
�ص 22

�ص 27

�سرطة �أبوظبي تفتتح م�سار 
فح�ص �ملركبات �خلفيفة يف 

�لهري بالعني

جني فوند� تك�سف 
�إ�سابتها بال�سرطان 

ومتفائلة بفر�ص تعافيها

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

دقائق من امل�سي بعد الأكل ي�سبط ال�سكر يف الدم
اأ�شافت درا�شة علمية �شببا جديدا للم�شي بعد تناول وجبات الطعام، 
مب�شتويات  الكبرية  التقلبات  من  يقلل  اأن��ه  وج��دت  اإذ  ال��ي��وم،  خ��ال 
ال�شكري  مبر�شي  الإ���ش��اب��ة  خطر  تزيد  التي  وه��ي  ال���دم،  يف  ال�شكر 
اإن"  اإن  "�شي  اأوردت تفا�شيلها �شبكة  التي  والقلب. ووجدت الدرا�شة 
ون�شرت يف دورية )Sports Medicine( العلمية اأن امل�شي مدة 
الطعام مينع  ت��ن��اول وجبة  بعد  دق��ائ��ق   5 اإىل  دقيقتني  ب��ني  ت���راوح 

الرتفاع والهبوط الكبريين يف م�شتويات ال�شكر يف الدم.
والوقوف على القدمني بعد الوجبة ميكن اأن ي�شاعد اأي�شا، لكن لي�س 

بنف�س مقدار امل�شي، كما قال املوؤلف امل�شارك يف الدرا�شة اأيدان بايف.
وقال بايف اإن فرات الراحة املتقطعة على مدار اليوم تقلل اجللوكوز 
اأما امل�شي  9.51 يف املئة، مقارنة مع اجللو�س لفرة طويلة،  بن�شبة 
اأك��ر  يف  انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  اليوم  واملتقطع خ��ال  الكثافة  العايل 
معدل اجللوكوز يقدر بنحو 17.01 % مقارنة باجللو�س لفرات 
طويلة. واأ�شاف: "هذا ي�شري اإىل اأن ك�شر اجللو�س بفوا�شل الوقوف 

وامل�شي اخلفيف مفيد مل�شتويات اجللوكوز".

كيف تتعامل مع الزميل ال�سلبي يف العمل؟
يعد الو�شع النف�شي للموّظفني من العوامل الأ�شا�شية التي توؤثر على 
ال�شحة  على  احلفاظ  يف  كبرياً  دوراً  العمل  بيئة  وتلعب  اإنتاجّيتهم، 
النف�شية لهوؤلء. ورغم اأن اأغلب املوظفني ي�شعون للعمل �شمن بيئة 
اأحد زمائهم من  باأن يكون  اأن هناك احتماًل كبرياً  اإل  "اإيجابية"، 
الإحباط" �شمن  "فريو�س  ين�شرون  ال�شلبيني" الذين  "الأ�شخا�س 
ال�شلبيني"،  العمل  "زماء  اأن  ال��درا���ش��ات  اأث��ب��ت��ت  حيث  حميطهم، 
عدوى  نقل  وي�شتطيعون  العمل  م��ك��ان  يف  حقيقية  عقبة  ي�شكلون 

الإحباط والتوتر والت�شاوؤم اىل املتواجدين قربهم.
حديث  يف  �شليطا  رن��دا  اجلامعية  والأ�شتاذة  النف�شية  املحللة  وتقول 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اإن "الزماء ال�شلبيني" والذين ي�شببون 
يعانون  من  فمنهم  فئات،  لعدة  ينتمون  العمل  يف  لغريهم  الإحباط 
من هذه الآفة ب�شبب م�شاكل "حياتية" عانوا منها ومنهم من يتعّمد 
اأن يكون �شلبياً بهدف احباط الآخرين ومنعهم من التقدم، كما هناك 
فئة تعطي انطباعاً بال�شلبية خوفاً من احل�شد، حيث يعتقد هوؤلء اأن 

اإظهار فرحهم قد يعر�شهم للح�شد.
باأذى  يت�شببوا  اأن  ميكن  ال�شلبيني"  "الزماء  ف��اإن  �شليطا  وبح�شب 
متلك  ل  التي  ال�شباب  ل�شريحة  خ�شو�شاً  لغريهم،  وعاطفي  نف�شي 
عر�شة  ال�شريحة  ه��ذه  يجعل  م��ا  اأو���ش��اع،  ه��ك��ذا  يف  الت�شرف  خ��رة 

لل�شياع وخل�شارة فر�س التقدم يف الوظيفة.
ونبهت �شليطا اىل �شرورة احلذر من "الزماء ال�شلبيني ال�شاّمني" 
ال�شلبية  الطاقة  ن�شر  العمل" عر  "زماء  اإحباط  يتعمدون  الذين 
ي��ح��اف��ظ��وا على  ل��ك��ي  الآخ���ري���ن  ب�شكل ممنهج وت�����ش��وي��ق ع���دم جن���اح 
اأن  ميكن  الإحباط"  "فريو�س  اأن  اىل  م�شرية  وت��ف��وق��ه��م،  ن��ف��وذه��م 

يت�شبب بالإرهاق ال�شديد يف مكان العمل.

املولودون من اأجنة جممدة اأكرث عر�سة لل�سرطان
اأفاد باحثون �شويديون اأن الأطفال الذين يولدون من اأجنة جممدة 

قد يكونون اأكرث عر�شة لاإ�شابة مبر�س ال�شرطان.
يف  طفل  مليون   7.9 م��ن  لأك��رث  الطبية  البيانات  الباحثون  وحلل 

الدمنارك وفنلندا والرنويج وال�شويد.
وبح�شب وكالة "يو بي اآي"، اأكد الباحثون اأن الأطفال الذين ولدوا 

بعد نقل الأجنة املجمدة كانوا اأكرث عر�شة لاإ�شابة بال�شرطان.
واأ�شار موؤلفو الدرا�شة يف بيان �شحفي اأن اأكرث اأنواع ال�شرطان التي 
الع�شبي  واأورام اجل��ه��از  ال���دم  ���ش��رط��ان  ك��ان��ت  ال��درا���ش��ة  ���ش��وه��دت يف 

املركزي.
وقال الباحثون اإنه ينبغي النظر اإىل النتائج بحذر لأن عدد الأطفال 

امل�شابني بال�شرطان كان منخف�شا، 48 حالة يف املجموع.
لتاأكيد  الدرا�شة  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  �شتكون  اأن��ه  اإىل  ولفتوا 
البوي�شات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  والإجن�����اب  ال�����ش��رط��ان  ب��ني  املحتملة  ال�شلة 

املجمدة.
بيو�س  من  يولدون  الذين  الأطفال  اأن  اإىل  �شابقة  درا�شات  واأ���ش��ارت 
الق�شري،  امل��دى  اأعلى على  جممدة قد يكون لديهم خماطر �شحية 

لكن املخاطر طويلة الأجل كانت اأقل و�شوحا.
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تكدي�ض الأغرا�ض القدمية 
باملنزل.. ا�سطراب نف�سي !

الأع�شاب  وطب  النف�شي  والعاج  النف�شي  للطب  الأملانية  اجلمعية  قالت 
 Compulsive Hoarding( ال��ق��ه��ري  الك��ت��ن��از  م��ت��ازم��ة  اإن 
القدمية  الأغرا�س  وتكدي�س  الإفراط يف جتميع  تعني   )Syndrome
القدمية  والأدوات  والأج���ه���زة  والأك��ي��ا���س  وامل��ج��ات  ك��اجل��رائ��د  وال��ب��ال��ي��ة 
من  التخل�س  ب�شاأن  ق��رار  اتخاذ  يف  الكبرية  وال�شعوبة  الفارغة  والعبوات 
م�شاحات  يف  الفو�شى  انت�شار  اإىل  ي��وؤدي  مما  ال�شرورية،  غري  الأغ��را���س 
يف  تتمثل  املتازمة  بهذه  الإ�شابة  اأ�شباب  اأن  اجلمعية  واأو�شحت  املعي�شة. 
وا�شطرابات  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  واحل��رية  ال��ردد  مثل  ال�شخ�شية  عيوب 
نف�شية مثل القلق املر�شي والكتئاب، كما اأنها عادة ما تكون ظاهرة م�شاحبة 

.)ADHD( لإدمان الكحول وا�شطراب فرط احلركة ونق�س النتباه
العاج  ي�شمل  القهري  الكتناز  متازمة  ع��اج  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ���ش��ارت 
النف�شي، بالأحرى العاج ال�شلوكي املعريف، حيث يقوم املعالج بال�شتف�شار 
تلك  ك��ل  تكدي�س  على  ُي��ج��ره  ال���ذي  الرئي�شي،  ال�شبب  ع��ن  املري�س  م��ن 
الأ�شياء، بالإ�شافة اإىل م�شاعدته يف تعّلم اأ�شاليب ترتيب وت�شنيف الأ�شياء 
التعامل  ومهارات  القرارت  اتخاذ  وكيفية  كبرية،  م�شاحات  �شغلها  لتجنب 

مع الأغرا�س.
ومن مهام املعالج اأي�شاً زيارة منزل املري�س ب�شكل دوري وامل�شاعدة يف اإزالة 
الفو�شى منه، و�شمان تعّلم املري�س اأ�شاليب احلفاظ على العادات ال�شحية 
املعروفة وتوجيهه ملمار�شة تقنيات ال�شرخاء. كما ميكن اأي�شاً اللجوء اإىل 

العاج الدوائي مثل م�شادات الكتئاب.

رحيل فتح اهلل ملغاري اأحد 
موؤ�س�سي الأغنية املغربية

رح���ل ع���ن ع��امل��ن��ا ال��ف��ن��ان امل��غ��رب��ي، فتح 
�شنة   82 ن��اه��ز  ع��م��ر  ع���ن  مل���غ���اري،  اهلل 
العا�شمة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ن��وب��ة قلبية ح���ادة، وترك  اإث���ر  ال��رب��اط، 
الراحل خلفه اإثر فنيا كبريا جعله رائدا 

لاأغنية املغربية.
وقال م�شدر ملوقع "�شكاي نيوز عربية" 
امل�شت�شفى  اإىل  نقل  مل��غ��اري  اهلل  فتح  اإن 
ال��ع�����ش��ك��ري ب��ال��رب��اط، م��ن��ذ اأ���ش��ب��وع بعد 
تعر�شه لوعكة �شحية، تويف على اإثرها.

وفتح اهلل ملغاري من مواليد �شنة 1940 
مبدينة فا�س، وهو ملحن وكاتب كلمات 
اأغ��ان ومغن، وواح��د من رواد وموؤ�ش�شي 
الأغ��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، وي��ع��رف ع��ل��ى نطاق 

وا�شع باأغنيته ال�شهرية "رجال اهلل".
ال���راح���ل ع����ددا م���ن الأعمال  ق����دم  ك��م��ا 
ي��������زال حم���ب���ي���ه من  ال����ت����ي ل  ال���ف���ن���ي���ة 
املغربي يتغنى بها ويرددها يف  اجلمهور 
اأغان  كل الأماكن والأزم��ن��ة، وك��ان منها 
قبيل  من  ملغاري  اهلل  فتح  كلماتها  كتب 
ين�شاك  "ال�شنارة" و"مغيارة" و"حمال 
يل  و"�شاعت  البار"  و"كاأ�س  البال" 

نوارة".

ال�ساي.. هل حقا ي�ساعد 
على اله�سم؟ �ص 23

اجعلي املاء �صديقك يف فرتات النهار
ل".  ب�"  الخت�شا�شية  جتيب  الأك����ل؟  اأث��ن��اء  ن�شرب  ه��ل 
وتو�شي بعدم �شرب املاء قبل 30 دقيقة من الوجبة، حتى 
النتهاء من تناول الطعام. ال�شبب؟ وفقاً لعاملة الكيمياء 
احليوية، فاإنَّ �شرب املاء اأثناء تناول وجبة غنية بالن�شويات 
اأو الكربوهيدرات ميكن اأن يزيد من ذروة اجللوكوز بن�شبة 
ت�شل اإىل %33. وبالتايل، اإذا كانت كمية املاء املو�شى بها 
هي 1.5 اأو 2.5 لر يف اليوم، تو�شي اخلبرية ب�شرب هذه 

الكمية من املاء خال النهار ولي�س اأثناء الوجبات.
"�شرب املاء ب�شكل �شحيح له العديد من  اأن  اأي�شاً  وتذكر 
التخل�س  العامة وي�شاعد على  املزايا: فهو مهم ل�شحتنا 
م��ن اجل��ل��وك��وز ال��زائ��د ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ول. وق���د اأظهرت 
الإ�شابة مبر�س  يقلل من خطر  املاء  �شرب  اأن  الدرا�شات 

ال�شكري من النوع 2".

ن�صائح اخلبرية اإذا كنِت ال ت�صتطيعني �صرب املاء
واملاء  اجل�شم.  يف  امل��اء  كمية  متو�شط  هو  ه��ذا  %65؛ 
الغذائية  العنا�شر  "توزيع  اجل�����ش��م  خ���ال  م��ن  ي�شمن 
وكذلك  )الهرمونات(،  الكيميائية  امل��واد  اأو  والأك�شجني 
اأنه  ال�شبب يف  الأي�شية". هذا هو  النفايات  التخل�س من 

من امل�شتح�شن تناوله بانتظام خال النهار.
امل���اء، لأنَّ طعمه  �شرب  واج��ه��ت �شعوبة يف  ل��و  م��اذا  ولكن 
عن  جي�شي  اخل��ب��رية  تك�شف  مم��ت��ع؟  غ��ري  اأح��ي��ان��اً  يعتر 
"اأ�شيفي فاكهة قليلة  اأف�شل:  بع�س احليل ملنحها مذاقاً 

ودعيها  اخليار  من  �شرائح  ب�شع  اأو  التوت  مثل  احل��اوة 
العادي  امل��اء  بني  ب��ّديل  ال�شرب.  قبل  �شاعات  لب�شع  ُتنقع 

والفوار اأو اأ�شيفي القليل من اخلل اأو الليمون".

املاء الدافئ على الريق 
ع��ادة �شحية  يومياً،  الريق  الدافئ على  امل��اء  �شرب  فوائد 
اأبو  ع��ب��ري  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�شا�شية  وت��وؤك��د  للج�شم.  رائ��ع��ة 
رجيلي، من عيادة Diet of the Town، اأن اأف�شل 
الريق  ال�شباح على  ه��ي يف  ال��داف��ئ  امل��اء  لتناول  الأوق���ات 
وقبل النوم. وتتابع الخت�شا�شية م�شرية اإىل اأبرز الفوائد 

يف ال�شطور الآتية:
-  تعديل املذاق

عند اإ�شافة �شريحة من الليمون وب�شع اأوراق من النعناع 
ال��داف��ئ، ف�شوف ي�شبح  امل��اء  اإىل  اأو قطعة زجنبيل ط��ازج 
الريق  فاإن �شربه على  اأكرث. لذلك  وفوائده  رائعاً  مذاقه 

ي�شاهم يف تعديل املذاق.
- للتخل�س من ال�شموم

ال�شموم  ال��ري��ق يف ط��رد  ال��داف��ئ على  امل���اء  ���ش��رب  ي�شاهم 
ويزيد  الدموية  ال���دورة  ين�ّشط  اجل�شم.  من  والف�شات 

من تدفق الدم اإىل اخلايا.
- ملحاربة اللتهابات

ميكن ل�شرب املاء الدافئ معاجلة التهابات امل�شالك البولية 
التي تكرث حالتها عند الن�شاء خ�شو�شاً.

- لعاج اجليوب الأنفية

اإن �شرب املاء �شاخناً باإمكانه اأن ي�شاعد على التخفيف من 
حّدة ان�شداد اجليوب الأنفية وتخفي�س ال�شعور بال�شداع 

الذي ت�شببه للمري�س.
- لرطيب اجلهاز الليمفاوي

املاء الدافئ مع �شرائح الليمون ي�شاعد على حت�شني عمل 
نظام املناعة يف اجل�شم برطيبه؛ لأن حرمان اجل�شم من 
املاء، يوؤدي اإىل عدة م�شاكل �شحية، منها ال�شعور براجع 
ال��ط��اق��ة، التعب والإره�����اق يف اجل�����ش��م، الإم�����ش��اك، �شعف 
ت�شو�س  انخفا�شه،  اأو  ال��دم  �شغط  ارتفاع  املناعي،  اجلهاز 

الذهن، قلة النوم وغري ذلك.
- ل�شري عملية اله�شم

املاء الدافئ ي�شاهم يف تن�شيط اجلهاز اله�شمي؛ وبال�شتناد 
يلعب  الدافئ  امل��اء  �شرب  ف��اإّن  اأبحاث علمية خمتلفة،  اإىل 

دوراً اإيجابياً يف عملية اله�شم.
- تقليل الآلم

ي�����ش��اه��م ���ش��رب امل����اء ال���داف���ئ يف ت��ه��دئ��ة اجل��ه��از الع�شبي 
الت�شنجات  م���ن  اجل�����ش��م  ت��ل��ي��ني  ع���ن  ن��اه��ي��ك  امل����رك����زي، 
بالآلم  ال�شعور  يخّف�س  اأن  باإمكانه  وبالتايل  الع�شلية؛ 

املختلفة يف اجل�شم، وخ�شو�شاً اأمل املفا�شل.
- للجهاز التنف�شي

من  التنف�شية  امل���ج���اري  تنقية  ع��ل��ى  ال���داف���ئ  امل����اء  ي��ع��م��ل 
م�شببات الأمرا�س مثل الفريو�شات والبكترييا والفطريات 
ال��رد، ويف  ون��زلت  الإنفلونزا  و�شواها. وي�شاهم يف عاج 

طرد البلغم، والتخفيف من ال�شعال واحتقان احللق.

عار�ض جديد جلدري 
القرود يهدد القلب

دخل  لرجل  ج��دي��دة  حالة  ك�شفت 
عار�شا  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  اإث���ره���ا  ع��ل��ى 
جدري  بفريو�س  مرتبطا  ج��دي��دا 
امل�شابني  على  يظهر  ق��د  ال��ق��رود، 

بعد فرة ق�شرية من اإ�شابتهم.
"ال�شن"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب���ح�������ش���ب 
الريطانية، اأ�شيب رجل يبلغ من 
ع�شلة  بالتهاب  ع��ام��ا   31 العمر 
القلب، بعد اأ�شبوع واحد فقط من 
الإ���ش��اب��ة بفريو�س  اأع���را����س  ب���دء 
اأن معظم  ال���ق���ردة. ورغ���م  ج���دري 
القلب  ع�شلة  ب��ال��ت��ه��اب  امل�����ش��اب��ني 
اإل  م�شاعفات،  اأي  دون  يتعافون 
ن���ادرة عندما يكون  اأن���ه يف ح���الت 
هناك  يكون  قد  �شديدا،  اللتهاب 

�شرر كبري على القلب.
"كي�س  مل��ج��ل��ة  امل�������ش���ع���ف���ون  وق������ال 
ال����ذي  ال����رج����ل  اإن  ريبورت�س"، 
ا����ش���م���ه ج�����اء اإىل  مل ي��ك�����ش��ف ع����ن 
امل�شت�شفى وهو يعاين من �شيق يف 
اأي�شا  ال�شيق  ال�شدر وينت�شر هذا 
ع��ر ذراع����ه ال��ي�����ش��رى، وذل���ك بعد 
ثاثة اأيام فقط من زيارته لعيادة، 
ب�����ش��ب��ب ظ���ه���ور اأع�����را������س ج����دري 
اإيزابيل  اآن��ا  وق��ال��ت  عليه.  ال��ق��رود 
بينهو، مديرة طب القلب يف مركز 
يف  ج����واو  ���ش��او  ج��ام��ع��ة  م�شت�شفى 
الإب��اغ عن  اأن  "نعتقد  الرتغال: 
هذه العاقة، ميكن اأن يرفع وعي 
ع�شلة  ب��ال��ت��ه��اب  العلمي  املجتمع 
القلب احلاد كم�شاعفات حمتملة 

مرتبط بجدري القرود ".
وت����ع����رف ال���ع���ل���م���اء ع���ل���ى ج����دري 
القرود للمرة الأوىل عندما ر�شد 
ال����ف����ريو�����س يف ق������رود جت������ارب يف 
اأنه  1958، علما  ع��ام  ال��دمن��ارك 

اكت�شف لدى القوار�س اأي�شا.

هبوط لطائرة هدد 
قائدها باإ�سقاطها 

حملية،  اإع��������ام  و����ش���ائ���ل  ذك�������رت 
هدد  ����ش���غ���رية  ط����ائ����رة  ق���ائ���د  اأن 
ب��ال�����ش��ق��وط ب��ه��ا ع���م���دا ع��ل��ى اأحد 
متاجر �شل�شلة "ووملارت" يف ولية 
م�شي�شبي الأمريكية، هبط بها يف 
ال�شرطة يف  اأح��د احل��ق��ول. وكانت 
قالت  ق��د  بالولية  توبيلو  مدينة 
الطيار  اإىل  مبا�شرة  حتدثت  اإنها 

واأخلت املتجر وحمطة وقود.
جورنال"  "ديلي  �شحيفة  ونقلت 
ع����ن م�������ش���ادر ع����دي����دة ق���ول���ه���ا اإن 
اآ����ش���ان���د،  ال����ط����ائ����رة ه���ب���ط���ت يف 
�شكانية  كثافة  ذات  منطقة  وه��ي 
منخف�شة من ولية م�شي�شبي، واإن 

الطيار ل يزال على قيد احلياة.
واأقلعت الطائرة من مطار توبيلو 
اأم�س،  ف��ج��ر  مي�شي�شيبي  ب��ولي��ة 
الطائرة  قائد  اأن  م�شادر  وذك���رت 

موظف يف املطار.

�سرب املاء يف هذه الأوقات يجعلك عر�سة لداء ال�سكري

الطاقة  يف  ونق�ص  طبيعي  غييري  اإرهييياق 

هي  هييذه  تييكييون  اأن  ميكن  والييرتكيييييز... 

اأعرا�ص نق�ص املاء يف اجل�صم؛ لذلك ين�صح 

خرباء ال�صحة ب�صرب حوايل -1.5 2 لرت 

نطرحه  �صوؤال  هناك  ذلييك،  ومييع  يوميًا. 

على اأنف�صنا جميعًا: هل ن�صرب املاء اأثناء 

الوجبات اأو خارجها؟

اخلبرية جي�صي اإن�صو�صبي، عاملة الكيمياء 

 Make Your كتاب  وموؤلفة  احليوية 

جتيب:  ،Glucose Revolution

ميكن  العنب،  من  م�شتخل�شة  طبيعية  مركبات  اأن  حديثة  اأمريكية  درا���ش��ة  ك�شفت 
ي�شتجيبون  ل  ال��ذي��ن  للمر�شى  خا�شة  #الكتئاب،  مل��ر���س  ف��ع��ال  ك��ع��اج  تطويرها 

للعاجات احلالية للمر�س.
ون�شروا  نيويورك،  مدينة  �شيناي" يف  "ماونت  مب�شت�شفى  باحثون  اأجراها  الدرا�شة 
 )Nature Communications( نتائجها يف عدد اأم�س اجلمعة، من دورية

العلمية.
الديهيدروكايف  حم�س  مركبات  الباحثون  اختر  الفئران،  على  اأجريت  درا�شة  ويف 
يف  طبيعي  ب�شكل  املوجودة   )Mal-gluc( جلوكو�شيد  ومالفيدين   )DHCA(

العنب.
اأن هذه املركبات الطبيعية تخفف من الكتئاب با�شتهداف الآليات  ووجد الباحثون 

الأ�شا�شية املكت�شفة حديثاً للمر�س.
وّفرت  الفئران،  على  اأجريت  التي  ال�شريرية  قبل  ما  التجارب  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 
اأدلة على قدرة املركبات امل�شتخل�شة من العنب على ا�شتهداف اآليات املر�س الرئي�شية 

لعاج الكتئاب.
اخ��ت��ب��ارات جديدة  اإج���راء  اإيل  احل��اج��ة  بقوة  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  تدعم  الفريق،  وبح�شب 
وحتديد املركبات التي ميكنها عاج مر�شى الكتئاب الذين ل ي�شتجيبون للعاجات 
احلالية للمر�س. وقال قائد فريق البحث الدكتور جوليو ماريا با�شينيتي، اإن املركبات 
امل�شتخل�شة من العنب لديها القدرة على حت�شني مقاومة الأمناط الظاهرية ال�شبيهة 

بالكتئاب املزمن الناجم عن الإجهاد.

العنب.. عالج لالكتئاب 
امل�ستع�سي على الأدوية
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�ش�ؤون حملية

تواجد وا�صع غري م�صبوق..

ما يزيد عن 30 �سركة وعالمة جتارية خليجية ُت�سارك يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد 2022

اأ�صهم يف حت�صني حياة اأ�صحاب الهمم

مركز التطوير بجمعية الإمارات ملتالزمة داون ي�ستاأنف تقدمي خدماته للم�ستفيدين من كافة اجلن�سيات

•• اأبوظبي - الفجر

ال������دويل لل�شيد  امل���ع���ر����س  ال���ق���ادم���ة م���ن  ال�������دورة  ت�����ش��ه��د 
والفرو�شية "اأبوظبي 2022" ح�شوراً خليجياً وا�شعاً على 
وال�شقارين  العار�شة  وال�شركات  الر�شمية  م�شتوى اجلهات 
ُعمق  يعك�س  مب��ا  ال��راث��ي��ة،  وال��ري��ا���ش��ات  ال�شيد  وُع�����ّش��اق 
والراث  ال�شقيقة،  اخلليجية  ال��دول  بني  املميزة  العاقات 
الثقايف املُ�شرك الذي يجمعها، واجلهود املبذولة نحو �شون 
حيث  املُ�شتدام،  ال�شيد  وتعزيز  والأج����داد،  الآب���اء  ريا�شات 
ُعرف اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي منذ القدم بولعهم 
والفرو�شية  بال�شقور  ال�شيد  بريا�شة  ال�شديد  وتعّلقهم 

وركوب الهجن.
وُتقام الدورة اجلديدة خال الفرة من 26 �شبتمر ولغاية 
وبرعاية  الإم��ارات،  �شقاري  نادي  من  بتنظيم  اأكتوبر،   2
ر�شمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�شندوق الدويل للحفاظ 
على احلبارى، مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حيث ُيقام 
كاراكال  ���ش��رك��ة  ال�شيد"  "اأ�شلحة  ق��ط��اع  وراع����ي  احل����دث، 
و�شركاء  للعقارات،  "كيو"  �شركة  الف�شي  الراعي  الدولية، 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  من  كل  ال��زوار  جتربة  تعزيز 
الريا�شية  للُمعّدات  بولري�س  �شركة  الن�شائية،  للريا�شة 
الفعاليات  وراع��ي  الفاخرة،  العربة  وجمموعة  �شة،  املُتخ�شّ
امللكية"،  "اخليمة  ديزاين" و�شركة  "�شمارت  �شركة  كل من 

و�شريك �شناعة ال�شيارات "اإيه اأر بي الإمارات"، وبدعم من 
غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي ونادي تراث الإمارات.

العليا  اللجنة  رئي�س  املن�شوري  علي  ماجد  معايل  واأ���ش��اد 
باملُ�شاركة  الإم���ارات،  �شقاري  لنادي  العام  الأم��ني  املنظمة، 
نوعه  من  الأ�شخم  اأبوظبي  معر�س  يف  الوا�شعة  اخلليجية 
ُيغني احلدث ويزيد من  واأفريقيا، مما  الأو�شط  ال�شرق  يف 
اأبناء  م��ن  ال����زوار  م��ن  الآلف  لع�شرات  ا�شتقطابه  فعالية 
املنطقة. وذكر اأّن العديد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الر�شمية 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي داأبت على املُ�شاركة بفاعلية 
يف احلدث ُمنذ دورته الأوىل يف العام 2003، اإل اأّن املُ�شاركة 
اخلليجية يف دورة هذا العام "اأبوظبي 2022" هي الأو�شع 
"30" ج��ه��ة و���ش��رك��ة وعامة  وجت�����اوزت ل��غ��اي��ة ال��ي��وم ال���� 
على  باملُحافظة  املُ�شرك  الهتمام  اإط��ار  يف  وذل��ك  جتارية، 
املُ�شتدام ملوارد  القيم الراثية الأ�شيلة و�شمان ال�شتخدام 
التعاون  اأهمية  ال�شدد  واأكد معاليه يف هذا  الرية.  احلياة 
ال�شباب  واملحافظة عليها، وتعريف  البيئة  يف جمال حماية 
التي  الأ�شيلة  العربية  والتقاليد  بالعادات  واجليل اجلديد 

عا�س عليها اآباوؤهم واأجدادهم.
يف  املُ�����ش��ارك��ون  اخلليجيون  ال��ع��ار���ش��ون  اأب����دى  جهتهم  م��ن 
فعاليات  يف  بالتواجد  الكبري  اهتمامهم  ال��ق��ادم��ة،  ال���دورة 
هذا احلدث الهام "اأبوظبي 2022"، والذي ُيعتر النافذة 
الأو�شع لهم على �شوق ُمعّدات ال�شيد والفرو�شية يف املنطقة 

والرويج ملُنتجاتهم وعقد ال�شفقات. كما اأكدوا اأّن معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�شيد، ي�شهد ويف كل عام تطّوراً كبرياً من 
التنظيم والإقبال اجلماهريي، وهذا  امل�شاحة وُح�شن  حيث 
فيه وعر�س  التواجد  اإىل احلر�س على  ال�شركات  يدفع  ما 
ُم��ن��ت��ج��ات��ه��ا والل��ت��ق��اء ب��ع��م��ائ��ه��ا واك��ت�����ش��اب اآخ���ري���ن جدد، 
ال�شركات  والتعاون مع غريها من  اخل��رات  تبادل  وكذلك 

يف املعر�س.
- وترز يف فعاليات الدورة القادمة ُم�شاركة "حممية الإمام 
تركي بن عبداهلل امللكية" من ال�شعودية يف قطاع "احلفاظ 
عاملية ووجهة  الثقايف"، وهي حممية  وال��راث  البيئة  على 
اخلابة،  وطبيعتها  الغني  براثها  فريدة  بيئية  �شياحية 
تهدف للحفاظ على جمال الطبيعة واإ�شراك املجتمع املحلي 
وتعزيز ال�شياحة البيئية عر تقدمي جتربة �شياحية بيئية 

مبعايري عاملية للزوار.
حممية  تطوير  "هيئة  اأي�شاً  القادمة  ال���دورة  يف  وتتواجد 
 2018 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي  امللكية"،  عبدالعزيز  امللك 
املحمية  وتقع  واحليوانية.  النباتية  الأن���واع  حفظ  بهدف 
مُينع  حيث  مربع،  كيلومر   28،136 تبلغ  م�شاحة  على 
ال�شيد والتّلوث والحتطاب والرعي اجلائر للحفاظ  فيها 
على الغطاء النباتي وزيادته واإعادة التنوع الأحيائي لاأنواع 

امل�شتوطنة واله�شة واملهددة بالنقرا�س.
الطلق"  ال��ه��واء  يف  الرفيه  وُم��ع��ّدات  "مركبات  قطاع  ويف 

جنوم  م�شنع  فاكتوري"  ���ش��ت��ارز  "ديزرت  ���ش��رك��ة  ت��ت��واج��د 
عالية  الرفيهية  املركبات  ب�شناعة  املتخ�ش�شة  ال�شحراء، 
التقنية يف منطقة اخلليج العربي، وتزويد كرفانات ال�شفر 
واأجهزة  والإلكرونيات  الت�شال  و�شائل  باأحدث  وال�شيد 
باأف�شل  تزويدها  عن  ف�شًا  ال�شناعية،  الأق��م��ار  ا�شتقبال 

مرافق التكييف والإ�شاءة.
للفرو�شية،  ال�شهوة  نادي  اأي�شاً  ال�شعودية  من  ُي�شارك  كما 
ويف قطاع ُمعّدات ال�شيد والتخييم تتواجد بقوة �شركة "بلو 
بور"، بالإ�شافة لتواجد ومتثيل عامات جتارية رائدة مثل 
للوازم  احليا  "الرماية" و"ال�شنيدي" و"القا�شي" و"برق 
الرحات" و"�شركة الوطني للبويل اإيثيلني". اأما يف قطاع 
الفن  موؤ�ش�شة  ُم�شاركة  اليدوية" فترز  واحلرف  "الفنون 

الأبي�س ال�شعودية، والفنانة هديل بنت عبداهلل.
- ومن دولة الكويت تتواجد يف قطاع "اأ�شلحة ال�شيد" كل 
ال�شيد  وذخ��ائ��ر  لاأ�شلحة  الكويتية  ال��ب��واردي  �شركة  م��ن 
�شركة  وكذلك   ،2017 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  والتي  و�شيانتها، 
الوكيل  وه��ي  امل��رم��وق��ة،  ال�شيد،  وذخ��ائ��ر  لاأ�شلحة  رم���اي 
احل�شري واملُعتمد يف الكويت ودول اخلليج العربي للعديد 
الرائدة يف عامل ال�شيد والرماية.  التجارية  من العامات 

وكذلك �شركة "يجملك" الكويتية يف ذات القطاع.
اأما يف قطاع "ُمعّدات ال�شيد والتخييم" فتاأتي من الكويت 
ُم�شاركة كل من �شركة "تيلوك�س" لتقنيات وُمعّدات التوا�شل، 

و�شركة "زهاب للوازم رحات الهواء الطلق"، بالإ�شافة اإىل 
اإقليمياً.   "ك�شتة للوازم ال�شيد والرحات" املعروف  م�شنع 
 " اليدوية" �شركة  "الفنون واحل��رف  كما تتواجد يف قطاع 
Breathe Creativity" التي ُتقّدم م�شاريع اإبداعية 
اليدوية  واحلرف  الب�شرية  والفنون  وال�شوت  املو�شيقى  يف 

والرق�س والكتابة الإبداعية والأفام والر�شوم املتحركة.
ال�شيد  "ُمعّدات  ق��ط��اع  يف  ُت�����ش��ارك  ُع���م���ان  �شلطنة  وم���ن 
وهي  الهند�شية"،  للحلول  "افكاريو�س  �شركة  والتخييم" 
عبارة عن ا�شتوديو ت�شميم �شخم يركز على تطوير م�شاريع 
كهربائية ميكانيكية جديدة ومبتكرة، يحر�س على ت�شميم 
ُع�ّشاق  وُتنا�شب  عاملياً  ُتناف�س  عالية اجلودة  واإنتاج منتجات 

الريا�شات اخلارجية.
لل�شيد  ال��������دويل  اأب����وظ����ب����ي  م���ع���ر����س  يف  وت����ت����واج����د  ك���م���ا 
القطرية يف قطاعي  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وال��ف��رو���ش��ي��ة، 
�شركة  منها  والتخييم"  ال�شيد  و"ُمعّدات  "ال�شقارة" 
للتجارة"،  "م�شتاق  و���ش��رك��ة   ،"SUR Falconry"
من  للعديد  تعر�س  ال��ت��ي  لل�شقارة"  "الها�شمية  و���ش��رك��ة 
ُتنا�شب  عالية  باحرافية  واملقنا�س  ال�شيد  وُمعدت  اأدوات 
كبري  ر�شا  على  وح��ازت  وال�شيادين،  ال�شقارين  اهتمامات 
م��ن ال��ع��م��اء يف امل��ن��ط��ق��ة. وك��ذل��ك ���ش��رك��ة "كراج ب���اور ون 
وُمعّدات  "مركبات  قطاع  يف   "Power 1 Garage

الرفيه يف الهواء الطلق".

الإم��ارات ملتازمة داون  ا�شتقبلت جمعية 
التطوير  م��رك��ز  ب��دب��ي ط��ل��ب��ة  م��ق��ره��ا  يف 
2022-2023، و�شط  الأكادميي  للعام 

اأجواء من ال�شعادة والفرح.
ه��ذا وق��د ع��رت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال جعرور 
�شعادتها  ع����ن  الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
البالغة بعودة ذوي متازمة داون للمركز 
لا�شتفادة من كافة اخلدمات التخ�ش�شية 
املقدمة لهم على يد اخت�شا�شيني اأكفاء يف 
اأجواء مهياأة �شمن بيئة تعليمية تاأهيلية 

وفق اأعلى املعايري.
واأك������دت ج���ع���رور ح���ر����س اجل��م��ع��ي��ة على 
تطوير اخل��دم��ات كماً ون��وع��اً وق��ال��ت: يف 
كل عام ن�شيف خدمات جديدة ون�شتقبل 
اأن نفعل ذلك  ل��ن��ا  اأك����ر، وم���ا ك���ان  ع����دداً 
دون الدعم الذي يقدمه �شركاء اجلمعية 
ال�شراتيجيني والذي ي�شهم ب�شكل كبري 
مركز  يف  اخل��دم��ات  وا�شتدامة  تطوير  يف 
عي�شى  موؤ�ش�شة  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  التطوير 
اأبوظبي  و�شركة  اخل��ريي��ة  ال��ق��رق  �شالح 
واأ�شافت:  ���ش��ان��غ��ري��ا،  وف��ن��دق  ل��ل��ت��اأم��ني 

ل�شركائنا  الكبري  ال��دور  ه��ذا  نثمن  نحن 
اأ�شا�شياً  لأن هذا الدعم ي�شكل رافداً قوياً 
ل�شتدامة تقدمي خدمات مميزة لأ�شحاب 

الهمم من ذوي متازمة داون.
وحتى   2009 ع��ام  امل��رك��ز  اف��ت��ت��اح  فمنذ 
ت��اري��خ��ه ق����دم م��رك��ز ال��ت��ط��وي��ر خدمات 
مبا�شرة بلغ عدد امل�شتفيدين منها )580( 
يف  تتمثل  داون  متازمة  ذوي  من  ع�شو 
التاأهيلية  التعليمية  ال��ف�����ش��ول  خ��دم��ات 
لي�شل   2016 ع��ام  واح���د  بف�شل  ب���داأت 
باللغتني  ف�شول   )5( اإىل  الف�شول  ع��دد 
للتهيئة  وف�����ش��ل  ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة، 
الإجمايل  الطلبة  عدد  بلغ  حيث  املهنية، 
 ،)30( العام  لهذا  الف�شول  يف  امل�شجلني 
اأما اخلدمات العاجية امل�شاندة )العاج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، ال����ع����اج ال���وظ���ي���ف���ي وع����اج 
عدد  بلغ  فقد  والكام(  اللغة  ا�شطرابات 
عام  منذ  فيها  املقدمة  الفردية  اجلل�شات 
43400 جل�شة  2009 وحتى تاريخه  
الإر�شاد  جل�شات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف��ردي��ة 
وتعديل  اخل���ا����ش���ة  وال���رب���ي���ة  الأ�����ش����ري 

ال�شلوك.
احلاج  ن��وال  الأ���ش��ت��اذة:  قالت  من جانبها 
لقد  الإدارة:  جمل�س  رئي�س  نائب  نا�شر 
ع��م��ل��ن��ا ك����ث����رياً ع���ل���ى ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
التقنيات  ب���اأح���دث  امل��ه��ي��اأة  ال��ب��ي��ئ��ة  وع��ل��ى 
والركيز على املخرجات، وهناك العديد 
امل��م��ي��زة للبالغني م��ن ذوي  امل�����ش��اري��ع  م��ن 

متازمة داون �شيتم الإعان عنها قريباً. 
واأردفت قائلة: غايتنا متكينهم ودجمهم 
اإليه  و�شلنا  وما  حياتهم،  جودة  وحت�شني 
�شركائنا  ودع����م  اجل���ه���ود  ب��ت�����ش��اف��ر  ك����ان 
هذه  تقدمي  يف  اأ�شهموا  ال��ذي��ن  املميزين 
الأم��ث��ل، و�شربوا  ال��وج��ه  اخل��دم��ات على 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 

والتي تعجز الكلمات عن �شكرهم. 
املدير  ك��ن��ع��ان  �شلمى  الأ����ش���ت���اذة:  واأك�����دت 
التطوير  م��رك��ز  اأن  للجمعية  التنفيذي 
ن������واة ل���ت���ق���دمي ت���دخ���ل م��ب��ك��ر وخ���دم���ات 
اأ�شحاب  متكاملة لتنمية وتطوير قدرات 
باملقومات  ورف���ده���م  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال��ه��م��م 
للدمج  تهيئتهم  ت�شهم يف  التي  الأ�شا�شية 

الأكادميي والجتماعي والوظيفي، حيث 
مكن املركز عدد )2( اأطفال من الدمج يف 

املدار�س خال العام 2022-2021
كبرياً  اإق��ب��اًل  ي�شهد  امل��رك��ز  اأن  واأ���ش��اف��ت 
على تلقي اخلدمات العاجية امل�شاندة يف 
جمال العاج الطبيعي والوظيفي وعاج 
والربية  وال����ك����ام،  ال��ل��غ��ة  ا���ش��ط��راب��ات 

كافة  اأن  حيث  ال�شلوك  وتعديل  اخلا�شة 
الخت�شا�شيني من ذوي الكفاءة واخلرة 
املهنة  م��زاول��ة  ترخي�س  على  وحا�شلني 
من قبل هيئة ال�شحة بدبي وهيئة تنمية 
اأكدت  حديثها  ختام  ويف  ب��دب��ي.  املجتمع 
ع���ام ه��ن��اك مفاجاآت  ك��ل  اأن����ه ويف  ك��ن��ع��ان 
واأ�شرهم،  داون  م��ت��ازم��ة  ل����ذوي  ����ش���ارة 
وقالت: نحن يف �شباق مع الزمن ويف حتد 
م�شتمر مع اأنف�شنا لتقدمي الأف�شل، اإنهم 
ي�شتحقون كل ما هو جميل، ولن نتوقف 

اأبداً ففي كل يوم لدينا هدف جديد. 
اأن اج��م��ايل عدد  وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
بلغ )92(  للمو�شم احلايل قد  امل�شجلني 
باأن  علماً  اخل��دم��ات،  ك��اف��ة  م��ن  م�شتفيد 
املركز ي�شتقبل على مدار العام امل�شتفيدين 
خدمات  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  يف  ال���راغ���ب���ني 
ال��ف��ردي��ة يف جم���ال اخلدمات  اجل��ل�����ش��ات 
الطبيعي  )ال���ع���اج  امل�����ش��ان��دة  ال��ع��اج��ي��ة 
ا�شطرابات  وع����اج  ال��وظ��ي��ف��ي  وال���ع���اج 
الربية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال���ك���ام(  ال��ل��غ��ة 

اخلا�شة وتعديل ال�شلوك.

�سرطة اأبوظبي تفتتح م�سار فح�ض املركبات اخلفيفة يف الهري بالعني
•• اأبوظبي-الفجر

افتتح  العميد حممد الريك العامري مدير مديرية 
املركزية  العمليات  بقطاع  والآليات  ال�شائقني  ترخي�س 
يف �شرطة اأبوظبي وبح�شور املهند�س بدر �شعيد اللمكي، 
للتوزيع م�شار مركز   اأدنوك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
الهري  حمطة  يف  اخلفيفة  للمركبات  الفني  الفح�س 
مبدينة العني وذلك بعد اإجراء ما يقارب 200 فح�س 
وي��ق��دم  خدماته من   ، التجريبية  ال��ف��رة  خ��ال  فني 
الثالثة بعد الظهر من الثنني  ال�شابعة �شباحاً وحتى 
اإىل اجلمعة. واأو�شح مدير مديرية ترخي�س ال�شائقني 
اطار  يف  ي��اأت��ي  افتتاحه  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  والآل��ي��ات 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رول  �شركة  مع  امل�شرك  التعاون 
احلكومية  التوجهات  �شمن  "  وذلك  للتوزيع  "اأدنوك 

ال��وط��ن��ي��ة جل����ودة احلياة  ت��ط��ب��ي��ق ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  يف 
مراعاة  يف   الر�شيدة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  وا�شراتيجية 
والو�شول  مبتكرة  خدمات  بتوفري  املجتمع،  متطلبات 
اإىل جميع الفئات يف اأقرب مقر اإليهم حيث ي�شتفيد من 
خدماته �شكان مناطق الهري ، الفقع، ال�شويب و املناطق 
امل��رك��ب��ات اخلفيفة مبنطقة  �شائقي  امل���ج���اورة.    ودع���ا 
ال��ه��ري  والأم���اك���ن ال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��ا، اإىل ال���ش��ت��ف��ادة من 
اخلدمات التي وفرتها �شرطة اأبوظبي و�شركة  برول 
"  من خال مركز  "اأدنوك للتوزيع  اأبوظبي الوطنية 
الفح�س الفني اجلديد، لفتاً اإىل اأن التعاون امل�شرك، 
رفع  يف  اأ�شهمت  التي  الإجن���ازات  من  العديد  عن  اأثمر 
املبادرات  ج��ان��ب  اإىل  للمتعاملني،  اخل��دم��ات  م�شتوى 
عمليات  واإ���ش��اف��ة  للخدمة،  م��راك��ز  افتتاح  يف  املتميزة 

داخلية وخارجية تهدف جميعها اإىل اإ�شعاد املتعاملني.

بح�صور رئي�ص جمهورية بلغاريا

ختام ا�ستثنائي لفعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري يف اأبوظبي
ت�سليط ال�سوء على تعزيز العالقات وحتفيز ال�ستثمارات احليوية

•• اأبوظبي- الفجر

البلغاري  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  منتدى  اختتم 
اأبوظبي،  الذي نظمته غرفة جتارة و�شناعة 
م�شلطاً  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  فعالياته 
بني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  على  ال�����ش��وء 
لتوجهات  اأط����ر ج���دي���دة  اجل��ان��ب��ني، وو����ش���ع 
ال�شراكات  من  للمزيد  توؤ�ش�س  ا�شراتيجية 
القت�شادية عر حتفيز ال�شتثمارات يف عدد 

من القطاعات احليوية.
و�شهد املنتدى انعقاده بح�شور فخامة رومني 
رادي����ف، رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ب��ل��غ��اري��ا؛ ومعايل 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير دولة 
علي  بن  اأحمد  ومعايل  اخلارجية؛  للتجارة 
الها�شمي،  ومعايل رمي  دول��ة؛  وزير  ال�شايغ، 
وزي�����رة ال���دول���ة ل�������ش���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل؛ 
و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل حم��م��د امل����زروع����ي، رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي؛ 
و�شعادة حميد حممد بن �شامل، الأمني العام 
لحت����اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة يف دولة 
الإمارات؛ اإىل جانب كبار امل�شوؤولني وممثلي 

القطاع اخلا�س من كا اجلانبني.
رئي�س  رادي���������ف،  روم�������ني  ف���خ���ام���ة  واأع���������رب 
دولة  ب��زي��ارة  �شعادته  عن  بلغاريا،  جمهورية 
الإم�������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا رك���ي���زة ال���ش��ت��ق��رار يف 
امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���داً اه��ت��م��ام ب���اده ع��ل��ى تعزيز 
الإمارات،  دولة  مع  ال�شراتيجية  العاقات 
وت����وف����ري ف���ر����س ال���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي يف 
ذل���ك الطاقة،  ال��ق��ط��اع��ات مب���ا يف  ع���دد م���ن 
الرقمية  والتقنيات  وال�شتثمار،  وال��ت��ج��ارة، 
واخل�������ش���راء، واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة، وال���زراع���ة، 
القطاعات.  من  وغريها  والتعليم،  وال��دف��اع 

ك��م��ا اأك����د ف��خ��ام��ت��ه ح��ر���س ب����اده ع��ل��ى دفع 
الإم���ارات  دول��ة  م��ع  التجارية  العاقات  من��و 
به من  تنعم  ملا  نظراً  اإىل م�شتويات متقدمة 
الذي  ال�شراتيجي  موقعها  اأهمها  مقومات 
الأوروبية،  ال�شوق  اإىل  للو�شول  نافذة  ميثل 
العامل،  دول  خمتلف  مع  املتميزة  وعاقاتها 

ووجود القوى العاملة املوؤهلة. 
اأحمد  ب����ن  ث�����اين  ال���دك���ت���ور  واأ������ش�����ار م���ع���ايل 
ل��ل��ت��ج��ارة اخلارجية،  دول����ة  وزي����ر  ال���زي���ودي، 
الكبري  التقدم  اإىل  املنتدى  خ��ال  كلمته  يف 
البلغارية  الإماراتية  العاقات  �شهدته  الذي 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت  جميع  يف 
والثقافية والتجارية خال ال�شنوات القليلة 
اإذ و�شل حجم التجارة الغري نفطية  املا�شية 
بني الدولتني خال الن�شف الأول من العام 
اأمريكي،  دولر  مليون   121 اإىل   2022
الفرة  مع  مقارنة   40% قدرها  بزيادة  اأي 

قدرها  وب���زي���ادة   ،2021 ال��ع��ام  م��ن  نف�شها 
%10 مقارنة مع العام 2019 حيث تعتر 
ب��ل��غ��اري��ا ح��ال��ي��اً واح����دة م��ن اأك���ر ٢٥ �شريك 

جتاري لدولة الإمارات يف القارة الأوروبية.
واأ�شاف معاليه: "تعتر دولة الإمارات ثاين 
اأكر �شريك جتاري لبلغاريا بني دول جمل�س 
اأكرث  التعاون اخلليجي حيث ا�شتحوذت على 
جمل�س  دول  م���ع  جت��ارت��ه��ا  م���ن   25% م���ن 
وتويل   .2021 ال��ع��ام  يف  اخلليجي  التعاون 
�شيا�شة التعاون اخلارجي التي تنتهجها دولة 
ال�شراكات  لتعزيز  ق�شوى  اأول��وي��ة  الإم����ارات 
القت�شادية مع خمتلف دول العامل بالتزامن 
لت�شريع  حكومية  اإ���ش��اح  اأج��ن��دة  ات��ب��اع  م��ع 
النمو القت�شادي ودعم ا�شتدامته م�شتقبًا. 
كما نعمل على تو�شيع اآفاق التعاون التجاري 
العامليني  ال���������ش����رك����اء  م�����ع  وال�����ش����ت����ث����م����اري 

الرئي�شيني".

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل حممد 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي، 
الفتتاحية  كلمته  خ��ال  اأبوظبي،  و�شناعة 
مع  ين�شجم  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  "اإن  امل��ن��ت��دى:  يف 
امل�شتمر على  الإم��ارات وحر�شها  دولة  جهود 
���ش��راك��ات��ه��ا الق��ت�����ش��ادي��ة م��ع بلغاريا.  ت��ع��زي��ز 
وي�شكل املنتدى فر�شة للعمل معاً على تعزيز 
التعاون وفتح قنوات احلوار لا�شتفادة  اآفاق 
م��ن ال��ف��ر���س ال��واع��دة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال�شوق 
�شيما  ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ل  م���ن  ع����دد  يف 
والت�شييد،  وال��ب��ن��اء  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والت�شالت  املعلومات  وتكنولوجيا  والدفاع، 
التنموية  التطلعات  ي��خ��دم  مب��ا  وال�شناعة، 
امل�����ش��رك��ة ل��ك��ا ال��ب��ل��دي��ن، وال���ش��ت��ف��ادة من 
اإمكانات هذه القطاعات يف دفع عجلة التنمية 

امل�شتدامة والنمو القت�شادي".
طويلة  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  �شعادته  ول��ف��ت 
العام  منذ  البلدين  ك��ا  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الأم���د 
1991 والتقدم الذي اآلت اإليه العاقات على 
والقت�شادية  الدبلوما�شية  الأ�شعدة  جميع 
ارتفع  اإذ  املا�شية  ال�شنوات  خ��ال  والثقافية 
م���ن جمهورية  امل�������ش���ت���وردة  امل��ن��ت��ج��ات  ح��ج��م 
بلغاريا اإىل دولة الإمارات من 37.4 مليون 
دولر  م��ل��ي��ون   132.1 اإىل  اأم��ري��ك��ي  دولر 
ال�شادرات غري  اإجمايل   ارتفع  كما  اأمريكي، 
اإىل بلغاريا من  النفطية من دول��ة الإم���ارات 
دولر  مليون   17.9 اإىل  دولر  مليون   9.1
يعك�س  مم���ا  و2021،   2010 ع��ام��ي  ب���ني 
جهود دولة الإمارات الرامية لتحقيق التنوع 
على  البلغاري  اجلانب  وحر�س  القت�شادي 
ت���ق���دمي ك���اف���ة اأ����ش���ك���ال ل���دع���م ل��ت��ح��ق��ي��ق هذا 

الهدف.
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ال�شاي يف احلفاظ على �شحة  ي�شاعد  اأن  واكت�شف كيف ميكن 
روتينك  يف  امل�����ش��روب��ات  دم��ج  ميكنك  وك��ي��ف  اله�شمي  اجل��ه��از 

بطريقة اآمنة.
ويتكون اجلهاز اله�شمي من جميع اأجزاء اجل�شم التي ت�شارك 
اأخذ  يف تناول الطعام وه�شمه. والغر�س العام من النظام هو 
والبع�س  اإىل طاقة  منه  بع�س  تتناوله وحتويل  ال��ذي  الطعام 
يتوقف  وعندما  اجل�شم.  تفرز من  والتي  اإىل ف�شات،  الآخ��ر 
اأحد اأجزاء هذا اجلهاز، مثل املعدة اأو الأمعاء، عن العمل ب�شكل 

�شحيح، فقد تبداأ يف ال�شعور بعدم الراحة اأو النتفاخ.
اأن يكون �شبب م�شاكل اجلهاز اله�شمي عدد كبري من  وميكن 

الأ�شياء، مبا يف ذلك:
الطعام. حتمل  • عدم 

ع�شبي. • �شغط 
النوم. • م�شاكل 

• احل�شا�شية.
• الكحول.

الغذائي. النظام  • م�شاكل 
روتينك. يف  • التغيريات 
الريا�شة. ممار�شة  • قلة 

املزمنة. • الأمرا�س 

اإىل  اله�شمي  اجلهاز  م�شاكل  ت��وؤدي  قد  الطويل،  امل��دى  وعلى 
مر�س  اأو  املفا�شل  التهاب  ذل��ك  يف  مبا  اأخ��رى  �شحية  م�شاكل 
ت��اأخ��ذ �شحة اجل��ه��از اله�شمي  اأن  امل��ه��م  ل��ذل��ك م��ن  ال�����ش��ك��ري، 
على حممل اجلد.واإذا كنت تعاين من م�شاكل يف اله�شم، فمن 
الأف�شل دائما التحدث مع طبيبك للو�شول اإىل جوهر امل�شكلة. 
ومع ذلك، اإذا كنت تريد ا�شتك�شاف الأخطاء واإ�شاحها بنف�شك، 

فهناك بع�س الأ�شياء التي ميكنك جتربتها.
التكاملية  التغذية  اأخ�شائية  جوترييز،  اأديليا-ريني  وتقول 
ا�شتعداد  ل��دي��ه��م  ال��ن��ا���س  "بع�س   :Yhorlife يف  امل��ع��ت��م��دة 
باأخذ بروبيوتيك  اأن تبداأ  لاإ�شابة مب�شاكل يف اله�شم. يجب 
اله�شمية.  القناة  يف  اخلطاأ  البكترييا  منو  ف��رط  مينع  ال��ذي 
ثم قم بزيادة الأطعمة الغنية بالألياف وتقليل تناول الكحول 

وتقليل التوتر وتقليل الكربوهيدرات املكررة".
وهي  اله�شمي  اجلهاز  �شحة  لتح�شني  اأخ��رى  طريقة  وهناك 

�شرب ال�شاي.

هل ال�صاي حقا ي�صاعد يف اله�صم؟
الأمعاء:  �شحة  اأخ�شائي  بيروت�شي،  كيليان  الدكتور  يقول 
"ال�شاي ميكن اأن ي�شاعد يف اله�شم. وفقا ملراجعة منهجية لعام 
2019 يف العنا�شر الغذائية، فاإن �شرب ال�شاي ميكن اأن ينظم 

ب�شكل اإيجابي �شورة ميكروبيوم الأمعاء وي�شاعد على تعوي�س 
الأنظمة  اأو  ال�شمنة  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ت����وازن  اخ��ت��ال 
الغذائية عالية الدهون".ويف حني اأن بع�س اأنواع ال�شاي ميكن 
اأنواع  ف���اإن  اله�شمي،  اجل��ه��از  وا���ش��ت��ق��رار  تهدئة  يف  ت�شاعد  اأن 
ال�شاي الأخرى اأقل فعالية. وتخرنا جوترييز اأن "بع�س اأنواع 
ال�شاي ميكن اأن ت�شاعد يف اله�شم. فال�شاي الذي يحتوي على 

مركبات الفافونويد يهدئ اجلهاز اله�شمي".

ماذا يقول العلم عن ال�صاي واله�صم؟
مت اإجراء العديد من الدرا�شات لفح�س اآثار �شرب ال�شاي على 

اجلهاز اله�شمي.
ال��ع��ل��م��ي��ة، وجد  ال��ت��ق��اري��ر  2015 يف  ن�����ش��رت ع���ام  ويف درا����ش���ة 
الباحثون اأن ا�شتهاك ال�شاي الأخ�شر ميكن اأن يح�شن ه�شم 

وامت�شا�س الن�شا، وبالتايل حت�شني اأداء اجلهاز اله�شمي.
2015 يف م��راج��ع��ات ا�شتقاب  اأخ���رى ع��ام  واأظ��ه��رت درا���ش��ة 
يف  كبرية  بكميات  املوجودة  الفافونويد،  مركبات  اأن  الأدوي��ة 
وتهدئة  تنظيم  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  ال�شاي،  اأن��واع  من  العديد 

عملية اله�شم.
النعناع  ال�شاي مثل �شاي الزجنبيل و�شاي  اأن��واع  اأن بع�س  كما 
و�شاي ال�شمر قد تكون مفيدة ب�شكل خا�س. واأظهرت الدرا�شات 
يف امل��ج��ل��ة الأوروب����ي����ة لأم���را����س اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي وال��ك��ب��د و
بالنباتات  للعاج  الدولية  املجلة   :Phytomedicine
وعلم الأدوية النباتية، اأن الزجنبيل والنعناع وال�شمر جميعها 

لها خ�شائ�س فريدة ميكنها حت�شني �شحة اجلهاز اله�شمي.
وت�شري بع�س الدرا�شات اإىل اأن �شرب ال�شاي ميكن اأن يوؤدي اأي�شا 
�شبيل  وعلى  الطويل.  امل��دى  على  اله�شمي  اجلهاز  �شحة  اإىل 
املثال، وجدت درا�شة يف املجلة الأمريكية للتغذية ال�شريرية اأن 
)حوايل  ال�شاي  "متو�شطة" من  كمية  ي�شربون  الذين  اأولئك 
ثاث مرات يف الأ�شبوع لأكرث من �شتة اأ�شهر( هم اأقل عر�شة 
اأولئك  مع  باملقارنة  اله�شمي  اجلهاز  يف  بال�شرطان  لاإ�شابة 

الذين ل ي�شربون ال�شاي.

ما هو اأف�صل اأنواع ال�صاي ل�صحة اجلهاز اله�صمي؟
اإذن، ماذا  اأن �شرب ال�شاي يوفر فوائد للجهاز اله�شمي.  يبدو 

يقرح اخلراء على امل�شتوى العملي؟.
لله�شم  امل��ف��ي��دة  ال�����ش��اي  اأن����واع  ف���اإن   ،Gutierezz ل���  وف��ق��ا 

ت�شمل:
• الأ�شود.

• الأخ�شر.

• ال�شمرة.
• الزجنبيل.

ميكن  متفقون:  اله�شمي  واجل��ه��از  البحث  خ��راء  اأن  وي��ب��دو 
ويحتوي  اله�شمي.  اجل��ه��از  �شحة  يف  ي�شاعد  اأن  حقا  لل�شاي 
كميات  على  اخل�شو�س  وج��ه  على  والأخ�����ش��ر  الأ���ش��ود  ال�شاي 
يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  والتي  الفافونويد،  مركبات  من  كبرية 
احلفاظ على عمل اجلهاز اله�شمي على النحو الأمثل، بينما 

ع��ل��ى مكونات  غ��ال��ب��ا  الأخ����رى  الع�شبي  ال�����ش��اي  اأن����واع  حت��ت��وي 
اأن ت�شهم يف �شحة اجلهاز  طبيعية حتتوي على عنا�شر ميكن 

اله�شمي ب�شكل عام وطويل الأمد.
لتح�شني  رائ��ع��ة  و�شيلة  بالتاأكيد  ه��و  ال�شاي  اأن  ح��ني  يف  ولكن 
�شحة اجلهاز اله�شمي، اإل اأنه لي�س عاجا مل�شاكل اله�شم. اإذا 
طبيبك  زي��ارة  عليك  نقرح  م�شتمرة،  م�شاكل  من  تعاين  كنت 

ملعرفة جذور امل�شكلة.

يحتوي على مركبات الفالفونويد 

ال�ساي.. هل حقا ي�ساعد على اله�سم؟

قلة النوم قد توؤدي اإىل الكتئاب لدى املراهقني

ريت�شارد�شون  ���ش��ي��ل��ي  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت 
حم���ا����ش���رة يف ال���ع���ل���وم ال��ن��ف�����ش��ي��ة يف 
اإن  الغربية:"  اأ���ش��رال��ي��ا  ج��ام��ع��ة 
تاأخر اإيقاع ال�شاعة البيولوجية، 
وفر�شة  املحدودة،  النوم  ومدة 
اأثناء  ال�شلبي  للتفكري  اأك���ر 
كانت جميعها  ال��ن��وم  حم��اول��ة 

عوامل م�شاهمة".
اأكرث  هم  "املراهقون  واأ�شافت: 
الفرعية  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
امل���ق���ي���دة ل���ل���ن���وم ب�����ش��ك��ل م���زم���ن عر 
املجتمعات  م��ن  ك��ل  يف  الب�شرية،  التنمية 
الغربية وال�شرقية، مع بيانات من جميع اأنحاء 

العامل ت�شري اإىل اأنهم ينامون متاأخرا جدا".
ووجد الباحثون اأن جمموعة من التغيريات التطورية 
لاأنظمة البيولوجية التي تتحكم يف 
النوم وال�شتيقاظ خال هذا 
النا�س،  ح��ي��اة  م��ن  ال��وق��ت 
ب�����دل م����ن ع����وام����ل مثل 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام 
م�شارات  توفر  امل�شاء،  يف 

فريدة لاكتئاب.
وت���������اب���������ع���������ت ال��������دك��������ت��������ور 
الأول  "العامل  ريت�شارد�شون: 
هو تراكم اأبطاأ للنعا�س على مدار 
ال��ي��وم، مم��ا ي��وؤخ��ر ب��داي��ة ال��ن��وم لدى 
امل��راه��ق��ني الأك����ر ���ش��ن��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
اأن  اإل  متاأخر،  وق��ت  يف  ينامون  املراهقني  اأن 
اأنه  الدرا�شة تبقى مبكرة، مما يعني  اأوق��ات بدء 
من  �شاعات   9.3 حتقيق  ال�شباب  على  ال�شعب  من 

النوم الأمثل، وهذا التقييد يف النوم بدوره يزيد من 
اأعرا�س الكتئاب".

ب�شبب  �شوءا  النوم  �شعوبة  ت��زداد  "واأردفت:"ثانيا، 
الذي  البيولوجية  ال�شاعة  اإي��ق��اع  توقيت  يف  التاأخري 
ي��ح��دث ع��ر من��و امل��راه��ق��ني وت��رت��ب��ط ���ش��اع��ة اجل�شم 
الإ�شابة  ب���زي���ادة خ��ط��ر  ب��ا���ش��ت��م��رار  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف 
املدفوعة  النوم  يف  التغيريات  هذه  وتوفر  بالكتئاب، 
ثالث  ل��ط��ري��ق  ف��ر���ش��ة  الف�شيولوجية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
لاكتئاب يكون اأكرث نف�شية، فر�شة للتفكري ال�شلبي 
املتكرر )القلق والجرار(، والذي يرتبط مرة اأخرى 

مب�شتويات اأعلى من الكتئاب لدى املراهقني."
يقول الباحثون اإن تدخات النوم القائمة على الأدلة، 
وا�شتخدام  ال�����ش��اط��ع،  ب��ال�����ش��وء  ال��ع��اج  ذل���ك  مب��ا يف 
ميكن  املعريف،  ال�شلوكي  العاج  وتقنيات  املياتونني 
اأن تكون م�شارا جديدا للتخفيف من اأعرا�س الكتئاب 

لدى ال�شباب.
ت��ق��ول ال��دك��ت��ور ري��ت�����ش��ارد���ش��ون، ال���ذي ُي��ج��ري جتربة 
الأبحاث  من  املزيد  اإج��راء  ي�شاعدنا  "قد  اإكلينيكية: 
اأ�شاليب  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الك��ت��ئ��اب  ال��ن��وم يف  دور  ح���ول 
ظهور  اإي��ق��اف  من  نتمكن  حتى  فعالية،  اأك��رث  وقائية 

الكتئاب، على الأقل بالن�شبة لبع�س ال�شباب".
تقول الباحثة يف معهد فلندرز ل�شحة النوم، الدكتورة 
جوريكا ميكيت�س وهي اأي�شا موؤلفة م�شاركة يف املقالة 
تدمج  اأن  ميكن  واملجتمعات  امل��دار���س  اإن  اجل��دي��دة، 
التثقيف حول النوم يف املناهج الدرا�شية لدعم رفاهية 

ال�شباب يف هذه ال�شن ال�شعيفة.
العوامل  اأن  اإىل  ميكيت�س:"بالنظر  وت�����ش��ي��ف 
ب�شكل  ت�شاهم  الأ�شا�شية  والف�شيولوجية  البيولوجية 
كبري يف هذا املظهر، فاإن معرفة النوم الأ�شا�شية وما 
يحدث اأثناء النوم يف مرحلة املراهقة ميكن اأن ي�شاعد 

ال�شباب على فهم واإدارة نومهم ب�شكل اأف�شل".
بجامعة  الباحثة   ، ���ش��ورت  مي�شيل  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
فلندرز ، اإن امل�شوؤولية تقع على الآباء اأي�شا" : "ميكن 
من  العقلية  وال�شحة  املراهقني  ن��وم  دع��م  للعائات 

خال و�شع قيود حول اأوقات النوم يف ليايل املدر�شة، 
بينما ميكن للمدار�س اأن ت�شمح للطاب ببدء الدرا�شة 
بعد ذلك والمتناع عن  اأو  8.30 �شباحا  ال�شاعة  يف 

جدولة الأن�شطة الا�شفية قبل املدر�شة".

خل�صت درا�صة جديدة اإىل اأن �صعوبات وم�صاكل النوم، التي كان ُيعتقد منذ فرتة طويلة اأنها من اأعرا�ص اكتئاب املراهقني، قد تاأتي اأوال.
واأو�صح بحث ُن�صر يف Nature Reviews Psychology بقيادة جامعة Flinders، باأن مزيجا من بيولوجيا نوم املراهقني وعلم النف�ص 

يهيئ ال�صباب ب�صكل فريد لالإ�صابة باالكتئاب.

اإذا كنت تتعامل مع م�صاكل اله�صم مثل االنتفاخ اأو االإم�صاك 
اأنك جربت بالفعل العديد من  اآالم املعدة، فمن املحتمل  اأو 

العالجات.
"عالج" مل�صكلة اله�صم لديك، رمبا تكون  واأثناء بحثك عن 
�صادفت ادعاءات باأن �صرب ال�صاي ميكن اأن ي�صاعد يف حتريك 
االأمور مرة اأخرى. لكن هل ي�صاعد ال�صاي حقا يف اله�صم، اأم 

اأنه جمرد خرافة ت�صويقية كبرية؟.
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�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:1124/2022/300 ��ستئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثانية رقم 8٢

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:64 ل�شنة ٢0٢٢ اجراءات اع�شار وقبول ال�شتئناف �شكا 
امل�شتاأنف والق�شاء جمددا  الغاء احلكم  املو�شوع  القانونية - ثانيا:ويف  امليعاد م�شتوفيا كافة �شرائطه  للتقرير به يف 
بقبول طلب امل�شتاأنف )املدين( وا�شهار اع�شاره وت�شفية امواله وفقا للمر�شوم بقانون احتادي رقم 19 ل�شنة ٢019 ب�شاأن 
الع�شار واملعدل بقرار جمل�س الوزراء رقم 74 ل�شنة ٢0٢1 وكافة مايرتب على ذلك من اآثار - ثالثا:الزام امل�شتاأنف 

�شدهم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
امل�شتاأنف:علي بن عبداهلل بن نا�شر بن عبداهلل

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - مبنى مبنى امل�شرف - �شقة 1008 - بلدية دبي - وميثله:يون�س 
عبدالقادر حممد ح�شن البلو�شي 

اإعانهم :  1- فرا�س وهاب جر ال�شراي ٢- به�شته منوجهر ال�شريف 3- فريده رحمت اهلل  -  �شفتهم :  املطلوب 
م�شتاأنف �شدهم

اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق���م:٢0٢٢/64 اج��راءات الع�شار. وح��ددت لها جل�شة يوم  مو�شوع الإع��ان :  قد 
اخلمي�س  املوافق  ٢0٢٢/9/٢9  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70197

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:7612/2022/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية احلادية ع�شر رقم 1٥0

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه قدرها )66000( �شته و�شتون الف درهما وتذكرة عودة )٢000( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الف�شل من العمل ٢0٢1/11/11 وحتى تاريخ ال�شداد 

 . MB228994376AE التام رقم ال�شكوى
املدعي:احمد عبداجلبار خليفه زاخر حممد �شباق

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - التعاون - �شارع التعاون - مبنى تايجر 1 -�شقة ٥08 - مطعم دومينوز
املطلوب اإعانه :  1- اي �شى �شي ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع دبي(  -  �شفته 

: مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليه قدرها )66000( �شته و�شتون 
الف درهما وتذكرة عودة )٢000( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الف�شل من 
العمل ٢0٢1/11/11 وحتى تاريخ ال�شداد التام رقم ال�شكوى MB228994376AE - وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  ٢0٢٢/9/٢1  ال�شاعة 10.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد �بر�هيم حممد عبد�هلل
�ملرجتعة �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003297/ 

اإىل املحكوم عليه :حممد ابراهيم حممد عبداهلل - جزر القمر اجلن�شية رقم الهوية:78419810798٥487 
- العنوان:امارة عجمان املنطقة النعيمية بنايه املباين للعقارا �شقه رقم ٥ �شندوق الريد 776٥ رقم 

املوبايل 0٥64893777 الريد اللكروين ليوجد
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف ال�شارقة 
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاه، ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  ، يف  ال�شامي  
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�شاما الر�شوم وامل�شاريف :0.8٢0٢٥
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما من تاريخ 
اعانك/اإعانكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 70535
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �أم �لقيوين �الحتادية
تنفيذ  UAQCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000530/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد احمد علي را�شد
العنوان:يعلن بالن�شر

انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شركة جمموعة  حيث 
المارات لات�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له 
بال�شافة  درهم   ٥108٥.0: وامل�شاريف  الر�شوم  �شاما  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  

اىل الر�شوم وامل�شاريف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما من تاريخ 
اعانك/اإعانكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �أم �لقيوين �الحتادية
تنفيذ  UAQCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000529/ 

اإىل املحكوم عليه : �شهيل ا�شماعيل حممد عبداهلل
العنوان:يعلن بالن�شر

انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شركة جمموعة  حيث 
المارات لات�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له 
بال�شافة  درهم   3766٢.0: وامل�شاريف  الر�شوم  �شاما  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  

اىل الر�شوم وامل�شاريف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما من تاريخ 
اعانك/اإعانكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �جرة �ل�سارقة ذ.م.م
SHCEXCIREA2022 مدين جزئي �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003566/ 

اإىل املحكوم عليه : اجرة ال�شارقة ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:خديجة 
ارجاو موحا  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي 

: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف :7140.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000959 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �شركة الوادي الخ�شر للعقارات ذ.م.م جي يف جي للتطوير العقاري 

ملالكها علي ال�شامي �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2022/3/30 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاه املدعي/�شيف �شامل �شيف الكعبي - المارات العربية املتحدة/
اجلن�شية ، بالتايل قررت املحكمة اول الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعي مبلغ 
يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عنه  قانونية  وفائدة  درهم   )76711(
2022/3/13 حتى ال�شداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعي 
وامل�شاريف  الر�شوم  والزمتها  املادية  ال�شرار  عن  تعوي�شا  درهم   )3000( مبلغ 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما قابا 

لا�شتئناف خال 30 يوما من اليوم التايل ل�شتامك هذا التبليغ  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002843/ 
اإىل املحكوم عليه : �شكري اهلل زكيم خان 

املنفذ:تاك�شي  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
الراحة ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها ال�شيد/عبد الغني اأبويوكيومو  ، يف الق�شية امل�شار 
اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم 
الر�شوم  �شاما  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد 

وامل�شاريف :٢6٢77.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما من 
تاريخ اعانك/اإعانكم بهذا الخطار  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
يف الدعوى رقم:5 ل�سنة 2022 اإجراءات اإفال�ض دبي

بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم ٥ ل�شنة ٢0٢٢ اجراءات افا�س بتاريخ:٢4/8/٢0٢٢ 
الأزه��ر لل�شرافة والتي حتمل  ملوؤ�ش�شة  اج��راءات الفا�س  افتتاح  املوقرة  املحكمة  وال��ذي قررت فيه 

الرخ�شة التجارية رقم/٢34004
اعاه  اليه  امل�شار  للقرار  للتفل�شة وفقا  امينا  احمد علي مالك  انه مت تعيني اخلبري/ا�شامة  وحيث 
املوؤ�ش�شة املذكورة بعاليه تقدمي مطالبتهم  ، وعليه نعلن جميع الدائنني ولكل من له مطالبة �شد 
و�شند  الهوية  بطاقة  من  ون�شخة  لها  امل��وؤي��دة  الثبوتية  امل�شتندات  بكافة  ومدعومة  القيمة  حم��ددة 
التجارية وعقد  الرخ�شة  ن�شخة من  يقدم  موؤ�ش�شة  او  �شركة  الدائن  كان  ان وجد ويف حال  الوكالة 
الطلبات  ان يقدم  ت��اري��خ الع���ان على  ي��وم عمل م��ن  ي��وم ع�شرون  م��دة ٢0  التاأ�شي�س وذل��ك خ��ال 
الكائن بامارة دبي - مدينة  ال�شيد/اأ�شامة احمد علي مالك يف عنوانه  اىل مكتب اخلبري احل�شابي 
دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى و�شل بزن�س �شنرال الطابق/11 مكتب رقم 1103 واأيام العمل 
من الثنني اىل اجلمعة من ال�شاعة 9 �شباحا وحتى ال�شاعة ٥ م�شاءا ، على ان تقدم للخبري اأ�شول 

PDF امل�شتندات لاطاع عليها بال�شافة اىل ن�شخة م�شورة ون�شخة ب�شيغة
اخلبري/ا�صامه احمد مالك
خبري ح�صابي لدى حماكم دبي - قيد رقم 145
حما�صب قانوين - قيد رقم 961

 حمكمة دبي �البتد�ئية �فتتاح �إجر�ء�ت
�الإفال�ص ملوؤ�س�سة �الزهر لل�سر�فة
�ساحبة �لرخ�سة رقم 234004

70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/150510(
املنذرة:الأبحاث واخلدمات ال�شت�شارية التجارية ذ.م.م

بوكالة املحامي/يا�شني ابوبكر احلامد
Select Aviation LTD املنذر اليها:�شيليكت اأفيا�شن ليمتد

 )239.799.72( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  ال��وف��اء  ب�����ش��رورة  ننذركم  امل��ن��ذرة  موكلتنا  ع��ن  وبالنيابة  فاإننا 
و�شبعون  واثنني  امريكي  دولر  وت�شعون  وت�شع  و�شبعمائة  ال��ف  وثاثون  وت�شعة  )مائتني  امريكي  دولر 
 -  2020/004  -  2020/003  -  2020/002( اأرق���ام  ال��ف��وات��ري  ع��ن  ذمتكم  يف  وامل��ر���ش��دة  �شنتا 
والر�شوم  فاتورة  كا  ا�شتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  املبلغ  ذلك  عن  القانونية  والفائدة   )2020/005
الن��ذار وال  ا�شتامكم لهذا  تاريخ  ايام عمل من  ايام خم�شة   5 املحاماة وذلك خال  وامل�شروفات واتعاب 
�شن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم مع احتفاظ املنذرة بحقها يف اقت�شاء التعوي�س 
لاتفاقية من  ف�شخكم  لول  امتامها  �شبيل  كانت يف  التي  ال�شفقات  لف�شل  كنتيجة  ك�شب  فاتها  ملا  اجلابر 

جانب واحد .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2021 /0007137 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / منجرة برفيز اكر وميثلها ال�شيد:برفيز اكر اكر 
علي - العنوان:9380130 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ٢0٢٢/٢/3 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل   ، ح�شن  مراد  ابراهيم  عائ�شه   / ل�شالح  اأعاه  بالرقم  الدعوى 
لفائدة  بادائه  املدعي عليه  بالزام  املحكمة مبثابة ح�شوري  احلكم حكمت 
بالر�شوم  والزامه  درهم  الف  ثمانية  درهم   )8000( وقدره  مبلغا  املدعية 

وامل�شاريف ورف�س باقي الطلبات .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : تراك الين الأعمال تنفيذ خطوط الطرق وعالماتها �ص.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 37-1001 ملك دجيباركول ماتكريميوفا - خليج التجاري ،  ال�شكل 
القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 825049 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1389606 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/21  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني من�صور مال ملراجعة احل�صابات 
�ص.ذ.م.م ، العنوان : مكتب رقم 1711-099 ملك حممد ادري�س �شكور - بردبي - بزن�س 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، فاك�س:043617679   - هاتف:045570410   - بي 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : من�صور مال ملراجعة احل�صابات �ص.ذ.م.م 
 - ب��ي  بزن�س   - ب��ردب��ي   - �شكور  ادري�����س  1711-099 ملك حممد  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان   

هاتف:045570410 - فاك�س:043617679   
اأعاه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
وذلك  �ييص.ذ.م.م  وعالماتها  الطرق  خطوط  تنفيذ  الأعمال  الين  تييراك  لت�شفية 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/7/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  لديه  2022/7/21 وعلى من  بتاريخ 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70197

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�عالن بالن�سر        

 1582/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- باول دافيد �شريت  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد ال�شيد �شاح الدين ال�شيد حممد الها�شمي 

وميثله : حممد حممد عبدالهادي من�شور 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى �شحة ونفاذ )عقد بيع ح�ش�س وملحق تعديل عقد 

التاأ�شي�س( رقم ٢671197 املوؤرخ ٢٢/٢0٢1/3 
ويقت�شي  �شدكم  �شباحا   09:00 ال�شاعة   ٢0٢٢/9/6 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ميكن  التي  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  ع�شر(  )الثانية  البتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام  ح�شوركم 
الو�شول اليها من خال موقع حماكم دبي اللكروين - خدماتنا اللكرونية العامة - جداول 
جل�شات الق�شايا لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:8/2022/145 �حو�ل مال غري �مل�سلمني 

املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال مال الثالثة رقم 7٥
مو�شوع الدعوى : دعوى اثبات وفاة/مورليدهر بهاكتانى منغارام. 

املدعي:دي�شكا اأ�شاربوتا موليدهار
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع ال�شايل - مبنى باي �شكوير 

- �شقة 101
وميثله:نا�شر يو�شف علي نا�شر اخلمي�س

املطلوب اإعانه :  1- مورليدهر بهاكتانى منغارام-  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى اثبات وفاة/مورليدهر بهاكتانى منغارام 
- وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  ٢0٢٢/9/٢0  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد يف 
مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن حكم بالن�سر        
487/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما 1- الحتاد ال�شرقي لنقل املواد بال�شاحنات �س.ذ.م.م ٢- �شيدهارت ديجامبار دومب  

- جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : اك�شريو للتجارة العامة ذ.م.م

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢0٢٢/7/٢7  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
اك�شريو للتجارة العامة ذ.م.م مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث بالت�شامن بان 
الفا وثمانية وثمانون درهما  يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.130.088( درهم مليون ومائة وثاثون 
والفائدة القانونية بواقع ٥% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف ٢0٢1/1/٢٥ وحتى ال�شداد 
التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.  حكما 
لن�شر هذا العان  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  292/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم ٢٢7

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم يف الدعوى رقم 7186/٢019 عمايل جزئي ، )٢731٢( �شاما 
للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ربيع حممد �شليبى
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي

املطلوب اإعانه : 1- �شالون هري كون�شبت لل�شيدات )فرع(  - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��ان  مو�شوع 
، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  املنفذ به وق��دره )٢731٢( درهم اىل طالب التنفيذ 
 )15( خال  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70510 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 8320/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- عي�شه املنهايل ملقاولت البناء  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شطفى حممد م�شطفى بابكر
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )٢9000( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:440/2022/300 ��ستئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثالثة رقم 83
اع�شار  اج���راءات  رق�����م:٢0٢1/31  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب . 
امل�شتاأنف:�شاهني خودجا�شتيه

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي
املطلوب اإعانه :  1- �شعد حممد اجلريودى  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

اع�شار  اج���راءات  رق�����م:٢0٢1/31  بالدعوى  ال�شادر  اأ�شتاأنف/احلكم  ق��د    : الإع���ان  مو�شوع 
ال�شاعة 10.00 �س  املوافق  9/8/٢0٢٢   بتاريخ:٢0٢٢/4/6. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70197 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6659/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3898/٢0٢1 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )30.474.00( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيله �س.ذ.م.م

���ش��ارع اخلليج - مبنى ج��م��ارك دبي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - احلمرية - ملك �شلطة م��وان��ئ دب��ي - 
باحلمرية مكتب رقم ٢36

املطلوب اإعانه : 1- ال�شقر للماحية �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعان : قد 
به وقدره )30474( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1390/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٢4٥000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املتنازع:علي جمعه نا�شر عبداهلل العلوي
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ال�شهامة اجلديدة - ال�شهامة - �شارع ال�شاحمه - مبنى فيا 3٢4

وميثله:فاطمة ح�شن �شليمان احلدبور ال�شحي 
املطلوب اإعانهما :  1- مرا�س العقارية �س.ذ.م.م ٢- �شيتي ووك ريزيدين�شال 1 �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع 

�شدهما
مو�شوع الإعان :  قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�س املادة ٥4 من الائحة التنظيمية 
مبلغ  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  �شدهما  املتنازع  بالزام  احل�شوري  مبثابة  وق��ررت  املدنية  الج���راءات  لقانون 
)٢٥.000( درهم والفائدة ٥% من تاريخ �شريورة القرار نهائيا وحتى ال�شداد التام والزمتهما املنا�شب من 

الر�شوم وامل�شاريف.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4403/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٥6/٢0٢٢ نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )٢00.000( درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% واتعاب املحاماة �شاما للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : امين مطان�س ال�شليمان

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �شارع �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ال مكتوم 
- مبنى بناية املطار - �شقة الول

املطلوب اإعانه : 1- جموهرات الزعيم �س.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢1398٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�عالن بالن�سر        
 1620/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شيبو امبيكا �شوريندران  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فا�شت لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهما بان 
يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )33.778.٥0( درهم ثاثة وثاثون الف و�شبعمائة ثمانية و�شبعون درهما 
وخم�شون فل�شا - مع الفائدة القانونية بواقع 1٢% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد - 
احلكم بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )٢.000( درهم الفان درهم تعوي�س عن 

حب�س م�شتحقات املدعية لديهم وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى 
بعد  التقا�شي عن  قاعة  09:00 �شباحا يف  ال�شاعة  املوافق 9/6/٢0٢٢  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13638 بتاريخ 2022/9/5 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �حمد ح�سن �حمد �مربمان برمان
�ل�سيكات �ملرجتعة  SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003938/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد ح�شن احمد امرمان برمان
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممود 
زياد عزيزي  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي 

: املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف :68٥0.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )1٥( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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اإىل ذكاء ا�شطناعي متطور للغاية ميكنه  التقنية  وت��وؤدي هذه 
على الفور فهم ما تراه وما ت�شتخدمه يف الروبوتات وال�شيارات 
حديثة  درا�شة  يف  و�شفها  مت  التي  التقنية،  القيادة.هذه  ذاتية 
ُن�شرت يف جملة" ACS Nano"، اأنها تعمل ب�شكل اأف�شل من 
العني من حيث نطاق الأطوال املوجية التي ميكن اأن تراها من 
الأ�شعة فوق البنف�شجية اإىل ال�شوء املرئي وحتى طيف الأ�شعة 
حتت احلمراء.وتقول الباحثة الرئي�شية للدرا�شة "تانيا روي"، 
الأ�شتاذة امل�شاعدة يف ق�شم علوم وهند�شة املواد ومركز تكنولوجيا 
"�شتغري الطريقة التي يتم  علوم النانو يف جامعة كاليفورنيا: 

�شيء  كل  اأ�شبح  حيث  اليوم،  ال�شطناعي  الذكاء  ا�شتخدام  بها 
عبارة عن مكونات منف�شلة ويعمل على اأجهزة تقليدية.وتتو�شع 
التكنولوجيا يف العمل ال�شابق الذي قام به فريق البحث الذي 
ال�شطناعي  الذكاء  متكني  ميكنها  الدماغ  ت�شبه  اأجهزة  ابتكر 

من العمل يف املناطق النائية والف�شاء.
اأجهزة تت�شرف مثل نقاط ال�شتباك  "كانت لدينا  تقول روي: 
بعر�س  نقم  مل  ذل��ك  م��ع  لكننا  ال��ب�����ش��ري،  ال��دم��اغ  يف  الع�شبي 
ا�شت�شعار  ق��درة  اإ�شافة  خ��ال  من  الآن  مبا�شر،  ب�شكل  ال�شورة 
مثل"  تعمل  التي  امل�شابك  ت�شبه  اأج��ه��زة  لدينا  اإليهم،  ال�شورة 

وحدات البك�شل الذكية "يف الكامريا عن طريق ا�شت�شعار ال�شور 
ومعاجلتها والتعرف عليها يف وقت واحد."

وطالب  ل��ل��درا���ش��ة  الرئي�شي  امل��وؤل��ف  منجور"،  "ما  يفح�س 
التي  الأجهزة  الفيزياء بجامعة كاليفورنيا،  الدكتوراه يف ق�شم 
ت�شبه �شبكية العني على �شريحة الئتمان. اأما بالن�شبة للمركبات 
ذاتية القيادة، فاإن تعدد ا�شتخدامات اجلهاز �شي�شمح بقيادة اأكرث 
اأماًنا يف الليل.يقول "ما منجور": "اإذا كنت يف �شيارتك ذاتية 
القيادة ليًا وكان نظام الت�شوير لل�شيارة يعمل فقط عند طول 
موجي معني، لنقل الطول املوجي املرئي، فلن يرى ما هو اأمامها، 

ولكن يف حالتنا ميكنه بالفعل الروؤية يف احلالة باأكملها."اأ�شاف 
"ما منجور":  ل يوجد جهاز مت الإباغ عنه مثل هذا، والذي 
ميكن اأن يعمل يف نف�س الوقت يف نطاق الأ�شعة فوق البنف�شجية 
لاأ�شعة  املوجي  الطول  اإىل  بالإ�شافة  املرئي  املوجي  وال��ط��ول 
حت��ت احل���م���راء، ل��ذل��ك ف��ه��ذه ه��ي نقطة ال��ب��ي��ع الأك����رث متيًزا 
النانوية  الأ�شطح  هند�شة  هو  التقنية  هذه  اجلهاز.مفتاح  لهذا 
امل�شنوعة من ثاين كريتيد املوليبدينوم  وديتلوريد الباتني 
والذاكرة.اختر  املوجية  الأط��وال  متعدد  بال�شت�شعار  لل�شماح 
والتعرف  الإح�شا�س  امتاكه  خال  من  اجلهاز  دقة  الباحثون 

التقنية  اأن  اأظهروا  لقد  خمتلط  موجي  طول  ذات  �شورة  على 
ميكنها متييز الأمناط وحتديدها على حد �شواء "3" يف الأ�شعة 
فوق البنف�شجية و"8" يف الأ�شعة حتت احلمراء.ويقول املوؤلف 
امل�شارك يف الدرا�شة "Adithi Krishnaprasad  ، وهو 
طالب دكتوراه يف ق�شم الهند�شة الكهربائية وهند�شة احلا�شبات 
بجامعة كاليفورنيا: "لقد ح�شلنا على دقة من 70 اإىل 80%، 
يف  حتقيقها  لإمكانية  ج���ًدا  ج��ي��دة  ��ا  ف��ر���شً لدينا  اأن  يعني  مم��ا 
ال�شنوات  يف  لا�شتخدام  متاحة  ت�شبح  اأن  ومي��ك��ن  الأج���ه���زة، 

اخلم�س اإىل الع�شر القادمة.

تقنية جديدة متنح الذكاء ال�سطناعى عيوًنا ت�سبه عيون الب�سر

اجلنوبية  كوريا  �شيجوجن يف  باحثون يف جامعة  طور 
ن��ظ��ام ���ش��ح��ن ج���دي���ًدا ي�����ش��ت��خ��دم ���ش��وء الأ���ش��ع��ة حتت 
احلمراء )IR( لنقل الطاقة اإىل الأجهزة الإلكرونية 
م���ًرا(،   30( ق���دم   100 اإىل  ارت��ف��اع��ه��ا  ي�شل  ال��ت��ي 
ت�شحن  تقنية  اإىل  الكت�شاف  ه��ذا  ي��وؤدي  اأن  وياأملون 
تلقائًيا الهاتف مبجرد اإدخاله اإىل الغرفة، مبا يف ذلك 

الأماكن العامة مثل املطارات وحمات البقالة.
ميل" الريطانية،  "ديلى  �شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  ووف��ق��ا 
الدكتور  امل�شاعد  والأ���ش��ت��اذ  البحث  فريق  رئي�س  ق��ال 
جينيوجن ها: "اإن القدرة على ت�شغيل الأجهزة ل�شلكًيا 
الطاقة  ك��اب��ات  ح��م��ل  اإىل  احل��اج��ة  تلغي  اأن  مي��ك��ن 

للهواتف اأو الأجهزة اللوحية اخلا�شة بنا".
مثل  خمتلفة  ا�شت�شعار  اأجهزة  ت�شغيل  ا  اأي�شً وميكنه 
 )IoT( ت��ل��ك امل���وج���ودة يف اأج��ه��زة اإن��رن��ت الأ���ش��ي��اء
يف  العمليات  ملراقبة  امل�شتخدمة  ال�شت�شعار  واأج��ه��زة 

امل�شانع.
وظيفة  بالفعل  ه��و  الا�شلكي  ال�شحن  اأن  ح��ني  ويف 

للعديد من الأدوات اجلديدة، فاإنه غالًبا ما يت�شمن 
و�شع اجلهاز على �شطح خا�س، مما يعني اأنه ل ميكن 

نقله بعيًدا اأثناء ال�شحن.
وال�شماح  العوائق  ه��ذه  اإزال���ة  على  املهند�شون  ويعمل 
بنقل ال��ط��اق��ة مل�����ش��اف��ات اأط����ول، ول��ك��ن ه���ذا غ��ال��ًب��ا ما 

يت�شمن معدات �شخمة ومعقدة.
 Optics يف  اأم�س  ُن�شرت  التي  الدرا�شة  يف  اأن��ه  كما 
Express، مت و�شف نظام "ال�شحن بالليزر املوزع" 
الذي يت�شمن قطعتني فقط من املعدات؛ جهاز اإر�شال 

وجهاز ا�شتقبال.
وينتج جهاز الإر�شال �شعاًعا من الأ�شعة حتت احلمراء 
يف  طاقة  مب�شدر  تو�شيله  وميكن  �شوئي،  مكر  من 

الغرفة.
"اآمن" يبلغ  مركزي  موجي  ط��ول  له  ال�شوء  اأن  كما 
ل  �شعاع  لإن�شاء  مر�شح  عر  ومير  نانومر   1550
عند  اجللد  اأو  الب�شرية  العني  على  خطر  اأي  ي�شكل 

الطاقة امل�شتخدمة.

تقنية ليزر تبث الطاقة ل�سلكًيا ميكنها 
�سحن اأجهزتك تلقائًيا مبجرد دخول الغرفة

 لكن هذه املياه تركت موؤ�شرات يف جيولوجيا الكوكب، والآن 
مائية  خريطة   )ESA( الأوروب��ي��ة  الف�شاء  وكالة  �شاركت 
املحتملة  امل���وارد  اإىل  وت�شري  الكوكب  ت��اري��خ  تتتبع  للمريخ 

للبعثات امل�شتقبلية.
 ت�شتخدم اخلريطة البيانات التي مت جمعها من قبل اثنني 

 Mars م��ن امل��رك��ب��ات امل���داري���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��م��ري��خ، وه��م��ا
و  ESA الأوروبية  الف�شاء  لوكالة  التابعان   Express
التابع   Mars Reconnaissance Orbiter

لنا�شا. 
 وت��ق��وم اأج��ه��زة ق��ي��ا���س ال��ط��ي��ف يف ك��ل م��ن امل�����دارات بجمع 

ال�شخور  اأي  املائية،  باملعادن  ي�شمى  معلومات عن موقع ما 
مثل  معادن  �شكلت  والتي  املا�شي  يف  امل��اء  مع  تفاعلت  التي 

.Digitartlends الطني وفقا ملا نقله موقع
ُتظهر  بل  فح�شب،  املعادن  ه��ذه  مواقع  اخلريطة  ُتظهر  ل   
املعادن  اأن هذه  النتائج هو  اأكر  واأح��د  ا مدى وفرتها،  اأي�شً
لي�شت نادرة - يف الواقع، هناك مئات الآلف من بقع املعادن 

يف جميع اأنحاء الكوكب.
اأثبت هذا  "لقد  الباحثني، جون كارتر، يف بيان:  اأح��د   قال 
العمل الآن اأنه عند درا�شة الت�شاري�س القدمية بالتف�شيل، 

فاإن عدم روؤية هذه املعادن هو يف الواقع اأمر غريب".
املحتملة  ال��ه��ب��وط  م��واق��ع  لتقييم  مفيدة  اخل��ري��ط��ة  ه��ذه   
�شيحتاج  اآل��ي��ة.  اأو  ماأهولة  كانت  ���ش��واء  امل�شتقبلية،  للمهام 
الطاقم الب�شري اإىل الو�شول اإىل املياه للقيام مبهمة طويلة 
الأمد اإىل املريخ ، واإحدى طرق القيام بذلك هي خبز املعادن 
املائية ل�شتخراج املياه التي حتتوي عليها، لكن ال�شل�شال له 
ا، لأنها رائعة  اأهمية علمية بالن�شبة للمهمات الروبوتية اأي�شً

للبحث عن عامات احلياة القدمية.
 ت�شاعدنا درا�شة كيفية انت�شار هذه املعادن عر املريخ على 
��ا، ل ي���زال ال��ب��اح��ث��ون يناق�شون  اأي�����شً ف��ه��م ت��اري��خ ال��ك��وك��ب 
على  ال�شائلة موجودة  املياه  فيها  كانت  التي  املدة  بال�شبط 
�شطح الكوكب، وما الذي ت�شبب بال�شبط يف فقدان الكوكب 

ملياهه، تو�شح خريطة املياه هذه مدى تعقيد هذا التغيري.

 قال كارتر: "اأعتقد اأننا قد اأفرطنا ب�شكل جماعي يف تب�شيط 
املريخ"، "التطور من الكثري من املياه اإىل عدم وجود مياه 
ع�شية  ب��ني  امل���اء  يتوقف  مل  نعتقد،  كنا  كما  وا���ش��ًح��ا  لي�س 
اجليولوجية،  ال�شياقات  يف  ك��ب��رًيا  ت��ن��وًع��ا  ن��رى  و�شحاها. 
تف�شري  ب�شيط  زمني  ج��دول  اأو  عملية  لأي  بحيث ل ميكن 

تطور علم املعادن يف املريخ.
اإذا  اأن���ه  ه��و  وال���ث���اين  ل��ل��درا���ش��ة  الأوىل  النتيجة  ه��ي  ه���ذه   
يعر�س  املريخ  ف��اإن  الأر����س،  على  احلياة  عمليات  ا�شتبعدت 
جمموعة متنوعة من املعادن يف البيئات اجليولوجية متاًما 

كما تفعل الأر�س ".

تقرير: خريطة املريخ املائية قد ت�ساعد فى اختيار املواقع للبعثات امل�ستقبلية

فلوريدا  �ييصيينييرتال  جييامييعيية  يف  الييبيياحييثييون  عييمييل 
اال�صطناعي  للذكاء  جهاز  بناء  علي   "UCF"
ذكاء  البحث  عن  ينتج  وقد  العني،  �صبكية  ين�صخ 
ا�صطناعي متطور ميكنه حتديد ما يراه على الفور، 
مثل االأو�صاف التلقائية لل�صور امللتقطة بالكامريا 
ا ا�صتخدام هذه التقنية يف  اأو الهاتف، وميكن اأي�صً
ملوقع  وفقًا  القيادة،  ذاتية  واملركبات  الروبوتات 

.scitechdaily

�صواء كنت تفكر يف م�صتقبل كوكب املريخ وكيفية اإر�صال الب�صر اإليه، اأو حتاول فهم ما�صيه وترى كيف اأ�صبح الكوكب على ما هو عليه اليوم، هناك ميزة 
معينة مهمة للغاية وهى املياه.ويعرف العلماء اأنه كان هناك مياه وفرية على �صطح املريخ ذات يوم، ولكن مع مرور الوقت تبخرت هذه املياه وتركت الكوكب 

ق�صًرا جاًفا، مع القليل من املاء ال�صائل على �صطحه اليوم.

عل�م وتكن�ل�جيا
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�صرقة متحف مونرتيال
اأكر �شرقة فنية يف التاريخ الكندي كان ميكن اأن تكون 
اأكر فبعد منت�شف ليل الرابع من �شبتمر عام 1972 
ق��ن��اع تزلج  ي��رت��دي  ع��اًم��ا و���ش��ل رج��ل  اأى قبل خم�شني 
اجلميلة  للفنون  م��ون��ري��ال  متحف  �شطح  اإىل  وت�شلق 
عن طريق ت�شلق �شجرة قريبة ثم مدد �شلًما اإىل اثنني 
اأعلى  من الل�شو�س املقنعني املت�شابهني يف الأ�شفل، من 
الهبوط  طريق  ع��ن  املعر�س  اإىل  الثاثي  دخ��ل  املبنى، 
قاموا  دخولهم،  مبجرد  مك�شورة،  كوة  خال  من  بحبل 
تهديد  حت��ت  اأف��واه��ه��م  وتكميم  الأم���ن  ح��را���س  بتقييد 
ال�شاح وبداأوا يف نهب املبنى وتك�شري الإطارات وحتطيم 
الزجاجات بهدف وا�شح ل�شرقة كل �شيء ذي قيم كانت 
اخل���ط���ة، ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو، ه���ي ال���ن���زول وال�����ش��ع��ود، مثل 
اأن  املحتمل  م��ن  ك��ان  م��ا  خ��ال  ال�شقف،  ع��ر  جرين�س، 

يكون عملية طوال الليل.
ولكن بعد ثاثني دقيقة من القتحام، اأطلق اأحد الرجال 

جهاز الإنذار، مما اأجر الع�شابة على اخلروج من الباب 
معظمها  قطعة،   39 حمله:  ميكنهم  م��ا  بكل  اجلانبي 
لوحة، مبا يف  ع�شر  وثمانية  والتماثيل،  املجوهرات  من 
ويوجني  كوربيه  جو�شتاف  اإىل  املن�شوبة  اللوحات  ذل��ك 
دي���اك���روا وي���ان داف��ي��دز دي ه��ي��م وت��وم��ا���س جينزبورو 
وبير بول روبنز، كانت القطعة الأكرث قيمة التي اأخذها 
 ،Landscape with Cottages هي  ال��رج��ال 
الذهبي  الع�شر  �شيد  رام��ران��ت،  اإىل  ُين�شب  عمل  وه��و 
الهولندي، اأفاد املتحف اأن اإجماىل ال�شرقات كان بقيمة 

دولر. مليون   2
ك��ان��ت ال��ل��وح��ات ال��ت��ي ت��رك��ه��ا ال��ل�����ش��و���س وراءه�����م اأكرث 
واإل جريكو،  بابلو بيكا�شو،  التي ر�شمها  اللوحات  قيمة: 
وفران�شي�شكو غويا، وبيري اأوغ�شت رينوار، بالإ�شافة اإىل 

رامرانت، وكلها مكد�شة ع�شوائياً على اأر�شية املعر�س.
وفقا  هامبتون  كري�س  والثقافة  الفنون  كاتب  ياحظ 
ملوقع the walrus اأن ال�شرقة حدثت يف نف�س الوقت 

ال���ذي وق��ع��ت ف��ي��ه ق��م��ة ال��ه��وك��ي ال��ك��ن��دي��ة ���ش��د الحتاد 
اأنه   :Canadian Art يف  كتب  حيث  ال�شوفيتي  
يف ع���ام 1972 و���ش��ع��ت ���ش��رط��ة م��ون��ري��ال اث��ن��ني من 
فلم  ا�شت�شلموا  ع��ام،  بعد  لكنهما  الق�شية،  يف  املحققني 

يتو�شا ل�شئ.

�صرقة متحف �صتوكهومل
داه��م ثاثة رج��ال يحملون م�شد�شات   2000 ع��ام   يف 
بال�شويد  �شتوكهومل  يف  الوطني  املتحف  ر�شا�س  ومدفع 
وهربوا مع اثنني من لوحات رينوار ورامرانت يف زورق 

�شريع ينتظر من �شحروا الآخرين بخداعهم.

�صرقة معر�ص ويتوورث
 يف عام 2003 �شرق الل�شو�س اأعمال بيكا�شو وفن�شنت 
فان جوخ وبول جوجان من معر�س ويتوورث الفني يف 
مان�ش�شر بريطانيا ثم و�شعوا اللوحات حيث ميكن اأن 

يكونوا ب�شهولة يف حمام عام قريب.

�صرقة متحف اإيزابيال جاردنر
ل���وح���ة م���ن متحف   13 ال�����ش��ط��و ع��ل��ى   ج����رت ع��م��ل��ي��ة 
1990 ح��ني اقتحم  ���ش��ت��ي��وارد ج���اردن���ر ع���ام  اإي��زاب��ي��ا 
ل�شان متنكران بزي ال�شرطة املتحف يف مدينة بو�شطن 
لوحة  �شمنها  وم��ن  لوحات  و�شرقوا  املتحدة  بالوليات 
 "Concert"لإدوارد مانيه و "Chez Tortoni"
الفارغة معلقة  الإط���ارات  زال��ت  وم��ا  ليوهان�س فريمري 

على اجلدران.

�صرقة متحف مون�ص
و"مادونا"  "ال�شرخة"  لوحتا  �ُشرقت   2004 ع��ام  يف   
اقتحم  حيث  بالرنويج،  اأو�شلو  يف  مون�س  اإدوارد  للفنان 
الزوار  العديد من  اأم��ام  م�شلحان متحف مون�س  ل�شان 
و�شرقا اللوحتني، لكن ال�شرطة متكنت من ا�شتعادتهما.

لـ»�ستيفن  Fairy tale.. رواية جديدة 
كينج« عن مغامرات "ال�سبى ت�سارىل"

ح��ادث مروع  وال��دت��ه يف  ماتت  ت�شاريل،  يدعى  ك��ان هناك �شبي  م��رة  ذات 
اإىل ع��امل الإدم���ان على الكحول، لكن  ك��ان �شغرًيا، وحت��ول وال��ده  عندما 
ت�شاريل ن�شاأ ليكون �شاًبا جيًدا وقوًيا وذكًيا من النوع الذي ي�شاعد الغرباء 
املحتاجني مثل جاره بوديت�س الذي لديه كلب م�شن وممتلكات متداعية، 
اإنها اخلطوط الأ�شا�شية من رواية الكاتب الأمريكى ال�شهري �شتيفن كينج 
اجلديدة التى تنتهى بهذا الفتى ت�شارىل اإىل نفق ملئ بالغرائب والعجائب.
ير�شم �شتيفن كينج يف هذه الرواية �شورة "ملدينة مهجورة �شا�شعة مهجورة 
لكنها حية ... ال�شوارع الفارغة واملباين امل�شكونة يف وجود ق�شر مرامي 

الأطراف باأبراج زجاجية عالية بحيث اخرقت اأطرافها الغيوم ".
 تبداأ Fairy Tale من نقطة حزن ت�شاريل على وفاة والدته حيث يهتم 
بوالده املدمن على الكحول وينزلق اإىل �شلوك �شيئ يف البداية ثم يخرج 
بنف�شه من كل املتاعب التى تورط فيها بدرجات جيدة يف املدر�شة وموهبة 
اإنها عنا�شر ت�شل به اإىل �شن الر�شد على الرغم من الوعد  يف الريا�شة، 
ب�شيء خيايل يف الأفق بف�شل "ال�شجيج الغريب " الذي ياأتي من كوخ جاره 

خزانته. يف  الذهبية  الكريات  من  الغام�س  "بوديت�س" واحلو�س 
عندما �شق ت�شاريل طريقه يف النهاية اإىل العامل الآخر الذى بداأه من نفق 
 ، م��اأه��وًل من قبل رج��ال ون�شاء وجوههم رمادية وم�شوهة  غريب وج��ده 
اإوز  وفتيات  تتحدث  خيول  هناك  وه��راأى  وا�شحة،  غري  �شبه  وماحمهم 
اإذا  ولكن كان هناك �شيء خبيث يف املركز ، ويجب على ت�شاريل مواجهته 
كان يريد العودة اإىل وال��ده وهو يردد "هل اأردت اأن اأك��ون الأم��ري يف هذه 
الق�شة اخليالية املظلمة؟ مل اأفعل، ما اأردت هو اأن اأح�شر كلبي واأعود اإىل 

املنزل "

اأ�سهر �سرقات املتاحف فى التاريخ.. الل�سو�ض 
�سرقوا لوحات مباليني الدولرات

لبع�س  ف�شا  امل��ج��م��وع��ة  ت�شم  ك��م��ا 
تتجاوز  ل  ال��ت��ى   ، ال��وم�����ش��ة  ق�ش�س 
الثاثة اأ�شطر ، ذات الركيز املكثف ، 
تناق�س الق�ش�س الأو�شاع الجتماعية 
فى املجتمع امل�شرى ، وتتعر�س ق�شة 
 ،" ال�شقوط  قبل  طائر  حم��اولت   "
حتمل  ال��ت��ى  الرئي�شية  الق�شة  وه��ى 
املواريث،  مل�شكلة  امل��ج��م��وع��ة،  ع��ن��وان 
احل�شول  الق�شة  بطل  يحاول  حيث 
عليه  ي�شيطر  ال���ذى   ، م��رياث��ه  ع��ل��ى 
اأخيه  م���ن  ي��ج��د  ف���ا   ، الأك�����ر  الأخ 
اإىل  ب���ه  ال��ت��ى و���ش��ل��ت   ، امل��م��اط��ل��ة  اإل 
ح��د ت��زوي��ر ع��ق��ود بيع و���ش��راء ، حتى 
 ، ب��ه  امل����رياث وي��ن��ف��رد  ع��ل��ى  ي�شتحوذ 
البطل  حبيبة  �شياع  النتيجة  فكانت 
ي��ح�����ش��ل على  اأن  ي��ري��د  ك����ان  ال��ت��ى   ،

قد  نف�شه  فيجد   ، ليتزوجها  مرياثه 
�شقط فى الرذيلة !!

فى  ال��ك��ات��ب  يناق�شها  امل�شكلة  نف�س 
اأخ������رى م���ن ق�ش�س  ث����اث ق�����ش�����س 
املجموعة ، واحدة بعن�وان " الكيل " ، 
التى تو�شح مدى التفرقة فى املعاملة 
املادية ، والكيل مبكيالني من قبل الأخ 
الأكر ، حيث يرثا من والدهما مقهى 
، وعندما  بادرتها  الأك��ر  الأخ  ، يقوم 
من  ل��ي��ط��ل��ب  الأ����ش���غ���ر  الأخ  ي���ذه���ب 
اأخيه ن�شيبه فى الإي��راد حلاجة ابنه 
 ، وال��درو���س  املدر�شة  م�شاريف  لدفع 
املقهى يخ�شر  ب��اأن  الأك��ر  الأخ  يتعلل 
، ب�شبب ك�شر واإتاف عدة املقهى من 
ن��اح��ي��ة ، وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ب�شبب 
للبلدية،  وال��غ��رام��ات  ال�شرائب  دف��ع 

نتيجة اأن كرا�شى املقهى تو�شع خارج 
زوجة  حت�شر  عندما  بينما   ، املقهى 
 ، لبنهما  ن��ق��ودا  لتطلب  الأك���ر  الأخ 
، يقوم  م��در���ش��ي��ة  اإىل رح��ل��ة  ل��ي��ذه��ب 
تريد  ما  ويعطيها  حمفظته  ب��اإخ��راج 

!!
ك���ذل���ك ت��ت�����ش��ح ال��ت��ف��رق��ة ف���ى ق�شة 
"  ، الذى  ب��ع��ن��وان " ح��ام��ل ال��ف��اأ���س 
اأخيه الأ�شغر  يجعل الأخ الأك��ر من 
الأر�س  زراع��ة  على  يقوم   ، له  خادما 
ورعايتها ، بينما هو واأولده ي�شتمتع 
العمر  ب��ه  ي��ج��رى  ح��ت��ى   ، باملح�شول 
يجد من  ول   ، ال���زواج  ويفوته قطار 
اأبناء اأخيه ، الذين تولوا الأر�س بعد 

رحيل والدهم اإل اجلحود !!
فى  ال��ك��ات��ب  يناق�شها  امل�شكلة  نف�س 

ق�����ش��ة ب��ع��ن��وان " اأغ��ن��ي��ة احل���ري���ة " ، 
ول��ك��ن ب�����ش��ك��ل خم��ت��ل��ف ، ح��ي��ث يقوم 
البطل هنا بالتمرد على اأخوته الذين 
اأنهم  يريدون ال�شيطرة عليه ، بحكم 
له  ، فيختاروا  امل��رياث  يتحكمون فى 
واحُللي  والعف�س  والفر�س  العرو�س 
ويختار   ، اختياراتهم  على  فيتمرد   ،

احلرية !!
" حم�������اولت طائر  ت���ع���د جم���م���وع���ة 
الثانية  املجوعة  " هى  ال�شقوط  قبل 
ل��ل��ق��ا���س ، ف��ق��د ���ش��در ل��ه م��ن ق��ب��ل " 
 2015 " ع��ام  التفاح  ام���راأة برائحة 
الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  ع��ن 
 ( تت��و�ش�لي  ل  دي��وان  ل�ه  �شدر  كما   ،
امل�شري���ة  اجلمعي��ة  ع��ن   ) م�����ش��رك 
 ،1997 ���ش��ن�����������ة  امل�������واه���ب  ل��رع��اي�����������ة 

ك��م��ا ���ش��������ارك ب��ه��اء ال���دي���ن ف���ى كت�اب 
 " ق�شرية  ق�شة   50 " اجلمهوري���ة 
ع�دد يوني�ه �شنة 2000 ، ال�شادر عن 
موؤ�ش�شة دار التحرير ، �شمن جمموعة 
م���ن ك���ت���اب ال��ق�����ش��ة ال��ق�����ش��رية على 
اأي�شا  و���ش�����ارك  اجل��م��ه��وري��ة  م�شتوى 
�شمن نخب��ة من املب�دعني الع�رب فى 
" ق�ش�س عربي��ة ق�شرية جدا  كت��اب 
عن   2013 دي�شمر  فى  "  ال�شادر 

دار َرَهف للن�شر والتوزيع.
وفازت ق�شته " الكيل " ، التى ت�شمها 
" حم������اولت ط���ائ���ر قبل  جم��م��وع��ة 
ق�شرية  ق�ش�س  بجائزة   " ال�شقوط 
ع��ل��ى ال���ه���واء ، ال��ت��ى ت��ق��دم��ه��ا جملة 
مونت  اإذاع��ة  مع  بالتعاون   ، العربى 

كارلو عام 2017 .

»حماولت طائر قبل ال�سقوط«.. جمموعة ق�س�سية 
تتناول ق�سايا املرياث بال�سعيد

تييعييد �ييصييرقييات املييتيياحييف من 
متكررة  كانت  التى  ال�صرقات 
تتعقد  اأن  قييبييل  مييا  زمييين  يف 
لكن  اليييتييياأميييني  اإجييييييييراءات 
هدفا  ظلت  الفنية  اللوحات 
خمزنا  باعتبارها  لل�صو�ص 
للقيمة ونوع من املقتنيات التى 

حتمل يف طياتها التاريخ.

بعنوان  ق�ص�صية  جمموعة  امل�صرية،  الثقافة،  لق�صور  العامة  الهيئة  عن  �صدر 
 12 املجموعة  ت�صم  ح�صن،   الدين  بهاء  للقا�ص  ال�صقوط،   قبل  طائر  حماوالت 
ق�صة ق�صرية ، ُن�صرت اأغلبها فى ال�صحف واملجالت امل�صرية والعربية ، مثيل ، امل�صاء 
، اجلمهورية ، اأخبار االأدب  التحريير ، االأهرام ، جريدة عكاظ ، جملة الكويت ، 

جملة اآخر �صاعة ، جملة املجلة  ، جملة الثقافة اجلديدة ، وجملة الرافد.
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جنوم هووليود يدعمونها 

جني فوندا تك�سف 
اإ�سابتها بال�سرطان 

ومتفائلة بفر�ض تعافيها

ح��ي��ث ك��ت��ب��ت ال��ف��ن��ان��ة دي����ان ك��ي��ت��ون ع��ل��ي من�شور 
اأن��ت بطلة،  "نحن نحبك ي��ا ج��ني.  ج��ني ف��ون��دا 
بالرهبة  اأ�شعر  اأنت حماربة، طيلة حياتي كنت 
مبا  الإع��ج��اب  يف  �شاأ�شتمر  تفعليه،  ما  كل  من 

قدمتيه كنت دائًما و�شتظل كذلك".
ل��ك كل  "اأر�شل  وي��ذر���ش��ب��ون:  ري�����س  وك��ت��ب��ت 
دي����را  وع���ل���ق���ت  ي����ا جني".  اأح����ب����ك  ق����وت����ي! 
وحًبا  ���ش��اف��ًي��ا  ن����وًرا  ل��ك  "نر�شل  مي�شينج: 
"اأحبك  وقوة"، كما كتب ت�شيل�شي هاندلر: 

يا جني. اأفكر فيك دائًما".
اأما ناعومي كامبيل فكتبت "امللكة احلبيبة 
جني فوندا، �شكًرا لك، حتى يف هذا الوقت 
املهم  م��ن  معنا،  ت�شاركيه  ال���ذي  ال�شعب 
 !! اإيجابية  عقلية  لديك  يكون  اأن  ج��ًدا 
اأفكاري  ب���ارك اهلل ف��ي��ك،  واأن���ت ك��ذل��ك، 

ودعواتي معك .. ".
وعلق مارك روفالو قائًا: "اأر�شل لك 
كل احلب والقوة يا جني اأنت مليئة 

بالرحمة والتفاوؤل دائًما".
كتبت ليلي كولينز: "اأر�شل اإليك 
ال��ك��ث��ري م���ن احل���ب وال���ن���ور وكل 
الأف���ك���ار الإي��ج��اب��ي��ة امل��م��ك��ن��ة. كم 
ليني  وكتب  وق��وي��ة،  اأن��ت جميلة 
هذا  حم����ارب����ة.  "اأنت  ك���راف���ي���ت���ز: 
كل حبي وطاقة  اأر�شل  �شوف مي��ر. 

ال�شفاء. اهلل معك".
"اأر�شل  قائلة  داو�شون  روزاري��و  علقت 
ل���ك ال��ك��ث��ري م���ن احل�����ب، ج����ني. نحن 
لوجودك.  وحمظوظون  للغاية  ممتنون 

قاومي!".
دائًما  احل��ال  هو  "كما  وات�����س:  نعومي  كتبت 
تعلمينا جميًعا كيف نكون هادفني،  قوية جًدا 

عزيزتي جني يف كل ما تفعليه".
"تعاملتي مع هذا  وعلقت كاتي كوريك قائلة: 

الأم��ر بر�شاقة وذك��اء ونكران للذات، كما هو 
احلال دائًما. ونحتفظ بك يف قلوبنا".

الكثري  "اإر�شال  برو�شناهان  را�شيل  وكتبت 
من احلب يا جني،  كتبت فران�شي�س في�شر: 

جني". يا  نحبك  ؛  علينا  "اتكئ 
اأكرث  ق��وة  لك  "اأمتنى  ميانو:  األي�شا  كتبت 
ت�شتطيعي،  اأك���رث مم��ا  مم��ا حتتاجي وحم��ب��ة 
ات�شلي بي اإذا كنت بحاجة اإىل اأي �شيء. اأنا هنا 

دائًما. دائًما".
اأر�شل  دائًما.  تده�شيني  "اأنت  ماثيوز:  رو�س  وكتب 

كل طاقة ال�شفاء التي ميكنني ح�شدها".

فوندا متفائلة
وبدت فوندا متفائلة عندما ك�شفت عن ت�شخي�شها ل� 1.9 

مليون متابع علي اإن�شتجرام.
بال�شرطان،  اإ�شابتها  ف��ون��دا  ج��ني  الأم��ريك��ي��ة  املمثلة  اأعلنت  حيث 
املنا�شبة  يف  وا�شتنكرت  تعافيها،  فر�س  ب�شاأن  تفاوؤلها  ع��ن  معربًة 
امل��واط��ن��ني يف  ب��ني  مت�شاوية  ب�شورة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإت��اح��ة  ع��دم 
والبالغة  اأو���ش��ك��ار  ج��ائ��زة  احل��ائ��زة  املمثلة  املتحدة.وكتبت  ال��ولي��ات 
ليمفوما  )�ُشّخ�شت مبر�س  )اإن�شتغرام(:  �شنة يف ح�شابها عر   84
الليمفاوي،  اجلهاز  ي�شيب  ال�شرطان  من  نوع  وهو  لهودجكينية(، 

م�شيفًة: )بداأت يف تلقي عاج كيميائي(.
من  املائة  يف  و80  منه،  ال�شفاء  ميكن  ال�شرطان  هذا  )اإّن  وتابعت: 

امل�شابني به ينجون، لذلك اأ�شعر باأنني حمظوظة جداً(.
)اأنا  الأم���ريك���ي:  ال��دمي��ق��راط��ي  للحزب  امل��وؤي��دة  النجمة  واأ���ش��اف��ت 

�شحي  تاأمني  من  اأ�شتفيد  لأّنني  اأي�شاً  وميكنني حمظوظة 
والتعامل  ال���ع���اج���ات  اأف�������ش���ل  ت��ل��ق��ي 

اأنني  اأدرك  الأط���ب���اء.  اأجن���ح  م��ع 
الأمر  لكّن  امليزة،  بهذه  اأمتّتع 

حمزن لأّن عدداً كبرياً من 
متاحة  لي�شت  الأم��ريك��ي��ني 
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  ل���ه���م 
وهو  اأتلقاها،  التي  اجل��ي��دة 

اأمر غري عادل(.
وب���داأت ج��ني ف��ون��دا م�شريتها 

ال���ق���رن  ����ش���ت���ي���ن���ات  امل���ه���ن���ي���ة يف 
اأو�شكار  جائزتي  وحازت  املا�شي، 
عام  الأوىل  ممثلة،  اأف�����ش��ل  ع��ن 

فيلم  ع���ن   1971
)كلوت( 

فيلم  1978 عن  �شنة  والثانية  باكول،  ج.  اآلن  الأمريكي  للمخرج 
)كامينغ هوم( للمخرج الأمريكي هال اآ�شبي، كما ُر�ّشحت خم�س مرات 
تقرير  ح�شب  الأمريكية،  ال�شينما  يف  املرموقة  اجلوائز  هذه  لتلقي 
م�شريتها  حالياً  تتابع  املمثلة  تزال  ول  الفرن�شية.  ال�شحافة  وكالة 
)لك(  العائلي  املتحركة  الر�شوم  فيلم  يف  �شوتها  اأع��ارت  اإذ  الفنية، 
الذي ُعر�س اأخرياً عر من�شة )اآبل(. وُعرفت جني فوندا كنا�شطة 
تكافح  بيئية  نا�شطة  اليوم  اأ�شبحت  فيما  فيتنام،  حل��رب  مناه�شة 
التغري املناخي.وانتهزت املمثلة الفر�شة يف ر�شالتها لت�شري اإىل تاأثري 
بال�شرطان. الب�شر  اإ�شابة  الأحفوري ومبيدات احل�شرات يف  الوقود 
وقالت: )اأمامي �شتة اأ�شهر من العاج الكيميائي، ويتفاعل ج�شمي 
اأ�شمح لأي من هذا  لن  ج��داً. �شّدقوين،  ب�شكل جيد  العاجات  مع 

التدخل الطبي باأن مينعني من اإكمال ن�شاطي البيئي(.
واأ�شافت اأّن )النتخابات تقرب يف نوفمر )ت�شرين الثاين( و�شتكون 
لها عواقب كبرية. لذلك ميكنكم العتماد علّي لأكون بجانبكم يف 
البيئي(. املجال  يف  اأبطال  من  املوؤلف  جي�شنا  تطوير  عملية 
وكتبت فوندا ""لذا، اأ�شدقائي الأعزاء، لدّي �شيئ �شخ�شًيا 
اأريد م�شاركته. لقد مت ت�شخي�س اإ�شابتي مبر�س ليمفوما 
ال��اه��ودج��ك��ني وب�����داأت ال��ع��اج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي، ه���ذا �شرطان 
احلياة،  قيد  على  ال��ن��ا���س  م��ن   80% للغاية.  للعاج  ق��اب��ل 
تخ�شع  اأنها  للغاية."واأو�شحت  حمظوظ  باأنني  اأ�شعر  لذلك 
للعاج الكيميائي منذ �شتة اأ�شهر، وهي "تتعامل مع العاجات 
يف  بالتدخل  هذا  من  لأي  ت�شمح  "لن  اأنها  م�شيفة  جيد"،  ب�شكل 
للدرو�س  اأنتبه  واأن��ا  معلم  "ال�شرطان  املناخي".وتابعت  ن�شاطي 
اأظهرها  اأحد الأ�شياء التي  التي يقدمها يل. 
يل ب��ال��ف��ع��ل ه��و اأه��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع. تنمية 
نكون  ل  حتى  وتعميقه  الفرد  جمتمع 
وحدنا. وال�شرطان، جنًبا اإىل جنب 
م��ع ع��م��ري  ح���وايل 85 عاًما، 
اأهمية  ب��ال��ت��اأك��ي��د  يعلمني 
احلقائق  م��ع  ال��ت��ك��ي��ف 

اجلديدة ".

يتعاون ريان جو�شلينج مع مارجوت روبي يف يف عمل جديد بعد 
تعاونهما الأخري يف فيلم "باربي" املنتظر عر�شه.

يجري املمثل البالغ من العمر 41 عاًما حمادثات للظهور بجانب 
 Ocean's Eleven روبي يف فيلم �شرقة جديد �شمن �شل�شلة

.  The Hollywood Reporter وفًقا ل�شحيفة ،
�شتوؤدي روبي ، 32 عاًما ، دور البطولة يف امل�شروع ، بالإ�شافة اإىل 
الإنتاج جنًبا اإىل جنب مع املخرج جاي روت�س وزوجها توم اأكرييل 

ومي�شيل جراهام.
اأن  اإل   ، م��ع��روف��ة  غ��ري  ال�شيناريو  تفا�شيل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الفيلم �شيكون قطعة من �شل�شلة ال�شرقة ال�شهرية وتدور اأحداثه 

يف ال�شتينيات.
�شيعمل جوزي ماكنمارا واأوليفيا ميل�س وجاري رو�س كمنتجني 
ب��ع��د. و�شيكتب  ال����ذي مل ي��ح��م��ل ع��ن��واًن��ا  ال��ف��ي��ل��م  ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 

ال�شيناريو كاري �شولومون.
فاإن   ،  The Hollywood Reporter ل�شحيفة  وف��ًق��ا 
امل�شروع مل ياأخذ بعد ال�شوء الأخ�شر ر�شمًيا ، اإل اأنه قيد التطوير 

وذكر املوقع اأن الهدف هو بدء اإنتاج الفيلم يف ربيع العام املقبل.
الفيلم اجلديد ينتمي ل�شل�شلة Ocean's Eleven  الأ�شلية 
1960، بطولة دين مارتن ،وفرانك �شيناترا،  الذي عر�س عام 
  Ocean's Eleven  و�شامي ديفي�س جونيور، مت اإعادة تقدمي

بنجاح بوا�شطة املخرج �شتيفن �شودربريغ يف عام 2001.
قدمت الن�شخة احلديثة من العمل يف بداية الألفية الذي يتخذ 
ل���ه، مب�����ش��ارك��ة ج���ورج ك��ل��وين يف الدور  م��ن ل����س فيجا�س م��ق��راً 
 Ocean's هما   متتاليتني  ن�شختني   ، اأو�شن  ل��داين  الرئي�شي 

عاًما. ع�شر  ثاثة  بعد   Ocean's و    Twelve
ال��ذي طال  ب��ارب��ي  روب��ي وري���ان جو�شلينج فاجتمعا يف فيلم  اأم��ا 
21 يوليو  امل��ق��رر ع��ر���ش��ه لأول م���رة يف  ، وال����ذي م��ن  ان��ت��ظ��اره 

.2023

Ocean's ريان جو�سلينج ومارجوت روبي يعيدان اإحياء �سل�سلة

اأنها  املا�صي  اجلمعة  يوم  عاًما،  االأو�صكار، 84  بجائزة  الفائزة  فوندا  جني  اأعلنت  اأن  بعد 
تخ�صع للعالج الكيميائي ملر�ص ليمفوما الالهودجكني، قوبلت بفي�ص من الدعم والتمنيات 

الطيبة من قائمة اأ�صدقائها املر�صعة بالنجوم.
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اآلة حا�سبة جديدة للنوم على الإنرتنت 
تك�سف متى يجب اأن تذهب اإىل الفرا�ض

الذي  املحدد  الوقت  عن  الإن��رن��ت  عر  للنوم  جديدة  حا�شبة  اآل��ة  تك�شف 
يجب اأن ينام فيه كل فرد للح�شول على �شعور بالراحة.

واإذا كنت تكافح من اأجل ال�شتيقاظ يف ال�شباح، فقد تكون هذه اأداة مفيدة 
مل�شاعدتك على ال�شعور بالنتعا�س عند انطاق املنبه.

وتطرح اأداة النوم عددا من الأ�شئلة لتحديد نوع نومك وكيف ميكن اأن يوؤثر 
روتينك اليومي على نومك. و�شُيطلب منك اأول عمرك، وهذه اأداة مفيدة 
يف  الدخول  على  ال�شغار  اأطفالهم  م�شاعدة  يف  يرغبون  قد  الذين  لاآباء 
روتني نوم �شحي. ويعد العمر عاما مهما عندما يتعلق الأمر بالنوم حيث 
اأظهرت الدرا�شات �شابقا اأن ال�شيخوخة ميكن اأن جتعلك تق�شي وقتا اأكرث 
�شعوبة يف النوم، وهذا بدوره يعني اأنك قد تكافح من اأجل ال�شتيقاظ يف 
الوقت املحدد. و�شيتم �شوؤالك بعد ذلك عن الوقت الذي تريد اأن ت�شتيقظ 
فيه كل يوم. وتن�س هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية )NHS( على اأنه 
اإذا كنت تواجه م�شكلة يف النوم فعليك األ تتناول وجبة كبرية قبل النوم، 

وهذا لأن اجل�شم �شي�شطر اإىل العمل على تك�شري الطعام.
وكجزء من الختبار، �شيتم �شوؤالك اأي�شا عن موعد تناول اأكر وجبة. واإذا 

كنت متار�س الريا�شة، يف اأي وقت من اليوم تفعل ذلك.
وذكر اخلراء اأن معظم النا�س يحبون تناول وجبة ع�شاء كبرية، ولكن اإذا 

كنت تفعل ذلك بالقرب من وقت النوم، فقد ت�شر نومك.
ولهذا، من ال�شروري حماولة تناول وجبة فطور كبرية ووجبة �شغرية يف 

الليل للم�شاعدة على النوم ب�شكل مريح.
ثم �شُيطرح عليك �شوؤال اأي�شا عما اإذا كنت ت�شتهلك الكافيني اأو املخدرات اأو 

النيكوتني اأو احلبوب املنومة اأو الكحول.
وقال اخلراء اإنه يجب عليك جتنب ال�شاي اأو القهوة اأو م�شروبات الطاقة 

يف وقت متاأخر بعد الظهر لأن الكافيني منبه �شيبقيك م�شتيقظا.
ويتم اأي�شا فح�س الأن�شطة التي تقوم بها قبل النوم ب�شاعتني مثل القراءة 

اأو م�شاهدة التلفزيون اأو ت�شفح الهاتف.
واأظهرت الدرا�شات �شابقا اأن النظر اإىل الهاتف ميكن اأن يتداخل مع النوم 
اإطفاء  ح��اول  ول��ذل��ك،  ال�شا�شات.  من  ينبعث  ال��ذي  الأزرق  ال�شوء  ب�شبب 

الأجهزة الإلكرونية والأ�شواء ال�شاطعة لا�شتعداد للنوم.
الليل  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  التلفزيون  م�شاهدة  رب��ط  وق��ع  اأن��ه  اإىل  وي�شار 
ال�شوء  التلفزيون ت�شدر نوعا من  "لأن �شا�شات  بنوعية نوم رديئة، وهذا 
الأزرق الذي قد يت�شبب يف زيادة ن�شاط املخ. ن�شيحتنا هي جتنب م�شاهدة 

التلفزيون يف وقت متاأخر من الليل ب�شكل منتظم".
اإىل  للذهاب  الليل  ال�شتيقاظ يف  اإذا كان عليك  اأي�شا عما  �شوؤالك  و�شيتم 
�شيق  اأو  احل��رك��ة  اأو  ال�شوء  اأو  ال�شوت  م��ن  ا�شتيقظت  اإذا  اأو  امل��رح��ا���س، 
التنف�س. واأخريا، �شيتم �شوؤالك عن الو�شع الذي تنام فيه، اإما على اجلانب، 

اأو على الظهر اأو على البطن.
الطرق  اأك��رث  الأف�شل وه��و من  النوم على اجلانب هو  اإن  وق��ال اخل��راء 
�شيوعا للنوم، لكن يجب اأن تكون حذرا لأن و�شع النوم قد ي�شر بوقفتك. 
بالكامل،  ممدودتني  ورجلني  م�شتقيم  ظهر  مع  النوم  "حاول  واأو�شحوا: 
فهذا �شرييح ع�شاتك ويقوي و�شعيتك. وا�شتخدم و�شادة تنا�شبك ب�شكل 
العمود  الرقبة م��ع  ال��راأ���س والكتف، م��ع احل��ف��اظ على حم���اذاة  مريح م��ع 

الفقري لتجنب ال�شغط.

العربي؟ االأدب  عميد  هو  • من 
- طه ح�شني

فرعون؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- البيت الكبري

الغارب؟ على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�صد  • ماذا 
- ترك له حرية الت�شرف كما ي�شاء.

احلديث؟ الع�صر  يف  العربي  االأدب  يف  الق�صرية  الق�صه  رائد  • من 
- حممود تيمور.

احلديث؟ الع�صر  يف  العاملي  االأدب  يف  الق�صرية  الق�صه  رائد  • من 
- ت�شيكوف

الفراولة. من  اأكرث  �شكر  ن�شبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  تعلم  • هل 
اإ�شايف. �شلع  لديهم  الب�شر  من   8% اأن  تعلم  • هل 

املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% • اأن 
�شهرية. ماركة  وهي  ليف�شيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�شم 
ال�شكريات. ه�شم  لميكنها  اأنه  مع  ال�شو�س  عرق  اأكل  حتب  • الأرانب 

فقط. حرفاً   13 من  تتكون  الأ�شليني  هاواي  �شكان  لغة  • اأن 
منهم. واحد  اأنا  وكذلك  مواليد.  ن�شبة  اأعلى  فيه  تكون  اأغ�شط�س  �شهر  اأن  تعلم  • هل 

تذوقه. ميكنك  ل  باللعاب  يختلط  مل  اإذا  الطعام  اأن  تعلم  • هل 
فقط. دقائق   7 هو  العادي  ال�شخ�س  نوم  متو�شط  • اأن 

وقاطعة. حادة  �شن   42 هو  الدب  ا�شنان  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الي�شرى  يده  ي�شتخدم  الي�شرى. وي�شمى من  اأيديهم  ي�شتخدمون  النا�س  %11 من  اأن  تعلم  • هل  • هل 

اأ�شول اأو اأع�شر. واأنا واحد منهم.
تعلم اأن عني طائر النعام اأكر من خّمه.

احلطاب احلكيم
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الثوم والب�صل

قال باحثون اإن ا�شتهاك اخل�شروات، مبا يف ذلك الثوم والب�شل، يرتبط 
بانخفا�س خطر الإ�شابة ب�شرطان القولون.

واأظهرت درا�شة – ن�شرت يف جملة اآ�شيا با�شيفيك جورنال اأوف اأ�شيكولوجي 
اأن�شيولوجي – اأن احتمالت الإ�شابة ب�شرطان القولون وامل�شتقيم كانت اأقل 
79 يف املئة لدى البالغني الذين تناولوا كميات كبرية من نباتات  بن�شبة 

الومنيوم مقارنة مع من ا�شتهلكوها بكميات قليلة.
وقال الباحث زهي يل من امل�شت�شفى الأول يف جامعة ال�شني الطبية: )من 
اجلدير باملاحظة اأنه يف بحثنا، يبدو اأن هناك اجتاها: كلما ازدادت كمية 
 ، ع��ام  )ب�شكل  اأف�شل(..  احلماية  كانت   ، بالآليوم  تعمل  التي  اخل�شروات 
�شلطت النتائج احلالية ال�شوء على الوقاية الأولية من �شرطان القولون 
وامل�شتقيم من خال التدخل يف اأ�شلوب احلياة ، والذي ي�شتحق املزيد من 

ال�شتك�شافات املتعمقة(.
واحد  وامل�شتقيم هو  القولون  �شرطان  فاإن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 

من اأكرث اأنواع ال�شرطان �شيوعا يف جميع اأنحاء العامل .

حمل احلطاب فاأ�شه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �شحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�شجار املختلفة منها ال�شغري والكبري وال�شخم لكنه مل يقطع �شيئا ف�شاأله ابنه 
وبعد حوايل  وه��ذا مو�شمها  بني  يا  �شجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأب��ي  يا  تقطعها  مل��اذا ل  هنا  �شجرة كبرية  هناك 
�شهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لامام قليا واأخذ 
يا  انظر  اليه وقال تعال  يحتطب بع�س الغ�شان اجلافة وجذع �شجرة مك�شور بفعل �شيخوخته فجاء البن 
اأبي هذه �شجرة جميلة عري�شة وخ�شبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �شجرة �شابة �شتعطينا يف 
امل�شتقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�شار ابنه على �شجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فلف 
احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�شجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�شبه الكوخ ال�شغري فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �شمغية اأتاجر فيه فاأتركها ت�شتعيد ن�شاطها، يا اأبي اأحرت معك هيا 
هذه ال�شجرة املتينة �شنك�شب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �شنخ�شر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال الولد اذن ل خ�شب اليوم فقال الب �شنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�شر ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�شجار ال�شاقطة واجلذوع املك�شورة وغريها لكن دعنا ل نخ�شر ا�شجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�شا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�شته وان اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا ف�شيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�شاء .

اأو�شح الدكتور اأندريه بوزدنياكوف، مدير خمتر الت�شخي�س 
ال�شريري ب�شركة Invitro-Sibir ، ما يجب عمله عند 

حدوث ت�شنجات يف ال�شاق اأثناء ال�شباحة.
ما  اإىل  "اإزفي�شتيا"،  الدكتور يف مقابلة مع �شحيفة  وي�شري 
يجب عمله يف حال حدوث ت�شنجات ع�شلية اأثناء ال�شباحة يف 
امل�شبح مثا اأو يف البحر اأو النهر. ويقول، "هناك بع�س املوانع 
تقيد ال�شباحة. وكقاعدة عامة، مت�س هذه املوانع الأ�شخا�س 
ب�شرعة  تتاأثر  وخطرية،  مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون  الذين 
اأم��را���س القلب والأوع��ي��ة الدموية، حيث  ب��رودة امل��اء، مثل 
عند  املفاجئ  احل��رارة  لنخفا�س  القلب  ي�شتجيب  اأن  ميكن 
بال�شباحة  اأب��دا  له، ل ين�شح  البارد". ووفقا  املاء  الغو�س يف 
بعد تناول الكحول، بغ�س النظر عن الكمية ودرجة الثمالة. 
ويقول، "ميكن اأن ي�شبب تناول الكحول ا�شطراب التنا�شق، 
ويجعل ال�شخ�س ين�شى كيف يتنف�س ب�شورة �شحيحة، ما قد 

املنا�شب.  الوقت غري  ب�شبب فتح فمه يف  اإىل اختناقه  ي��وؤدي 
وهذه لي�شت مزحة. لأن تناول كمية كبرية من الكحول مينع 
يوؤدي  ما  ال�شعال،  فعل  رد  فيها  الفعل مبا  ردود  العديد من 
الختناق  اإىل  وبالتايل  التنف�شي  اجلهاز  اإىل  املاء  دخول  اإىل 
ا  والغرق. كما اأن املبالغة يف تقدير ال�شخ�س لقوته، هي اأي�شً
اأحد اأعرا�س تناول الكحول، حيث يعتقد ال�شخ�س اأن "عمق 
البحر اإىل الركبة". ولكن عندما يدرك اأنه اأخطاأ يف تقديره، 
يكون قد فات الأوان". ويو�شح الطبيب، ما يجب عمله عند 
حدوث ت�شنجات اأثناء ال�شباحة. ويقول، "يجب فورا التوجه 
الت�شنجات  معظم  بالطبع  كانت.  طريقة  باأي  ال�شاطئ  نحو 
اأنها  اإل  اأنها ل ت�شكل خطورة  حت�شل يف ع�شلة ال�شاق، ومع 
موؤملة جدا، وت�شبب الهلع وبالتايل الغرق. وبعد الو�شول اإىل 
ال�شاطئ يجب �شد الع�شلة املت�شنجة با�شتخدام متارين غري 

معقدة معروفة".

طبيب يو�سح ما يجب عمله عند حدوث ت�سنجات اأثناء ال�سباحة

فتاة حتمل �صقيقتها وهي مت�صي يف مياه الفي�صانات يف ناو�صريا، باك�صتان.   رويرتز


