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التدخني ال�صلبي مرتبط بالتهاب املفا�صل 
ب��وج��ود ارتباط   RMD Open اأف���ادت درا���ش��ة ج��دي��دة ن�شرت يف 
الإ�شابة  بزيادة خطر  اأوالبلوغ  الطفولة  اأثناء  ال�شلبي  التدخني  بني 
ب��ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ش��ل ال��روم��ات��وي��دي )RA(. وق��ام��ت جم��م��وع��ة من 
فيلجويف  م��دي��ن��ة  يف   Paris-Saclay ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
الإ�شابة  وخطر  ال�شلبي  للتدخني  التعر�ض  ب��ني  العالقة  بفح�ض 
من  حمتملة  فرن�شية  جمموعة  يف  الروماتويدي  املفا�شل  بالتهاب 
الن�شاء الأ�شحاء، ومت ا�شتخدام ال�شتبيانات املبلغ عنها ذاتيا لتقييم 

التعر�ض للتدخني ال�شلبي.
حدد الباحثون 698 حالة حادثة من التهاب املفا�شل الروماتويدي 
بني 79806 امراأة، ب�شكل عام، تعر�شت 13.5 و 53.6 يف املئة من 

الن�شاء للتدخني ال�شلبي يف مرحلة الطفولة والبلوغ، على التوايل.
التهاب  مب��خ��اط��ر  وال��ب��ل��وغ  ال��ط��ف��ول��ة  يف  ال�شلبي  ال��ت��دخ��ني  ارت��ب��ط 
و   1.24 اخلطر  )ن�شب  النماذج  جميع  يف  ال��روم��ات��وي��دي،  املفا�شل 
للتدخني  تعر�شوا  الذين  املدخنون  يكن  ومل  التوايل(.  على   1.19
ال�شلبي يف مرحلة الطفولة اأو البلوغ لديهم خماطر مطلقة مماثلة 
يتعر�ض  التي  تلك  مثل  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�شل  بالتهاب  لالإ�شابة 
ال�شلبي  للتدخني  التعر�ض  دون  م�شى  وق��ت  اأي  م��ن  امل��دخ��ن��ون  لها 
اأعلى  ال�شنة( لوحظ  �شخ�ض يف   100000 على   47.2 و   47.6(
 53.7( ال�شلبي  للتدخني  تعر�شوا  الذين  للمدخنني  مطلق  خطر 

على100،000 �شخ�ض يف ال�شنة(.

لهذا ال�صبب جتنبي طهي النقانق على ال�صواية
بال�شواء  ال�شتمتاع  يف  تفكر  ق��د  الطق�ض،  ح���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع  م��ع 
وتناول وجبة �شهية يف احلديقة، ولكن اإذا كنت تخطط لو�شع بع�ض 

النقانق على ال�شواية، فقد ترغب يف التفكري مرة اأخرى يف ذلك.
ينبغي طهي  الثانية، ل  اإليزابيث  للملكة  الذي طبخ  للطاهي  ووفًقا 
ا، لأن احلرارة املرتفعة ميكن اأن  النقانق على ال�شواية اأو يف الفرن اأي�شً
حترق النقانق من اخلارج، قبل اأن ين�شج املنت�شف ب�شكل �شحيح، مما 
بيكر، طاهي  ويعتقد جيف  قا�شيا.  للنقانق  اخلارجي  ال�شطح  يجعل 
امللكي  وال��ط��اه��ي   Farmison & Co يف  التنفيذي  التطوير 
اأن تقليها يف مقالة مع  "املثالية"، عليك  اأنه ل�شنع النقانق  ال�شابق، 
12 دقيقة، مع  اإىل   10 اأو الأوز ملدة  ملعقة �شغرية من دهن البط 
التقليب بانتظام. و�شارك جيف طريقة طهيه مع �شحيفة ذا ديلي �شتار 
اإىل جانب بع�ض الأخطاء الأخرى التي يرتكبها النا�ض عند حت�شري 
الع�شائر  نفاد  يف  يت�شبب  حيث  الق�شرة،  وخ��ز  ذل��ك  و�شمل  النقانق، 
وجتفيفها، وكذلك حتذير النا�ض من قلي النقانق. ويتفق العديد من 
خرباء الطعام مع اأفكار جيف حول و�شع النقانق على ال�شواية، مبا 
 The Why Chef يف ذلك مارتن كينج، �شاحب مدونة الطعام
حيث قال "اإن طهيها لفرتة طويلة على حرارة منخف�شة �شيوؤدي اإىل 
داعي  ول  املقالة،  بالتحول يف  للدهون  وال�شماح  ك��اٍف،  ب�شكل  طهيها 

للقلق من اأن تتحول اجللدة اإىل ما ي�شبه املطاط".

ماذا �صيحدث للج�صم عند تناول املوز يوميا؟
امل��وز، ولكن  لفاكهة  اللذيذ  امل��ذاق  الأ�شخا�ض على  العديد من  يتفق 
خرباء التغذية يوؤكدون اأن وراء هذه اللذة فائدة كبرية جل�شم الإن�شان 
ولدعم جهاز املناعة. وت�شري اأحدث الدرا�شات اإىل اأهمية اعتماد فاكهة 
املوز، كروتني يف الغذاء اليومي، وتركز هذه الدرا�شات على قدرة املوز 

يف دعم جهاز املناعة، وللموز فوائد كثرية منها :
ُن�شر  بحثي  ملقال  وفقا  بالإنفلونزا:  الإ�شابة  ن�شبة  تقليل  يف  ي�شاعد 
عام 2020 يف PNAS، فقد ظهر اأن ليكتني املوز املُعّدل هند�شيا 
بال�شكر   ال��ذي يرتبط  لله�شم  القابل  غ��ري  ال��ربوت��ني  م��ن  ن��وع  وه��و 
فريو�ض  من  متعددة  �شاللت  �شد  الإنفلونزا  ملكافحة  ن�شاطا  ُيظهر 
القولون  ب�����ش��رط��ان  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  تقليل  ي�����ش��اع��د يف  الإن��ف��ل��ون��زا. 
منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����ض  على  ال�شيطرة  مل��راك��ز  وف��ق��ا  وامل�شتقيم: 
)CDC(، فاإن تناول الأطعمة الغنية بالن�شا املقاوم، مثل املوز، قد 

ي�شاعد يف تقليل خماطر الإ�شابة ب�شرطان القولون.
 Current يف  امل���ن�������ش���ورة  ل���الأب���ح���اث   2013 مل���راج���ع���ة  ووف����ق����ا 
Opinion يف اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي، فاإن الن�شا املقاوم فعال يف 
تقليل اللتهاب وقد ي�شاعد يف تقليل خطر اإ�شابة ال�شخ�ض ب�شرطان 

القولون وامل�شتقيم. واإذا كنت تريد حماية نف�شك.
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حيلة لتنظيف املقالة املحرتقة 
ب�صكل مثايل يف دقائق

املحرتقة  املقالة  لتنظيف  ب�شيطة  حيلة  ب��وك  في�ض  على  مدونة  �شاركت 
با�شتخدام مكونني يتواجدان يف كل مطبخ.

البقع  املقالة لإزال��ة  امللح ون�شف ليمونة على قاع  وتت�شمن احليلة فرك 
املحرتقة وجتنب خد�شها. وقررت امراأة راأت هذا الجتاه عرب الإنرتنت اأن 

جتربه بنف�شها و�شاركت النتائج الرائعة على في�ض بوك.
واأردت  توك  تيك  على  الطريقة  "راأيت هذه  الإنرتنت  على  امل��راأة  كتبت  و 
جتربتها، م�شيفة "كانت النتيجة مده�شة، لقد جنحت هذه الطريقة، واأنا 

�شعيدة جدا لين وجدتها على الإنرتنت".
وك�شفت املراأة اأن �شر اللمعان املثايل ناجت عن ا�شتخدام امللح ال�شخري بدًل 
"�شعي  بب�شاطة  الطريقة فقالت  امل��راأة  العادي، وو�شفت  الطعام  من ملح 

امللح ال�شخري على املقالة، وافركيها بقطعة ليمون".
تنظيف  وب��ع��د  قبل  الإن��رتن��ت  ع��رب  امل����راأة  �شاركتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  وتظهر 
وخدو�ض  بنية  حرق  بعالمات  ممتلئة  كانت  حيث  الطريقة،  بهذه  املقالة 
م��ن حم����اولت ���ش��اب��ق��ة لإزال�����ة احل�����روق، ول��ك��ن ب��ع��د ف���رك ال�����ش��ط��ح بامللح 
و�شرائح الليمون، زالت البقع الداكنة بالكامل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
للمقالة قبل  الإنرتنت  التي متت م�شاركتها عرب  ال�شور  ت�شل�شل  واأذهلت 
باأنف�شهم.  لتجربتها  متحم�شني  بدوا  الذين  امل�شتخدمني  التنظيف  وبعد 
�شاأجرب  وكاأنها مقالة جديدة متاًما،  تبدو  "رائع،  الأ�شخا�ض  اأحد  وكتب 

هذه احليلة بالتاأكيد".

اإطالق قمر ا�صطناعي 
�صري للمخابرات الأمريكية 
اأطلقت الوليات املتحدة قمرا ا�شطناعيا 
الوطني  ال���ش��ت��ط��الع  ملكتب  ت��اب��ع��ا  ���ش��ري��ا 
الف�شاء،  الأحد يف  الأول  اأم�ض  الأمريكي 

من قاعدة جوية يف كاليفورنيا.
اأو  اآر  "اإن  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ق��م��ر  وان��ط��ل��ق 
�شباحا   6:13 ال�شاعة  مت��ام  يف  اإل87- 
من قاعدة القوة الف�شائية يف فاندنربغ، 
بولية كاليفورنيا، على منت �شاروخ مكون 
اإك�ض  "�شبي�ض  ط���راز  م��ن  مرحلتني  م��ن 
اأول مهمة يعيد  9". وتلك كانت  فالكون 
فيها مكتب ال�شتطالع الوطني الأمريكي 
)اإن اآر اأو( ا�شتخدام اأحد �شواريخ �شبي�ض 
اإك�ض املعززة، بح�شب بيان �شدر عن قاعدة 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  وان��ف�����ش��ل��ت  ف���ان���دن���ربغ. 
املعززة من ال�شاروخ "فالكون9" وهبطت 
بنجاح يف منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة 
ال�شتطالع  مكتب  واكتفى  كاليفورنيا.   
اإل- اأو  اآر  "اإن  القمر  بو�شف  الأم��ريك��ي 
�شرية  ق��وم��ي  اأم���ن  "�شحنة  ب��اأن��ه   "85
كانت  ال��ق��م��ر  اإط����الق  وم��ه��م��ة  حيوية".  
القوات  اأوكلتها  م��ه��ام  ث��الث  م��ن  واح���دة 
اإك�ض  �شبي�ض  ل�شركة  الأمريكية  اجلوية 
عام 2019 بلغت كلفتها جمتمعة 297 

مليون دولر. 

ما معدل نب�صات القلب 
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منو كتفي اجلنني يتباطاأ قبل 
الولدة ويت�صارع بعدها

اجلنني  ت��رق��وة  من��و  من��ط  اأن  اليابانية  كيوتو  جامعة  م��ن  بحث  اكت�شف 
يتباطاأ قبل الولدة مبا�شرة، ثم يعود للت�شارع يف الطفولة املبكرة.

وقال الباحث ناوكي مورميوتو: "هناك �شيئان يجعالن الولدة الطبيعية 
ثم  الكتفني  من��و  تباطوؤ  اأن  وي��ب��دو  عري�ض،  وكتف  ك��ب��رية،  راأ����ض  �شعبة، 
ت�شارعه بعد الولدة حل و�شط ي�شمح لالأكتاف العري�شة ن�شبياً، بالتنا�شب 

مع احلو�ض".
التوازن  على  العري�شة  الأكتاف  ت�شاعد  �شاينت�شت"،  "نيو  موقع  وح�شب 

وتعزز القدرة على الرمي، كما قد ت�شاعد على التنف�ض بفاعلية.
الو�شع  لأن  ولدت����ه،  ع��ن��د  م�شكلة  مي��ث��ل  الكتفني  ع��ري�����ض  اجل��ن��ني  ل��ك��ن 
اأدى اإىل �شيق احلو�ض ن�شبياً، وهو اأحد عوامل  امل�شتقيم جل�شم الإن�شان 

امل�شقة يف الولدة الطبيعية.
ووجدت الدرا�شة التي فح�شت الت�شوير املقطعي ل� 81 جنيناً، اأن تباطوؤ 
منو الرتقوة يكون خالل اآخر �شهرين من احلمل، ثم يعاود النمو املت�شارع 

خالل اأول 5اأعوام من الطفولة.
راأ�ض اجلنني مبعدل �شريع، ثم يتباطاأ قبل  ور�شدت درا�شات �شابقة منو 

الولدة مبا�شرة، وهو النمط الذي يتكرر مع عظام الكتفني.

طرق تقوية النظر:
العني �شحة  على  احلفاظ   .1

حتى يتم احلفاظ على النظر من ال�شعف 
ي��ج��ب احل��ر���ض ع��ل��ى ع���دم اإج���ه���اد العني 
وه��ذا من خالل  واحلفاظ على �شحتها، 
عدم املكوث اأمام �شا�شات التلفاز واحلا�شوب 
ال�شهر  اأو  ال��ي��وم  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة خ���الل 
لفرتات طويلة، مع احلر�ض على نظافة 
العني ب�شكل دائم واللجوء اإىل الطبيب يف 
حالة اإ�شابة العني باإحدى امل�شكالت مثل 

الحمرار اأو الأمل وغريها.
اجليد النوم   .2

للحفاظ  جيدة  و�شيلة  اجليد  النوم  يعد 
على �شحة العني من الإ�شابة بالأمرا�ض 
راحة  على  ي�شاعد  لأن���ه  وه���ذا  املختلفة، 
العني، واجلدير بالذكر اأن عدم احل�شول 
ب�شكل  ي��وؤث��ر  ال��ن��وم  م��ن  ك��اف  على ق�شط 
ال��ع��ني مم���ا ي�شيبها  ���ش��ل��ب��ي ع��ل��ى ���ش��ح��ة 
ب�شعف النظر، ولهذا يجب احل�شول على 
�شاعات نوم يوميا خالل فرتة   8 ح��وايل 

الليل.
ال�شحي الطعام  تناول   .3

الطعام  ت����ن����اول  ع���ل���ى  احل����ر�����ض  ي���ج���ب 
النظر  تقوية  ي�شاعد على  ال��ذي  ال�شحي 
مثل الأطعمة التي حتتوي على فيتامني 
والبطاطا  وال��ي��ق��ط��ني  اجل�����زر  وم��ن��ه��ا  اأ 
احللوة والفلفل الأ�شفر، واأي�شا الأطعمة 
التي حتتوي على اأوميجا 3 مثل البي�ض 
�شمك  وخ���ا����ش���ة  والأ������ش�����م�����اك  وال�����ت�����وت 

ال�شلمون.
الريا�شة ممار�شة   .4

ال��ري��ا���ش��ة ب�شكل  احل��ر���ض على مم��ار���ش��ة 
م�شتمر ي�شاعد على تقوية النظر وجتنب 
الإ�شابة ب�شعف النظر، حيث اإن الريا�شة 
على  وت�شاعد  ع��ام  ب�شكل  للج�شم  مفيدة 
وعمل  ال��دم��وي��ة،  ال�����دورة  تن�شيط  ع��م��ل 
بينها  وم��ن  اأف�شل  ب�شكل  اجل�شم  اأج��ه��زة 

العني.
ال�شم�ض من  احلماية   .5

الأ�شياء  م��ن  ال�شم�ض  م��ن  ال��ع��ني  حماية 
ب�شعف  العني  ت�شاب  ل  حتى  ال�شرورية 
النظارات  ارت�����داء  ي��ج��ب  ول���ه���ذا  ال��ن��ظ��ر، 
ال�شم�شية عند اخلروج حتى يتم احلفاظ 
امل�شكالت  من  العني  وحماية  النظر  على 

ال�شحية.

عادات ت�ؤدي اإىل �ضعف النظر:
الوجبات  وت����ن����اول  اخل���اط���ئ���ة  ال���ت���غ���ذي���ة 
ال�شريعة وعدم تناول الأطعمة الطبيعية 
حتتوي  التي  واخل�شراوات  الفواكه  مثل 
على الفيتامينات واملعادن ال�شرورية، لها 
ب�شكل  الإن�����ش��ان  �شحة  على  �شلبي  ت��اأث��ري 

عام، وت�شهم اأي�شاً يف �شعف النظر.
ال�شهر لفرتات  ال��ع��ني م��ن خ��الل  اإج��ه��اد 
لفرتة  ال�����ش��ا���ش��ات  اإىل  وال��ن��ظ��ر  ط��وي��ل��ة 
طويلة يعر�ض العني اإىل الإ�شابة ب�شعف 

النظر ب�شكل تدريجي.
ال��ع��ني مم��ا يعر�شها  الإه���م���ال يف ن��ظ��اف��ة 

من  تزيد  التي  واجلراثيم  البكترييا  اإىل 
ي�شعف  مما  بالأمرا�ض،  الإ�شابة  فر�شة 

النظر يف امل�شتقبل.
خاطئ  ب�شكل  الال�شقة  العد�شات  ارت��داء 
اأو رديئة النوع من العادات اخلاطئة التي 
تت�شبب يف الإ�شابة ب�شعف النظر والكثري 

من اأمرا�ض العيون.
عدم ارتداء النظارة الطبية التي ي�شفها 
اأمرا�ض  ب���اأح���د  الإ����ش���اب���ة  ع��ن��د  ال��ط��ب��ي��ب 
ب�شعف  الإ����ش���اب���ة  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  ال���ع���ي���ون 

النظر.
الأمرا�ض  ب��ع�����ض  ب��ع��الج  اله��ت��م��ام  ع���دم 
التي تت�شبب يف �شعف النظر مثل مر�ض 
ال�شكري والأنيميا وكلها تزيد من فر�شة 

الإ�شابة ب�شعف النظر.

احلياة  ممار�ضة  يع�ق  النظر  ق�ضر 
الطبيعية

اأمرا�ض  ال��ن��ظ��ر م���ن  ي��ع��د م��ر���ض ق�����ش��ر 
ب�شببها  ميكن  ل  والتي  ال�شائعة،  العيون 
اإل  ال��ب��ع��ي��دة  الأ����ش���ي���اء  ي����رى  اأن  امل�����ش��اب 
�شبابية، يف حني اأنه يرى الأ�شياء القريبة 

بو�شوح.
ميكن اأن حتدث هذه احلالة لأن القرنية 
التي  ال�شورة  ت�شبح منحنية، فال تتكون 
واإمنا  م��ف��رت���ض،  ه��و  ك��م��ا  جتميعها  ي��ت��م 
ال�����ش��ب��ك��ي��ة، ول��ي�����ض عليها،  اأم�����ام  ت��ت��ج��م��ع 
وبالتايل يكون من ال�شعب الروؤية ب�شكل 

جيد.

الأغ��ل��ب يف  الإ���ش��اب��ة باحل�شر يف  حت���دث 
ف���رتة ال��ط��ف��ول��ة، وت��ك��ت�����ش��ف ع��ن��د �شكوى 
ال��ق��راءة من  اأن��ه ل ي�شتطيع  م��ن  الطفل 
م�شاهدة  على  يقدر  ل  اأو  ال�شبورة،  على 

التلفاز ب�شكل جيد.
وميكن اأن يكون ق�شر النظر تدريجياً، اأو 
يزداد  الأغ��ل��ب  اأن��ه يف  كما  �شريعاً،  يحدث 
املراهقة،  وب��داي��ة  الطفولة  خ��الل  ���ش��وءاً 
لعوامل  يعود  املر�ض  هذا  ف��اإن  العادة  ويف 
ارتداء  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  وت�شمل  وراث��ي��ة. 
الال�شقة،  العد�شات  اأو  الطبية  النظارات 
ومن املمكن التدخل اجلراحي من خالل 

الليز، اأو بع�ض الأ�شاليب الأخرى.
النظر  بق�شر  امل�����ش��اب  ال�شخ�ض  ي��واج��ه 
اأبرزها  من  يعد  والتي  الأع��را���ض،  بع�ض 
بخا�شة  البعيدة،  الأ���ش��ي��اء  روؤي���ة  �شعوبة 
�شبابية  ت��ك��ون  ال��روؤي��ة  اأن  وي�شكو  ل��ي��اًل، 

عندما يحاول الإب�شار عن بعد.
اأو �شا�شة  التلفاز  اأن م�شاهدة  يجد كذلك 
واأي�شاً  ���ش��ع��ب��ة،  ت�����ش��ب��ح  الآيل  احل��ا���ش��ب 
�شعوبة يف قيادة ال�شيارة، وي�شكو البع�ض 
مزمن،  ���ش��داع  م��ن  احل��ال��ة  ه���ذه  ب�شبب 

والذي يعود لإجهاد العني.
اإىل  الإب�����ش��ار  �شعف  يعاين  م��ن  وي�شطر 
ب�شورة  ج��ف��ون��ه  ي��غ��ل��ق  اأن  اأو  ال��ت��ح��دي��ق، 
بو�شوح،  ال��روؤي��ة  ي�شتطيع  حتى  جزئية 
امل�شاب  ن�شاط  فاإن  الإ�شابة  ونتيجة هذه 
اأو  ال��درا���ش��ة،  اأو  العمل،  يف  �شواء  يرتاجع 

حتى ممار�شة الريا�شة.

اإنتاجات �صورّية تعيد 
�صّق طريقها اإىل 

ال�صا�صات ال�صعودية 
التنفيذ"  وق��ف  م��ع  م�شل�شل  ك�شر 
ال�شعودية  ال�������ش���ا����ش���ات  ق��ط��ي��ع��ة 
ت��ت��ن��اول النزاع  ���ش��وري��ة  لإن��ت��اج��ات 
ال��دام��ي يف ال��ب��الد، ل��ي��ك��ون بذلك 
من  ق�ش�شاً  ي���روي  م�شل�شل  اأول 
"اإم بي �شي"  احل��رب تعر�شه قناة 
عالقاتها  ال���ري���ا����ض  ق���ط���ع  م���ن���ذ 

الدبلوما�شية مع دم�شق.
ال�شورية  ال����درام����ا  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 
وتت�شّدر  وا����ش���ع���اً  رواج��������اً  ت��ل��ق��ى 
ال�شا�شات العربية خ�شو�شاً خالل 
ال�شا�شات  جل����اأت  رم�����ش��ان،  ���ش��ه��ر 
اإىل  ال��ن��زاع  ان���دلع  بعد  ال�شعودية 
عر�ض م�شل�شالت عربية م�شرتكة، 
من  وا�شعة  م��روح��ة  فيها  �شاركت 

املمثلني ال�شوريني.
واكتفت قناة "اإم بي �شي" مبوا�شلة 
اإنتاجها  م���ن  م�����ش��ل�����ش��ل��ني  ع���ر����ض 
بينهما "باب احلارة" الذي يعر�ض 
ح��ال��ي��اً اجل����زء ال���ث���اين ع�����ش��ر منه 
وابتعدت  ع��ال��ي��ة.  م��ت��اب��ع��ة  وي��ل��ق��ى 
اأو بّث م�شل�شالت  متاماً عن �شراء 
ذات طابع اجتماعي تتطرق ب�شكل 
النزاع  اإىل  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر 

الدائر يف البالد.
وقف  "مع  م�شل�شل  خُم��رج  ويقول 
لوكالة  ال�شبيعي  �شيف  التنفيذ" 
عمل  اأول  "هذا  ب���ر����ض  ف���ران�������ض 
ُيعر�ض  بالكامل  �شوري  اجتماعي 
العام  منذ  �شعودية"  حمطة  على 
بث  ع���ن  ال���ت���وق���ف  ب��ع��د   2011
اأ�شباب  "جراء  ���ش��وري��ة  اإن��ت��اج��ات 
التطورات  ونتيجة  رمب��ا،  �شيا�شية 
ال��ت��ي م����ّرت ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة يف تلك 

الفرتة".
ة  وتعر�ض قناة "اإم بي �شي" ومن�شّ
"�شاهد" التابعة لها امل�شل�شل الذي 
وادي  منطقة  يف  ت�����ش��وي��ره  ج���رى 
اأحداثه  ب��ردى قرب دم�شق وت��دور 
ح���ول ع����ودة الأه������ايل اإىل اإح���دى 
���ش��واح��ي دم�����ش��ق ب��ع��د ���ش��ن��وات من 

النزوح.
الأه����ايل  م��ن  ع���دد  يتجمع  بينما 
اأطفال  ويلهو  العمل  ف��ري��ق  ح��ول 
ُت�شتخدم  ���ش��ي��ارات حُم��رتق��ة  ق��رب 
اأن  ال�شبيعي  ي��اأم��ل  ال��ت�����ش��وي��ر،  يف 
الجتماعية  الدراما  عودة  "ت�شّكل 
وتعاطياً جديداً من قبل  اخرتاقاً 
امل�شل�شالت  القنوات اخلليجية مع 

ال�شورية".

طرق تقوية النظر واحلفاظ عليه تبداأ منذ الطفولة

من ال�ضروري احلفاظ على �ضحة العني منذ 
م�ضتقبال  الإن�ضان  ي�ضاب  ل  حتى  الطف�لة 
تق�ية  طرق  على  تعرف�ا  النظر..  ب�ضعف 

النظر واحلفاظ عليه
العني  �ضحة  على  احلفاظ  ال�ضروري  من   
يف  الإن�ضان  ي�ضاب  ل  حتى  الطف�لة  منذ 
امل�ضتقبل ب�ضعف النظر، وقد ي�ضاب الإن�ضان 
العادات  من  العديد  نتيجة  النظر  ب�ضعف 
وفيما  حدوثه،  يف  تت�ضبب  التي  اخلاطئة 
ت�ؤدي  التي  العادات  اأهم  على  نتعرف  يلي 
النظر  تق�ية  وط��رق  النظر،  �ضعف  اإىل 

وجتنب الإ�ضابة ب�ضعف النظر.
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�ش�ؤون حملية
انطالق مهرجان براعم العني الرم�صاين »من اأجل �صعادة اأطفالنا« 

•• العني :الفجر 

ال�شيخ  للطفل  الإم��ارات��ي  ال��ربمل��ان  ع�شو  رعاية  حتت 
���ش��ع��ي��د حم��م��د ب���ن حم��م��د ب���ن ح���م ال���ع���ام���ري اأقيم 
»من  �شعار  الرم�شاين حت��ت  ال��ع��ني  ب��راع��م  م��ه��رج��ان 

اأجل �شعادة اأطفالنا« 
وث��ق��اف��ي��ة و�شبابية  ري��ا���ش��ي��ة  م��ن��ا���ش��ط  وذل����ك ���ش��م��ن 
واج��ت��م��اع��ي��ة ط���وال �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك حت��ف��ل بها 

مدنية العني .
الريا�شية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  امل��ه��رج��ان  تخلل  وق��د 
اللياقة  اأن�شطة  ال��ربام��ج  وت�شمنت  وال�شيقة  املمتعة 
البدنية، وكرة القدم، والألعاب لل�شغار و�شهد املهرجان 

اإقبال جماهريي كبري من خمتلف الفئات العمرية .
واأكد �شعيد بن حممد بن حم على اأهمية هذه الفعاليات 
يف اإثراء الليايل الرم�شانية والرتقاء بالوعي الفكري 
والتوعوي لدى اجلمهور امل�شارك، بالإ�شافة اإىل اإف�شاح 

املجال اأمام الن�ضء وال�شباب ملمار�شة هواياتهم وتنمية 
و�شقل مهاراتهم وقدراتهم بال�شكل املطلوب .

ومن جانبه قال عمر �شعيد ليف من�شق املهرجان " ان 
ه��و تطوير قدرات  املهرجان  ه��ذا  تنظيم  م��ن  ال��ه��دف 
ال��الع��ب��ني ال�����ش��غ��ار م��ن خ���الل امل�����ش��ارك��ة يف مباريات 
اللعب  وروح  ال��ن�����ش��اط  تنمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تناف�شية، 
الالعبني،  لدى  ال�شليمة  ال�شخ�شية  وبناء  اجلماعي 
عالقات  وتكوين  امل�شاركني  بني  التعاون  روح  وتعزيز 

املرفوع  �شعاره  لتحقيق  املهرجان  ي�شعى  كما  �شداقة، 
)م��ن اأج���ل ���ش��ع��ادة اأولدن�����ا(، وذل���ك م��ن خ��الل اإتاحة 
امل��ف�����ش��ل��ة واإظهار  مل��م��ار���ش��ة ه��واي��ت��ه��م  ل��ه��م  ال��ف��ر���ش��ة 

مواهبهم وتقدمي اأف�شل ما لديهم من مهارات.
�شارك  ال��ق��دم  لكرة  بطولة  باإقامة  املهرجان  واختتم 
لفوز  النهائية  امل���ب���اراة  نتيجة  وخل�شت  ف���رق   6 ب��ه��ا 
توزيع اجلوائز  بالبطولة ومت  �شامل بن حممد  فريق 

والهدايا على امل�شاركني .

يوم الرتاث العاملي يعزز اأهمية احلفاظ 
على املوروث احل�صاري لل�صعوب

•• العني- الفجر

يف  وال��رتاث  ال�شياحة  بق�شم  امل�شارك  الأ�شتاذ  حممد،  يحيى  الدكتور  اأك��د 
كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة المارات العربية املتحدة، على 
اأبريل من   18 اأن يوم الرتاث العاملي الذي حّددته منظمة اليوني�شكو يف 
كل عام، ُيعّزز من اأهمية احلفاظ على املوروث احل�شاري لل�شعوب والأمم، 
الأجيال  ما خلفته  وه��و  امل��ادي  بجناحيه  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  اأن  اإىل  لفتاً 
ال�شابقة لالأجيال احلالية من منتجات مادية، واملعنوي من اأدبيات وفنون 
احلماية  ويوفر  الوطن،  بهوية  احلالية  الأجيال  يربط  وتقاليد،  وع��ادات 
تربط  التي  اجل��ذور  فهو  اخلارجي،  بالعامل  التاأثر  من  الوطنية  للثقافة 

املواطن بهويته ووطنه.
واأ�شاف الدكتور يحيى: "ياأتي الحتفال بيوم الرتاث العاملي بهدف حماية 
القوانني  و���ش��ع  على  والت�شجيع  وال��ت��دم��ري  العبث  م��ن  ال��رتاث��ي��ة  امل��واق��ع 
وال�شيا�شات التي توفر احلفاظ على املواقع الرتاثية واملواقع الطبيعية ذات 
الإن�شاين م�شوؤولية م�شرتكة  العالية. فاحلفاظ على هذا الرتاث  القيمة 
بني جميع دول العامل بغ�ض النظر عن املكان الذي يوجد به فهو تراث عام 

لكل الب�شرية وي�شرتك كل العامل يف احلفاظ عليه." 
واأردف: "ففي روؤية الأب املوؤ�ش�ض املغفور له ، باذن اهلل، ال�شيخ زايد، الرتاث 
هو ذاكرة الأمة، مبعنى الكنز غري القابل لالندثار، واإك�شري البقاء وروح 
رافعة  ميثالن  ناب�شاً،  وبقاوؤه  احل��ي،  للرتاث  ال�شتلهام  وه��ذا  ال�شتمرار، 
ودافعة مل�شرية البناء الرا�شخ يف احلا�شر، فهو ي�شّكل هوية املجتمع، لي�ض 
باإجنازات  متحققاً  وج���وداً  لكونه  بل  امل��ج��ازي،  بالتعبري  فقط،  به  تعريفاً 
مازالت �شاخ�شة جتعله جديراً باأن ميتد عرب الأجيال و�شوًل اإىل احلا�شر 
كاملة،  حياة  لإيقاع  و�شلوكية  �شيكولوجية  خال�شة  وباعتباره  وامل�شتقبل، 
فيها  وت�شخ  جتمعها  الجتماعية  الُلحمة  يف  امل��وؤث��ر  حيزها  جتد  م��ازال��ت 

طاقة م�شافة للحفاظ على الهوية الوطنية". 
وقال الدكتور يحيى: "لقد تكّللت جهود الإمارات يف العناية برتاثها الثقايف 
بالنجاح يف ت�شجيل ثمانية عنا�شر تراثية على قائمة الرتاث الثقايف غري 
املادي التي تعتمدها اليون�شكو، �شملت كاًل من: ال�شقارة، وال�شدو، والعيالة، 
والرزفة، والتغرودة، والقهوة العربية واملجل�ض، والعازي. وحتر�ض جامعة 
الإمارات العربية املتحدة على دعم جهود الدولة يف حماية الرتاث الوطني 
ب�شّقيه املادي واملعنوي من خالل ردف �شوق العمل باخلريجني املوؤهلني يف 
جمال ال�شياحة وال��رتاث لدعم جتربة الإم��ارات الرائدة يف احلفاظ على 

ُتراثها و�شّونه والتي باتت مو�شع اهتمام من جميع دول العامل".

دورية ال�صعادة ب�صرطة اأبوظبي ت�صارك يف 
توزيع وجبات اإفطار �صائم على ال�صائقني

•• اأبوظبي-الفجر

�شاركت دورية  ال�شعادة  ب�شرطة اأبو ظبي بالتعاون مع  فريق اأب�شر ياوطن 
توؤجر"  "اأطعم  م��ب��ادرة  ���ش��ائ��م  �شمن  اإف��ط��ار  ب��ت��وزي��ع وج��ب��ات  ال��ت��ط��وع��ي 
وتاأتي  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املرورية  بالتقاطعات  ال�شائقني   على  الرم�شانية، 
امل�شاركة  �شمن جهودها يف تعزيز  الإيجابية  ون�شر ال�شعادة والتعاون والعطاء 
وتوعية  ال�شائقني  للحد من حوادث الطرق وتعزيز ال�شالمة املرورية وقت 

الإفطار ون�شر ثقافة الت�شامح وروح التكافل بني خمتلف �شرائح املجتمع.

اأطفال ال�صارقة حتقق املركز الثالث عامليًا يف م�صابقة VRAD باأمريكا

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تطلق ا�صتبيان الريا�صة والن�صاط البدين لدعم اأمناط احلياة ال�صحّية
والريا�صية  البدين  الن�صاط  م�صتويات  حول  البيانات  جلمع  الأفراد  اآلف  م�صاركة  • ت�صتهدف 

وم�صوؤول ن�صط  جمتمع  تكوين  يف  الدائرة  تطلع  لتحقيق  والبدنية  الريا�صية  الأن�صطة  حول  �صاملة  �صورة  • ر�صم 

•• ال�شارقة-الفجر:

حققت اأط���ف���ال ال�����ش��ارق��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��وؤ���ش�����ش��ة رب���ع قرن 
امل�شابقة  يف  متميزة  نتائج  واملبتكرين  القادة  ل�شناعة 
طيار  ب��دون  الفرتا�شية  ال��ط��ائ��رات  مل�شابقة  العاملية 
املركز  اإحرازها  بعد  وذلك  الفرتا�شية   )VRAD(
اأقيمت  التي  للبطولة  العام  املجموع  يف  عاملياً  الثالث 
بالوليات   Robotify الف��رتا���ش��ي��ة  املن�شة  ع��رب 

املتحدة الأمريكية.
خا�شت اأطفال ال�شارقة ممثلة دولة الإمارات العربية 
فرق   )3( ب����  للم�شابقة   النهائية  املناف�شات  املتحدة 
الأولية  الت�شفيات  م��ن  متاأهلة  ف��رق   10 اأ���ش��ل  م��ن 
�شمت  و  جمموعتني  اإىل  تق�شيمها  ومت  للم�شابقة 

جمموعتها فرق من كندا واأمريكا. 
لغة  ا�شتخدام  على  افرتا�شياً  امل�شابقة  نظام  اعتمد 
ال��ب��اي��ث��ون يف ب��رجم��ة ال��ط��ائ��رات الف��رتا���ش��ي��ة بدون 
املريخ من  كوكب  وبالتحديد  الف�شاء  طيار لكت�شاف 

خالل ا�شتخدام ح�شا�شات ملعرفة اأماكن معادن معينة 
عن  املناف�ض  الفريق  من  درج��ة  اأعلى  على  واحل�شول 

طريق ا�شتخراج املزيد من املعادن يف وقت زمني اأقل.
خا�شوا  قد  ال�شارقة  اأط��ف��ال  ف��رق  اأن  بالذكر  اجلدير 

النهائية  للت�شفيات  التاأهيلية  املباريات  جمموعة من 
على مدار �شهر ون�شف ب�شكل اأ�شبوعي قدم من خاللها 
الأطفال م�شتوى متميز حيث طوروا مهاراتهم وتعلموا 

ا�شرتاتيجيات جديدة يف امل�شابقة .
– نائب مدير  و�شرحت نورة علي اخل�شر ال�شام�شي 
بالإجناز  �شعداء   " قائلة:  ب��الإن��اب��ة  ال�شارقة  اأط��ف��ال 
من  امل�شابقة  يف  ال�شارقة  اأط��ف��ال  حققه  ال��ذي  املتميز 
هو  وما  عاملياً  الثالث  الت�شنيف  على  احل�شول  خالل 
نتيجًة  املتوا�شلة  الإجن���ازات  من  ل�شل�شلة  اإم��ت��داد  اإل 

للخطط املدرو�شة واملتكاملة.
للم�شابقة  ا�شتعداداتنا  ج��اءت   " ال�شام�شي:  واأ�شافت 
من خالل برنامج تدريبي متكامل مت تقدميه باأف�شل 
الأطفال  فيه  تعلم  خمت�شني  اأي���دي  على  امل�شتويات 
لربجمة  البايثون  لغة  ا�شتخدام  يف  متعددة  م��ه��ارات 
اإكت�شابهم اخلربة  اإىل  الطائرات وتوظيفها بالإ�شافة 
ال�شمالية  اأمريكا  يف حتدي فرق قوية عاملياً من فرق 

وهي الوليات املتحدة الأمريكية وكندا". 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة  اأطلقت   
البدين  وال���ن�������ش���اط  ال���ري���ا����ش���ة  ا���ش��ت��ب��ي��ان 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإم��������ارة ل���درا����ش���ة اأمن����اط 
يف  الريا�شة  واحتياجات  وتوجهات  احلياة 
املجتمع و�شلوكياتها بهدف جمع املعلومات 
و�شع  يف  �شاملة  ���ش��ورة  لر�شم  ال�����ش��روري��ة 

ال�شيا�شات الداعمة للمنظومة الريا�شية.
من  الأف��������راد  اآلف  امل�������ش���روع  وي�����ش��ت��ه��دف 
اأعمارهم  ت��ت��ج��اوز  ال���ذي���ن  الإم������ارة  ���ش��ك��ان 
م�شتويات  وحتليل  لدرا�شة  فوق  فما   15
البدنية، وم�شاركتهم  ممار�شتهم لالأن�شطة 
التي  واملالعب  املن�شاآت  ونوع  الريا�شية،  يف 
والعوائق  ال��ري��ا���ش��ة،  مل��م��ار���ش��ة  ي��رت��ادون��ه��ا 
امل���ح���ت���م���ل���ة ال����ت����ي حت����د م����ن امل�������ش���ارك���ة يف 

الن�شاطات البدنية.
وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د هالل 
ال�شوؤون  ملكتب  التنفيذي  املدير  البلو�شي، 
املجتمع:  تنمية  دائ����رة  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجتمع  لأف�����راد  م��ت��ع��ددة  ف��ر���ض  "هناك 
الأن�شطة  يف  للم�شاركة  الأع��م��ار  ك��اف��ة  م��ن 
بدءاً  اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  والبدنية  الريا�شية 
م���ن ح�����ش��ور ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة الكربى 
ال���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف الإم��������ارة، م�����روراً 
اللياقة  و�شالت  الريا�شة  املن�شاآت  بارتياد 
العامة والن�شمام اإىل جمموعات الريا�شة 
املجتمعية". واأ�شاف "من خالل التعاون مع 
جمل�ض اأبوظبي الريا�شي وخمتلف اجلهات 
الثالث،  وال���ق���ط���اع  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
�شي�شعى قطاع امل�شاركة املجتمعية والريا�شة 
ال�شتفادة من  اإىل  املجتمع  تنمية  دائ��رة  يف 

نتائج ال�شتبيان لغر�ض التخطيط وحتليل 
احلاجة اإىل التدخل يف امل�شتقبل، بالإ�شافة 
ر�شم  خ���الل  م��ن  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل 
ال�شرتاتيجيات  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��ام��ل��ة  ���ش��ورة 
من  لها  ملا  للريا�شة  الداعمة  وال�شيا�شات 
اأف��راد املجتمع �شواء على  فائدة كبرية على 
م�شتوى ال�شحية البدنية والنف�شية اأو على 

م�شتوى تالحم وترابط املجتمع ككل ".
للم�شاركة  املجتمع  اأف���راد  ال��دائ��رة  وت��دع��و 
اأك��ر من  ي�شتغرق  وال��ذي ل  ال�شتبيان  يف 
خم�ض دقائق وذلك لالطالع على توجهاتهم 
حول الريا�شة والن�شاط البدين ب�شكل عام، 
والآليات التي ميكن من خاللها ت�شجيعهم 
ع��ل��ى امل��زي��د م��ن اأمن����اط احل��ي��اة ال�شحية 
ال�شتبانة  و�شت�شاهم  اأبوظبي،  والن�شطة يف 
يف دع���م م��ن��ظ��وم��ة ال��ري��ا���ش��ة ال��رام��ي��ة اإىل 

البدين  والن�شاط  اللياقة  م�شتويات  رف��ع 
ال�شحية  احلياة  اأمن��اط  "اأهداف  وحتقيق 
الع�شرة ملعي�شة �شحية" من منظمة ال�شحة 

العاملية.
مع  بالتعاون  املجتمع  تنمية  دائرة  و�شتقوم 
جمل�ض اأبوظبي الريا�شي بتوزيع ال�شتبانة 
م��ن خ���الل ج��م��ي��ع ال��ق��ن��وات امل��ت��اح��ة وعرب 
والر�شائل  الجتماعي  التوا�شل  ح�شابات 
البيانات  كافة  اأن  الدائرة  واأك��دت  الن�شية. 
و�شيتم  �شرية  �شتكون  تقدميها  �شيتم  التي 
ا�شتخدامها لأغرا�ض البحث للم�شاهمة يف 
الرتقاء بجودة حياة اأف�شل للمجتمع ككل، 
ال�شتبانة  يف  امل�شاركة  اإىل  اجلميع  داع��ي��ًة 
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ميكن ملراقبة معدل �ضربات القلب اأن تك�ن مفيدة يف 
اإدارة ع�امل اخلطر لأمرا�ض القلب والدورة الدم�ية، 

وه� ما يتطلب معرفة معدل �ضربات القلب ال�ضحي.
وقد ل ي�يل معظم النا�ض اهتماما بنب�ضهم اإل اإذا كان 
معدل  فح�ض  املهم  من  ولكن  بطيئا.  اأو  للغاية  �ضريعا 
م�ضكلة  وج�د  عدم  من  للتاأكد  منتظم  ب�ضكل  النب�ض 
لدى  خا�ض  ب�ضكل  مهم  وهذا  القلب.  �ضربات  بانتظام 

اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عاما.

اأن معدل �شربات قلبك هو قيا�ض عدد امل��رات التي  وي�شار اإىل 
الدقيقة  يف  القلب  دق��ات  وت��رية  مبعنى  القلب،  فيها  ينقب�ض 

)نب�شة/الدقيقة(.
للغاية وميكن  ب�شيطا  اأم��را  القلب  قيا�ض معدل �شربات  ويعد 
اأو با�شتخدام جهاز مراقبة معدل  للجميع القيام بذلك يدويا 

�شربات القلب.
املنطقة  باإ�شبعني  امل�����ض  املع�شم،  عند  النب�ض  م��ن  وللتحقق 
الواقعة بني العظم والأوتار على جانب الإبهام من املع�شم. ثم 
اح�شب عدد النب�شات التي ت�شعر بها يف 15 ثانية وا�شرب هذا 

الرقم يف اأربعة لتح�شل على دقات قلب6ك يف الدقيقة.
على  للح�شول  وال��راح��ة  اجللو�ض  اأث��ن��اء  ذل��ك  تفعل  اأن  ويجب 
للح�شول  التمرين  وبعد  ال��راح��ة  اأث��ن��اء  القلب  �شربات  معدل 

على موؤ�شر على م�شتوى اللياقة.

ما هو معدل النب�ض الطبيعي للقلب؟
قيا�شه  وق���ت  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  ال��ق��ل��ب  ���ش��رب��ات  م��ع��دل  �شيختلف 
ي��رتاوح معدل  ع��ام،  ب�شكل  القراءة، ولكن  وما كنت تفعله قبل 
الدقيقة  يف  نب�شة  و100   60 ب��ني  الطبيعي  القلب  �شربات 

اأثناء الراحة.
اأثناء  القلب  �شربات  معدل  انخف�ض  لياقة،  اأك��ر  كنت  وكلما 

الوطنية  ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  م��وق��ع  وي��و���ش��ح  ال���راح���ة. 
قلب  �شربات  معدل  يكون  قد  املثال،  �شبيل  "على   :)NHS(
60 نب�شة يف الدقيقة،  اإىل   40 اأثناء الراحة من  الريا�شيني 

اأو اأقل".
اإذا كنت تعتقد  وتابع املوقع: "راجع طبيبا عاما ليتم فح�شك 
يف  نب�شة   120 عن  با�شتمرار  يزيد  قلبك  �شربات  معدل  اأن 
الدقيقة اأو اأقل من 60 نب�شة يف الدقيقة، على الرغم من اأنه 

قد يكون هذا اأمرا طبيعيا بالن�شبة لك".
املليون هو  ج��زء يف   60 اأق��ل من  قيا�ض  اأي  اأن  الهيئة  وتو�شح 
معدل �شربات قلب منخف�ض، وهو ما ُيعرف اأي�شا با�شم بطء 

القلب اجليبي.
ووفقا ملوؤ�ش�شة ال�شحة الربيطانية، بالن�شبة لبع�ض الأ�شخا�ض 
ال�شحة.  على  خطرا  القلب  ب��طء  ي�شكل  ل  الريا�شيني،  مثل 
اإذا كان معدل �شربات قلبك منخف�شا وتعاين من  ومع ذلك، 
والتعب والدوخة، فعليك حتديد موعد  الإغماء  اأعرا�ض مثل 

مع طبيبك العام.
جلعل  كهربائية  اإ���ش��ارات  اجل�شم  ير�شل  عندما  ذل��ك  وي��ح��دث 
ملمار�شة  نتيجة  يكون  اأن  وميكن  اأ���ش��رع،  ب�شكل  ينب�ض  القلب 

الريا�شة ال�شاقة اأو القلق اأو بع�ض الأدوية اأو احلمى.
كان  اإذا  امل�شكلة  بهذه  لالإ�شابة  عر�شة  اأك��ر  ال�شخ�ض  ويكون 

اأو  ال��دم  فقر  اأو  القلب  اأم��را���ض  اأو  ال�شكري  مر�ض  من  يعاين 
ارتفاع �شغط الدم اأو اأي حالة اأخرى ت�شغط على القلب.

اأن  ميكن  حيث  اجليبي،  القلب  بت�شرع  ال�شتخفاف  ينبغي  ول 
قلبية  نوبات  اأو  دموية  جلطات  ح��دوث  اإىل  امل�شاعفات  ت��وؤدي 
املوت  اأو  الوعي  فقدان  اأو  القلب  ق�شور  اأو  دماغية  �شكتات  اأو 

املفاجئ.
الراحة  اأث��ن��اء  النب�ض  ك��ان  اإذا  دائما  الطبيب  ا�شت�شارة  ويجب 
اأعلى من 90 نب�شة يف الدقيقة وعالج اأي اأعرا�ض تاأتي معها 
وعدم  والقلق  ال�شدر  واأمل  وال�����ش��داع  وال��دوخ��ة  الإغ��م��اء  مثل 

القدرة على ممار�شة الريا�شة كحالة طارئة.

هل يتغري معدل �شربات القلب مع تقدم العمر؟
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  تغريات يف  ي�شبب  العمر  التقدم يف 
ب�شكل ملحوظ  اأن يتغري  ينبغي  ولكن معدل �شربات قلبك ل 

مع التقدم يف العمر.
ممار�شة  اأث��ن��اء  نف�شها  بال�شرعة  ينب�ض  اأن  للقلب  ميكن  ول 
اأو املواقف الع�شيبة عندما تكرب، ولكن يجب  الن�شاط البدين 
األ يكون معدل �شربات القلب اأعلى بكثري اأو اأقل من املتو�شط.

اأن  ميكن  ل��ذا  ع�شلة،  "قلبك   :WebMD موقع  ويو�شح 
ي�شعف مبرور الوقت. واإذا اأ�شبحت اأقل ن�شاطا مع تقدمك يف 
العمر، ي�شبح البطني الأي�شر للقلب اأكر تيب�شا. وهذا يعني اأنه 

يتم �شخ كميات اأقل من الدم الغني بالأك�شجني اإىل ج�شمك".
اأقل  قلب  �شربات  مب��ع��دل  ي��رت��اح  �شنا  الأك���رب  "القلب  وت��اب��ع: 
اأن معدل �شربات قلبك ل  مقارنة بفرتة �شغرك. وهذا يعني 
جدران  اإىل  هذا  ي��وؤدي  اأن  وميكن  التمرين.  اأثناء  كثريا  يزيد 
لذلك،  ونتيجة  فيها.  مرونة  اأقل  واأن�شجة  �شمكا  اأكر  �شريان 
الإغماء  اأو  بالدوار  ت�شعر  هل  ب�شرعة.  دمك  �شغط  ي�شتقر  ل 
عند الوقوف ب�شرعة كبرية؟ ميكن اأن تكون هذه عالمات على 

اأن قلبك يتغري".
قلبك  ينب�ض  اأن  ي��ج��ب  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��ل��ب  جلمعية  ووف��ق��ا 

باملعدلت التالية لكل فئة عمرية:
170 نب�شة يف   -  100 ب��ني  م��ا  ال��ع��م��ر:  ال��ع�����ش��ري��ن��ات م��ن   -

الدقيقة
- عمر الثالثينات: ما بني 95-162 نب�شة يف الدقيقة
- عمر الأربعينات: ما بني 90-153 نب�شة يف الدقيقة

- عمر اخلم�شينات: 85-145 نب�شة يف الدقيقة
- عمر ال�شتينات: 80-136 نب�شة يف الدقيقة

- عمر ال�شبعينات: 75-128 نب�شة يف الدقيقة

مراقبتها مفيدة يف اإدارة ع�امل اخلطر

ما معدل نب�صات القلب الطبيعي لكل عمر؟

ال��ت��خ��ل�����ض م���ن الدهون  ال�����ش��ع��ب  ولأن������ه م���ن 
بدل  وجودها  من  احل��د  ميكن  فاإنه  احل�شوية، 

من اإبطاء منوها.
ووجدت درا�شة تابعت 293 �شخ�شا على مدى 
�شت �شنوات اأن زيادة عدد �شاعات النوم من �شت 
معدل  م��ن  قللت  ���ش��اع��ات،  ث��م��اين  اأو  �شبع  اإىل 
اك��ت�����ش��اب امل�����ش��ارك��ني ل��ل��ده��ون احل�����ش��وي��ة بنحو 

.26%
اأن ظروف  اأخ���رى  درا���ش��ات  املقابل، وج��دت  ويف 

النوم،  اأثناء  ال�شيئة، مثل انقطاع النف�ض  النوم 
مرتبطة بزيادة الدهون احل�شوية.

اأك���ر و���ش��وح��ا يف امل�شاركني  وك���ان ه���ذا ال��ن��ه��ج 
الذين تقل اأعمارهم عن 40 عاما.

اجل�شم.  اأ�شا�شيا من عمليات  النوم جزءا  ويعد 
الوطنية  ال�����ش��ح��ي��ة  وت��و���ش��ي ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات 
على  �شاعات  ثماين  على  باحل�شول   )NHS(

الأقل من النوم كل ليلة.
وي�شار اإىل اأن النوم ال�شيئ يف ليلة واحدة ميكن 

اأن يجعل النا�ض ي�شعرون بالع�شبية ويفتقرون 
فاإن  ول���ذل���ك،  ال���ت���ايل،  ال��ي��وم  ال��رتك��ي��ز يف  اإىل 
النوم ال�شيئ املتتايل يف الليل لي�ض جيدا اأي�شا، 
بالإ�شافة اإىل تفاقم تداعيات ال�شحة النف�شية، 

ا على ال�شحة العامة. ميكن اأن توؤثر اأي�شً
وال�����ش��ب��ب ال����ذي ي��ج��ع��ل ال��ن��ا���ض اأك����ر عر�شة 
اأن  ي��ن��ام��وا ج��ي��دا ه��و  اإذا مل  ال����وزن  لك��ت�����ش��اب 
الأ�شخا�ض املحرومني من النوم يطورون مادة 
كيميائية ت�شمى اللبتني جتعل النا�ض ي�شعرون 

اللبتني،  هرمون  م�شتويات  زي��ادة  بال�شبع.ومع 
زي���ادة هرمون  اإىل  اأي�شا  ت���وؤدي  ال��ن��وم  ف��اإن قلة 

الغريلني، وهو هرمون اجلوع.
النا�ض يف ماأزق  اأن يكون  ونتيجة لذلك، ميكن 
غريب لل�شعور بال�شبع واجلوع يف نف�ض الوقت.

ول��ت��ح�����ش��ني ال���ن���وم، مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام ع���دد من 
الأ�شاليب والتكتيكات، ومنها ال�شرتخاء.

وقد يبدو هذا وا�شحا نظرا لأن النوم هو حالة 
ا�شرتخاء ولكن ال�شرتخاء قبل النوم اأمر بالغ 

احل�شول  بذلك  القيام  طرق  الأهمية.وت�شمل 
ع��ل��ى ح���م���ام داف������ئ، ومت����اري����ن ال����ش���رتخ���اء اأو 
اأو قراءة كتاب، وجميعها طرق مو�شى  اليوغا، 

بها للم�شاعدة على ال�شرتخاء قبل النوم.
وميكن اأي�شا جتنب النظر اإىل الهاتف اأو اجلهاز 
اللوحي اأو الكمبيوتر املحمول، حيث اأن النظر 
اإىل هذه الأجهزة قبل �شاعة من حماولة النوم 
ب�شبب  وه���ذا  �شلبي،  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
ما  ب�شبب  ولي�ض  ال�شا�شة  م��ن  املنبعث  ال�شوء 

اخلدمات  هيئة  فيها.وتو�شي  ال�شخ�ض  يقراأه 
مبحاولة  الأ�شخا�ض  اأي�شا  الوطنية  ال�شحية 
جتنب ا�شتخدام غرف نومهم يف اأن�شطة اأخرى 
ارتباطا  اأن هناك  الباحثون  النوم.ويدعي  غري 
ق��وي��ا يف ذه��ن ال��ف��رد ب��ني غ��رف��ة ال��ن��وم والنوم. 
اإبقاء غرفة النوم يف  وع��الوة على ذل��ك، ح��اول 

درجة حرارة ل تزيد عن 24 درجة.
فات�شل  ال���ن���وم،  يف  ال�����ش��ع��وب��ات  ا���ش��ت��م��رت  واإذا 

بطبيبك وا�شت�شره.

�صاعات النوم ميكن اأن ت�صاعد يف خف�ض معدل اكت�صاب الدهون احل�صوية
التاأثري على الأع�ضاء الداخلية، وقد يك�ن وج�د  العامة، حيث ميكنها  اأمرا خطريا على ال�ضحة  يعد تراكم الده�ن احل�ض�ية 

الكثري منها مهددا للحياة.
وتت�اجد الده�ن احل�ض�ية ح�ل البطن بني اجللد وجدار البطن اخلارجي. ومع وج�د الكثري من هذه الده�ن ح�ل الأع�ضاء 
الداخلية مثل الكبد والبنكريا�ض، يتعر�ض الفرد خلطر الإ�ضابة بعدد من احلالت اخلطرية مثل داء ال�ضكري من الن�ع الثاين، 

واأمرا�ض القلب، و�ضرطان الثدي.
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العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كادو اويل خلدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب املركبات رخ�شة رقم:3871916 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة علي حميد را�شد ال�شاعدي اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف من�شور علي رام�ض القعدوى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
بالنت�ض  ال�ش�����ادة/�شتامب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الزراعية رخ�شة رقم:4334227 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة العنود حممد �شفر �شليم الهاجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شالمه حممد �شفر �شليم الهاجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتار قري�ض للتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4231790 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جول خان جول باران %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد م�شبح حممد م�شبح النعيمى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد م�شبح حممد م�شبح النعيمى من 100 % اإىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتار قري�ض للتجارة 

STAR QURAISH TRADING 

اإىل /�شتار قري�ض للتجارة ذ.م.م
 STAR QURAISH TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القبة البي�شاء لتجارة املواد البناء- فرع  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3739053 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شهيل �شامل حممد �شهيل الكعبى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شهيل �شامل حممد �شهيل الكعبى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شيمون حممد عبدال�شكور %49
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ القبة البي�شاء لتجارة املواد البناء -فرع
AL QUBAT AL BAYDA BUILDING MATERIALS TRADING - BRANCH 

اإىل /القبة البي�شاء لتجارة مواد البناء - فرع ذ
ALQUBAT ALBAYDA BUILDING MATERIALS TRADING -BRANCH L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
خلدمات  بال�ض  ال�ش�����ادة/بروفي�شينال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطباعة  رخ�شة رقم:3831432 
تعديل مدير / اإ�شافة حممد ا�شرف فالياكات �شليمان

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل اإ�شم جتاري من/ بروفي�شينال بال�ض خلدمات الطباعة 

PROFESSIONAL PLUS TYPING SERVICES 

اإىل /بروفي�شينال بال�ض خلدمات املكتبة 
PROFESSIONAL PLUS OFFICE SERVICES

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات يف جمال العالقات العامة 7020001
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ا�شيان �شوب 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4326575 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 30000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ا�شيان �شوب 

ASIAN SOUP RESTAURANT 

اإىل /مطعم ا�شيان �شوب - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
ASIAN SOUP RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتبة دار الب�شائر ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:111342 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مانع �شامل بخيت �شامل الكعبى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / مانع �شامل بخيت �شامل الكعبى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل ها�شل �شليم النيادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتبة دار الب�شائر - ذ م م 

DAR AL BASHAER BOOKSTORE - L L C 

اإىل /مكتبة دار الب�شائر - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
DAR AL BASHAER BOOKSTORE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ار�شال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املن�شوجات والقم�شة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2326123 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املبدعة للمالب�ض الن�شائية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1407441 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ازهار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كازابالنكا رخ�شة رقم:1059284 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فيلوت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم واخلياطة الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2442742 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/قر�ض  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القدمي لالكالت ال�شعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3968386 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رو�شاريو 

CN للديكور رخ�شة رقم:2577292 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:كراون غالريي - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الباهية- الباهية القدمية 0 مبنى ال�شيد �شعيد عبداجلليل حممد

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1493634 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/12  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205015016
تاريخ التعديل:2022/4/18

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فوك�ض للبيئة وال�شالمه ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي- �شارع زايد الول- بناية جمال جابر خمي�ض الظريف

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1141323 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  بارترنز  ايه  ال�شادة/ام  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/1/26 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250002657
تاريخ التعديل:2022/4/17

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:داما�شكو لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:و�شط املدينة ند الر�شا�ض ق 136 طابق 2 مكتب 6 وحدة 

علي �شعيد �شامل
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2471332 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

فرع  احل�شابات-  لتدقيق  الو�شط  ال�شرق  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/4/15  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، العني 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 
بالرقم:22600C906CD28BCBC9 تاريخ التعديل:2022/4/17
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

الغاء اإعالن �ضابق
الرخ�شة  القت�شادية بخ�شو�ض  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بروجيك�ض  التجاري  بال�شم   CN رقم:2863505 
الغاء  طلب  بالغاء  العامة  للمقاولت  كن�شرتاك�شن 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ال�شرقية  بان  ال�شناعة  تنمية  مكتب  القت�شادية-  التنمية  دائ���رة  تعلن 

IN قد تقدموا الينا بطلب لل�شناعات املعدنية ذ.م.م رخ�شة رقم:1001630 
تعديل جن�شية ال�شركاء / حممد اخرت كرم الهى من باك�شتان اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد اخرت كرم الهى من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد اخرت كرم الهى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مطر �شامل بدر الظاهرى
قانوين تعديل نوع / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شرقية لل�شناعات املعدنية ذ.م.م 
EASTERN METAL INDUSTRIES L.L.C 

اإىل /ال�شرقية لل�شناعات املعدنية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
EASTERN METAL INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
- مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلرمون للمقاولت ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:4414863 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ن�شرين ابراهيم البلخى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / ن�شرين ابراهيم البلخى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ثائر خلف الزرزور

تعديل راأ�ض املال / من 200000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ احلرمون للمقاولت العامة ذ.م.م 
ALHARAMOON GENERAL CONTRACTING L.L.C 

اإىل /احلرمون للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
ALHARAMOON GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

اإع����������الن
الكاملة  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3802367 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة احمد غازي ابراهيم احمد بن �شيفان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شعيد مبارك �شعيد عبداهلل الكيومي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
MOJAU_2022- 0061564 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  مي��ل��ك   - اجلن�شية  بنجالدي�شي   - خ���ان  م��ه��ف��وج  خ���ان  ع���ارف   : ال�شيد  اأن  ح��ي��ث 
التجارية )مطعم باب املليحة( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم 
يرغب  بنجالدي�شي -اجلن�شية   - خ��ان  خ��ان مهفوج  ع��ارف   : ال�شيد  ان  )766038( حيث 
البالغة  املليحة((  باب  ))مطعم  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
)100%( اإىل ال�شيد : حممد كزل خان داكري فيل مياه خان داكري - بنجالدي�شي اجلن�شية 
- تنازل �شاحب الرخ�شة لخر، و عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �شوف 
يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
MOJAU_2022- 0061781 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

التجارية )ركن  الرخ�شة  اماراتي اجلن�شية - ميلك   - الكتبي  �شيف علي  : عبداهلل علي  ال�شيد  اأن  حيث 
الت�شامح ملقاولت �شيانة املباين( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )751983( 
حيث ان ال�شيد : عبداهلل علي �شيف علي الكتبي - اماراتي - اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
من ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))ركن الت�شامح ملقاولت �شيانة املباين(( البالغة )100%( اإىل ال�شيد 
)ركن  من  التجاري  ال�شم  تغيري   -  )%95( بن�شبة  اجلن�شية  بنجالدي�شي   - داكري  خان  كزل  حممد   :
الت�شامح ملقاولت �شيانة املباين( ايل )ركن الت�شامح ملقاولت �شيانة املباين �شركة ذات م�شوؤلية حمدودة( 
تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ايل �شركة ذات م�شوؤلية حمدودة ، دخول �شريك / �شركاء،  و 
عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل فقد 
اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ 

هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

MOJAU_2022- 0061764 رقم املعاملة
اإعــالن تنــــازل عن رخ�ضة 

التنازل بني  انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على  يرجى العلم 
الأطراف املذكورة اأدناه : املتنازل / حممد ا�شرف الدين حممود حممد نور 
الب�شار - اجلن�شية : بنغالدي�ض املتنازع اليه / حممد �شاه عامل دول مياه 
- اجلن�شية : بنغالدي�ض  بال�شم التجاري )كراج اخللود(  رخ�شة �شادرة من 
دائرة التنمية الإقت�شادية بعجمان برقم ملف )18975( وامل�شجلة بغرفة 
جتارة و�شناعة عجمان ،  وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على 

التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70408

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
MOJAU_2022- 0061663 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : نثار خان فريد خان ، اجلن�شية : باك�شتان   

اإىل الطرف الثاين : �شوخديف �شينغ �شاندهو افتار �شينغ - اجلن�شية : الهند 
بال�شم التجاري )طريق اخلور ملقاولت التك�شية والر�شيات(  ن�شاط الرخ�شة )مقاولت فئة 
�شاد�شة ، التك�شية والأر�شيات( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة 

رخ�شة جتارية رقم 772876 ال�شادرة بتاريخ 2019/11/11  
 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
  املو�ضوع: االأ�ضماء

ب��ان امل��دع��و / اح��م��د حممد  تعلن دائ���رة حم��اك��م را����ض اخليمة 
الأول  املقطع  تغيري  بطلب  ت��ق��دم   ، النعيمي  ال�شيبه  ع��ب��داهلل 
 / التغيري  بعد  ا�شمه  ليكون   ، ل�شمه  )حمد(  اإىل  )اح��م��د(  من 
يف  م�شلحة  له  من  وان  النعيمي،  ال�شيبه  عبداهلل  حممد  حمد 
العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة را�ض اخليمة
قا�ضي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق عبدالرحمن جمعه 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة الذيد االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة   ال�ضيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000055/ 

اإىل املحكوم عليه : قمة ايفر�شت ملقاولت التك�شية والأر�شيات وال�شباغ  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ احمد عبداللطيف احمد حممد املحمود املحمود - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 313350 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

املرجتعة   ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001106/ 
اإىل املحكوم عليه : زهره بنت حممد بن رم�شان  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 184652.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الوالء ملقاوالت التك�ضية واالأر�ضيات   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004600/ 

اإىل املحكوم عليه : الولء ملقاولت التك�شية والأر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شنع توب �شتون للحجر ال�شناعى ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 277453 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد كمال حممد علي رم�ضان   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002299/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد كمال حممد علي رم�شان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ علي ابراهيم احمد حممد  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 34310 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002306 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مونيه ادري�شي  
جمهول حمل الإقامة :   

بناء على طلب املدعية : �شماء اخلليج لتاأجري ال�شيارات 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/4/28 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
 )3 ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/14 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 70533
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022/0000727 عمايل )جزئي(   

اإىل املدعي عليه : ال�شحراء اخل�شراء ل�شيانة املباين ذ م م   
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/18 م.

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0008504 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الباما ملقاولت تركيب وحدات التكييف - ذ م م  
العنوان : 9408356  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/8 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / اكيلي�ض الينكيزيل �شوري�شان بوناتيل - 
بالتايل : احلكم - حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها بت�شليم املدعي 
جواز �شفره ورف�ض الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات واعفت املدعي 

من الر�شوم وامل�شروفات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جوبى ايتى جون
جمهول حمل الإقامة

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية
بناء على طلب املدعية : �شركة التاأمني العربية �ض م ل )فرع دبي(

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:- الزام املدعى عليه بان يوؤدي لها مبلغ 389،297.41 درهم )ثالثمائة 
وت�شعة وثمانون الفا ومائتني و�شبعة وت�شعون درهما وواحد واربعون فل�شا( املرت�شدة يف ذمته ل�شاحلها بال�شافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2020/10/20 حتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بال�شافة اىل منع املدعى عليه من ال�شفر
- الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/04/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية 
اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على  2( �شخ�شيا ً  املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/82368(
املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �ض.م.ع - اجلن�شية الإمارات

املنذر اإليه : خالد اأحمد على عبيد الطنيجي - اجلن�شية الإمارات
املو�شوع :

والب�������الغ  بذمت�ه  املرت�ش�دة  املب�الغ  �ش�داد  ب�شرورة  الي�ه  املن�ذر  ال�ش�المي  دب��ي  بن�ك  ين�ذر 
وثالث�ة  وخم�شمائة  األف�ا  وت�ش�عون  واثن�������ان  )ثالثمائ�ة  دره�������م   392،573،61 مق��دارها 
ع�ن  امل�شتحقه  الأق�ش���اط  �ش�������داد  ع�ن  تخلف�ه  نتيج�ة  فل�ش�ا(  و�ش�تون  وواح�د  درهم�ا  و�شبعون 
ت�شهيالت م�شرفية بنظ���ام املرابح�ة الإ�ش��المية مبوج�ب ع�ق�د البي�ع امل�وؤرخ 2019/11/30 
)مرابح��ة �ش�كوك( وطل�ب البطاق�ة امل�وؤرخ 2020/4/3 )بطاق�ة انفين�ت( وم�ا ي�ش�تحق م�ن 
تع���وي�ض وذل�ك خ�الل )5( خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ت�ش�ل�م ه�ذا الإن���ذار واإل �شي�شطر البن�ك 
املن�ذر اإىل اتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الالزم�ة �ش�دكم اأم�ام الق�ش�اء لإجب�اركم ع�لى ال�ش�داد 

م�ع ح�ف�ظ ك�اف�ة ح�ق�وق املن�ذر الأخ�رى م�ن اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
 اعالن بالن�ضر اأمام اإدارة الدعوى 

   SHCAPCICIVS2022/0000311 يف االإ�ضتئناف رقم

بناء علي طلب امل�شتاأنف : رودريك ليني�ض ما ليالى 
اىل امل�شتاأنف �شدهم : مالك با�شل خليفة اجلن�شية : الأردن 

الأردن   : اجلن�شية  ال�شناع  ب�شارة  مكرم  راوان   2
ال�شارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - الإ�شتئنافية  الإحتادية 
يف يوم اخلمي�ض املوافق 2022/4/21 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  االحتادية اال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 

مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002547 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد علي حممد ريا�ض خياط ال�شباغ

العنوان : 9494869  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / حممد خري موفق قبالن -  بالتايل : ن�ض احلكم 
انه بتاريخ 2022/4/3 

بعد الإطالع على الأوراق 
الفان  ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )2000 درهم( )فقط  بالزام املدعي عليه  ناأمر 
درهم( والزمته بالفائدة مبقدار 5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد 
والزمته بامل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
اإغفال     طلب   SHCFICIREQJC2022 /0002135 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : حممد �شحادة ر�شيد ح�شني - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعية الوىل/ �شركة البرتاء البرتاء ل�شناعة ال�شغال املعدنية للمباين ذ م م 

ومتثلها / اإيلينا ت�شري منت - رو�شية اجلن�شية
و املدعي الثاين / حممود عبداهلل حممود حممد املرزوقي - اماراتي اجلن�شية

املوقرة الف�شل فيه ب�شاأن طلب  اأغفلت املحكمة  اقاما عليك الدعوى ويطالبونك فيها : الف�شل فيما  قد 
املدعي حتت البند اول بالئحة اإفتتاح دعواهما واخلا�ض بتحويل ح�شة املدعى عليه البالغ قدرها 25% 
طبقا ً للثابت بعقد تا�شي�ض ال�شركة اإىل املدعية الوىل / اإيلينا ت�شرمنت. وفقا لن�ض املادة 139 من قانون 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/04/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأنت  الإحتادي.  املدنية  الإجراءات 
رقم  مكتب   - �شباحا   09:330 ال�شاعة  متام  يف  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقه  حمكمة 
اأو بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى  5( �شخ�شيا ً  )مكتب مدير الدعوى رقم 
يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001028 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قرطاج ل�شتقدام اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/4/7 م. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 70392
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات 
البناء ذ م م  اأجمل موتارييل ا�ضارات بركاد عبداهلل   منظور ح�ضني موتريي ات�ضارات باركاد

 SHCEXCICOM2019 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003848/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ م م

عبداهلل بركاد  ا�شارات  موتارييل  اأجمل   -  2
باركاد ات�شارات  موتريي  ح�شني  منظور   -  3

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شاريع فقيهي )�ض ذ م م( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 30406 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد نور ال�شالم ابو اخلري اجلن�شية: بنغالدي�ض، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد: ديدار عامل 
بختيار - اجلن�شية : بنغالدي�ض، يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا الرقي�م( تاأ�ش�شت باإمارة 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )604348( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

بال�شارقة،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
يف  مالك  ب�شفته  �شوريا  اجلن�شية   - فريوز  جمعه  ب�شام   / ال�شيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�شة امل�شماه )الب�شام لتجارة اخليم( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
منى  ال�شيدة  اىل  الرخ�شة  يف   %2 عن  التنازل  و  البيع  يف  يرغب   ،)554740( رقم  جتارية 
حممد عبدالرحمن اجلن�شية المارات ، لي�شبح ال�شيد/ ب�شام جمعة فريوز  وال�شيدة/ منى حممد 

عبدالرحمن - �شركاء يف الرخ�شة
تعديالت اخرى : تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذ م م ، تغري ال�شم التجاري 

من الب�شام لتجارة اخليم اىل الب�شام للخيام و لالنظمة لن�شائية �شركة ذ م م - فرع ال�شارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : �شارال- تريوفوت فدافاتي - اجلن�شية : الهند، يرغب 
باتاكارين  ال�شيدة:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
البال�شتيكية(  املنتجات  امل�شماه )الرمي لتجارة  الرخ�شة  الهند، يف   : بو�ش�با - اجلن�شية 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )501164( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ال�شيدة : مها حممد على الزريهي - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة،  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
�شادق  حممد   : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
امل�شماه )الفردو�ض للكتابة  الرخ�شة  الهند، يف   : ناريال بورايل - اجلن�شية  مافني كيزهيل  عبدالقادر 
التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )539730(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باأمارة  تاأ�ش�شت  على احلرير( 
)وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية 
)باب الفردو�ض لن�شخ  اإىل  احلرير(  على  للكتابة  )الفردو�ض  من  التجاري  الإ�شم  تغيري  خدمات(، 2. 
اإىل  3. تعديل الن�شاط التجاري من )الطباعة على احلرير )�شلك �شكرين((  اخلرائط والر�شومات(، 
)خدمات ن�شخ اخلرائط والر�شومات(، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   )4( رقم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13523 بتاريخ 2022/4/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
  AJCFICIREA2021 /0005045 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه جا�شم حممد عبيد خليفة ال على، العنوان : 9439274
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله ل�شالح �شركة الوثبة الوطنية للتاأمني فرع دبى ،
اأول- باإلزام املدعى عليه بنقل ملكية املركبة التي حتمل  بالتايل : ق�شت املحكمة مبثابة احل�شوري : 
با�شم  وت�شجيلها  اللون  ر�شا�شي   63 جي  مر�شيد�ض  نوع  من   M كود  دبي  خ�شو�شى   2903 الرقم 
املركبة  بت�شجيل نقل ملكية  الإذن  املاثل مقام  اإثبات قيام احلكم  اإدارة مرور دبي، مع  املدعية وذلك يف 
باإلزام  املعد لذلك لدى اجلهة احلكومية املخت�شة. ثانيا-  الر�شمي  ال�شجل  ا�شم املدعية يف  اإىل  املعنية 
األف درهما( والزامه  89.000 درهما )ت�شعة وثمانون  باأن يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره  املدعى عليه 
مب�شاريف الدعوى ومبلغ خم�شمائة درهما مقابل اأتعاب املحاماة. حكما ً قابال ً لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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•• دبي- الفجر:

 ع��ق��دت ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي “دبي 
ال�شباب  مل�شرح  دب��ي  م��ه��رج��ان  ملتقى  للثقافة” 
امل�شارح  اإدارة  اأع�شاء جمال�ض  بح�شور  افرتا�شياً 
الأه��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع اإم������ارات ال���دول���ة ون��خ��ب��ة من 
امل�شرحية  املواهب  من  وال��رواد  ال�شباب  الفنانني 
ال��ق��ادم��ة من  ال����دورة  ال��وط��ن��ي��ة، ملناق�شة م��اه��ي��ة 
املهرجان وما �شي�شتجّد عليها من حيث املحتوى 
وال�شكل والآليات.ويف هذه املنا�شبة، قال الدكتور 
�شعيد مبارك بن خربا�ض، املدير التنفيذي لقطاع 
“ن�شعى  للثقافة”:  “دبي  يف  والآداب  ال��ف��ن��ون 
التطوير  اإىل  امل��ه��رج��ان  دورات  م��ن  دورة  ك��ل  يف 
الأعمال  عنا�شر  جميع  م�شتوى  على  والتجديد 
املواهب  زي��ادة  يف  ي�شهم  مبا  امل�شاركة،  امل�شرحية 
اإم��ارة دبي، والنهو�ض  الفنية يف جمال امل�شرح يف 
م�شتوى  اإىل  الإم���ارات���ي���ة  امل�����ش��رح��ي��ة  ب��ال��ف��ن��ون 
العاملية، والرتقاء مب�شتوى الوعي باأهمية امل�شرح 
�شرائح  جميع  ل��دى  الفن  لهذا  الفنية  والذائقة 
املجتمع، وزيادة الإقبال على احل�شور، و�شوًل اإىل 
حتقيق تطلعاتنا اإىل خلق بيئة اإبداعية م�شتدامة 
يف  اإ�شهامها  يعزز  مب��ا  دب��ي  يف  امل�شرحية  للفنون 

تنمية القت�شاد الإبداعي، وتر�شيخ مكانة الإمارة 
مركزاً عاملياً للثقافة، وحا�شنًة لالإبداع، وملتقًى 

للمواهب وعا�شمة عاملية لالقت�شاد الإبداعي«.
جديد املهرجان

وحول جديد الن�شخة القادمة من املهرجان، قالت 
الأدائية  الفنون  اإدارة  م��دي��رة  اجل���الف،  فاطمة 
“مهرجان دبي مل�شرح  بالإنابة يف “دبي للثقافة”: 
للمواهب  نتيحها  من�شة  عن  عبارة  هو  ال�شباب؛ 

لذا  التقدير،  على  واحل�شول  للتناف�ض  املحلية 
ال�شبابية يف  الطاقات  اإ�شراك  على  دوم��اً  نحر�ض 
جميع مراحله، و�شوف تتميز الدورة الثالثة ع�شر 
من املهرجان باإدخال العن�شر ال�شبابي يف اللجان 
وجلنة  امل�شاهدة  جلنة  اأي  باملهرجان؛  اخلا�شة 
التحكيم، بن�شبة 10 يف املئة. كما مت التفاق على 
العمر  �شمن  املواطنني  للمخرجني  املجال  فتح 
املحدد والذين ميتلكون �شركات اإنتاج فني خا�شة 

يف   20 بن�شبة  �شبابي  م�شرحي  بعمل  للم�شاركة 
املئة«.

ك�ميديا هادفة وا�ضتمرارية
ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  “بدءاً  واأ���ش��اف��ت اجل����الف: 
بطابع  امل�����ش��رح��ي��ة  الأع����م����ال  ���ش��ت��ّت�����ش��م   ،2022
امل�شرح  دور  لتعزيز  �شاخر  –اأدب  هادف  كوميدي 
لكن  اأك��رب  ب�شكل  اجلمهور  واجتذاب  الجتماعي 
الأفكار  م��ا حتظى  غ��ال��ب��اً  اإذ  وم�����ش��وؤول��ي��ة،  ب��وع��ي 

الهادفة امل�شاغة بقالب كوميدي �شّيق اإقباًل اأكرب 
لتقدمي  �شروط  اإ�شافة  متت  كما  اجلمهور.  من 
ا���ش��ت��م��رار ع��ر���ض الأعمال  اأه��م��ه��ا  ال���دع���م، م���ن 
امل�����ش��رح��ي��ة يف امل��ح��اف��ل ال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة داخل 
باأكرب  ك��ي حتظى  امل��ه��رج��ان  ان��ت��ه��اء  ال��دول��ة بعد 
لأكرب  الفر�شة  ولإت��اح��ة  امل�����ش��اه��دة،  م��ن  فر�شة 

عدد من اجلمهور لال�شتمتاع بها«.    
موعد 

وناق�ض امل�شاركون يف امللتقى عدة اأمور تخدم هذه 
الدورة من املهرجان كان من اأبرزها الآليات التي 
�شتتم وفقها فعاليات املهرجان ب�شكل يتنا�شب مع 
الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية، وحتديد مكان 
اإقامته، حيث �شتنطلق فعالياته  املهرجان وفرتة 
من   26 حتى  وت�شتمر   2022 اأك��ت��وب��ر   19 يف 
للجميع”  “امل�شرح  م�����ش��رح  ع��ل��ى  نف�شه  ال�����ش��ه��ر 
اإىل  اأي�شاً  اجلل�شة  وتطرقت  الإم����ارات.  م��ول  يف 
الدعم املايل الذي تقدمه “دبي للثقافة” لإنتاج 
امل�����ش��ارك��ة واختيار  امل�����ش��ارك��ة، و���ش��روط  الأع���م���ال 
اجلوانب  وك��اف��ة  ال��ع��رو���ض  وم��ع��اي��ري  الن�شو�ض 

الإبداعية املتعلقة بالعمل امل�شرحي. 
اأقيمت  املهرجان  من  املا�شية  الن�شخة  اأن  ُيذكر 
 2021 ال���ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب   25 اإىل   19 م���ن 
باأكرب عدد من امل�شاركني يف تاريخه، مبا يف ذلك 
15فرقة م�شرحية وطنية من الإمارات. واختتم 
املهرجان بحفل توزيع اجلوائز يف اإك�شبو 2020 
ل��الح��ت��ف��ال مبختلف  14 ج��ائ��زة  دب����ي، م��ق��دم��اً 
والإخراج  التمثيل  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شرح،  مكونات 
واملكياج  الأزي������اء  وت�����ش��م��ي��م  والإن����ت����اج  وال��ك��ت��اب��ة 
يف  متخ�ش�شني  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوت،  وهند�شة 

املرئيات والإ�شاءة.

•• تبلي�شي-الفجر:

باملوؤمتر  امل�شاركة  الوفود  اأع�شاء  اأم��ام  كلمتها  يف 
البحر  وحو�ض  القوقاز  دول  يف  للن�شر  الإقليمي 

حددت  تبلي�شي،  اجلورجية  العا�شمة  يف  الأ���ش��ود 
الدويل  الحت��اد  رئي�شة  القا�شمي،  ب��دور  ال�شيخة 
للنا�شرين، اأبرز التحديات التي تواجه النا�شرين 
والأثر  اجلائحة،  تداعيات  من  تعافيهم  وتوؤخر 

ال�����ذي ت���رتك���ه ع��ل��ى ���ش��ل�����ش��ل��ة ال���ت���وري���د، وحقوق 
التاأليف والن�شر.

على  ال�����ش��وء  القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة  و�شلطت 
وجهود  نقا�شات  يف  املحورية  الق�شايا  من  جملة 
الن�شر  �شناعة  م�شتقبل  حول  املتوا�شلة  الحت��اد 
اإىل  م�شريًة  وال�شمول،  والتنوع  ال�شتدامة  مثل 
والتفاهم  النا�شرين يف تعزيز مبادئ احلوار  دور 
ال�شالم  وتر�شيخ  حتقيق  ت�شهيل  يف  ت�شهم  التي 
خالل النزاعات، واأكدت على اأهمية هذا الدور يف 
ظل الو�شع اجليو�شيا�شي احلايل مبنطقة البحر 

الأ�شود واأوكرانيا.
على  للنا�شرين  ال��دويل  الحت��اد  رئي�شة  و���ش��ددت 
اأهمية ه��ذا امل��وؤمت��ر وغ���ريه م��ن امل��وؤمت��رات التي 
املنطقة،  يف  الإب���داع���ي  ل��ل��ت��ع��اون  من��وذج��اً  ت�شكل 
حيث ي�شهم الكتاب والكلمة يف بناء ج�شور احلوار 
وال��ت��ف��اه��م واإن��ه��اء الن��ق�����ش��ام��ات ون��ب��ذ التع�شب، 
املنظومة  لتعزيز  ك����اأدوات  اأهميتها  تناولت  كما 
املعنية  الن�شر، داعيًة اجلهات  القت�شادية لقطاع 
ب�شناعة الن�شر والعاملني فيها ملواجهة التحديات 
والتغلب على العقبات من خالل تعزيز ال�شراكات 

والعمل اجلماعي.
وجاءت زيارة ال�شيخة بدور القا�شمي اإىل جورجيا 
احتفالتها  تبلي�شي  فيه  تختتم  ال��ذي  الوقت  يف 
بلقب العا�شمة العاملية للكتاب للعام 2021 الذي 
والعلم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  متنحه 
باملدينة  اأ���ش��ادت  حيث  )اليوني�شكو(،  وال��ث��ق��اف��ة 
الثقافية  بالأن�شطة  الزاخر  احليوي  وبرناجمها 
باأن  الرا�شخ  اإميانها  والإبداعية، موؤكدًة  والأدبية 
اأثراً  و�شيرتك  ثقافياً،  اإرث���اً  �شي�شكل  اللقب  ه��ذا 
اإيجابياً م�شتداماً، متاماً كما حدث بعد احتفالت 

ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب للعام 2019.
الدويل  الحت���اد  رئي�شة  التقت  ال��زي��ارة،  وخ���الل 
وبائعي  النا�شرين  “رابطة  باأع�شاء  للنا�شرين 
تنمية  اأهمية  على  موؤكدًة  اجلورجيني”،  الكتب 
مهارات النا�شرين وبناء قدراتهم يف ظل التحولت 
واملتغريات املت�شارعة التي ت�شهدها �شناعة الن�شر، 
واملواد  الفر�ض  من  لال�شتفادة  النا�شرين  ودع��ت 
تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى  ذات  التعليمية 
التي  للنا�شرين”  ال����دويل  الحت����اد  “اأكادميية 

انطلقت موؤخراً.

ال�شيخة بدور القا�شمي، خالل زيارتها،  واأطلقت 
الرتجمة اجلورجية لكتابها املخ�ش�ض لالأطفال 
“العا�شمة العاملية للكتاب” خالل جل�شة قرائية 
باللغة الإجنليزية، يف حني قراأت فانت�شا جوبافا، 

ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض راب��ط��ة ال��ن��ا���ش��ري��ن وب��ائ��ع��ي الكتب 
اجل��ورج��ي��ني، ال��ق�����ش��ة ب��ال��ل��غ��ة اجل��ورج��ي��ة، اأمام 
امل�����ش��ارك��ني يف اجلل�شة  جم��م��وع��ة م��ن الأط���ف���ال 

القرائية. 

رئي�ضة الحتاد الدويل للنا�ضرين تلتقي بالنا�ضرين اجل�رجيني يف تبلي�ضي 

بدور القا�صمي تبعث ر�صالة حمبة و�صالم للنا�صرين يف القوقاز والبحر الأ�صود
- اأطلقت الرتجمة اجل�رجية لكتابها »العا�ضمة العاملية للكتاب«

بح�ض�ر نخبة من الفنانني ال�ضباب والرواد  

دبي للثقافة تعقد ملتقى مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب 2022
يف 19 اأكت�بر القادم �ضتنطلق  املهرجان  من  ع�ضرة  الثالثة  الدورة  • فعاليات 

املحلية للم�اطنني امل�ضاركة بعمل  الإنتاج  و�ضركات  ال�ضباب  للمخرجني  املجال  • فتح 
م�ضرحي بن�ضبة 20 %

يف جلنتي امل�ضاهدة والتحكيم بن�ضبة 10 %  ال�ضبابي  العن�ضر  • اإدخال 
�ضتك�ن الأعمال امل�ضرحية بطابع ك�ميدي هادف– اأدب �ضاخر  2022 عام  من  • بدءًا 

الأعمال امل�ضرحية داخل الدولة بعد انتهاء املهرجان عر�ض  • ا�ضتمرار 
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يف اأغنيات الي�م ل ي�جد �ض�ت ول حلن ول كلمة جميلة

ميادة احلناوي: الفن مل َيُعْد له َطْعم 
ت�جد اأ�ض�ات جميلة ولكنها ل تتمتع بالكاريزما

الفنية؟ الأجيال  بني  بالفوارق  راأيك  • ما 
اأنا غنيت )حبيبي هو الآمر الناهي( و)ليه يا بنف�شج( بعمر  - موهبة الفن تولد معك منذ ال�شغر. 
�شبع �شنوات، وكنت اأغطي راأ�شي باللحاف واأ�شع الراديو على اأذين كي ل يعرف والدي اأنني اأ�شهر حتى 

وقت متقدم.
كما كنت اأحر�ض على �شماع اأغنيات اأم كلثوم يوم اخلمي�ض من كل �شهر، ومل اأكن اأفهم بق�ش�ض احلب 

وكالم الأغنيات ب�شبب �شني ال�شغرية، ولكنني كنت اأع�شق �شوتها ول اأجد �شوتاً اأف�شل منه.
كنت اأملك املوهبة، 

ا كانوا جنحوا، لأنه مل  كما برزُت يف الع�شر الذهبي، ولو اأن مطربي ذاك الع�شر برزوا يف هذا الزمن ملمَ
يعد هناك ملّحنون كريا�ض ال�شنباطي وحممد �شلطان وحممد املوجي وحممد عبدالوهاب وغريهم. 
كذلك، اجلمهور كان خمتلفاً، اأما اليوم، فاأين هو اجلمهور الراقي الذي كان يرتدي املجوهرات واأفخم 

املالب�ض يف احلفالت؟ حتى املمثالت كّن اأكر �شياكة واأناقة.
بفتيات  ي�شتعينون  كانوا  كما  اإث��ارة مهذبة.  كانت  ولكنها  الإث���ارة،  ملكة  ر�شتم  هند  يقولون عن  كانوا 
يرتدين مالب�ض ق�شرية ولكنها كانت جميلة ومل تكن مبتذلة. والأ�شواأ من كل ذلك، هم الدخالء على 

الغناء والذين يت�شّدرون )الرتند( للو�شول اإىل اأهداف اأخرى.
وقتها؟ اجلديد  اجليل  مع  تعاملِت  • وهل 

- طبعاً، فاأنا غنيُت من اأحلان ملحنني مبتدئني وقتها ك�شالح ال�شرنوبي. كما اأن وردة غنت من اأحلانه 
التي جتمع بني  ك��ده(  الليايل  ال�شريعي )هي  اأحل��ان عمار  وحققت نقلًة يف م�شريتها، كما غنيت من 
غناًء  الأملانية  ال�شيمفونية  عزفتها  اأن  لبثت  ما  التي  وارحلوا(  قلبي  )�شيبويل  واأي�شاً  والغنج  الطرب 
ومو�شيقى، و)غريت حياتي( ل�شامي احلفناوي. وكنت اأحب اأي�شاً حممد �شياء الدين، ولكنني مل اأغّن 

من اأحلانه، وكذلك كنُت اأحب حممد �شلطان.
فنياً؟ اجلديد  اجليل  ي�شبهك  • هل 

- هو ل ي�شبهني م�شموناً وموهبة. الكاريزما دورها مهم جداً. توجد اأ�شوات جميلة ولكنها ل تتمتع 
بالكاريزما. مثاًل، �شعاد حممد كانت متلك �شوتاً جمياًل بينما اأم كلثوم كانت ملكة على امل�شرح وكذلك 
عبد احلليم حافظ. واإىل جانبهم كان هناك حممد عبداملطلب وحممد قنديل وكارم حممود. حتى 
ن هم اأ�شغر منهم، ولكنهم  مها �شربي كان لها نكهة. يف ذاك الزمان كان هناك الكبار واإىل جانبهم ممَ

كانوا جيدين جميعاً.
اأنتمي اىل اجليل الو�شط وب��رزُت يف  اأنني  ال�شابق مع  اليوم خمتلف متاماً عن اجليل  اجليل اجلديد 
كنُت  التي  اأحمد  وفايزة  اجلزائرية  وردة  الراحلة  ومثلي  املنت�شف،  من  الع�شا  واأم�شكُت  الثمانينات، 

اأع�شقها كثرياً وكان اإح�شا�شها عالياً جداً ولكن طبقات �شوت وردة كانت اأعلى من طبقات �شوتها.
اجلديد؟ اجليل  على  ماآخذك  • ما 

واأن  ب�شمري  اأن يحكم  التحكيم يجب  كر�شي  يجل�ض على  ��ن  وممَ النا�ض،  على  ت�شحك  الهواة  برامج   -
يعطي راأيه يف كل تفا�شيل ال�شوت والأداء ولي�ض الكتفاء باحُلْكم العام )ويعطيك العافية اأديتمَ ب�شكل 

كوي�ض(.
اجلديد؟ باجليل  يعجبك  ل  الذي  • وما 

ن يكربونهم �شناً، ويريدون  - اأوًل قلة الحرتام، وثانياً غناء اأحلان ل تليق ب�شوتهم. هم ل يحرتمون ممَ
اأن ي�شعوا ا�شمهم اأوًل، وهذا الأمر ح�شل معي، ولكنني رف�شُته متاماً.

اأنا اأحرتم من يكربونني �شناً حتى ولو بعام واحد واأ�شّر على اأن يكون ا�شمه قبل ا�شمي، اأما اليوم فاإن 
الفنان الذي ل يتجاوز ر�شيده الفني اأغنيتني اأو 3 اأغنيات، ي�شّر على اأن يكون اأ�شمه اأوًل.

اأعمالهم؟ تقّيمني  • وكيف 
- اأعمالهم مت�شابهة، وهذا هو املتوافر يف الأ�شا�ض. مبجّرد اأن نقفل جهاز الراديو اأو التلفزيون نن�شى 

ماذا غنوا. ولو دخلنا موقع )في�شبوك( جند اأن اأعمال بليغ حمدي ت�شيطر عليه.
وحتبينا(؟ )حبينا  لأغنية  اأ�شالة  الفنانة  بغناء  راأيك  • ما 

- هذا الأمر ي�شعدين كثرياً، وهناك مدر�شة ا�شمها ميادة احلناوي كما اأن هناك مدار�ض للعديد من 
الفنانني.

الفن؟ مع  اجلديد  اجليل  يتعامل  • كيف 
- ل ميكن اأن ينتقلوا من دون حّرا�ض �شخ�شيني ول ي�شتقّلون اإل ال�شيارات الفارهة، مع اأنهم يكونون 
ْعم. اليوم جتل�ض الفنانة يف البانيو ورمبا  يف البدايات ول ميلكون املال الوفري. الفن مل يمَُعْد له طمَ

تطّل م�شتقباًل بال مالب�ض.
الفن؟ دخولهم  من  الهدف  • وما 

- ل اأ�شمل الكل بكالمي. البع�ض منهم لديه جمهور واأغنيات جميلة، ولكن ماذا نقول عن فنانة ل 
متلك �شوتاً وتعتمد على )النفخ( وقّدمت اأغنيًة ثم توارت عن الأنظار، وفجاأة ن�شمع 

اأنها متلك بيتاً يف و�شط بريوت! )فهم النا�ض كفاية(.
لالأ�شف الفن ذريعة عند البع�ض، والفن الرائع انتهى. ولو اأن 

ا كان النا�ض اأقبلوا على  الراحلة اأم كلثوم على قيد احلياة ملمَ
ال�شتماع اإليها.

ل اأن ي�شمع اأغنياتها باأ�شوات   واجليل اجلديد يف�شّ
فنانني اآخرين.

الغناء؟ يف  مة  امل�شتخدمَ بالتقنيات  راأيك  • ما 
- هي ت�شاعد على حت�شني كل �شيء، هناك فنان 

اأنه ين�ّشز  الفنانني مع  اأج��ره هو الأعلى بني 
الأغنية  ت��خ��رج  التقنيات  وبف�شل  ك��ث��رياً، 

باأف�شل طريقة.
ل  ال����ي����وم  اأغ����ن����ي����ات  اأن  ع����ن  ع�����دا   •

تعي�ض؟
- هذا طبيعي لأنه ل يوجد �شوت 

ول حلن ول كلمة جميلة.
 ���ش��م��رية ���ش��ع��ي��د ت��غ��ّن��ي ك���الم���اً ل 
ي��ج��وز اأن ُي��غ��ن��ى واأن�����ا ���ش��ئ��ل��ُت يف 
مهرجان )موازين( عما اإذا كنُت 

را�شيًة عن اأعمالها اجلديدة،
القدمية  اأغنياتها  ك��ال.  فقلُت   

كانت اأف�شل.
يريدون  اإن��ه��م  يقولون  ه��م   •

م�شايرة اجليل؟
باأغنية  ���ش��اي��رُت اجل��ي��ل  واأن����ا   -
)غ���������رّيت ح����ي����ات����ي( وغ����ريه����ا، 

الع�شر.  روح  م����ع  ومت���ا����ش���ي���ُت 
التي  هي  حياتي(  )غ��ريت  اأغنية 
اإلي�شا يف  الفنانة  تقف وراء جناح 

عليها(  و)ب��راف��و  الفن(  )ا�شتديو 
ب��ط��ري��ق��ة جميلة  ت���وؤدي���ه���ا  وه����ي 
اأغنياتها  تغني  مما  اأف�شل  حتى 

اخلا�شة.
وق���ب���ل اأي������ام ع����دة اأر����ش���ل���وا يل 
ق���ل���ب منني(  )ج���ب���ت  اأغ���ن���ي���ة 

يغنيها  هو  �شاكر،  ف�شل  ب�شوت 
لديه  ت���وج���د  ل  ول���ك���ن  ب��اإح�����ش��ا���ض 

طبقات عالية.

ميادة احلناوي من اأبرز مطربات الزمن اجلميل، قّدمت الكثري من الأغنيات التي ل تزال م�ضتمرة 
حتى الي�م ويغنيها غالبية الفنانني يف حفالتهم.

اجليل  بفناين  وراأي��ه��ا  الفنية  الأج��ي��ال  بني  ال��ف���ارق  عن  احل���ار  ه��ذا  يف  حتدثت  احلناوي 
اجلديد.

، اإن ردود الفعل جاءت هائلة  وقال �شالمة يف ت�شريحات 
التي  ال�شخ�شية  امل�شل�شل، وان  ال��دور اجلديد له يف  حول 
الأيام  خ��الل  ك��ب��رية  بطريقة  لل�شبباب  تعر�شت  قدمها 
املا�شية نتيجة املعاملة ال�شيئة التي يقدمها جتاه طليقته 
ال�شباب  ك��م  اأن  يتخيل  مل  واأن���ه  ك���رمي،  نيللي  العمل  يف 

وال�شتائم يعني النجاح يف تقدمي ال�شخ�شية.
وع����ن ت��خ��وف��ه م���ن ت��ق��دمي ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وك����ره اجلمهور 
اأن���ه مل يخف على الإط���الق ح��ني عر�شت عليه  اأك���د  ل��ه، 
ال�شخ�شية، واأنه يحب دائماً اأن يرتك ب�شمة وعالمة ول 
كبرياً  يكون  ل  تاأثريها  لأن  املثالية،  لل�شخ�شيات  مييل 
اجلدلية  اللم�شة  تقدم  التي  املختلفة  ال�شخ�شيات  مثل 
اأو ال�شريرة مثل �شيف الدندراوي، ويعلن اأن الدور الذي 
يقدمها جمرد �شخ�شية، واجلمهور متفهم ذلك، ولي�شت 

�شخ�شية �شريف �شالمة على الإطالق.

روؤية ووعي

وعن تر�شحه للدور وبداية تعاقده، اأكد اأن املخرج حممد 
وافق  ال��ع��م��ل  ع��ر���ض عليه  "ماندو" ح��ني  ال��ع��دل  ج��م��ال 
ع��ل��ى ال��ف��ور، لأن���ه خم���رج ���ش��اح��ب روؤي����ة ووع���ي كبريين، 
واأن التعاون معه مل يكن الأول، واأن��ه حقق معه من قبل 
امل�شل�شل  وخ����الل  "اخلروج"،  م��ث��ل  اأع���م���ال  يف  جن��اح��ات 
وخمتلفة  قوية  �شخ�شية  لتقدمي  دفعة  يعطيه  احل��ايل 
متاما، ويثق يف التعامل مع ب�شكل كبري، واأكد اأن التعامل 
عوامل  م��ن  للعمل  املنتجة  غروب"  "العدل  ���ش��رك��ة  م��ع 
نيللي  التعامل، ووج��ود  به، نظرا لالحرتافية يف  مت�شكه 
ال��ع��وام��ل التي  اأق���وى  راأ����ض العمل يعترب م��ن  ك��رمي على 

جعلته م�شاركا.
�شيف  �شخ�شية  وه��ي  يقدمها،  التي  ال�شخ�شية  ع��ن  اأم��ا 
�شوية،  �شخ�شية  لي�شت  بالفعل  اأن��ه��ا  ف��اأك��د  ال���دن���دراوي، 
يتعامل  ول  ملكه  �شيء  اأي  اأو  كعقار  زوجته  مع  ويتعامل 
الأحداث  وخ��الل  حمرتمة،  بطريقة  ول  باإن�شانية  معها 

ت�شدر منه اأمور غريبة.

واأكد اأنه على امل�شتوى ال�شخ�شي يتمنى اأن يحدث امل�شل�شل 
الأعمال  م��ث��ل  ال�شخ�شية  الأح�����وال  ق��ان��ون  يف  ت��غ��ي��ريات 
اخلالدة ك�)اأريد حال( وغري ذلك، لأن املراأة عماد املجتمع، 
تخ�شع  ول  ك��ام��ل��ة  ح��ق��وق��ه��ا  وت���اأخ���ذ  تن�شف  اأن  وي��ج��ب 
يقدر  ال�شخ�شي  امل�شتوى  واأنه على  الرجل،  لالبتزاز من 
داليا م�شطفى  الفنانة  لزوجته  ويقدر  احلياة،  دوره��ا يف 
الكثري، نظرا ملا تقوم به يف املنزل، وجتاهه وجتاه الأولد.

لل�شيناريو  بالإ�شافة  ل��ل��دور،  التح�شري  اأث��ن��اء  اأن��ه  واأك���د 
املواقف  م��ن  الكثري  ا�شتح�شر  مم��ي��زة،  بطريقة  املكتوب 
واخل�������ربات احل��ي��ات��ي��ة ال���ت���ي ح���دث���ت م���ن ق���ب���ل، فهناك 
التوا�شل  م����واق����ع  ع����رب  ان���ت�������ش���رت  ك���ث���رية  ف���ي���دي���وه���ات 
املراأة.واأ�شاف  جت��اه  العنف  م��ن  الكثري  بها  الجتماعي 
اأنه ب�شكل �شخ�شي له معايري الختالف لختيار اأعماله، 
ودائما ما ي�شت�شري زوجته، ولكن يف النهاية هو من يتخذ 
القرار النهائي، ويحاول دائما تقدمي اأعمال خمتلفة عن 

ال�شابقة، و"اأمتنى اأن تنال دائما اإعجاب اجلمهور".

يحب دائمًا اأن يرتك ب�ضمة وعالمة ول مييل لل�ضخ�ضيات املثالية 

�صريف �صالمة �صعيد بردود الفعل على 
احللقات الأوىل من »فاتن اأمل حربي«

عّب النجم �ضريف �ضالمة عن �ضعادته على ردود الفعل الأولية على 
احللقات الأوىل من م�ضل�ضل "فاتن اأمل حربي" بط�لته والنجمة 
على  الرم�ضاين  ال�ضباق  �ضمن  حاليا  يعر�ض  والذي  كرمي،  نيللي 

قناة "�ضي بي �ضي".
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مواد غذائية ت�صبب الأرق
اأعلنت الدكتورة يلينا كالني، خبرية التغذية الرو�شية، اأن �شبب الأرق ميكن 
الأفوكادو يف  اأو  املخلالت  اأو  املعلبة  الأطعمة  اأو  الطماطم  تناول  يكون  اأن 

وجبة الع�شاء.
وت�شري اخلبرية، اإىل اأن قلة النوم بانتظام يوؤدي اإىل �شعف منظومة املناعة، 
وتراكم هرمون الإجهاد يف اجل�شم، وت�شوء احلالة ال�شحية، بالإ�شافة اإىل 
ذلك ي�شعر ال�شخ�ض بالتعب ويغ�شب ب�شرعة، ما يوؤدي يف اأحيان كثرية اإىل 

الإفراط بتناول الطعام وبالتايل زيادة الوزن.
اللحم  مثل  الغذائية،  امل��واد  بع�ض  الأرق  �شبب  يكون  اأن  لها، ميكن  ووفقا 
والأفوكادو  واملخلالت  املعلبة  والأطعمة  والباذجنان  والطماطم  امل�شوي 

واجلنب الأزرق.
حم�ض  م��ن  مرتفعة  ن�شبة  ع��ل��ى  امل����واد  ه���ذه  حت��ت��وي  اأن  "ميكن  وت��ق��ول، 
)هرمون  ُنوراأدرينالني  اإىل  اجل�شم  يف  يتحول  ال��ذي  الأميني،  التريانني 
الع�شيبة.  امل��واق��ف  جميع  يف  اجل�شم  يف  تركيزه  يرتفع  ال���ذي  الإج���ه���اد(، 
ونتيجة لذلك ي�شعر ال�شخ�ض بالإثارة املفرطة ما مينعه من النوم ليال".

وت��وؤك��د اخل��ب��رية، على اأن���ه قبل ال��ن��وم م��ن الأف�����ش��ل ع��دم ت��ن��اول الكرف�ض 
والأطعمة الأخرى ذات اخل�شائ�ض املدرة للبول.

�صطائر الزبدة واجلنب قد 
ت�صكل خطورة على القلب

اأع��ل��ن ال��ط��ب��ي��ب ال��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي ف��ي��ال��وف، اأخ�����ش��ائ��ي اأم���را����ض اجلهاز 
اله�شمي، اأن �شطائر الزبدة واجلنب التي اأعتاد الكثريون على تناولها يف 

وجبة الإفطار ت�شكل خطورة على ال�شحة.
وي�شري الطبيب يف �شفحته ب�شبكة Instagram، اإىل اأن الإفراط بتناول 
هذه ال�شطائر يوميا يزيد العبء على البنكريا�ض، ما يوؤدي بالنتيجة اإىل 
اأن  الدهنية ميكن  الأطعمة  زيادة  البنكريا�ض. لأنه عند  بالتهاب  الإ�شابة 

يوؤدي اإىل و�شول ال�شفراء اإىل قنوات البنكريا�ض.
والأوعية  بالقلب  ال�شطائر  ه��ذه  ت�شر  اأن  ميكن  ه���ذا،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 

الدموية.
ارتفاع  ي��زداد  نتناولها،  التي  احليوانية  الدهون  كمية  زادت  "كلما  ويقول، 
م�شتوى الكولي�شرتول والدهون الثالثية يف الدم، وبالتايل يزداد ويت�شارع 
خطر الإ�شابة بت�شلب ال�شرايني، ومتنع لويحات ت�شلب ال�شرايني تدفق 
الدم ب�شورة طبيعية اإىل القلب، ما يوؤدي اإىل الإ�شابة بالذبحة ال�شدرية 

واحت�شاء ع�شلة القلب".
وي�شيف، ولكن هذا ل يعني اأبدا التخلي نهائيا عن تناول �شطائر الزبدة 
ذات  اأطعمة  بني  هواجلمع  الغذائي  النظام  يف  املهم  ال�شيء  لأن  واجل��نب. 

م�شدر حيواين واأطعمة ذات م�شدر نباتي.

متى ملع اإ�ضم اين�ضتاين؟ 
من  ع�شر  ال�شاد�شه  يف  اين�شتاين  ال��ربت  ك��ان  حينما   1905 �شنه  يف 
عمره ظهرت له اربع مقالت يف احدى املجالت الأملانيه تعر�ض بع�ض 
اآرائه الهامة والتى كان من بينها نظرية الن�شبيه و�شرعان ما جعلته 

تلك الآراء من امل�شهورين. 

اإين ي�جد �ضهل ما بني النهرين؟
البحر ميتد نهري دجلة والفرات عرب �شهل خ�شيب  اإىل  يف الطريق 
عري�ض كان يعرف قدمياً با�شم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بني النهرين. 

هل تت�ضابه الأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
لآخر  مكان  تختلف من  العامل  انحاء  �شتى  تعي�ض يف  التى  الأيائل  ل 
�شبيل  ا�شم وعلى  اي�شامَ واحلجم ويحمل كل منها  ال�شكل  وتختلف يف 
اجلنوبية،  امريكا  يف  والبودو  كالربوكيت  احلجم  �شغري  منها  املثال 
ذك����ور الأي���ائ���ل ك��ل��ه��ا حت��م��ل ق��رون��ا م��اع��دا غ����زال امل�����ش��ك وغ����زال املاء 
وهكذا   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  الكاريبو  ايائل  ان��اث  ال�شيني، 

جند الأختالف. 

. الواحدة  الدقيقة  فى  دقات   9 احلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 
ا�شماعيل بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلقيقى  ا�شمه  البخارى  الإمام  اأن  تعلم  • هل 

ولد عام 194 ه� . 
بال�شعب  امتالء  البحار  اأكر  الأحمر فهو  البحر  اأما  املتو�شط  البحر  ي�شتخرج من  املرجان  اأن  تعلم  • هل 

املرجانية و يوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر و الأ�شود و الأ�شفر.
. الإن�شان  وزن  % من   5 ميثل  والدم  اإن�شان  اأى  وزن  % من   15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 

.  1747 عام  ليند  جيم�ض  الدكتور  هو   C فيتامني  • مكت�شف 
.  1920 عام  كومل  ماك  الدكتور  هو   D فيتامني  • مكت�شف 

 . م   . ق   3700 �شنة  الأكرب  الهرم  خوفو  • بنى 
. كم   7300 العظيم  ال�شني  �شور  طول  • يبلغ 

. ال�شفر  حتت  درجة   120 و  ال�شفر  فوق  درجة   150 بني  ما  القمر  �شطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 
. النرتنت  خمرتع  هو  روك  كالين  الأمريكى  املخرتع  اأن  تعلم  • هل 
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ف�ائد البابريكا
حت�����������وي ال������ب������اب������ري������ك������ا ع���ل���ى 
للبيتا  بالإ�شافة  )اأ(  فيتامني 
ك��اروت��ي��ن��ات، وامل��ف��ي��دان ل�شحة 
من  تخفف  فهي  لذلك  العني، 
ال�شارة  ال�����ش��م�����ض  اأ���ش��ع��ة  اأث�����ار 
امل��ح��ت��م��ل��ة، وحت�������ش���ن ال����روؤي����ة 
من  حتميها  وك��ذل��ك  الليلية، 
الأم��را���ض التي قد حت��دث مع 

تقدم العمر. احتوائها على عن�شر الزنك وم�شادات الأك�شدة، اأي�شا يك�شبها 
خوا�ض حت�شن من �شحة اجللد، وتعزز اإنتاج الكولجني يف الب�شرة، ولذلك 
التقدم  ومظاهر  ال�شيخوخة  عالمات  ويخفف  الب�شرة  خاليا  يجدد  فهو 
بالعمر. غنية بالألياف الغذائية، وبالتايل فهي تفيد يف عالج م�شاكل جهاز 

اله�شم كالغازات وا�شطرابات املعدة.
مفيدة للقلب، اإذ تن�شط الدورة الدموية وتخف�ض م�شتويات الكول�شرتول 

ال�شار. عالج اآلم الأ�شنان، والتهاب املفا�شل، وتقوية العظام.
حت�شني جودة النوم، ونخفف الإ�شابة من بع�ض الأمرا�ض الع�شبية، مثال 
كذلك  واحلمى،  املالريا  كعالج  ا:  اأي�شً اأخ��رى  ا�شتخدامات  لها  الزهامير. 

تطبق على اجللد لتخفيف اأمل القوباء املنطقية )الهرب�ض النطاقي(.

ح�شر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبري ف�شرخ فيه وقال ماذا 
تريد ايها الثعلب اغرب عن وجهي وال نطحتك.. فجل�ض الثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا .. جئت 
اطلب منك قر�شا بع�ض احلبوب او بع�ض احل�شائ�ض او حتى بع�ض الفول فانا مري�ض جدا ول ا�شتطيع ال�شيد 
واولدي بيكون يف البيت واأمهم تركت البيت منذ فرتة لعدم ا�شتطاعتي توفري الطعام لهم .. ارجوك اقر�شني 
بع�ض ما يوؤكل و�شاأكون �شاكرا لك واعدك باأين �شاأح�شر بنف�شي واطفايل اإىل هنا لعيده لك.. نظر اخلروف 
اليه وقال له اذن انتظر هنا و�شاأذهب واح�شر لكك بع�ض الفول.. فقال الثعلب ل تتعب نف�شك ا�شتطيع ان 
ادخل معك واحمل الفول بنف�شي فقال اخلروف وهو يرتاجع بظهره للخلف: ل انتظر �شاعود حال ثم دخل 
اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا ل با�ض به من اخلراف التفوا حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف 
الثعلب  ايها  اخل��راف  لتاأكل حلم  اتيت  لقد  والفول واحلبوب  تاأكل احل�شائ�ض  كاذب لنك ل  للثعلب:  الكبري 
املاكر وها انا اجمع لك اخلراف لتختار منها ما يوؤكل فرد الثعلب مرتعبا خائفا ل ا�شكرك لقد توقفت عن اكل 
اللحوم منذ فرتة وا�شبحت نباتيا لذلك �شاأن�شرف يف احلال، فقال اخلروف اذن لقد ا�شبحت نباتيا ول�شت يف 
حاجة اإىل ا�شنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية يف فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�شه رف�شة ل باأ�ض 

بها ار�شلته بعيدا بدون ا�شنان فاأطلق �شاقيه للريح وهو يقول بالفعل لقد ا�شبحت نباتيا الآن .. ا�شكركم!. 

دي جي خالد يلم�ض جنمته بعد الك�ضف عنها يف مم�ضى امل�ضاهري يف ه�لي�ود. رويرتز

ات�شح للعلماء اأن تناول كمية كبرية من ع�شري الربتقال يخف�ض م�شتوى �شغط 
الدم، وتناول كوب واحد يوميا منه ي�شاعد على جتنب م�شكالت يف القلب.

وت�شري �شحيفة Daily Express، اإىل اأن الدكتورة كاري راك�شتون من مركز 
 ،)Fruit Juice Science Centre( بلجيكا  يف  الفواكه  ع�شري  علوم 
تناول كوب واحد من  اأن  اإىل  ال�شائع، م�شرية  امل�شروب  اأو�شحت خ�شائ�ض هذا 
ملم عمود   3 النقبا�شي مبقدار  ال��دم  يوميا يخف�ض �شغط  الربتقال  ع�شري 

زئبق والنب�شاطي مبقدار 2 ملم عمود زئبق.
بوليفينول  على  اأي�شا  الربتقال  وع�شري  الربتقال  "يحتوي  الدكتورة،  وتقول 
ما  الدموية،  الأوع��ي��ة  اإ�شرتخاء  على  ي�شاعد  ال��ذي  ه�شربيدين،  ي�شمى  نباتي 
ي�شهل على اجل�شم التحكم ب�شغط الدم. ولكن ميت�ض اجل�شم هذا البوليفينول 
الألياف  كمية  لقلة  الكامل،  الربتقال  من  امت�شا�شه  من  اأف�شل  الع�شري  من 

املوجودة يف الربتقال الكامل، ما مينع اجل�شم من امت�شا�ض اله�شربيدين، كما 
اأن ع�شري الربتقال م�شدر للبوتا�شيوم الذي ي�شاعد على التحكم ب�شغط الدم 

."
اله�شم  عملية  بعد  الإن�شان  ج�شم  يف  اله�شربيدين  يتحول  الدكتورة،  وت�شيف 

اإىل ه�شربتني.
اإ�شرتخاء  على  ي�شاعد  ه�شربتني،  ي�شمى  ال��ذي  اجلديد  املركب  "هذا  وت��ق��ول، 
الأ�شخا�ض  ل��دى  ال���دم، خا�شة  ي��وؤث��ر يف م�شتوى �شغط  م��ا  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة 

املعر�شني خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية".
ووفقا لبيانات منظمة ال�شحة العاملية، بلغ عدد الذين يعانون من ارتفاع م�شتوى 
�شغط الدم يف العامل عام 2020 اأكر من مليار �شخ�ض، ثلثهم ل يعلم بذلك. 

ويتم معاجلة واحد من كل ع�شرة مر�شى.

ع�صري الربتقال ي�صاعد على تخفي�ض م�صتوى �صغط الدم


