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عالج جديد حَلب ال�شباب ينت�شر ببطء
ت�شكل مادة الكال�شكوتريون اأول تقدم فعلي يف معاجلة َحب ال�شباب، 
املر�ض  لهذا  امل�����ش��ادة  ال��ع��الج��ات  خاللها  تتطور  مل  ع��دة  عقود  بعد 
اجللدي... وفيما بداأ ا�شتخدام العالج الواعد يف الواليات املتحدة قبل 
اأ�شهر عدة، ال يزال توقيت اإتاحته يف �شائر اأنحاء العامل غري معروف. 
جون  اجل��ل��دي��ة  ب��االأم��را���ض  املتخ�ش�ض  االأم��ري��ك��ي  الطبيب  وي��ق��ول 
الكال�شكوتريون  "الواعد يف عالج  اإّن  بر�ض  لوكالة فران�ض  باربريي 
هو اأّنه يواجه الهرمونات التي تت�شبب يف ظهور حب ال�شباب بطريقة 

جديدة".
2021 قادرين على و�شف  االأمريكيون منذ نهاية  االأطباء  واأ�شبح 
نادراً  املرهم اجلديد املعالج حلب ال�شباب الذي ي�شكل مر�شاً جلدياً 

ما يفلت منه االأ�شخا�ض خالل حياتهم.
ويطال حب ال�شباب املتمثل يف ظهور حبوب على اجللد وبب�شرة دهنية 
نحو ثالثة من كل اأربعة مراهقني. وُي�شاب عدد كبري من البالغني 
العالجية  التطورات  يف  ن��درة  وت�شجل  كذلك.  اجللدي  املر�ض  بهذا 
ملواجهة هذا املر�ض ال�شائع كثرياً، مع اأّن االأبحاث املتعلقة بتفا�شيل 
تطوراً  �شهدت  ال�شباب  حب  ظهور  يف  الغذائي  النظام  ك��دور  اأخ��رى 
ت�شجل  مل  الكال�شكوتريون،  اكت�شاف  وقبل  االأخ���رية.  االآون���ة  خ��الل 

العالجات امل�شادة حلب ال�شباب اأي تقدم منذ نحو 40 �شنة.

الفراولة قد متنع الزهامير
اإىل  اإ�شافتها  اأو  قد ي�شاعد تناول الفراولة )الفريز( كوجبة خفيفة 
ال�شلطات اأو الع�شائر يف حماية الدماغ من الزهامير، هذا ما قالته 

درا�شة جديدة اأجرتها جمموعة بحثية يف جامعة را�ض ب�شيكاغو.
حتتويها  م���ادة  �شببه  االإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  ه��ذا  اأن  الباحثون  ويعتقد 
البيولوجي  ن�شاطها  يرتبط  بيالرجونيدين،  ت�شّمى  بوفرة  الفراولة 
الدماغ،  الع�شبي يف  الليفي  تاو  ت�شابك  اأق��ل من  بعدد  داخ��ل اجل�شم 

ويعترب ت�شابك تاو اأحد ال�شمات املميزة ملر�ض الزهامير.
ووفقاً ملوقع "ميديكال اإك�شربي�ض"، قام فريق البحث بت�شريح اأدمغة 
كاملة  وجينية  غذائية  بيانات  توفر  مع  وفاتهم،  بعد  �شخ�شاً   575
قبل  ع��ام��اً   20 مل��دة  ا�شتمرت  الع�شبية  حلالتهم  وتقييمات  عنهم، 
ب��ق��وة مبر�ض  امل��رت��ب��ط  اجل��ني  منهم  �شخ�شاً   120 وح��م��ل  ال��وف��اة. 

الزهامير.
�شنوياً  قيا�شياً  اخ��ت��ب��اراً  م�شارك  ك��ل  تلقى  ال��درا���ش��ة،  ف��رة  وخ���الل   
للقدرة املعرفية يف 5 جماالت: الذاكرة العر�شية، والذاكرة العاملة، 

والذاكرة الداللية، والقدرة االإب�شارية املكانية، وال�شرعة االإدراكية.
اأن  "نعتقد  الدرا�شة:  على  امل�شرفة  �شنايدر  ج��ويل  الدكتورة  وقالت 
من  تقلل  قد  بيالرجونيدين  لعقار  لاللتهابات  امل�شادة  اخل�شائ�ض 

التهاب االأع�شاب ب�شكل عام، مما قد يقلل من اإنتاج ال�شيتوكني".

�شبغة �شعر خا�شة بالرمو�ش كبديل لـ»ما�شكارا«
طورت �شركة �شي�شيلدو اليابانية املتخ�ش�شة مبنتجات التجميل نوعاً 

جديداً من �شبغات ال�شعر لرمو�ض االإن�شان كبديل للما�شكارا.
عندما يتعلق االأمر باإبراز الرمو�ض الطبيعية، تلجاأ الن�شاء عادًة اإىل 
املا�شكارا، وهي مزيج كثيف من املاء وال�شمع والزيوت واالأ�شباغ التي 
اأكرث  اأكرث �شماكة وبالتايل  تلت�شق بالرمو�ض مما يجعل كل واح��دة 
و�شوًحا. لكن �شركة �شي�شيلدو اليابانية ك�شفت موؤخًرا عن بديل غري 
متوقع للما�شكرا، وهو نوع فريد من �شبغة ال�شعر امل�شممة خ�شي�شاً 
لرمو�ض الب�شر. مت ا�شتلهام منتج �شي�شيلدو اجلديد من نتائج م�شروع 
بحث اأجرته ال�شركة، والذي وجد اأن رمو�ض االإن�شان اأطول بكثري مما 
تراه العني. على ما يبدو، فاإن اأطراف الرمو�ض لدينا رقيقة و�شفافة، 
ال�شركة  ابتكرت  امل�شكلة،  روؤيتها. وحلل هذه  ال�شعب  مما يجعل من 
باللون  تلطيخها  اإىل  اإ�شافة  و�شوحاً،  اأك��رث  الرمو�ض  جتعل  �شبغة 

االأزرق اأو االأرجواين للح�شول على تاأثري ب�شري اإ�شايف.
رمبا ت�شاأل نف�شك ما هي ميزة �شبغة �شي�شيلدو على املا�شكارا. كالهما 
يفعل ال�شيء نف�شه، يجعل الرمو�ض اأكرث و�شوحاً، بطريقة خمتلفة. 
ووفقاً لل�شركة اليابانية، فاإن منتجها املبتكر يدوم لفرة اأطول بكثري 
من املا�شكارا اإذا مت تطبيقه مرتني يف اليوم، مرة يف ال�شباح ومرة   يف 
امل�شاء، ملدة ثالثة اأيام متتالية، لذلك ال داعي للقلق ب�شاأن تقطره اأو 
ت�شاقطه. بعد ذلك، �شي�شاعد ا�شتخدام املنتج مرة واحدة يف االأ�شبوع 

يف احلفاظ على ال�شبغة لفرة اأطول.
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�شاروخ ف�شائي �شيني يتفكك فوق املحيط الهندي
تفكك  اأم�ض االأول ال�شبت فوق املحيط الهندي جزء من ال�شاروخ الف�شائي 
ال�شيني الذي اأطلق االأحد املا�شي، لدى عودته غري امل�شبوطة اإىل الغالف 
اأثار غ�شب م�شوؤولني  ال�شينية، ما  الف�شاء  اأعلنت وكالة  اجلوي، على ما 
اإعالن بكني �شلفاً عن هذا الهبوط الذي ينطوي  اأمريكيني انتقدوا عدم 

على خماطر كبرية.
وقّدمت وكالة الف�شاء ال�شينية، يف بيان ُن�شر على �شفحتها الر�شمية على 
موقع "وي ت�شات"، اإحداثيات اال�شطدام، م�شرية اإىل اأن ال�شاروخ �شقط يف 
ال�شرقي جلزيرة  ال�شاحل  57 كيلومراً عن  �شولو على بعد حوايل  بحر 

باالوان يف الفيليبني.
واأو�شحت الوكالة اأن "معظم اأجزاء ال�شاروخ ُدّمرت" اأثناء هبوطه، بعدما 
كان قد ا�شتخدم االأح��د املا�شي الإط��الق الوحدة الثانية من ثالث حتتاج 
اإليها ال�شني ال�شتكمال حمطتها الف�شائية تيانغونغ التي يفر�ض اأن يبداأ 
ت�شغيلها يف نهاية العام اجلاري. وكان اجلي�ض االأمريكي اأعلن قبل �شاعات 
عودة ال�شاروخ ال�شيني اإىل الغالف اجلوي. واأو�شح يف تغريدة على موقع 
ال�شني  جلمهورية  التابع  بي+  مار�ض5-  +لونغ  "ال�شاروخ  اإن  "توير" 
ال�شعبية عاد اإىل الغالف اجلوي فوق املحيط الهندي يف 30 متوز-يوليو" 

عند ال�شاعة 16،45 بتوقيت غرينت�ض.
ال�شاروخ  حطام  ر�شدت  اأنها  املاليزية  الف�شاء  وكالة  اأف���ادت  جهتها،  من 

املحرق قبل اأن ي�شقط يف بحر �شولو �شرق جزيرة بورنيو.
اجلوي  املجال  دخوله  عند  ال�شاروخ  حطام  يف  ال��ن��ريان  "ا�شتعلت  وقالت 
لالأر�ض، كما مّرت حركة احلطام املحرق عرب املجال اجلوي املاليزي وكان 
اجلوي  املجال  اجتيازها  خ��الل  خ�شو�شاً  ع��ّدة،  مناطق  يف  ر�شدها  ميكن 
حول والية �شاراواك". ومل يتم ت�شميم �شاروخ لونغ مار�ض5- بي ب�شكل 
يتيح التحكم يف هبوطه املداري، االأمر الذي اأثار انتقادات كما هي احلال 

مع عمليات االإطالق ال�شابقة.

رحلة غو�ش يف املياه 
اجلليدية بني قارتني

ي�������ش���ّك���ل �����ش����دع ����ش���ي���ل���ف���را ال�����واق�����ع بني 
االأمريكية  التكتونيتني  ال�شفيحتني 
ال�شمالية واالأورا�شية، على مفرق طرق 
اأ�شهر مواقع الغو�ض  اأحد   ، بني قارتني 
الذين  ال�����ش��ي��اح  وي��ق�����ش��ده  ال����ع����امل،  يف 
مياهه  اأع���م���اق  ���ش��ي��ف  ك��ل  ي�شتك�شفون 

اجلليدية.
ال�شخور  م����ن  امل����م����رات  ه�����ذه  وت�����ش��ك��ل 
ثينغفيلري  م���ت���ن���زه  ق���ل���ب  يف  امل���غ���م���ورة 
الوطني، يف حماذاة اإحدى اأكرب بحريات 
يتجاوز  ع��م��ي��ق��ة  جت����اوي����ف  اآي�������ش���ل���ن���دا، 
القارتني  ب��ني  ت��ق��ع  م����راً،   60 اأح���ده���ا 
نحو  مبعدل  �شنة  ك��ل  تتباعدان  اللتني 

�شنتيمرين.
املائلة  ال�شوئية  االنعكا�شات  وتختلط 
من  عدة  بدرجات  الربتقايل  اللون  اإىل 
بالرمل  االأل���وان  لوحة  وتكتمل  االأزرق، 
ال��ب��ح��ري��ة اخل�شراء  واالأع�������ش���اب  ال��ب��ي��ج 

الف�شفورية.
االأمريكية  الفرن�شية  ال�شائحة  وت���رى 
اأ�شبه  "يبدو  االأم������ر  اأن  ل���ون���د  ك���ام���ّي 

بال�َشعر".

�شاعات العمل الطويلة تزيد من خطر 
الإ�شابة باأمرا�ص مميتة بن�شبة 13 % �ص 23

الأرز البني
وت�شنف حبوب االأرز البني كواحدة من احلبوب الكاملة، 
حيث حتتوي على جميع مكونات النخالة الليفية واجلنني 

املغذي وال�شويداء الغنية بالكربوهيدرات.
ولكن فيما يتعلق باالأرز االأبي�ض، فاإنه يحتوي فقط على 
االأرز  م��ع  باملقارنة  البني،  االأزر  ف���اإن  ل��ذل��ك،  ال�����ش��وي��داء. 
االأب��ي�����ض، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى كمية اأك���رب م��ن االأل���ي���اف وامل���واد 

املغذية وم�شادات االأك�شدة.

ال�سعرات احلرارية
 200 ي���ق���رب م���ن  اأن����واع����ه ع��ل��ى م���ا  ب��ك��ل  ي��ح��ت��وي االأرز 
���ش��ع��ر ح�����راري ل��ك��ل ك���وب ع��ن��د ط��ه��ي��ه، و44 غ���رام���ا من 

الكربوهيدرات.
خم�شة  البني  االأرز  يف  ال��ربوت��ني  حم��ت��وى  يبلغ  ح��ني  يف 

غرامات، بينما يف االأرز االأبي�ض اأربعة غرامات.

كما اأن كمية االألياف يف االأرز االأبي�ض اأقل من غرام واحد، 
بينما الكمية املوجودة يف االأرز البني تراوح من ثالث اإىل 

اأربع غرامات.
وال يوجد �شوى 0.4 غرام من الدهون يف االأرز االأبي�ض، 

و1.7 غرام يف االأرز البني.

لفقدان الوزن
مفيًدا  اخل�����ش��و���ض،  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ي،  االأرز  يعترب   •
ل��ف��ق��دان ال�����وزن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حم���ت���واه ال���ع���ايل من 

الكربوهيدرات.

االألياف  م��ن  عالية  كمية  على  البني  االأرز  يحتوي   •
ب�شبب طبقات النخالة اخلارجية ال�شليمة.

اله�شم،  يف  امل�شاعدة  اإىل  باالإ�شافة  االألياف،  ت�شاعد   •
يوؤدي  الوقت، مبا  اأط��ول من  بال�شبع لفرة  ال�شعور  على 

اإىل القدرة على التحكم يف الوزن.
اإىل  يوؤدي  مما  امل�شغ،  من  مزيًدا  البني  االأرز  • يتطلب 

تناول كميات اأقل.

اأيهما اأف�سل؟
يتمتع االأرز البني مبظهر غذائي اأف�شل من االأرز االأبي�ض، 
لذلك يجب ا�شتخدامه بن�شبة ٪50 على االأقل من الوقت 
الكمية عن  اأال تزيد  ينبغي  االأبي�ض، لكن  االأرز  ب��داًل من 

حوايل ن�شف كوب يف الوجبة الرئي�شية.
ويعترب االأرز، وخا�شة االأرز البني، م�شدًرا غنًيا باالألياف 
واحلديد  وال�شيلينيوم  وامل��ن��غ��ن��ي��ز  االأك�����ش��دة  وم�����ش��ادات 
وع���ل���ى وجه   .B وف���ي���ت���ام���ني  وال���ن���ح���ا����ض  وامل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم 
وم�شتويات  اله�شم  حت�شن  اأن  لالألياف  ميكن  التحديد، 

الكولي�شرول.

 B6 فيتامني
ميكن اأن ي�شعر البع�ض بالقلق اأو احلزن يف بع�ض االأحيان، 
وقد ي�شل االأمر اإىل ا�شطراب يف ال�شحة النف�شية يتطلب 
ريدينغ  باحثون يف جامعة  در�ض  ال�شاأن،  العالج. ويف هذا 
الربيطانية كيف ميكن لفيتاميني B6 وB12 اأن يوؤثرا 
موقع  ن�شره  مل��ا  وف��ق��ا  واالك��ت��ئ��اب،  التوتر  م�شتويات  على 

.Medical News Today

اأطعمة مثل احلم�ض  وB12 يف   B6 فيتامينات  وتوجد 
الفيتامينات  اخ���ت���رب  ال��ب��اح��ث��ني  ف���ري���ق  ل��ك��ن  وال���ت���ون���ة، 

مب�شتويات اأعلى بكثري من تلك املوجودة يف الطعام.
اأن  ميكن   B6 فيتامني  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  نتائج  واأ���ش��ارت 
يكون مفيًدا يف تقليل اأعرا�ض القلق واالكتئاب، حيث �شهد 
ا  امل�شاركون يف الدرا�شة، الذين تلقوا اأقرا�ض B6 انخفا�شً

.MFQو SCAARED كبريا يف اختبارات
للدرا�شة  الرئي�شي  الباحث  فيلد،  ديفيد  قال  جانبه،  من 
النف�ض  علم  يف  ريدينغ  جامعة  كلية  يف  امل�شاعد  واالأ�شتاذ 
اجل�شم   B6 فيتامني  "ي�شاعد  ال�شريرية:  اللغة  وعلوم 
يف  النب�شات  مي��ن��ع  حم���دد  كيميائي  م��ر���ش��ال  اإن��ت��اج  ع��ل��ى 
الدماغ، وتربط درا�شتنا هذا التاأثري املهدئ بتقليل القلق 
االختبار  يف   B6 جمموعة  اأظهرت  كما  امل�شاركني".  بني 
الكت�شاف  امل��ح��ي��ط  "قمع  يف  زي�����ادة  ال��ت��ج��رب��ة  ن��ه��اي��ة  يف 
اأن هذا االختبار  التباين الب�شري"، حيث كتب الباحثون 
بالناقل  مرتبطة  مثبطة  اأ�شا�شية  اآلية  وج��ود  "يناق�ض 
الع�شبي غابا." بينما اأبلغ امل�شاركون يف جمموعة فيتامني 

واالكتئاب. القلق  اأعرا�ض  يف  طفيف  حت�شن  عن   B12
النف�شي،  الطب  ا�شت�شاري  ماكالرين،  ت��وم  دكتور  ق��ال  كا 
ميكن اأن "تكون نتائج الدرا�شة مبثابة ن�شمة هواء منع�ض 
لالأ�شخا�ض الذين يعانون من ا�شطرابات القلق الذين مل 

تكن لديهم خيارات العالجات اجلديدة لفرة طويلة".
لالأ�شخا�ض  مفيدة  الدرا�شة  نتائج  تكون  اأن  وميكن  ه��ذا 
الذين يعانون من القلق اأو االكتئاب بطرق متعددة، حيث 
تتوفر مكمالت فيتامني B6 ب�شهولة دون و�شفة طبية يف 

معظم ال�شيدليات بل وعلى رفوف ال�شوبر ماركت.

خبري بلغة اجل�شد يك�شف 
موؤ�شرات كذب الأطفال

قد نرى اأطفالنا على اأنهم مالئكة 
اأنهم  نعلم  لكننا  مثاليون  �شغار 
عندما  مراوغني  يكونوا  اأن  ميكن 
ي�����ري�����دون ذل�������ك، وم���ه���م���ا ح�����اول 
ذل�����ك، فجميع  ال�����وال�����دان جت��ن��ب 
االأط����ف����ال مي���ار����ش���ون ال���ك���ذب من 

حني الآخر.
وق���د ي��ك��ون م���ن ال�����ش��ع��ب حتديد 
يكذبون،  االأط����ف����ال  ك����ان  اإذا  م���ا 
لغة  خبري  �شتانتون،  داري���ن  لكن 
اجل�شد الذي ميتلك ع�شرين عاماً 
م���ن اخل������ربة، ي��ك�����ش��ف ع���ن بع�ض 
املوؤ�شرات الرئي�شية التي تدل على 
اأن طفلك يكذب، بح�شب �شحيفة 

ذا �شن الربيطانية:
 و�شع اليدين على الفم: يقول 
هذا  و����ش���ع  "مع  داري������ن  اخل���ب���ري 
يف االع��ت��ب��ار، مي��ي��ل االأط���ف���ال اإىل 
القيام ببع�ض االإمياءات الرئي�شية 
اأو يحاولون خداع  يكذبون  عندما 
اإىل  وم����ا  م��ع��ل��م��ي��ه��م  اأو  وال���دي���ه���م 
ذلك، و�شوف يبالغون يف االإمياءات 
يف حماولة ليبدون اأكرث منطقية. 
على �شبيل املثال، قد يخربك اأحد 
االأط���ف���ال ب��ن�����ش��خ��ة م���ن االأح�����داث 
ولكن بعد ذلك على الفور تقريباً 
ي��غ��ط��ي ف���م���ه. وه������ذه ب�������ادرة غري 
من  الكلمات  منع  مل��ح��اول��ة  واع��ي��ة 

الظهور".
ال��رد ال��ف��وري: اإذا اأع��ط��اك طفلك 
الفور، فقد يعني ذلك  اإجابة على 
اأنه يكذب عليك. على �شبيل املثال، 
قد يعني �شوؤال الطفل عما اإذا كان 
ب��ال��ف��ر���ش��اة ورد  اأ���ش��ن��ان��ه  ق��د غ�شل 
يفعل  مل  اأن��ه  �شوؤالك  على  �شريعاً 
ذل���ك ح��ق��اً. وي��ق��ول اخل��ب��ري "هذا 
للخداع  حمراء  عالمة  عام  ب�شكل 
يتوقع  ي���ك���ن  مل  ال�����ش��خ�����ض  الأن 
الوقت  ل���دي���ه  ي��ك��ن  ومل  ال�������ش���وؤال 

للتفكري يف اإجابته".
النظر  بالعينني:  التوا�شل  جتنب 
اإىل االأ�شفل هو �شيء يفعله كل من 
البالغني واالأطفال عندما يخفون 
باخلزي.  ي�����ش��ع��رون  اأو  م���ا  ���ش��ي��ئ��اً 
ن��ك��ذب، نحاول  ك��ب��ال��غ��ني، ع��ن��دم��ا 
الب�شري  االت�����ش��ال  على  احل��ف��اظ 
عندما  الأننا  �شادقون  اأننا  الإثبات 
ال  الكذابني  اأن  تعلمنا  اأطفااًل  كنا 
�شخ�ض  اأع���ني  يف  ال��ن��ظ��ر  ميكنهم 

ما.
تعلم  يعد  لالأ�شفل:  اليدين  و�شع 
اك��ت�����ش��اف ال�����ش��ل��وك امل���خ���ادع على 
ب�شكل خا�ض  مائدة الع�شاء مفيداً 
ل��وج��ه يجعل  الأن االت�����ش��ال وج��ه��اً 
الطفل  واإذا كان  �شلوكهم وا�شحاً. 
بريئاً، ف�شتكون نربة �شوته وا�شحة 
طبيعية  مب�����ش��ت��وي��ات  و�شيحتفظ 
من اإمياءات اليد، اأما الطفل الذي 
يكذب �شيغري نربة �شوته اأو ي�شع 

يديه حتت الطاولة.

خل�شارة الوزن ل داعي لتجنب تناول الأرز.. واإليك ال�شر!

يعترب الأرز طبًقا اأ�سا�سيا يف اأكرث من 100 دولة، وكان غالًبا ما 
ُينظر اإليه على اأنه عدو للج�سم ال�سليم وال�سحي، اإذ مت ت�سويه 
�سمعته باعتباره الطعام الذي يت�سبب يف زيادة الوزن وانتفاخ 

البطن.
عايل  غ���ذاء  بالفعل  ه��ي  ال�سهرية  احل��ب��ة  وه���ذه 

لي�ست  الكربوهيدرات  لكن  الكربوهيدرات، 
اأهم  م��ن  تعترب  فهي  ���س��ارة!.  بال�سرورة 

وفق  والع�سالت،  للعقل  الطاقة  م�سادر 
ما نقله موقع "boldsky" املهتم 

ب�سوؤون ال�سحة.
كما اأن حمتوى الكربوهيدرات 

املطبوخ  الأرز  كوب  ثلث  يف 
اإىل  اإ�سافة  غراما   15 هو 
وج����ود ك��م��ي��ة ���س��غ��رية من 

اأي�سًا،  الدهون  وم��ن  الربوتني 
مما ي�سري اإىل اأنه ميكن اأن يكون خيارا غذائيا �سحيا.

املرتبة  اإن  �شروكوف�شكي  األك�شندر  االأمل���اين  الطبيعي  العالج  اأخ�شائي  ق��ال 
ب�شكل  ال�شغط  توزيع  يتم  ال  حيث  للظهر،  �شديقة  لي�شت  للغاية  ال�شلبة 

مت�شاو، مما يوؤدي اإىل االإ�شابة بال�شد الع�شلي واآالم الظهر.
هي  للظهر  �شديقة  لي�شت  للغاية  الطرّية  املرتبة  اأن  �شروكوف�شكي  واأ�شاف 
االأخرى، نظراً الأنها �شرعان ما تهبط عند اال�شتلقاء عليها، ومن ثم ال توفر 

دعماً كافياً للظهر، مما يت�شبب يف االإ�شابة باآالم الظهر.
الوقت نف�شه على �شحة الظهر، ينبغي  وللتمتع بنوم هانىء واحلفاظ يف 

لذا  للغاية.  �شلبة  ولي�شت  ج��داً  طرية  لي�شت  مرتبة  اختيار 
وذلك  �شرائها،  قبل  املتجر  يف  املرتبة  جت��رب��ة  ينبغي 

من خالل اال�شتلقاء عليها ملدة ربع �شاعة 
تقريباً من اأجل التحقق من اأن الظهر 
ي�شتلقي عليها ب�شكل م�شتقيم ومريح. 
اأن تكون املرتبة اأط��ول من  كما ينبغي 

قامة املرء مبا ال يقل عن 20 �شم.
بعد  املرتبة  تغيري  ينبغي  ع��ام،  وب�شكل 

مرور 8 اإىل 10 �شنوات بغ�ض النظر عن 
درجة �شالبتها وخامتها.

»املرتبة« ال�شلبة للغاية 
لي�شت �شديقة للظهر
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�ش�ؤون حملية

اأول هاكاثون اإماراتي مب�ساركة جمتمعية نظمته دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي

فوز 4 م�شاريع مبتكرة للفرق امل�شاركة يف هاكثون دبي للمواهب، لتطوير حلول اإبداعية تهدف اإىل حتويل اإمارة دبي اإىل عا�شمة حا�شنة للمواهب
امل�شتقبل التحديات و�شناعة  التغلب على  ال�شباب يف  بدور  وتوؤمن  واملواهب  للعقول  واأ�شبحت حا�شنة  التخ�ش�شات،  واملبدعني يف خمتلف  املوهوبني  باأبنائها  تتميز  الإمارات  الفال�شي:  • عبد اهلل 

انطالق دورة الغو�ش لطلبة الربامج ال�شيفية يف �شرطة دبي

•• دبي-الفجر:

املوارد  دائ��رة  نظمته  ال��ذي  للمواهب  دب��ي  هاكثون  ختام  يف 
التي  املواهب  �شبع فرق من  دب��ي، قدمت  الب�شرية حلكومة 
تدر�ض وتعمل وتعي�ض يف دبي، 7 م�شاريع مبتكرة، ت�شهم يف 
تطوير عدة قطاعات يف دبي، وت�شتقطب املزيد من املواهب 

للعمل والعي�ض يف دبي.
واأخ����ت����ارت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل��وؤل��ف��ة م���ن 9 خم��ت�����ش��ني من 
م�شاريع   4 اأف�شل  دب��ي  يف  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني 
حلول  لتطوير  لتبنيها،  املخت�شة  اجلهات  اإىل  رفعها  �شيتم 
اإىل عا�شمة حا�شنة  دبي  اإم��ارة  اإىل حتويل  اإبداعية تهدف 

للمواهب، 
لقطاع  العام  االأم��ني  م�شاعد  م��ريان  عائ�شة  �شعادة  وكرمت 
االإدارة اال�شراتيجية واحلوكمة يف االأمانة العامة للمجل�ض 
الفائزة،  االأرب��ع��ة  امل�شاريع  اأ�شحاب  دب��ي،  الإم���ارة  التنفيذي 
 3 اأم  FLAM، وم�شروع فريق  وهي: م�شروع فريق فليم 
اإل  M3L، وم�شروع فريق �شاجا SAGA وم�شروع فريق 
تي TEA، والتي ركزت على توفري قاعدة معلومات �شاملة 
عن املواهب املتميزة احلالية واملطلوبة والتي تتمتع بخربات 
م�شتفيدة  للمواهب،  عا�شمة  دب��ي  مكانة  من  وتعزز  عاملية 
جلذب  دب��ي  بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  التحتية  البنية  م��ن 
املزيد من روؤو�ض االأموال اإىل دبي، باعتبارها مركزاً الأف�شل 

ال�شركات العاملية.
العاملة  الوطنية  الكوادر  من  نخبة  الهاكاثون،  يف  و�شارك 

املواهب  من  وجمموعة  واخل��ا���ض،  احلكومي  القطاعني  يف 
م��ن خريجي  وع���دد  االأول���وي���ة،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  العاملة 
اإمارة  املقيميني يف  ل��الأع��م��ال، وع���دد م��ن  م��در���ش��ة ه��ارف��رد 
دبي والذين ميثلون خمتلف الفئات العمرية، من اخلرباء 
اآل��ي��ة عمل  لو�شع  وذل��ك  ال��ق��رار،  واأ���ش��ح��اب  واالقت�شاديني 
امل��واه��ب م��ن داخ��ل وخارج  تدعم توجه مدينة دب��ي جل��ذب 

دولة االإمارات.
مدير  الفال�شي،  زاي��د  ب��ن  علي  اهلل  عبد  ل�شعادة  كلمة  ويف 
عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، وجهها للم�شاركني 
يف الهاكثون اأكد اأن القيادة الر�شيدة لدولة االإم��ارات وعلى 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رعاية  على  احلر�ض  اأ�شد  اهلل"  حتر�ض  "رعاه  دب��ي  حاكم 
املجاالت، وتقدم  املوهوبني واملتميزين واملبتكرين يف جميع 
ويجعلهم  م��واه��ب��ه��م  وي�شقل  ق��درات��ه��م  ينمي  م��ا  ك��ل  ل��ه��م 
يحلقون يف ف�شاءات النجاح والتميز، وتعمل على بناء قاعدة 

قوية من املواهب الوطنية يف خمتلف القطاعات.
واملبدعني  امل��وه��وب��ني  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  تتميز  االإم������ارات  اإن  وق���ال 
للعقول  حا�شنة  اأ�شبحت  حيث  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف 
واملواهب ومنوذجاً يف هذا املجال، اإمياناً منها بدور ال�شباب 
تهدف  اإذ  امل�شتقبل،  و���ش��ن��اع��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  التغلب  يف 
ال�شتقطاب  امل��ث��ل��ى  البيئة  اأ���ش�����ض  لر�شيخ  االإم�����ارات  روؤي����ة 
املتزايدة  باحتياجاته  العمل  �شوق  لرفد  ال��الزم��ة  امل��واه��ب 

والتميز  النجاح  االإب��داع، وحتقيق  على  القادرة  العقول  من 
التنمية االقت�شادية  التطلعات الطموحة مل�شتقبل  ومواكبة 

يف االإمارات.

جل�سات وور�ش تدريبية
ومت خالل الهاكثون الذي مت تنظيمه ح�شورياً وافرا�شياً 
لنمو  املمكنة  احللول  لبحث  تدريبية  وور���ض  جل�شات  عقد 
وازدهار القطاع االإبداعي يف دبي، وزيادة جاذبيتها للمواهب 
واملبدعني وكذلك امل�شتثمرين ورواد االأعمال، واال�شتثمارات 
وتخلل  االإب��داع��ي،  القطاع  يف  والعاملية  واالإقليمية  املحلية 
لتوفي��ر  الهاكاثون  خ��رباء  قبل  من  توجيهية  جل�شات  ذلك 
الف��رق  وتوجي��ه  ال��الزم��ة،  وال��ب��ي��ان��ات  املهني��ة  املعلوم��ات 
امل�ش��اركة نحو طرق ط��رح االأف��كار وتطوي��ر احلل��ول اخلا�ش�ة 
االآخري  ال��ي��وم  ويف  ب��ال��ه��اك��اث��ون،  اخل��ا���ش��ة  للتحديات  به�م 
والتح�شي�ر  االإع�داد  عل�ى  العمل  فرق  تدريب  مت  للهاكثون 
املتعلق�ة  البيان�ات  كافة  ومراجعة  النهائ�ي،  للع�ر�ض  اجليد 

بالع�ر�ض.

حلول اإبداعية لأربع حتديات
للمواهب"  دب��ي  "هاكثون  يف  امل�شاركة  العمل  ف��رق  ورك���زت 
ع��ل��ى اإي���ج���اد ح��ل��ول ل��ل��م��ح��ور ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ه��اك��اث��ون الذي 
مبنية  مدينة  اإىل  دب��ي  مدينة  حت��وي��ل  كيفية  ح��ول  ي���دور 
تطوير  على  الفرق  لعمل  باالإ�شافة  امل��واه��ب،  اقت�شاد  على 
اأخ��رى متثلت  اإبداعية الأرب��ع حتديات فرعية مكثفة  حلول 

ودولياً،  حملياً  امل��واه��ب  وا�شتقطاب  ا�شتك�شاف  كيفية  يف: 
اإمارة دبي، وكيفية  املحلية مل�شلحة  املواهب  وكيفية تطوير 
االإ�شتفادة من املواهب يف قطاعات ذات اأولوية، واأخرياً كيفية 
املحافظة على املواهب ذات االأولوية، اإذ قامت جلنة التحكيم 
حيث  اإل��ي��ه��ا،  التو�شل  مت  التي  واحل��ل��ول  امل��ب��ادرات،  بتقييم 
املخرجات  من  ع��دد  لتحقيق  للمواهب  دب��ي  هاكثون  ي�شعى 
مالمح  حتديد  يف  ت�شهم  اأف��ك��ار  تطوير  منها:  والتو�شيات 
اقت�شاد املواهب اخلا�ض باإمارة دبي، وتكوين قاعدة بيانات 

الأغرا�ض  ل��دب��ي  االأول���وي���ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  للموهوبني 
راأي  ت�شمني  وك��ذل��ك  احل��اج��ة،  عند  والتفعيل  اال�شت�شارة 
�شكان اإمارة دبي يف خطة عمل دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
الرعاة  ت��ك��رمي  للمواهب  دب��ي  ه��اك��ث��ون  خ��ت��ام  دب���ي. ومت يف 
الهاكثون، وهم: موؤ�ّش�شة  الذين كان لهم دور بارز يف جناح 
هارفارد  كلية  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  للم�شتقبل،  دبي 
معهد  و  االأع��م��ال،  وري��ادة  العاملي  االبتكار  �شركة  لالأعمال، 

مهند�شي الكهرباء واالإلكرونيات.

•• دبي-الفجر:

ينظمها  التي  التخ�ش�شية،  الغو�ض  دورة  فعاليات  انطلقت 
االإدارة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  دب���ي  ال����دويل ب�شرطة  م��رك��ز ح��م��اي��ة 
ال�شيفية  الطالبية  الربامج  �شمن  واالإنقاذ،  للنقل  العامة 
اأمن  )�شيفنا  �شعار  حتت  �شنوياً  دب��ي  �شرطة  تنظمها  التي 
املتميزة  ال��دورات  من  تعد  والتي  وقيادة(،  و�شعادة...ابتكار 
واحد،  ل�شهر  وت�شتمر  امل�شاركني،  الطالب  لدى  والتفاعلية 

املختلفة،  وط��رق��ه  ال��غ��و���ض  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  على  فيها  ي��ت��درب��ون 
با�شتخدام  ال��غ��و���ض  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ت��دري��ب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

اأ�شطوانات الهواء يف امل�شابح، ويف اأعماق البحار.
مركز  م��دي��ر  اخل��ي��اط،  مطر  ح�شن  ع��ب��داهلل  العقيد  وق���ال 
باأن الطالب املتقدم لدورة الغو�ض يخ�شع  ال��دويل،  حماية 
الأ�شا�شيات  اإجادته  من  للتاأكد  ال�شباحة  الختبار  البداية  يف 
�شرطة  م��رك��ز  اإىل  ُي��ح��ال  بنجاح  اج��ت��ي��ازه  وب��ع��د  ال�شباحة، 
دبي ال�شحي الإج��راء الفح�ض الطبي للتاأكد من جاهزيته 

ولياقته البدنية، وخلوه من اأي اأمرا�ض قد تعيق انخراطه 
يف الدورة.

واأ�شاف:" بعد اإجراء الفحو�شات يتجمع الطالب يف االإدارة 
الغو�ض،  اأ�شا�شيات  تعلم  يف  للبدء  واالإن��ق��اذ  للنقل  العامة 
تتناول  ن��ظ��ري��ة  حم��ا���ش��رات  االأول  االأ���ش��ب��وع  ي�شمل  ح��ي��ث 
التعرف على مبادئ الغو�ض، وكيفية التكيف حتت املاء مع 
الغو�ض  يف  املتبعة  واالإج���راءات  التخاطب،  وكيفية  املعدات، 
امل�شبح  اإىل  النزول  الطالب قبل  �شيتعرف  كما  الزميل،  مع 

على بيئة الغو�ض، وكيفية ال�شيطرة على امل�شاكل "اإذا تطلب 
الغو�ض و كيفية تنف�ض  ذلك"، كما �شيتعلمون على معدات 
معدات  ا�شتخدام  واأ�شاليب  �شليم،  ب�شكل  االأعماق  يف  الهواء 

الغو�ض والتاأكد من �شالحيتها.
 ١٢ يف  ب����داأ  ال����ذي  ال��ط��الب��ي  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  اأن   يذكر 
اأغ�شط�ض يقام بالتعاون مع موؤ�ش�شة   11 يوليو ويختتم يف 
االإمارات للتعليم املدر�شي وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية 
للعديد  باالإ�شافة  الريا�شي،  دب��ي  جمل�ض  وجمل�ض  بدبي، 

من ال�شركاء من االإدارات العامة ومراكز ال�شرطة، مب�شاركة 
21 جن�شية،  وط��ال��ب��ة مي��ث��ل��ون  ط��ال��ب   1300 م��ن  اأك����رث 
ويت�شمن الربنامج تدريبات ع�شكرية، ريا�شية، حما�شرات 
نوعية ومعرفية وزيارات للعديد من املواقع التعليمية ذات 
ودورة  الغو�ض،  ك��دورة  تخ�ش�شية  ل���دورات  اإ�شافة  ال�شلة، 
لرعاية اخليل، ودورة يف االإدارة العامة للتحريات واملباحث 
للدراجات  واأخ����رى  الواعد"،  "املتحري  ب��ع��ن��وان  اجلنائية 

الهوائية و�شابط امل�شتقبل.

�شرطة اأبوظبي تطلق فئة جديدة من لوحات 
اأرقام املركبات الكال�شيكية

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
اأرقام   الفئة اجلديدة من  اأبوظبي 
للمركبات   الكال�شيكية   اللوحات 
مميز،  بت�شميم  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
����ش���م���ن امل���������ش����اع����ي ال���ت���ط���وي���ري���ة 
جلمهور  امل����ق����دم����ة  ل����ل����خ����دم����ات 
التنويع  على  وحر�شاً  املتعاملني، 
ال�شيارات  اأرق���ام  لوحات  اأ�شكال  يف 

مبا يلبي خمتلف االأذواق.
واأعلن اللواء اأحمد �شيف بن زيتون 
العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  امل���ه���ريي  
املركزية  انه �شيتم البدء  ب�شرف 
اجلديدة  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  ال��ل��وح��ات 
من  اعتباراً  اقتنائها،  للراغبني يف 
االأول من �شهر اأغ�شط�ض 2022، 
ع����ن ط���ري���ق امل����وق����ع االل����ك����روين 
اإ�شعاد  م��راك��ز  و  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
املتعاملني التابعة ملديرية ترخي�ض 
اهتمام  واأك��د   ، واالآليات  ال�شائقني 
امل�شتمر  وحر�شها  اأبوظبي  �شرطة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني  وتلبية  اإ����ش���ع���اد  ع��ل��ى 

احتياجاتهم، وحتقيق توقعاتهم. 
الربيك  حم���م���د  ال���ع���ق���ي���د  وق�������ال 
ترخي�ض  مديرية  مدير  العامري 

بقطاع  واالآل�������ي�������ات  ال�������ش���ائ���ق���ني 
�شرطة  اأن  امل���رك���زي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اال�شتمرار  على  ابوظبي  حري�شة 
يف تطبيق  منهجية التطوير  التي 
تتبناها قيادتنا الر�شيدة بالركيز  
العمل   وال����ري����ادة يف  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى 
مقايي�ض  اأف�شل  ووف���ق  احلكومي 
اجلودة واأحدث املمار�شات العاملية.

اجل���دي���د   ال���ت�������ش���م���ي���م  اأن  وذك��������ر 
م�شتوحى  من الت�شاميم القدمية  
املركبات والتي  مت  الأرق��ام لوحات 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا داخ����ل ال���دول���ة  وذلك 
بعد اأخذ راأي اجلمهور وا�شتطالع  

اآرائ���ه���م وم��ق��رح��ات��ه��م الف��ت��اً  اإىل 
املركبة  لت�شنيف  م��ع��اي��ري  وج����ود 
على اأنها كال�شيكية اأهمها اأن يكون 
عمرها 30 �شنة اأو اأكرث، وا�شتيفاء 

اإجراءات الفح�ض الفني.
ترخي�ض  م��دي��ري��ة  ح��ر���ض  واأك�����د 
موا�شلة   على  واالآليات   ال�شائقني 
ب���ا����ش���ت���م���رار  نحو  جم����ه����ودات����ه����ا 
باخلدمات  املتعاملني  ر�شا  تعزيز 
املقدمة، والتنويع يف اأ�شكال لوحات 
امل��رك��ب��ات مب��ا يلبي خمتلف  اأرق���ام 
اأعلى معايري اجلودة  االأذواق وفق 

والتميز.

املخيم ال�شيفي يف مكتبات دبي العامة ينطلق اليوم مع معر�ش م�شاحب للكتب امل�شتعملة يف مكتبة حتا 
 •• دبي –الفجر: 

ينطلق اليوم املخيم ال�شيفي يف مكتبات دبي العامة ومعر�ض 
حتا للكتاب امل�شتعمل امل�شاحب له والذي تطلقه هيئة الثقافة 
حتا  مكتبة  يف  االأوىل  للثقافة" للمرة  "دبي  دبي  يف  والفنون 
وي�شتمر حتى نهاية املخيم يف 28 اأغ�شط�ض  اجلاري 2022.  
و�شمن برنامج هذا العام، �شياأخذ املخيم ال�شيفي على مدار 
اأيامه ال�شغار واليافعني من 5 اإىل 15 عاماً يف رحلة ا�شتثنائية 
مبا  املبتكرة،  االأن�شطة  من  باقة  عرب  والرفيه  االإب���داع  من 
عائ�شة  االإماراتية  الفنانة  واالإبداع" مع  "الر�شم  ور�شة  فيها 
احلمراين، و"ال�شفر عرب الفن" التي �شتحّلق بهم اإىل اأعمال 
"موجة  ول��وح��ة  دندور"  "معبد  ل��وح��ة  مثل  ���ش��ه��رية؛  عاملية 
الفنون  من  "مامان" وغريها  العظيمة" ومنحوتة  كاناغاوا 
التفاعلية  القرائية  اجلل�شات  جانب  اإىل  العظيمة.  املعا�شرة 
املتنوعة واملمتعة مع االأديبات بدرية ال�شام�شي، ونورة خوري 

ونادية النجار ووفاء ال�شام�شي وعفراء حممود.
ويتوا�شل الربنامج اأي�شاً مع ور�ض الكتابة االإبداعية، وور�ض 
�شناعة  ف��ن��ون  خاللها  ال�شغار  �شيتعلم  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  امل��ه��ن 
ال�شجاد وتزيينها بحياكة قطع من القما�ض، و�شنع طاولة من 
اخل�شب وتن�شيق الورود و�شناعة ال�شموع والعطارة وال�شابون 
وتزيني الكعك و�شناعة قوالب التريازو، والكثري من االأن�شطة 
التي �شتتيح لهم اإطالق العنان ملخيالتهم وتطوير مهاراتهم، 

وتدخل البهجة اإىل قلوبهم.
"معر�ض حتا  كما يرافق فعاليات املخيم الن�شخة االأوىل من 
الكتب  م��ن  وا�شعة  جمموعة  يقدم  ال��ذي  امل�شتعمل"  للكتاب 
باأ�شعار رمزية تراوح بني درهمني وخم�شة دراهم  امل�شتعملة 
الكتاب يف متناول اجلميع، مبا ي�شهم  وع�شرة دراه��م؛ ليكون 
وتعزيز  بالكتاب  االهتمام  وت�شجيع  واملعرفة،  الثقافة  ن�شر  يف 

اأعمارهم  مبختلف  املجتمع  �شرائح  جميع  بني  القراءة  �شغف 
لتكون اأ�شلوب حياة لديهم، و�شواًل اإىل تاأ�شي�ض جمتمع قارئ. 
ويتم تنظيم املعر�ض بال�شراكة مع اإحدى اجلهات اخلريية يف 

االإمارة لال�شتفادة من ريع املعر�ض يف اأعمال اخلري.
عددها  ي�شل  الكتب  م��ن  متنوعة  باقة  املعر�ض  وي�شتعر�ض 

رواد  حاجة  لتلبية  وذلك  وال�شغار،  للكبار  كتاباً   2588 اإىل 
االأطفال  فيها ق�ش�ض  املعرفة، مبا  املكتبة من جميع �شنوف 
والروايات العربية والكتب الدينية، وكتب يف القانون وال�شعر 
والطب والتعليم والتكنولوجيا واملالية والتاريخ، و�شتى اأنواع 

املعارف.
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الذين  اأولئك  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  تو�سلت 
يعملون لوقت اأطول من �ساعات العمل العتيادية، 

يتعر�سون خلطر اأكرب لالإ�سابة مبر�ش مميت.
اإن   )BHF( وتقول موؤ�س�سة القلب الربيطانية
العمل ل�ساعات طويلة يوؤدي اإىل �سغوط اإ�سافية 
باأمرا�ش  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  تزيد  اأن  ميكن 

القلب.

وت�شري اأمرا�ض القلب اإىل جمموعة من احلاالت التي يتم 
فيها حظر اأو تعطل اإمداد القلب بالدم ، مما قد يوؤدي اإىل 
االأ�شباب  اأن  الربيطانية  القلب  موؤ�ش�شة  وتو�شح  ال��وف��اة. 
االأكرث �شيوعا الأمرا�ض القلب، تت�شمن التدخني والكحول 
وزيادة الوزن وارتفاع الكولي�شرول. وتقول اأي�شا اإن االإجهاد 

ميكن اأن يلعب دورا رئي�شيا.
 The يف  ع��ام��ة  طبيبة  راي،  اأجن��ي��ال  ال��دك��ت��ورة  وك�����ش��ف��ت 
اأن �شاعات العمل   ،London General Practice
القلب  "ا�شطرابات  قائلة:  القلب،  ب�شحة  اأي�شا  ترتبط 
ميكن اأن تتاأثر بالعمل ل�شاعات طويلة. واأظهرت الدرا�شات 
لنظم  تعر�شنا  خطر  م��ن  يزيد  طويلة  ل�شاعات  العمل  اأن 
القلب غري الطبيعي مثل الرجفان االأذيني وبالتايل ال�شكتة 
اأو  �شاعة   55 ك��ان  اإذا  م��رة   1.4 يزيد  واخلطر  الدماغية. 
 40 اإىل   35 اأك���رث يف االأ���ش��ب��وع م��ق��ارن��ة مب��ن يعملون م��ن 

�شاعة".
اجلهاز  يف  خلل  اإىل  ت���وؤدي  الطويلة  "ال�شاعات  واأ���ش��اف��ت: 
الالاإرادية  االأف��ع��ال  يف  يتحكم  ال���ذي  ال�����الاإرادي  الع�شبي 

للكائن".
وب�شكل اأكرث حتديدا، قالت راي اإن خطر االإ�شابة باأمرا�ض 
بال�شكتة  االإ���ش��اب��ة  وخ��ط��ر   13% بن�شبة  ي��رت��ف��ع  ال��ق��ل��ب 
ل�شاعات  العمل  ح��ال��ة  يف   33% بن�شبة  يرتفع  الدماغية 

طويلة.
وحللت الدرا�شة التي اأ�شار اإليها الدكتور راي �شحة 85494 
من الرجال والن�شاء العاملني، مبتو�شط عمر 43 عاما، ومل 
ي�شجلوا اإ�شابة بالرجفان االأذيني، وهو معدل �شربات قلب 

غري منتظم اأو �شريع.
كما مت تقييم �شاعات عملهم، ثم بعد 10 �شنوات وقع فح�ض 

حاالتهم ال�شحية مرة اأخرى.
ل�شاعات  عملوا  الذين  "االأفراد  اأن:  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
ط��وي��ل��ة ك��ان��وا اأك���رث ع��ر���ش��ة ل��الإ���ش��اب��ة ب��ال��رج��ف��ان االأذيني 

مقارنة ب�شاعات العمل العادية".
اأن��واع عدم  اأك��رث  هو  االأذيني  "الرجفان  الباحثون:  واأو�شح 
العديد  تطوير  يف  وي�شاهم  �شيوعا  القلب  �شربات  انتظام 

الدماغية  ال�شكتة  م��ث��ل  ال�شلبية،  ال�شحية  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن 
ال��ق��ل��ب واخل�����رف م��ت��ع��دد االح���ت�������ش���اءات. واأمرا�ض  وف�����ش��ل 
وارتفاع �شغط  التنف�شي  الدموية واجلهاز  واالأوعية  القلب 
للرجفان  خطر  عوامل  هي  االأي�شر  البطني  وت�شخم  ال��دم 

االأذيني".
يعملون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  اأن  نتائجنا  "اأظهرت  وت��اب��ع��وا: 
لتطوير   40% بن�شبة  عر�شة  اأك��رث  كانوا  طويلة  ل�شاعات 
عدم انتظام �شربات القلب مقارنة ب�شاعات العمل العادية. 

ونظرا الأن هذا االرتباط يبدو م�شتقال عن عوامل اخلطر 
امل��ع��روف��ة ل��ل��رج��ف��ان االأذي���ن���ي، ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل م��زي��د من 
البحث لتحديد االآليات الكامنة وراء االرتباط بني �شاعات 

العمل الطويلة والرجفان االأذيني".
اململكة املتحدة والدمنارك  امل�شاركون يف الدرا�شة من  وكان 

وال�شويد وفنلندا.
وت�سمل الأعرا�ش ال�سائعة لأمرا�ش القلب ما يلي:

- اأمل يف ال�شدر

- اأمل اأو �شعف اأو خدر يف ال�شاقني و/ اأو الذراعني
- �شيق التنف�ض

- �شربات قلب �شريعة جدا اأو بطيئة، اأو خفقان القلب
- ال�شعور بالدوار اأو الدوخة اأو االإغماء

- اإعياء
- تورم االأطراف

اإىل  اأي�شا  وال�شكري  ال��دم  ارت��ف��اع �شغط  ي��وؤدي  اأن  - ميكن 
زيادة خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب

توؤدي اإىل خلل يف اجلهاز الع�سبي الالاإرادي

�شاعات العمل الطويلة تزيد من خطر الإ�شابة باأمرا�ش مميتة بن�شبة 13 %

درا�شة: املو�شيقى قد تكون مفتاح حت�شني الذاكرة
ت������������و�������������ش������������ح م������������������دي������������������رة خم������ت������رب 
 Northeastern's Music
 Imaging and Neural
 Psyche املو�شيقية   Dynamics
باملو�شيقى  يتعلق  �شيئا  هناك  اأن   ،Loui
ال�شمع  الوظيفي بني نظام  االت�شال  وهو 
ون���ظ���ام امل����ك����اف����اآت، وه�����ذا ه���و ال�����ش��ب��ب يف 
امل��و���ش��ي��ق��ى خ��ا���ش��ة ج���دا وق�����ادرة على  اأن 
ال��وظ��ائ��ف املعرفية  اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه 
التي تبدو عامة جدا والتي اأ�شبحت فجاأة 
باخلرف  امل�شابني  باالأ�شخا�ض  من�شغلة 

الذين ي�شمعون املو�شيقى".
جاءت فكرة اإجراء هذا البحث من جتارب 
رعاية  دور  يف  امل��و���ش��ي��ق��ى  ع����زف  يف  ل����وي 
الذين  االأ���ش��خ��ا���ض  اأن  ت��ذك��رت  امل�����ش��ن��ني، 
اأو جملة  فكرة  اإن��ه��اء  ع��ادة  ي�شتطيعون  ال 

يبداأون يف الغناء مع اأغنية كانت تعزفها.
البحثي  فريقها  يتكون  ال��ت��ي  ل��وي  ت��ق��ول 
اأع�شاب  واأطباء  من معاجلني مو�شيقيني 
اأن  "يبدو  ال�شن:  لكبار  نف�شيني  واأط��ب��اء 
الطريقة  ب��ه��ذه  ال��دم��اغ  ت�شغل  املو�شيقى 

التي تختلف عن اأي �شيء اآخر".

ك����ان ل����دى ال���ف���ري���ق جم��م��وع��ة م���ن كبار 
ال�������ش���ن م����ن م��ن��ط��ق��ة ب���و����ش���ط���ن، ت�����راوح 
89 عاما، ي�شتمعون  54 و  اأعمارهم بني 
على  يوميا  �شاعة  مل��دة  ت�شغيل  قائمة  اإىل 
اأ�شابيع، كلف لوي امل�شاركني  مدار ثمانية 
بتدوين ردودهم على املو�شيقى بعد ذلك، 
قام فريقها بفح�ض اأدمغة امل�شاركني قبل 

وبعد لقيا�ض ا�شتجاباتهم الع�شبية.
للغاية،  خم�ش�شة  الت�شغيل  ق��وائ��م  كانت 
االأغ�����اين املختارة  وت�����ش��م جم��م��وع��ة م��ن 
ل���ل���م�������ش���ارك���ني وم����زي����ج����ا م�����ن االأغ��������اين 
الكال�شيكية والبوب والروك التي اختارها 
فريق البحث، باالإ�شافة اإىل ذلك ت�شمنت 
اأن�شاأها  جديدة  موؤلفات  الت�شغيل  قوائم 
اأ���ش��ت��اذ املو�شيقى امل�����ش��ارك يف  ه��وب��رت ه��و، 
امل�شاركون  وقيم  اإي�����ش��رن،  ن��ورث  جامعة 
بها  ا�شتمتاعهم  بناء على مدى  اأغنية  كل 

ومدى معرفتها.
تقول لوي: "اأهم در�ض تعلمناه من املعالج 
واحد  مقا�ض  يوجد  ال  اأن��ه  هو  باملو�شيقى 
املو�شيقى  م��ن  ن���وع  الأي  اجل��م��ي��ع  ينا�شب 

يعمل ب�شكل اأف�شل".
يف  امل���و����ش���ي���ق���ى  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  اك���ت�������ش���ف 
���ش��م��ع��ي��ا لق�شرة  االأ����ش���ا����ض خ��ل��ق��ت م�����ش��ارا 
املكافاأة  االإن�����ش��ي، م��رك��ز  ال��ف�����ض اجل��ب��ه��ي 
الف�ض  ق�شرة  اأن  ل��وي  تو�شح  ال��دم��اغ،  يف 
املناطق  من  "واحدة  هي  االإن�شي  اجلبهي 

الوظيفي  واالت�شال  ن�شاطها  تفقد  التي 
االأ�شخا�ض  يف  وخا�شة  ال�شن،  كبار  ل��دى 

امل�شابني باخلرف".
عادة ما تن�شط املو�شيقى املاألوفة واملحبوبة 

اأكرث،  وتكافئ  ال�شمعية  املناطق 
التي  امل���و����ش���ي���ق���ى  ق���دم���ت 

اخ����ت����اره����ا امل�������ش���ارك���ون 
باأنف�شهم ات�شاال اأقوى، 
بح�شب نتائج االختبار.

تكون  "قد  ل��وي:  تقول 
املركزية  االآلية  هي  هذه 

ال�����دم�����اغ  يف  ي�����ح�����دث  مل������ا 
عندما ت�شتمع اإىل املو�شيقى 

املو�شيقى  اإىل  ت�شتمع  وعندما 
واهتماما  ومثابرة،  با�شتمرار، 

خالل فرة التدخل".
ووفقا ل� لوي ، فاإن قدرة املو�شيقى 

ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة ال��ن��ا���ض، وخ��ا���ش��ة كبار 
ال�شن موثقة جيدا،ولكن كيف واإىل اأي 

ت�شاعد  اأن  للمو�شيقى  مدى ميكن 
والوظيفة  ال��ذاك��رة  حت�شني  يف 

االإدراك���ي���ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة غري 
تاأمل لوي  معروف كثريا. 

يف تو�شيع نطاق درا�شتها 
ل���ت�������ش���م���ل اآخ������ري������ن 

ي�شتفيدون  ق�����د 
م���������ن ال������ع������الج 

البالغني  م���ث���ل  ب���امل���و����ش���ي���ق���ى 
امل�������ش���اب���ني ب���ا����ش���ط���راب���ات 

م����ع����رف����ي����ة وت���ن���ك�������ش���ي���ة 
ع�شبية.

قدم بحث جديد نظرة حول كيفية تغيري املو�سيقى مل�سارات الدماغ ل �سيما عند كبار ال�سن، الذين ي�ستمعون اإىل املو�سيقى املف�سلة لديهم.
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العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2282/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 76١

والر�شوم  دره��م   )53.583.٢٢( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�شي 

ال�شركة/عبدالرحمن  - مدير  ���ض.ذ.م.م  دلهي موغال  :  ١- مطعم وحلويات  اإعالنه  املطلوب 
حممود حاجي  - �شفته : متنازع �شده 

مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )53.583.٢٢( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة  امل��واف��ق:8/4/٢0٢٢  بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
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 االأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2827/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم ١8

واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )١79١8١.١3( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:�شركة بيت البرجي الطبية �ض.ذ.م.م - فرع دبي
ام هرير - مبنى املخاوي - �شقة ٢١5 - مقابل  ام��ارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �شارع  عنوانه:االمارات - 

نادي الن�شر
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري

املطلوب اإعالنه :  ١- فهد �شليمان �شعيد املري   -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:٢0٢٢/6/١5 يف الدعوى املذكورة اعاله/ 
املدعي �شركة بيت البرجي الطبية �ض.ذ.م.م - فرع دبي بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه/  
فهد �شليمان �شعيد املري واخل�شمة املدخلة/رمي فهد �شليمان �شعيد املري ، مت�شاممني بان ي�شددا للمدعية مبلغ 
التام والزمتهما  ال�شداد  تاريخ ٢0٢١/١١/١6 وحتى  اعتبارا من  املبلغ  �شنويا على ذلك  )١79.١8١.١3( وفائدة ٪5 
بر�شوم الدعوى وم�شاريفها ومبلغ الفني درهم اتعاب حماماة ورف�شت مازاد على ذلك من طلبات، حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2811/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 6١00/٢0٢١ اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )39354.40( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ايه ار �شي ميتال م.م.ح
عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�شا�ض - �شقة 

504
املطلوب اإعالنه : ١- حممد عبدالوا�شع برال�ض عبدالرحمن - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعالن : قد 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  التنفيذ  به وقدره )39354.40( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3864/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم ٢٢7

ب�شداد   ، العمالية رقم 947٢/٢0٢١ عمايل جزئي  الدعوى  ال�شادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
املبالغ املنفذ به وقدرها )١4946١.03( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف ور�شم التنفيذ .

طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع ابوظبي - فرع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بزن�ض 

- �شقة 38 - 3804 - االمارات للعطالت - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي
AE630260001014644251201

املطلوب اإعالنه : ١- احمد ها�شم احمد ها�شم الها�شمي - �شفته : منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�شوع االإع��الن : قد 
وقدره )١4946١.3( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7891/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ١3٢٢/٢0١9 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )340١38٢.١6( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب التنفيذ : بنك دبي اال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة
عنوانه:االمارات  - امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بجوار دوار ال�شاعة - بناية بنك دبي اال�شالمي - 

الدور ال�شاد�ض - االدارة القانونية
ذ.م.م(  العائالت  �شوبرماركت  ايلمبارام�شريي حممد )كفيل مديونية/�شركة   -١ : اإعالنهما  املطلوب 

٢- �شركة �شوبرماركت العائالت ذ.م.م - �شفتهما: منفذ �شدهما
مو�شوع االإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )349306٢.١6(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
MOJAU_2022- 0079867 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ال�شيد/فاتيح �شري حممد يار باك�شتاين اجلن�شية واحمل بطاقة  ليكن معلوما للجميع بانني 
ح�شتي  من   %25 عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،  784197825329846 رقم  هوية 
البالغة 100% ، يف الرخ�شة امل�شماه/ج�شر ال�شجعة ل�شيانة املولدات الكهربائية والربونية 
، والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة حتت رقم 735695 اىل ال�شيد/�شابر ح�شني عابد ح�شني ، 

باك�شتاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم:784199058519168
ا�شافة �شريك/�شركاء 

2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة  ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000966/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد حممد اأحمد عبد املجيد ح�شن 

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شارون 
جريجيا �شازي�شان ، اجلن�شية هندي ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف : 7574.0
خال  اعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
)١5( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك )م( 
عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0002831 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد �شياء ملقاوالت التك�شية واالر�شيات 
العنوان:95١٢509 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ٢0٢٢/5/٢5 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
كل  ماروف  وادود  ف�شل   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  الدعوىاملذكورة  يف 
جواز  املدعي  بت�شليم  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  :حكمت  بالتايل    ،
�شفره والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واأعفت املدعي من ن�شيبه فيها 

ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000847 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شلفا كومار ج�شنت بينيت جيتا  - جمهول حمل االإقامة 
نعلنكم ان املدعية اجرة ال�شارقة ذ.م.م قد اأقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي:

عليها املدعي  واعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   .1
ومئتان  األفان  درهم   )2274.97( وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  الزام   .2

واربعة و�شبعون درهما و�شبعة وت�شعون فل�شا
التام ال�شداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   .3

املحاماة اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   .4
االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/7/27  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000737 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مادان نور اهلل  - جمهول حمل االإقامة 
نعلنكم ان املدعية اجرة ال�شارقة ذ.م.م قد اأقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي:

عليها املدعي  واعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   .1
وثمامنائة  الف  درهم   )1817.71( وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  الزام   .2

و�شبعة ع�شرة درهم وواحد و�شبعون فل�شا
التام ال�شداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   .3

املحاماة اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   .4
االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/7/28  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70322 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002154 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة البحرية للتاأمني  - جمهول حمل االإقامة 
نعلنكم ان املدعية اجرة ال�شارقة ذ.م.م قد اأقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي:

عليها املدعي  واعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   .1
وت�شعمائة  الفان  درهم   )2965.67( وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  الزام   .2

وخم�شة و�شتون درهما و�شبعة و�شتون فل�شا
التام ال�شداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   .3

املحاماة اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   .4
االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/7/28  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن حكم بالن�شر        

623/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه ١- مركز االمارات العربية لل�شرافة �ض.ذ.م.م - املركز الرئي�شي  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : ا�ض ايه ام ا�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وميثله : عبدالعزيز عبداهلل يو�شف حممد البلو�شي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  ٢0٢٢/6/٢3  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
)املركز  �����ض.ذ.م.م  لل�شرافه  املتحده  العربيه  االم����ارات  مركز  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ل�شالح/ 
الرئي�شي( حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وامل�شاريف  الر�شوم  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  دوالر   )٢06.368.68( وق��دره 
ومبلغ )١000( درهم اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1776/2022/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ :  
طالب االإعالن : م�شنع خال�ض للعطور ذ.م.م وميثلها مديرها عبداخلالق بارودجال  

�شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : ١- �شيخ حممد ا�شلم حممد عبا�ض - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )58395( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  923/2022/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ :  
بارودجال   عبداخلالق  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  للعطور  خال�ض  م�شنع   : االإع���الن  طالب 

�شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : ١- عبداللطيف حمي الدين - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١08845( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ 
ر�شوم خلزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2527/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم ٢30

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ ال�شيكات ارقام )00١5٢4( باجمايل مبلغ وقدره )٢١6.466.69( درهم وامل�شحوب على 
ح�شاب املطلوب �شدها لدى البنك العربي املتحد القوز - دبي - وال�شيك الثاين رقم )00١5٢3( درهم باجمايل 
مبلغ وقدره )١٢٢.83١.46( درهم وامل�شحوب على ح�شاب املطلوب �شدها لدى البنك العربي املتحد وفاء لدين 

جتاري م�شتحق يف ذمة املطلوب �شدها باجمايل مبلغ )339٢98.١5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب التنفيذ : ويذر ميكر املحدودة

  R04 عنوانه:االمارات - امارة - دبي - ال�شفا االوىل - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ا�ض ام ا�ض ١ - �شقة
- بجوار اوتو الند موتورز

املطلوب اإعالنه : ١- �شوبا للهند�شة واملقاوالت �ض.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  :قد  االإع��الن  مو�شوع 
)344903.١5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:355/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
 ٪9 بواقع  القانونية  للفوائد  باال�شافة  درهم   )48.568.56( املطالبة مببلغ   : املنازعة  مو�شوع 

حتى متام ال�شداد  . 
املتنازع:ال�شركة الوطنية لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م/ثريفتي لتاجري ال�شيارات - موؤ�ش�شة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة 
الثالث - زعبيل لتاجري ال�شيارات 

املطلوب اإعالنه :  ١- عبيد اهلل نامدار  -  �شفته : متنازع �شده 
من   54 امل���ادة  لن�ض  وفقا  للخ�شومة  منهي  ق��رار  ا���ش��دار  املحكمة  ق��ررت    : االإع���الن  مو�شوع 
املتنازع �شده  بالزام  وق��ررت مبثابة احل�شوري  املدنية  االج��راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة 
مبلغ )48.568.56( درهم والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شوم 

وامل�شاريف .
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ش���م ال�شركة : كاروب لتجارة البروكيماويات �ض.ذ.م.م
اال�شم التجاري:كاروب لتجارة البروكيماويات �ض.ذ.م.م

ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  ، رقم الرخ�ش��ة : 953712
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
رقم  حتت   )2022/7/29( بتاريخ  العدل  لدىكاتب  واملوثق   )2022/7/29( بتاريخ 

2022/1/212560
يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��را���ش��ات  اي  لديه  م��ن  وعلى 
رقم:914-912 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة - ديرة 
الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  ، م�شطحبا  - �ض.ب:64021  - ت:2973060 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي:ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات
مبوجب هذا ت�شهد دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية �شركة/كاروب لتجارة البروكيماويات �ض.ذ.م.م 

- حتت اال�شم التجاري:كاروب لتجارة البروكيماويات �ض.ذ.م.م
وذلك مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ:2022/7/29 واملوثق لدى 

اكاتب العدل بتاريخ:2022/7/29 حتت رقم:2022/1/212560
وعلى من لديه اي اعرا�شات او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم:914-912 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة - ديرة 
الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  ، م�شطحبا  - �ض.ب:64021  - ت:2973060 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن بالن�شر        

 1430/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : ١- غاوراف غويل انيل كومار  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :مو�شى لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١4.407( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ت�شجيل النزاع وحتى 

ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   09:00 ال�شاعة   ٢0٢٢/8/8 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
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 االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن بالن�شر        
 1032/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �شده : ١- ماتو لوبيز �شيو�شون  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :مو�شى لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م 
 )7.799( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ت�شليم ال�شيارة والواقع 
بتاريخ:٢0٢١/١١/١9 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق ٢0٢٢/8/١١ ال�شاعة 09:00 �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 االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3738/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85

�شنويا من  قانونية ٪9  بتاأدية )١669١3١.١3( درهم وفائدة  املدعي عليهما  الزام   : التنفيذ  مو�شوع 
تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك على حدة حتى متام ال�شداد وامل�شاريف و ١000 درهم اتعاب حماماة .

طالب التنفيذ : مدار االمارات ملواد البناء �ض.ذ.م.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - جبل علي - جممع دبي لال�شتثمار ٢ - بوابة رقم ب بلوك رقم 59765٢ 

بناية رقم 4 - بناية مدار االمارات ملواد البناء
املطلوب اإعالنه : ١- احمد عبداهلل �شيف بن دروي�ض ال�شحي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على املوالكم اخلا�شة لدى �شوق دبي املايل )اال�شهم ٢٢5١ 
�شهم لدى �شركة ارامك�ض بقيمة �شوقية )9.544.٢4( و )١.١84( �شهم لدى �شركة متويل بقيمة �شوقية 
للعلم مبا جاء  امللف اعاله وذلك  به وق��دره )١979٢77.١5( درهم يف  املطالب  )١.١84( وفاء للمبلغ 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70445 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6710/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم ٢30
مو�شوع التنفيذ : اوال:املوافقه على فتح ملف تنفيذ مبحاكم دبي - ثانيا:الزام املنفذ �شده بان يوؤدي لطالبة التنفيذ مبلغ 
وقدره )٢0.000.000( درهم قيمة ال�شيك الوارد بياناته بعاليه واملح�شوب بياناته بعاليه - ثالث:ال�شري يف اجراءات التنفيذ 
على النحو التايل:١- اعالن املنفذ �شده بال�شند التنفيذي وفق اال�شول ٢- اال�شتعالم عن االموال العائدة للمنفذ �شده لدى 
اجلهات املخت�شة منها البنوك التالية - امل�شرق - االمارات دبي الوطني - ابوظبي التجاري - ابوظبي اال�شالمي - حبيب 
بنك - االمارات اال�شالمي 3- توقيع احلجز على كافة االمول العائدة للمنفذ �شده و�شرفها حال توافرها لطالب التنفيذ 
4- يف حالة عدم وجود اموال ظاهرة للمنفذ �شده او عدم كفاية االموال املحجوز عليها نلتم�ض ا�شدار االمر ب�شبط واح�شار 

املنفذ �شده الجباره على �شداد املبلغ املنفذ به - رابعا:الزام املنفذ �شده بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماه 
طالب التنفيذ : هريب للو�شاطة العقارية

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع االعمال - مبنى اوبروي تاور - �شقة العا�شر ١00٢
املطلوب اإعالنه : ١- رامي�ض جوانى نيدر�شانا جوانى - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢00055١5( درهم 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3492/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم ٢30
مو�شوع التنفيذ : اوال:املوافقه على فتح ملف تنفيذ مبحاكم دبي - ثانيا:الزام املنفذ �شده بان يوؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 
وقدره )٢.605.000( درهما اثنني مليون و�شتمائة وخم�شة االف درهما فقط الغري قيمة ال�شيك رقم )000١٢0( امل�شحوب 
التنفيذي  بال�شند  �شده  املنفذ  اع��الن  ال��ت��ايل:١-  النحو  على  التنفيذ  اج���راءات  يف  ثالثا:ال�شري   - التجاري  دب��ي  بنك  على 
والتكليف بالوفاء وبعد متام االعالن وانق�شاء املدة املقررة ٢- اال�شتعالم عن االموال العائدة للمنفذ �شده لدى اجلهات 
التجاري  دبي  بنك   - الوطني  ابوظبي  بنك   - الوطني  دبي  االم��ارات  بنك   - امل�شرق  )بنك  التالية  البنوك  ومنها  املخت�شة 
طبقا  �شده  للمنفذ  العائدة  االم��وال  كافة  على  احلجز  توقيع   -3 اال�شالمي(  االم���ارات  بنك   - ال��دويل  التجاري  البنك   -
لالجراءات املقررة قانونا و�شرف املبلغ املنفذ به من ح�شيله البيع 4- يف حالة عدم وجود اموال ظاهرة للمنفذ �شده او عدم 
كفاية االموال املحجوز عليها اطلب لقاء القب�ض على املنفذ �شده وحب�شه الجباره على ال�شداد - رابعا:مع الزام املنفذ �شده 

بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ : جميد جكيني

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع االعمال - مبنى اوبروي تاور - �شقة العا�شر ١00٢
املطلوب اإعالنه : ١- عادل من�شوري - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢605495( درهم 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1223/2022/315 ا�شتئناف عمايل 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف العمالية الثانية رقم 80
مو�شوع اال�شتئناف : اوال يف ال�شكل:قبول اال�شتئناف �شكال للتقرير به يف امليعاد القانوين - ثانيا:يف املو�شوع الغاء احلكم 
امل�شتاأنف واعتباره كاأن مل يكن والغاء كل مايرتب على ذلك من اثار والق�شاء جمددا يف الدعوى اال�شلية رقم 7365 ل�شنة 
٢0٢١ عمايل جزئي رف�شها والزام رافعها امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة عن الدرجتني. يف الدعوى املتقابلة امل�شمونة:١- 
الزام امل�شتاأنف �شده )املدعي عليه تقابال( ب�شداد مبلغ وقدره )١50000( درهم نظري املبالغ التي كانت يف حوزته وامل�شتحقة 
تكبدتها  التي  اخل�شائر  بالتعوي�ض عن  تقابال(  عليه  )املدعي  امل�شتاأنف �شده  الزام   -٢ تقابال(  )املدعية  امل�شتاأنفة  لل�شركة 
ال�شركة امل�شتاأنفة )املدعية تقابال( ب�شبب اأفعال امل�شتاأنف �شده )املدعي عليه تقابال( 3- الزام امل�شتاأنف �شده )املدعي عليه 

تقابال( بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن الدرجتني. 
امل�شتاأنف:االينز مارين �شرفي�شز ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الثنية الثالثة - دبي - �شارع �شارع عبداهلل عمران ترمي - مبنى �شارع عبداهلل عمران ترمي - 
�شقة مكتب ١00١ -  وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني 

املطلوب اإعالنه :  ١- را�شد رحمن ايليكال   -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:٢0٢٢/7365 عمايل جزئي. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  
املوافق  ٢0٢٢/8/١١  ال�شاعة ١0.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197



االإلكروين  االحتيال  �شور  اأح��د  امل��ايل  االحتيال  ويعد 
اإن�شاء  طريق  عن  ال�شحايا  ا�شتدراج  يتم  وفيه  اخلا�شة، 
املالية.  معامالتهم  تتبع  طريق  ع��ن  اأو  مزيفة،  م��واق��ع 
�شرقة  العمليات من  النوع من  هذا  املحتالون يف  يتمكن 
اأم�����وال امل�����ش��ت��خ��دم��ني، وا���ش��ت��غ��الل ر���ش��ي��ده��م ال��ب��ن��ك��ي يف 
بغري  ���ش��رائ��ي��ة  م��ع��ام��الت  اإج����راء  اأو  م�شبوهة،  �شفقات 

ر�شاهم.
وقال املهند�ض وليد حجاج خبري اأمن املعلومات اإن عمليات 
البطاقات  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ج���ًدا  �شائعة  امل���ايل  االح��ت��ي��ال 
الدفع  ب��واب��ات  با�شتخدام  امل��واط��ن��ني  ون�شح  االئتمانية 
املعامالت  اإج���راء  اآم���ن عند  م��ايل  كو�شيط  االإل��ك��روين 

املالية االإلكرونية.
واأ�شاف "حجاج" اأن اأنواع الن�شب واالحتيال االإلكرونية 

متعددة، فمنها:
- املك�شب ال�شريع: من خالل اأفكار ن�شب متعددة.

بعد  ولكن  اآمنة  مواقع  وتكون  حقيقة:  ت�شوق  مواقع   -
الدفع تكت�شف اخلدعة.

ال���������ش����راف����ة:  م����اك����ي����ن����ات   -
ا����ش���ت���ب���دال ال�����ك�����روت من 

اأو  ن�������������ش������اب  خ������������الل 

skimmer ا�شتخدام
تقوم  جهات  �شفة  انتحال  احلكومية:  اخلدمات  حيل   -

بتقدمي خدمات حكومية.
�شركات  �شفة  انتحال  ال��ع��م��الء:  خدمة  مكاملات  حيل   -

ات�شاالت اأو بنك.
- ال��وظ��ائ��ف ال��وه��م��ي��ة: م���ن خ���الل دف���ع ر����ش���وم تقدمي 

اخلدمة.
ال�شحية  اإيهام  الكوارث: حيث يتم  اأثناء  املواطن  - دعم 
الت�شامن  وزارة  ال��دول��ة مثل  ج��ه��ات  اإح���دى  م��ن  ب��دع��م 
العمالة  برنامج  اأو  العاملة  القوى  وزارة  اأو  االجتماعي 

غري املنتظمة.
الفي�شبوك  ع��ل��ى  اإع�����الن  خ����الل  م���ن  م���زي���ف:  م��وق��ع   -

وا�شتخدام الذكاء اال�شطناعى للفي�شبوك.
- االحتيال الرومن�شى: الن�شاء وكبار ال�شن االأكرث عر�شة 

لالحتيال الرومان�شى عرب االنرنت.

اأ�سهر 6 طرق لالحتيال املايل الإلكرتوين:
 Friendly ال��ودي��ة  الح��ت��ي��ال  عمليات   1-

Fraud
ولي�ض  ال�شحية  وك��اأن��ه  املحتال  فيها  يظهر  عملية  ه��ي 

اجل����اين، ح��ي��ث ي��ق��وم ب�����ش��راء ب��ع�����ض املنتجات 

امل��ب��ل��غ م��ن ر�شيده  ي��ت��م خ�شم  اأن  اإل��ك��رون��ًي��ا، ومب��ج��رد 
اخل�شم،  عملية  على  ا  اعرا�شً باالت�شال  يقوم  البنكي، 

مدعًيا اأن بطاقاته االئتمانية قد تعر�شت لل�شرقة.
تتم هذه الطريقة باحرافية �شديدة حيث ينجح املحتال 
بتعر�ض ح�شابه  وال��ب��ن��ك  االإل���ك���روين  امل��ت��ج��ر  اإق��ن��اع  يف 
ل��ل�����ش��رق��ة، وي��ت��م��ك��ن م��ن ا����ش���رداد امل����ال امل���دف���وع بجانب 

احتفاظه بالب�شائع.

Identity Theft الهوية  �سرقة    2-
�شرقة الهوية هي من اأكرث عمليات االحتيال �شيوًعا على 
اخلا�شة  البيانات  م��ن  املحتال  ي�شتفاد  فيها  االإن��رن��ت، 
للم�شتخدم يف عمليات ال�شراء االإلكرونية، اأو يف الزج به 

يف اإنهاء �شفقات م�شبوهة.
�شعف  ب�شبب  االإلكرونية  الهوية  �شرقة  ح��االت  حت��دث 
االإلكرونية،  التجارة  ومواقع  املتاجر  يف  احلماية  جدار 
لذلك فاإن اخلرباء كثرًيا ما ين�شحون ب�شرورة حتديث 

�شبل احلماية ب�شفة دورية وبا�شتمرار.
االحتيال  عمليات  اأك��رث  من  الهوية  �شرقة  عمليات  تعد 
اإحل���اًق���ا ب��ال�����ش��رر ب��ك��ال م��ن امل�����ش��ت��خ��دم و���ش��اح��ب املتجر 
االإلكروين، فهذا النوع من العمليات �شعب 
ا�شرداد املنتجات واالأموال فيه، باالإ�شافة 

اإىل �شعوبة القب�ض على هذا النوع من املجرمني.

Clean Fraud النظيف  الحتيال  عمليات   3-
تتمحور عمليات االحتيال النظيف حول ا�شتخدام بيانات 
احل�شاب  اأو  البطاقة  �شاحب  ح��ول  حقيقية  ومعلومات 
يلجاأ  ال  الودية  االحتيال  عمليات  عك�ض  فعلى  امل�شروق. 
املحتال هنا اإىل ا�شتخدام معلومات مزيفة، بل يلجاأ اإىل 
احل�شاب  ا�شتخدام  يف  ت�شاعده  وحقيقية  دقيقة  تفا�شيل 

البنكي بحرية، و�شراء ما يرغب من منتجات.

بالعمولة  الت�سوق  م��واق��ع  ع��رب  الح��ت��ي��ال   4-
Affiliate Fraud

 يقوم هذا النوع من االحتيال على اأ�شا�ض مواقع الت�شوق 
ح�شاب  بت�شجيل  املحتال  يقوم  حيث  ال�شهرية،  بالعمولة 
االإجراءات  امل��واق��ع، ثم عن طريق بع�ض  ه��ذه  اأح��د  على 
املحرفة ي�شتطيع التالعب مب�شاهدات الزوار، ويف بناء 

املوقع نف�شه، وح�شابات امل�شتخدمني ور�شيدهم.

 Triangulation 5 الحتيال الثالثي الأبعاد-
Fraud

تقوم عملية االحتيال الثالثي عن طريق ثالثة عنا�شر: 
للر�شيد  امل��ال��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات  امل��زي��ف،  وامل��وق��ع  ال�شحية، 
ال��ب��ن��ك��ي. ع��ن ط��ري��ق ت��واف��ر ال��ث��الث��ة ع��ن��ا���ش��ر ي�شتطيع 
العرو�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��رب  ال�شحية  ج���ذب  امل��ح��ت��ال 

املغرية على متجره االإلكروين. 
مب���ج���رد اأن ي���ق���وم ال�����ش��ح��ي��ة ب���ات���خ���اذ ق���رار 

ب�شراء املنتج، يتمكن املحتال من ال�شيطرة على احل�شاب 
االئتماين التابع للم�شتخدم، وا�شتغالله كما ي�شاء.

 Merchant التجارية  الحتيال  عمليات   6-  
Fraud

 وف��ي��ه��ا ي��ق��وم امل��ح��ت��ال ب��اإن�����ش��اء م��ت��اج��ر ب��ي��ع م��زي��ف��ة على 
ب��ج��ذب ال�شحايا ع��ن جم��م��وع��ة من  االإن���رن���ت، وي��ق��وم 
العرو�ض والتخفي�شات املغرية، ومبجرد اأن يقوم امل�شرى 
باإر�شال املبالغ امل�شتحقة للمنتجات، يقوم املحتال با�شتالم 

املبلغ، وعدم اإر�شال املنتجات.
وذكر  حجاج بع�ض اخلطوات التى يجب اتباعها لتجنب 
الوقوع يف اأي عمليات احتيال الكرونى وهى "ال ت�شارك 
منك  طلب  لو  حتى  �شخ�ض  اأي  مع  االئتمانية  بياناتك 

التاجر اأو املندوب. 
اإ�شافة  بزيارته عن طريق  ال��ذي قمت  املوقع  وتاأكد من 
عنوانه يف موقع who is.net ملعرفة تاريخه وجوده 
املوقع  من  عنه.وتاأكد  املتوفرة  واملعلومات  االإن��رن��ت  يف 
عنوانه  اإىل  النظر  ط��ري��ق  ع��ن  اآم���ن  معه  تتعامل  ال���ذي 

والتحقق من وجود https يف مقدمته.
وحول  االإلكروين  املتجر  حول  العمالء  تقييمات  وتابع 

معامالت ال�شراء نف�شها.
اأن��ه��ا تطابق  وت��اأك��د  املنتج ج��ي��ًدا  ب��ق��راءة موا�شفات  وق��م 

ال�شورة املعرو�شة، 
اخل�شو�شية  ���ش��روط  ب��ق��راءة  وق��م  ا�شتالمه،  �شيتم  وم��ا 
فيه  بند  اأي  على  حتتوي  ال  اأنها  وت��اأك��د  للموقع  التابعة 

انتهاك لبياناتك.

طرق وو�شائل عمليات الحتيال والن�شب الإلكرتوين وكيفية جتنبها

الذكاء  تقنيات  قيمة  االأمثلة على  اأب��رز  اأحد  "لعّل  واأ�شاف 
التي  يتمثل يف جائحة كورونا،  االآالت،  وتعّلم  اال�شطناعي 
عليهم  حّتمت  هائلة  حت��دي��ات  يواجهون  امل�شّنعني  جعلت 
ملواجهتها.  ال��ت��ك��ّي��ف  �شبل  اأف�����ش��ل  اك��ت�����ش��اف  اإىل  امل�����ش��ارع��ة 
فالقدرة على التنبوؤ بالطلب من خالل اال�شتفادة من تعّلم 
االأدوات  ه��ذه  ميتلكون  ال��ذي��ن  للم�شّنعني  اأت��اح��ت  االآالت 
اإىل  يحتاج  م��ا  اأك���رب،  وب��دق��ة  ب�شرعة  ي��ح��ّددوا،  اأن  اإمكانية 

تعديل.
ميكن  للقيمة،  م��ع��ّززة  اأ�شا�شية  حم��رك��ات  �شتة  يلي  وفيما 

ل��ل��م�����ش��ّن��ع��ني اال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ع���رب دم���ج ت��ق��ن��ي��ات الذكاء 
اال�شطناعي وتعلم االآالت:

العمليات  معلومات    1-
على  ال��ق��درة  وت��رف��ع  ال��ك��ف��اءة  العمليات  معلومات  حُت�����ّش��ن 
اتخاذ القرارات ال�شليمة لكل من عمليات االأعمال وعمليات 
الت�شنيع. ميكن اأن يكون هذا بب�شاطة احلاجة اإىل "طريقة 
االحتيال"،  ملنع  املحا�شبة  نظام  يف  االن��ح��راف��ات  الكت�شاف 
وتعلم  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على  ي�شهل  مّم��ا  وه��ذا 

االآالت التعامل معه.

الأ�سول  -2معلومات 
ال�شيانة  يف  اال���ش��ت��خ��دام  �شائعة  االأ���ش��ول  معلومات  ُت��ع��ّد   
التنبوؤية والوقائية، فمن املفيد اأن تكون املوؤ�ش�شة قادرة على 
التنبوؤ بوقت تعطيل اإحدى املعدات اأو تعّطلها غري املتوقع 
الفر�ض  ل�شياع  الرئي�شة  االأ���ش��ب��اب  اأح��د  وه��و  العمل،  ع��ن 

وخ�شارة القيمة اأثناء االإنتاج.

التنبوؤ  معلومات   3-
م�شكالت  ح��ّل  يف  ت�شاعد  لل�شركات  �شرورية  ج��دي��دة  اأداة   
�شال�شل التوريد، عرب معرفة ال�شركة ملا يجب اأن تطلبه من 
مواد، والوقت املنا�شب لذلك، كما متّكنها من التنبوؤ عندما 

يكون هناك �ُشّح يف بع�ض املواد.

املبيعات  -4معلومات 
عالقات  اإدارة  يف  وال��ف��اع��ل��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  حت�شني  يف  ت�شاعد   
العمالء  "اأف�شل  ح��ول  الت�شاوؤالت  على  وجتيب  العمالء، 
باأهداف  التنبوؤ  يف  ت�شاعد  كما  املحتملني"،  امل�شتهدفني 

املبيعات للعام القادم.

الت�سعري  -5معلومات 
�شذوذ  ع��ن  وتك�شف  ال�����ش��وق  على  امل��رت��ك��ز  الت�شعري  ت��دع��م   
االأ�شعار  رف��ع  ميكن  حيث  ال�����ش��وق،  يف  الفر�ض  اأو  االأ���ش��ع��ار 
لزيادة الهوام�ض الربحية، وكذلك املَواطن التي قد تتقل�ض 

فيها الهوام�ض وكيفية التعامل معها.

الب�سري  املال  راأ�ش  -6معلومات 
�شبل  ح��ول  متعمقة  روؤًى  تقدمي  عرب  العمل  كفاءة  ترفع   

حتديد  ميكنها  كما  وا�شتبقائهم،  املوظفني  ر�شا  حت�شني 
يقدموا  اأن  قبل  العمل  ت��رك  يف  يفكرون  ال��ذي��ن  املوظفني 
ال�ُشّح احلا�شل يف  ا�شتقاالتهم، وهذه م�شاألة مهمة يف ظّل 

�شوق الكفاءات املهنية اليوم.
الناجحة  االآالت  تعّلم  تطبيقات  اأن  نتذكر  اأن  املهم  وم��ن 
اأال  ينبغي  ل��ذل��ك  التخ�ش�شية،  امل���ه���ارات  ب��ع�����ض  تتطلب 
القيام بذلك مبفردك عند رغبتك يف حتديد �شبل  حتاول 
ا�شتخدام حلول تعلم االآالت اأو الذكاء اال�شطناعي ودجمها 
يف موؤ�ش�شتك؛ فهذا االأمر يتطلب الركيز وجمموعة من 

اأ�شحاب اخلربة يف هذه  التي ميلكها  التخ�ش�شية  املهارات 
املجاالت.

باخت�شار، ميكن اأن تغدو حلول الذكاء اال�شطناعي وتعلم 
بعملياتهم  امل�شّنعني  معرفة  لتو�شيع  قيمة  اأ���ش��واًل  االآالت 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  دم��ج  وي��ع��ّزز  واإن��ت��اج��ه��م.  ومنتجاتهم 
وتعلم االآالت يف عمليات ال�شركات اإجراءات اتخاذ القرارات 
اأ�شا�شية على  اإ�شفاء قيمة  باإمكانها  اأن  اال�شراتيجية، كما 
االأعمال، ما ُيك�شب كليهما اأهمية اأكرب من اأي وقت م�شى 

يف مناخ اليوم املليء بالتحّديات.

الآلت وتعلم  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  من  لال�شتفادة  ال�شناعية  ال�شركات  تتبعها  خطوات   6

يتعر�ش مئات املواطنني لعمليات الحتيال والن�سب الإلكرتوين ب�سكل 
يومي حيث يلجاأ الأفراد اأو املنظمات ل�ستغالل امل�ستخدمني ب�سكل 
با�ستخدام  املحتالون  الإنرتنت.يقوم  من�سات  عرب  م�سروع  غري 
اأو  – �سواء كانت غرف املحادثات،  خدمات �سبكات الإنرتنت 
اأو تطبيقات ذكية  الإنرتنت  متاجر  اأو  املواقع،  اأو  املدونات، 
الفخ  اإىل  وجذبهم  للم�ستخدمني  خادعة  ر�سائل  – لإر�سال 

املن�سوب ل�سرقة ح�ساباتهم ال�سخ�سية اأو الئتمانية.

يف ظّل التحّديات املتنامية التي تواجه القطاع ال�سناعي اليوم، كالت�سخم وم�ساكل �سال�سل التوريد والتوترات ال�سيا�سية، بداأ الكثري من ال�سركات ال�سناعية 
الرئي�ش  نائب  ال�سامي،  النمو. حيث قال خالد  التحّديات وتعزيز عملياتها وحتقيق  التغّلب على تلك  للم�ساعدة يف  الآلت  تعّلم  اإىل حلول  اللجوء  يف 
ل�ست�سارات احللول مبنطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا لدى "اإنفور"لقد بات امل�سّنعون قادرين على ك�سب مزايا مهمة بف�سل تقنيات تعّلم الآلت، التي تتيح 
لهم قدرات تنبوؤية خا�سة مبراقبة اجلودة و�سيانة املنتجات، ل�سمان اجلودة العالية ملنتجاتهم، ومراقبة �سيانة الأنظمة لتجّنب اأية اأعطال قد ت�سيب 

عمليات الإنتاج، هذا عالوة على القدرة على التحّكم يف املعرفة الداخلية.

عل�م وتكن�ل�جيا
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واأكدت ال�شيخة بدور القا�شمي، موؤ�ش�شة ورئي�شة موؤ�ش�شة كلمات، 
رئي�شة االحتاد الدويل للنا�شرين، اأن “موؤ�ش�شة كلمات” فتحت 
اأمام االأطفال املكفوفني و�شعاف الب�شر نافذة وا�شعة للح�شول 
على م�شادر معرفة متجددة وكبرية تنا�شب احتياجاتهم، من 
لال�شتفادة  االقت�شاد  وزارة  من  ت�شريح  على  احل�شول  خالل 
للو�شول  مراك�ض”  “اتفاقية  حددتها  التي  اال�شتثناءات  من 

اإىل الكتب وامل�شنفات اخلا�شة بهذه الفئة. 
وثمنت ال�شيخة بدور القا�شمي ثقة وزارة االقت�شاد مبوؤ�ش�شة 
كلمات، واعتربت اأن ذلك ياأتي يف اإطار دعم القيادة للموؤ�ش�شات 
والثقافة  امل��ع��رف��ة  باأهمية  االإمي����ان  م��دى  ويج�شد  الثقافية، 
ظروفهم،  ك��ان��ت  مهما  اإل��ي��ه��ا  ال��ف��ئ��ات  جميع  و���ش��ول  وتي�شري 
الفتة اإىل اأن املزايا التي ح�شلت عليها “موؤ�ش�شة كلمات” وفق 
اتفاقية “مراك�ض” �شتعزز برامج املوؤ�ش�شة ومبادراتها املوجهة 
ان�شانياً  ال��ق��راءة ح��ق��اً  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ت��ه��دف  ل��الأط��ف��ال وال��ت��ي 

طبيعياً ال يحول دونه اأي ظرف. 
االقت�شاد:  وزارة  وكيل  �شالح،  اآل  اأحمد  عبداهلل  �شعادة  وق��ال 

“اإن دولة االإم��ارات حر�شت على تطوير املنظومة الت�شريعية 
اأتاح  حيث  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  الفكرية  للملكية 
املوؤلف  حماية  ب�شاأن   2021 ل�شنة   38 رقم  املحدث  القانون 
االإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�شحاب  متكني  التنفيذية،  والئحته 
م�شادر  اإىل  وال��و���ش��ول  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��ن��ف��اذ  م��ن  الب�شرية 
واالإبداعية  الثقافية  احل��ي��اة  يف  م�شاركتهم  وت��ع��زي��ز  االإب����داع 
واال���ش��ت��ف��ادة م���ن خم���رج���ات ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي، وت���وف���ري كافة 
الفر�ض واملمكنات لهم يف قطاع الن�شر والتاأليف، ومبا يتوافق 
اأن  اإىل  �شعادته  م�شرياً  مع ان�شمام الدولة ملعاهدة مراك�ض”. 
لال�شتفادة  “كلمات”  ملوؤ�ش�شة  ال��وزارة  الذي منحته  اال�شتثناء 
وامل�شنفات يف  الكتب  ن�شخ من  اإع��داد  يف  من معاهدة مراك�ض 
ن�شق مي�شر لفائدة االأ�شخا�ض املكفوفني يف قراءة املطبوعات، 
ياأتي ترجمة جلهود الدولة يف دعم االأن�شطة الفكرية املوجهة 
الأ�شحاب الهمم، وير�شخ مكانة االإمارات كوجهة عاملية لالبتكار 
موؤ�ش�شة  عليه  ح�شلت  ال���ذي  ال��رخ��ي�����ض  وي��ك��ف��ل  واالإب������داع. 
EPUB3 من واإىل من�شة  كلمات حق حتميل كتب ب�شيغة 

اأطلقتها  التي   ،ABC Global Book Services
املنظمة العاملية للملكية الفكرية )WIPO(، وجمموعة من 
�شركائها الرئي�شيني، بهدف زيادة عدد الكتب املتاحة بتن�شيقات 
مي�شرة لالأ�شخا�ض املكفوفني، اأو �شعاف الب�شر، اأو العاجزين 
اأنحاء العامل، حيث  التقليدية يف جميع  عن قراءة املطبوعات 
لهذه  املتاحة  العناوين  زي��ادة  اإىل  كلمات”  “موؤ�ش�شة  تتطلع 

الفئة من االأ�شخا�ض باللغة العربية وذلك نظراً لقلتها. 
 100 امل�شتهدفة  للفئات  ح��ال��ي��اً  كلمات”  “موؤ�ش�شة  وتتيح 
ون�شر  باإنتاج  املعنية  كلمات  جمموعة  اإ���ش��دارات  متثل  عنوان 
كتب االأطفال واليافعني، جرى حتويلها اإىل التن�شيق املعتمد 
عنوان”    1001“ م��ب��ادرة  من  برعاية   ،ABC من�شة  ل��دى 
التي مت اإطالقها يف العام 2016 بهدف اإثراء املحتوى املعريف 
يف االإم��ارات، حيث كانت املبادرة قد وقعت مع املوؤ�ش�شة مذكرة 
ت��ع��زي��ز ح�شور  ل��دع��م ج��ه��وده��ا يف    2019 ال��ع��ام  ت��ف��اه��م يف 
الكتب املي�شرة لالأطفال املكفيني و�شعاف الب�شر يف االإمارات 

واملنطقة العربية.

»موؤ�ش�شة كلمات« اأول منظمة اإماراتية ذات نفع عام حت�شل على ا�شتثناء حقوق الن�شر وفق »معاهدة مراك�ش« 

•• عّمان –الفجر:

ليلة  االأول،  اأم�����ض  ليلة  الغنائية  احل��ف��الت  ت��اري��خ  �شجّل 
“جبل االأغنية العربية  غنائية ا�شتثنائية �شخمة جمعت 
الفنان ح�شني اجل�شمي واجلمهور االأردين االأ�شطوري يف 
ا�شتقباله  وطريقة  فرحه،  عن  والتعبري  تفاعله  طريقة 
اال�شتياق  م��ع��اين  ك��ل  م��ع��ه  ح��م��ل  ال���ذي  االأردن،  ل�شيف 
واملحبة، بعد غياب طويل تخطى اأكرث من 15 عاماً عن 

احلفالت اجلماهريية يف االأردن.

وعرّب اجل�شمي بعد �شعوده على خ�شبة امل�شرح املميز الذي 
جّتهز باأف�شل واأحدث االأجهزة وال�شا�شات العاملية، بكلمات 
االأردين يف  بلقاء اجلمهور  �شعادته  واال�شتياق عن  املحبة 
هذا احلفل التاريخي بعد الغياب الطويل، وقال: “م�شاء 
اخلري عليكم اأحبابنا، ا�شتقنالكم  وجيناكم من االإمارات 
وكلنا فرح بلقاكم يف االأردن الغايل.. بوجودكم وح�شوركم 

اليوم اكتملت فرحتنا، واالأردن يف القلب«.
وتقدير  اح��رام  ووج��ه ح�شني اجل�شمي يف حديثه حتية 
ل�����ش��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب���ن احل�شني 

“جلاللة  فيها:  ق��ال  الها�شمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  عاهل 
كل  »اهلل يطول عمره«  بن احل�شني  الثاين  امللك عبداهلل 
االحرام والتقدير على جهوده املثمرة والنرّية من اأجل 

هذا الوطن«.
وعلى مدار �شاعتني من االإبداع املتوا�شل غناّء وتفاعاًل بني 
اجل�شمي واجلمهور احلا�شر الذي تخطى عدد ال�5500 
حمب، قدم “اجلبل” جمموعة من املفاجاآت، وتنقل بني 
ذات  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية  اأغ��ن��ي��ات��ه  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
االألوان املختلفة، وقدم هدية خا�شة لالأردن و�شعبه اأغنية 

“يا بريقنا العايل” التي حملت تفاعل كبري جداً خا�شة 
واأنها حتمل كلمات معزة وفخر مبلك االأردن امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�شني، رافقها اإطالق االألعاب النارية.
ك���م���ا اأع����ل����ن خ�����الل احل���ف���ل ع����ن ت���ق���دمي اأغ���ن���ي���ة “حي 
االإم�����ارات  م��ن  خ��ا���ض  اإه�����داء  ت��ق��دمي��ه  ع��ن  بال�شهامة” 
معاين  ر�شالتها  يف  حملت  و�شعبها،  االأردن  اىل  و�شعبها 
االحرام املتبادل واملحبة التاريخية التي جتمع ال�شعبني، 
ال�شمو  القائدين �شاحب  ال�شا�شات ب�شور  تزينت خاللها 
االإم���ارات،  دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

االأردن،  ملك  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  وجاللة 
لي�شكر يف نهاية احلفل جميع احل�شور، وال�شركة املنظمة 
املتميز  تنظيمهم  على   »Entertainment165  «
ال�شهرة  هذه  اإخ��راج  على  اجلوانب  جميع  من  واملحرف 
اال�شتثنائية بال�شكل الذي خرجت عليه يف فعالية “عّمان

اأر���ض املعار�ض طريق  مبنطقة   »Live Nights 22
الغنائية  ج��ول��ت��ه  يف  اجل�����ش��م��ي  ح�����ش��ني  امل��ط��ار.وي�����ش��ت��م��ر 
قادمة،  عربية  حمطة  خ��الل  م��ن   2022 لعام  العربية 

�شيتم الك�شف عنها خالل االأيام القادمة.

حمل ر�سالة ال�ستياق واملحبة بعد غياب طويل 

اجل�شمي واجلمهور الأردين ي�شيئون ليل عّمان بحفل اأ�شطوري 

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأعلنت موؤ�س�سة كلمات، التي تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقرًا لها، ح�سولها على ترخي�ش من 
وزارة القت�ساد بدولة الإمارات لال�ستفادة من معاهدة مراك�ش التي تديرها املنظمة 
للموؤ�س�سة  احلق  الرتخي�ش  هذا  مينح  حيث   ،)WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية 
باإعداد ُن�سخ من الكتب وامل�سنفات يف ن�سق مي�سر دون اإذن املوؤلف، لتوفريها للم�ستفيدين 
اأو خارجها، وذلك �سمن جهود املوؤ�س�سة يف جمال توفري الكتب لليافعني  داخل الدولة 
والأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر، ولتكون موؤ�س�سة “كلمات” بذلك اأول منظمة غري 

ربحية يف دولة الإمارات حت�سل على مثل هذا الرتخي�ش.

القا�سمي: فتحنا لالأطفال املكفوفني و�سعاف الب�سر م�سادر معرفة كبرية ومتجددة  • بدور 
ترجمة جلهود الدولة يف دعم الأن�سطة الفكرية املوجهة لأ�سحاب الهمم  ياأتي  كلمات«  ل�»موؤ�س�سة  ال�ستثناء  منح  �سالح:  اآل  اهلل  • عبد 
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27
بعد انتهاء اأزمة امللكية

عودة اأغنية "للي" للكينج حممد منري على يوتيوب 
وجاء هذا بعدما اأعتذر املطرب ال�شاب حممود املن�شي، للفنان اأكرم ح�شنى 
"للي"،  اأغنية  ب�شبب  بينهم  م��وؤخ��ًرا  ج��رى  ال���ذى  التفاهم  ���ش��وء  ب�شبب 
واتهامه الأكرم ح�شني، باقتبا�ض حلن االأغنية التي غناها الفنان حممد 

منري، من اأغنيته "ولد الهاللية" التي ن�شرها املن�شى عام 2017.
و�شارك املن�شي، مقطع فيديو له عرب ح�شابه على "في�ض بوك"،  قال فيه: 
)ازيكم، بالن�شبة للجدل اللي اأثري االأيام اللي فاتت بخ�شو�ض ت�شابه حلن 
اأغنيه )للي( مع اأغنيتى ولد الهالليه ومطالبتي بحقوقي االأدبية، فاأنا 
حابب اأو�شح اأكرث من نقطة، اأنا ملا نزلت اأغنية )ِللي( و�شمعتها، الحظت 
كفنان  فاأنا  اأغنيتي،  حلن  مع  متطابًقا  يكون  يكاد  حلنها  اإن  ط��ول  على 
غريت على �شغلي وتعبي وعملت فيديو اأطالب فيه النا�ض اإن هي حتكم، 
وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا �شكوى على فيديو ال�شركه 

املنتجة واتقفل(.
الفنان  وقعدت مع  توا�شلوا معنا،  املنتجة  ال�شركة  بعدها  واأ�شاف: )من 
اأكرم ح�شني، وب�شراحة الراجل ا�شتقبلنى يف بيته، واأح�شن �شيافتي، وكان 
فى منتهى االأدب والذوق واالحرام، ب�ض ما و�شلنا�ض حلل، وبعدها اأخويا 
وجهات  يقرب  وح���اول  معايا  توا�شل  حم��رو���ض،  اأم��ري  الفنان  و�شديقى 
النظر، واأنا ب�شكره جًدا من كل قلبي على جمهوده حلد ما رجعت لنف�شي، 
وحطيت النوتني جنب بع�ض، لقيت فيهم ت�شابه كبري لكن م�ض تطابق(.

واأو�شح: )وهنا اأدركت اأين اإ�شاءت تقديري للموقف متام، وزي ما انا قولت 
ا�شتخدمت  فاأنا  فيه،  الت�شرف  يف  للجميع  ملك  الفلكلور  وان  ك��دا  قبل 
اإن االأغنيتني  الفلكلور بت�شرف وهو ا�شتخدمه بت�شرف، والنتاج االأخري 

م�ض �شبه بع�ض(.
وتابع: )وبالن�شبة لالتهامات اللي بتقول اإن اأنا �شارق من الفولكلور فاأنا 
اأرب��ع دقائق من  اأغنية  واخ��د بيت واح��د ب�ض من الفولكلور، وبنيت عليه 
اإبداع املوؤلف وامللحن تقدروا ت�شمعوهم، وعندنا اأمثلة كثري من املو�شوع 
ده، وتعملت يف اأغاين كثري اأنتم بتحبوها زي على ح�شب وداد لعبد احلليم 
ال�شافعي  عزيز  اأحل��ان  من  اخلطوة  �شاحب  يا  خطوة  اأغنيه  زي  حافظ، 

واأغاين تاين كثري جدا(.
يتهم  اإن��ه  قالت  التي  ميديا  ال�شو�شيال  عناوين  من  انزعاجه  على  واأك��د 
اأكرم ح�شني بال�شرقة، قائال: )وكمان �شايقنى عناوين ال�شو�شيال ميديا 
اللي بتقول اإن اأنا بتهم اأكرم ح�شني بال�شرقة، وده حم�شل�ض اإطالقا يف اأي 
ت�شريح مني، ولو الكالم حتور وو�شل لك بال�شكل ده، فحقك عليا اأنت اأخ 
كبري وفنان مبدع، وكالم زي ده وال ياأثر اإطالقا يف حد بتقلك، فكان الزم 

اأطلع تاين واأو�شح �شوء التقدير واعرف بغلطي(.
وتابع: )اأخريا اأنا قفلت املو�شوع ده متاما وم�ض هتكلم فيه تاين، وحابب 
اأبارك لفريق عمل "ِللي" اأبدعتوا ب�شراحة، ومربوك للكينج وجمهوره، 

على طول فى حته تانية(.
وكان املطرب ال�شاب حممود املن�شى، قد اتهم الفنان اأكرم ح�شنى ب�شرقة 
حلن اأغنية "لّلي" للنجم حممد منري، من كلمات واأحلان اأكرم ح�شني. 

والتي طرحها الكينج وحققت جناحا كبريا بني ع�شاقه.
وقال املطرب ال�شاب فى فيديو م�شور: )اإن اأول اأغنية من اإنتاجي كانت 
بعنوان ولد الهاللية.. ب�شراحة اأنا م�شايق جدا من بعد ما نزلت اأغنية 
حممد منري )لّلى( واتفاجئت اإن اللحن بتاعها )كوبى ب�شت( من اأغنيتى.. 
اأو  االأفكار  ت��وارد  بعينه وال حمتاج تربيرات زى  اأتهم حد  اأن��ا م�ض طالع 
توارد االأحلان.. الأن الفنان حممد منري فنان كبري وله تاريخ م�شرف واأنا 
من ع�شاقه.. واأكرم ح�شنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن اآرائنا ال�شخ�شية 

اأنا متم�شك بحقى االأدبى جدا(.

مطربون تعر�سوا حلذف اأغنياتهم 
"للى"  اأغنية  اأك��رم ح�شنى الأزم��ة كبرية بعد حذف  الفنان  واقعة تعر�ض 
التي  االأوىل  لي�شت  هي  منري  حممد  للكينج  وحلنها  كلماتها  كتب  التي 
اأبرز  يتعر�ض لها مطرب كبري حلذف اأغنيته من اليوتيوب ونر�شد هنا 

هوؤالء املطربني.

روبي
تعر�شت النجمة روبى حلذف اأغنتني من اليوتيوب، فكانت االأوىل بعنوان 
مت  ولكن  كليب  الفيديو  طريقة  على  طرحتها  والتي  زعالنة"،  لو  "انا 
حذفها ب�شبب انتاج حقوق الطبع والن�شر، كما طرحت اأغنية بعنوان "يف 
ب�شبب تعاقده مع  املنتج وليد من�شور ت�شبب يف حذفها  الال لال" ولكن 

املطربة �شاندى لتقدميها على طريقة الفيديو كليب.

حممد رم�سان و�سعد ملجرد
بعد  يوتيوب  م��ن  مل��ج��رد  و�شعد  رم�شان  حممد  ل���  اإن�����ش��اي  اأغنية  ح��ذف��ت 
و�شعد  رم�شان  تن�شب خالفات بني حممد  اأن  قبل  على طرحها،  عامني 

ملجرد حول ن�شب العائدات من اأرباح االأغنية، وتردد االأنباء وقتها اأن 
حذف االأغنية جاء بناًءا على طلب اإدارة اأعمال �شعد ملجرد.

 كرمي حممد عبد العزيز والطفل حممد اأ�سامة
ح��ق��ق ال��ن��ج��م ك���رمي حم��م��ود ع��ب��د ال��ع��زي��ز والطفل 
رايقة  الغزالة  باأغنية  ك��ب��رًيا  جن��اًح��ا  اأ�شامة  حممد 

من فيلم "من اأجل زيكو"، والتي تعر�شت للحذف 
اأن حققت م�شاهدات  اإبريل املا�شى، بعد  يف �شهر 
جتازوت 220 مليون على يوتيوب، حيث قامت 
امللكية  ب�شبب  االأغنية  بوقف  ال�شركات  اإح��دى 

الفكرية.

نيكول �سابا
تعر�شت النجمة نيكول �شابا حلذف اأغنيتها 

على  ط��رح��ت��ه��ا  وال���ت���ي  القر�ض"  "�شمك 
على  �شاعات  بعد  وذل��ك  الفيديو،  طريقة 
واأو�شحت  امل���ا����ش���ي،  ي��ون��ي��و  يف  ط��رح��ه��ا 
نيكول يف ت�شريحات �شحفية اأن احلذف 
اأغنية  ت��ق��ن��ي��ة يف  م�����ش��ك��ل��ة  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان 
مرة  ط��رح��ت��ه��ا  ث��م  احل����ذف  يف  ت�شببت 

اأخرى بعدها بيومني.

ح�سن �ساكو�ش وعمر كمال
امل���ه���رج���ان���ات ح�شن  ت��ع��ر���ض م��ط��رب��ى 
���ش��اك��و���ض وع���م���ر ك���م���ال ل��ن��ف�����ض االأم����ر 
الغنائية  اأع��م��ال��ه��م  اأ���ش��ه��ر  ح���ذف  ب��ع��د 

بعدما  اجلريان"،  "بنت  م���ه���رج���ان 
مليون،   600 م�������ش���اه���دات���ه  جت�������اوزت 
وكمال  �شاكو�ض  اتهام  ب�شبب  ذلك  وجاء 

"حاجة م�شتخبية"  اأغنية  اأحلان  ب�شرقة 
اأن  �شاكو�ض  يرد  اأن  قبل  ل� حممد حماقي 

اأغنية حماقي يف االأ�شا�ض م�شروقة من حلن تركي، مما اأثار جداًل 
�شاكو�ض  ليعود  االأغنية،  باإعالن حذف  امللحن مدين  وقام  وا�شًعا 

بعدها ويعتذر ملدين وتطرح بنت اجلريان جمدًدا على يوتيوب.

املنتجة  ال�شركة  توا�شل  الت�شوير،  النطالق  متهيداً 
للم�شل�شل امل�شري اجلديد )اأرواح خفية( التعاقد 

اإبرام  مع جنوم العمل، وينهي املخرج امل�شري 
ن�شاأت التح�شريات النهائية للعمل مبعاينة 

اأماكن الت�شوير، واإمتام فريق العمل.
املنتجة،  ال�شركة  وقالت م�شادر يف 

الدراما  ال��الف��ت يف  )م���ن  اإن���ه 
عدد  مع  التعاقد  اجلديدة، 

كبري من االأطفال )14 
ط����ف����اًل(، وم�����ن اأع���م���ار 
خم����ت����ل����ف����ة، وه��������م من 
الدرامي  ال�شياق  اأ�ش�ض 

يف العمل، جنباً اإىل جنب 
مع النجوم(.

من جانبها، اأعربت الفنانة 
عن  اخل�شاب  �شمية  امل�شرية 

الدراما،  اإىل  بالعودة  �شعادتها 
بعد غياب عامني، 

ال�شباق  خ��ارج  العمل  يعر�ض  وب��اأن 
املوا�شم  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  ال��رم�����ش��اين، 

كبرياً  قبواًل  وتلقى  متنوعة،  اأ�شبحت 
من امل�شاهدين.

وي�شارك يف بطولة م�شل�شل )اأرواح خفية( 
ق�شة  وه��و  ال�شافعي،  ون�شال  رياحنة  منذر 

و�شيناريو وحوار �شو�شن عامر.

ت�شارك الفنانة �شلمى اأبو �شيف  يف بطولة م�شل�شل "منعطف خطر"، 
والذي ت�شدر ترند رقم 1 على من�شة �شاهد vip، وحقق العديد 

من ردود االأفعال االإيجابية على مواقع التوا�شل االجتماعي.
 وتقدم �شلمى اأبو �شيف �شمن اأحداث امل�شل�شل �شخ�شية �شلمى وهي 
انفلون�شر م�شهورة يف اأوائل الع�شرينات من عمرها تتعر�ض للقتل 
تفا�شيل  نكت�شف  معها  والتي  اجلرمية،  يف  التحقيق  عملية  لتبداأ 

واأ�شرار غام�شة عن ال�شخ�شية وما�شيها.
"امل�شل�شل  امل�شل�شل حيث �شرحت  �شلمى عن مدى �شعوبة  وعربت 
دائًما م�شدودة ومفي�ض  اأخر حلقة واالأع�شاب  اأول حلقة حتى  من 
باأن  مهتم  م�شعود  ال�شدير  االأ���ش��ت��اذ  امل��خ��رج  الأن  وده  �شهل  م�شهد 
يف  كتري  وتعمقنا  كتري  فتكلمنا  �شكل  باأف�شل  ي��خ��رج  م�شهد  ك��ل 

ال�شخ�شية".
 واأ�شافت �شلمى "م�شل�شل منعطف خطر بريكز على ق�شايا كتري 
ب��داأت تبقى موجودة ب�شكل  امل��راأة، لالأ�شف  وم�شكالت بتعاين منها 
اإنه هيمثل مفاجاأة كبرية  كبري يف حياتنا، ع�شان كده متاأكدة من 

للجمهور".
وت�شارك �شلمى اأبو �شيف بطولة امل�شل�شل مع النجوم با�شل خياط، 
ريهام عبد الغفور، با�شم �شمرة، اآدم ال�شرقاوي، حممد عالء، تامر 
نبيل، وامل�شل�شل من تاأليف حممد امل�شري واإخراج ال�شدير م�شعود.

�شلمى اأبو �شيف: منعطف 
خطر م�شل�شل �شعب واأع�شابنا 
كانت م�شدودة اأثناء الت�شوير

)اأرواح خفية(... 
بنجوم واأطفال

�سرقة  حول  املثار  اجلدل  انتهى 
حممد  للكينج  "للي"  اأغ��ن��ي��ة 
على  الأغنية  ع��ادت  كما  منري، 
بعد  اأخ����رى  م���رة  "يوتيوب" 
حذفها، لت�سبح متاحة للجمهور، 
عن  ح�سني،  اأك��رم  النجم  ون��وه 
اللينك  ون�سر  الأغنية،  ع��ودة 
"�ستوري"  ع���رب  ب��ه��ا  اخل���ا����ش 
موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه 

"اإن�ستجرام".

لأكرم  يعتذر  املن�سى 
ح�������س���ن���ى وي����ب����ارك 

ل�محمد منري
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ما وراء عادات
 الأطفال ال�شيئة؟

ثلث  فاإن  لالإح�شائيات  وفقا  اأنه  باتي�شوفا،  تاتيانا  الربوفي�شورة  اأعلنت 
االأطفال يقر�شون اأظافرهم، وهذه وفقا لعلماء النف�ض،عادة �شيئة جدا، 

ولكنها تختفي مثل العادات االأخرى، اإذا مل نركز عليها.
وت�شري باتي�شوفا، اأخ�شائية طب اأع�شاب االأطفال، يف حديث تلفزيوين، 
اإىل اأن الكثري من االأمهات ال يعتقدن ذلك ويقلقن عند ظهور هذه العادة 

لدى اأطفالهن. وبالطبع هناك حاالت تثري القلق فعال.
تدخل  تتطلب  احلالة  وه��ذ  با�شتمرار،  اإ�شبعه  مي�ض  الطفل  وت�شيف، 

طبيب اأخ�شائي اأع�شاب، لت�شخي�ض ال�شبب.
وه��ن��اك ع����ادة ق�����ش��م االأظ���اف���ر، وه����ذه ع��الم��ة خ��ط��رية ج���دا ت�����ش��ري اإىل 
ا�شطراب ع�شبي وظيفي لدى الطفل. ولكن قبل كل �شيء يف هذه احلالة 
يجب حتديد ما اإذا كان يف العائلة بني البالغني من ميار�ض هذه العادة 

ال�شيئة اأي�شا، حينها ي�شبح وا�شحا اأن الطفل يقلده.
اأو �شعر  والعادة االأخ��رى هي لف ال�شعر على االأ�شابع، لي�ض املهم �شعره 
غريه. ميكن اعتبار هذه العادة من حاالت الت�شنج الالاإرادي )النف�شة(، 
اإىل  ت�شري  وه��ذه عالمة  م���رات.  ع��دة  احل��رك��ة  نف�ض  الطفل  يكرر  حيث 

ا�شطراب حالة الطفل الداخلية.
وت�شيف الربوفي�شورة، و�شع االإ�شبع يف االأنف لي�ض من العادات ال�شيئة، 
الأنها قد تكون ب�شبب �شيالن االأنف اأو اأن يف االأنف �شيئا ما يزعجه وهو 
بهذه احلركة يريد لفت انتباه االآخرين اإىل هذه امل�شكلة. كما ميكن اأن 
يع�ض الطفل �شفته، ومع اأنها حركة موؤملة، اإال اأن الطفل بهذه الطريقة 

يعرب عن االإجهاد الذي يعاين منه.
الع�شبية، قد تكون  اإىل احلالة  باالإ�شافة  اأنه  اإىل  وت�شري الربوفي�شورة، 

العادات عالمة على اأن الطفل يعاين من التهابات فما العمل؟
ووفقا لها، لن ينفع و�شع مادة مرة املذاق على اأ�شابع الطفل لكي يتخلى 

عن م�ض اأ�شبعه اأو ق�شم اأظافره.
هذه  الأن  االأ���ش��ا���ش��ي.  �شببها  يحل  مل  اإذا  امل�شكلة،  تختفي  "لن  وت��ق��ول، 
العالمات الع�شبية قد تكون عاطفية بحتة، اأو نتيجة اإ�شابات ع�شوية يف 
دماغ الطفل. لذلك قبل كل �شيء يجب ا�شت�شارة طبيب االأع�شاب، الذي 

�شيحول الطفل اإىل الطبيب املخت�ض، وعادة اإىل طبيب نف�شاين".
لالأ�شرة  النف�شية  احل��ال��ة  درا���ش��ة  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ق��د  وت�شيف، 
يف  ناق�شة  اأ�شياء  هناك  اأن  يت�شح  ورمب��ا  التوا�شل.  �شعوبات  لتحديد 

تربية الطفل.
وت�شري اخلبرية، اإىل عدم حظر اأي �شيء على الطفل. الأن احلظر ي�شجعه 
اأكرث على اال�شتمرار يف هذه العادة. ويف جميع االأحوال كلمة "ال" تزيد 
من رغبة الطفل يف عمل ما حرم منه. لذلك من االأف�شل حتويل انتباه 

الطفل اإىل �شيء اأخر.

العرو�ش؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو االأ�شود الدوؤويل 

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 
- البحري واأبو متام. 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �شمم اأول كمبيوتر اإلكروين حقيقي يف العامل بجامعة بن�شلفانيا 

عام  1946م.
ظاهرة؟ اآذان  له  لي�ش  وملاذا  الثعبان  ي�سمع  • كيف 

- الثعبان لي�ض له اآذان ظاهرة ولكنه ي�شمع عن طريق موجات ال�شوت 
التي يلتقطها ل�شانه ويرجمها الآذانه الداخلية!

والفواكه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
االأخرى. 

لر.  األف   227 من  الأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�شع 
عند  فقط   206 اإىل  يراجع  العدد  ذلك  اأن  اإال   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  االإن�شان  يولد  • عندما 

الو�شول اإىل �شن البلوغ .
احلال  يف  قتلته  االإن�شان  ع�شت  اإذا  الأنها  احليات  اخطر  من  حية  عن  عبارة  الهندية  تعلم:الكوبرا  • هل 
االعتداء  فكر يف  اإذا  اأال  احليوان  اأو  االإن�شان  قتل  والتفكر يف  النا�ض  على  االعتداء  فهي ال حتب  ذلك  ومع 

عليها وهي كمعظم الثعابني تعطي التحذير قبل اأن تفكر يف الهجوم على عدوها 
�شنة   150 ال�شلحفاة  • تعمر 
اأبي�ض  احلقل  جراد  دم  • لون 

احليوانات  اأذكى  هو  • الدلفني 
نباتاً  ولي�ض  بحري  حيوان  • االإ�شفنج 
احلية  هي  االإن�شان  اأعداء  اأعدى  • اأن 

اأ�شنانه  نهايات  على  مي�شي  البحر  • قنفذ 
اأكل بدون  يوماً   520 ميكث  العناكب  • بع�ض 
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الربتقال والقلب
يعترب الربتقال فاكهة غنية 
والكال�شيوم،  بالبوتا�شيوم 
وه����ي: م����واد م�����ش��وؤول��ة عن 
وظيفة  وت���ع���زي���ز  ت��ن��ظ��ي��م 

القلب.
عن�شراً  البوتا�شيوم  يعترب 
ه��ام��اً م��ن ع��ن��ا���ش��ر اخللية 
التي  اجل���������ش����م  و������ش�����وائ�����ل 
ت�����ش��اع��د ع���ل���ى ال��ت��ح��ك��م يف 
القلب  �����ش����رب����ات  م����ع����دل 
فعندما  ال���������دم،  و����ش���غ���ط 

يف  طبيعية،  غري  القلب  �شربات  ت�شبح  البوتا�شيوم،  م�شتويات  تنخف�ض 
حالة ت�شمى بعدم انتظام �شربات القلب.

الفالفونويد  اأن  حيث  العايل،  ال��دم  �شغط  تنظيم  يف  دور  وللربتقال  كما 
املوجود يف الربتقال ي�شاعد على تنظيم �شغط الدم املرتفع، فاملغني�شيوم 

املتواجد فيها ي�شاعد يف احلفاظ على �شغط الدم.
وحمتوى الربتقال العايل من االألياف القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً 

يف خف�ض م�شتوى الكول�شرول يف الدم.
الفالفينويدز  من  مركبات  على  )اللب(  االأبي�ض  الربتقال  ق�شر  يحتوي 
الكول�شرول   " الكثافة  منخف�ض  الدهني  الربوتني  خف�ض  على  ت�شاعد 

ال�شيء".

عانى ر�شوان وهو احد �شيادي االأ�شماك من قلة ال�شيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�شطاد فيها فقرر ان يذهب 
اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك والن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�شل له اخلري الكثري، فا�شطاد 
�شاألته  البيت  امل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�شب كثريا من  ال�شوق  اإىل  وا�شطاد كثريا حتى تعبت �شبكته وذه��ب 

الزوجة واالأوالد عن حاله فحمد اهلل وقال �شاحكا: كان �شيدي اليوم كمية وفرية من املال.
اأباه اح�شر ماال كثريا ا�شطاده من مكان ما على البحر فذهب  خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه ان 
ال�شديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�شوان عله ي�شطاد ماال مثله ويف اليوم الثاين وبعد ان 
انتهى ر�شوان من ال�شيد الوفري ذهب اإىل ال�شوق يف الوقت الذي ح�شر فيه الرجل الذي كان يراقبه عن بعد 
وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج ال�شمك ماال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، فالقى به بعيدا ورمي 
�شبكته كرة اخرى وا�شتمر على هذا احلال رمبا ي�شطاد ماال، لكنه ف�شل فذهب اإىل ر�شوان وقال له غا�شبا 
�شارخا من اين ت�شطاد هذا املال؟ فقال ر�شوان �شاحكا ا�شطاده من البحر فعندما ا�شطاد �شمكا كثريا وابيعه 
يتحول اإىل مال وهكذا ا�شطاد املال، فانده�ض الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�شمك 
اأخ��ذه وان�شرف فوقف  األقى به على ال�شاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�شل، كان هناك من  الذي 
لي�شطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�شتطيع �شبكته ان متنحه ولو �شمكة واحدة، وبات ليلته جائعا 
فقد افرى على نعمة اهلل ورف�شها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه ر�شوان وقد ركع يف امل�شجد يبكي 

وي�شتغفر اهلل وي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم الذي اأكل راأ�شه وتركه جائعا هو واأوالده .

اأفيال اآ�سيوية يف حديقة حيوانات زيورخ. حيث اجتاح فريو�ش قاتل احلديقة، مما اأ�سفر عن مقتل ثالثة 
اأفيال اآ�سيوية يف �سهر واحد وترك اخلرباء يف حرية من اأمرهم ب�ساأن كيفية وقف انت�ساره. ا ف ب

املميزة،  الفاكهة  اأن����واع  اأح���د  االأف���وك���ادو  يعترب 
الكربوهيدرات  م��ن  اأق����ل  ن�شبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
اإىل  اأخ�شائيو التغذية  واأعلى بالدهون، وي�شري 

اأهمية ت�شمينه يف النظم الغذائية.
ُن�شرت  درا�����ش����ة  يف  م�������ش���ارك   500 م���ن  ُط���ل���ب 
االأمريكية،  ال��ق��ل��ب  جمعية  جم��ل��ة  يف  م���وؤخ���را 
ت��ن��اول ث��م��رة اأف��وك��ادو ك��ب��رية ك��ل ي��وم بينما مل 
بذلك،  القيام  اآخ���ر  م�شارك   500 م��ن  ُيطلب 
باالإ�شافة اإىل ذلك ُطلب من 500 �شخ�ض 
ج����زءا منتظما  ال��ف��اك��ه��ة  ت��ك��ن  مل 
ياأكلوا  اأن  الغذائي  من نظامهم 

اأقل من ثمرتي اأفوكادو كل �شهر. عندما انتهى 
امل�شاركني  اأن  وجد  اأ�شهر  ل�شتة  الزمني  االإط��ار 
الذين كانوا ي�شتهلكون االأفاوكادو بانتظام كان 
وانخف�شت  عام  ب�شكل  الغذائي �شحيا  نظامهم 

ن�شبة الكولي�شرول لديهم ب�شكل ملحوظ.
عام  ب�شكل  جال�شر:"  ���ش��ارة  االأخ�شائية  تقول 
التحكم  ومت  ع�شوائية  الأنها  جيدة  درا�شة  ه��ذه 
فيها م��ن قبل ع��دد كبري م��ن االأ���ش��خ��ا���ض، مع 
لديهم  امل�شاركني يف كل جمموعة  اأن  مالحظة 
اأي�����ش��ا ن��ظ��ام غ��ذائ��ي اأ���ش��ا���ش��ي مم��اث��ل، و�شجلوا 

حوايل ٪50 على موؤ�شر االأكل ال�شحي".

املهمة  ال���ع���وائ���ق  اأح�����د  :"اإن  ج��ال���ش��ر  ت�����ش��ي��ف 
بيانات عن  اأنهم مل يجمعوا  الدرا�شة هو  لهذه 
ا�شتخدام االأدوية، مبا يف ذلك املكمالت الغذائية 

خالل التجربة التي ا�شتمرت 6 اأ�شهر".
بح�شب  نف�شه  الوقت  يف  الدرا�شة  وا�شتخدمت 
اخلا�شة  االأ������ش�����ا������ض  خ�����ط  ب����ي����ان����ات  ج���ال����ش���ر 
 24 مدار  على  الطعام  ا�شتدعاء  ك�  بامل�شاركني، 
�شاعة جلمع بيانات حول النظام الغذائي املعتاد 
الطعام  تكرار  ا�شتبيان  مثل  جيدا  "لي�ض  وه��و 
املعتاد  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ق��د ال ميثل حقا  الأن���ه 

ل�شخ�ض ما.

الأفوكادو قد ت�شاهم يف خف�ش ن�شبة 
الكولي�شرتول يف الدم


