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اأزرار ت�صاعد �صعاف الب�صر يف فهم األوان املالب�س 
يف  م�شاكل  م��ن  يعانون  مل��ن  خ�شي�شياً  امل�شممة  الأزرار  ه��ذه  ت�شمح 

الب�شر ملن يرتدونها بفهم األوان مالب�شهم مبجرد مل�شها.
ذلك  بعد  للم�شتخدمني  ميكن  والتوجيه،  املمار�شة  من  القليل  ومع 
جيد  مبظهر  بالظهور  لهم  ت�شمح  وجمموعات  األ��وان  لوحات  اإن�شاء 

واإبراز �شخ�شيتهم الع�شرية.
ا�شم  عليها  يطلق  والتي  فريد،  ب�شكل  امل�شممة  الأزرار  وت�شاعد هذه 
معرفة  على  الب�شر  و�شعاف  فاقدي  من  مرتديها   HUEPIN
لون املالب�س التي يرتدونها. وكل ما عليهم فعله هو خياطة الأزرار 
املالب�س  خزانة  فهر�شة  وبعد  �شرائها.  مبجرد  باملالب�س  ال�شحيحة 
بالألوان"  "ال�شعور  للم�شتخدمني  ميكن  األوانها،  وتن�شيق  بالكامل 
ب�شهولة مل�شاعدتهم على اختيار مالب�شهم بكفاءة وذوق. وتاأتي ازرار 
قوام  ولها  الأل���وان،  اإىل  لالإ�شارة  حم��ددة  باأ�شكال   HUEPIN
اللون،  تال�شي  اأو  �شطوع  م��دى  فهم  على  مرتديها  مل�شاعدة  متموج 
وميكن ملرتديها بعد ذلك اإن�شاء اأزواج من الألوان املتناق�شة اأو اأحادية 
اللون اأو الثالثيات اأو جمموعة متنوعة من الأمناط الأخرى. ومع 
الأزرار  هذه  ي�شتخدمون  ملن  ميكن  وامل�شاعدة،  املمار�شة  من  القليل 
اأف�شل ما لديهم ب�شهولة على الرغم من  من �شعاف الب�شر ارتداء 
 iF هو الفائز بجائزة HUEPIN اإعاقاتهم. يذكر اأن ت�شميم اأزرار

ديزاين. يانكو  موقع  بح�شب   ،2022 لعام   Design Talent

لديك التوتر  �صتقلل  الأطعمة  هذه  مع  اأ�صابيع   4
ي��رت��ب��ط احل��دي��ث ب��ع��الج ال��ت��وت��ر غ��ال��ب��ا م��ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ممار�شة 
التاأمل،  جتربة  اأو  املف�شلة،  لأن�شطتنا  وقت  تخ�شي�س  اأو  الريا�شة، 
مع  للتعامل  فعالة  اأي�شا  تكون  قد  ناأكلها  التي  الأطعمة  اأن��واع  لكن 
الأطعمة  من  املزيد  تناول  اأن  الدرا�شات  واأظهرت  والتوتر.  الإجهاد 
املخمرة والألياف يوميا ملدة اأربعة اأ�شابيع فقط، له تاأثري كبري على 
تاأثري  عليها  يقوم  التي  الآل��ي��ات  ت��زال  ول  التوتر.  م�شتويات  خف�س 
النظام الغذائي على ال�شحة العقلية غري مفهومة متاما، لكن اأحد 
بني  العالقة  خ��الل  من  يكون  اأن  ميكن  الرت��ب��اط  لهذا  التف�شريات 

دماغنا وامليكروبيوم )تريليونات البكترييا التي تعي�س يف اأمعائنا(.
اأنظمة  45 �شخ�شا يتمتعون ب�شحة جيدة ولديهم  وبحثت الدرا�شة 
و59   18 بني  اأعمارهم  ت��راوح  ن�شبيا،  الأل��ي��اف  منخف�شة  غذائية 
نظام  اتبعوا  الن�شف  ح���وايل  الن�شاء.  م��ن  ن�شفهم  م��ن  اأك���ر  ع��ام��ا، 
غذائي قائم على الأطعمة التي حتتوي على الربيبايوتيك والأطعمة 
املخمرة. تلقت هذه املجموعة جل�شة تثقيفية فردية مع اخت�شا�شي 

تغذية يف بداية الدرا�شة ويف منت�شفها.
يوميا  ح�ش�س   8-6 وجباتهم  يف  يتناولوا  اأن  يجب  اإنهم  لهم  قيل 
من الفواكه واخل�شروات الغنية باألياف الربيبايوتيك "مثل الب�شل 
من  ح�ش�س   8-5 و  وال�شوفان" ،  وامل��وز  والتفاح  وامللفوف  والكراث 

احلبوب، و 3-4 ح�ش�س من البقوليات يف الأ�شبوع.
ا اأن يتناولوا 2-3 ح�ش�س من الأطعمة املخمرة يومًيا  قيل لهم اأي�شً

والكومبوت�شا". والكفري  امللفوف  خملل  "مثل 

جناح النظام الغذائي ال�صيكولوجي يف خف�س التوتر
عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التوتر والإجهاد، غالباً ما ُيقال اإن 
اأف�شل الأ�شياء هي ممار�شة الريا�شة اأو الأن�شطة املف�شلة، اأو التاأمل. 
 4 ل�  والأل��ي��اف  الربوبيوتك  تناول  اأن  تبني  جديد  لبحث  وفقاً  لكن 
اأ�شابيع يوؤدي اإىل خف�س كبري يف م�شتوى التوتر. وللو�شول اإىل هذه 
النتيجة قامت الباحثة كري�شنت بريدنغ من مركز اأبحاث ميكروبيم 
 18 بني  اأعمارهم  �شخ�شاً   45 فيها  �شارك  جتربة  ب��اإج��راء  اأيرلندا 
و59 عاماً، اأكر من ن�شفهم من الن�شاء. وبح�شب موقع "ميديكال 
اإك�شربي�س"، مت تق�شيم امل�شاركني اإىل جمموعتني، ُطلب من اإحداهما 
اتباع نظام غذائي غني بالبكريا ال�شديقة اأو الربوبيوتك، وكذلك 
ال�شيكولوجي.  الغذائي  بالنظام  ت�شميتها  مت  حمية  وه��و  الأل��ي��اف، 
ولعمل ذلك ُطلب منهم اأن يهدفوا اإىل ت�شمني 6-8 ح�ش�س يومياً 
الب�شل  "مثل  الرببيوتك  باألياف  الغنية  واخل�شروات  الفواكه  من 
من  ح�ش�س  و8-5  وال�شوفان"،  وامل���وز  والتفاح  وامللفوف  وال��ك��راث 
احلبوب الكاملة يومياً، و3-4 ح�ش�س البقوليات يف الأ�شبوع. وقيل 
لهم اأي�شاً اأن ي�شملوا 2-3 ح�ش�س من الأطعمة املخّمرة يومياً "مثل 

خملل امللفوف والكفري والكومبوت�شا واللنب الزبادي".
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اخلمول وال�صكريات اأكرث 
�صررًا على �صحة الرجل

قدمت درا�شة جديدة من جامعة مي�شوري اأول دليل على الب�شر يثبت اأن 
تغيريات منط احلياة ق�شرية املدى ميكن اأن تعطل ال�شتجابة لالأن�شولني 
يف الأوعية الدموية، واأن الرجال والن�شاء يتفاعلون ب�شكل خمتلف مع هذه 
وقلة  باخلمول  يت�شم  ال��ذي  احلياة  منط  اأن  النتائج  واأظهرت  التغيريات. 
الدم الذي يحّفزه  اإىل انخفا�س تدفق  اأدى  ال�شكر  احلركة، وزي��ادة تناول 
الأن�شولني يف ال�شاق، وانخفا�س يف م�شتوى بروتني الأدروبني الذي ينّظم 

ح�شا�شية الأن�شولني، وهو موؤ�شر هام لأمرا�س القلب.
وبح�شب موقع "ميديكال اإ�شكربي�س"، تعترب مقاومة الأن�شولني يف الأوعية 
الدموية من �شمات ال�شمنة ومر�س ال�شكري من النوع 2 الذي ي�شاهم يف 

اأمرا�س الأوعية الدموية.
وقام الباحثون بفح�س مقاومة الأن�شولني يف الأوعية الدموية لدى 36 
رجاًل وامراأة من الأ�شحاء بعد تعري�شهم لن�شاط بدين منخف�س ملدة 10 
يومياً،  خطوة   5000 اإىل   10000 م��ن  خطواتهم  ع��دد  وخف�س  اأي���ام، 

وزيادة تناول امل�شروبات ال�شكرية اإىل 6 علب من ال�شودا يف اليوم.
وقالت الدكتورة كاميال مانريك اأ�شيفندو امل�شرفة على التجربة: "هذا هو 
الدليل الأول لدى الب�شر على اأن مقاومة الأن�شولني يف الأوعية الدموية 
قد تنجم عن تغيريات عك�شية ق�شرية املدى يف منط احلياة، واأول توثيق 
لختالفات اجلن�شني يف تطوير مقاومة الأن�شولني الوعائي بالقران مع 

التغريات يف م�شتوى الأدروبني".

�صوي�صرا ت�صجل رقما 
قيا�صيا لأطول قطار ركاب 
�شوي�شرية  ح��دي��د  �شكك  �شركة  �شجلت 
رق��م��ا ق��ي��ا���ش��ي��ا لأط�����ول ق��ط��ار رك����اب يف 
ال�شبت، على  ي��وم  ال��ع��امل خ��الل رح��ل��ة، 

اأحد اأروع امل�شارات عرب جبال الألب.
احلديد  ل�شكك  ريتيان  �شركة  و���ش��ريت 
قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومر وي�شم 
واأرب��ع��ة حمركات على  مائة عربة رك��اب 
بريدا  م��ن  برنينا   - األ��ب��ول  م�شار  ط��ول 

اإىل برغون.
�شنفت  ق��د  ال��ي��ون�����ش��ك��و  منظمة  وك��ان��ت 
باعتباره  امل�����ش��ار  ه���ذا   2008 ال��ع��ام  يف 
ال��ع��امل��ي، حيث مي��ر عرب  ل��ل��راث  موقعا 
عرب  حلزوين  ب�شكل  بع�شها  نفقا،   22
ج�شر  منها  ج�شرا،   48 وف��وق  اجل��ب��ال، 

لندفا�شر ال�شهري.
والبالغة  باأكملها  ال��رح��ل��ة  وا�شتغرقت 

حوايل 25 كيلومرا، حوايل �شاعة.
وق����ال ري��ن��ات��و ف��ا���ش��ي��ات��ي، م��دي��ر �شركة 
الرقم  ت�شجيل  م��ن  ال��ه��دف  اإن  ري��ت��ي��ان، 
ال��ق��ي��ا���ش��ي ه����و ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
ل�شوي�شرا  الهند�شية  الإجن����ازات  بع�س 
والحتفال مبرور 175 عاما على اإن�شاء 

ال�شكك احلديد ال�شوي�شرية.

ملاذا ن�صعر بالنعا�س 
بعد الأكل؟ �ص 23

اآالم الزائدة الدودية
بح�شب الدكتورة ندى عبدالباقي، اخت�شا�شية اجلراحة 
الزائدة  ال��ت��ه��اب  ي��ك��ون  فقد  التنظري،  وج��راح��ة  ال��ع��ام��ة 
الدودية حاداً اأو مزمناً، وميكن التفرقة بينهما من خالل 

الأعرا�س التي تظهر على املري�س.
فالتهاب الزائدة الدودية احلاّد يبداأ باأمل �شديد يف و�شط 
البطن، ثم ينتقل اإىل املنطقة اليمنى، وعادة يكون الأمل 
م�شتمراً ومتفاقماً، ومن املمكن اأن ي�شاحبه اأعرا�س عدة؛ 
العام  والإعياء  واحلمى  والقيء  اله�شم  وع�شر  كالغثيان 
وفقدان ال�شهية، ويف هذه احلالة ل بد من توجه املري�س 

اإىل الطوارئ؛ لفح�شه �شريرياً.
اأنَّ اللتهاب ح��اّد؛ فالعالج يتطلب عملية  ويف حال تبنّي 
جراحية طارئة قبل الإ�شابة بثقب يف الزائدة الدودية اأو 
للبطن،  الربيتوين  الغ�شاء  ي��وؤدي للتهاب يف  انفجار قد 

مما يعر�س املري�س للخطر.
للفح�س  املري�س  اأت��ى  اإذا  خ�شو�شاً  احل���الت،  بع�س  ويف 
الأمل، فقد  بداية  �شاعة من   24 م��رور  بعد  اأي  متاأخراً؛ 
للتاأكد من عدم  اإج��راء �شورة طبقية؛  اإىل  يكون بحاجة 
ردة فعل  ب�شبب  كتلة؛  اأو  ال��زائ��دة  ح��ول  ب��دم��ل  الإ���ش��اب��ة 
الأمعاء وجدار البطن لاللتهاب، والعالج يف هذه احلالة 

يختلف.
اأما التهاب الزائدة املزمن، وهو حالة نادرة جداً، في�شكو 
بني  للبطن  اليمنى  اجل��ه��ة  يف  اأمل  م��ن  ب�شببها  املري�س 
احلني والآخ��ر، ول يكون الأمل �شديداً، فيما قد يختفي 
من تلقاء نف�شه، ويتّم ت�شخي�شه عن طريق اإجراء �شورة 
للمري�س  ال�����ش��ري��ري  ال��ف��ح�����س  ك���ان  اإذا  ول��ك��ن  ط��ب��ق��ي��ة. 
ميكن  احل���اّد؛  الل��ت��ه��اب  ع��الم��ات  يت�شمن  ول  مطمئناً، 
اإمنا يتطلب  اللجوء لعالج حتفظي بعيداً عن اجلراحة، 
اإىل  اللتهاب  يتحول  ل  حتى  با�شتمرار؛  احلالة  متابعة 

حاّد.

اآالم القولون
ب��ح�����ش��ب ال��دك��ت��ور اإي���ه���اب ���ش��ح��ادة، اخ��ت�����ش��ا���ش��ي اجلهاز 
الأمرا�س  من  الع�شبي  القولون  ف��اإنَّ  والكبد؛  اله�شمي 
وينتج  اله�شمي،  اجلهاز  ت�شيب  متالزمة  وهو  ال�شائعة، 

اأو  )الإم�شاك  التربز  ع��ادة  يف  لتغري  م�شاحب  اأمل  عنها 
الأعرا�س  اأ�شهر من   6 اأكر من  اإىل  الإ�شهال(، وحتتاج 
القولون  ب�"متالزمة  ت�����ش��م��ي��ت��ه��ا  ل��ي��م��ك��ن  امل����ت����ك����ررة، 

الع�شبي".
اأعرا�س،  عدة  على  الع�شبي  القولون  ت�شخي�س  ويعتمد 
تختلف وف���ق ال��ع��م��ر وع����دم وج����ود ع��وام��ل خ��ط��ر؛ مثل 
ف��ق��دان ال���وزن وال��ق��يء املتكرر وب���راز اأ���ش��ود وف��ق��ر الدم، 
فعالمات اخلطر هذه جتعل الأطباء يبحثون عن اأ�شباب 

ع�شوية ولي�شت وظيفية.
ي��ت��م ت�شخي�س  ويف ح���ال ع���دم ت��وف��ر ع��الم��ات اخل��ط��ر، 
الأ�شباب، فالقولون  البحث عن  الع�شبي، ويتّم  القولون 
اأع�شاب  امل��واد الكيميائية يف  الع�شبي عبارة عن تغرّي يف 
مري�س  ويحتاج  بالدماغ.  مبا�شرة  عالقة  ول��ه  الأم��ع��اء، 
ال��دم. ويف حال  اإىل فحو�س، مثل فح�س لقوة  القولون 
كان عمر املري�س بني 40 و45 �شنة فما فوق، يتم عمل 
ك�شف مبكر منا�شب مع عمره، وخ�شو�شاً للقولون واأورام 

القولون، حيث قد يكون بحاجة اإىل تنظري.
ل��ه عالج  ف��اإن��ه لي�س  ال��ق��ول��ون م��ر���س وظيفي،  اأنَّ  ومب��ا 
مت  ح���ال  ويف  الت�شخي�س،  ع��ل��ى  يعتمد  اإذ  متخ�ش�س؛ 
املري�س  طماأنة  يتم  وظيفي؛  مر�س  اأنه  على  ت�شخي�شه 
باأنه اأمر مزعج، لكنه غري موؤٍذ، وعالجه يكون بالبتعاد 
عن الأمور التي ت�شبب زيادة الأعرا�س؛ كالتوتر، وتناول 
ت�شبب  التي  الغذائية  ال�شنوف  عن  والبتعاد  املنبهات، 

خروج الغازات؛ كالبقوليات.

اأعرا�س الزائدة بالتف�شيل
ولكن  ال��دودي��ة،  الزائدة  للتهاب  وا�شح  �شبب  ثمة  لي�س 
التهاب  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�شباب  بع�س  ت�شمل  اأن  ميكن 

الزائدة، ما يلي:
- اإ�شابة البطن اأو ال�شدمة.

- ان�شداد عند الفتحة، حيث يت�شل الأنبوب بالأمعاء.
- عدوى اجلهاز اله�شمي.

- مر�س التهاب الأمعاء.

 اأعرا�ض التهاب الزائدة الدودية
الدودية،  الزائدة  للتهاب  الكال�شيكية  الأعرا�س  ت�شمل 

الآتي:
- اأمل حاد يف اأ�شفل البطن الأمين بالقرب من ال�شرة التي 

تتحرك لأ�شفل. وهذه عادة ما تكون العالمة الأوىل.
- فقدان ال�شهية.

- غثيان وقيء بعد فرة وجيزة من بدء اآلم البطن.
- تورم البطن.

- حمى.
وه��ن��اك اأع���را����س اأخ����رى اأق����ل ���ش��ي��وع��اً لل��ت��ه��اب الزائدة 

الدودية وت�شمل:
- اأمل خفيف يف يف اجلزء العلوي اأو ال�شفلي من البطن اأو 

الظهر اأو الطرف اخللفي.
- التبول املوؤمل اأو ال�شعب.

- القيء قبل اأن يبداأ اأمل البطن.
- ت�شنجات �شديدة.

- الإم�شاك اأو الإ�شهال مع غازات.
م�شاعفات التهاب الزائدة الدودية

اإذا تركت الزائدة الدودية دون عالج، ف�شوف تنفجر، مما 
يوؤدي اإىل انت�شار البكترييا يف جتويف البطن، وهو اجلزء 
املركزي من اجل�شم الذي يحمل الكبد واملعدة والأمعاء؛ 
التهاب  وه��و  ال�شفاق،  التهاب  اإىل  ي��وؤدي  اأن  وه��ذا ميكن 
خطري يف بطانة جتويف البطن، رمبا يكون مميتاً ما مل 

يتم عالجه ب�شرعة وبالتدخل اجلراحي.
وتت�شمن امل�شاعفات:

اأو جيب  ال��دودي��ة،  ال��زائ��دة  - خ��راج: قد ت�شابني بخراج 
لأنابيب  �شتحتاجني  احلالة  هذه  ويف  املعدي.  القيح  من 
ال�شوائل واخلراج  التخلث من  ت�شريف يف بطنك بهدف 
قبل اجلراحة. وقد ت�شتغرق عملية الت�شريف اأ�شبوعاً اأو 
اأكر. وخالل هذا الوقت، يجب تناول امل�شادات احليوية 
اختفاء  وبعد  العدوى.  ملكافحة  الطبيب  قبل  املقررة من 
الزائدة  لإزال����ة  ج��راح��ي��ة  لعملية  �شتخ�شعني  اخل����راج، 

الدودية.

تلوث الهواء 
ثاين عامل خطر 
للوفاة يف اأفريقيا

مل���ب���ادرة ح��ال��ة الهواء  ق���ال ت��ق��ري��ر 
القارة  ب���ل���دان  ج��م��ي��ع  اإن  ال��ع��امل��ي 
الإف��ري��ق��ي��ة ت��ق��ري��ب��اً ت��واج��ه اآث����اراً 
تلوث  عن  ناجمة  خطرية  �شحية 

الهواء.
اأم�س  ُن�شر  ال���ذي  التقرير،  وق���دم 
اإير  "جلوبال  م��وق��ع  ع��ل��ى  الأول 
�شاماًل  حت��ل��ي��اًل  اإني�شياتيف"، 
الرئي�شية  ال���ه���واء  ت��ل��وث  مل�����ش��ادر 
يف  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال�شحية  والآث�����ار 
 1.2 اأك��ر م��ن  ال��ق��ارة التي ت�شم 

مليار �شخ�س
الهواء  تلوث  يعد  للتقرير،  ووفقاً 
للوفاة  رئي�شي  خطر  ع��ام��ل  ث��اين 
والتي  اأف��ري��ق��ي��ا،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
الع�شرة  البلدان  من  خم�شة  ت�شم 
جميع  يف  ت���ل���وث���اً  الأك������ر  الأوىل 
اأنحاء العامل من حيث اجل�شيمات 

.)PM2.5( الدقيقة املحيطة
تلوث  ���ش��اه��م   ،2019 ع����ام  ويف 
ال���ه���واء يف م���ا ي���ق���در ب��ن��ح��و 1.1 
اأفريقيا، مع  وف��اة يف  مليون حالة 
%63 مرتبطة بالتعر�س لتلوث 

الهواء املنزيل.
الأطفال  اأن  م��ن  ال��ت��ق��ري��ر  وح����ّذر 
حديثي الولدة والأطفال دون �شن 
خا�س  ب�شكل  معر�شون  اخلام�شة 
ال�شحية  للتاأثريات  كبري  خلطر 
داخل  ال��ه��واء  تلوث  م��ن  ال�شديدة 
األف   236 املنزل. ومي��وت ح��وايل 
الأول  ال�شهر  خالل  جديد  مولود 
م��ن ال��ع��م��ر م��ن ال��ت��ع��ر���س لتلوث 
الهواء، %80 منهم ب�شبب تلوث 

الهواء املنزيل.
وفيات  جميع  من   14% وارتبط 
الأط���ف���ال دون ���ش��ن اخل��ام�����ش��ة يف 
بتلوث  اإف���ري���ق���ي���ا  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
التاأثريات  ل��ه��ذه  اأن  ك��م��ا  ال���ه���واء. 
ع��ل��ى الأط����ف����ال ح��دي��ث��ي ال�����ولدة 
وال���ر����ش���ع ع���واق���ب ط��وي��ل��ة امل���دى 
ذلك  يف  مبا  العامة،  ال�شحة  على 
م�شاكل منو الرئة وزيادة التعر�س 

لالأمرا�س املعدية.
وج��م��ع ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ب��ي��ان��ات من 
لالأمرا�س  العاملي  العبء  م�شروع 
مل�شادر  ح��دي��ث  ع��امل��ي  تقييم  وم��ن 
اجتاهات  مل��ن��اق�����ش��ة  ال���ه���واء  ت��ل��وث 
واأعباء  وم�������ش���ادره  ال���ه���واء  ت��ل��وث 
ع��رب هذه  ب��ه  املرتبطة  الأم��را���س 
الركيز  م����ع   ، امل���ه���م���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وغانا،  م�����ش��ر،  ع��ل��ى  خ��ا���س  ب�شكل 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 

وكينيا، وجنوب اأفريقيا.

ق بني اآلم الزائدة  كيف نفِرّ
الدودية والقولون؟

الدودية  ال��زائ��دة  اآالم  بني  ر�صدها  ميكن  عديدة  ف��روق 
والقولون، حيث ميكن التمييز بينهما من خالل االأعرا�ض 

امل�صاحبة لكل منهما.
�صيدتي نت  يطلعك يف االآتي على كيفية التفريق 

بني اآالم الزائدة الدودية والقولون؛ من خالل 
اأطباء  وف��ق  منهما،  كل  اأع��را���ض 

متخ�ص�صني.

قالت جتربة �شريرية كربى اأن اأدوية تخف�س �شغط الدم فعالة عند 
�شابقة  ال�شابق فكرة  البحث  وينق�س هذا  اأو م�شاًء.  تناولها �شباحاً 

عن فعاليتها اأكر يف امل�شاء.
األف   21 اأكر من  �شملت  الدرا�شة على جتربة ع�شوائية  واعتمدت 
واحداً  دواًء  يتناولون  امل�شاركون  وكان  ال��دم،  بارتفاع �شغط  مري�س 

على الأقل.
ف��رق يف عدد  اأن��ه  النتائج  اأظ��ه��رت  اأع���وام،   5 ا�شتمرت  متابعة  وبعد 
تناول  توقيت  ب�شبب  دماغية  �شكتة  اأو  قلبية  بنوبة  اأ�شيبوا  الذين 
362 يف جمموعة ال�شباح مقابل  ال��دواء، حيث بلغ عدد الإ�شابات 

امل�شاء. يف   390
فريق  وتكون  الطبية،  "لن�شيت"  جملة  يف  الدرا�شة  نتائج  وُن�شرت 
اإدن�������ربا، ودن������دي، وغال�شكو،  ال��ب��ح��ث م���ن ب��اح��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ات 

واأك�شفورد، واإمربيال كوليدج لندن ،وجامعة كوين ماري يف لندن.

فاعلية عالج �صغط الدم 
ل ترتبط بتناوله م�صاًء
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�ش�ؤون حملية

ناق�ض خطة العمل ال�صاملة ملدة عامني

جمل�س اأمناء جامعة الإمارات يعقد خلوة ملدة يومني
اخلطة تهدف اىل ت�صريع تقدم اجلامعة يف الت�صنيف العاملي للجامعات

جمعية الإمارات لل�صرطان تختتم فعاليات ال�صهر الوردي يف عجمان

�صفري كازاخ�صتان يزور مركز �صامل بن حم الثقايف

••  اأبوظبي- الفجر

اأمناء جامعة الإم��ارات العربية املتحدة،  عقد جمل�س 
 ،2023-2022 اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  اجتماعه 
خ��ل��وة مل���دة ي��وم��ني يف اأب��وظ��ب��ي، ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل زكي 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة،  اأن��ور 

الدولة، الرئي�س الأعلى للجامعة. 
ناق�س املجل�س خطة العمل ال�شاملة جلامعة الإمارات 
لت�شريع  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ع��ام��ني  مل��دة  امل��ت��ح��دة  العربية 
كما  للجامعات،  العاملي  الت�شنيف  يف  اجلامعة  تقدم 
ذات  البحث  املجل�س على عر�س ح��ول جم��الت  اطلع 
جدوى  درا���ش��ة  على  املجل�س  اطلع  وكذلك  الأول��وي��ة، 

تت�شمن التحليل املايل مبا يدعم تنفيذ اخلطة.
التي  التحويلية  للم�شاريع  تقييم  املجل�س  واأج����رى 
تنفيذها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  ت��ق��رح 
ل�����ش��م��ان ال��رك��ي��ز ع��ل��ى امل���ب���ادئ والأول����وي����ات الع�شر 
للدولة على مدى اخلم�شني عاًما القادمة، مبا يتوافق 
م���ع امل��ن��ه��ج��ي��ة اجل���دي���دة ل��ل��ع��م��ل احل��ك��وم��ي للجهات 

الحتادية.
واطلع املجل�س على تقرير تقييم اأداء املجل�س واللجان 
خارجي  ا�شت�شاري  التقرير  اأع���د  وق��د  ع��ن��ه.  املنبثقة 

التقرير  خ��ل�����س  احل��وك��م��ة.  يف  متخ�ش�س  م�شتقل 
بطريقة  العمل  يف  املجل�س  اأع�شاء  ال��ت��زام  تاأكيد  اإىل 
الفعالة.  احلوكمة  ممار�شات  مع  متوافقة  متما�شكة 
ممار�شات  لتعزيز  تو�شيات  ع��دة  على  املجل�س  وواف��ق 

احلوكمة، واجلدول الزمني لتنفيذها.
اإعادة  مقرحات  حول  عر�س  على  املجل�س  اطلع  كما 
وجه  امل��ن��اق�����ش��ة  وب��ع��د  ل��ل��ج��ام��ع��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة  الهيكلة 
املجل�س باإجراء مزيداً من التقييم للمقرحات وعمل 

ال��درا���ش��ات امل��ق��ارن��ة م��ن خ��الل ف��رق عمل مب��ا يحقق 
م�شتهدفات اجلامعة وخططها الطموحة.

ق���دم ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ك��رم رئ��ي�����س جلنة 
التقرير  املجل�س  اإىل  والطالبية  الأكادميية  ال�شوؤون 
نتائج  املجل�س  اع��ت��م��د  وت��و���ش��ي��ات��ه��ا.  للجنة  ال����دوري 
التقرير مبا فيها اإعداد �شيا�شة جديدة من �شاأنها اأن 
الإنرنت  العليا عرب  الدرا�شات  دبلوم  بتقدمي  ت�شمح 
الر�شوم  على  تعديالت  واإج���راء  ال��رب��وي؛  التميز  يف 
الدرا�شية جلميع برامج املاج�شتري يف كلية الهند�شة؛ 
والتو�شع يف التخ�ش�شات الأخرى لربنامج الدكتوراة 
احلالية املزدوجة بني جامعة الإمارات العربية املتحدة 
الدكتوراه  وب��رن��ام��ج  ؛  الكاثوليكية  ل��وف��ان  وج��ام��ع��ة 
اجلديد املزدوج بني جامعة الإمارات العربية املتحدة 

وجامعة ماكجيل، كندا.
جلنة  رئي�س  هندي،  بن  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  وق��دم 
ال����دوري للجنة حول  ال��ت��ق��ري��ر  ال��ت��دق��ي��ق وامل��خ��اط��ر، 
والتدقيق  املوؤ�ش�شية  املخاطر  واإدارة  املالية  ال�شوؤون 

الداخلي.
جلامعة  امل��ايل  ل���الأداء  عر�س  على  املجل�س  اطلع  كما 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن عام 

.2022

عجمان  ف��رع  لل�شرطان  الإم����ارات  جمعية  اختتمت 
ب�شرطان  للتوعية  ال���وردي  اأك��ت��وب��ر  �شهر  فع��اليات 
الثدي التي اأقيمت على مدى اأ�شبوع برعاية ال�شيخة 
عمر  ال�شيخ  وح�����ش��ور  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ع���زة 
الإم����ارات  جمعية  ع�شو  النعيمي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن 
الرحمن  عبد  ال�شيد  حممد  وال��دك��ت��ور  لل�شرطان، 
م���دي���ر م��ك��ت��ب اجل��م��ع��ي��ة يف ع���ج���م���ان، وع������دد من 
امل�شوؤولني، وتخلل الفعاليات العديد من الن�شاطات 
مركز  مع  بالتعاون  والريا�شية  والثقافية  ال�شحية 
واأكادميية  لوجن  ب���ادل  ون����ادي  الإب���داع���ي  ع��ج��م��ان 
اأوبرا �شيدز، حتت �شعار "  معاً ولأجلك قادرين على 
اأقيم احلفل اخلتامي يف نادي بادل  التحدي" حيث 
التي  ال��ب��ادل  بطولة  يف  الفائزين  تتويج  ومت  لوجن 
اأفراد  املر�شى واملتعافني وعدد  من  جرت مب�شاركة 

املجتمع،  
 واأك�����د ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ن��ع��ي��م��ي يف 
اأن جمعية الإم��ارات لل�شرطان  حتر�س على  كلمته 
الأن�شطة  ورعاية  وال�شحي  الريا�شي  دوره��ا  تعزيز 
املجتمع،  يف  ودجمهم  باملر�شى  اخلا�شة  املجتمعية 
ال�شرطان  مل��ر���ش��ى  امل��ت��وا���ش��ل  ال���دع���م  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

والتخفيف عن كاهل اأ�شرهم. 
اإم���ارة  اأق��ي��م��ت يف  اإىل اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي   م�����ش��رياً 
م�شاحة  على  ا�شتحوذت  اأكتوبر  �شهر  عجمان خالل 
وا�شعة من التوعية ب�شرطان الثدي واأ�شفت مزيداً 
ال�����ش��ي��دات والطالبات  ال�����ش��ع��ادة وال��ت��ف��اع��ل م��ن  م��ن 
والأم���ه���ات ال��الت��ي ���ش��ارك��ن يف امل��ح��ا���ش��رات، م�شيدا 
بالدور الكبري للمتطوعني واملتطوعات الذين بذلوا 

اجلهود يف التنظيم والنجاح.

•• العني - الفجر

ا�شتقبل ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو 
رئي�س  ابوظبي  لإم���ارة  الوطتي  ال�شت�شاري  املجل�س 
جمل�س اإدارة مركز �شامل بن حم الثقايف �شعادة ماديار 
والوفد  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  مينيلبيكوف 
املرافق له وذلك يف مركز �شامل بن حم الثقايف مبدينة 
الدكتور حممد بن م�شلم بن  ال�شيخ  ، بح�شور  العني 

حم وال�شيخ اأحمد بن م�شلم بن حم وال�شيخ �شامل بن 
بال�شفري، م�شيداً  ال�شيخ م�شلم  م�شلم بن حم. ورحب 
وال�شعبني  والقيادتني  البلدين  ب��ني  العالقات  بعمق 
على  احلر�س  موؤكداً  متوا�شاًل،  ازده��اراً  ت�شهد  والتي 
ترجمة روؤية قيادتنا الر�شيدة يف ن�شر التعاون والأخوة 
الإن�����ش��ان��ي��ة، ودع����م ك��ل امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز ال�شالم 
ال�شفري  ح��م  ب��ن  وا�شطحب   . والت�شامح  والتعاي�س 
الكازاخ�شتاين بجولة تعريفية داخل مركز �شامل بن حم 

الثقايف �شملت قاعات املركز بالإ�شافة اإىل املكتبة التي 
ت�شم مئات املنتجات الأدبية والراثية املحلية والعربية 
عن  �شروحات  تقدمي  اجلولة  خ��الل  وج��رى  والعاملية 
املركز واأهدافه واخلدمات التي يقدمها واطلع ال�شفري 
باملركز  اخلا�س  الإلكروين  املوقع  على  مينيلبيكوف 
وتعرف على اأق�شامه وت�شفح الكتب واملخطوطات التي 
مينيلبيكوف  ماديار  عرب  جانبه  من   . املوقع  يحويها 
عن خال�س �شكره حل�شن ال�شتقبال واحلفاوة، مثمناً 

تنامي العالقات بني البلدين والقيادتني والتي ت�شهد 
تطوراً وازدهاراً يف �شتى املجالت، م�شيداً باأهمية مركز 
والنجاح  التوفيق  دوام  متمنياً  الثقايف  حم  بن  �شامل 
للقائمني على هذا ال�شرح الثقايف يف مدينة العني ذات 
ير�شخ  ومعرفياً  علمياً  �شرحاً  وميثل  العريق  ال��راث 
مكانة الدولة وجهة ح�شارية، ويعزز جهودها الهادفة 
الإبداعية يف  ودع��م احلركة  الثقايف  امل�شهد  اإث��راء  اإىل 

املنطقة والعامل .

لدعم ومتكني الكفاءات الوطنية �صمن القطاع اخلا�ض
الأن�صاري لل�صرافة تعلن عن توظيف 

اأكرث من 150 مواطنًا اإماراتيًا
اإماراتياً  مواطناً   150 من  اأك��ر  توظيف  لل�شرافة"  "الأن�شاري  اأعلنت 
ب�شيا�شة  التزامها  اإط���ار  يف  وذل��ك  للخدمات،  اجل��دي��د  الت�شال  مركز  يف 
ومت  اخل��ا���س.  القطاع  �شمن  الوطنية  الكفاءات  ومتكني  ودع��م  التوطني 
نائب  بيطار،  حممد  بح�شور  ال�شارقة،  يف  م��وؤخ��راً  اجلديد  املركز  افتتاح 

الرئي�س التنفيذي، وعلي النجار، الرئي�س التنفيذي للعمليات.
برامج  اإىل  الو�شول  باإمكانية  امل��رك��ز  يف  املوظفون  امل��واط��ن��ون  و�شيحظى 
�شحي  ت���وازن  على  احل��ف��اظ  م��ن  متكينهم  م��ع  متميزة،  وتطوير  ت��دري��ب 
بني العمل واحلياة يف بيئة عمل منتجة وحمفزة. كما ُتتاح لهم ال�شتفادة 
�شمن  والنجاح  مهاراتهم،  لتعزيز  لل�شرافة"  الأن�شاري  "اأكادميية  من 
القطاع املايل. ولطاملا حظيت "الأن�شاري لل�شرافة" باإ�شادٍة وا�شعة تقديراً 
ملبادراتها الرامية اإىل توظيف وتدريب املواطنني الإماراتيني، ف�شاًل عن 
م�شاركتها الفاعلة يف معار�س التوظيف والتوا�شل الكربى التي ت�شتهدف 

املواهب الوطنية ب�شورة ح�شرية.
لل�شرافة":  "الأن�شاري  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بيطار،  حممد  وعلق 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  حكومة  مبادرات  بدعم  ملتزمون  "نحن 
وبراجمها يف جمال التوطني من خالل متكني املواهب الوطنية، وتوفري 
فر�س وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية، ول�شيما جيل ال�شباب. وتعك�س 
حملة التوظيف اجلديدة التزامنا الرا�شخ بهذا التوجه، اإذ نعتزم توظيف 
هذه  اإط��ار  ويف  املقبلني.  العامني  خ��الل  موؤهل  اإم��ارات��ي  موظف   500
وتزويدها  الوطنية  امل��واه��ب  ت��دري��ب  يف  ُق��ُدم��اً  �شنم�شي  ال�شراتيجية، 

بالأدوات واملوارد التي تتيح لها تويل منا�شب قيادية."
ودبي،  ال�شارقة  اإماراتي  بني  الواقع  ال�شراتيجي  مبوقعه  املركز  وميتاز 
وميثل  العمالء.  ودع��م  املركز  عمليات  اإدارة  الوطنية  الكفاءات  و�شتتوىل 
توظيف هذا العدد من املواطنني زيادة كبرية يف عدد املوظفني الإماراتيني 
لل�شرافة" ا�شراتيجية  "الأن�شاري  وو�شعت  ال�شركة.  اإدارات  خمتلف  يف 
للحكومة،  الحت���ادي  للربنامج  ا�شتجابًة  التوطني  لتعزيز  الأم��د  طويلة 

الذي مت الإعالن عنه كجزٍء من "م�شاريع اخلم�شني" يف دولة الإمارات.

طفل من اأ�صحاب الهمم ٌيعاي�س 
جتربة العمل ال�صرطي بدبي

•• دبي-الفجر:

دعمت اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع ب�شرطة دبي، 
طفاًل من اأ�شحاب الهمم، لُيعاي�س جتربة اأداء مهمة �شابط �شرطة ملدة يوم 

عمل، وذلك بعد تلقيها ر�شالة من والده ياأمل فيها اإ�شعاد طفله.
ال��زي الر�شمي  ب��دوي،  اإىل الطفل، رعد ط��ارق �شالح  ووف��رت �شرطة دبي 
 ،"SPS" ل�شابط ال�شرطة، وا�شطحبته يف زيارة اإىل مركز ال�شرطة الذكي
واأتاحت له فر�شة م�شاهدة الكالب البولي�شية بالتعاون مع اإدارة التفتي�س 
ل��ه بالتعاون م��ع �شركة  ت��ذك��اري��ة  ت��ق��دمي ه��دي��ة  اإىل ج��ان��ب   ،K9 الأم��ن��ي 
هامليز. واأكد بطي اأحمد بن دروي�س الفال�شي، مدير اإدارة التوعية الأمنية، 
اإىل  الهادف  "اإ�شعاد طفل"،  برنامج  ياأتي �شمن  الطفل،  اأمنية  اأن حتقيق 
حتقيق اأمنية الأطفال يف اإطار التوجه ال�شراتيجي ل�شرطة دبي يف اإ�شعاد 
املجتمع، م�شرياً اإىل اأن �شرطة دبي ل تتوانى عن تلبية اأو حتقيق الطلبات 
والتي  ال�شرطية،  بالأجهزة  الثقة  وتعزيز  ال�شعادة  لن�شر  ر�شالتها  اإط��ار  يف 

تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، اإىل جانب دورها يف املجال الأمني.
بدوره، اأكد الرائد علي يو�شف اآل علي، رئي�س ق�شم التنوع الثقايف يف اإدارة 
التوعية الأمنية، اأن تويل الطفل ملهام �شابط �شرطة جاء يف اإطار احلر�س 

الدائم على التوا�شل مع خمتلف �شرائح املتجمع والعمل على اإ�شعادهم.
وتقدم والد الطفل بال�شكر للقيادة العامة ل�شرطة دبي على حر�شها على 

اإ�شعاد طفله وحتقيق اأمنيته.
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ي�صعر الكثري من االأ�صخا�ض بالنعا�ض بعد الطعام واحلاجة اإىل الراحة، فما �صبب ذلك.
ورغم اأن الطعام يعترب م�صدرا للطاقة بح�صب اخلرباء اإال اأنه تلعب العديد من العوامل التي تلعب دورها لتحديد 

مدى �صعور ال�صخ�ض بالتعب.
FoodMarble كلري �صورت:"عندما  قالت اأخ�صائية التغذية وعاملة رئي�صية يف �صركة التكنولوجيا ال�صحية 

نتناول وجبة، فاإنها حتفز �صل�صلة من االإجراءات يف القناة اله�صمية وعرب اجل�صم".
املتموجة  ال��دم  يف  ال�شكر  م�شتويات  تكون  قد  ل�)�شورت(،  وفقا 
اأحد العوامل امل�شاهمة يف ال�شعور بالنعا�س الذي ن�شعر به بعد 
ميكن  بال�شكر،  غنية  اأطعمة  ناأكل  "عندما  واأو�شحت  الطعام. 
انخفا�شها  ال��دم ثم  ال�شكر يف  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي ذلك  اأن 

ب�شرعة، ميكن اأن يوؤدي النهيار الناجت اإىل التعب املفاجئ".

وت�شيف :"ومع ذلك لي�س هذا هو ال�شيء الوحيد الذي يجب 
3 م�شاء، لأن هرموناتنا  مراعاته عند حماولة جتنب ال�شاعة 
لها دور تلعبه اأي�شا، وبعد تناول الطعام، ميكننا اأحيانا اأن نرى 
ارتفاعا يف اإنتاج واإطالق مادة ال�شريوتونني، على الرغم من اأن 
هذا ُيعرف بالعامية با�شم هرمون ال�شعور بال�شعادة، اإل اأنه قد 

يكون له اآثار جانبية اأخرى اأي�شا".
وقالت �شورت: "قد توؤدي زيادة م�شتويات الهرمونات اإىل ال�شعور 
اأن زيادة م�شتويات  الباحثني  النعا�س، يقرح بع�س  بقليل من 
دوًرا  ال�شريوتونني  يلعب  ه��ذا،  ت�شبب  ال�شريوتونني  ه��رم��ون 
امل�شتويات بعد  مهًما يف مزاجنا ودورات نومنا، وعندما ترتفع 

تناول الوجبة، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ال�شعور بالنعا�س."
وذكرت مراجعة للدرا�شات املن�شورة يف جملة الطب الريا�شي: 
على  املعروفة  اآث��اره  ب�شبب  بالإرهاق  ال�شريوتونني  ربط  "مت 
اأن  من  الرغم  على  الدافع،  وفقدان  والنعا�س  واخلمول  النوم 
من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  اإىل  اأي�شا  ت�شري  القطعة  نف�س 

الأدلة القوية لإثبات اأن ال�شريوتونني يلعب دورا مهما هنا.

ما هي االأطعمة التي ت�صبب النع�ض للنا�ض؟
التعب  ت�شبب  اأن  املرجح  من  الأطعمة  بع�س  اأن  �شورت  وقالت 
اأكر من غريها، واإن تناول الأطعمة الغنية باحلم�س الأميني 
لأنه  وذل���ك  ال��ن��ع��ا���س،  بع�س  ي�شبب  ق��د  ال��رب��ت��وف��ان  امل�����ش��م��ى 
العديد  يف  الربتوفان  ويوجد  ال�شريوتونني،  اإنتاج  يف  ي�شارك 
والديك  والبي�س  اجلنب  مثل  بالربوتني  الغنية  الأطعمة  من 

الرومي والتوفو.
واأ�شافت :"بع�س الأطعمة الأخرى مثل الكرز، ميكن اأن توؤثر 
على م�شتويات امليالتونني لديك والتي ميكن اأن تعزز نومك، 
ميكنك حتى �شراء احلليب الذي يحتوي على م�شتويات عالية 

من امليالتونني للم�شاعدة يف حت�شني نومك."
وتعزز درا�شة اأجريت عام 2015 حول التاأثريات الف�شيولوجية 
 ،Neurochirurgi جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ش��ورة  ل��ل��م��ي��الت��ون��ني، 
الرتباط بني م�شتويات امليالتونني والنوم،  تن�س على: "هناك 
بع�س الأدلة على اأن امليالتونني ي�شتقر ويقوي اقران اإيقاعات 
ال�شاعة البيولوجية، خا�شة درجة احلرارة الأ�شا�شية واإيقاعات 

النوم وال�شتيقاظ."
باملكونات  حا�شمة  قائمة  تقدمي  ال�شعب  من  �شورت  وبح�شب 
رد  لأن  الوجبات، هذا  بعد  اأق��ل  ل�شتخدامها يف حالة مزاجية 
ا اإىل  فعل ال�شخ�س على اأنواع معينة من الطعام قد يوؤدي اأي�شً

احل�شا�شية اأو عدم التحمل.
تناول  بعد  الغمو�س  اأو  ب��الإره��اق  :"ال�شعور  �شورت  "وتتابع 
الوجبة، والذي ُيعرف اأحياًنا با�شم" �شباب الدماغ "، ُيالحظ 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ائ��ع ل���دى الأف������راد ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن احل�شا�شية 
الغذائية وعدم حتمله، اأو يف الأ�شخا�س الذين يعانون من حالة 
ت�شمى فرط منو البكترييا املعوي الدقيق )SIBO(. وميكن 
با�شتخدام  الدقيقة  الأمعاء  يف  البكترييا  منو  فرط  ت�شخي�س 
اختبار التنف�س اجللوكوز اأو الالكتولوز، ويجب عليك التحدث 
ب��ف��رط منو  اإ���ش��اب��ت��ك  اح��ت��م��ال  ت�شك يف  ك��ن��ت  اإذا  م��ع طبيبك 

البكترييا يف الأمعاء. "

كيف تتجنب ال�صعور بالنعا�ض بعد االأكل؟

يف حني اأن البحث مل يقدم بعد اإجابة نهائية حول �شبب �شعور 
باأن  �شورت  ن�شحت  الطعام،  تناول  بعد  اأحيانا  بالنعا�س  النا�س 
هناك بع�س اخلطوات التي ميكن لالأ�شخا�س اتخاذها اإذا كانوا 

يحاولون زيادة م�شتويات اإنتاجيتهم بعد الظهر.
قال �شورت: "اإن ت�شمني الأطعمة الغنية بالألياف مع الوجبات 

الدم وجتنب  ال�شكر يف  ا�شتقرار م�شتويات  اأن ي�شاعد يف  ميكن 
اأن  للنعا�س، وح��اول  اأق��ل عر�شة  اأن��ك  يعني  النهيار، مما  ه��ذا 
فهذا  كميات كبرية جدا،  تناول  تاأكل وجبات منتظمة وجتنب 
ميكن اأن يثقل كاهل جهازك اله�شمي ويجعلك ت�شعر بالتعب 

والركود".

بع�ض االأطعمة ت�صبب التعب اأكرث من غريها

ملاذا ن�صعر بالنعا�س بعد الأكل؟

يح�صن �صغط الدم وي�صاعد على انقا�ض الوزن

»لعمر مديد«.. التفاح ميكن اأن يقلل 
من خطر املوت بن�صبة 35 %!

على الرغم من عدم وجود طعام واحد مثايل ميكن اأن ي�صمن عمرا مديدا و�صحيا، يبدو اأن تناول وجبة خفيفة معّينة 
قد اقرتب كثريا من حتقيق هذه النتيجة.

وقال الدكتور مايكل مو�صلي يف البودكا�صت اخلا�ض به "Just One Thing": "اإنه وقت مبكر من بعد 
اأنا على و�صك تناول وجبة خفيفة لذيذة ميكن اأن حت�صن تدفق  الظهر واأنا مت�صائم قليال. لذلك، 
الدم، وتعزز عقلي وتقلي�ض حميط خ�صري". وعالوة على كل هذه الفوائد، وجد اأن هذا الطعام 

يقلل من خطر املوت بن�صبة %35.
لي�شت  "اإنها  م��و���ش��ل��ي:  وت���اب���ع 
الغريبة.  الأطعمة اخلارقة  بع�س 
واحدة  تفاحة".  اإن��ه��ا  احلقيقة،  يف 
اأ�شهر الوجبات اخلفيفة عندما  من 
يتعلق الأمر بال�شحة، واأ�شيد بالتفاح 
الع�شور،  ع��ل��ى م��ر  ال��ق��وي��ة  ل��ف��وائ��ده 
تفاحة يف   - املاأثور  القول  اإىل  اأدى  ما 

اليوم تغنيك عن الطبيب.
التي  الأ���ش��ب��اب  "اأحد  م��و���ش��ل��ي:  وق���ال 
جت���ع���ل ه�����ذه ال���ف���اك���ه���ة ج����ي����دة ج���دا 
مليئة  الق�شرة  اأن  ه��و  لنا  بالن�شبة 
الفالفونويد.  ت�����ش��م��ى  مب��رك��ب��ات 
يوميا  ت��ف��اح��ة  ت���ن���اول  اأن  وث���ب���ت 
وي�شاعد  ال�����دم،  ���ش��غ��ط  ي��ح�����ش��ن 
بل  ال���وزن،  اإن��ق��ا���س  على  النا�س 

اإنه مرتبط بحياة اأطول".
هي  "الفالفونويد  واأ���ش��اف: 
م�����ش��ادات اأك�����ش��دة ت��وج��د يف 
لها  اأن  وث��ب��ت  ال��ت��ف��اح  ق�شر 
الفوائد.  م���ن  جم��م��وع��ة 
واأظ��ه��رت جتربة حديثة 

يف غرب اأ�شراليا اأن تناول التفاح مع الق�شر �شاعد يف خف�س �شغط 
الدم وحت�شني �شحة القلب".

الفاكهة  اأن  اأي�شا  التفاح عند هذا احلد، فقد ثبت  تنتهي فوائد  ول 
تقلل الكولي�شرول وت�شاعد يف عالج اللتهابات املزمنة. ويف الواقع، 

الفاكهة قوية جدا لدرجة وجد اأنها حتارب ال�شرطان اأي�شا.
فاإن  والفالفونويد،  الألياف  اإىل  "بالإ�شافة  الدكتور مو�شلي:  وقال 
لها  وه��ذه  ترايتريبينويد�س.  ت�شمى  مبركبات  غنية  التفاح  ق�شور 

وثبت  لاللتهابات  م�����ش��ادة  ت�شاعد خ�شائ�س  اأن������ه������ا 
اخلاليا  يف  ال�����ش��رط��ان  حم���ارب���ة  يف 

ال����درا�����ش����ات  يف  ال���ب�������ش���ري���ة 
املعملية".

اإىل  ول������ل������و�������ش������ول 
ج��وه��ر ال��ب��ح��ث، دعا 
 Just م���������ش����ي����ف 
 ،One Thing
كاثرين  ال���دك���ت���ورة 

زميلة  ب�����ون�����دون�����و، 
اأبحاث يف معهد اأبحاث 

اإديث  ال��ت��غ��ذي��ة يف ج��ام��ع��ة 
كوان يف غرب اأ�شراليا. ووجد 

البحث اأن تناول تفاحة يف اليوم يقلل 

من خطر املوت بن�شبة 35٪.
1400 ام��راأة تتمتع ب�شحة جيدة فوق �شن  اأكر من  اإىل  وبالنظر 
ال�شبعني، لحظت الدرا�شة اأي�شا اأنه حتى ن�شف تفاحة يف اليوم تقلل 

اخلطر بن�شبة 20%.
هو  التفاح  من  الرئي�شي  اجل��زء  ف��اإن  مو�شلي،  الدكتور  اأو���ش��ح  وكما 

ق�شرته الغنية بالفالفونويد.
اأن  وراأينا  23 عاما  56000 �شخ�س ملدة  "تابعنا  وقالت بوندونو: 
ملليغرام   500 ت���ن���اول 
الفالفونويد  م����ن 
ك����������ان م����رت����ب����ط����ا 
ب������ان������خ������ف������ا�������س 
خماطر الإ�شابة 
ب�����������اأم�����������را������������س 
والأوعية  القلب 
ال�������������دم�������������وي�������������ة 

وال�شرطان".
كنت ترغب  ���ش��واء  ل���ذا، 
يف تقليل خطر املوت، اأو خف�س 
تقليل  اأو  والكولي�شرول،  ال��دم  �شغط 
"جمرد  اأن يكون التفاح  اللتهاب، ميكن 

�شيء واحد" يجب جتربته.
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العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

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

كري مل�شتح�شرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4266236 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  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 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

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

للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3681930 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  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 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

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

للمنتجات الع�شوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3720460 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  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 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

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

النونتت�س بوتيك للخياطة الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4257045 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  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 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

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

جويفويل ل�شت�شارات تطوير اأ�شلوب احلياة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4256937 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  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 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : زيورخ تامي لتنظيم الفعاليات

رخ�شة رقم:CN 3789739 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على بن جمعه بن �شعيد البلو�شى ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة على بن جمعه بن �شعيد البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حميد عبداهلل حممد خمي�س احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ زيورخ تامي لتنظيم الفعاليات
ZAYURIKH TIME EVENT MANAGEMENT

اإىل/ زيورخ تامي لتنظيم الفعاليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ZAYURIKH TIME EVENT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : املحرف لركيب املطابخ ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1698546 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد احمد نا�شد من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد احمد نا�شد من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد احمد نا�شد من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد احمد نا�شد من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على خلفان على �شعيد احل�شانى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ املحرف لركيب املطابخ ذ.م.م

PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT INSTALLATION L.L.C
اإىل/ املحرف لركيب معدات املطابخ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT INSTALLATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
للحدادة  النيادي  را�شد  حمد  ور�شة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واللحام  رخ�شة رقم:CN 1122034 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد م�شطفى حممد ح�شني ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�شد حمد رزينى النيادى
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة حمد را�شد النيادي للحدادة واللحام

HAMAD RASHED ALNEYADI SMITHERY AND WELDING WORKSHOP

اإىل/ ور�شة حممد م�شطفى للحدادة واللحام
MOHAMMED MOSTAFA SMITHERY AND WELDING WORKSHOP 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم الفهم للمندي

رخ�شة رقم:CN 3676521 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نور نبى روح المني ٪100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد جا�شم حممد عبداهلل احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مايدول خور�شيد �شيخ خور�شيد على �شيخ

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم الفهم للمندي
AL FAHAAM MANDI RESTAURANT

اإىل/ مطعم الفهم للمندي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL FAHAAM MANDI RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جموهرات خالد جويد - ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1124037 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد جافيد تاج دين من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد جافيد تاج دين من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه خالد �شعيد عبداهلل العامرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جموهرات خالد جويد - ذ م م

KHALED JAWED JEWELLERY

اإىل/ جموهرات خالد جويد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KHALED JAWED JEWELLERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
لال�شت�شارات  احلديث  الت�شميم   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الهند�شية  رخ�شة رقم:CN 1132728 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة عمر حممد �شويد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر حممد �شويد ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلكيم عبود �شامل مبارك

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الت�شميم احلديث لال�شت�شارات الهند�شية

MODERN DESIGN ENGENERENG CONSULTANT

اإىل الت�شميم احلديث لال�شت�شارات الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MODERN DESIGN ENGENERENG CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ايه بي ايه ملتابعة املعامالت

رخ�شة رقم:CN 3653926 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل �شعيد احمد بن ا�شحاق ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة عبداهلل �شعيد احمد بن ا�شحاق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ب�شرى �شالح احمد ي�شلم الكثريى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ايه بي ايه ملتابعة املعامالت

A B A FOR TRANSACTIONS FOLLOW-UP SERVICES

اإىل/ ايه بي ايه ملتابعة املعامالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
A B A FOR TRANSACTIONS FOLLOW UP SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : حمل الإكرام للفواكه واخل�شروات

رخ�شة رقم:CN 3765048 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل الإكرام للفواكه واخل�شروات

AL IKRAM VEGETABLES AND FRUITS SHOP

اإىل/ الفخر خلدمات الطباعة والت�شوير
ALFAKHR  TYPING AND PHOTOCOPYING SERVICES

حممد  حممد  ال�شيد   436682  4 غرب  ابوظبي  جزيرة  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
 202202901585  202202901585  39 م�شفح  م�شفح  اأبوظبي  اإىل  اخرين  و  جريو 

حكومة اأبوظبي
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001

تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كورتون لعمال احلدادة اللحام

رخ�شة رقم:CN 3728798 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شوجان بي�شوا�س �شامبو بي�شوا�س من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شوجان بي�شوا�س �شامبو بي�شوا�س من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد م�شعود حمد م�شعود الدرمكى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كورتون لعمال احلدادة اللحام
CORTON WELDING AND BLACK SMITH

اإىل/ كورتون للحدادة واللحام - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CORTON BLACKSMITH WELDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : م�شر جوكر كافيه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2543252 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد حممود عزام من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد حممود عزام من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد حممود عزام من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد حممود عزام من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل مهري �شامل خمي�س ال�شام�شى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شر جوكر كافيه ذ.م.م
MISTER JOKER CAFE L.L.C

اإىل/ مي�شر جوكر كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MISTER JOKER CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من العني املنطقة ال�شناعية النقلة 140580 ال�شيد خلفان هالل خلفان و اخرين 
اإىل العني املنطقة ال�شناعية النقلة 202202645281 202202645281 خلفان هالل خلفان

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة الغريب لعمال 

الملنيوم واملطابخ ذ م م
رخ�شة رقم:CN 1119835 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الغريب لعمال الملنيوم واملطابخ ذ م م
AL GAREEB ALUMINIUM & KITCHEN WORK CO. L L C

اإىل/ برو للمطابخ ذ.م.م
PRO KITCHE L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اعلن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 139/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197     

مو�شوع الدعوى : احلكم والق�شاء بف�شخ ا�شتمارة عقد ال�شراء املوؤرخ يف 2016/10/20 بني املدعي واملدعي عليها ، والزام املدعي 
عليها ب�شداد مبلغ 408.000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخه وحتى متام ال�شداد. 

50.000 درهم للمدعي كتعوي�س عن ال�شرر النف�شي واملعنوي جراء تاأخري ت�شليم الوحدة الزام  الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ 
املدعي عليها بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

املدعي  : عبدالرحمن بن ابراهيم بن العبد الكرمي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي -�شارع امل�شتقبل 
- مبنى ذا اك�شت�شينج - �شقة 12 - مكتب رقم 1203 وميثله : �شاره حممد اأحمد ن�شريي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ات�س اأيه بي اإن للتطوير العقاري �س ذ م م - �شفته : مدعي عليه 
  / ل�شالح  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2022/9/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�شوع 
عليها  واملدعي  املدعي  بني   2016/10/20 يف  امل��وؤرخ��ة  ال�شراء  عقد  ا�شتمارة  بف�شخ  الكرمي   العبد  بن  ابراهيم  بن  عبدالرحمن 
درهم  الف  وثمانية  اربعمائة  دره��م(   408،000( مبلغ مقداره  برد  عليها  املدعى  وبالزام  التداعي  الوحدة مو�شوع  بيع  املت�شمنة 
والفوائد القانونية بواقع 5% �شنويا  على هذا املبلغ املق�شي به من تاريخ املطالبة يف 2022/2/16 وحتى ال�شداد التام والزمتها 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  الف  درهم( ثالثون  مبلغ )30،000  للمدعي  تعوي�س  باداء 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اعلن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 2111/2022/60 اأمر اأداء  

املنظورة يف : اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203 
مو�شوع الدعوى : املطالبة باإ�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 16141.31 درهم والفائدة القانونية %9 

من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعى : جا�شمني �شليمان �شليمان فايالت - ب�شفتها مديرة �شركة ماف غاز - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - 

منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع امل�شتقبل - مبنى اك�شتين�شن تاور - �شقة 1203 
وميثله : خليفة يو�شف حممد علي بن عمري  

املطلوب اإعالنه : 1 - املوثوق خلدمات اإدارة املن�شاآت �س ذ م م - �شفته : مدعى عليه 
مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/9/27 بالزام املعرو�س 
�شدها ان يوؤدي للطالبة مبلغا وقدره مبلغ 16141.31 درهم )�شتة ع�شر الف ومائة وواحد واربعون درهما وواحد 
وثالثون فل�س( م�شافا اإليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% �شنويا تبداأ من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 
املحاماة. اتعاب  درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ مائتى  املعرو�س �شدها  والزمت  التام.  ال�شداد  2022/9/22 وحتى 
66 من الالئحة التنظيمية  امل��ادة  ال��واردة يف  ا�شتئنافة بح�شب الأح��وال وفق الأحكام  او  ولكم احلق يف التظلم الم��ر 

لقانون الإجراءات املدنية.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70533 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اعلن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 347/2022/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410 

 2021/8/15 املوؤرخ  الثانية  اإجتماع اجلمعية العمومية للمدعي عليها  مو�شوع الدعوى : املطالبة ببطالن القرار ال�شادر عن 
بحل وت�شفية املدعي عليها الوىل وبطالن القرار ال�شادر عن حم�شر اإجتماع الدائنني للمدعي عليها الوىل املوؤرخ 2021/9/12 
بتعيني م�شفي لل�شركة واإنعدام اأى اأثر لهما ، مت�شمنه طلب عار�س بوقف اإجراءات التنفيذ التجاري رقم 5610/2021 املقام 
من املدعى عليها الرابعة �شد املدعي عليها الوىل والتنفيذ رقم 596/2022 تنفيذ جتاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  املدعى : دي او ايه تريدينغ م د م �س - واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع اخليل - مبنى برج 
مزايا بزن�س افينوا بي بي 2 - �شقة 1501 - مكاين 1284773765 - املطلوب اإعالنه : يلدا باه�شي�شي ، ب�شفتها ال�شخ�شية 
وب�شفتها الوىل ال�شرعي على الورثة الق�شر )كارمني ناز - ديها بريكري - هاكان كوير( - �شفته : مدعى عليه.  مو�شوع الإعالن 
: قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن القرار ال�شادر عن اإجتماع اجلمعية العمومية للمدعي عليها الثانية املوؤرخ 
الوىل  عليها  للمدعي  الدائنني  اإجتماع  ال�شادر عن حم�شر  القرار  وبطالن  الوىل  عليها  املدعي  وت�شفية  بحل   2021/8/15
املوؤرخ 2021/9/12 بتعيني م�شفي لل�شركة واإنعدام اأى اأثر لهما ، مت�شمنه طلب عار�س بوقف اإجراءات التنفيذ التجاري رقم 
والر�شوم  جتاري  تنفيذ   596/2022 رقم  والتنفيذ  الوىل  عليها  املدعي  �شد  الرابعة  عليها  املدعى  من  املقام   5610/2021
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/1 ال�شاعة 9.00 �شباحا 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 

بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اعلن بالن�سر 

يف  املنازعة رقم 3698/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761  

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )79،205.7 درهم( ت�شعة و�شبعون الف درهم ومائتان 
وخم�شة درهم و�شبعة فل�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ الإ�شتحقاق  

املتنازع : علي الرئي�شي لل�شيانة لعامة - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - املركز التجاري العاملي - برج ايه بي اي 
ورلد تاور - الطابق الرابع ع�شر - مكتب رقم 1404 

املطلوب اإعالنه : 1- ام ال جي ام �شي للخدمات الفنية �س ذ م م  - �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )79،205.7 درهم( 
بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  فل�س  و�شبعة  دره��م  وخم�شة  ومائتان  دره��م  الف  و�شبعون  ت�شعة 
12% من تاريخ الإ�شتحقاق.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/11/2 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة 
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او  التقا�شي ع��ن ب��ع��د ل���ذا ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����ش��ور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



قد ال تدرك الن�صاء احلوامل اأنهن يتعر�صن با�صتمرار ملواد 
كيميائية قد توؤثر على �صحتهن، وكذلك على منو اأطفالهن 
يف بطونهن.وميكن اأن تت�صرب العديد من املواد الكيميائية 
امل�صتخدمة ب�صكل قانوين )م�صموح بها بكميات حمددة( يف 
لذلك  واملاء،  الطعام  اإىل  والبال�صتيك  واالأ�صباغ،  االأواين، 
من ال�صهل تناول ال�صموم دون ق�صد، والتي مل تتم املوافقة 

عليها اأبدا لال�صتهالك الب�صري.

ن�شرها  درا�شة جديدة  الك�شف عن ذلك يف  ووقع 
للتاأثريات  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اه��د  ب��رن��ام��ج  ع��ل��م��اء يف 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل�����ش��ح��ة ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ���ش��ح��ة الطفل 
.Chemosphere يف جملة ،)ECHO(

ال��ب��اح��ث��ني م���ن جامعة  ا���ش��ت��خ��دم ف���ري���ق م���ن   
جونز  وك��ل��ي��ة  فران�شي�شكو  ���ش��ان  يف  كاليفورنيا 
جديدة  طرقا  العامة،  لل�شحة  بلومربغ  هوبكنز 
اأنها  يف  ي�شتبه  كيميائية  م��ادة   45 من  للتحقق 

ت�شبب ال�شرطان يف عينات البول.
حملن  ام���راأة   171 ال��درا���ش��ة  جمموعة  و�شمت 
%34 منهن من  2008 و2020،  بني عامي 
من  و20%  لت��ي��ن��ي��ات،  و40%  ال��ب��ي�����ش��اوات، 

و4%  و%3 ال�����������ش�����ود،  اآ��������ش�������ي�������وي�������ات 
م�شجلن م���ت���ع���ددات  الأع��������راق 

املعاهد  ب��رن��ام��ج  يف 
للتاأثريات  الوطنية 
على  لل�شحة  البيئية 
نتائج �شحة الطفل 

.)ECHO(
حتليل  واأظ��ه��ر 
املتقدم  ال��ب��ول 
ج����م����ي����ع  اأن 
احلوامل  الن�شاء 
ال������درا�������ش������ة،  يف 
الن�شاء  وخ��ا���ش��ة 
الب�شرة  ذوات 
امل���������ل���������ون���������ة، يف 
ال��������������ولي��������������ات 
امل�����������ت�����������ح�����������دة 
ي�����ت�����ع�����ر������ش�����ن 
للمواد  ب��ان��ت��ظ��ام 

بال�شرطان،  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  الكيميائية 
والتي قد توؤثر على �شح������ة الأم وت�ش�����ر بنم������و 

الأجنة.
فقط  تتطلب  ل  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
امل���واد الكيميائية يف  م��زي��دا م��ن الأب��ح��اث ح��ول 

م�شتح�شرات التجميل، 
الأبحاث  م��ن  متزايدة  جمموعة  تعك�س  ولكنها 
ال�شكان  لدى  بال�شرطان  الإ�شابة  خماطر  حول 
على  العثور  وق��ع  حيث  درا�شتهم،  يتم  مل  الذين 
يف  الكيميائية  للمواد  التعر�س  م�شتويات  اأعلى 

الن�شاء ذوات الب�شرة امللونة.
يف  وا�شع  نطاق  على  الكيميائية  امل��واد  وت�شتخدم 

�شناعة البال�شتيك والطالء والأ�شباغ.
واأظهرت عينات من جميع امل�شاركات، تقريبا، يف 

الدرا�شة، اآثار امليالمني،
واأ�شار  ال�شيانوريك.  حم�س  الثانوي   ومنتجها   
الباحثون اإىل اأن التعر�س لهذه املواد الكيميائية 

يكون �شديد ال�شمية عندما يتم اجلمع بينهما.
وعلى الرغم من اأنهما معروفان بتاأثريهما ال�شام، 
اإل اأن كلتا املادتني الكيميائيتني ت�شتخدمان على 
نطاق وا�شع يف املنتجات التجارية. وميكن العثور 

على امليالمني يف الأواين، 
والأر�شيات،  امل��ط��ب��خ،  وط�����اولت  وال��ب��ال���ش��ت��ي��ك، 
وميكن  ال�شناعية.  الآف���ات  مبيدات  يف  وك��ذل��ك 
اأو  كمثبت،  البال�شتيك  اإىل  م�شتقاته  اإ���ش��اف��ة 

ا�شتخدامه كمذيبات تنظيف.
اأن����ه م����ادة م�شرطنة  امل��ي��الم��ني ع��ل��ى  وُي�����ش��ن��ف 
الباحثني  على  يتعني  ي���زال  م��ا  حيث  حمتملة، 
بال�شرطان  امل��رت��ب��ط  التعر�س  م�شتوى  حت��دي��د 

لدى الب�شر.
ويتعر�س معظم النا�س مل�شتويات منخف�شة ن�شبيا 

من امليالمني يف بيئاتهم، لكن ال�شتخدامات غري 
الأطفال  حليب  يف  الكيميائية  للمادة  القانونية 

كان لها اآثار كارثية يف املا�شي.
وفيات  ب�شت  امليالمني  ارتبط   ،2008 ع��ام  ويف 
على الأقل وخلل يف وظائف الكلى يف نحو 300 

األف ر�شيع يف ال�شني. 
الكيميائية لحقا يف حليب  امل��ادة  اكت�شاف  ووق��ع 
الأطفال واأغذية احليوانات الأليفة، ومت التعرف 

عليها ر�شميا على اأنها مادة �شامة للكلى.
وعر على مواد كيميائية من جمموعة مماثلة، 
%60 من  اأك����ر م��ن  الأم��ي��ن��ات ال��ع��ط��ري��ة، يف 

امل�شاركات يف الدرا�شة.
وم���ث���ل امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الأخ������رى ال���ت���ي متت 
ب�شكل  ال��ع��ط��ري��ة  الأم��ي��ن��ات  ت�شتخدم  درا���ش��ت��ه��ا، 
اأ�شا�شي يف البيئات ال�شناعية، ولكن ميكن العثور 

عليها اأي�شا يف بع�س املنتجات ال�شتهالكية، مبا 
يف ذلك �شبغة ال�شعر وحرب الو�شم.

وارتبط العديد من الأمينات العطرية مبخاطر 
الإ����ش���اب���ة ب�����ش��رط��ان امل��ث��ان��ة ل���دى ال��ب�����ش��ر، وقد 
اقرحت الدرا�شات التي اأجريت على احليوانات 
على  اأي�����ش��ا  ي��وؤث��ر  ق��د  ال����ولدة  قبل  التعر�س  اأن 
من���و اجل���ن���ني، م���ا ي��ج��ع��ل ه����ذه امل��ج��م��وع��ة من 
يف  للبحث  عالية  اأول��وي��ة  ذات  الكيميائية  امل���واد 

امل�شتقبل.
وكان لدى الن�شاء ذوات الب�شرة امللونة م�شتويات 

اأعلى من التعر�س.
العامة  ال�شحة  اأ�شتاذة  باكلي،  جي�شي  وو�شفت 
يف ج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز وم��وؤل��ف��ة م�����ش��ارك��ة يف 
الدرا�شة، النتائج باأنها "مقلقة"، خا�شة بالن�شبة 

للن�شاء غري البي�شاوات.

من ال�صهل تناول ال�صموم دون ق�صد

مواد كيميائية يف �صبغة ال�صعر ومنتجات منزلية تهدد احلوامل ومنو الأجنة

مــــــــــــــر�أة
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العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 3167/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2900 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3183694.34 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�س البحرية 
- مبنى برج البحرية - �شقة 1 البنك العربي املتحد  

املطلوب اإعالنهم : 1- نيو بوي - �س م ح ، 2-منار عادل الطرابي�شي ، 3- حممد عادل الطرابي�شي 4- �شركة نيو بوي 
ال�شعودية املحدودة ، 5- الطفل اجلديد - �شفتهم : منفذ �شدهم   

م��و���ش��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   3183694.34

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 7323/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
املنفذ به وقدره  املبلغ  2021-1050" ب�شداد  اداء -  "اأمر  ال�شادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 

)153765 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : �شعد كاظم جواد العامري  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - الرو�شة - �شارع الزهراء - مبنى برج 2000 - �شقة 546  
املطلوب اإعالنهما 1- �شرياتا بويل حممد علي �شرياتا  - �شفته : منفذ �شده

�شده     منفذ   : �شفته   - م  م  ذ  �س   - ال�شيارات  مواقف  لتاأجري  فاليت  اك�شبريت   -2
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 153765 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

اعلن بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 5610/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3641 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )5900176 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : تريد مك�س للتجارة العامة - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع 

بني يا�س - مبنى توين تاورز - �شقة طابق 21 مكتب 2104 بعد فندق ريدي�شون بلو  
املطلوب اإعالنه : 1- هاكان اأقرو م د م �س  - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/10/21 خماطبتكم ل�شتالم املنقولت 
الكائنة يف الوحدات الكائنة يف )املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى 
: مزايا بزن�س افنينيوا بي بي 2( - املبنية ارقامها )3406-3405-3404-3403-3402-3401-

قيمتها.  �شداد  بعد  للمزايد  ت�شليمها  �شيتم  واإل  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل   )3408-3407

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 

)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2022 /0000764 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف
بالن�سر 

امل�شتاأنف �شده : الت�شور لقطع غيار وا�شباغ ال�شيارات
هاتف  حممد  علي  ح�شن  ملك   4 رقم  حمل   4 رقم  ال�شناعية  ال�شارقة  اإمارة   : عنوانه 

  0506289147 مبا�شر   067487599
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�شيد 

/0000764 رقم  الإبتدائية  الدعوى  ، يف   20.../..../... بتاريخ  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد 
)كلي(  مدين   - املدنية  الإ�شتئناف  املحكمة   AJCAPCICIV2022

فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان الإحتادية بدار الق�شاء ...... يوم 
....... املوافق 2022/11/22 ال�شاعة 10.30 �شباحا  وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية
عمر را�سد املهريي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2022 /0000764 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�شتاأنف �شده : حممد عبدالرفيع حممد عبد الر�شيد 

هاتف  حممد  علي  ح�شن  ملك   4 رقم  حمل   4 رقم  ال�شناعية  ال�شارقة  اإمارة   : عنوانه 
 0506289147 مبا�شر   067487599

ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�شيد 
/0000764 رقم  الإبتدائية  الدعوى  ، يف   20.../..../... بتاريخ  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد 

)كلي(  مدين   - املدنية  الإ�شتئناف  املحكمة   AJCAPCICIV2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان الإحتادية بدار الق�شاء ...... يوم 
....... املوافق 2022/11/22 ال�شاعة 10.30 �شباحا  وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية
عمر را�سد املهريي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2022 /0000764 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�شتاأنف �شده : يف تك ل�شناعة الزيوت - ذ م م  

عنوانه : اإمارة عجمان ال�شناعية اجلديدة �شربة رقم 11 + 12 هاتف 067483494 مكاين 
 0506289147 مبا�شر   5488613823

ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�شيد 
/0000764 رقم  الإبتدائية  الدعوى  ، يف   20.../..../... بتاريخ  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد 

)كلي(  مدين   - املدنية  الإ�شتئناف  املحكمة   AJCAPCICIV2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان الإحتادية بدار الق�شاء ...... يوم 
....... املوافق 2022/11/22 ال�شاعة 10.30 �شباحا  وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية
عمر را�سد املهريي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003947 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد اإبراهيم احمد جمال  
جمهول حمل الإقامة  

بناء على طلب املدعي )ة( اأجرة ال�شارقة - ذ م م 
وعنوانه / ال�شارقة رقم الهاتف : 00971547724116 

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
3( �شخ�شيا او  الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
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 باللغتني العربية والأجنبية وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004015 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بريفكت لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
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  2022/10/27 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اعلن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007518  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : لويجى بروفينى اإيطايل / اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي ا�شامه ح�شن - �شنغايل اجلن�شية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

)فقط  درهم   500000 وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى  خم�شمائة الف درهم( والزمته بالفائدة مبقدار 

وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات.
حرر بتاريخ 2022/10/27

حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0000672 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : الريان لتنقية وتوزيع مياه ال�شرب - ذ م م 

نوديرجون �شاكهميداو )ب�شفته مدير �شركة الريان لتنقية وتوزيع مياه ال�شرب ذ م م(  
حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  

املنفذ اويبيك اولوجبيكوفي�س �شافكات بيكوف اجلن�شية - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 1887832.0 

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 عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004184 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممد يا�شني خان زمان  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ غازي عبداحلميد ابو بكر ابوبكر ، اجلن�شية هندي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 303424.0 
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 عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13685 بتاريخ 2022/10/31 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابولو للن�ساءات  
املرجتعة  ال�سيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000468/ 

اإىل املحكوم عليه : ابولو لالن�شاءات - العنوان : جمهول حمل الإقامة 
حيث انه بتاريخ 2022/10/23 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ موؤ�ش�شة النت�شار لعمال املواد العازلة  
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 57341.0 درهم   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف حّب م�صَر والإمارات         
                    

ُمْهَجتي و ف��وؤاَدي  َج  اأجَّ ِوَداِدي .. واحل������������������������ُبّ  َمَع���������������ّزتي و  لك ما حييُت 
اِد ال�شَّ ونْب�ُس  ُعْمري  جْنَمَتا  هما   .. �����ها  ك��لُّ الأَزاِه��ُر  الإم��اراُت  م�ش��������������������ُر 
ب��ِم���داِد ها  اإخال�شَ ����������������َرْت  �َشطَّ َق����������ْد  وال��َوَف��ا..   ُة  املحبَّ اإم��اراُت  ه������������������ذي 
اأزاِد ِبُك����لِّ  اأي����ادي����������������������������������������ها  ْت  َم��������������������دَّ والَع�َط�ا..  التَّ�شاُمِح  اإماراُت  هذي 
ب�ب�الِدي ارتق���������������ى  زاي�������������ُد  ������������ي��ُخ  ال�شَّ  .. َحاِك���ٌم  َحِكيٌم  �َشْيٌخ  �َشا�َشها  قد 
ُب�ع��اِد ُي�ط�ي�ُق  ل  قلب���������������ي  يا م�ش����������������ُر  َ�ه�ا..  اأخت� ُت�نادي  اإم��اراتي  ه������������������ذي 

وَعَتاِدي  ُع���������ّدِتي  اأنتُم  الَي�����������������������وَم  وم�ش�������������������ُر..  اإماراتي  يا  نادْت  ال��ّروُح 
ِم�����������ش���������������ِريُّ اإلَّ اأّن ق�ل�ب���َي ُم��وَل��ٌع.. يف اأر�ِس زاي���������������������������ِد ُبْغَيِتي وُم����������������َراِدي
والعنُي فيها جَم��ل�ش�ي واإقامتي..   فالأر�ُس اأر�ش�����������������������������ي وال�ِب����الُد ِبالِدي
الإ�ْشَع���اِد َم��ْوِط��ُن  و  ������������������روُر  ال�شُّ اأن��ِت  �ُكم..  ِبُح�بِّ َ�َهاُم  ُم��ش�ت�� اإيّن  عي������ُن  يا 
ِب�����������������الِد ُك���������لِّ  دوَن  َه�����واه���ا  قل�������������������بي  الَّتي..  الأر�ُس  َهِذِه   فاْحَفْظ  رّباُه 

الِع�َب��������������������اِد    عل�����������ى  تفي���������������ُس  اأيادي������ها   .. والَعط�������������اِء  التَّع����������اُوِن  اإم��اراُت 
َغاِد    اإ�ْش������������َع�����اُد  َنَباَل������������������ٍة  وُج��������������������������������وُد   .. وروٌد  �����������ها  ت�شاحُمُ اإم���ارات���ي// 
واِد ُك���������������لِّ  يف  ٍم  َت���������������������َق������������������دُّ وال���وف���������اِء..ِم����������������������َداُد  امل��حّب����������������������ِة  اإماراُت 
الَك�َشاِد َزَم�����ِن  يف  الَك��وَن  ُت������ش��������������يُء   .. علٍم  ون���وُر  الف�شاِء  اإم�������������اراُت 
ناِدي كلِّ  يف  َم�������ْدَح��������ها  واأ�ْش������م�����������������ُع  فخرا..  َفاأَِتْي�����ُه  �شاأُن�������ها  ويْعُل������و 
ِوداِد يف  ������َة  اَل��َم�����َح���بَّ ����������������������������������وَن  َيُعبُّ  .. ال��ِب��َق��اِع  ك��لِّ  ِم��ْن  الأْج��َن��ا���ُس  بها 
َجَواِد ذو  حكي������������������������ٌم  ����������������ُدنا  حُممَّ  .. يزي�ُد  حْم�����ٌد  بها  اإم�����������اراتي// 
���اِدي َي�������زوُل ����شَ راأْت�������ه  اإْن  ت��ه��ُف�����������������و .. ف��ت�����ش��ب��ُع  وُح  وج�����اء حُم����ّم����ٌد وال���������رُّ

هاِد                             ال�شُّ ب��ع��َد  ��ن��ا  اأر���شُ ُتَزْغ�������������������ِرُد  ُت�����������������َرّوي..  اأم���ط���اراً  ال�����ِريُّ  وي���ب���ُدو 
����داِد ال���������شَّ راأَي  ح���ك���م���ًة   �������َف  ل���رْي����شُ  .. ي�����ش��ع��ى  وال����ع����ل����ُم  وج������اء حم����ّم����ٌد 

جداِد  باأث�������������������������واٍب  وُيْع����ِل������������ْيها   .. ى  َي���ْرَ فاخلي�������ُر  حُم��ّم��ٌد  وج���اء 
َف���ِع�������ش���َت ح���ب���ي���َب���ن���ا واهلَل اأدع������������و..  ي������ب������اِرُك خ����ط����وُك����ْم ن����ح����و  اْزِدي�����������اِد                    

باِد ��������ا�س  النَّ لكّل  غ��ٍد   وَن����������ْج���������������ُم   .. �َشم�ٌس  الأك���واِن  ح�شارٌة  وم�شُر 
ُيع��������������ادي ل  ُح��������بٌّ  والبح��������راُن  م   .. والأه��را  ��������اريُخ  والتَّ الّنيُل  مب�شَر 
الِد مب�شَر اجُل��ْن��ُد ل��الإْره�����������اِب ي��ح��ِرُق��ُه  .. وُي��ْغ��ِرُق��ُه وَي���ْدح���ُرُه ب��اأح��ج��اٍر �شِ
�شادي ال��َوَط��ِن��يُّ  احَل�����������اِذُق  َي������������َراُه   .. جْن���ٌم   ال�شي�شّي  زعيُمنا  مب�ش��������َر 
ر�شاِد يف  ر�ش�������������اٌد  وَم����ْن���َه�����ُج�������������������ُه   .. ِع����������را�ٍس   اآَف���اٍق  َنح����������و  ُد  ُي��������َغ������������رِّ
العَب��اِد اإ���ش��ع��اِد  نحو  وي�شع���������������ى   .. دوم���ا  ب��اخل��رِي  جرَحنا  وياأ�ُش��������������������و 
اْرِتياِد نحَو  ْب�����������ُوُكم  �شَ �َشَي�ْشُمو   .. َج��ْه��اًل  واأََزْل�����َت  َع��ت��ام��ًة،  اأََن���������������������ْرَت 
اْعِتَياِد دوَن  �����������������ًة  َنْه�شَ وَيْبَق������������ى   .. َتِلْي�������داً  َرْم�������������زاً  �َشْعُيُكم  ويبقى 
اأعيادي وال�شي�شّي  ع��ل��ّي  واب���ِن  �����الم   .. والإ���ش������   الأه����راِم  ح�����ش��ارُة  ُر  فم�شْ
باعِتداِد م  ال��ّت��ق��دُّ يف  واأُْبِح����������������ُر    .. ي���َدي���َك   ع��ل��ى  ح��ي��ي��ُت  م��ا  ���ش��اأح��ب��و 
ارت������داِد بال  ال��ب��الُد  ت�شمو  ب��اأن   .. بُح�����������������������بٍّ   اإرادُت������������������������كم  تَقّدُمنا 
احلياِد يف  َقعي��������������������ٌد  اأو   ل��ب��ي��ٌب    .. ي�ش���عى   ���وداِء  ال�������شّ ل��ل��ع��ودِة  وه����ْل 
ف���ال ل��ل��ج��ه��ِل ل ل��ل��ّث�����������������������������ورة الأف����ع����ى  ..���ش��ت��ب��ق��ى م�����ش��ُرن��ا ُح���ن���َو اجتهاِد
الأجم����اِد و  والإق�������داِم  ب���الإجن���اِز    .. امل��و���ش��وَل  الأّوَل  �شيبقى  وم��رك��ُزن��ا 

الّتهادي فجِر  ُمذ  املج�����������������ِد  وحلُن   .. َحَي����اٌة   ُهَما  وم�شُر  اإمارات����������������������ي 
ُرقاِد عْن  َج�����ْف�����ٍن  ُك�����������������لُّ  ويْج��َف����ُل   .. َورٍد  كلُّ  �َشَي��������������������ذُبُل  ِب�����دوِن��ُك���ما 

�َشَواِد  اإىل  ي�������������������������اَء  ال�شّ ُي��ِح�����ْي�������لون   .. وغ��رٍب  �شرٍق  يف  النا�س  ويبقى 
َرم��������اِد اإىل  ال�ّشَم������������������������اَء  يحيل������������وَن   .. يطي��ُر   ل   ، �شْقٍر  كلُّ  َينُك�ُس  و 
ِح�������داِد يف  َت��ْب��دو  ْق���������������ر   ال�شّ ودوَن   .. ال�����ّش��م��اُء  حتلو  ل  قِر  ال�شّ ب���دوِن 
وَي�������ْح��������ُرُن ك�����������لُّ َخيٍل عن ِنزاٍل  .. ويبقى احُلزُن يف عي������������ِن اجلي��������اِد//
املُنادي م�����ش��اج��ِدن��ا  ع��ن  وُي��ح��َج��ُب   .. ب��ل��ي��ٍل  اأق���م���اٍر   �ش��������������������وُء  وي����ذوي 
ب��دوِن��ك��م��ا احل���ي���اُة ���ش��ت�����ش��ت��ح��ي��ُل  .. وي�����ذوي ال��ُع�����ش��ُب ت��ن��ت�����ش��ُر ال����َب����َواِدي//

املِه����اِد  يف  البالِب��������������������ُل  وتنتح���������������������������ُر   .. وليٍد  ع�شفوٍر  �شوُت  وُيْخَنُق 
ِب�������الدي           ِب����ال  َح��َي��اُه  عا�َش���������������������ْت  ول   .. حياٌة  اإم��ارات��ي  ب��دون  عا�شت  فال 
اأنادي را�شخة  العني  بقْل������������������������ب   .. اأ�ش������������������وٌل  يل  لكن   // م�شريُّ  اأن��ا 
املراِد نحو  مهجتي  فاأ�ْش���������������������كُب   .. بحّب  اإماراتي  فت�شمُع������������ن���������������������������ي 
البالِد اأْعَي������������������اِن  َعنُي  وُحّب�����������������������ي   .. ُحبِّي   باأر�ِس  اأموَت  اأن  ُم�������������������راِدي 
اأن����ا ُم����ْذ ج��ئ��ُت ع�����ش��ف��ورا ���ش��غ��ريا .. وع����نُي احُل�����������������������ّب ع�����ّش��ي وارت�������ِدادي

وامتدادي  ع�شِق���ي  الأمُّ  ف���اأن���ِت   .. ُوِل�����������������ْدت  ُم����������������ْذ  اب���ُن���ِك  ع���نُي  ي��ا  اأن���ا 

 �صعر: ح�صام ال�ّصرقاوّي

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد عدد من اخلرباء و�شناع الكتاب يف املنطقة والعامل 
ي�شهدان  امل�����ش��م��وع  ال��ك��ت��اب  و���ش��وق  ال��رق��م��ي  ال��ن�����ش��ر  اأن 
ح�����ش��وراً م���ت���زاي���داً ب���ال���ت���وازي م���ع ك��ث��اف��ة ال��ط��ل��ب على 
ذلك  اأن  اإىل  م�شريين  وال��ورق��ي،  الإل��ك��روين  املحتوى 
ي��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ���ش��ع��ي  ال��ن��ا���ش��ري��ن مل��واك��ب��ة اأحدث 
الذكية  التكنولوجيا  الن�شر وتوظيف  التقنيات يف عامل 
يف املن�شات املتخ�ش�شة باإنتاج املحتوى الرقمي وامل�شموع 
يف ظل تنامى جمهوره يف �شوق الكتاب.جاء ذلك خالل 
الدورة  الأول من فعاليات  اليوم  نقا�شيتني يف  جل�شتني 
النا�شرين  يجمع  ال��ذي  النا�شرين  م��وؤمت��ر  م��ن   12 ال��� 
ورواد ال�شناعات الإبداعية والإنتاج املعريف ويعقد قبيل 
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  “معر�س  م��ن   41 ال����دورة  ان��ط��الق 
نوفمرب   1 حتى  اأكتوبر   30 م��ن  ال��ف��رة  يف  للكتاب”، 
الأوىل  اجلل�شة  يف  ال�شارقة«.و�شارك  اإك�شبو  ب�”مركز 
العربي:  العامل  الرقمي يف  “الن�شر  التي حملت عنوان 
هم  ومن  الرقمي  امل�شهد  العرب  النا�شرون  يتبّنى  كيف 
كٌل من �شالح �شبارو، من موقع نيل  اأبرز الفاعلني؟” 
وفرات، وعلي عبد املنعم حممد اأحمد، م�شت�شار الن�شر 
اإدي��ك��و���ش��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة، و�شحى  ال��رق��م��ي يف ل��ي��ربت��ي 
واأدارتها  رف��وف،  موقع  من  الرفاعي،  ه��الل  اإ�شماعيل 
املنعم  واأك���د علي عبد  اأب��ج��د.  م��ن موقع  اإمي���ان حيلوز، 
حممد اأحمد، اأن الن�شر الإلكروين وال�شوتي والإقبال 
على الكتاب الورقي �شهد زيادة يف اإقبال جمهور القراء 
اأدت اإىل منو  يف املنطقة العربية خالل فرة اجلائحة، 
اأ�شماء  العديد من من�شات املحتوى، وا�شتعر�س  اأعمال 
اأب����رز امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات ال��ف��اع��ل��ة ع��رب��ي��اً يف الن�شر 
اأن ثالث دول عربية هي ال�شعودية  اإىل  الرقمي، ولفت 
وم�شر والإمارات تقود منو �شوق الن�شر الإلكروين يف 
�شوق  من   80% ن�شبته  مبا  وت�شتاأثر  العربية  املنطقة 

الكتاب الإلكروين.
فجوة يف �صوق الن�صر الرقمي

اأ�شار �شالح �شبارو، من موقع نيل وف��رات، اإىل  وب��دوره 
وجود فجوة كبرية يف موؤ�شرات �شوق الن�شر الرقمي بني 
العامل العربي والغرب، واأورد بع�س الأرق��ام التي قارن 
من خاللها حجم �شوق الن�شر عربياً مقارنة بالوليات 
�شوتي  كتاب  األ��ف   75 يقابل  حيث  الأمريكية،  املتحدة 
8 اآلف كتاب �شوتي فقط هي  ت�شدر يف اأمريكا �شنوياً 
كل ما مت اإنتاجه يف العامل العربي اإجماًل، ونوه بجهود 
دول اخلليج العربي يف حماية حقوق املوؤلف واحلد من 
التاأثري ال�شلبي للقر�شنة على منو �شوق الن�شر الرقمي 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة.واأك��دت ���ش��ح��ى اإ���ش��م��اع��ي��ل هالل 
الكتب  قر�شنة  انت�شار  اأن  رف��وف،  موقع  من  الرفاعي، 
كبرية  بن�شبة  توؤثر  العربية  املنطقة  يف  الإن��رن��ت  عرب 
على تطور �شناعة الن�شر الإلكروين لأن القارئ يبحث 
اإىل  م�شرية  الكتاب،  اإىل  للو�شول  الأ�شهل  الطريق  عن 
اإلكرونية  تتيح كتباً  يتابعون مواقع  زائر  8 مليون  اأن 
كتب  اإن��ت��اج  العربي  النا�شر  جتنب  اإىل  اأدت  مقر�شنة، 
النا�شرين  اه��ت��م��ام  م�شاعفة  اأن  ح��ني  يف  اإل��ك��رون��ي��ة، 
بالكتب الإلكرونية ميكن اأن ي�شهم يف ت�شاوؤل القر�شنة 

وحتقيق اأرباح عالية.
خيارات حلماية املحتوى

توفر  ح���ول  زاد”  “اآ�شك  م��ن  ع��ب��ادل��ة  خ��ال��د  وحت����دث 
الإلكروين  بالن�شر  املهتمة  املن�شات  اأم��ام  خيارات  عدة 
النا�شر  يحمي  اأن  اأه��م��ي��ة  واأو���ش��ح  حم��ت��واه��ا،  حلماية 
عدة  ا�شتخدام  عرب  القر�شنة  من  اإنتاجه  الإل��ك��روين 
متنوعة  ط��رق��اً  بع�شها  تتيح  تقنية،  واإج����راءات  و�شائل 
ال��و���ش��ول اإىل  ل��ه  ال��ك��ت��ب وحت��دي��د م��ن ي��ح��ق  لت�شفري 
ب�����ش��الح��ي��ات الطباعة  ال��ت��ح��ك��م  ب��ي��ن��ه��ا  امل��ح��ت��وى، م���ن 
امل�شموح  الأج��ه��زة  ل��ع��دد  امل�شبق  والتحديد  والت�شوير 
لها ت�شفح املحتوى مبوجب �شيفرات ورموز متنح لكل 

م�شتخدم.
م�صتقبل الكتب امل�صموعة

وجاءت اجلل�شة الثانية بعنوان “اأ�شواق الكتب امل�شموعة 
اأم��ا داد���ش��ون، من غانا،  و�شارك فيها كل من  النا�شئة” 
كوريا  من  ل��ني،  وبياتري�س  الهند،  من  دي�شي،  وغوفند 

اجلنوبية، واأدارها نايثان هال، من “بيت تكنولوجي«.
الهند،  دي�شي من  النا�شر غوفند  اأكد  م�شاركته  وخالل 
م�شبق  تن�شيق  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال�شوتية  ال��ك��ت��ب  ن�شر  اأن 
وا���ش��ت��ط��الع ل��رغ��ب��ات اجل��م��ه��ور مل��ع��رف��ة م��ا ه��ي الكتب 
يقوم  اأن  للنا�شر  يحدث  ما  اأ���ش��واأ  لأن  لديهم،  املف�شلة 
وبدون  جيد  ب�شكل  درا�شته  ب��دون  م�شموع  كتاب  باإنتاج 
اأن يجعل من الكتاب امل�شموع اأف�شل من الكتاب املقروء، 
جمهور  باهتمام  حتظى  الق�ش�شية  الكتب  اأن  واأو���ش��ح 
الركيز  اإنتاجها  عند  تتطلب  لكنها  امل�شموعة،  الكتب 
اأ�شارت  على اختيار ال�شوت املنا�شب لكل ق�شة.وبدورها 
اأن من�شة  اإىل  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة،  م��ن  ل���ني،  ب��ي��ات��ري�����س 
الكتب  لإنتاج  اأخ��رى  عاملية  من�شات  مع  تعمل  �شركتها 
2019 زاد ا�شتهالك الكتب امل�شموعة  ال�شمعية، ومنذ 
والروايات  الق�ش�س  اإن��ت��اج  جم��ال  يف  وخا�شة  كوريا  يف 
التي يف�شلها اجلمهور، مو�شحة اأن %10 من ال�شكان 
يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ي��ت��اب��ع��ون ال��ك��ت��ب امل�����ش��م��وع��ة، لكن 
يزال  وما  الإلكرونية  الكتب  اإىل  اأكر  اجلمهور مييل 
النا�شر الكوري اجلنوبي ي�شق طريقه لت�شجيع اجلمهور 
على ا�شتهالك الكتب امل�شموعة، لفتة اإىل اأن ما ي�شاعد 
النا�شرين على التو�شع يف �شوق الكتب امل�شموعة الكورية، 

هو اأن اجلمهور الكوري يتحدث لغة واحدة.
اأ�صلوب درامي

اأهمية  ح���ول  داد����ش���ون  اأم���ا  الغينية  ال��ن��ا���ش��رة  وحت��دث��ت 
طريقتهم  حت�شني  على  امل�شموعة  الكتب  رواة  ت��دري��ب 
درامي  ب��اأ���ش��ل��وب  الق�ش�شية  ال��ك��ت��ب  وق����راءة  ال�����ش��رد  يف 
عالقتها  اأن  واأو���ش��ح��ت  ال��ق�����ش��ة،  اأح����داث  م��ع  يتنا�شب 

لالأ�شخا�س  توفريها  ب��ه��دف  ب���داأت  امل�شموعة  بالكتب 
تاأثري  اإىل  واأ���ش��ارت  ب�شرية،  اإعاقات  من  يعانون  الذين 
لن�شر  كبرية  فر�س  توفري  يف  الذكية  الهواتف  انت�شار 
الكتب امل�شموعة، مو�شحة اأن اهتمام اجلمهور يف غينيا 
�شركات  اإح���دى  ع��رب  من�شة  ب��اإط��الق  األهمها  ب��ال��رادي��و 
ا�شتثمار  ملوا�شلة  م�شموعة،  الكتب  لتوفري  الت�شالت 

انت�شار الهواتف الذكية بني اأيدي النا�س.
منحة الرتجمة

و�شهد اليوم الفتتاحي جل�شة تعريفية قدمتها مرمي اآل 
للكتاب، عر�شت خاللها �شرحاً  ال�شارقة  علي من هيئة 
حول كيفية التقدمي على منحة الرجمة التي يقدمها 
“معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب” �شنوياً، وتبلغ قيمتها 
لها من  يتقدمون  ملن  مُتنح ح�شرياً  دولر،  األ��ف   300
فعاليات معر�س  النا�شرين خالل  امل�شاركني يف موؤمتر 
ال�شارقة للكتاب.كما �شهدت فعاليات اليوم الأول لقاءات 
تفاعلية بني النا�شرين خارج اجلل�شات النقا�شية، اأتاحت 
ن�شر  حقوق  و���ش��راء  بيع  عقود  مناق�شة  للمتخ�ش�شني 
الن�شر  تقنيات  اأح��دث  حول  اخل��ربات  وتبادل  وترجمة، 
اأ�شكال  ابتكار  يف  التكنولوجية  الآليات  من  وال�شتفادة 
النا�شرين  م��وؤمت��ر  ال��ك��ت��اب.وي��وا���ش��ل  لت�شويق  ج��دي��دة 
فعالياته يف اليوم الثاين بجل�شات حوارية جديدة تتناول 
والأ�شكال  اأفريقيا،  �شمال  بلدان  يف  الن�شر  �شوق  راه��ن 
ا�شتفادة  وك��ي��ف��ي��ة  امل���ح���ت���وى،  ت��رخ��ي�����س  م���ن  اجل���دي���دة 

النا�شرين من منو �شوق الق�ش�س امل�شورة عاملياً.
وُي�شار اإىل اأن موؤمتر النا�شرين ميّثل من�شة ل�شراء وبيع 
مبادرات  وت�شجيع  الن�شر  عقود  على  والتوقيع  احلقوق 
للقاء  واغ��ت��ن��ام فر�شة  ال��ل��غ��ات،  ب��ني خمتلف  ال��رج��م��ة 
النا�شرين من خمتلف اأنحاء العامل للتوا�شل والتعارف 
اأيام  وتبادل اخل��ربات والآراء والعمل على مدى ثالثة 
ال��ت��ي ت�شمن تطوير  امل��وؤمت��ر على درا���ش��ة احل��ل��ول  م��ن 

وا�شتدامة �شناعة الن�شر.

يف جل�صتني حواريتني وعر�ض لكيفية التقدمي على منحة الرتجمة

»موؤمتر النا�صرين« ي�صتك�صف راهن الن�صر الرقمي يف 
املنطقة العربية واأ�صواق الكتب امل�صموعة يف العامل

•• دبي-الفجر:

 تلعب املراأة دور البطولة يف اأعمال امل�شور الربيطاين ماك�س 
امل���راأة  ا�شتك�شاف ج��م��ال��ي��ات  اج��ت��ه��د يف  ال���ذي ط��امل��ا  ف���ادك���ول، 
“اإبداعات  معر�شه  يف  يتجلى  م��ا  وه���و  امل�شتمر،  وت��ط��وره��ا 
للفنون  ال�����ش��ف��ا  م��ك��ت��ب��ة  حت��ت�����ش��ن��ه  ال����ذي  الزمن”  ت��ت��ح��دى 
دبي  والفنون يف  الثقافة  رعاية هيئة  ويقام حتت  والت�شميم، 
اإمارة  مكانة  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف  للثقافة”  “دبي 
الهيئة  تاأتي رعاية  الثقافية والفنية، حيث  ال�شاحة  دبي على 
التي  ال�����ش��راك��ات  لطبيعة  ان��ع��ك��ا���ش��اً  ال��ف��وت��وغ��رايف  للمعر�س 
لأ�شحاب  ودع��م��اً   وال��دول��ي��ة،  املحلية  املوؤ�ش�شات  م��ع  تعقدها 

املواهب الإبداعية.
30 �شورة ي�شمها معر�س امل�شور ماك�س فادوكول الذي �شيقام 
اأمام  متيحاً  املقبل،  نوفمرب   25 حتى   2 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
اجلميع فر�شة ال�شتمتاع باجلمال وفن اللقطة، وا�شتك�شاف 
مكانة املراأة وتطور دورها عرب الزمن، وهي الفكرة التي �شعى 
ماك�س فادوكول اإىل التعبري عنها من خالل جمموعة �شوره 
التي لعبت فيها عار�شة الأزياء الإيطالية لودميال فورونكينا 
نظرته  عربها  ف��ادوك��ول  ماك�س  يرجم  حيث  البطولة،  دور 
اإىل املراأة على اختالف حالتها والدور الذي تلعبه يف الأ�شرة 

الأبي�س  باللونني  ج��اءت  التي  ���ش��وره  يف  معتمداً  واملجتمع، 
لتكوين  وال��ظ��الم،  ال�شوء  ب��ني  ال��ت��درج  تقنية  على  والأ���ش��ود 

ال�شخ�شية املطلوبة بدقة عالية. 
من خالل املعر�س الذي �شاهم يف تنظيمه كالوديو ديل اأوليو، 
املدير الإبداعي للعديد من جمالت الت�شميم واملو�شة، تفتح 
“دبي للثقافة” الأبواب اأمام اجلمهور للتعرف على اإبداعات 
فادوكول، املعروف بلقطاته الفنية وبقدرته على حتول الواقع 
الت�شوير  ع�شاق  اأم��ام  املجال  تتيح  نف�شه  الوقت  ويف  فن.  اإىل 
لال�شتفادة من خربة ماك�س فادوكويل الطويلة التي �شيقدمها 
منطقة  ت�شت�شيفها  الت�شوير،  ف��ن��ون  يف  عمل  ور���ش��ة  خ��الل 
ال�شندغة التاريخية يف 25 نوفمرب املقبل، و�شتكون مفتوحة 
اأمام عدد حمدود من ع�شاق الت�شوير الذين ميكنهم الت�شجيل 
https://dubaiculture.gov.ae/ ع��رب  ف��ي��ه��ا 
en/e-services-forms/unified-event-
registration-form?q={5770CB4A-
.  {4C99-BF23-CB3F49CB3770-BBC9

يذكر اأن الور�شة تاأتي يف اإطار التزام “دبي للثقافة” يف دعم 
املواهب الإبداعية، واإيجاد بيئة مالئمة لهم يف كافة املجالت 
متكنهم من النجاح والتطور، وامل�شاهمة يف الن�شيج الإبداعي 

والثقايف لإمارة دبي.

املعر�ض الفوتوغرايف يقام حتت رعاية »دبي للثقافة« 

ماك�س فادوكول ي�صتدعي 
جماليات املراأة يف 

»اإبداعات تتحدى الزمن«
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فر�صت نف�صها كبطلة اأوىل يف الدراما اللبنانية

جوي هاين: التمثيل بالن�صبة اإيّل هواية اأحبها

وتعاطي  كممثلة  جتربتك  ع��ن  تتحدثني  كيف   •
العائلة مع دخولك املجال يف �شن مبكرة؟

ت�شّجلُت يف  )ال��ل��وي��زة(  درا���ش��ت��ي يف مدر�شة  خ��الل   -
حمرف م�شرحي، وكنُت يف �شن ال� 13. ومن بعدها 
اختياري  ومت  الأداء  جت���ارب  م��ن  ملجموعة  خ�شعُت 
يعر�س  مل  يومها  )ج���ذور(.  م�شل�شل  يف  للم�شاركة 
كانت  ول��ك��ن��ه��ا  ت�شجعني،  ك��ان��ت  وال���دت���ي  ب��ل  اأه���ل���ي، 
الراجع  وع��دم  درا�شتي  اإىل  النتباه  علّي  ت�شرط 
الوقت  ويف  التمثيل،  يف  ان�شغايل  ب�شبب  املدر�شة  يف 
ذاته كانت ترافقني اإىل مواقع الت�شوير. والعاملون 
فيها يعرفونها اأكر مما يعرفونني، وحتى اليوم هي 

ترافقني اإىل الت�شوير بني حني واآَخر.
يف  التمثيل  جمال  دخول  واإيجابيات  �شلبيات  ما   •

عمر مبكر؟
خ�شو�شاً  اإي��ج��اب��ي،  الأم����ر  ب��ل  �شلبيات،  ت��وج��د  ل   -
اكت�شبُت  املجال  دخ��ويل  على  �شنوات  ع�شر  م��ّرت  اأن��ه 

اأف�شل من دخول املجال  خاللها خربة كبرية، وهذا 
اأزال  تعّلمُت ول  دور كبرية.  اأك��رب ومب�شاحة  يف عمر 
كل جتربة  وم��ن  فيه  اأ���ش��ارك  م�شل�شل  كل  اأتعّلم من 

اأخو�شها.
تتخ�ش�شي  ومل  النف�س  علم  درا�شة  اخ��رِت  ملاذا   •

يف التمثيل؟
- املحَرف امل�شرحي الذي در�شُت فيه مينحني �شهادة 
تخّولني دخول نقابة املمثلني، ولكنني مل اأفعل ذلك 
النف�س.  نقابة علماء  ل��دخ��ول  اأخ��ط��ط لح��ق��اً  لأن��ن��ي 
اأن ل  وفكرُت  التمثيل مبكراً  العمل يف جم��ال  ب��داأُت 
اآخر حت�شباً لأي  �شيء مينع من اأن اأدر�س اخت�شا�شاً 

طارئ ميكن اأن يح�شل.
فيها؟ اأمان  ول  تخيفك  التمثيل  مهنة  لأن  • هل 

هواية  اإيّل  بالن�شبة  التمثيل  ول��ك��ن  تخيفني،  ل   -
اأحبها.

بك؟ خا�شة  عيادة  بافتتاح  تفكرين  • وهل 

- نعم.
التمثيل؟ عن  تتخلني  قد  اأنك  يعني  • وهذا 

- ل اأعرف. اأحب علم النف�س والتمثيل، ورمبا اأكمل 
وعائلة  بيتاً  واأوؤ�ش�س  اأت��زوج  لكن عندما  املجالني.  يف 
م�شتقباًل، ي�شبح العمل يف التمثيل �شعباً يف مرحلة 

من املراحل. ل اأحد يعرف ماذا ميكن اأن يح�شل.
يف  �شاركن  اللواتي  املمثالت  ابتعاد  تف�شرين  • كيف 

الدراما امل�شركة عن الأعمال املحلية؟
املحلية  ال��درام��ا  اللبناين  املمثل  ي�شّجع  اأن  مع  اأن��ا   -
ال��ت��ي جتعل  الأ���ش��ب��اب  اأع����رف  ل  ع��ن��ه��ا.  ينقطع  واأل 
بع�س املمثلني اللبنانيني يبتعدون عن دراما بلدهم، 

ولكنني �شخ�شياً اأحاول التوفيق بني النوعني.
التي  الأدوار  بع�س  على  ب��ال��ن��دم  ت�شعرين  ه��ل   •

�شاركِت فيها؟
- بل اأنا را�شية متاماً عن كل اأدواري، ولكنني كممثلة 

ل اأر�شى دائماً عن اأدائي.
اأدائي  يكون  اأن  يجب  اأق��ول  اأعمايل  اأ�شاهد  وعندما   

اأف�شل واأن اأعطي اأكر.
تزال  ل  اللبنانية  ال��درام��ا  اإن  القول  ميكن  هل   •
الظروف  ظ���ل  يف  ن��ف�����ش��ه��ا  ت��ف��ر���س  اأن  ع��ل��ى  ق������ادرة 

ال�شعبة التي متر بها؟
كثرياً  تراَجع  اللبنانية  النتاجات  عدد  اأن  �شك  ل   -
مقارنًة مبا كان عليه يف ال�شابق، ولكن ل يزال هناك 
ُمْنِتجون متم�ّشكون بالدراما اللبنانية وم�شتمّرون يف 
عملهم. مثاًل، قلت للُمْنِتج اإيلي معلوف اإنني م�شتعدة 
اأعترب  لأنني  معك  اأحتمل  واأن  جانبك  اإىل  للوقوف 
اللبنانية يف ظروفها  للدراما  نتنكر  اأن  اأن��ه ل يجوز 

ال�شعبة.
م�شتواها؟ هو  • وكيف 

الأعمال  كل  تكون  اأن  �شرطاً  لي�س  جيد.  امل�شتوى   -
امل�شركة مب�شتوى جيد. ول عالقة لنوع العمل �شواء 

كان حملياً اأو م�شركاً مب�شتواه.
الإنتاج  اأن  يوؤكدون  واملمثلني  الدراما  �شّناع  • ولكن 

ال�شخم هو اأهم عنا�شر الدراما؟
ي��ك��ون الإخ�����راج غ��ري موّفق،  اأح��ي��ان��اً  دائ���م���اً!  - لي�س 

واأحياناً اأخرى الأداء التمثيلي.
من  العمل  بنجاح  م�شبقاً  يتكهن  اأن  لأح��د  ميكن  ل   
ف�شله، بل ان النتيجة َتظهر عند عْر�شه على ال�شا�شة. 
ل �شك يف اأن الإنتاج عن�شر اأ�شا�شي يف الدراما، ولكن 
اأن يكون الإنتاج �شخماً جداً ول يحقق  اأحياناً ميكن 

العمل املرجوَّ منه ول يح�شد ن�شبه م�شاهدة عالية.
الآن  حتى  امل�شركة  ال��درام��ا  ْفك  ُتْن�شِ مل  ومل���اذا   •
)بنت  بينها  الأعمال  العديد من  �شاركِت يف  اأن��ك  مع 

ال�شهبندر( و)جذور( و�شواهما؟
كنُت �شغرية جداً،  الأعمال  �شاركُت يف هذه  - عندما 
اأي يف بداية م�شواري الفني، ولغاية اليوم اأعترب اأنني 

ل اأزال يف بداية امل�شوار.
املمثلة  هي  وه��ل  جنيم  نادين  بتجربة  راأي��ك  ما   •

ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��رّب��ع ع��ل��ى ع��ر���س جن��وم��ي��ة ال�شف 
الأول يف لبنان؟

ولكن  بذلك،  يقوم  َم��ن  ول�شت  املمثالت  اأ�شّنف  ل   -
لة عندي واأعتربها  نادين جنيم هي املمثلة املف�شّ

اللواتي  املمثالت  م��ن  الكثري  لبنان  ويف  امل��ث��ال. 
بينهن رول  م��ن  ال���درام���ي  امل�����ش��ه��د  ي��ت�����ش��ّدرن 

ح��م��ادة ت��ق��ال �شمعون وغ���ريه���ّن، ول��ذل��ك ل 
باأ�شماء  الأول  ال�شف  جنومية  ح�شر  ميكن 

معينة.
جنيم  ن��ادي��ن  ب��ت��ج��رب��ة  يلفت  ال���ذي  م��ا   •

وكيف وجدِتها يف الكوميديا؟
- هي برعت يف تقدمي الكوميديا، واأحببُتها 

كثرياً يف م�شل�شل )�شالون زهرة(.
• وهل اأجادت دورها يف هذا امل�شل�شل اأكر 
امل�شل�شالت  يف  لعبْتها  ال��ت��ي  الأدوار  م��ن 

الأخرى؟
ال����ك����وم����ي����دي����ا جت�����رب�����ة ج�����دي�����دة يف   -
ر�شيدها الفني، واأنا اأحّبها بكل اأدوارها 
جيداً  ت�شتغل  جنيم  ن��ادي��ن  واأع��م��ال��ه��ا. 

ولذلك  تلعبها،  التي  ال�شخ�شيات  على 
هي ناجحة يف كل ما تقدمه.

• هل متلكني مواهب اأخرى اىل جانب 
التمثيل؟

البيانو  على  ال��ع��زف  اأج��ي��د   -
م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ي، ل��ك��ن �شغط 
ال�����درا������ش�����ة وال���ت�������ش���وي���ر ل 

ي�شمحان يل بالعزف كما كنُت 
اأتخل  مل  ولكنني  �شابقاً،  اأف��ع��ل 

عنه اأبداً.
اأح����الم����ك  ت������ب������ّددْت  • وه������ل 

كعازفة؟
ك��ن��ت ���ش��غ��رية كنت  ع��ن��دم��ا   -
ة،  ُمِهمَّ عازفة  اأ�شبح  ب��اأن  اأحلم 
اأحالمي  ان�شّبْت  وعندما كربُت 

على التمثيل.
لة  املف�شَّ العربية  املمثلة  من   •

عندك؟
تعّرفُت  ال��ت��ي  م��ع��م��ار  ���ش��الف��ة   -
عليها اأثناء ت�شوير )قلم حمرة(، 

ذاك  م����ن����ذ  واأت�����اب�����ع�����ه�����ا 
الوقت.

وبالن�شبة   •
اإىل املمثلني؟
يلفتني   -
ق�������������������ش���������ي 
خ������������������������ويل، 
اأنتظر  واأن������ا 
اأعماله دائماً.

�شعادتها  عن  مغربي  رزان  الفنانة  عربت 
باحل�شول على اجلن�شية امل�شرية، ب�شكل 
اإىل  لفتة  املا�شية،  الأي���ام  خ��الل  ر�شمي 

اأنها ت�شعر مب�شئولية كبرية الآن .
�شعت  اإنها  بيان �شحفي،  رزان، يف  وقالت 
ب�شكل  م�شرية  ف��ن��ان��ة  ل��ق��ب  لنيل  ك��ث��رًيا 
على  ح�شولها  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ر�شمي، 
�شعادتها  عن  معربة  امل�شري،  البا�شبور 
القليلني  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  ل��ك��ون��ه��ا 
���ش��رف ح�شولهم  ن��ال��وا  ال��ذي��ن 
التي  امل�شرية  اجلن�شية  على 
ت���ع���د مب���ث���اب���ة ك����رام����ة لأي 

�شخ�س .
وجدت  اأن��ه��ا  رزان،  واأك����دت 
ح��ال��ة ت��رح��اب ���ش��دي��دة من 
ق����ب����ل اجل����م����ه����ور امل�������ش���ري 
م���ن خ����الل ر���ش��ائ��ل��ه��م على 
اأر�س  ويف  م��ي��دي��ا،  ال�شو�شيال 
اأن��ه��ا �شعرت  اإىل  ال��واق��ع، لف��ت��ة 
بحالة احلب الكبرية من حمبيها 

يف م�شر .
دولة  م�����ش��ر  اأن  اإىل  رزان،  واأ����ش���ارت 
عظيمة و�شعبها قوي ي�شتطيع التكيف 
��ا يف ب���الده، وه��و ما  حت��ت اأي ظ��رف ح��بًّ
جن�شيتها  على  ف��ن��ان  اأي  ح�شول  يجعل 
اأنها  اإىل  لفتة  �شرف،  ي�شاهيه  ل  �شرف 
دم����اء م�����ش��ر ت�����ش��ري يف ع��روق��ه��ا فهي 
ع���ا����ش���ت وت����زوج����ت واأجن����ب����ت على 

اأرا�شيها .

اإنها  رزان،  ق��ال��ت  الآخ����ر  اجل��ان��ب  وع��ل��ى 
دورها  على  الأف��ع��ال  ردود  متابعه  تنتظر 
الباكي"،  "ال�شاحك  الوطني  امل�شل�شل  يف 
بديعة  �شخ�شية  خ��الل��ه  جت�شد  وال����ذي 
يتناول  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  لف��ت��ة  م�شابني، 
يتطرق  مل  الريحاين  حياة  م��ن  ق�ش�شا 

اإليها اأحد .
رزان  ق��ال��ت  ال�شخ�شية  �شعوبات  وح���ول 
فاأنا  ع��دي��دة  ���ش��ع��وب��ات  "هناك  م��غ��رب��ى: 
لأقدم  م�شرح  خ�شبة  على  ال��وق��ت  ط���وال 
وا�شتعرا�شاتها  ورق�����ش��ات��ه��ا  اأغ���ان���ي���ه���ا 

املختلفة،
متثيل  خ��الل  م�شاهدها  اإىل  بال�شافة   

اأدوارها املختلفة،
العديدة  بالتفا�شيل  مليئة  فال�شخ�شية   
اأمتنى  امل��ت��ع��ة،  تفتقد  ل  لكنها  امل��ره��ق��ة 
واأن  للجمهور  املجهود  ه��ذا  كل  ي�شل  اأن 

يجدين اأقدمها بطريقة جيدة".
�شيناريو  الباكي"  "ال�شاحك  م�شل�شل 
واإخ�����راج حممد  الغيطي  وح����وار حم��م��د 
فا�شل، ومر�شح للعر�س قريًبا على اإحدى 
قنوات املتحدة للخدمات الإعالمية، وهو 
دور جنيب  بطولة عمرو عبد اجلليل يف 

الريحاين،
دروي�س،  ���ش��ي��د  دور  ���ش��وق��ي  وم�����ش��ط��ف��ى   
وف����ردو�����س ع��ب��د احل��م��ي��د وال������دة جنيب 
بديعة  دور  يف  م��غ��رب��ي  رزان  ال��ري��ح��اين، 
اآخر  وع��دد  ال�شرنوبي  وهاجر  م�شابني، 

من الفنانني.

رزان مغربي: اجلن�صية امل�صرية �صرف لأي فنان
 يف العامل و"ال�صاحك الباكي" عمل وطني

تن�صغل املمثلة اللبنانية جوي هاين حاليًا بت�صوير م�صل�صل )اأ�صماء من املا�صي(، على اأن ت�صارك بعده بت�صوير اجلزء 
الثاين من م�صل�صل )اأقّل من عادي(.

واأحالمها  درا�صتها  وع��ن  كممثلة،  جتربتها  عن  اللبنانية،  ال��درام��ا  يف  اأوىل  كبطلة  نف�صها  فر�صت  التي  ه��اين 
لة عندها وتعتربها املثال. وطموحها،حتدثت يف هذا احلوار، الفتة اإىل اأن املمثلة نادين جنيم هي املمثلة املف�صّ
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ما تاأثري ال�صواعق يف 
ج�صم الإن�صان؟

"مركز  �شركات  جمموعة  يف  الأم��ن��ي  اخلبري  �شتار�شتني،  األك�شندر  اأعلن 
ت�شبب احلروق وعواقب ع�شبية. لذلك  اأن  ال�شاعقة ميكن  اأن  احلريق"، 

يجب طلب امل�شاعدة الطبية فورا.
ال�شخ�س  وتعر�س  ح��دث  "اإذا  "اإزفي�شتيا"،  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  ويقول 
الطبية فورا،  امل�شاعدة  الغالف اجل��وي، يجب طلب  ل�شدمة كهربائية يف 
لإجراء املزيد من الفحو�س، لأنه قد تكون هناك حروق وعواقب ع�شبية 

ناجمة عن ال�شدمة الكهربائية".
ووفقا له، عندما يكون هناك خطر حلدوث ال�شواعق، فيجب عدم الختباء 

حتت �شجرة منفردة قد ي�شربها الربق.
عدم  ل��ه  الأف�����ش��ل  فمن  مفتوحة،  منطقة  يف  ال�شخ�س  ك��ان  "اإذا  وي��ق��ول، 
البقاء يف مكان مرتفع، وعليه غلق هاتفه املحمول والأجهزة الأخرى التي 
بحوزته. ومن امل�شتح�شن اأن يختبئ يف مكان منخف�س ومغلق، لأنه كقاعدة 
�شديدة.  ري��اح  اجل���وي،  للغالف  الكهربائية  ال�شحنات  ت�شريف  ت�شاحب 
لذلك يجب جتنب النتظار بالقرب من هياكل مهرئة واأعمدة اللوحات 

الإعالنية وغريها".

اأربع مواد غذائية ت�صاعد على 
تخفي�س م�صتوى الكولي�صرتول

مواد   4 التغذية،  ال��ذات��ي يف جم��ال  للتثقيف  الوطني  املركز  خ��رباء  ح��دد 
غذائية، ت�شاعد على تخفي�س م�شتوى الكولي�شرول يف الدم.

اأنه  اإىل  ال��ب��ول��ن��دي،   Poradnikzdrowie.pl م��وق��ع  وي�����ش��ري 
م�شتوى  الغذائي  النظام  يف  التغريات  تخف�س  اأن  ميكن  للخرباء،  وفقا 
الكولي�شرول يف الدم بن�شبة 25 باملئة. لذلك ين�شحون باحلد من تناول 
ومن  الدهنية.  والأج��ب��ان  م�شنعة  الن�شف  واملنتجات  الدهنية  ال��ل��ح��وم 

الأف�شل ا�شتبدال الدهون احليوانية بالزيوت النباتية.
الغذائي،  النظام  اإىل  م��واد غذائية  اأرب��ع  باإ�شافة  التغذية،  خ��رباء  وين�شح 
الغني  ال�����ش��وف��ان  اأول��ه��ا  ال��ك��ول��ي�����ش��رول،  م�شتوى  تخفي�س  ع��ل��ى  ت�شاعد 
بالألياف  اأي�شا  الغنية  البقوليات  هي  الثانية  وامل��ادة  الغذائية.  بالألياف 
احلرارية،  ال�شعرات  من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  ل  اأنها  كما  الغذائية، 
ولكنها تعطي �شعورا �شريعا بال�شبع، ما ي�شمح بالتخل�س من الوزن الزائد 

والدهون املراكمة.
و ميكن مكافحة الكولي�شرول بتناول املك�شرات، حيث تكفي ح�شة واحدة 

من املك�شرات يف اليوم لتخفي�س م�شتوى الكولي�شرول يف الدم.
وين�شح اخلرباء بالإ�شافة اإىل ذلك بتناول الأ�شماك الدهنية، التي تعترب 
م�شتوى  تخف�س  التي  اأوميغا3-،  الدهنية  لالأحما�س  اأ�شا�شيا  م�شدرا 
اإىل ذلك  الدموية، بالإ�شافة  الأوعية  اإيجابيا يف  الثالثية وتوؤثر  الدهون 

هي بديل ممتاز للحوم.

االأر�ض؟ كوكب  بكتلة  مقارنة  القمر  كتلة  تبلغ  • كم 
- تبلغ حوايل 1 % تقريباً من كتلة كوكب الأر�س.

والرتاب؟  الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرى هو الرمل الندي والراب هو الرمل النا�شف. 

دقيقة؟  13 خالل  االإبل  يخزنها  اأن  ي�صتطيع  املياه  من  لرت  • كم 
- حوايل 113 لًرا من املياه.

ج�صمها؟ يف  املياه  بتخزين  االإبل  تقوم  • اأين 
- يف جمري الدم.

بها  مقارنة  القمر  �صطح  على  اجلاذبية  تبلغ  كم   •
على �صطح كوكب االأر�ض؟

- اجلاذبية على �شطح القمر تعادل حوايل �شد�س اجلاذبية على �شطح 
الأر�س.

مر.  1.8 حوايل  طولها  يكون  الزرافة  تولد  • عندما 
ال�شتوي. �شباته  يف  يكون  عندما  وزنه  من   25% الدب  • يفقد 

اخليزران. اأكل  يف  يوميا  �شاعة   12 ي�شتغرق  الباندا  • دب 
القدمية. الأ�شنان  بدل  لت�شتبدل  باإ�شتمرار  تنمو  التما�شيح  • اأ�شنان 

الكّلي. وزنه  من   15% ي�شّكل  الإفريقي  للفيل  العظمي  • الهيكل 
للربة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�س حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�شدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

بندق وال�صياد 
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الباذجنان 
ق���������ال ال������دك������ت������ور اأح�����م�����د 
التغذية  اأخ�شائي  ع��و���س، 
ال�������ع�������الج�������ي�������ة، ج����ام����ع����ة 
الباذجنان  اإن  ال���ق���اه���رة، 
املفيدة  اخل�����ش��راوات  اأح���د 
يعترب  ك�����م�����ا  ل����ل���������ش����ح����ة، 
للح�شول  ج��ي��دا  م�����ش��درا 
نظرا  احلديد  عن�شر  على 
لح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ق���در كبري 
والبوتا�شيوم  احل��دي��د  م��ن 

عدد  عن  عو�س  الدكتور  وك�شف  الأك�شدة.  وم�شادات  الغذائية  والأل��ي��اف 
من الفوائد ال�شحية للباذجنان، ومن اأهمها، اأنه مفيد لالأ�شخا�س الذين 
يعانون من اأنيميا احلديد وفقر الدم، نظرا لحتوائه على قدر كبري من 
احلديد، وي�شاعد على تقوية العظام نظرا لحتوائه على البوتا�شيوم املفيد 

للعظام.
وي�شاهم يف بطء ن�شاط خاليا ال�شرطانية، نظرا لحتوائه على قدر جيد 
وي�شاعد  الدموية،  ال��دورة  ن�شاط  لتح�شني  مفيد  الأك�شدة،  م�شادات  من 

على تخفي�س ن�شبة الكول�شرول باجل�شم.
بطهي  اله��ت��م��ام  الأم��ه��ات  على  ق��ائ��ال، يجب  ع��و���س  ال��دك��ت��ور  وي�شتكمل 
الباذجنان بطريقة �شحية، لكي تتم ال�شتفادة الكاملة من فوائده، كال�شلق 
فقدان  يف  ت�شاهم  لأن��ه��ا  نظرا  القلي،  طريقة  ا�شتخدام  وع��دم  ال�شي،  اأو 

الباذجنان فوائده ال�شحية وجتعل من تناوله اأ�شرارا ولي�س فائدة.

نهار جديد ويوم جديد ي�شتقبله بندق بن�شاط وحيوية وبعد ان تناول طعامه و�شرب حليب جوز الهند األقى 
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق وا�شدقاوؤه ال�شغار بني ال�شجار حتى و�شلوا اإىل 

منت�شف الغابة وعندما ذهب كل واحد منهم اإىل طريق خمتلف. 
ووا�شل بندق مرحه بني �شجريات الغابة وا�شجارها حتى اأح�س بالتعب فجل�س ي�شريح ويلتقط بع�س الثمار 
لياأكلها عند ذلك �شمع �شوتا �شعيفا يناديه فاذا هي ع�شفورة جميلة رقيقة وحزينة اقربت منه فقالت له 
اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات الطيبة م�شاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة 
انواعنا  مبختلف  واجلميلة  ال�شغرية  الطيور  فنحن  للغاية  �شعبة  واأ�شدقائي  وم�شكلتي  ا�شكرك  له  فقالت 
يطاردنا �شياد �شرير جاء اإىل هذه الغابة يف الفرة الخرية قد حرمنا النوم والراحة ول نعرف ماذا نفعل .. 
فكر بندق قليال ثم قال ان المر ب�شيط فاجمعي ا�شدقاءك من الطيور حال و�شاأقول لكم ماذا نفعل .. طارت 
الع�شفورة ال�شغرية واأتت باأ�شدقائها الع�شافري وغريهم من الطيور املهددة بال�شيد فقال لهم بندق خطتي 
ب�شيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�شياد وتخويفه حتى ليعاود ال�شيد هنا مرة اخرى، ف�شنن�شب له ال�شراك 
يف كل مكان وعندما ي�شل اىل املكان الذي تختبئون فيه عليكم مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء 
ج�شده فهذا �شيخيفه ولن ي�شتطيع معه حتى ان ي�شتعمل �شالحه اأما اأنا فعندي ا�شياء اخرى �شاأجهزها له.. 
ذهب بندق للبحث عن ا�شدقائه مل�شاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب منهم انتظار ذلك ال�شياد وهم حمملني 
بالثمار ال�شوكية الكبرية وال�شغرية وع�شارات ال�شجار ذات الرائحة الكريهة واي�شا جدائل ال�شجار الرفيعة 
احلادة حتى ابلغتهم الع�شفورة بح�شوره واقرابه من منطقتهم فخرجوا ل�شتقباله بطريقتهم اخلا�شة ا�شرع 
جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�شجار احلادة ومنهم من ا�شتعمل الع�شائر ذات الرائحة الكريهة 
التي جعلته ي�شرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�شوكية اما الطيور فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء 
ج�شده حتى نزفت منه الدماء وامل�شكني ي�شرخ وي�شرخ وي�شرخ ولكن ل معني واأخذ يجري هربا منهم يف كل 
اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�شارة الكريهة حتى هرب من الغابة ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا 

وهنيئا لبندق حتيات اأ�شدقاءه واىل مغامرة جديدة.

اأعلنت الدكتورة اآنا لت�شينوفا، اأخ�شائية طب الأذن وال�شداع، اأن اجلوع 
وتو�شح  الن�شفي.  وال�شداع  ال�شداع  ي�شببا  اأن  ميكن  النف�شي  والتوتر 

كيفية التعامل معهما.
نظام  باتباع  اللتزام  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  الأخ�شائية  وت�شري 

معني ي�شاعد على التعامل بفعالية مع ال�شداع وال�شداع الن�شفي.
وتقول، "عندما نتحدث عن نظام ما، ل نعني فقط اللتزام بوقت معني 
للنوم وال�شتيقاظ، مع اأن هذا مهم جدا، لأن قلة اأو زيادة فرة النوم 
ت�شبب ال�شداع الن�شفي. ولكن من ال�شروري اأي�شا اللتزام بنظام عمل 

وراحة اأي�شا وكذلك وقت تناول الطعام".
وقلة  واجل��وع  النف�شي  التوتر  ال�شداع  �شبب  يكون  اأن  ميكن  وت�شيف، 
النوم اأو زيادته وكذلك الهواء املحبو�س وال�شوء الوام�س. كما ميكن اأن 
يكون ال�شبب اأطعمة وم�شروبات، مثل اجلنب ال�شلب اأو النبيذ الأحمر 

والنبيذ الغازي )الفوار(.
وت�شري اإىل اأن ال�شداع قد يكون ب�شبب الإفراط بتناول القهوة. لذلك 
ولكن  اليوم.  يف  القهوة  من  فناجني  اأربعة  من  اأك��ر  بتناول  ين�شح  ل 
وال�شداع  ال�شداع  ح��الت  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  الوقت  نف�س  يف  القهوة 

الن�شفي النادرة .
كان  اإذا  ال�����ش��داع. لذلك  م��ن  ال��ب��دين  يزيد اجلهد  اأن  "ميكن  وت��ق��ول، 
ال�شخ�س يعاين من ال�شداع اأو ال�شداع الن�شفي فعليه اخللود للراحة. 
ولكن التمارين الريا�شية الهوائية يف الفرة بني نوبتي ال�شداع يكون 

لها تاأثري وقائي جيد من الأمل".
العالج  ل��دورة  اخل�شوع  املزمن،  ال�شداع  حالة  يف  الأخ�شائية،  وتن�شح 
املعريف ال�شلوكي، الذي يفيد يف التغلب على التوتر النف�شي والتخل�س 

من التوتر الع�شبي، املحفز لل�شداع.

طرق ب�صيطة للتخل�س من ال�صداع

فتاة ت�صارك يف احتفاالت الهلوين املقامة حاليًا يف حي ت�صيل�صي يف مدينة نيويورك )ا ف ب(


