص ����ص���غ���ط 
ال��دم ه��ي م��ن خالل 
التدخالت العالجية 
ل�����ن�����م�����ط احل�������ي�������اة. 

"الن�صاط  وي�����ق�����ول: 
ال��ب��دين م��ه��م ج����دا. لذا 

مثل  البدنية،  الأن�صطة  ف��اإن 
و�صعود  ال���ف���ن���اء،  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ي��ام 

مثل  خم�ص�صة  مت��اري��ن  ث��م  ال�صالمل، 
وما  الأث��ق��ال  ورف��ع  وال�صباحة  الرك�ص 

اإىل ذلك". 
الثانية  اأن الطريقة  ويخربنا الرفاعي 
هي  ال���دم  �صغط  خف�ص  يف  للم�صاعدة 
درا�صة  ووج��دت  امللح".  تناول  "تقليل 
 Electrolytes جم��ل��ة  يف  ُن�����ص��رت 

اأن:   and Blood Pressure
املدخول  م��ن  ال��غ��ذائ��ي  امل��ل��ح  "انخفا�ص 
اإىل  غ�����م/ي�����وم   12-9 ال���ب���ال���غ  احل�������ايل 
امل�صتوى املو�صى به وهو اأقل من 5-6 غم/
يوم له اآثار مفيدة كبرية على �صحة القلب 

والأوعية الدموية". 
بينما الطريقة الثالثة خلف�ص �صغط الدم 

هي فقدان الوزن. 
بحد  ال����وزن  "فقدان  ال��رف��اع��ي:  وي��ق��ول 
اأن ي��وؤدي اإىل انخفا�ص كبري  ذاته ميكن 

يف �صغط الدم".
 وه�������ن�������اك اأدل�������������ة ت����ث����ب����ت ذل�����������ك. يف 

اإح��������دى ال�����درا������ص�����ات امل���ن�������ص���ورة يف 
،Hypertension

 وجد الباحثون اأن فقدان 1 كغم 
مرتبطا  ك��ان  اجل�صم  وزن  م��ن 

تقريبي  ب���ان���خ���ف���ا����ص 
مبقدار 1 ملم 

ئبق  ز
يف 

�صغط 
الدم.

لتقليل خماطر الإ�صابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية

هل ميكن للم�سي اأن يخّف�ص �سغط الدم؟

درا�سة: بع�ص ال�سجائر الإلكرتونية تعمل على تثبيط املناعة

هذه هي الأجهزة احلديثة التي ت�صتخدم اأمالح النيكوتني، 
الكب�صولت  على  تعتمد  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صجائر  مثل 
"اجليل الثالث" مثل  Juul ، على عك�ص اأجهزة  ومنتجات 

.vape اأجهزة

ج��م��ع ال��ب��اح��ث��ون ع��ي��ن��ات م��ن ال��ب��ل��غ��م م��ن اأرب����ع جمموعات 
وم�صتخدمي  ال��ت��ب��غ  وم��دخ��ن��ي  امل��دخ��ن��ني  غ���ري  خم��ت��ل��ف��ة: 
ال��ث��ال��ث وم�صتخدمي  الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن اجل��ي��ل  ال�����ص��ج��ائ��ر 

ال�صجائر الإلكرتونية من اجليل الرابع، مت قيا�ص عدد من 
املوؤ�صرات احليوية اللتهابية املختلفة يف عينات البلغم.

ب�صكل غري  كبري  وج��ود حجم  هو  الرئي�صي  الكت�صاف  ك��ان 
بلغم م�صتخدمي  الق�صبية يف  الظهارية  عادي من اخلاليا 
توجد  ل  وع��ادة  ال��راب��ع،  اجليل  من  الإلكرتونية  ال�صجائر 
هذه اخلاليا يف عينات البلغم وغالبا ما تكون عالمات على 

اإ�صابة جمرى الهواء التنف�صي.
كان الكت�صاف املهم الآخر هو انخفا�ص م�صتويات جمموعة 

وا���ص��ع��ة م���ن اخل���الي���ا امل��ن��اع��ي��ة ل����دى م�����ص��ت��خ��دم��ي اجليل 
و   MCP-1 و   IFN-g و   CRP ذل��ك  ال��راب��ع، مب��ا يف 
كانت   VEGF و   MMP-2 و   uteroglobin
ب�صكل  اأق��ل  املناعية  احليوية  امل��وؤ���ص��رات  من  امل�صتويات  ه��ذه 
ملحوظ مما �صوهد لدى م�صتخدمي ال�صجائر الإلكرتونية 

من اجليل الثالث.
ي�صري الباحثون اإىل اأن هذا قد يعني اأن اأجهزة املناعة لدى 
يتم  ال��راب��ع  اجليل  من  الإلكرتونية  ال�صجائر  م�صتخدمي 

قمعها ب�صكل غري طبيعي.
النتيجة  هيكمان:  اإل��ي��ز  للدرا�صة  الرئي�صية  املوؤلفة  قالت 
الرئي�صية للدرا�صة اأنه عند فح�ص مزيج الوا�صمات املناعية 
ب�صكل ع��ام ب��دل م��ن واح���دة تلو الأخ����رى  ك��ان مل�صتخدمي 
الأكر  التغيريات  الرابع  اجليل  الإلكرتونية من  ال�صجائر 

متيزا من بني جميع املجموعات".
ا�صتخدام اجليل  تربط  النتائج ل  اأن هذه  الباحثون  اأو�صح 
ال�صرطان  مثل  باأمرا�ص  الإلكرتونية  ال�صجائر  من  الرابع 
اأو انتفاخ الرئة، بدل من ذلك  يقرتح الباحثون اأن النتائج 
ال�صجائر  اأج��ه��زة  م��ن  امل��ح��ددة  الأن����واع  ه��ذه  اأن  اإىل  ت�صري 
الإل��ك��رتون��ي��ة ق��د ت����وؤدي اإىل ت���اأث���ريات ج��دي��دة ع��ل��ى جهاز 
املناعة، ول ميكن روؤية التاأثريات مع اأنواع اأخرى من اأجهزة 
ال�صجائر الإلكرتونية والتاأثريات طويلة املدى على ال�صحة 

غري معروفة.
تو�صح اإيلونا جا�صربز باحثة اأخرى تعمل يف امل�صروع: "من 
امل�صتحيل معرفة ما اإذا كان التدخني الإلكرتوين - الفيبينج 
اأو العديد  Vaping يقلل من خطر الإ�صابة بال�صرطان 
من احلالت الأخرى طويلة املدى، ا�صتغرق الأمر 60 عاما 

من البحث لإثبات اأن التدخني ي�صبب ال�صرطان.

من  وال��ع��دي��د  خمتربنا  م��ن  البحث  اأظ��ه��ر  واأ�صافت:" ق��د 
الأبحاث الأخرى العديد من التاأثريات البيولوجية احلادة 
نف�صها يف ال�صعب الهوائية التي وثقناها لدى املدخنني، وقد 
املناعية لدى  التغيريات يف اخلاليا والدفاعات  راأينا بع�ص 
الأ�صخا�ص الذين يدخنون ال�صجائر الإلكرتونية، ب�صراحة 

مل ن�صهده مثل هذا من قبل، وهو اأمر مقلق للغاية ".
�صابق من  اأجريت على احليوانات يف وقت  درا�صة  وج��دت  و 
دييغو  �صان  كاليفورنيا  بجامعة  الطب  كلية  من  العام  هذا 

النيكوتني  التي حتتوي على ملح  الإلكرتونية  ال�صجائر  اأن 
تولد عالمات التهابية يف جمموعة متنوعة من الأع�صاء.

ق��ال��ت ج��ا���ص��ربز اإن����ه ���ص��ي��ك��ون م��ن امل��ه��م ل��ب��اح��ث��ي ال�صجائر 
املختلفة يف جميع  الأجهزة  تاأثريات  النظر يف  الإلكرتونية 
اأن��واع الدرا�صة يف امل�صتقبل. ل تزال الآث��ار ال�صحية طويلة 
يت�صح  ما  لكن  وا�صحة،  غري  الإل��ك��رتوين  للتدخني  امل��دى 
ب�صكل متزايد هو اأنه لي�صت كل اأجهزة ال�صجائر الإلكرتونية 

مت�صاوية يف كيفية تاأثريها على ج�صم الإن�صان.

خل�صت اإحدى الدرا�صات اإىل اأن م�صتخدمي كب�صولت ملح النيكوتني وال�صجائر الإلكرتونية، قد يتعر�صون لتثبيط مناعتهم اأمام الأنواع الأخرى من ال�صجائر 
الإلكرتونية.

وت�صري الدرا�صة التي اأ�صرف عليها باحثون كلية الطب بجامعة الأمم املتحدة اإىل اأن الآثار ال�صحية طويلة املدى لهذا النوع من ا�صتجابة اجلهاز املناعي املتغرية 
غري معروفة، يهدف البحث اجلديد اإىل ا�صتك�صاف الآثار ال�صحية لأنواع خمتلفة من اأجهزة ال�صجائر الإلكرتونية، على وجه اخل�صو�س، ركزت هذه الدرا�صة على 

ما ي�صار اإليه باأجهزة vaping من "اجليل الرابع". 
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الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1786/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية اخلام�صة رقم 265
رق���م:83/2021 جتاري م�صارف كلي  الدعوى  ال�صادر يف  اإ�صتئناف احلكم   : ال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صارع حممد بن زايد -  مبنى املركز الرئي�صي - �صقة الدور 
ال�صاد�ص ع�صر - دائرة معاجلة الديون و املخاطر

املطلوب اإعالنهما :  1- فادي عون ابراهيم ال�صامي 2- ريجن�صي بال�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  
-  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما

اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:83/2021 جتاري م�صارف كلي.  مو�صوع الإعالن :  قد 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/9/1  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1031/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�صتئنافية الثانية رقم 820

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:681 ل�صنة 2022 مدين جزئي . 
امل�صتاأنف:ديفري اكوما لو�صطاء التاأمني �ص.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1

عنوانه:امارة ابوظبي - جزيرة ابوظبي - �صرق 35 ق - C1 - مكتب رقم 402 - مبنى ال�صقر 
لدارة العقارات ذ.م.م - وميثله:يا�صني ابوبكر �صامل احلامد

املطلوب اإعالنه :  1- اي �صي بي �صي �صتاندر بنك م�صاهمة عامة  -  �صفته : اخل�صم املدخل
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/681 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/8/31  ال�صاعة 09.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:161/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

ومبلغ  دره��م   )10000000( وق���دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )1000000( التعوي�ص 

ال�صداد التام . 
املدعي:�صركة التحكم الأمني املحدودة

عنوانه:خارج الدولة وتعلن على عنوانها املختار/مكتب حليمة املرزوقي وم�صاركوها الكائن بامارة دبي - �صارع ال�صيخ 
زايد - اخلليج التجاري - مقابل فندق جي دبليو ماريوت ماركيز - برج املنارة - طابق 30 مكتب 3006

املطلوب اإعالنه :  1- ريد �صولو �صنز منطقة حرة ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/7/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
�صركة التحكم الأمني املحدودة بف�صخ مذكرة التفاهم املوؤرخة 2011/8/15 بني اطراف الدعوى مو�صوع الدعوى والزام 
املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )10.000.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 
5٪ �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتهما امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70448 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

يف الق�سية رقم:2021/1256 عرائ�ص نيابة الأموال الكلية
ال�صاكية:م�صت�صفى ميدكلينك الطبية

امل�صكو �صده:ام دي علي مال عبدالوهاب
مال  علي  دي  ام  )ال�صيد/  �صده  للم�صكو  ال��و���ص��ول  اخل��ربة  ا�صتطاعة  لعدم  نظرا 
نيابة  عرائ�ص   2021/1256 رق��م  الق�صية  يف  اخل��ربة  جل�صة  حل�صور  عبدالوهاب( 
احل�صابية  اخل��ربة  امل�صكو �صده حل�صور جل�صة  اع��الن  تقرر  فقد   ، الكلية  الم��وال 
ال�صاعة احلادية ع�صر  امل��واف��ق:2022/8/31  يف الق�صية املذكورة وذلك يوم الأربعاء 
زايد  مدينة  مقابل  امل��ط��ار  ���ص��ارع  اأبوظبي  ب��ام��ارة  الكائن  ال�صاكية  مقر  يف  �صباحا 
الريا�صية بلوك �صي وقد كلفت اخلربة ال�صاكية باعالن امل�صكو �صده بالن�صر حل�صور 

اجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين اعاله .
اخلبري احل�صابي
ع�صام ح�صني احلامد - 0503314644

 اعالن بالن�شر حل�شور جل�شة
 اخلربة احل�شابية

70488

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
MOJAU_2022- 0084699 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن

التجارية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  باك�صتان   - �صادق  حممد  رم�صان  ال�صيد:حممد  ان  حيث 
مبوجب  بال�صارقة  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  والثالجات(  املكيفات  لت�صليح  املدام  )�صباح 
اجلن�صية  باك�صتان   - �صادق  حممد  رم�صان  ال�صيد:حممد  ان  حيث   796341 رقم  رخ�صة 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية )�صباح املدام لت�صليح املكيفات 
100% اىل ال�صيد:زي�صان مقبول مقبول ح�صني - باك�صتان اجلن�صية -  والثالجات( البالغة 

ا�صافة �صريك/�صركاء.
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك   .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بالن�شر

رقم  2022/150402    
من املنذر:م�صرف ابوظبي ال�صالمي �ص.م.ع - اجلن�صية المارات

�صد املنذر اليه:بيلفني موري�ص ويليامز - اجلن�صية امريكا
عليه  وينبه  حقه  يف  قانونا  مفعوله  لنفاذ  اليه  امل��ن��ذر  اىل  الن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  املو�صوع:يوجه 
ب�صرورة �صداد مبلغ )31.233.07( درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد الأق�صاط 
امل�صتحقة على ال�صيارة رقم 12/24640 خ�صو�صي اأبوظبي - �صويفت �صوزوكي - 2020 - 
رمادي - اليابان - رقم القاعدة JS2ZC6C12L6100064 مبوجب عقد املرابحة رقم 
79467422 وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ن�صر النذار ويف حال فوات هذه املدة دون �صداد 
مبلغ 31.233.07 درهم فانه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اجراءات لبيع ال�صيارة املرهونة 

ل�صالح امل�صرف مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى مع اي نوع كانت .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70533 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
MOJAU_2022- 0084758 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

بطاقة  ويحمل  بنغالدي�ص  اجلن�صية   - بتوارى  حممد  ال�صيد:نور  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 %5 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784198385028687 رقم  هوية 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  بنغالدي�ص  اجلن�صية   ، بيبارى  عبدالعزيز  علي  عمر  ال�صيد  اىل  وذلك 
بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  للخياطة(  احل�صن  )دار  امل�صماه  الرخ�صة  يف   784197849130915
 - بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  رقم:542625  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 

تعديالت:ليوجد
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 211/2016/375 تنفيذ عقاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- افيجينت �صالوجا جوربا�صان �صينج -   

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )وحدة عقارية 
- الوحدة رقم 606 - رقم الر���ص 190 - منطقة برج خليفة - ا�صم املبنى 29 
بوليفارد تى 1( وفاء للمبلغ املطالب به )3682986.8( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 211/2018/698 تنفيذ عقاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ا�صعد اكرم حممد اكرم   

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري - فرع

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )الوحدات 1407 
- 1406 مبنبى لجو في�صتا مبنى رقم 2 مبنطقة معي�صم الول/رق��م الر�ص 
3( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5824/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2479 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )217464.68( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : تقنية اخلر�صانة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - جبل علي ال�صناعية الوىل - �صارع رقم B23 - مبنى خا�ص با�صم 
تقنية اخلر�صانة ملك دائرة العقارات حلكومة دبي

املطلوب اإعالنه: 1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)217464.68( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال ر�صوم وم�صاريف املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

MOJAU_2022- 0084810 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الول:فاطمه خمي�ص علي البديوي النقبي ، اجلن�صية المارات حيث ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% - الطرف الثاين:جواهر حممد 

را�صد م�صعود النقبي - اجلن�صية المارات بال�صم التجاري - مطعم حكاية بيت - ن�صاط 
الرخ�صة )مطعم( واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة 
جتارية رقم 741257.ال�صادرة بتاريخ:2016/4/19 يف دائرة التنمية القت�صادية 

بخورفكان  - وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
     املو�شوع: الأ�شماء

 تعلن دائ��رة حماكم را���ص اخليمة بان املدعو/ �صيف احمد يو�صف 
ال��راب��ع )���ص��ال��ح( وم�صمى  املقطع  ا���ص��اف��ة  ، طالبا  ال��زع��اب��ي  را���ص��د 
القبيلة )الزعابي( ل�صم والدته/فاطمة �صالح عبيد ، ليكون ا�صمها 
له م�صلحة يف  وان من   - الزعابي  ا�صافة/�صالح عبيد �صالح  بعد 
العرتا�ص على ذلك ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

العالن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة را�ص اخليمة البتدائية.
طارق عبدالرحمن جمعه
قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فهيم يو�شف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003267/ 

اإىل املحكوم عليه : فهيم يو�صف للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م
العنوان:ال�صارقة - ال�صناعية 17 - حوط مينة حمنا �صهيل العامري - �صارع مليحة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:مينة حمنا �صهيل 
حممد العامري ، اجلن�صية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :29930.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة 
يوم - املوافق:ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية
املرجتعة ال�شيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000528/ 

اإىل املحكوم عليه :اأكرب بولن �صاليل كونهي كوبا - العنوان:بالن�صر 
حممد  املنفذ:علي  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
حجي القبي�صي - اجلن�صية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن 
ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :3924.0 درهم 

بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
املثال ملقاولت البناء ذ.م.م

ذ.م.م  البناء  ملقاولت  املثال   : هي  اع��اله  املذكورة  ال�صركة  بان  للجميع  نعلن   
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ص�صت  حم���دودة  م�صوؤولية  ذات  -���ص��رك��ة 
دائرة  يف  مرخ�صة  وتعديالته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   الحت���ادي   ال�صركات 
التنمية القت�صادية و�صجلته بالتنمية القت�صادية  حتت رقم )101629( وقرر 

ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

 م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�صفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�صر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:065687272  ، �ص.ب:984   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70533

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
ايكون لبيع مواد البناء ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : ايكون لبيع مواد البناء ذ.م.م 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ص�صت  حم���دودة  م�صوؤولية  ذات  -���ص��رك��ة 
دائرة  يف  مرخ�صة  وتعديالته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   الحت���ادي   ال�صركات 
التنمية القت�صادية و�صجلته بالتنمية القت�صادية  حتت رقم )106165( وقرر 

ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

 م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�صفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�صر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة ال�صارقة ،  هاتف:065687272  ، �ص.ب:984   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70533
العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�صم ال�صركة : بيناكل بريفورمان�س للخدمات الريا�صيه �س.ذ.م.م 

ال�صكل    ، الوىل  ال��رب���ص��اء   - �����ص.ذ.م.م  للتطوير  ر�صي�ص  ملك   400-32 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال��رخ�����ص��ة :  ،  رق���م  ال��واح��د ذ.م.م  ال��ق��ان��وين :���ص��رك��ة  ذات م�����ص��وؤول��ي��ة حم����دودة - ال�صخ�ص 
1717347 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد  657683 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
مبارك الكتبي ملراجعة احل�صابات ، العنوان : مكتب رقم 424 ملك عبدالرزاق علي ح�صن 
الزرعوين - الق�صي�ص ال�صناعية 2 ديرة - هاتف:042665311 - فاك�ص:..... م�صطحباً 

معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : جيه & ات�س لتطوير ا�صلوب احلياة �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 301 - 0157 ملك المارات دبي الوطني العقاري �ص.ذ.م.م - احلبية 
الوىل ،  ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�صة : 972518 رقم 
يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1594218  : التجاري  بال�صجل  القيد 
، وذلك  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
ي�صري  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من    2022/8/11
و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات ، العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صري عادل 
امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف:0555502795 - فاك�ص:..... م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : مبارك الكتبي ملراجعة احل�صابات 
 العنوان : مكتب رقم 424 ملك عبدالرزاق علي ح�صن الزرعوين - الق�صي�ص ال�صناعية 2 

ديرة - هاتف:042665311 - فاك�ص:.....   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بيناكل بريفورمان�س للخدمات الريا�صيه �س.ذ.م.م وذلك مبوجب  اأعاله لت�صفية 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/8/4
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ي�صري و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات 
 ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق����م 703 م��ل��ك ي�����ص��ري ع����ادل ام����ني - ب���ردب���ي - اخل��ل��ي��ج ال���ت���ج���اري - 

هاتف:0555502795 - فاك�ص:.....   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية جيه & ات�س لتطوير ا�صلوب احلياة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/11 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  2022/8/11 وعلى من 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�صية   - كري�صنامورثى  ال�صيد:ني�صانث  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  التنازل  يف  يرغب  الهند 
ال�صيدة:تاميزازاكى اناتوراى اناتوراى - اجلن�صية الهند يف الرخ�صة امل�صماه 
رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  الزهور(  واحة  ماركت  )�صوبر 
رقم:794413 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - تعديالت 
اخرى:ليوجد. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�صية   - باد�صاه  نور  باد�صاه  ال�صيد:�صعيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�صتان 
الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية   - كرمي  حممد  عثمان  ال�صيد:حممد  اىل 
رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  الطارات(  لتجارة  )الرملة  امل�صماه 
تعديالت  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   14869 رقم 

اخرى:ليوجد
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة:هاجر يو�صف حممد العو�صي - اجلن�صية 
100% وذلك  البالغة  المارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها 
يف  المارات  اجلن�صية   - العو�صي  �صالح  حممد  يو�صف  ال�صيد/حممد  اىل 
الرخ�صة امل�صماة )معهد المارات للتدريب املهني( ال�صادرة من دائرة التنمية 

القت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم 218776 - تعديالت اخرى:ليوجد
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:عثمان احمد �صيد علي احمد �صيد - اجلن�صية الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/خيام ر�صيد 
�صوهان مالك ر�صيد احمد - اجلن�صية باك�صتان - وكذلك يرغب ال�صيد/عثمان احمد �صيد علي 
احمد �صيد - اجلن�صية الهند يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�صته البالغة %100 
امل�صماة  الرخ�صة  يف   - الهند  اجلن�صية   - علي  زاهد  حممد  تب�صم  ال�صيدة/�صهانه  اىل  وذلك 
)عثمان احمد �صيد للياقة البدنية( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة 
�صيد  احمد  للرخ�صة من )عثمان  التجاري  ال�صم  اخرى:تغيري  تعديالت   - رقم:618265 

للياقة البدنية( اىل )ال�صكال واملنحنيات للياقة البدنية(
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
الجراءات  اتباع  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�صية   - جبار  حممد  عامل  جاهد  ال�صيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�صة  100% يف  البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالد�ص 
بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  مومباي(  جبال  )مطعم  امل�صماه 
برخ�صة جتارية رقم:706156 - اىل ال�صيد:كبري ح�صني نور ال�صالم - اجلن�صية 
اىل  مومباي  جبال  مطعم  من  التجاري  ال�صم  اخرى:تغيري  تعديالت   - بنغالدي�ص 
مطعم كبري ح�صني. . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة مدرا�س ملقاولت البناء 
ذ.م.م وميثلها ال�شيد/راما�شامي تنكاراجو  تنكاراجو- ب�شفته مدير - اجلن�شية الهند

اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004774/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة مدرا�ص ملقاولت البناء ذ.م.م وميثلها ال�صيد/راما�صامي تنكاراجو - ب�صفته 

مدير - اجلن�صية الهند 
العنوان:امارة ال�صارقة - منطقة مي�صلون - خلف �صارع ال�صيخ زايد - مكتب رقم 208

املنفذ:اجل�صور لتجارة مواد  املدعي  املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح  بتاريخ قد �صدر احلكم  انه  حيث 
البناء وميثلها/عبداهلل بور احمدي  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :53236.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار 
اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ،ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت 
مكلف بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 يف الدعوى  رقم 0005005/ 

اإىل املدعي عليه : م�صبار النجوم للتجارة 
املذكورة  اقام الدعوى  نعلمكم بان املدعي/ال�صاطئ الزرق للتجارة - قد 
ال�صارقة  حمكمة  امام  احل�صور  عليكم  يجب  لذا  للمطالبة  اعاله 
الحتادية - املحكمة البتدائية املدنية املوافق ال�صاعة لتقدمي ما لديكم 
معتمد  وكيل  ار�صال  او  ح�صوركم  عدم  حال  ويف  وم�صتندات  دفاع  من 
ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات القانونية يف غيابكم - حرر 

بتاريخ:2022/8/24. 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء امر   SHCFICIPL2022 يف الدعوى  رقم 0005344/ 

اإىل املدعي عليه : كيه ار �صي انرتنا�صيونال م.م.ح 
 خليل الرحمن �صالكارا  - هندي اجلن�صية 

املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - �ص.م.ع  ال�صتثمار  املدعي/بنك  بان  نعلمكم 
اعاله للمطالبة احلكم بعد الطالع على الوراق لذلك ناأمر بالزام املقدم 
�صدهما الوىل والثاين بان يوؤديا للطالبة مبلغ )16500000( درهم �صتة 
ع�صر مليون وخم�صمائة الف درهم والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�صت ماعدا ذلك - حرر بتاريخ:2022/8/19. 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء امر   SHCFICIPL2022 يف الدعوى  رقم 0005344/ 

اإىل املدعي عليه : كيه ار �صي انرتنا�صيونال م.م.ح 
املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - �ص.م.ع  ال�صتثمار  املدعي/بنك  بان  نعلمكم 
اعاله للمطالبة احلكم بعد الطالع على الوراق لذلك ناأمر بالزام املقدم 
�صدهما الوىل والثاين بان يوؤديا للطالبة مبلغ )16500000( درهم �صتة 
ع�صر مليون وخم�صمائة الف درهم والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�صت ماعدا ذلك - حرر بتاريخ:2022/8/19. 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1700/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2010/1094 جتاري كلي والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:مورتن �صاندرجارد جايل
عنوانه:اأبوظبي - �صارع خليفة خلف فندق ال�صوفتيل - بناية اجلمال لل�صفريات رقم 520 الطابق 
امليزانني مكتب رقم M2  - هاتف:0567141470 -وميثله:عبيد عبداهلل مبارك عبداهلل العربي 
املطلوب اإعالنهم :  1- ديريك جون مودي 2- �صركة مورفي�ص اي تي ا�ص جي 3- �صركة اي�صو�ص 

ميدل اي�صت ذ.م.م  -  �صفتهم : م�صتاأنف �صدهم
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:1094/2010 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/8/31  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3954/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
امل�صحوبة على م�صرف  و 500312(  و 500311  و 500310  ارق��ام )500309  ال�صيكات  : تذييل  التنفيذ  مو�صوع 
ومائة  الف  و�صبعون  وواح��د  مائة  دره��م   )171.80( وق��دره  التنفيذ مببلغ  ل�صالح طالبة  ال�صالمي  ابوظبي 
وثمانون درهم( بال�صيغة التنفيذية 2- منع املطلوب �صده الثاين من ال�صفر والتعميم بذلك على كافة منافذ 

الدولة الربية والبحرية واجلوية  .
طالب التنفيذ : �صركة بي�صتون لالن�صاءات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �صارع �صارع ال�صيخ زايد - مبنى بناية ذا تاور 
بالزا - �صقة الطابق 11 - مكتب 110

املطلوب اإعالنه : 1- ادد ميديا �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )171285(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5075/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:6701/2021 امر اداء ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )128940.4( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : تقنية امل�صتقبل ل�صناعة ال�صغال املعدنية للمباين

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - كورني�ص اخلان - مبنى ا�صا�ص - �صقة 504
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة نور اليمن ملقاولت التكييف ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�صوع الإع��الن : قد 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة  وقدره )128940/40( درهم اىل طالب التنفيذ 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/5415 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- اليك�ص كا�صينج رامو�ص  

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)237140( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 253/2022/5687 تنفيذ �شيكات 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- الدريج بجورن كولكو  
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)172460( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/5684 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- فيلموروجان �صوندارامورتى  

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)126098( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/5548 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ادريان بولمبايو �صومالينوج  

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)68890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/5546 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ديليبا نوان ويجيدا�صا هيوا ديوا  

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)80814( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 253/2022/5685 تنفيذ �شيكات 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- زاكر ح�صني حممولل حممولل عبدال�صتار  
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)141945( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اليحيى ملقاولت البناء ذ.م.م
 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : اليحيى ملقاولت البناء ذ.م.م 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ص�صت  حم���دودة  م�صوؤولية  ذات  -���ص��رك��ة 
دائرة  يف  مرخ�صة  وتعديالته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   الحت���ادي   ال�صركات 
التنمية القت�صادية و�صجلته بالتنمية القت�صادية  حتت رقم )78633( وقرر 

ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

 م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�صفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�صر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة ال�صارقة ،  هاتف:065687272  ، �ص.ب:984   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70533

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1329/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�صر رقم 414

تعوي�ص  دره��م   )200000( وق���دره  مببلغ  مت�صامنني  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ وقوع احلادث 2022/3/3 وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:عبدالقادر عبا�ص مقدم
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �صارع القرهود - مبنى اوركيدا - �صقة 306 - مرتو 

جي جيكو
املطلوب اإعالنه:  1- موتريابرامبيل حبيب كويا تانغل   -  �صفته : مدعي عليه 

بالزام املدعي عليهما مت�صامنني مببلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  :  قد  مو�صوع الإع��الن 
وقدره )200000( درهم تعوي�ص والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ وقوع احلادث 
2022/3/3 وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/8/29  ال�صاعة 09.00 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�صم ال�صركة : تورو لدارة امل�صاريع �س.ذ.م.م 

  ،  B ا�صتدامة  املرقبات   - النعيمي  املن�صور  را�صد حممد مبارك  FL6+7 ملك  : مكتب  العنوان 
ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 941827 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1552741 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/23  وعلى من لديه  2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
العنوان   ، ام لتدقيق احل�صابات  ايه  ات�س  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
 - بور�صعيد   - دي��رة   - ال�صباب  را�صد لدعم م�صاريع  بن  914 ملك موؤ�ص�صة حممد  رقم  : مكتب 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  فاك�ص:042973071   - هاتف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - 

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�ص:042973071   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ييس.ذ.م.م  امل�صاريع  لدارة  تييورو  لت�صفية  اأع���اله 
بتاريخ 2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اخطار عديل بالن�شر

رقم  2022/150408    
املخطر:بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( بالنيابة عن الدائن املرتهن نور بنك �ص.م.ع مبوجب 
حوالة احلق امل�صادق عليها ا�صول بتاريخ:2021/2/24 واملوافق عليها من امل�صرف املركزي بتاريخ:7 

اأكتوبر 2020
 MARINASCAPE INVESTMENTS LIMITED املخطر اليها:مارينا ا�صكيب انف�صتمنت�ص ليمتد

يخطر املخطر املخطر اليها ب�صفتها املرهون لديها بطلب و�صع اليد )املقدم مبوجب المر على عري�صة رقم 
3 لعام 2022 امر على عري�صة املال املرهون( لقا�صي المور امل�صتعجلة من املخطر بتاريخ:2022/6/21 
وقد جاء يف م�صمون الطلب:و�صع يد املخطر على ال�صهم العائدة ملكيتها للمخطر اليها الوىل والبالغة 
50% من اأ�صهم �صركة مارينا �صكيب انف�صتمنت�ص ذ.م.م )املخطر اليها الثانية( متهيدا للتنفيذ عليها وفقا 
لالجراءات التي ين�ص عليها القانوين رقم 4 ل�صنة 2020 ب�صاأن �صمان احلقوق يف الموال املنقولة وذلك 
وخم�صون  اثنان  دره��م   )52.224.876.53( وق��دره  املخطر  البنك  ل�صالح  املرت�صد  للدين  وف��اءا  كله 

مليون ومائتان واربعة وع�صرون الف وثمامنائة و�صتة و�صبعون درهم وثالثة وخم�صون فل�ص.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  281/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم:186 

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار املرهون الكائن يف امارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�ص 276 - رقم البلدية )597-700( 
مب�صاحة 4403 مرت مربع

طالب التنفيذ:م�صرف ال�صارقة ال�صالمي - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة ال�صارقة - منطقة التعاون - برج م�صرف ال�صارقة ال�صالمي - الطابق الر�صي 

وميثله :حممد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي 
املطلوب اإعالنه : يوين بيتون ردي مك�ص �ص.ذ.م.م 

 - 0559002571  - 944-599 العقارية - رقم القطعة  6538 ملك موؤ�ص�صة دبي  ام��ارة دبي - جبل علي - م�صنع رقم  عنوانه :الم��ارات - 
sheilendra.tiwari@alfaraa.com

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/9/7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ص��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  ل��دى اجل��ه��ة  اأدن����اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  ال��ع��ق��ار 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص  وعلى   )emiratesauction.ae
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
نوع العقار ار�ص وماعليها من بناء - حق انتفاع على مبنى ينتهي بتاريخ:2035/9/27 - رقم الر�ص 276 - املنطقة جممع دبي لال�صتثمار 2 - رقم 

البلدية 700-597 - امل�صاحة 4403 مرت مربع - مببلغ 45.000.000.00 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2019/7462 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- كارلو ماري كاجيتال باولينو  

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص ال�صرق الو�صط �ص.م.ب )م( المارات

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)35108( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

 اعالن بالن�شر
1273/2022/315 ا�شتئناف عمايل  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده /1- حممد ممدوح عثمان حممد احمد - جمهول حمل 
ا�صتاأنف/ قد   - الهند�صية  للخدمات  �صوريانا   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2158/2022 عمايل جزئي بتاريخ:2022/6/30 
-  وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2022/9/6 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

 PANTHEON REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC : ا�صم املطور
MOHAMAD ALKARIM : ا�صم امل�صرتي

م�صتحقة  اق�صاط  ق�صط/  ���ص��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  ان  حيث 
للم�صروع   )PANTHEON ELYSEE/G35( رق��م  العقارية  ال��وح��دة  ثمن  م��ن 

)PANTHEON ELYSEE( دبي. 
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته ولئحته التنفيذية ، نخطركم 

ب�صداد املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  الخطار. 
، ف�صوف يتم اتخاذ  اليها  امل�صار  امل���دة  اع���اله خ��الل  الإل��ت��زام مب��ا ذك��ر  ويف ح��ال��ة ع��دم 

الجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

ب��ح��ث ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل م��اج��د اآل ع��ل��ي م��دي��ر عام 
الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ع ���ص��ع��ادة ال�صفري 
ال��دك��ت��ور غ�����ص��ان ع��ب��ا���ص ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال �صفارة 
الإمارات  دولة  ال�صورية لدى  العربية  اجلمهورية 
العربية املتحدة تعزيز التعاون والتن�صيق يف املجالت 
جمع  واأ�صاليب  والتوثيق،  الأر�صفة  ويف  الثقافية، 
ذاكرة الوطن وحفظها لالأجيال، ول�صيما الرتاث 
الثقايف غري املادي، واإقامة فعاليات م�صرتكة بني 
الإجناز  جم��ال  يف  والتكامل  ال�صقيقني،  البلدين 
والهادفة.جاء  اجل���ادة  الرتجمة  وخا�صة  الثقايف 
الوطنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  ا�صتقبال  اأث��ن��اء  ذل��ك 
مقر  يف  ومرافقيه  عبا�ص  غ�صان  الدكتور  ل�صعادة 

الأر�صيف واملكتبة الوطنية.
يف  الوطنية  املكتبة  دور  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �صعادة  واأك���د 
احلفاظ  واأهمية  وامل��راج��ع،  امل�صادر  على  احلفاظ 

للباحثني  واإتاحتها  القيمة  الثقافية  الكنوز  على 
التحول  والأك��ادمي��ي��ني والطلبة وغ��ريه��م يف ظ��ل 
ت�صهم  باأ�صكالها  املعرفة  اأن  اإىل  م�صرياً  الرقمي؛ 
امل�صتقبل  ل��ب��ل��وغ  امل���ع���ريف  الق��ت�����ص��اد  ت��ر���ص��ي��خ  يف 
اأهمية  اأي�صاً  واأك��د  التقدم،  واحلفاظ على م�صرية 
العالقات الثنائية بني الأر�صيف واملكتبة الوطنية 
وقدم  �صوريا،  يف  والأر�صيفية  الثقافية  واملوؤ�ص�صات 
�صعادته اإ�صدارات الأر�صيف واملكتبة الوطنية التي 
توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف  الوطنية  الأ���ص��د  مكتبة  اإىل  اخلليج  ومنطقة 
دم�����ص��ق، وذل���ك لأه��م��ي��ة ت��وف��ري ه���ذه الإ����ص���دارات 
ل�����رواد امل��ك��ت��ب��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني وامل��ه��ت��م��ني بتاريخ 
الرائدة،  ال��وح��دوي��ة  الإم������ارات، وجت��رب��ت��ه��ا  دول���ة 
اأهمية احلفاظ  وحا�صرها امل�صرق. واأكد اجلانبان 
على الرتاث الثقايف بو�صفه ركيزة اأ�صا�صية للهوية 
الثقافية الوطنية، وهو الداعم الأ�صا�صي ل�صيا�صات 
يوجب  ما  وه��ذا  املعرفة؛  اقت�صاد  وا�صرتاتيجيات 

لالأجيال  وح��ف��ظ��ه  بتوثيقه  وا���ص��ت��دام��ت��ه  ���ص��ون��ه 
التواأمة  اأهمية  اإىل  ال�صفري  �صعادة  القادمة.واأ�صار 
الإمارات  دول��ة  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  بني 
بالأر�صيف  تعنى  التي  واملوؤ�ص�صات  املتحدة  العربية 
والرتاث والثقافة يف اجلمهورية العربية ال�صورية 
وتبادل الإ�صدارات بينها، مو�صحاً اأهمية امل�صاركة 
الثقافية لرواد الفكر واملعرفة وللمواهب ال�صورية 
يخطط  التي  ال��ك��ربى  والن�صاطات  الفعاليات  يف 
م�صرياً  لتنظيمها،  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ص��ي��ف 
ت��ع��زز التعاون  ت��ف��اه��م  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال�صفري  ال�صقيقني.واأ�صاد  البلدين  ب��ني  ال��ث��ق��ايف 
ال�صوري بدور الأر�صيف واملكتبة الوطنية يف حفظ 
معلومات  من  يقدمه  ما  وباأهمية  الوطن،  ذاك��رة 
العربية  الإم��������ارات  ت��اري��خ��ي��ة م��وث��ق��ة ع���ن دول����ة 
املكتبة  ت��ري  التي  النوعية  اإ�صداراته  يف  املتحدة 
العربية وحتفظ تاريخ الإم��ارات ومنطقة اخلليج 

لالأجيال.

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يبحث تعزيز 
التعاون مع املوؤ�س�سات الثقافية ال�سورية

»دبي لالإنتاج ال�سينمائي« ت�ستقبل م�ساركات
 املواهب الإماراتية يف مبادرة »تذكرة اإىل بوليوود«

•• دبي -وام:

ا�صتقبال  ا�صتمرار  عن  والتلفزيوين  ال�صينمائي  لالإنتاج  دبي  جلنة  اأعلنت 
الدولة  اأنحاء  جميع  من  الإماراتيني  واملبدعني  ال�صيناريو  كّتاب  م�صاركات 
من اأعمار 18 فما فوق يف مبادرة “تذكرة اإىل بوليوود” حتى 4 �صبتمرب 

املقبل.
تاأتي املبادرة لتتوج النجاح الذي حققته العديد من ال�صراكات وامل�صاريع يف 
جمالت الأفالم و�صناعة املحتوى بني جهات يف دولة الإمارات وجمهورية 
ال�صوء  وت�صليط  الإماراتيني  ال�صيناريو  كتاب  ت�صجيع  اإىل  وتهدف  الهند، 
الأو�صاط  بها يف  والتعريف  الإماراتية  والإبداعية  الثقافية  الإمكانات  على 

العاملية.

لالإنتاج  دب��ي  جلنة  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي،  �صعيد  وق���ال 
اإمارة  وا�صلت  الر�صيدة،  القيادة  روؤي��ة  “بف�صل  وال�صينمائي:  التلفزيوين 
عاملياً  الإم��ارة مركزاً  التي ر�ّصخت مكانة  املزيد من الإجن��ازات  دبي حتقيق 
�صمن  املبادرة  هذه  وتاأتي  املحتوى،  و�صناعة  والإع��الم  والأعمال  لل�صياحة 
التعريف  الإبداعي من خالل  القت�صاد  دور  تعزيز  للم�صاهمة يف  م�صاعينا 
باملواهب الإماراتية وبالإمكانات التي متتلكها الإمارة وتعزيز العمل مع اأبرز 

واأهم �صناع الأفالم يف العامل«.
تنفيذ  فر�صة  م��ع  امل�����ص��ارك��ات  وتقييم  مب��راج��ع��ة  متخ�ص�صة  جلنة  وت��ق��وم 
ال�صيناريوهات املختارة يف ا�صتوديوهات بوليوود العاملية، بعد الت�صجيل عرب 

موقع جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي.
بهدف   2012 عام  وال�صينمائي  التلفزيوين  لالإنتاج  دبي  جلنة  وانطلقت 

دعم الإنتاجات ال�صينمائية والتلفزيونية يف دبي وتعزيز مكانة الإمارة وجهًة 
مف�صلًة لإنتاج الأفالم املحلية والإقليمية والعاملية.

خالل  من  وذل��ك  التجارية  الأع��م��ال  ممار�صة  ت�صهيل  اإىل  اللجنة  وت�صعى 
متكن  التي  الرقمية،  احل��ل��ول  فيها  مب��ا  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة  جمموعة 
�صركات الإنتاج واملواهب امل�صتقلة من ا�صتخراج ت�صاريح الت�صوير يف جميع 

اأنحاء الإمارة بكل �صهولة.
وا�صتطاعت دبي حتقيق مكانة مرموقة عاملياً يف جمالت ال�صينما و�صناعة 
الإمارة،  التخ�ص�صية مكانة  التحتية  البنية  الأفالم واملحتوى، كما ر�صخت 
العازلة  ال�صتديوهات  اأك��رب  ت�صم  التي  لال�صتديوهات  دب��ي  مدينة  ومنها 
لل�صوت يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، اإ�صافة اإىل ا�صتديوهات متنوعة 

منت�صرة يف 18 مبنى و7 مرافق متخ�ص�صة ب�صناعة املحتوى.

جمل�ص خورفكان الأدبي ينظم 
برنامج قراءات �سعرية

•• خورفكان-وام:

مب�صاركة  “ ق��راءات �صعرية”  “ برنامج  “ جمل�ص خورفكان الأدب��ى  نظم 
ال�صاعر حممد على النقبى وذلك �صمن فعالية اأدبية نظمتها دائرة الثقافة 
التي  الأدبية  اجلل�صات  و  الربامج  من  �صل�صلة  اإط��ار  يف  ال�صرقية  باملنطقة 

تنفذها بهدف دعم وتعزيز احلركة الثقافية واملعرفية بالإمارة.
باملنطقة  الثقافة  دائ��رة  اإدارة  مدير  نائب  الزعابي  را�صد  الربنامج  ح�صر 
مبدينة  ال��ب��ل��دي  املجل�ص  ع�صو  ال�صحي  زي���د  حم��م��د  و���ص��ع��ادة  ال�����ص��رق��ي��ة 
من  وجمع  املنطقة  يف  احلكومية  اجلهات  م�صوؤويل  من  ع��دد  و  خورفكان 

اأهايل املدينة وعدد من املهتمني بال�صعر ال�صعبي.
األ��ق��ى ال��ن��ق��ب��ي ق�����ص��ائ��د ت��غ��ن��ت مب��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان وت��اري��خ��ه��ا وجمالها  و 
وطبيعتها ال�صاحرة واملتفردة فيما األقى ق�صيدة اأ�صاد فيها بجهود �صاحب 
الأعلى  املجل�ص  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 

حاكم ال�صارقة وروؤيته الثاقبة بجميع املجالت يف الإمارة.

•• اأ�شامة عبد املق�شود - اإميان ال�شقار 

امل��ع��ج��م اجلامع  ال��ف�����ص��ي��ح��ة يف  ت��ع��ري��ف  ج����اء 
“ كل ما يجلب العار وي��وؤذي امل�صاعر  اأنها  على 
الأخالقية للمجتمع” وهذا املعنى نعاي�صه هذه 
التوا�صل الجتماعي،  انت�صار مواقع  الأي��ام مع 
ووجود وظيفة جديدة حتت م�صمى مدون، فكل 
�صخ�ص امتلك هاتفا به كامريا ومو�صل ب�صبكة 
الت�صال الدولية اأ�صبح من حقه نقل ما يحلو 
له من م�صاهد للغري دون اإذن اأو معيار للحفاظ 
ميار�صون  امل��دون��ني  فنجد  اخل�صو�صية،  على 
اأعماًل بعيدة كل البعد عن امليثاق املهني للعمل 
الإعالمي، و�صار ت�صوير احلدث اأهم من منع 
تر�صد  ال��ت��ي  امل�صاهد  تلك  فمعظم  اجل��رمي��ة، 
اإنقاذ روح من الهالك،  احلدث كان من املمكن 
لكن امل�صلحة الفردية يف ن�صر الف�صيحة انت�صر 
للت�صوير وال��ن�����ص��ر ع��ل��ى احل��ك��م��ة وال����رتوي يف 

النقل غري املربر ملا يتنافى مع قيم املجتمع.
الف�صائح  وراء  ال��غ��ال��ب  يف  ي��ل��ه��ث��ون  امل���دون���ون 

الجتماعية  وال��ق�����ص��اي��ا  ب��اجل��ن�����ص  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
امل�صاهدات  بهدف احل�صول على عدد  ال�صائكة، 
ن�صره  ج��راء  م��ن  كبري  م��ادي  مقابل  وحت�صيل 
ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ال��ف�����ص��ي��ح��ة هى 
الأكر �صيوعاً يف حتقيق هذا الغر�ص، م�صتغلني 
ع��دم وج���ود رق��اب��ة على م��ا يقدمونه م��ن مادة 
اإعالمية منافية ملبدء العمل الإعالمي، فنجد 
م���ن ي��ن��ت��ق��ل مل���وق���ع احل�����دث وي�����ص��ج��ل م���ع اأه���ل 
ال�صحية مالب�صات الق�صية و�صرد اأبعاد امل�صكلة 
املك�صب  حتقيق  ب��ق��در  التوعية  اأو  للحل  لي�ص 
الإجراء  هذا  اأن  مع  امل�صاهدات،  وهو  الرئي�صي 
حتقيقات  �صبق  لأن���ه  �صليم  غ��ري  ق��ان��ون��ي��اً  يعد 
بهذا  ورمبا  الق�صية،  مالب�صات  وك�صف  النيابة 
احلقيقة  يطم�ص  الأ�صئلة  وتوجيه  الت�صوير 
ويحولها اإىل ق�صية راأي عام يف حني اأن املو�صوع 

ل ي�صتحق كل هذه ال�صجة.
اآخ������ر يف �����ص����ورة اخلبري  م������دون  ي��ظ��ه��ر  ك���م���ا 
ال�صرتاتيجي لتحليل اجلرمية و�صرحها �صرحاً 
اأنه مل يَر احلدث ولكنه بنى حديثه  وافياً، مع 

وا�صتخدام  خياله  ن�صيج  من  عدد  على  املغلوط 
املوؤثرات احل�صية على املتابعني وتاأثريه عليهم، 
ف��م��ه��م��ا ك����ان احل�����دث جت���د ع��ن��د ه������وؤلء م���ادة 

كبرية  لف�صيحة  ويحولونها  فيها  يخو�صون 
انغم�ص يف وحل اجلرمية  املجتمع  اأن  تنم على 
ومل يعد كال�صابق، مع اأن الأمر يحدث يف اأنحاء 

العامل كل يوم، ومل نر منه اإل ما جاء يف بيان 
والق�صايا  التحقيقات،  بعد  الر�صمية  الأجهزة 
���ص��رده��ا متعددة  ال��ت��ى مت  وال��ق�����ص�����ص  ك��ث��رية 
الف�صيحة  واأن  ال��داين  و    ، للقا�صي  ومعروفة 
ل��ه��ا ج���ذور يف ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي وامل��ع��ا���ص��ر، قد 

نتناولها فيما بعد مبو�صوعية.
ن�����ص��ر ه����ذه ال��ف�����ص��ائ��ح ع��ل��ى امل�����الأ ل���ه عواقب 
اج��ت��م��اع��ي��ة وخ���ي���م���ة، ون�������ص���األ ع���ن م����دى حب 
واملتابعة احلثيثة  الق�ص�ص  الكثريين ملثل هذه 
علماء  خ���روج  م��ن  ف��الب��د  الف�صيحة،  لتق�صي 
النف�ص بتقرير عن هذه الظاهرة وو�صع حلول 

جذرية لها،
بع�ص  تتاجر  الإن�صاين  العمل  م�صتوى  فعلى   
املر�صى  ب�صعف  وغ��ريه��ا  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
وال���ف���ق���راء ب��ن�����ص��ر ���ص��وره��م ع��ن��د م��ده��م باأقل 
امل�����ص��اع��دات ب��ه��دف ج��م��ع ال���ت���ربع���ات، ومذيع 
املتابعني  لهفة  تثري  ج��دي��دة   وظيفة  ال�����ص��ارع 
وتبني مدى جهل املارة وف�صحهم على امل�صتوى 
املعريف والإن�صاين والأخالقي، حني يطلب من 

..واأن  م���ادي  مبلغ  مقابل  مالب�صها  خلع  ف��ت��اة 
وعلى  غاية اخلطورة  الأم��ر يف  ي�صبح   ، توافق 
الظاهرة  ه��ذه  ملثل  الت�صدي  املعنية  الأج��ه��زة 

التى تنخر يف ج�صد املجتمع.   
�صاهدت  الإم����ارات ح��ني  دول��ة  العك�ص يف  وعلى 
ب��رتول��ي��ة على و�صك  ف��ت��اة ح��اوي��ة حتمل م���واد 
اإغماء ، مل تقف  النفجار وبها �صائق يف حالة  
مكتوفة الأيدي مهتمة بت�صوير احلدث ورفعه 
املتابعني،  م���ن  اأع�����داد  ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات��ه��ا جل��م��ع 
و�صرتته  ال�صائق  واأن��ق��ذت  ال��ط��ري��ق  ع��ربت  ب��ل 
دون  وان�صرفت  الإ���ص��ع��اف  طلبت  ث��م  بعباءتها 
ف�صيحة  ع����ن  ال���ب���ح���ث  اأو  ال��ل��ق��ط��ة  ت�����ص��ج��ي��ل 
الفرق  هو  فهذا  امل�صاهدات،  عدد  يف  ت�صتثمرها 
بني الف�صيحة وال�صرت، ف�صلت العمل الإن�صاين 
يف  ل��رج��ل  ف��ي��دي��و  مقطع  بن�صر  �صهرتها  ع��ل��ى 
بعيداً  للف�صيحة  احلقيقي  املعنى  اإن  حم��ن��ة، 
عن املعاجم، يكمن يف مفهوم ال�صرت ون�صره بني 
ما خلفه  ترميم  املجتمع واحلر�ص على  اأف��راد 

املدونون بح�صاباتهم.

  هو�ص املدونني بن�سر الف�سائح

•• روما- وام:

نظمت اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
الإيطالية  العا�صمة  اإىل  تعليمية  رح��ل��ة 
10 من  فلورن�صا مب�صاركة  ومدينة  روم��ا 
الر�صم  اأق�����ص��ام  يف  الأك���ادمي���ي���ة  منت�صبات 
اإىل  التعليمية  ال��رح��ل��ة  وال��ن��ح��ت.ت��ه��دف 
�صقل مهارات منت�صبات الأكادميية واإف�صاح 
املجال لهن لالحتكاك مع الفنانني العاملني 

وال�صتفادة من جتاربهم وخرباتهم. 
من  جمموعة  الزيارة  برنامج  �صمل  حيث 
اأبرزها  من  وك��ان  الأثرية  الفنية  الأماكن 
زي�����ارة م��ت��ح��ف ال��ف��ات��ي��ك��ان وك��ن��ي�����ص��ة �صان 
بيرت حيث مت الرتكيز على اأعمال الفنان 
مايكل اأجنلو، كما مت التعرف على لوحات 
وكارافاجيو  دافين�صي  ليوناردو  الفنانني 

وبرينيني.

منت�صبات  �����ص����ارك����ت  ال������زي������ارة  وخ��������الل 
العمل يف  العديد من ور���ص  الأكادميية يف 
ال��ر���ص��م وال��ن��ح��ت ، ك���ان م��ن اأب���رزه���ا ور�ص 
عمل مع الفنانة جيويا ريايل عالوة على 
قدمها  ك��ام��ل  ل��ي��وم  نحت  ور���ص��ات  ح�صور 
اإىل ور�صات عمل  اإ�صافة  اإيطاليني  فنانني 
بالزيت  الر�صم  يف  وور�صتني  املوزاييك  يف 

والألوان املائية على القما�ص والورق.
واأو����ص���ح ع��ل��ي عبيد احل��ف��ي��ت��ي م��دي��ر عام 
اأن  اجلميلة  للفنون  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة 
التعليمية  الأن�����ص��ط��ة  تنظيم  م��ن  ال��ه��دف 
يف  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة  ملنت�صبي 

اخلارج، 
منت�صبني  م����ه����ارات  و����ص���ق���ل  ت��ن��م��ي��ة  ه����و 
لإتاحة  تفاعلية  اأج��واء  خلق  و  الأكادميية 
ف���ر����ص ال��ت��ع��ل��م وال����ص���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب 
واحل�صارية،  الثقافية  العامليني  الفنانني 

وذل����ك مب���ا ي��ن�����ص��ج��م م���ع ت��وج��ي��ه��ات �صمو 
ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد 
اأكادميية  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  ال��ف��ج��رية 

الفجرية للفنون اجلميلة.
تلعب  الفنية  ال��زي��ارات  ه��ذه  ان  اإىل  ولفت 
دوًرا مهًما يف رفع الوعي الفني للم�صاركات 
على  ت�������ص���اه���م  و  ال���ب�������ص���ري���ة  ال���ف���ن���ون  يف 
الأكادميية  ب��ني  احلقيقي  ال��ت��ع��اون  زي���ادة 

واملوؤ�ص�صات الفنية يف اخلارج.
من جانبهن توجهت امل�صاركات يف الرحلة 
�صمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر  التعليمية 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ال�����ص��رق��ي ويل 
الذي  الكبري  ال��دع��م  على  ال��ف��ج��رية  عهد 
للفنون  الفجرية  اأكادميية  تتلقاه طالبات 
اجلميلة، واإتاحة الفر�صة لهن يف التعرف 
وال�صتفادة  املتنوعة  الفنية  الثقافات  على 

من جتارب الفنانني العامليني يف اخلارج.

رحلة تعليمية اإىل اإيطاليا ملنت�سبات اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 

اجلمعة   26  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13630  
Friday    26    August    2022   -  Issue No   13630



فــن �أجــنبــي

27
مهند�س عبقري تت�صابك حياته مع قاتل مت�صل�صل 

 كيانو ريفز ي�ستعد لأول بطولة تلفزيونية 
Devil in the White City  له يف

تنفيذي  كابريو منتج  ليوناردو دي  اأن  الرغم من  وعلى 
للعمل، اإل اأنه من غري املتوقع اأن يظهر على ال�صا�صة يف 

امل�صل�صل، وفًقا ل�صحيفة هوليوود ريبورتر.
مع  ي��ورن  وري��ك  �صكور�صيزي  مارتن  كل من  يعمل 
ليوناردو دي كابريو كمنتجني تنفيذيني يف امل�صل�صل، 
اإىل  بالإ�صافة  تنفيذي  منتج  �صيكون  ريفز  كيانو  ان  كما 

بطولة العمل.
العر�ص  مدير  مثابة  و�صيكون  ال�صيناريو  بكتابة  �صاو  �صام  يقوم 
رئي�صي  اأمريكي  تلفزيوين  دور  اأول  هذا  �صيكون  التنفيذي.  واملنتج 
لريفز. لعب دور البطولة يف عدد من الأفالم التلفزيونية يف بداية 
الأمريكية  ال�صويدية  الويب  �صل�صلة  يف  ظهر  كما   ، املهنية  م�صريته 
�صال�صل  يف  بعمله  الأول  املقام  يف  ا�صتهر   ."Swedish Dicks"
 Bill &" "John Wick" و  "The Matrix" و  اأف��الم مثل 

 ."Ted
هذا هو الف�صل الأخري يف تاريخ التطور الطويل للكتاب، حيث  ح�صل 
كعمل  لإنتاجه  م��ع خ�ص�ص   2010 ع��ام  احل��ق��وق يف  على  كابريو   دي 
عام  يف  ل��الإخ��راج  الطائرة  م��ن  على  �صكور�صيزي  ج��اء  ث��م  تليفزيوين، 
مبراحل  العمل  ومر  ال�صيناريو،  لكتابة  راي  بيلي  تعيني  مع   2015
اأن��ه��ا ك��ان��ت تطورها   Hulu ك��ث��رية يف حم��اول��ة ان��ت��اج��ه ح��ت��ي اأع��ل��ن��ت
ك�صل�صلة يف عام 2019 ، حيث ورد اأن ريفز يف مفاو�صات للح�صول على 

دور البطولة يف العر�ص منذ يناير من هذا العام.

تفا�صيل دور كيانو ريفز اجلديد
امل�صل�صل املبني على كتاب يحمل نف�ص ال�صم من تاأليف اإريك لر�صون، 
يروي الق�صة احلقيقية ل� دانيال اإت�ص بورنهام، و�صيوؤدي دوره كيانو 
ريفز، وهو مهند�ص معماري �صاحب روؤية، يت�صابق لرتك ب�صمته يف 
1893، والدكتور  العاملي عام  التاريخ من خالل معر�ص �صيكاغو 
اإت�ص هوملز، اأول قاتل مت�صل�صل حديث يف اأمريكا والرجل الذي يقف 

وراء "قلعة القتل" �صيئة ال�صمعة التي ُبنيت على هام�ص املعر�ص.

موعد طرح م�صل�صل كيانو ريفز اجلديد
م���ن امل���ق���رر ع��ر���ص امل�����ص��ل�����ص��ل امل���ك���ون م���ن ث��م��اين ح��ل��ق��ات يف عام 

2024، ومن غري املتوقع اأن يبداأ الت�صوير حتى العام املقبل، وكان ليوناردو 
 "Devil in the White City" دي كابريو قد ا�صرتى حقوق كتاب
منذ اأكر من 10 �صنوات، عندما كان من املخطط يف البداية اأن يكون فيلًما 
طوياًل من اإنتاج �صركة باراماونت، وكان من املقرر اأن يقوم باإخراجه مارتن 
اإىل  التطور  امل�صروع يف  ب��داأ  و2019،   2015 لكن بني عامي  �صكور�صيزي، 

م�صل�صل حمدود، ح�صلت Hulu على حقوق اإنتاجه لحًقا.

اأول دور تلفزيوين رئي�صي لي كيانو ريفز
دي  ليوناردو  والنجم  �صكور�صيزي  مارتن  املخرج  امل�صل�صل  اإن��ت��اج  يف  ي�صارك 

كابريو، 
بدور  قيامه  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  تنفيذي،  كمنتج  ري��ف��ز  كيانو  ي�����ص��ارك  ح��ني  يف 
البطولة، ويعترب هذا امل�صل�صل اجلديد اأول دور تلفزيوين اأمريكي رئي�صي ل� 
كيانو ريفز الذي اأدى دور البطولة يف عدد من الأفالم التلفزيونية يف بداية 

اأف��الم �صهرية  م�صريته املهنية، كما  ا�صتهر يف املقام الأول بعمله يف �صال�صل 
."John Wick"و "The Matrix" مثل

كيانو ريفز يخطف الأنظار باأدائه الالفت
كان كيانو ريفز قد جذب اهتمام اجلمهور موؤخًرا، وذلك بعد طرح برومو من 

 ،"John Wick 4" فيلمه اجلديد
حيث فاجاأ اأحد اأبطال الأك�صن البارزين معجبيه بتقدمي بع�ص اللقطات من 
اإ�صدار من �صل�صلة الأف��الم ال�صهرية، وعن �صخ�صية  اأدائ��ه الالفت يف اأحدث 

جون ويك، 
قال كيانو ريفز ملجلة هوليوود ريبورتر اإن اأحد اأهدافهما للفيلم الرابع هو 

ويك". جون  ملعاناة  لالهتمام  ومثرية  جديدة  طرق  اإيجاد  يف  "ال�صتمرار 
ل� جون ويك، قال  اآخر فيلم  �صيكون  الرابع  الفيلم  اإذا كان  وفيما يتعلق مبا 

كيانو ريفز: "نحن فقط ننتج واحًدا تلو الآخر، مل نح�صم الأمر بعد".

وتذكرت كيتون: "اأعتقد اأن اأروع �صيء فعله يل 
تلقيت  اأنني  هو   ... الإط���الق  على  ما  �صخ�ص 
ومل   The Godfather ف��ي��ل��م  يف  دوًرا 
اأقراأه حتى، مل اأكن اأعرف �صيًئا واحًدا". "كنت 
اأن ذلك كان رائًعا  اأجت��ول يف الختبار واأعتقد 
الكتاب  ق��راءة  اإىل  ا�صطررت  ثم  يل.  بالن�صبة 

نوًعا ما."
لعبت دور كاي اآدامز-كورليوين ، زوجة مايكل 
فيلم  يف  بات�صينو  اآل  ج�صده  ال��ذي  كورليوين 
املقتب�ص   1972 عام  كوبول  ف��ورد  فران�صي�ص 
عن رواية ماريو بوزو ، ثم اأعادت تاأدية الدور 

يف اأجزاء تاليه عام 1974 و 1990.
وقالت "اأفكر يف كم اأنا حمظوظة، هذا ما اأفكر 
به، والطريقة التي اأفكر بها يف الأ�صياء ، مثل 
جتربة اأداء فيلم The Godfather ، مل 
اأهتم  اأو   The Godfather ك��ت��اب  اأق����راأ 
�صيء  اأي  اأو   The Godfather ب���اأم���ر 
اأداء  ك��ان جتربة  اأفعله  كنت  ما  كل  لأن   ، اآخ��ر 
لأين بحاجة للح�صول على عمل، لذلك كنت 

هناك"
اآل  اأم���ام  بالعمل  ا  اأي�صً اإعجابها  كيتون  اأب���دت 
بات�صينو ، 82 عاًما ، م�صرًيا اإىل اأن "ال�صتوديو 
اآل بات�صينو على الإطالق" ومل  مل يكن يريد 
قراءة  الثنائي  اأج��رى  اأن  بعد  اإل  عليه  يوافق 

لريوا كيميائهم مًعا.
وتابعت "لذا فقد اأح�صر اآل بات�صينو 
وقمنا بذلك مًعا ول�صبب ما �صاعدهم 

يف اختياره".
مكانتها  كيتون  دي��ان  الفنانة  ع��ززت 
يف التاريخ الفني بو�صع ب�صمة يدها 
وقدمها يف م�صرح TCL ال�صيني يف 

هوليوود.
حيث حظيت بدعم الأ�صدقاء والعائلة 

ال�صيني،  بامل�صرح  اأم�ص  اأقيم  حفل  يف 
دي��ك�����ص��رت كيتون،  اب��ن��ت��ه��ا  مب��ا يف ذل���ك 
البالغ  كيتون  ديوك  وابنها  عاًما،   27

اإىل  بالإ�صافة   ، 22 عاًما  العمر  من 
�صقيقتها ال�صغرى دوري هول.

"لقد  احل��ف��ل:  ع��ن  كيتون  قالت 
ك��ان��ت جم���رد واح�����دة م���ن تلك 
الأ����ص���ي���اء يف ح��ي��ات��ك ح��ي��ث ل 
ت���ت���وق���ع���ه���ا وف�����ج�����اأة ت�����اأت�����ي يف 
ط��ري��ق��ك. وب��ع��د ذل���ك ، يبدو 
�صعرت  "لقد  رائًعا".  الأم���ر 
وما  بالطبع.  غامرة  ب�صعادة 
زل���ت ك��ذل��ك. ووج�����ودي هنا 
ا لأنني  اأي�صً اليوم اأمر رائع 

اأحب هذا امل�صرح."

 The Godfather ديان كيتون: اأجريت اختبار اأداء
دون قراءة الرواية لحتياجي للعمل

بعنوان  نف�صه  ال�صم  رواية حتمل  املاأخوذ عن  امل�صل�صل  لت�صوير  ريفز  كيانو  النجم  ي�صتعد 
  variety والذي اتفق عليه ب�صكل ر�صمي وفقا ملوقع "Devil in the White City"

.Hulu  و�صيعر�س علي
اإريك  تاأليف  من  كتاب  على  املبني  امل�صل�صل  يف  الرئي�صية  الأدوار  اأحد  كيانو  ويج�صد 
وهو   ، ريفز  ويج�صده  بورنهام  اإت�س  لدانيال  احلقيقية  الق�صة  العمل  يروي  لر�صون، 
التاريخ  يف  ب�صمته  لرتك  يت�صابق  روؤييية  �صاحب  ولكنه  متطلب  معماري  مهند�س 
امل�صهد  اأحدث ثورة يف  والذي   ، العاملي عام 1893  �صيكاغو  من خالل معر�س 
احل�صري و�صاعد يف تطوير ناطحات ال�صحاب املبكرة، وكيف تتداخل حياته 
مع الدكتور اإت�س هوملز، الفنان املخادع والقاتل املت�صل�صل الذي اأن�صاأ "قلعة 

القتل" اخلطرية يف معر�س �صيكاغو .

اعرتفت الفنانة ديان كيتون احلائزة على جائزة الأو�صكار، 76 عاًما ، لي PEOPLE باأنها اأجرت جتربة 
اإليه  ا�صتند  الذي  اأبًدا" الكتاب  "تقراأ  اأن  دون   The Godfather الكال�صيكية  الرائعة  يف  دورها  لأداء 
 TCL يف م�صرح Hand & Footprint الفيلم حيث انعك�صت على حياتها املهنية، وجاء ذلك خالل حفل

ال�صيني يف هوليوود.
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مكمل ُيعرف بتح�صني �صحة اجللد

 الكولجني ميكن اأن يقلل تناوله 
من خطرالإ�سابة باأمرا�ص القلب

يعتمد النا�ص على املكمالت الغذائية لتعزيز احلهاز املناعي. وميكن لبع�ص 
هذه املكمالت اأن ت�صاعاد يف خف�ص خماطر الإ�صابة باأمرا�ص خطرية.

والكولجني هو بروتني �صروري حلماية اجل�صم. وي�صكل جزءا رئي�صيا من 
الأوتار والأربطة والع�صالت واجللد.

املفا�صل  اأدوار رئي�صية عدة، مبا يف ذلك احلفاظ على �صحة  وللكولجني 
واحلفاظ على �صحة بنية الب�صرة ومتاما مثل الفيتامينات واملعادن الأخرى 

يف اجل�صم، ميكن تناول مكمالت الكولجني لزيادة كميته يف الدم.
ف��وائ��د �صحية متعددة،  ال��ك��ولج��ني  م��ك��م��الت  ل��ت��ن��اول  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 

ويت�صمن ذلك حت�صني �صحة القلب.
اأن  ميكن   ،2017 ع��ام  الطبية  ك��ان��ازاوا  جامعة  اأجرتها  درا���ص��ة  وبح�صب 
ي�صاهم الكولجني يف "الوقاية والعالج من ت�صلب ال�صرايني لدى الب�صر 

الأ�صحاء".
ويعرف ت�صلب ال�صرايني باأنه حالة ت�صيق فيها ال�صرايني، وهو ما ميكن اأن 

يوؤدي اإىل �صكتة دماغية اأو نوبة قلبية. وكالهما يحتمل اأن يهدد احلياة.
واإذا مل يكن لديك ما يكفي  ال�صرايني،  ويلعب الكولجني دورا يف تنظيم 

من الكولجني يف نظامك، �صت�صبح ال�صرايني اأقل فعالية يف حمل الدم.
اأن تقلل مكمالت الكولجني من خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية  وميكن 
بطريقة اأخرى، حيث اأن مبقدورها زيادة م�صتويات الكولي�صرتول احلميد 
عام  م��ن  نف�صها  ك��ان��ازاوا  لدرا�صة  وفقا   ،6% اإىل  ت�صل  بن�صبة  )اجل��ي��د( 

.2017
وللكولجني فوائد اأخرى بخالف �صحة القلب، بينها زيادة كتلة الع�صالت. 
وت�صري بع�ص الدرا�صات اإىل اأنه ميكن اأن يعزز القوة اإذا مت تناوله باجلرعة 

ال�صحيحة.
وعالوة على ذلك، ميكن للكولجني اأي�صا اأن مينع فقدان العظام. وذلك 
مكافحة  عند  مفيد  وه��ذا  لعظامك.  وهيكال  ق��وة  ي�صيف  ال��ربوت��ني  لأن 

ظهور حالت مثل ه�صا�صة العظام يف ال�صيخوخة.
ومع ذلك، كما هو احلال مع الدرا�صات الأخرى، هناك حاجة اإىل مزيد من 

البحث لتاأكيد هذا الرتباط ر�صميا.
وت�صمل ال�صتخدامات الأخرى للكولجني ما يلي:

اجللد �صحة  • حت�صني 
املفا�صل اآلم  • تخفيف 

الوزن • فقدان 
الدماغ • �صحة 

والأظافر ال�صعر  • حت�صني 
اله�صمية القناة  �صحة  • حت�صني 

ويف حني اأن الكولجني مكمل مفيد، اإل اأنه يجب تناوله جنبا اإىل جنب مع 
نظام غذائي متوازن وممار�صة التمارين الريا�صية بانتظام.

؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�صارة  نظام  ا�صتخدم  متى  و  •  اأين 
- اأمريكا عام 1918 م

العربية؟ اللغه  يف  القامو�س  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�صع.

الرياع؟ هو  • ما 
- القلم.

الفرائ�س؟ هي  • ما 
- الع�صلة بني الكتف والثدي.

؟ الواحدة  ال�صنه  يف  ال�صعر  لنمو  مدى  •  مااق�صى 
- 15 �صم

الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  الأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ص بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 
اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ص  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 

ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 
ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 

الأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة

�أمنية خالد

اجلمعة   26  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13630  
Friday    26    August    2022   -  Issue No   13630

 

الف�صار مفيد للقلب 
ناديجدا  ال����دك����ت����ورة  اأع���ل���ن���ت 
التغذية  خ���ب���رية  ت�����ص��اب��ك��ي��ن��ا، 
اأحد  ه��و  الف�صار  اأن  الرو�صية، 
فائدة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  اأك�����ر 

للقلب والأوعية الدموية.
حديث  يف  الأخ�صائية  وت�صري 
الرو�صية  ن��وف��و���ص��ت��ي  ل��وك��ال��ة 
املعد  الف�صار  اأن  اإىل  ل��الأن��ب��اء، 

ي�صاعد  ممتاز،  طعام  هو  امل�صافة،  والنكهات  ال�صكر  من  اخل��ايل  املنزل،  يف 
ويوؤثر  ال��دم��وي��ة،  والأوع���ي���ة  وال��ق��ل��ب  والأم���ع���اء  امل��ع��دة  على حت�صني عمل 
الف�صار  ي�صنع منها  التي  ال��ذرة  "حتتوي  وتقول،  اإيجابيا يف حالة اجللد. 
والبوتا�صيوم  والنحا�ص  وال��زن��ك  واحل��دي��د   В جمموعة  فيتامينات  على 
واملغني�صيوم والفو�صفور واملنغنيز وم�صادات الأك�صدة البوليفينول. جميع 
باأمرا�ص القلب والأوعية  املواد ت�صاعد على تخفي�ص خطر الإ�صابة  هذه 
الف�صار  ولكن  اله�صمي". وت�صيف،  و ظهور م�صكالت يف اجلهاز  الدموية 
م�صتوى  ارت��ف��اع  ي�صبب  ال�صكر،  ل��ه  وامل�����ص��اف  ال��زي��ت  با�صتخدام  املح�صر 
وتقول،  عالية.  حرارية  �صعرات  على  يحتوي  كما  ال��دم،  يف  الكولي�صرتول 
"وهذه ل تعترب وجبة خفيفة غري �صارة، بل هي قنبلة حقيقية توؤدي اإىل 

زيادة الوزن وبالتايل ت�صبب الإ�صابة باأمرا�ص خمتلفة".
املائي  ال��ت��وازن  يف  خلال  ي�صبب  املالح  الف�صار  اأن  اإىل  الأخ�صائية،  وت�صري 

باجل�صم، ما يوؤدي اإىل ظهور الوذمة وال�صيلوليت.
الأورام  لتطور  حمفزات  ال��زي��وت،  من  املتحولة  ال��ده��ون  "ت�صبح  وت��ق��ول، 
يعاين  م��ن  حياة  على  خطرة  وه��ذه  التنف�صي،  اجل��ه��از  واأم��را���ص  اخلبيثة 
املرتفعة،  احل��رارة  درج��ات  تاأثري  حتت  الناجتة  الدهون  وتبداأ  الربو.  من 
يف اإطالق مادة ثنائي الأ�صيتيل ال�صامة، التي ت�صبب لدى البع�ص التليف 
يف  خمتلفة  اأمرا�صا  امل�صافة  النكهات  وت�صبب  الزهامير.  ومر�ص  الرئوي 

اجلهاز اله�صمي".

كان خالد من املتفوقني يف مدر�صته حني اعلنت املدر�صة عن م�صابقة كبرية الفائز فيها �صيفوز برحلة جميلة 
و�صاعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �صاعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه لي�صتطيع ان ي�صرتي له واحدة 
غالية اذن �صيح�صل عليها من هذه امل�صابقة وا�صتعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�صهر كثريا راجع كتبا واختزن 
معلومات كثرية وقيمة فهو �صيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء اليوم املرتقب �صفت الطاولت والكرا�صي 
تقابلت  امل�صابقة  هذه  يف  ا�صرتكت  مدار�ص  ع�صر  يبذل جهده  اجلميع  تتناف�ص  املدار�ص  فرق  املتناف�صون  وب��داأ 
كل مدر�صتني حتى اقرتبت النهاية ..نعم الن بقيت مدر�صتان فقط انها مدر�صة خالد واملدر�صة املناف�صة لها 
وبداأت ال�صئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�صيب الكرب خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه 
على زميله اما املدر�صة الخرى فكان فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه وكانت ال�صئلة تنهمر 
عليهم وكاأنها ر�صا�صات يجب حتا�صيها ولكن مل ي�صتطعا ذلك فقد بداأت عالمتهما تقل وترتفع عالمات خالد 
وزميله وبداأ ال�صياح يعلو والت�صجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي وعندما اطلقت �صفارة النهاية واعلنت املدر�صة 
لدينا  يكون  ان  �صرفني  لقد  ليقول  املدر�صة  وج��اء مدير  بحرارة  ف�صفق اجلميع  كانت مدر�صة خالد  الفائزة 
طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�صت لدى مديره .. ف�صحك اجلميع لهذا 
املديح و�صفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد فاز ب�صاعة قيمة هدية من املدر�صة ورحلة جميلة 
له ولزميله و�صهادة تقدير جميلة لكل منهما �صيعلقها على احلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�ص ال�صاعة 

ويحمل �صهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

كيت ميكوت�صي لدى ح�صورها العر�س الأول لفيلم »Clerks III« يف لو�س اأجنلو�س. »ا ف ب«

الذين  م��ن  باملئة   20 اأن  بيوكالنوف،  اأرت���ور  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
متبقية  اأ���ص��رار  م��ن  ي��ع��ان��ون  احل����رارة  ب�صربة  اأ�صيبوا 
ل�صحيفة  ح��دي��ث  يف  الطبيب  وي�صري  ال��دم��اغ.  يف 
ي�صاب  اأن  ميكن  الإن�صان  اأن  اإىل  "اإزفي�صتيا"، 
ب�����ص��رب��ت��ني- ���ص��رب��ة �صم�ص و���ص��رب��ة احل����رارة. 
بطريقتهما  خ���ط���ريت���ان  احل���ال���ت���ني  وك��ل��ت��ا 
اخلا�صة، ومع ذلك ، فاإن ال�صمة املميزة 
ل�صربة احلرارة هي ا�صطراب وظائف 
يوؤدي  قد  ما  املركزي،  الع�صبي  اجلهاز 
ذلك  يف  مب��ا  خ��ط��رية،  م�صاعفات  اإىل 

املوت.
ووفقا له، اأوىل اأعرا�ص كلتا احلالتني 
الغثيان  وال�������ص���داع،  ال������دوار  ه����ي: 

والتقيوؤ، النعا�ص واخلمول. و�صربة احلرارة، هي ت�صخني اجل�صم 
اأيام، وميكن   3-2 العالية خالل  بكامله، بتاأثري درجات احلرارة 
وكذلك  الطلق  ال��ه��واء  يف  احل���رارة  ب�صربة  ال�صخ�ص  ي�صاب  اأن 
يف  وحتى  ال�صيارة  ويف  معدومة  اأو  التهويته  �صيء  مغلق  مكان  يف 

امل�صعد واحلمام.
وظائف  ا�صطراب  هي  احل��رارة  ل�صربة  املميزة  "ال�صمة  ويقول، 
الهذيان  اإىل  وال��دوخ��ة  الرت��ب��اك  من  امل��رك��زي:  الع�صبي  اجلهاز 
القلب  �صربات  ت�صارع  يحدث  ما  غالًبا  والغيبوبة.  والت�صنجات 
وتنف�ص �صطحي �صريع. و�صربة احلرارة هي حالة خطرية، حيث 
من  ب�صببها  الوفيات  ن�صبة  تقرتب  و�صريع،  فعال  عالج  دون  من 
املدى:  طويلة  عواقب  ا  اأي�صً ذلك،هناك  اإىل  بالإ�صافة   .  80%
دم��اغ��ي متبقي.  تلف  م��ن  يعانون  ال�صحايا  م��ن    20% ح��وايل 
حرارة  درج���ة  اأو  ال��ك��ل��وي  الف�صل  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ن��ا���ص  بع�ص  واأن 

اإهمال  ميكن  ل  بالطبع  وي�صيف،  اأ�صابيع".  لعدة  م�صتقرة  غري 
�صربة ال�صم�ص. ويقول، "التاأخري حمفوف بامل�صاعفات، التي قد 
ت�صل اإىل الغيبوبة واملوت. لذلك فاإن امل�صاعدة الطبية يف الوقت 
املنا�صب ي�صاعد على اإنقاذ امل�صاب". وي�صيف مو�صحا، يجب قبل 
و�صول الطبيب، و�صع املري�ص امل�صاب ب�صربة احلرارة اأو �صربة 
راأ�صه ورجليه  اأو مكان مربد، ورفع  الظل  ال�صم�ص على ظهره يف 
ونزع مالب�صه ال�صيقة وتهويته با�صتخدام مهفة اأو مروحة. ومن 
الطبيب  وين�صح  الأف�صل و�صع قطعة قما�ص مبللة على وجهه. 
بعدم التواجد حتت اأ�صعة ال�صم�ص خالل الفرتة بني ال�صاعة 12 
الهواء  يف  التواجد  وعند  م��ربد.  مكان  يف  والبقاء   16 وال�صاعة 
ال��راأ���ص بقبعة وو�صع  ف��اإن تغطية  امل��ذك��ورة  الطلق خ��الل الفرتة 
ال�صم�ص  اأ�صعة  ال�صخ�ص من  �صتحمي  ال�صم�ص  واقية من  نظارات 

احلارقة.

طبيب يو�سح الآثار ال�سارة ل�سربة احلرارة على الدماغ


