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�شكراً لعطائك  يكرم 150 
متطوعًا و20 جهة تطوعية

بوليوود.. هل فقدت 
جاذبيتها، اأم عليها التكّيف مع 

الواقع اجلديد؟

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

�سوار يقي�س تطور حجم ال�سرطان حلظيًا
�ستانفورد  وجامعة  للتكنولوجيا  جورجيا  معهد  يف  باحثون  ابتكر 
اإل�ساقه  ميكن  للمط  ق��اب��ل  م��رن  مب�ست�سعر  م����زوداً  ���س��غ��راً  ج��ه��ازاً 

باجللد لقيا�س احلجم املتغر للأورام اأدناه.
وي��ع��م��ل اجل��ه��از غ��ر اجل���راح���ي ب��ال��ب��ط��اري��ة، وه���و ح�����س��ا���س للغاية، 
الوقت  يف  ال�سلكياً  ذك��ي  ه��ات��ف  تطبيق  اإىل  النتائج  اإر���س��ال  وميكنه 
اأُطلق عليه  اإن اجلهاز الذي  الفعلي ب�سغطة زر. وقال فريق البحث 
FAST، ميثل طريقة جديدة متاماً، و�سريعة، وغر مكلفة،  ا�سم 
ق�سر  وق��ت  يف  وتعديلها  ال�سرطان،  اأدوي���ة  فعالية  الختبار  ودقيقة 

لتنا�سب تطور املر�س.
االبتكار  يوؤدي هذا  اأن  اإك�سربي�س"، ميكن  "ميديكال  وبح�سب موقع 
قيا�س  تقنيات  الأن  ال�سرطان،  ع��لج  يف  واع��دة  جديدة  اجتاهات  اإىل 
انحدار الورم من العلج الدوائي ت�ستغرق اأ�سابيع لقراءة اال�ستجابة، 

ما يجعل توفر علجات جديدة عملية بطيئة.
بع�س  "يف  الدرا�سة:  يف  الرئي�سي  الباحث  اأبرام�سون،  األيك�س  وق��ال 
با�ستخدام  يدوياً  للمراقبة  اخلا�سعة  االأورام  قيا�س  يجب  احل��االت، 
االإ�سعاعية  للطرق  ميكن  و"ال  مثالياً".  اأ�سلوباً  لي�س  وهو  الفرجار، 

تقدمي نوع البيانات امل�ستمرة اللزمة للتقييم يف الوقت الفعلي".

خبري يك�سف حيلة ملعرفة من يكرهك 
على  �ست�ساعدك  للغاية  فعالة  النف�س عن حيلة  علم  ك�سف خبر يف 
ما  �سخ�س  كان  اإذا  ما  اكت�ساف  اأع��دائ��ك، ومتّكنك من  التخل�س من 
اأو�سنت  االأمريكي  اأخرب اخلبر  الفيديو،  . ويف  �سراً" اأم ال  "يكرهك 
كيف  ت��وك  تيك  على  متابعاً   492.000 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  متابعيه 
يكت�سفون كيف ي�سعر �سخ�س ما حقاً جتاههم، من خلل تقنية ت�سمى 
"اإعجاب الثعابني". وبداأ املقطع، الذي ح�سد اأكرث من 1.8 مليون 
باإعجاب الثعابني"، ثم  التقنية  "ت�سمى هذه  اأو�سنت  م�ساهدة، ب�سرح 
مي�سي ليك�سف اأن اأ�سهل طريقة الكت�ساف امل�ساعر احلقيقية ل�سخ�س 
اإما  اعتبارها  ميكن  والتي  �سطحية،  جماملة  منحه  هي  جتاهك  ما 
الذي  الثناء  ن��وع  على  مثال  خفي.  ب�سكل  مهينة  اأو  ظاهرياً  مهذبة 

ميكن اأن تقدمه هو "مرحباً، زيك لطيف اليوم".
ووفقاً الأو�سنت، فاإن الطريقة التي يف�سر بها �سديقك هذه املجاملة 
بح�سب  فيك،  راأي��ه احلقيقي  ح��ول  ملعرفته  ما حتتاج  بكل  �ستخربك 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
جماملة  اأن��ه��ا  على  املجاملة  ه��ذا  ال�سديق  ي��اأخ��ذ  "�سوف  وي�سيف 

�سطحية، لكن العدو ال�سري �سيف�سر ذلك ب�سكل �سلبي وينتقدك".
ي�سيف اأو�سنت اأن ال�سخ�س الذي يكرهك �سراً �سيهينك بعد اأن متنحه 
جماملة ميكن تف�سرها على اأنها اإهانة. ويختم هذه احليلة بالقول 
"�ستتيح لك اال�ستجابة ال�سلبية القوية روؤية ما تخفي حتت �سطحها 

وجتعلك على دراية مب�ساعر ال�سخ�س املعني".

الوزن الزائد يزيد خطر كورونا
ترتبط  ال��وزن هي ما  زي��ادة  اأن  اإىل  درا���س��ة حتليلية جديدة  تو�سلت 
االأمد،  طويلة  ك��ورون��ا  فرو�س  بعدوى  للإ�سابة  ال��زائ��دة  باملخاطر 

ولي�س ارتفاع م�ستوى اجللوكوز الناجت عن مر�س ال�سكري.
واعتمدت الدرا�سة على حتليل نتائج 9 درا�سات �سابقة ت�سمنت بيانات 
اأكرث من 30 األف �سخ�س بالغ. ووجدت اأن خطر العدوى ال�سديدة 

يزداد بن�سبة %7 مقابل كل زيادة مقدارها 5 كغم من الوزن.
خطر  زي����ادة  ال��ن��ت��ائ��ج  ق���درت  اإك�سربي�س"،  "ميديكال  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
العدوى بن�سبة ترتاوح بني %10 و%16 مقابل كل 30 كغم من 

الوزن الزائد للج�سم.
من  ج��زءاً  ونفت  بلندن،  كوليج  باحثون يف جامعة  الدرا�سة  واأج��رى 
الفر�سية ال��ت��ي ���س��ادت يف ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة وال��ت��ي ت��ق��ول ب���اأن مر�س 
من  �سديدة  ب��ع��دوى  االإ���س��اب��ة  خطر  ع��وام��ل  م��ن  وال�سمنة  ال�سكري 

فرو�س كوفيد- 19.
ب�سكل  معروفة  وال�سمنة  ال�سكري  وراء  االأ�سا�سية  االآل��ي��ات  تكن  ومل 
وا�سح للباحثني يف بداية اجلائحة. لكن وفقاً للدرا�سة اجلديدة تبني 
ال��ورك هي ما ترتبط مبخاطر  اإىل  ال��وزن ون�سبة اخل�سر  زي��ادة  اأن 

العدوى ال�سديدة وطويلة االأمد.
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ثلث �سكان العامل 
حمرومون من الإنرتنت

اأفادت اإح�سائية ن�سرتها االأمم املتحدة، باأن ثلث �سكان العامل ما يزالون 
االت�ساالت  وت��رة  يف  تباطوؤ  و�سط  االإن��رتن��ت،  ب�سبكة  ات�سال  دون  م��ن 

اجلديدة.
 5.3 "ي�ستخدم االآن حوايل  وقال االحتاد الدويل للت�ساالت يف بيان: 
م�سجعا،  النمو  يزال  ال  وبينما  االإنرتنت،  العامل  حول  �سخ�س  مليارات 
التحتية  البنية  يف  جديدة  ا�ستثمارات  غياب  يف  اأن��ه  اإىل  االجت��اه  ي�سر 
رب��ط كل  ف��اإن فر�س  م��ه��ارات رقمية ج��دي��دة،  وزخ��م جديد ال�ستقطاب 

�سكان العامل بحلول عام 2030 ترتاجع ب�سكل متزايد".
وفيما ال يزال 2.7 مليار �سخ�س غر قادرين على الو�سول للإنرتنت 
2021 و3.6 مليارات عام  3 مليارات يف  كان عددهم  العام، فقد  هذا 

"كوفيد19-". جائحة  قبل   ،2019
و�سدد االأمني العام لهذه املنظمة التابعة للأمم املتحدة، هولني جاو، على 
"اأعطانا دفعة جيدة من حيث االت�سال، لكن يجب علينا  اأن هذا االأمر 
اخلدمات  من  اجلميع"  ا�ستفادة  ل�سمان  عينها  ال��وت��رة  على  احلفاظ 

الرقمية.
ونقلت وكالة ال�سحافة الفرن�سية عن جاو قوله "ال ميكن حتقيق ذلك 
الرقمية،  والتقنيات  ال�سبكات،  يف  اال�ستثمار  م��ن  مزيد  خ��لل  م��ن  اإال 

وت�سريعات م�ستوحاة من اأف�سل النماذج وعمليات التدريب".

بريطانيا  يف  �سينما  دار   100
تعر�س جنازة امللكة 

اجلنازة  اإن  الربيطانية  احلكومة  قالت 
�ستعر�س  اإل��ي��زاب��ي��ث  للملكة  ال��ر���س��م��ي��ة 
دار �سينما   125 يوم االثنني يف حوايل 
�سيتم  ك��م��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  اأن��ح��اء  يف جميع 
عر�سها على �سا�سات �سخمة يف احلدائق 
وزارة  وقالت  والكاتدرائيات.  وال�ساحات 
تقام  ال��ت��ي  اجل��ن��ازة  اإن  ب��ي��ان  يف  الثقافة 
يف ك��ن��ي�����س��ة و���س��ت��م��ن�����س��رت وامل����واك����ب ذات 
�ستعر�س  لندن  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سلة 
التلفزيون  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة  ال���ه���واء  ع��ل��ى 
الربيطانية  االإذاع�����ة  هيئة  ط��ري��ق  ع��ن 
ومن  و�سكاي.  "بي.بي.�سي" واآي.تي.يف 
وروؤ�ساء  دول  روؤ���س��اء  ي�سارك  اأن  املتوقع 
من  املالكة  العائلت  م��ن  واأف���راد  وزراء 
جميع اأنحاء العامل يف جنازة امللكة التي 
اأيلول  �سبتمرب  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف  ت��وف��ي��ت 
96 ع���ام���ا. واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة اأن  ع���ن 
اأن  وميكن  ر�سمية.  عطلة  اجل��ن��ازة  ي��وم 
ي�سهد اجلنازة جمهورا اأكرب مما �سوهد 
التاريخ  يف  اأخ���رى  رئي�سية  منا�سبات  يف 
الربيطاين احلديث، مبا يف ذلك جنازة 
واأوملبياد   1997 ع��ام  دي��ان��ا يف  االأم���رة 

لندن 2012 وحفلت الزفاف امللكية.

تعرف على عوامل خطر 
الإ�سابة باأمرا�س القلب  �ص 23

ال�سحي االأكل  تناول  يف  االإفراط   -  1
من  الغذائية  احل�س�س  بقيا�س  التغذية  اأخ�سائيو  يو�سي 

اأجل عدم االإفراط يف تناول ال�سعرات احلرارية.
امل��ك�����س��رات واحلم�س  ال�����س��ح��ي��ة م��ث��ل  ف��ت��ن��اول االأط���ع���م���ة 
واالأفوكادو اأمر جيد جدا ل�سحتك، لكنها حتتوي جميعها 
على دهون �سحية وحتتوي على �سعرات حرارية اأكرث من 

الكربوهيدرات اأو الربوتينات االأخرى.
اإىل  الذين يتطلعون  االأ�سخا�س  الكثر من  كذلك، يعتقد 
اأن هذه االأطعمة مفيدة دون االكرتاث اإىل  اإنقا�س الوزن، 
الكمية، لكن هذا لي�س �سحيحاً فحجم احل�سة هو املفتاح 

عند حماولة اإنقا�س الوزن.

الربوتني من  كافية  كمية  تناول  عدم   -  2
لفقدان الوزن عليك بتناول م�سادر الربوتني مثل �سدور 
ال�����س��م��ك، فذلك  اأو  ال���روم���ي،  ال��دي��ك  ب��رغ��ر  اأو  ال���دج���اج، 
ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة غر  ل��ت��ن��اول  اأق����ل ع��ر���س��ة  �سيجعلك 
احلرارية  بال�سعرات  املليئة  اجلانبية  االأطباق  اأو  ال�سحية 

العالية وال�سكر واحلبوب امل�سنعة وما اإىل ذلك.

الزيت من  بالكثر  تطبخ  اأنت   -  3
خ��ف��ي على  ت��اأث��ر  ن�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��زي��ت  ك��م��ي��ة  حت��م��ل 
بال�سعرات  غ��ن��اه  ب�سبب  ال���وزن  ب��ف��ق��دان  املتعلقة  اأه��داف��ك 

احلرارية.
ق��ي��ا���س املقدار  ال��زي��ت ع��ن ط��ري��ق  ت��ن��اول  ومي��ك��ن��ك تقليل 
زيت  رذاذ  علبة  ���س��راء  خ��لل  م��ن  ا�ستخدامه،  تريد  ال��ذي 

ال�ستخدامها بدال من �سكب الزيت من زجاجة.
كما يعد الطهي بدون اأي زيت خيارا �سحياً رائعاً.

احلرارية بال�سعرات  الغني  الطعام  بتناول  التباهي   -  4
من  بع�س  اأو  الكيك  من  قطعة  اإىل  اجلميع  يحتاج  بينما 
يبالغون  النا�س  الكثر من  ف��اإن  الآخ��ر،  وق��ت  ال�سيب�س من 
بتناول ما يكفي من  االأم��ر  التباهي بذلك وينتهي بهم  يف 
ال�سعرات احلرارية لتعوي�س النق�س يف ال�سعرات احلرارية 

التي �سنعوها يف االأ�سبوع.
ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ي��ك االع���ت���دال وت���ن���اول احل��ب��وب الكاملة 

وال����ربوت����ي����ن����ات اخل���ال���ي���ة م����ن ال���ده���ون 
ال�سحية  وال����ده����ون  االأل����ب����ان  وم��ن��ت��ج��ات 

وال���ف���واك���ه وال��ك��ث��ر م���ن اخل�������س���روات وعدم 
بال�سعرات  الغنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  يف  االإ���س��راف 

احلرارية.

�سحية غر  بهارات  اإ�سافة   -  5
النكهة،  لتعزيز  الطعام  اإىل  ل��ك  املف�سلة  التوابل  اإ�سافة 

ميكن اأن يكون خطاأ فادًحا مينعك من فقدان الوزن.
كما اأن اإ�سافة �سل�سة ال�سواء اأو الكات�سب اإىل وجبة غداء اأو 
ع�ساء يعترب اأمرا غر �سحي، وبداًل من ذلك ا�ستخدم بع�س 
اأو اإىل ال�ساندويت�س  ال�سل�سة "قليلة الد�سم" يف �سلطتك، 

املف�سل لك.

خل�سارة الوزن ال داعي لتجنب تناول االأرز
وكان  دول��ة،   100 من  اأك��رث  يف  اأ�سا�سيا  االأرز طبًقا  يعترب 
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.
وهذه احلبة ال�سهرة هي بالفعل غذاء عايل الكربوهيدرات، 
تعترب  فهي  �سارة!.  بال�سرورة  لي�ست  الكربوهيدرات  لكن 
نقله  ما  وف��ق  والع�سلت،  للعقل  الطاقة  م�سادر  اأه��م  من 

موقع "boldsky" املهتم ب�سوؤون ال�سحة.
املطبوخ  االأرز  ثلث كوب  الكربوهيدرات يف  اأن حمتوى  كما 
هو 15 غراما اإ�سافة اإىل وجود كمية �سغرة من الربوتني 
ومن الدهون اأي�ساً، مما ي�سر اإىل اأنه ميكن اأن يكون خيارا 

غذائيا �سحيا.
االأرز البني

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

املغذي وال�سويداء الغنية بالكربوهيدرات.
االأبي�س، فاإنه يحتوي فقط على  ب��االأرز  ولكن فيما يتعلق 
ال�����س��وي��داء. ل��ذل��ك، ف���اإن االأزر ال��ب��ن��ي، ب��امل��ق��ارن��ة م��ع االأرز 
االأبي�س، يحتوي على كمية اأكرب من االألياف واملواد املغذية 

وم�سادات االأك�سدة.

ال�������������������س���������ع���������رات 
احلرارية

بكل  االأرز  ي��ح��ت��وي 
اأن���واع���ه ع��ل��ى م��ا يقرب 
من 200 �سعر حراري لكل كوب 

عند طهيه، و44 غراما من الكربوهيدرات.
ال��ب��ن��ي خم�سة  االأرز  ال���ربوت���ني يف  ي��ب��ل��غ حم��ت��وى  يف ح��ني 

غرامات، بينما يف االأرز االأبي�س اأربعة غرامات.
كما اأن كمية االألياف يف االأرز االأبي�س اأقل من غرام واحد، 
بينما الكمية املوجودة يف االأرز البني ترتاوح من ثلث اإىل 

اأربع غرامات.
0.4 غرام من الدهون يف االأرز االأبي�س،  وال يوجد �سوى 

و1.7 غرام يف االأرز البني.

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

الكربوهيدرات.
• يحتوي االأرز البني على كمية عالية من االألياف ب�سبب 

طبقات النخالة اخلارجية ال�سليمة.
• ت�ساعد االألياف، باالإ�سافة اإىل امل�ساعدة يف اله�سم، على 
اإىل  ي���وؤدي  ال��وق��ت، مب��ا  م��ن  اأط���ول  بال�سبع لفرتة  ال�سعور 

القدرة على التحكم يف الوزن.
اإىل  ي��وؤدي  مما  امل�سغ،  من  مزيًدا  البني  االأرز  يتطلب   •

تناول كميات اأقل.

اأيهما اأف�سل؟
يتمتع االأرز البني مبظهر غذائي اأف�سل من االأرز االأبي�س، 
لذلك يجب ا�ستخدامه بن�سبة %50على االأقل من الوقت 
عن  الكمية  تزيد  اأال  ينبغي  لكن  االأبي�س،  االأرز  من  ب��داًل 
االأرز،  ويعترب  الرئي�سية.  الوجبة  يف  ك��وب  ن�سف  ح���وايل 
وم�سادات  ب��االأل��ي��اف  غنًيا  م�����س��دًرا  ال��ب��ن��ي،  االأرز  وخ��ا���س��ة 
واملغني�سيوم  واحل��دي��د  وال�سيلينيوم  واملنغنيز  االأك�����س��دة 
وال��ن��ح��ا���س وف��ي��ت��ام��ني B. وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ميكن 

للألياف اأن حت�سن اله�سم وم�ستويات الكولي�سرتول.

بطاريات ت�سحن ال�سيارات 
الكهربائية وُتعمر 20 عامًا

طور فريق علمي بجامعة هارفارد 
اللعبة  ق���واع���د  ���س��ت��غ��ر  ب��ط��اري��ات 
اإذ  الكهربائية،  ال�سيارات  قطاع  يف 
ت�سحن البطارية يف 3 دقائق فقط، 
اآالف املرات دون حتلل كبر، وتدوم 
20 عاماً، اأي اأكرث من �سعف عمر 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  ب��ط��اري��ات 
ل�سحيفة  تقرير  ح�سب  احلالية، 

"االندبندنت" الربيطانية.
 Adden �����س����رك����ة  وح�������س���ل���ت 
والثام،  م��دي��ن��ة  يف   ،Energy
ترخي�س  ع��ل��ى  مبا�سات�سو�ست�س، 
5.15 م��لي��ني دوالر  ب���  ومت��وي��ل 
اخلارقة"  "البطارية  لت�سميم 
جميع  لتنا�سب  وا���س��ع  ن��ط��اق  على 

املركبات الكهربائية.
جامعة  يف  العمل  فريق  وا�ستوحى 
ال�سلبة  البطارية  �سكل  ه��ارف��ارد، 
من �سطرة "البياألتي" من اخل�س 
ال��ب��اي��ك��ن واخل�����س وال��ط��م��اط��م ثم 
البطارية  ال��ف��ري��ق  وط���ور  اخل��ب��ز. 
الليثيوم،  م��ع��دن  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 
ولي�س اأيون الليثيوم ال�سائع اليوم 
يف املركبات الكهربائية املوجودة يف 
البطارية  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سوق، 
ت�����س��ت��خ��دم ط��ب��ق��ات خم��ت��ل��ف��ة من 
ال���ق���ط���ب الإي����ق����اف منو  امل�������واد يف 
ت�سعبات الليثيوم. واعتمد الفريق 
ال��ب��ط��اري��ة ع��ل��ى نظام  ت��ط��وي��ر  يف 
جمااًل  ي�ستخدم  كمي،  ميكانيكي 
كهرومغناطي�سياً لتخزين الطاقة، 
التقنية  اأن  اإىل  ال��ف��ري��ق  واأ�����س����ار 
تزال  ال  امل�����س��روع  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
قيد التطوير، وعند اإثبات كفاءتها 
ت��ق��ن��ي��ة يف قطاع  ث�����ورة  ���س��ت��ح��دث 
ال�سيارات الكهربائية وكل االأجهزة 
التي ُيعاد �سحنها. وقال الفريق اإن 
قد  للبطارية  ال��ت��ج��اري  االإ���س��دار 
اأعوام   5 غ�سون  يف  م��ت��اح��اً  ي��ك��ون 
يرام". ما  على  االأمور  �سارت  "اإذا 

عا�سفة نادرة ت�سرب األ�سكا 
االأر�����س����اد اجلوية  اأف������ادت خ��دم��ة 
ب����اأن عا�سفة  ال�����س��ب��ت  االأم��رك��ي��ة 
اأال�سكا  غ��رب  ت�سرب  ال��ق��وة  ن���ادرة 
قد ت�سببت يف ت�سكل اأمواج �سخمة 

وفي�سانات اأدت اإىل جرف منازل.
وكتبت االأر�ساد اجلوية على تويرت 
ت�سرب  م��رب��وك  اإع�����س��ار  "بقايا 
غرب اأال�سكا... خلل عطلة نهاية 
االأ�سبوع، مع اأمواج �سديدة، وهبوب 
اأن  م�سيفة  اإع�سار"،  ب��ق��وة  ري���اح 

�ستزداد" �سدتها. "الفي�سانات 
بجامعة  امل���ن���اخ  يف  اخل��ب��ر  وق����ال 
اأال�سكا ريك ثومان لوكالة فران�س 
بر�س "هذه بل �سك اأقوى عا�سفة 
بحر  يف  اخلريف  مبطلع  ن�سهدها 
اخلم�سني  ال�سنوات  خ��لل  برنغ 

االأخرة".

منها الإفراط بالأكل ال�سحي..
 5 اأخطاء متنعك من خ�سارة الوزن

�صحية  بطريقة  ال��وزن  اإنقا�ص  حماولة  تكون  قد 
الأحيان  بع�ص  يف  حمبطة  عملية  الأمد  وطويلة 

لديه  فرد  كل  لأن  وذل��ك  الأ�صخا�ص،  من  لكثري 
احتياجاته اخلا�صة.

التعرف  علينا  يجب  امل�صكلة  ه��ذه  وحل��ل 
اأج�صامنا،  حتتاجه  وم��ا  اأنف�صنا  على 

ولكنها  �صغرية  تغيريات  اإج��راء  مع 
موؤثرة يف روتيننا اليومي، لفقدان 

الوزن بنجاح.
يف هذا ال�صاأن، ك�صف اأخ�صائيو 
5 اأمن����اط من  ال��ت��غ��ذي��ة ع��ن 
الأك�����ل ال�����ص��ائ��ع��ة ال��ت��ي قد 
متنعك من فقدان الوزن، وفق 
 eat this not" ما نقله موقع

."that

ق���������ال���������ت اجل������ام������ع������ة 
اإن  االأمل���ان���ي���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الريا�سة تتمتع باأهمية كبرة 
انقطاع  م���رح���ل���ة  يف  ل���ل���م���راأة 
حيث  الياأ�س"،  "�سن  الطمث 
اإنها تعمل على تقوية العظام، 
ه�سا�سة  م����ن  ت���ق���ي  ث����م  وم�����ن 
ال��ع��ظ��ام، ال��ت��ي ت��ه��اج��م امل�����راأة يف 
هذه املرحلة ب�سبب نق�س هرمون 

اال�سرتوجني.
الريا�سة  مم��ار���س��ة  اأن  اجل��ام��ع��ة  واأ���س��اف��ت 
احلراري  التوازن  �سبط  على  اأي�ساً  ت�ساعد 
يعرف  م��ا  مواجهة  يف  ي�سهم  مم��ا  للج�سم، 
ال�ساخنة" – ارتفاع درجة حرارة  "بالهّبات 
اجل�سم - ونوبات التعرق ال�سديدة الناجمة 

عن نق�س هرمون اال�سرتوجني.

�سريان  حت�سني  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ة  تعمل  ك��م��ا 
ال���دم يف االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، مم��ا ي��ح��د من 
واالأوعية  القلب  ب��اأم��را���س  االإ���س��اب��ة  خطر 
الدموية كاالأزمات القلبية، ف�سًل عن احلد 

من خطر االإ�سابة ب�سرطان الثدي.
على  الريا�سة  تعمل  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة 
احل���د م��ن خ��ط��ر االإ���س��اب��ة ب��االك��ت��ئ��اب من 
ال�سروتونني  هرمون  اإف��راز  حتفيز  خ��لل 

املعروف با�سم "هرمون ال�سعادة".
ولل�ستفادة من هذه الفوائد اجلّمة، ينبغي 
ممار�سة الريا�سة باعتدال مبعدل 5 مرات 
اأنه  كما  امل���رة.  يف  دقيقة   30 مل��دة  اأ�سبوعياً 
م���ن االأف�����س��ل اجل��م��ع ب���ني مت���اري���ن تقوية 
ال��ع�����س��لت وري���ا����س���ات ق����وة ال��ت��ح��م��ل مثل 
امل�سي والرك�س وال�سباحة وركوب الدراجات 

الهوائية.

اأهمية الريا�سة للمراأة يف 
مرحلة انقطاع الطمث
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�ش�ؤون حملية

مبنا�صبة يوم التطوع العربي

�سكرًا لعطائك  يكرم 150 متطوعًا و20 جهة تطوعية
•• العني-الفجر

ب��رع��اي��ة وح�����س��ور ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن ركا�س 
جمل�س  رئي�س  ال�سلمي   خالد   والدكتور  العامري، 
وال��دك��ت��ورة فاطمة  االإع��اق��ة  ذوي  اأه��ايل  اإدارة جمعية 
للتطوع،  االإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  عي�سي 
بادر  جمعية  رئي�س  البلو�سي  ح�سني  مرمي  والدكتورة 
املجتمعية، نظم فريق �سكراً لعطائك احتفااًل مبجل�س 
اخلوانيج يف دبي بالتعاون مع االحتاد العربي للتطوع 
حتت  املتطوعني  لتكرمي  وذل��ك  دب��ي  اأحياء  وجمال�س 

�سعار "فخر التطوع".
ي��اأت��ي االح��ت��ف��ال ال����ذي مت م��ن خ��لل��ه ت��ك��رمي 150 
�سمن  جم��ت��م��ع��ي��ة،  ت��ط��وع��ي��ة  ج��ه��ة  و20  م��ت��ط��وع��اً 
ا�سرتاتيجية �سكرا لعطائك الرامية اىل تثمني جهود 
ب����ارز يف خ��دم��ة الوطن  ج��م��ي��ع ال��ذي��ن ك���ان ل��ه��م دور 

واملجتمع من خلل املبادرات التطوعية 
�سكراً  لفريق  اتفاقيات    4 اإب���رام  مت  كما  واالإن�سانية، 
اأهايل  وجمعية  املجتمعية  ب��ادر  جمعية  م��ع  لعطائك 
القانونية  لل�ست�سارات  العاملية  والقمة  االإعاقة  ذوي 

وبكدا�س الطربو�س للمثلجات.
بجانب ذلك ير�سخ احلدث مفهوم واهمية التطوع يف 
تكرمي  االحتفال  �سمل  كما  والعربي،  املحلي  املجتمع 
ال�سركاء على جهودهم املخل�سة يف دعم النجاح الذي 

فريق  امل�ستقبل،  اأج��ي��ال  فريق  وه��م  ال��ربام��ج،  حققته 
زايد التطوعي للبحث واالنقاذ، فريق غاية التطوعي، 
فريق فزعة التطوعي، فريق نب�س االإمارات التطوعي، 
فريق �سفراء ال�سعادة التطوعي، طيف االإمارات، جمل�س 
�سفراء االأمان، مبادرة الروح االإيجابية التابعة ل�سرطة 
دبي،  اأح��ي��اء  جمال�س  دب���ي،   العليا  التقنية  دبي،كلية 
بكدا�س  الباركن�سون،  جمعية  واالنتماء،  الوالء  وثيقة 

الطربو�س للمثلجات، و�سحيفة نب�س االإمارات.
وق���ال ال�سيخ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري اإن 
التطوع  العربي  ير�سخ  قيمة  التطوع  بيوم  االحتفال 
ن��ف��و���س االأجيال  ث��ق��اف��ت��ه يف  واأه��م��ي��ة غ��ر���س م��ف��ه��وم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ا���س��ت��ل��ه��ام��اً ل��ت��ج��رب��ة ف��ري��دة وع��ظ��ي��م��ة من 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه"، يف تعزيز ثقافة التطوع وقيم العطاء والتكافل 

يف املجتمع.
واأو���س��ح��ت اال���س��ت��اذة م��ن��ال ع��ب��د ال��رح��ي��م اجلوهري 
نائب مدير فريق �سكراأ لعطائك، اأن  االحتفال باليوم 
العربي للعمل التطوعي يف اخلام�س ع�سر من �سبتمرب 
من كل عام يعزز فكر وثقافة العمل التطوعي يف عاملنا 
التطوعي،  العمل  اإث����راء  يف  اأهميته  وي��وؤك��د  ال��ع��رب��ي. 
ينظمها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  خمتلف  واإجن���اح 

الفريق. 
العمل  اأهمية  عي�سي  فاطمة  الدكتورة  اأكدت  وبدروها 
اإىل  التطوعي يف املجتمعات املحلية والعربية، م�سرة 
ال  وج��زء   اإن�سانية،  قيمة  الدولة ميثل  يف  التطوع  اأن 
املحب  االإم��ارات  اإرث وتقاليد وقيم  �سعب  يتجزاأ من 
للخر والعطاء.  من جهته توجه �سيف الرحمن اأمر 
والتقدير  بال�سكر  لعطائك  �سكرا  اإدارة  رئي�س جمل�س 
العمل  يف  امل�سرفة  ب�سمتهم  و�سعوا  الذين  جميع  اإىل 
التي  املجتمعية  للمبادرات  اأوف��ي��اء  وك��ان��وا  التطوعي 
تر�سخ مكانة الدولة يف اإعلء القيم التطوعية، م�سرا 
ت�سارك  ب��اأه��م��ي��ة  االح�����س��ا���س  ي��ع��م��ق  ال��ت��ك��رمي  اأن  اإىل 
ن�سر  اأج��ل  من  والت�سامن  والتعاون  واالأف��ك��ار  ال���روؤى 
القيم التطوعية يف املجتمع،  وتقدمي االأفكار املبدعة 
على  وحر�سهم  اجلميع  ب��ت��ع��اون  النوعية  وامل���ب���ادرات 
تاأكيد مكانته املرموقة ودوره الرائد يف اإثراء املجتمع 

وغر�س القيم والروح االإيجابية يف نفو�س اأفراده.

اإ�صادة باعتماد جمل�ص الوزراء للقانون الحتادي يف �صاأن تنظيم ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

جمل�س اإدارة غرفة ال�سارقة يو�سي بتهيئة اأف�سل الظروف لتعزيز ال�سراكة بني القطاعني وجذب املزيد من ال�ستثمارات للإمارة
•• ال�شارقة-الفجر

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  اأو����س���ى 
ال�سارقة، بامل�سي قدما اإىل تهيئة اأف�سل الظروف 
لتعزيز ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، 
اإمارة  يف  املختلفة  االأع��م��ال  قطاعات  وت�سجيع 
ال�سارقة وحتفيز وجذب املزيد من اال�ستثمارات 
اجلديدة للإمارة، متا�سيا مع توجيهات جمل�س 
الوزراء االأخرة باعتماد اإ�سدار قانون احتادي يف 
�ساأن تنظيم ال�سراكة بني القطاع العام االحتادي 

والقطاع اخلا�س يف الدولة.
جاء ذلك خلل االجتماع الثاين ملجل�س االإدارة 
عبد  �سعادة  برئا�سة  ال��غ��رف��ة،  مبقر  ُعقد  ال��ذي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س،  ���س��ل��ط��ان  اهلل 
ال�سيخ  ال�سارقة، وح�سور  غرفة جتارة و�سناعة 
القا�سمي  خالد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل  ب��ن  ماجد 
النائب االأول لرئي�س الغرفة، و�سعادة وليد عبد 
الرحمن بوخاطر النائب الثاين لرئي�س الغرفة، 
اأحمد  حممد  و�سعادة  االإدارة،  جمل�س  واأع�ساء 

اأمني العو�سي مدير عام غرفة ال�سارقة.
بتوجيهات  الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  واأ���س��اد 
حتقيق  اأن  معتربين  االأخ���رة،  ال���وزراء  جمل�س 
امل�ستدام وتعزيز اال�ستثمارات  النمو االقت�سادي 
اإال  ي��ت��م  ت��ط��ل��ع��ات جمتمع االأع���م���ال، ال  وت��ل��ب��ي��ة 
القطاعني  ب���ني  امل�������س���رتك  ال��ع��م��ل  خ����لل  م���ن 
ال�ساملة،  التنمية  م�سرة  لدعم  واخلا�س  العام 
بدورها  للقيام  الغرفة  موا�سلة  على  م�سددين 
والتطويرية  الفعالة  والربامج  املبادرات  وطرح 

لتعزيز هذه ال�سراكة املثمرة.
واأكد �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س، اأن القطاع 
التنمية  يف  رئ��ي�����س��ي��ا  ع��ن�����س��را  ي�����س��ك��ل  اخل���ا����س 

ودولة  ال�سارقة  اإم����ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة 
قانون  اإ���س��دار  اأن  اإىل  االإم���ارات عموما، م�سرا 
القطاع  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ���س��اأن تنظيم  احت���ادي يف 
ال��ع��ام االحت����ادي وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، �سيكون له 
انعكا�سات اإيجابية وا�سحة �ست�ستهم ب�سكل كبر 
يف دفع التنمية امل�ستدامة قدما، وت�سرع معدالت 

النمو يف قطاعات كثرة باالقت�ساد الوطني.

دوما  ملتزمة  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  العوي�س،  واأ���س��ار 
بني  ال�سراكة  ت��ع��زز  متكاملة  منظومة  بتوفر 
جمتمع  ومتثيل  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
االأع���م���ال خ���ر مت��ث��ي��ل، وت�����س��ج��ي��ع��ه��م م���ن اأجل 
�ساملة  واقت�سادية  تنموية  �سراكات  يف  الدخول 
مبا يعزز من اقت�ساد ال�سارقة وي�سهم يف حتقيق 
للإمارة  التنموية  للخطط  الرئي�سية  االأه��داف 

القطاعني  ����س���راك���ات  واأن  ال���س��ي��م��ا  وال����دول����ة، 
الفوائد،  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ن��ه��ا  ي��ن��ج��م  ال��ن��اج��ح��ة 
مب�ساريع  واالرت���ق���اء  التكاليف  خف�س  ال�سيما 
ودعم  احل��ك��وم��ي��ة  واخل���دم���ات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
للنتعا�س  و���س��وال  االأع��م��ال،  ومن��و  ا�ستمرارية 
الأبناء  املعي�سة  وج���ودة  وال��رف��اه��ي��ة  االق��ت�����س��ادي 
االإمارات واملقيمني فيها وامل�ستثمرين من اأنحاء 

العامل.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����س���ع���ادة حم��م��د اأح���م���د اأم���ني 
للقطاع  ممثل  ب�سفتها  ال��غ��رف��ة  اأن  ال��ع��و���س��ي، 
اخل��ا���س ف��ه��ي حت��ر���س دائ��م��ا ع��ل��ى ت��وف��ر بيئة 
جاذبة للأعمال وتعمل على تقدمي اأق�سى دعم 
االإمارة  يف  االقت�سادية  القطاعات  لكافة  ممكن 
مبا ُيعزز جاذبيتها وتناف�سيتها ويلبي التوقعات 

وال��ط��م��وح��ات، ك��م��ا ت�سعى غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة من 
لها،  التابعة  القطاعية  العمل  خلل جمموعات 
الو�سيلة االأكرث فعالية للتوا�سل بني  باأن تكون 
قطاع االأعمال والغرفة والقطاع العام للإ�سهام 
يف مواجهة التحديات واال�ستفادة من الفر�س يف 
وتطلعات  احتياجات  تلبي  متكاملة  بنية  تكوين 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وت��دع��م ج��ه��ود حتقيق 

التنمية امل�ستدامة.
م��ا حتقق من  االج��ت��م��اع،  املجل�س خ��لل  وبحث 
الإدارات  املعتمدة  العمل  خلطة  اأعمال  موؤ�سرات 
املا�سية  الفرتة  خ��لل  الغرفة  واأق�سام  ومكاتب 
واأثر ذلك يف تطوير اأداء االأعمال وتنفيذ برامج 
ا�سرتاتيجية الغرفة اجلديدة يف خدمة اأع�سائها 
اإجنازات  حققت  الغرفة  واأن  ال�سيما  املنت�سبني، 
يف  ا�سرتاتيجيتها  م�ستهدفات  حتقيق  يف  الفتة 
دع��م ق��ط��اع االأع���م���ال، وتنمية وت��ن��وي��ع اإي����رادات 
اال�ستثمارات  وا���س��ت��ق��ط��اب  وج�����ذب  االإم���������ارة، 
االأجنبية اجلديدة ذات القيمة امل�سافة، حمققة 
الع�سويات اجلديدة خلل  ع��دد  كبرا يف  من��وا 

االأ�سهر املا�سية.
وناق�س املجل�س اأي�سا عددا من املوا�سيع املدرجة 
على جدول االأعمال، من اأبرزها متابعة ودرا�سة 
اخلا�س  القطاع  مب�سالح  ال�سلة  ذات  املوؤ�سرات 
يف االإمارة، والتو�سية مبوا�سلة اإطلق املبادرات 
القطاعات  خمتلف  ت�ستهدف  وال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
االقت�سادي  ال��ن�����س��اط  ل��ت��ع��زي��ز  االق���ت�������س���ادي���ة 
اخلا�س،  ل��ل��ق��ط��اع  امل�����س��ت��دام  االأداء  وحت�����س��ني 
االإجنازات  اأح���دث  على  االط���لع  اإىل  باالإ�سافة 
التي حققتها الغرفة واآخر امل�ساريع التي يجري 
العمل على تنفيذها وت�ستهدف تطوير اخلدمات 

واالأن�سطة التي تقدمها وموؤ�س�ساتها التابعة.

�سرطة اأبوظبي تنظم دورة اإقليمية 
حول حتديد هوية �سحايا الكوارث

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
دورة تخ�س�سية حول حتديد هوية �سحايا 
الكوارث على امل�ستوى االقليمي   ملدة "5" 
"49" م�����س��ارًك��ا م��ن دول  اأي����ام مب�����س��ارك��ة 
قيادات  م��ن  املخت�سني  واخل���رباء  املنطقة 
والق�ساء  ال�����س��ح��ة  وق���ط���اع���ات  ال�����س��رط��ة 
االحتادي  امل�ستوى  على  املجتمع  وتنمية 

واملحلي .
واأك�����د ال��ع��م��ي��د حم��م��د ���س��اح��ي احلمري 
باالإنابة  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
ث��ق��اف��ة منظومة  ن�����س��ر  ال�����دورة يف  اأه��م��ي��ة 
ال���ك���وارث وتنمية  حت��دي��د ه��وي��ة ���س��ح��اي��ا 
ال���ق���درات ال��ف��ن��ي��ة وامل���ه���ارات ال�����س��رط��ي��ة يف 

اأرقى  وفق  والكوارث  االأزم��ات  اإدارة  جمال 
املعاير العاملية ورفع م�ستوى اجلاهزية يف 

التعامل مع خمتلف احلاالت الطارئة .
واأو�سح العقيد اأحمد نا�سر الكندي مدير 
اإدارة االأزمات والكوارث اأن امل�ساركني تعرفوا 
على مفهوم اإدارة االأزمات والكوارث ب�سكل 
واإدارة منظومة حتديد هوية �سحايا  عام 
ال����ك����وارث ب��ك��اف��ة م��راح��ل��ه��ا واالإج��������راءات 
للتعرف  بها  املعمول  والتن�سيقية  الفنية 
على اجلثث جمهولة الهوية اأثناء الكوارث 
الدولية  املنظمة  ومعيار  وفًقا لربوتوكول 
مت  كما  "االنرتبول"  اجلنائية  لل�سرطة 
مفاهيم  طاولة" لتطبيق  "متارين  تنفيذ 
امل��ن��ظ��وم��ة الإك�������س���اب امل��ن��ت�����س��ب��ني امل���ه���ارات 

اللزمة .

ترتيبات لعمل جماهريي اجتماعي 
واأم�صيات �صعرية واأيام م�صرحية

جمعية يا�س تنظم ملتقى يا�س وت�ستعر�س 
براجمها امل�ستقبلية يف واحة الكرامة

•• دبي-الفجر

واحة  يف   " يا�س  "ملتقى  وامل�سرح  والفنون  للثقافة  يا�س  جمعية  نظمت 
والرعاة،  وال�سركاء  واالأع�����س��اء  االإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور  ال��ك��رام��ة، 
اإط��ار اجلهود  االأعمال يف  املدرجة على جدول  االأجندة  وذلك ال�ستعرا�س 
جودة  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجتها  لتعزيز  اجلمعية  بها  تطلع  التي 
الربامج واالأهداف التي تر�سخ دورها الطليعي يف االرتقاء باملخرجات التي 

تعزز املكت�سبات التي حققتها يف الفرتة املا�سية.
املقررة  والفعاليات  وال��ربام��ج  للجمعية  امل�ستقبلية  اخلطة  مناق�سة  متت 
والتي تت�سمن تنظيم عمل جماهري اجتماعي كوميدي وفكاهي خلل 
واإخ��راج املخرج  االإم���ارات  اليوم الوطني مب�ساركة نخبة من فناين  اإج��ازة 
عبدالرحيم  االأ�ستاذ  العماين  الكاتب  وتاأليف  �سفر  عبدالعزيز  الكويتي 

املجيني.
مل�سرح  دبي  لعر�سه يف مهرجان  تنفيذ عمل م�سرحي  �سيتم  وبجانب ذلك 
املبدع عبداهلل احلمادي  االأ�ستاذ حممد �سالح واخراج  تاأليف  ال�سباب من 
ور�س  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  املجال،  هذا  االأوىل يف  ال��ذي يخو�س جتربته 
واالأداء  ال�سعرية  واالأم�سيات  االإ���س��ارة  بلغة  خا�سة  ون���دوات  وحم��ا���س��رات 
التمثيلي، وو�سع الرتتيبات ملهرجان االإمارات مل�سرح الطفل، واأيام ال�سارقة 
وتكرمي  احلر،  املر�سم  وور�سة  الدمى،  مل�سرح  اأكادميي  وبرنامج  امل�سرحية، 
ال�سخ�سيات املتميزة، باالإ�سافة اإىل مبادرة الكتب امل�ستخدمة بالتعاون مع 
اأحد مراكز الت�سوق  واإ�سدار بطاقة فزعة واإطلق فرقة مو�سيقية خا�سة 

باجلمعية.
كما مت توزيع املهام على االأع�ساء يف اإطار تكامل الروؤى وت�سارك اجلهود 
جهود  تعك�س  التي  ال��ربام��ج  لتنفيذ  املمار�سات  اأف�سل  حتقيق  تعزز  التي 

اجلمعية يف ت�سليط ال�سوء على االإبداع، واإبراز اجلوانب الثقافية.
وعلى هام�س امللتقى مت توقيع اتفاقية مع مركز اإيليزيه الطبي يف اأبوظبي 
االتفاقية  وق��ع  حيث  اجلمعية،  الأع�����س��اء   50% بن�سبة  خ�سم  لتقدمي 
امل�ست�سار االإعلمي عبداهلل ال�سحي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية والدكتور 

حممد اإياد من جانب املركز الطبي.
جمل�س  اأع�ساء  اإىل  والتقدير  بال�سكر  ال�سحي  عبداهلل  امل�ست�سار  وتوجه 
االإدارة والرعاة وال�سركاء على جهودهم املخل�سة يف تنفيذ الربامج اخلا�سة 
اإعلء  الرائد يف  دوره��ا  تعزز  التي  املعطيات  كل  باجلمعية واحلر�س على 
قيم االنتماء الوطني والتم�سك باملا�سي والرتاث والهوية واالنفتاح على 
ح�سارة االآخرين، وتر�سيخ االبتكار واالهتمام بالبيئة االإبداعية يف الثقافة 
والفنون وامل�سرح وت�سجيع املواهب واالرتقاء بها والعمل على جميع الربامج 
التي تعزز دورها احليوي يف بلورة روؤية هادفة للتطور الثقايف واالإبداعي 
واملجتمعي وتعزيز احلراك الفني، وتطوير م�ستوى االأعمال التي تقدمها 

مبا يتما�سى مع روؤيتها لرفع م�ستوى ال�سغف واالهتمام بالفنون.
جمل�س  رئي�س  نائب  حيدر  بن  عبداهلل  اجلمعية  جانب  من  اللقاء  ح�سر 
اأمني  ع���ب���داهلل احل���م���ادي،  ال���ع���ام،  ال�����س��ر  اأم����ني  ع��م��ر احل���م���ادي،  االإدارة، 

ال�سندوق.



�شحةوتغذية

23

تعد اأمرا�ص القلب "اأكرب قاتل يف العامل"، وعادة ما 
اإمدادات  يكون ال�صبب وراء الإ�صابة بها هو انقطاع 
يف  الدهنية  الرت�صبات  تراكم  ج��راء  بالدم  القلب 
باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  عوامل  ال�صرايني.وت�صمل 
وعدم  والتدخني  ال�صيئ  الغذائي  النظام  القلب، 
ممار�صة الريا�صة. ومع ذلك، اكت�صفت درا�صة جديدة 

عامل خطر مفاجئ يرتبط باأمرا�ص القلب.

االأ�سخا�س  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 
اجلبهة  يف  العميقة  التجاعيد  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
اأمرا�س القلب  اأكرث عر�سة للوفاة من  قد يكونون 
الرئي�سي  ال�سبب  تعد  وال��ت��ي  ال��دم��وي��ة،  واالأوع���ي���ة 
ما  بحياة  ت��ودي  حيث  العامل،  م�ستوى  على  للوفاة 
ع��ام، بح�سب  17.9 مليون �سخ�س كل  يقدر بنحو 

منظمة ال�سحة العاملية.
يف  عميقة  "اأخاديد"  وج���ود  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
اجلبني ميكن اأن يكون علمة منذرة عندما يتعلق 
اأو  اأم���را����س ال��ق��ل��ب  االأم����ر مب�����س��اك��ل حمتملة م��ث��ل 
التي  الفرن�سية  للدرا�سة  وفقا  الدماغية،  ال�سكتات 

ا�ستمرت 20 عاما.

واأو����س���ح���ت امل��وؤل��ف��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��درا���س��ة، يوالند 
 Centre مركز  يف  امل�ساركة  االأ�ستاذة  اإ�سكرول، 
 Hospitalier Universitaire de
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  اأن   ،Toulouse
اأكرث  يكونون  العميقة" قد  التجاعيد  "العديد من 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  ب�سبب  ل��ل��م��وت  ع��ر���س��ة 

الدموية بع�سرة اأ�سعاف.
طريقة  ت��زال  ال  التجاعيد  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سر 
الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�س  لتقييم  �سعيفة 
مقارنة باالأ�ساليب احلالية مثل اختبار �سغط الدم 

وخ�سائ�س الدهون.
وحلل فريق البحث بيانات 3200 بالغ على مدى 
ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن، ت�����رتاوح اأع���م���اره���م ب���ني 32 

و62.
ووقع تخ�سي�س درجات لكل �سخ�س بناء على عدد 

وعمق التجاعيد على جبهته.
متاما،  ن��اع��م��ة  ال��ب�����س��رة  اأن  ال�سفر  ع��لم��ة  وت��ع��ن��ي 
"العديد من التجاعيد  بينما تعني الدرجة الثالثة 

العميقة".
ال��ذي��ن ح�سلوا  االأ���س��خ��ا���س  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج����د 
قليل"  "اأعلى  خ��ط��ر  ل��دي��ه��م  واح�����دة  درج����ة  ع��ل��ى 
مقارنة  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  للوفاة 
اأولئك  اأن  ت�سنيف �سفر، يف حني  على  باحلا�سلني 

الذين ح�سلوا على درجتني وثلث، كان لديهم ما 
الربوفي�سورة  اخلطر.واأ�سافت  اأ�سعاف   10 يقارب 
لديك،  ال��ت��ج��اع��ي��د  درج���ة  زادت  "كلما  اإ���س��ك��رول: 
القلب  اأمرا�س  الناجمة عن  الوفيات  زادت خماطر 
واالأوعية الدموية".وتابعت: "ال ميكنك روؤية عوامل 
اأو  اخلطر اأو ال�سعور بها مثل ارتفاع الكولي�سرتول 
ارتفاع �سغط الدم، لذلك اكت�سفنا جتاعيد اجلبهة 

كعلمة الأنها ب�سيطة ومرئية للغاية".
ال�سخ�س ميكن  اإىل وجه  النظر  "جمرد  و�سرحت: 
اأن يدق ناقو�س اخلطر، ثم ميكننا تقدمي الن�سيحة 

لتقليل املخاطر".

ما هو الرابط؟
وجد الباحثون اأن االأوعية الدموية يف اجلبهة جيدة 
ب�سكل خا�س، ما قد يعني اأنها اأكرث ح�سا�سية لرتاكم 
اللويحات التي تعد ال�سمة املميزة لت�سلب ال�سرايني.
ت�سلب  "يف  توداي":  نيوز  "ميديكال  موقع  ويقول 
ما  ال�سرايني،  داخ��ل  اللويحات  ترتاكم  ال�سرايني، 

يجعلها اأقل مرونة وي�سيقها مبرور الوقت".
اإم���داد ال��دم الغني  "هذا يحد من  واأ���س��اف امل��وق��ع: 
باالأك�سجني الأع�ساء اجل�سم الرئي�سية، والذي بدوره 
قد يوؤدي اإىل جمموعة من االأمرا�س، اعتمادا على 
داخل  اللويحات  ت��رتاك��م  وعندما  امل�ساب.  الع�سو 

ال�����س��راي��ني ال��ت��اج��ي��ة، ق���د حت����دث اأم����را�����س القلب 
التاجية وحتى النوبات القلبية".

اجلبهة  جتاعيد  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  موؤلفو  واق��رتح 
لتحديد  تكلفة  واأق��ل  اأ�سهل  تكون طريقة  اأن  ميكن 
ب��ه��ذه احل��ال��ة من  م��ا م�����س��اب��ا  ك���ان �سخ�س  اإذا  م��ا 
الدم.وقالت  �سغط  وق��ي��ا���س��ات  ال��ده��ون  اخ��ت��ب��ارات 

الربوفي�سورة اإ�سكرول: "قد تكون جتاعيد اجلبني 
علمة على ت�سلب ال�سرايني". واأ�سافت: "هذه هي 
اإث��ب��ات وج��ود �سلة بني  فيها  يتم  التي  االأوىل  امل��رة 
خماطر االإ�سابة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية 
يف  النتائج  تاأكيد  من  بد  ال  ل��ذا  اجلبهة،  وجتاعيد 

الدرا�سات امل�ستقبلية".

تعرف على عوامل خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب 

اأكرب قاتل يف العامل مكتوب على اجلبني.. فهل تراه العني؟

اإفطار �سحي ي�سهم يف تخفيف الوزن

�سمن  اإدخالها  ميكن  اأغذية  ع��دة  يف  الربوتني  ويتواجد 
على  حتتوي  التي  االأطعمة  اأب��رز  وم��ن  ال�سباحي  الغذاء 

ن�سب عالية من الربوتني:

اللنب املكثف اأو ما ي�صمى الزبادي اليوناين
تقول اخ�سائية التغذية اآمي جود�سون:" يحتوي الزبادي 
لكل  ال��ربوت��ني  من  14-18 جراما  على  ع��ادة  اليوناين 
والربوبيوتيك  ال��ك��ال�����س��ي��وم  ل���ك  ي��وف��ر  اأن����ه  ك��م��ا  وج���ب���ة، 

ال�سديقة للأمعاء.

البي�ص
ممتاز  ب��روت��ني  ع��ن  ع��ب��ارة  :"البي�س  ج��ود���س��ون  ت�����س��رح 
باالإ�سافة اإىل اأنه يحتوي على احلديد وفيتامني ب 12 
والكولني، والتي ت�سر االأبحاث اإىل اأنها ميكن اأن ت�ساعد 
اأي�����س��ا ع��ل��ى بع�س  ال��ب��ي�����س  ال���دم���اغ، وي��ح��ت��وي  يف �سحة 
ال���ده���ون، ل���ذا ف���اإن م��زي��ج ال��ربوت��ني وال���ده���ون مي��ك��ن اأن 

يجعلك ت�سعر بال�سبع ل�ساعات يف ال�سباح".

م�صحوق بروتني
2008 ون�����س��رت يف  اأج��ري��ت ع���ام  وج���دت درا���س��ة بحثية 
Nutrition & Metabolism اأن �سرب خمفوق 

الربوتني قبل االإفطار والع�ساء، 
مع تقليل ال�سعرات احلرارية اأي�سا، �ساعد امل�ساركني على 
ال�سعرات  خف�سوا  الذين  اأولئك  من  اأك��رث  ال��وزن  فقدان 

احلرارية فقط ومل ي�سربوا املخفوقات.

اجلوز
على  يحتوي  "اجلوز  ماناكر  ل��وري��ن  االخا�سئية  تقول 
العنا�سر  ثلثي  نباتي،  وب��روت��ني  واأل��ي��اف  �سحية  ده��ون 
منخف�س  غ��ذائ��ي  لنظام  ميكن  ال����وزن،  الإدارة  الغذائية 
ال��ذي ميكن  ال��وزن  فقدان  يعزز  اأن  باجلوز  الطاقة غني 
كثافة  منخف�س  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��غ��ذائ��ي  ب��ال��ن��ظ��ام  م��ق��ارن��ت��ه 

الطاقة، وبدء يومك ميكن اأن يكون اجلوز طريقة ب�سيطة 
لدعم اأهداف اإنقا�س الوزن".

نقانق دجاج
الربوتني،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  ال��دج��اج  نقانق  حتتوي 
حت��ت��وي امل��ج��م��وع��ة ال�����س��غ��رة م��ن رب��ط��ات ال��ن��ق��ان��ق على 
ح���وايل 11 ج��رام��ا م��ن ال���ربوت���ني م��ع 5 ج���رام���ات من 

الدهون.

يعد الإفطار اأحد اأهم مراحل الغذاء يف اليوم، ول�صيما ملن يريدون تخفيف اأوزانهم واملحافظة على طاقة اجل�صم، ويعترب الربوتني اأحد العنا�صر الرئي�صية يف 
الوجبة ال�صباحية.

ووفقا لتقرير عام 2015 املن�صور يف املجلة الأمريكية للتغذية ال�صريرية، فاإن تناول 25 اإىل 30 جراما من الربوتني يف كل وجبة ميكن اأن ي�صاعد يف اإدارة عوامل 
اخلطر القلبية، والتحكم يف ال�صهية، وامل�صاعدة يف اإنقا�ص الوزن واإدارته.
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العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/نوى  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN و�سينا للتجارة العامة رخ�سة رقم:3816737 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/تلل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزمرد لرتبية الدواجن 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2983125 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دير  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميديا للعلن والت�سويق 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4197931 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأحجار 

الكهرمان للهدايا 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3760299 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/الدعم  التنمية االقت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

للو�ساطة وت�سوية املطالبات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3776255 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/الذوق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرفيع لتجارة املوا�سي 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3797993 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفكرة 

لل�ست�سارات االدارية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2493912 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اي�ست  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واي لل�سحن واللوج�ستية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2688174 

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ن�سيم البحر لتاجر 

الدرجات املائية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3998781 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مهدي عبداهلل �سعيد م�سعود البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عائ�سه عتيق مبارك عتيق خمي�س 

دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة اأوركيد جاردن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1193096 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد حممود ح�سني علي اخلوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حمد �سهيل فرج على املن�سوري 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
لغ�سيل  اوتو  :الفو  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم:3806750 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مانع عمر مبارك العوبثانى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف جمال نا�سر حممد �سومر 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كافتريا التاريخ ذ.م.م
�سهيل علي بن قم�سه  �سهيل  �سامل  بناية  - خارج  ال�سركة:العني  عنوان 

العامري
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1119612 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

�سامل(  احمد  )�سليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�سادة/الدره  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/7  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2205036724 تاريخ التعديل:2022/09/17
امل�سفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز نور حفيت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2936368 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالوحيد جول حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد يحيى مبارك �سعيد املهرى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز نور حفيت

NOOR HAFEET BAKERY

اإىل / خمبز نور حفيت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NOOR HAFEET BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بيوتينا ملواد التجميل و العطور ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3841918 

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عمار احمد �سلوم من 49 % اإىل %33

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود عدنان ال�سافتلى  %67

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه �سامل حميد �سويلم العامرى

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيوتينا ملواد التجميل و العطور ذ.م.م

BEAUTINA FOR BEAUTY SUPPLY & PERFUMES L.L.C

اإىل / بيوتينا ملواد التجميل و العطور ذ.م.م

BEAUTINA FOR BEAUTY SUPPLY & PERFUMES L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :توب طازج �ساورما امل�ساوي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4143829 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ن�سرين ب�سر عمر �ساالى حممد %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد �سرايل كونهاىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل حممد �سامل عثمان الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ توب طازج �ساورما امل�ساوي

TOP TAZA SHAWARMA AND GRILL

اإىل/ توب طازج �ساورما امل�ساوي ذ.م.م
TOP TAZA SHAWARMA AND GRILL L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميزان ابوفادى - فرع 1

رخ�سة رقم : CN 1014934 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يو�سف �سليم فروان %100
تعديل وكيل خدمات / حذف فهد خمي�س را�سد م�سبح ها�سل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف �سليم فروان
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميزان ابوفادى - فرع 1
ABU FADI ELECTRONIC WHEEL BALANCE - BRANCH 1

اإىل ميزان ابوفادي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع
ABU FADI ELECTRONIC WHEEL BALANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم  )2022/150667(
املنذرة:�سذى ح�سني علو�س - �سورية اجلن�سية

املنذر اليهم:1- الريان ل�سناعة اثاث املدار�س وامل�ست�سفيات )�سابقا( الريان ل�سناعة 
اأردين   - ري��ان  حممد  احمد  حممد   -2 )ح��ال��ي��ا(  ذ.م.م  وامل�ست�سفيات  امل��دار���س  اث��اث 

اجلن�سية 3- حميد عبيد حميد عبداهلل املهري - اماراتي اجلن�سية
الف  وثمانون  مائة   180.000 بقيمة  مبلغ  ب�سداد  تخطركم  املو�سوع:فاملخطرة 
عن  ���س��ادرة   500041-500047 رق��م  ال�سيكات  م��ن  اث��ن��ان  جمموع  قيمة  دره��م 
بنك ابوظبي اال�سلمي واال �سن�سطر للجوء للتقا�سي واتخاذ االج��راءات القانونية 

اللزمة واملطالبة باملبلغ والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0006633 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / االن�ساف لرتكيب اأجهزة ومعدات االطفاء ومكافحة احلريق - 

العنوان:9611931 - مانوج موندا فاالبيل - العنوان:9611932 

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�سالح / الب�سائر للمن وال�سلمة بالتايل نامر بالزام املدعي عليهما 

والزمتهما  درهم   17481 وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا  ان 

والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�سروفات - حكما غر قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 15 يوم .

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

الدعوى رقم:2022/3027 جتاري جزئي 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

دعوى ح�سور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم:2022/3027 جتاري جزئي - املدعي عليه االول:وليد 
عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحمن

املدعي عليه الثانيه:�سركة نا�سر عبداهلل امل�سيقح �س.م.ح
اخل�سم املدخل:نا�سر عبداهلل امل�سيقح علء الدين

بناءا على تكليف حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية املوقرة بندبي خبرا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة 
اعله املرفوعة من:عبداهلل بن احمد بن فائز ال�سهري ، عليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة اخلربة او وكيل 
معتمدا ميثلكم وتقدمي مالديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى وذلك يوم االثنني املوافق:2022/9/26 
يف متام ال�ساعة:01:00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبر:عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة 
- �سارع بني يا�س -بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - يرجى التوا�سل مع اخلبر 
هاتف   - فاك�س:042555433   - بعد:هاتف:042555363  عن  االجتماع  راب��ط  على  للح�سول 

amao2004@amauae.com:رقم بريد الكرتوين
اخلبري احل�صابي/عبداملجيد املرزوقي

اعالن بالن�شر
70197

لإعلناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سما دملا لتلميع وتنظيف ال�سيارات ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1160733 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سحى عبداهلل حممد املن�سورى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمفوظ الرحمن مفيظ الرحمن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سحى عبداهلل حممد املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سما دملا لتلميع وتنظيف ال�سيارات ذ.م.م

SAMA DELMA CLEANING AND POLISHING L.L.C

اإىل/ �سما دملا لتلميع وتنظيف ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SAMA DELMA AUTO CLEANING & POLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
العامة  للمقاوالت  الذهبية  :اال�سطورة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�سة رقم : 1186588 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يوان كينج زاجن من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / يوان كينج زاجن من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان خمي�س عبيد �سويلح الهاملى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اال�سطورة الذهبية للمقاوالت العامة ذ م م

GOLDEN LEGEND GENERAL CONTRACTING L L C

اإىل/ اال�سطورة الذهبية للمقاوالت العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN LEGEND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :احلرير رود للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4144758 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة باوانديب �سينغ را�سبال �سينغ %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امين حممد عبدالعال %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احلاج حميد بخيت �سياح املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ احلرير رود للمقاوالت العامة

ALHARIR ROAD FOR GENERAL CONTRACTING

اإىل/ احلرير رود للمقاوالت العامة ذ.م.م
ALHARIR ROAD FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :اميزينغ للثاث امل�ستعمل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3721269 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق جميل ح�سرت جميل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميل حمد �سامل احلمدانى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اميزينغ للثاث امل�ستعمل

AMAZING USED FURNITURE

اإىل/ اميزينغ للأثاث امل�ستعمل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AMAZING USED FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :القمر ال�ساطع ل�سناعة 

االن�ساءات املعدنية ذ.م.م  رخ�سة رقم : IN 2003036 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرزاق حمى الدين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلود خدمي مبارك خدمي اجلابرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بيجينابيل حممد . ابراهيم

قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ القمر ال�ساطع ل�سناعة االن�ساءات املعدنية ذ.م.م

AL QAMAR AL SATEE METAL CONSTRUCTION INDUSTRIAL L.L.C
اإىل/ القمر ال�ساطع ل�سناعة االن�ساءات املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL QAMAR AL SATEE METAL CONSTRUCTION INDUSTRIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل راأ�س املال/ اإجمايل راأ�س املال من 8000000 اإىل 250000

تعديل راأ�س املال/جملة اال�ستثمار )بالدرهم ( من 6000000 اإىل 251000
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية - مكتب 
غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  ال�سناعة  تنمية 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN باال�سم التجاري:مطعم �ساندغا  رقم:4303574 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقا. 
االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:560/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30938.49( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  . 

املتنازع:مبارك واوالده للنقل العام ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى بلوك بي - �سقة اخلام�س - قريه 

االعمال 
املطلوب اإعلنهم :  1- حممد بن خليفة بن �سلطان بن �سخبوط ال نهيان 2- حممد احمد حممد مقبل 

3- دلتا الين للمقاوالت 4- علي عطيه العيد  -  �سفتهم : متنازع �سدهم 
مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30938.49( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة- قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها االوىل بان توؤدي للمتنازعة 
مبلغ ثلثون الف وت�سعمائة وثمانية وثلثون درهم وت�سعة واربعون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل  2016/10/22 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة وب�سمول القرار بالنفاذ املعجل بل كفالة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:247/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )97423.68( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من 2014/1/31 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  . 

املتنازع:مبارك واوالده للنقل العام ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع املكتوم - مبنى بلوك بي - �سقة اخلام�س - 

مكتب رقم 508 - قريه االعمال - وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري 
املطلوب اإعلنه :  1- كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع����لن  م��و���س��وع 
)97423.68( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2014/1/31 وحتى ال�سداد التام 
املحكمة  ق��ررت  للخ�سومة  املنهي  بالقرار  �سده  املتنازع  اع��لن   - كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س املادة 54 من اللئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت 
مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان يوؤدي مبلغ )97.423.68( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:2028/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

والق�ساء  امل�ستاأنف  الغاء احلكم  املو�سوع  ثانيا:يف   - �سكل  اال�ستئناف  بقبول  اوال:الق�ساء   : اال�ستئناف  مو�سوع 
جمددا مبا يلي 1- الزام امل�ستاأنف �سدهم الثاين والثالث والرابع عن اال�سرار التي اأ�سابت امل�ستاأنفة من جراء 
و�ستة  مئتان  ي��ورو   )246.973.52( وق��دره  مبلغ  مادية  با�سرار  اأ�سابته  اىل  اأدت  والتي  بالت�سفية  ابلغها  عدم 
واربعون الف وت�سعمائة وثلثة و�سبعون يورو واثنان وخم�سون �سنت ، والذي يعادل مبلغ وقدره )1.011.153( 
درهم وهو ذاته املبلغ املحكوم به للم�ستاأنفة يف الدعوى رقم 480/2020 - 2- الزام امل�ستاأنف �سدهم الثاين والثالث 

والرابع بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
امل�ستاأنف:�سركة اك�سرجوف جروب اأ�س بي اأيه

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مر�سى درايف - مبنى برج اإمباير هايتي 
بلوك B �سقة الطابق 16 مكتب 1603 - وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي 

املطلوب اإعلنه :  1- �سو�سبرو اأم اإي اأيه م.د.م.�س - �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعلن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/978 جتاري جزئي. وحددت لها جل�سة يوم 
او من  يقت�سى ح�سوركم  ، وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 10.00 �س  املوافق  2022/10/10   االثنني  

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70021

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  584/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/295 عقاري جزئي - ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)825245.5( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : انور حمدان حبيب �سجواين
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى ذا اك�ست�سينج - 

الطابق 12 مكتب رقم 1203 - وميثله:خليفة يو�سف حممد علي بن عمر
املطلوب اإعلنه : 1- االمارات العاملية لل�ستثمار ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/9/15 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)825245.50( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم الوحدة 7708 - تور�س تاور - مر�سى 
امل��ادة 295 من قانون االجراءات  املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س  دبي - رقم االر���س 43 - والعائدة لكم بطريق 

.&S-DATE:املدنية بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن بالن�شر        

 18/2022/549 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- نيو �سولو�سنز املحدودة  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :جيتا �ساندوال رام برا�ساد 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بنفاذ اتفاقية الت�سوية وت�سجيل ال�سقة رقم 
دائرة االرا�سي واالملك  املدعية خماطبة  ا�سم  الريا�سية على  باوتيق �سويتز مبدينة دبي  312 جيوفاين 
لت�سجيل العقار مو�سوع الدعوى على ا�سم املدعية كمالك للوحدة مو�سوع الدعوى احلا�سرة الزام املدعي 
االنتفاع  من  املدعية  حرمان  عن  كتعوي�س  دره��م   )300.000( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
الزام املدعي عليها بكافة الر�سوم  ال�سابقة  من العقار مو�سوع الدعوى واال�ستفادة من ريعه طيلة الفرتة 
ال�ساعة 10:00  املوافق 2022/9/22  املحاماة  - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن بالن�شر

)150665/2022(  
اجلهة املنذرة:�سركة م�سنع االمارات النتاج حليب االبل وم�ستقاته �س.ذ.م.م )ب�سفتها املوؤجرة(

كامل  قولدن  �سركة  ب���  املعروفة   GOLDEN CAMEL GENERAL TRADING LLC �سركة  اليها:1-  املنذرة  �سد 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م )ب�سفتها امل�ستاأجرة(

البالغة  ذمتكم  يف  املرت�سدة  االيجارية  القيمة  ب�سداد  الزامكم  فيه/بوجوب  نخطركم  االخطار  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
امل�سددة  املالية  الر�سوم  ب�سداد  واملطالبة  كما   2022/9/30 تاريخ  حتى  امل�ستحقة  اماراتي  درهم   172.344
�سدادها  عن  تخلفتم  التي  دب��ي(  ومياه  كهرباء  )هيئة  دي��وا  ب��  متعلقة  وفواتر  كما  املنذرة  قبل  من  املحلية  للجهات 
حتى تاريخه نتيجة ا�سغالكم للماأجور منذ بدء العلقة االيجارية وحتى تاريخه والبالغة ما يقارب ال��� 661.183 
البالغة  احلدائق(  )تزيني  اخلدمات  ر�سوم  قيمة  ب�سداد  الزامكم  بوجوب  واملطالبة  كما  تاريخه  حتى  اماراتي  دره��م 
اماراتي  درهم   912.850.25 تبلغ  بذمتكم  املتوجبة  املبالغ  جمموع  يكون  بحيث  اماراتي  درهم   79.332.75
م�سافا اليها ما ي�ستجد من قيمة ايجارية بواقع 344.688.00 درهم اماراتي منذ تاريخ 2022/9/30 ولغاية 
وبت�سليم  �سواغل  اية  املنذرة خالية من  وت�سليمها للجهة  املوؤجرة  العني  والزامكم ب اخلء  التام كما  تاريخ االخلء 
التام كما  املاأجور حتى تاريخ االخلء  امل�ستحقة على  املنذرة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي للفواتر  اجلهة 
التام  2019/8/1 ولغاية تاريخ االخلء  املوؤجرة منذ تاريخ  امل�ستحقة على العني  و�سداد كافة الر�سوم وال�سرائب 
تاريخ  من  يوما   30 اق�ساها  مدة  خلل  وذل��ك  املاأجور  على  5% امل�ستحقة  بقيمة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  ال�سيما 
ا�ستلمكم هذا االخطار او رف�سكم ت�سليمه واال �سوف ن�سطر اآ�سفني التخاذ االجراءات القانونية بحقكم وعلى كامل 

م�سوؤوليتكم ونفقتكم حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االخرى والية جهة كانت .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
طلب اعالن بالن�شر

رقم  )2022/150553(
ليمتد  انف�ستمنت�س  رينج  بلنت  �سركة/تراي  املنذرة  تقدمت  بتاريخ:2022/6/10 
، ب��اخ��ط��ار امل��ن��ذر ال��ي��ه/دي��ن��ي�����س اوداف���ج���ي ب��ه��اي ب���االن���ذار ال��ع��ديل ال�����س��ادر باملحرر 
اعله  العديل  باالنذار  اليه  املنذر  اع��لن  تعذر  انه  اال  رقم:2022/1/151217 
على الربيد االلكرتوين املرفق طي االنذار فتقدمت ال�سركة املنذرة باعلنه على رقم 
املنذرة  ذل��ك تقدمت  اي��ذاء  الن�سية  الر�سائل  االع��لن عن طريق  ان��ه تعذر  اال  هاتفه 
العامة للقامة و�سوؤون االجانب  اليه لدى االدارة  املنذر  التحري عن موطن  بطلب 
مما اأ�سفر عن رقم هاتف يرجع للمنذر اليه وعليه قامت املنذرة باعلن املنذر اليه على 

الرقم الذي اأ�سفر عنه نتيجة التحري اال انه مل تعذر االعلن  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

تغيري ا�شـم / ح�شناء �شلطان احمد مبارك املن�شوري 

مبارك  احمد  �سلطان  )ح�سناء  املواطنة  تقدمت 
املن�سوري( بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغير 

ا�سمها من )ح�سناء( اىل)ح�سه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خلل 

االعلن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

تغيري ا�شـم / عبله �شحى خ�شيب مزعول املقبايل 

تقدمت املواطنة )عبله �سحى خ�سيب مزعول املقبايل( 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغير ا�سمها من 

)عبله( اىل)مرمي(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خلل 

االعلن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - دامودران مانيارا بدجناري ، فيتيل 
، رقم موحد Padinhare Damodaran Maniyara( 5712263( �شركة الهند لتعبئة املواد 

الغذائية ذ.م.م )�شركة اماراتية حمدودة امل�شوؤولية( رقم الرخ�شة 605110 
)Filling LLC Al Hind Food Stuff(

كلي جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000462/ 
 Padinhare Damodaran(  5712263 موحد  رقم   ، فيتيل   ، بدجناري  مانيارا  دامودران   : عليه  املحكوم  اإىل 
 605110 الرخ�سة  رقم  امل�سوؤولية(  حمدودة  اماراتية  )�سركة  ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتعبئة  الهند  �سركة   )Maniyara

)Filling LLC Al Hind Food Stuff(
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:م�سرف الهلل �س.م.ع  ، يف الق�سية امل�سار اليها 
اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :151622.9 درهم
بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  يوما من   )15( اعله خلل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ما جاء  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 

االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
MOJAU_2022- 0089053 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع  - اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول :احمد ح�سن جمعه ح�سن اجل�سمي - اجلن�سية اماراتي  

اإىل الطرف الثاين :را�سد هلل عبيد بن هلل النقبي - اجلن�سية اماراتي 

باال�سم التجاري )ري�سك كافيه - فرع ال�سارقة(  ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة كافتريا( 

واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 783203 ال�سادرة 

بتاريخ  2021/8/19   يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان ، وتعديلت اخرى:مت تغير اال�سم 

التجاري من )ري�سك كافيه - فرع ال�سارقة( اىل )مكان اآخر كافيه( واأي�سا تغير ال�سكل القانوين من )فرع 

ل�سركة حملية( اىل )فردية(

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

ال�شخ�شية الأحوال   AJCFISHPAF2022 يف الدعوى  رقم 0000470/ 

اىل املدعي عليه:زهرا مهدي جكاميان رحماين - اإيراين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي/مروان عبدالر�سول حممد احمد ال�سايغ ، جزر القمر/

و�سم  لل�سرر  طلق  للمطالبة  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - اجلن�سية 
املحكمة   ، امام حمكمة عجمان االحتادية  ح�سانة لذا يجب عليكم احل�سور 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  املوافق:2022/10/4   ، ال�سرعية  االبتدائية 
ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان  او  وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات القانونية يف غيابكم - حرر بتاريخ:2022/9/13 . 

املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:7461/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )920.000( درهم وفائدة قانونية 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 

املدعي:احمد علي مر�سى فتح الباب
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - النهدة - ال�سارقة - �سارع �سارع االحتاد - مبنى ابراج النهدة - �سقة بلوك 

ال�سارقة مول  ال�سفر  بجوار   -  802 �سقة    A
املطلوب اإعلنه :  1- �سفوت حممد حفظي �سفوت حممد  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعلن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/24 - بالزام 
املعرو�س �سده ان يوؤدي للطالب مبلغا وقدره )920000( درهم ت�سعمائة وع�سرون الف درهم م�سافا اليه 
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�س 
�سده بامل�ساريف ، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 

من اللئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

فقد املدعو /ريا�س احمد مهوبهاراك جون 
ب�سر احمد مهوبهاراك جون ، الهند   اجلن�سية 
)p2444792( رق����م  ���س��ف��ره  ج�����واز   - 

م���ن ي��ج��ده ع��ل��ي��ه االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  
.0551282313

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 

اأ�صماك/ �صركة  ع��ن  ���ص��ادرة  اأ�صهم  �صهادة  ف��ق��دت 
برقم  القري�صي  حممد  خمي�ص  عبداهلل  با�صم:اأحمد 
 1200 ا�صهم  وبعدد   ASMAK1727551 �صهادة 
او  اعاله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  عليها  يعرث  فمن 

الت�صال على:0509633499

العدد 13650 بتاريخ 2022/9/19 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:638/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى التا�سعة رقم 412

 1509-wind1 مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ االتفاقيات املوؤرخة بتاريخ:2016/10/9 عن وحدات ارقام
wind1 - 1208 - wind1 - 1507- wind1 - 1510 - وا�سرتداد مقدم العربون املدفوع واملقدر مببلغ 
1.069.650 درهم - ثالثا:حتويل مقدم العربون املدفوع واملقدر مببلغ 1.069.650 درهم ل�سداد باقي االربع 
للمدعي مبلغ وقدره  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  راب��ع��ا:ب��ال��زام   - املدعي  ل�سالح  الباقي  ا���س��رتداد  االخ��رى مع  وح��دات 
2.000.000.00 درهم تعوي�سا عن اال�سرار التي حلقت به نتيجة تاأخر املدعي عليها يف اجناز وت�سليم الوحدة 
العقارية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستلمها املبلغ وحتى متام ال�سداد - خام�سا الزام املطلوب �سدهم 

االمر بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:اندري بريوبرازهن�سكي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى بناية اوبري هوتل - �سقة مكتب رقم 1002
وميثله:�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني

املطلوب اإعلنه :  1- �سركة ات�س بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
بتاريخ:2016/10/9  املوؤرخة  االتفاقيات  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  :  قد  االإعلن  مو�سوع 
عن وحدات ارقام wind1 - 1510 - wind1 - 1208 - wind1 - 1507- wind1-1509 وا�سرتداد 
مببلغ  واملقدر  املدفوع  العربون  مقدم  ثالثا:حتويل   - دره��م   1.069.650 مببلغ  واملقدر  املدفوع  العربون  مقدم 
املدعي  رابعا:بالزام   - املدعي  ل�سالح  الباقي  ا�سرتداد  االربع وحدات االخرى مع  باقي  ل�سداد  درهم   1.069.650
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 2.000.000.00 درهم تعوي�سا عن اال�سرار التي حلقت به نتيجة تاأخر 
املدعي عليها يف اجناز وت�سليم الوحدة العقارية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستلمها املبلغ وحتى متام 
ال�سداد - خام�سا الزام املطلوب �سدهم االمر بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  
املوافق  2022/9/20  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

لإعلناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي-وام:

وال�����س��ي��اح��ة-اأب��وظ��ب��ي عن  الثقافة  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
ال��دورة اخلام�سة من القمة الثقافية هذا  انعقاد 
العام حتت �سعار “الثقافة اأ�سلوب حياة” يف منارة 
اإىل   23 من  الفرتة  خ��لل  باأبوظبي  ال�سعديات 
2022، وذلك ال�ستك�ساف م�ستقبل  اأكتوبر   25
الثقافية  احل���ل���ول  وم��ن��اق�����س��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ق���ط���اع 
االإبداعية الأبرز الق�سايا العاملية امللحة التي توؤثر 
على العامل اليوم. و�سيكون احل�سور �سخ�سياً يف 

دورة هذا العام من املنتدى العاملي الرائد.
“الثقافة  �سعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا  القمة  وتناق�س 
تقود  التي  املعا�سرة  التحديات  حياة”،  اأ�سلوب 
وتدفع اإىل التغير يف جمال ال�سناعات االإبداعية 
الثقافية االأو�سع يف عامل  والثقافية، والقطاعات 
اليوم. ويتناول جدول اأعمال القمة مفهوم تبني 
ال��ث��ق��اف��ة ك��ت��ج��رب��ة ح��ي��ة يف ع���امل ���س��ه��د حتوالت 
والفهم  جذرية فر�ستها جائحة “كوفيد-19”، 
ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل ل��ل��ت��اأث��ر ال���وا����س���ع ل��ل��ث��ق��اف��ة على 
من  القمة  وتكر�س  واجلماعية.  الفردية  حياتنا 
الرئي�سية  الكلمات  من  متنوعة  جمموعة  خلل 
والعرو�س  وامل��ح��ا���س��رات  احل���واري���ة  واجل��ل�����س��ات 
من  امل�����س��ارك��ني  خ���ربات  وامل��ب��اح��ث��ات،  التقدميية 
القرار  وال��ف��ن��ان��ني و���س��ن��اع  ال��ث��ق��اف��ي��ني  ال���ق���ادة 
واملبدعني  وال��رتب��وي��ني  وامل��ف��ك��ري��ن  وال��ب��اح��ث��ني 

لدرا�سة هذه الق�سايا املعا�سرة امللحة.
يت�سمن  بحيث  القمة  اأعمال  ج��دول  تنظيم  ومت 
ك���ل ي����وم درا����س���ة اأح�����د امل���و����س���وع���ات مب���زي���د من 
التف�سيل. يف اليوم االأول، �ستتناول القمة حمور 
“النظم الثقافية احلية” من منظور القطاعات، 
واإبداعية  ثقافية  منظومات  ظهور  تناق�س  حيث 
وا�ستجابة  للتكيف  وق��اب��ل��ي��ة  م��رون��ة  اأك���رث  ح��ي��ة 

للتغيرات.
والتحديات  الق�سايا  يف  املو�سوع  هذا  يبحث  كما 
التي تواجه قطاع الثقافة يف اإنتاج ون�سر املحتوى 
للجائحة. ويف  احل����ادة  ال��ت��داع��ي��ات  ب��ع��د  ال��ث��ق��ايف 
ب�سكل خا�س بثلثة  القمة  اليوم، �سرتحب  ذلك 
رئي�سة  جريبو�سكايتو  داليا  �سابقني،  دول  روؤ�ساء 
يو�سيبوفيت�س  واإيفو   ،2019-2009 ليتوانيا 
رئي�س كرواتيا 2010-2015 ، وجوي�س باندا، 

رئي�سة ملوي 2012-2014 ، و�سيدير معايل 
زكي اأنور ن�سيبة امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو 
الثقافة يف  دور  الدولة، جل�سة ال�ستك�ساف  رئي�س 
بناء جمتمعات مرنة وم�سرتكة. و�ستتم مراجعة 
جميع املجاالت االإبداعية من خلل هذا املنظور 
معايل  ب��ني  ا�ستثنائي  رئي�سي  ح���وار  خ���لل  م��ن 
امل���ب���ارك، رئ��ي�����س دائ�����رة الثقافة  حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
واملذيع  الكوميدي  واملمثل  وال�سياحة–اأبوظبي، 
التلفزيوين ال�سهر تريفور نوح. و�سيكون هنالك 
الفنية يقدمها عدد من  العرو�س  جمموعة من 
ال�سخ�سيات الرئي�سية من م�سهد الفنون االأدائية، 
ومناق�سات حول اإعادة حتديد دور مقتني االأعمال 
الفنية، وقوة تاأثر املناطق الثقافية. و�سيت�سمن 
من  لعدد  اإبداعية  تقدميية  عرو�ساً  اأي�ساً  اليوم 
اأفلم، وور�س عمل، وجل�سات  الفنانني، وعرو�س 
حول ال�سيا�سات املتعلقة بالثقافة، حيث ُيقدم كل 

ذلك �سمن برنامج متميز متعدد امل�سارات.
ويف اليوم الثاين، تناق�س القمة من خلل حمور 
على  الثقافة  ت��اأث��ر  كيفية  الثقافية”  “احلياة 
االأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات م��ن خ���لل م��ن��ظ��ور تغير 
املحور يف  الثقافية. ويبحث هذا  امل�ساركة  اأمناط 
كيف ا�سطر قطاع ال�سناعات الثقافية واالإبداعية 
اال�سطرابات  مواجهة  من  ليتمكن  االبتكار  اإىل 
اأ�سبح  حيث  اجلائحة،  بها  ت�سببت  التي  الكبرة 
الثقافية  واخلدمات  املنتجات  هذه  اإىل  الو�سول 
ونف�سي  اجتماعي  حياة  �سريان  مبثابة  الرقمية 
وج�����زءاً م��ن روت����ني احل��ي��اة وال��ت��ج��ارب اليومية 
االإغ����لق.  ف����رتات  �سيما خ���لل  ل��لأ���س��خ��ا���س ال 
و�ستبداأ فعاليات اليوم الثاين بكلمة رئي�سية ملعايل 
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب، 
خا�س  ب�سكل  القمة  يف  امل�����س��ارك��ني  دع���وة  و�ستتم 
م�ستقبل  يف  اال�سطناعي  الذكاء  دور  ال�ستك�ساف 
الثقافة من خلل جل�سات حوارية ودرا�سات حالة 
مثل  املتطورة  التكنولوجيا  �سركات  من عدد من 
“تيم الب”، باالإ�سافة اإىل حوار اإبداعي ا�ستثنائي 
بني تيم مارلو، الرئي�س التنفيذي ومدير متحف 
فنان  روب���وت  اأول  و”اآيدا”  ل��ن��دن،  يف  الت�سميم 
كما  ال��ع��امل.  يف  للإن�سان  و�سبيه  الواقعية  فائق 
ال�سريك  الرئي�س  باناي،  اإيه  بانو�س  �سي�ستك�سف 
جام  جيمي  م��ع  ح���وار  يف  الت�سجيل،  الأك��ادمي��ي��ة 

والوجه  واالإب�����داع  “التكنولوجيا  ب��ني  ال��ع��لق��ة 
من  رئي�سية  كلمة  تليه  البوب”،  لثقافة  املتغر 
و�سيتم  وايزمان.  اإيال  ال�سهر  املعماري  املهند�س 
يف  ب��احل��ي��اة  الناب�س  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  يف  ال��غ��و���س 
اأفغان�ستان ال�ستك�سافه من خلل جل�سة حوارية. 
ويختتم هذا اليوم بجل�سة حوارية يديرها متحف 
اإميكا  ال��ف��ن��ان  اإىل ج��ن��ب م��ع  ج��وج��ن��ه��امي ج��ن��ب��اً 
ل��ي��و والتي  امل��ع��م��اري جينج  اأوج���ب���وه، وامل��ه��ن��د���س 

�ستك�سف عما ينتج ف�ساًء عاماً اليوم.
وقوة  والتنوع  “الثقافة  حم��ور  �سركز  واأخ���راً، 
املتعلقة بحماية  املهمة  التحديات  على  التاأثر” 
وت���ع���زي���ز ت���ن���وع ال��ت��ع��ب��ر ال���ث���ق���ايف وك���ي���ف ميكن 
تنفيذها  يتم  التي  التمكني  وهيكليات  لل�سيا�سات 
عن  التعبر  عملية  م�ستدامة  بطريقة  تدعم  اأن 

هذا التنوع واحلفاظ عليه.
اجلل�سة  يف  التنوع  فكرة  ا�ستك�ساف  اأي�ساً  و�سيتم 
حول  اأب��وظ��ب��ي  بركلي  ينظمها  ال��ت��ي  احل��واري��ة 
املو�سيقى”.  خ���لل  م��ن  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  “دمج 
وت�����س��م��ل اأب�����رز ال��ك��ل��م��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة واحل������وارات 
املعماريني  املهند�سني  ال��ي��وم  ذل��ك  يف  االإب��داع��ي��ة 
ورئي�سة  اأدج������اي،  دي��ف��ي��د  وال�����س��ر  ف����ايل،  �سمية 
ب��رك��ل��ي اإي���ري���ك���ا م���وه���ل. و���س��ي��ب��داأ ال���ي���وم ب����اأداء 
القمة  قلب  يف  االإم��ارات��ي��ة  الهوية  ير�سخ  ت��راث��ي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وي��ن��ت��ه��ي ب��ع��ر���س م���ن م�����س��روع اجلاز 

م�سروع  وه��و  بروجكت”،  ج��از  “جلوبال  العاملي 
على  احل��ائ��ز  للفنان  الثقافات  متعدد  مو�سيقي 
املو�سيقار  مب�ساركة  بريز  دانيلو  جرامي  جائزة 

�سربل روحانا.
وت�سمل املو�سوعات االأخرى التي �ستتم مناق�ستها 
الرقمية  ال���و����س���ائ���ط  ت����اأث����رات  ال���ق���م���ة:  خ����لل 
وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى بع�س 
والفنون  اأفريقيا  �سرق  مثل  اجلغرافية  املناطق 
وغرها  املناخية،  والطوارئ  والثقافة  والثقافة، 

من املو�سوعات االأخرى.
اأي�ساً  ال��ع��ام  ه��ذا  القمة  اأع��م��ال  ويت�سمن ج��دول 
اإرن�ستو  م��ث��ل  امل��ت��ح��دث��ني،  م���ن  ن��خ��ب��ة  م�����س��ارك��ة 
اأت����ون رام���ري���ز، م�����س��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام للثقافة 
حمررة  روك���و،  وفياميتا  اليون�سكو،  منظمة  يف 
وم��را���س��ل��ة ال�������س���وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة يف جم��ل��ة “ذي 
والدكتورة هيلينا نا�سيف، املدير  اإيكونومي�ست”، 
التنفيذي ملوؤ�س�سة املورد الثقايف، وهاريف ما�سون /
جونيور/، الرئي�س واملدير التنفيذي ل� “اأكادميية 
�ستوكمان،  ج��ي��ن��ي��ف��ر  وامل���ن���ت���ج���ة  الت�سجيل”، 
فرانك  اجلوائز  على  احلائز  املعماري  واملهند�س 
ج���ري وج��ام��ع��ا االأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ج��ي ومريام 

اأولنز، وغرهم الكثر.
وي�����س��م ج�����دول ال��ق��م��ة جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة من 
ال��ك��ل��م��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة، واجل���ل�������س���ات احل����واري����ة، 

وحم���ادث���ات ال��ف��ن��ان��ني، وور�����س ال��ع��م��ل، وعرو�س 
والعرو�س  االإب����داع����ي����ة،  واحل��������وارات  االأف��������لم، 
ال���ع���رو����س ���س��م��ن ن�سيج  ال��ث��ق��اف��ي��ة. و���س��ت��دخ��ل 
اجلل�سات و�ستت�سمن عرو�ساً تراثية يف بداية كل 
�سباح، وعر�ساً راق�ساً مل�سمم رق�سات الهيب هوب 
املو�سيقي  للموؤلف  مو�سيقياً  واأداًء  ع��ط��و،  ق���ادر 

وعازف العود املعروف ن�سر �سمة.
دائرة  رئي�س  املبارك،  خليفة  حممد  معايل  وقال 
اأن ُننظم  “ي�سعدنا  الثقافة وال�سياحة–اأبوظبي: 
جم����دداً، وب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن اأب���رز ال�سركاء 
اأبوظبي،  العا�سمة  يف  الثقافية  القمة  العامليني، 
اأبرز  يجمع  ملتقى  ت��ك��ون  اأن  على  حت��ر���س  ال��ت��ي 
القادة واخلرباء واملتخ�س�سني يف الثقافة والفن 
وال�����س��ن��اع��ات االإب���داع���ي���ة م���ن خم��ت��ل��ف املجاالت 
قطاعنا  م�ستقبل  ومناق�سة  والتحاور  لللتقاء 
وكيف ميكننا بناء منظومة ثقافية متنوعة واأكرث 
القادة  ا�ستدامة. وفيما ن�ستعد للرتحيب بهوؤالء 
العامليني، ُنذكر اأنف�سنا بامل�سوؤولية امل�سرتكة التي 
اإيجاد  علينا  يتعني  باأنه  جميعاً  عاتقنا  على  تقع 
مواجهة  ميكنها  التي  ال�سيا�سات  وو�سع  احللول 
الكفيلة  ال�سبل  واإيجاد  امللحة  املعا�سرة  الق�سايا 

بدفع عملية التغير يف قطاعنا العاملي”.
رام��ري��ز، م�ساعد  اأت��ون  اإرن�ستو  ق��ال  من جانبه، 
املدير العام للثقافة يف منظمة اليون�سكو: “تقدم 
اأبوظبي  الثقافية  القمة  م��ن  اخلام�سة  ال����دورة 
فر�سة منا�سبة الأ�سحاب امل�سالح املعنيني بالثقافة 
م�سرتكة  روؤي���ة  مل�ساركة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ملراجعة النماذج احلالية وو�سع ت�سورات مل�سارات 

اأكرث ا�ستدامة ومرونة للم�ستقبل”.
وق����ال ت��ي��م م���ارل���و، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ومدير 
مل���ن دواع����ي  “اإنه  ل���ن���دن:  ال��ت�����س��م��ي��م يف  م��ت��ح��ف 
�سروري اأن يكون متحف الت�سميم اأحد امل�ساركني 
 2022 اأبوظبي  الثقافية  القمة  اجتماعات  يف 
ال��ت��ي جت��م��ع امل��ب��دع��ني م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء عامل 
املبدعني  امل��ف��ك��ري��ن  اإىل  واالن�����س��م��ام  الت�سميم، 
والقادة الثقافيني والفنانني و�سناع التغير من 
يف  �سوياً  نلتقي جميعا  العامل حيث  اأنحاء  جميع 

اأبوظبي”.
وبدوره، قال ريت�سارد اأرم�سرتوجن، مدير متحف 
وموؤ�س�سة �سولومون اآر جوجنهامي: “توفر القمة 

فر�سة الإجراء حوارات حول الت�ساوؤالت الثقافية 
املهمة مع دمج واإ�سراك اجلماهر يف جميع اأنحاء 
العامل. وال �سك اأنها توفر فر�سة نادرة للفنانني 

واملفكرين لت�سور وا�ست�سراف امل�ستقبل”.
ال�سوؤون  ومرا�سلة  روك��و، حم��ررة  فياميتا  وقالت 
“ما  اإيكونومي�ست”:  “ذي  جملة  يف  الثقافية 
العديد  التقائي  هو  الثقافية  القمة  يف  ي�سعدين 
من االأ�سخا�س الرائعني، حيث يتيح يل اال�ستماع 
اإل��ي��ه��م ع��ن كثب  اإل��ي��ه��م وه��م يتحدثون ال��ت��ع��رف 
وا�ستك�ساف �سخ�سياتهم وروؤية العامل من منظور 

جديد متاماً”.
“اأكادميية  م���ن  ج��ون��ي��ور  م��ا���س��ون  ه����اريف  وق����ال 
القمة  م��ع  ن��ت��ع��اون  اأن  “ي�سعدنا  الت�سجيل”: 
طرق  اك��ت�����س��اف  اإىل  ونتطلع  اأب��وظ��ب��ي  الثقافية 
وو�سائل ميكننا من خللها العمل معاً الإبراز قوة 
تاأثر املو�سيقى. ين�سجم ال�سرق االأو�سط بالفعل 
مع �سعار القمة ’الثقافة اأ�سلوب حياة‘، ويحت�سن 
العديد من امل�ساهد املو�سيقية املزدهرة املختلفة. 
ف��ر���س��ة عظيمة  ال��ق��م��ة مت��ث��ل  ه���ذه  اأن  ���س��ك  وال 
املو�سيقي  امل��ج��ت��م��ع  ه���ذا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

الناب�س باحلياة”.
الثقافية  القمة  الثقافة وال�سياحة،  وتنظم دائرة 
تتنوع  جم���االت  يف  عامليني  ���س��رك��اء  م��ع  بالتعاون 
والتكنولوجيا  االإع��لم  اإىل  والفنون  الثقافة  بني 

مروراً باالقت�ساد.
 وتت�سمن هذه ال�سراكات موؤ�س�سات مثل منظمة 
ل��ل��رتب��ي��ة وال���ع���ل���م وال���ث���ق���اف���ة / امل���ت���ح���دة  االأمم 

اإم��ب��اك��ت، وغوغل،  واإي��ك��ون��وم�����س��ت  ال��ي��ون�����س��ك��و/، 
وموؤ�س�سة  ومتحف  لندن،  يف  الت�سميم  ومتحف 
الت�سجيل.  واأكادميية  جوجنهامي،  اآر  �سولومون 
وم���ن ���س��رك��اء ال��ف��ع��ال��ي��ة االآخ���ري���ن اإمي����ج ني�سن 
و�ساند�ستورم  للأفلم،  اأبوظبي  وجلنة  اأبوظبي، 
ال��ث��ق��ايف، وم��ت��ح��ف اللوفر  ك��وم��ي��ك�����س، وامل��ج��ّم��ع 
الثقايف،  وامل�����ورد  اأب��وظ��ب��ي،  وب��رك��ل��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
واملعهد  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  ال��ع��رب��ي  وال�����س��ن��دوق 

الفرن�سي.
الثقافية  ال��ق��م��ة  ح�����س��ور  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  مي��ك��ن 
اه���ت���م���ام���ه���م  ت�������س���ج���ي���ل   2022 اأب������وظ������ب������ي 
www. االإل�������������ك�������������رتوين:  امل��������وق��������ع  ع������ل������ى 
.culturesummitabudhabi.com

القمة الثقافية تنعقد يف اأبوظبي يوم 23 اأكتوبر يف منارة ال�سعديات

•• ال�شارقة-الفجر:

“جائزة  اإط����لق  ع��ن  للكتاب”  ال�����س��ارق��ة  “هيئة  اأع��ل��ن��ت 
عن  االإع������لن  اأن  وك�����س��ف��ت  الن�سر”،  حل���ق���وق  ال�����س��ارق��ة 
12 من  ال�  ال��دورة  فعاليات  �سيكون خلل  فيها  الفائزين 
“معر�س  انطلق  قبل  يعقد  ال��ذي  النا�سرين”  “موؤمتر 
اإىل  اجل��ائ��زة  2022.وتهدف  للكتاب”  ال��دويل  ال�سارقة 
اأعمالهم،  من��و  فر�س  وتعزيز  الن�سر،  حقوق  خ��رباء  دع��م 
بيع  االأوىل خم�����س�����س��ة خل�����رباء  ف��ئ��ت��ني،  ت��ت�����س��م��ن  ح��ي��ث 
للمهنيني  والثانية  الن�سر،  دور  الرتجمة يف  و�سراء حقوق 
حقوق  ببيع  متخ�س�سة  وك��االت  مع  والعاملني  امل�ستقلني 

الكتب للنا�سرين ومانحي الرتاخي�س.
وت�ستكمل اجلائزة �سل�سلة اجلهود التي يعمل عليها “موؤمتر 
2011، حيث  العام  انطلق يف  الذي  ال�سنوي  النا�سرين” 
ب�”منحة  يتمثل  الرتجمة،  حلقوق  رائ���داً  برناجماً  يقدم 
للكتاب،  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة  مل��ع��ر���س  ال��ت��اب��ع��ة  الرتجمة” 
بعدة  االأع��م��ال  م��ن  دع��م ترجمة جمموعة  اإىل  وال��رام��ي��ة 

لغة  ب�41  كتاباً   1672 ن�سر  املنحة  اأت��اح��ت  حيث  ل��غ��ات، 
عاملية، وتعّد اجلل�سات احلوارية واللقاءات التعريفية، التي 
ت�سّهل فر�سة اال�ستفادة من املنحة خلل املوؤمتر يف كل عام، 
املتخ�س�سني يف جمال  اتفاقيات جديدة مع  لعقد  حم��وراً 
حقوق الن�سر من جميع اأنحاء العامل، مع الرتكيز على �سم 

اأ�سواق ودور ن�سر جديدة اإىل هذه املنظومة احليوية.
و�سراء  لبيع  عاملية  من�سًة  النا�سرين”  ويعترب”موؤمتر 
الفكرية،  ال��ن�����س��ر وال��ت��وزي��ع وال��رتج��م��ة وامل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
باالإ�سافة اإىل توقيع عقود حقوق الكتب، وا�ستك�ساف فر�س 
حقوق الرتجمة، وخدمة امل�سالح التجارية االأخرى لقطاع 

الن�سر.
وح��ول االإع���لن عن اجل��ائ��زة اجل��دي��دة، ق��ال �سعادة اأحمد 
بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب: “حتمل 
جائزة ال�سارقة حلقوق الن�سر يف جوهرها روؤية وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، الداعية اإىل النهو�س 
بركائز �سناعة املعرفة كافة، اإذ يلعب خرباء حقوق الن�سر 

دوراً حمورياً يف حماية راأ�س املال الفكري للكتاب املبدعني 
به،  م�سرح  غ��ر  وا�ستخدام  وخمالفات  انتهاكات  اأي  م��ن 
وتعزيز  بحرية  العمل  م��ن  ال��ك��ّت��اب  متكني  اإىل  باالإ�سافة 
اأعمالهم االإبداعية”.واأ�ساف العامري: “على مدار االأعوام 
حقوق  و���س��راء  بيع  و���س��ع  على  حر�سنا  امل��ا���س��ي��ة،  الع�سرة 
جت�سيداً  اأن�سطتنا  �سلب  يف  وال��رتج��م��ة  وال��ت��وزي��ع  الن�سر 
نتطلع  وال��ي��وم  الن�سر،  �سناعة  تعزيز  يف  الفاعل  ل��دوره��ا 
الكبرة  الثقافية  للجهود  نوعية  اإ�سافة  تكون اجلائزة  اأن 
التي تقودها ال�سارقة على امل�ستوى املحلي والدويل، وتعزز 
البيئة االإبداعية يف ال�سارقة، وت�سهم يف تر�سيخ مكانة دولة 

االإمارات ودورها يف حتفيز ال�سناعات االإبداعية عاملياً”.
 

معايري اجلائزة
تتيح  كما  اأنف�سهم،  تر�سيح  احلقوق  ومهنيي  خلرباء  يحق 
�سركاتهم  قبل  م��ن  عليهم  امل�����س��ادق��ة  فر�سة  الهيئة  لهم 
عليهم  يتوجب  حيث  اجلائزة،  فئتي  من  اأيٍّ  يف  للم�ساركة 
�سهادتني  مع  االإجنليزية،  باللغة  امل�ساركة  طلبات  تقدمي 

تتاألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، من العملء الذين 
عوامل  لتعزيز  احلا�سر،  ال��وق��ت  يف  املرت�سح  معهم  يعمل 
االأفراد  اأم��ام  مفتوحة  امل�ساركة  اأن  علماً  باجلائزة،  فوزهم 
حتديد  للمرت�سحني  الفرق.وينبغي  اأم���ام  ولي�س  ف��ق��ط، 
معلومات  كتابة  مع  فيها،  بامل�ساركة  يرغبون  التي  الفئة 
اإرفاق معلومات  االت�سال ال�سخ�سية بو�سوح، كما ميكنهم 
الناجحة  وال�سفقات  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  اأع��م��ال��ه��م  من��و  ح��ول 
وال�����س��راك��ات ال��ت��ي اأب���رم���وه���ا، واالب���ت���ك���ارات، واالإجن������ازات 
االأخ��رى، على اأن ال تتجاوز 1000 كلمة، مع �سور تثبت 

�سحة تلك املعلومات.

موعد التقدمي للجائزة
للت�سجيل  اأبوابها  الن�سر”  حلقوق  ال�سارقة  “جائزة  تفتح 
اأكتوبر   7 يف  وينتهي  �سبتمرب،   18 امل��واف��ق  االأح���د،  اليوم 
ال��ف��ائ��زي��ن خلل  اأ���س��م��اء  2022، و���س��ي��ت��م االإع�����لن ع��ن 
فعاليات الدورة ال� 12 ل� “موؤمتر النا�سرين” يف نوفمرب 

املقبل.

تعلن اأ�صماء الفائزين يف الدورة ال� 12 من موؤمتر النا�صرين نوفمرب املقبل

ال�سارقة للكتاب تطلق جائزة عاملية جديدة خم�س�سة للعاملني يف جمال حقوق الن�سر
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بعد عقود طويلة اأبهرت فيها العامل باأعماٍل متنّوعة

بوليوود.. هل فقدت جاذبيتها، اأم عليها 
التكّيف مع الواقع اجلديد؟

وق�����ال ال��ن��ج��م اأك�������س���اي ك���وم���ار ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني خ����لل �سهر 
"راك�سا  اجل��دي��د  فيلمه  تخّبط  بعد  امل��ا���س��ي  اآب  اأغ�سط�س- 
باندهان" يف �سّباك التذاكر: "االأفلم ال تنجح. اإّنها غلطتنا، 
اإّن��ه خطئي"، تابع: "ال بد يل من اإج��راء تغيرات ويجب اأن 
اأفهم ما يريده اجلمهور. اأريد اأن اأفّكك منطق تفكري حول 
اأنواع االأفلم التي يجب القيام بها"، وذلك بح�سب ما نقلته 

وكالة رويرتز.
التي  بوليوود،  اأّن  يبدو  ما  وعلى  بالفعل،  الزمن  تغر  لقد 
فقدت  ق��د  احل��دي��ث��ة،  للهند  الثقافية  االأع��م��دة  اأح���د  ت�سّكل 

جاذبيتها.
"نتفليك�س"  امل��ب��ا���س��ر م��ث��ل  ال��ب��ث  ان��ت�����س��ار م��ن�����س��ات  وت���زام���ن 
تراجع  م��ع  كوفيد19-،  جائحة  خ��لل  برامي"  و"اأمازون 
واأفلمها  بوليوود  اإىل  ال�سابة  االأج��ي��ال  اإجن���ذاب  يف  متزايد 

التي تبدو لهم قدمية ومنتهية ال�سلحية.
بوليوود  يف  ���س��درت  فيلماً   26 ب��ني  م��ن  "رويرتز"،  بح�سب 
خلل العام 2022، ف�سل 20 واحداً منها يف �سباك التذاكر، 
اأّم���ا تعريف  امل��ع��رو���س��ة.  % م��ن االأف����لم   77 اأي م��ا ن�سبته 
عند  يقع  فهو  �س،  املتخ�سّ ك��ومي��وي  موقع  بح�سب  الف�سل، 

خ�سارة منتجي الفيلم ن�سف ا�ستثمارهم اأو اأكرث.
ميثل هذا املعّدل �سعف معدل االأف��لم التي ف�سلت يف �سباك 
التذاكر يف العام 2019، حني بلغ %39. كان ذلك قبل اأن 
على  الهنود  م��ن  امل��لي��ني  مئات  ويجرب  املجتمع  ال��وب��اء  يهّز 
م�سدر  عقود  ط��وال  كانت  التي  ال�سينما،  دور  عن  االنقطاع 

الدخل الرئي�سي لبوليوود.
40 عاماً،  اعتادت كري�ستينا �سوندار�سان، البالغة من العمر 
فيلم  م�ساهدة  على  مومباي،  يف  مراهقتني  لفتاتني  اأم  وهي 
بوليوودي واحد على االأقل خلل االأ�سبوع يف �سالة ال�سينما 
قبل انت�سار الوباء، لكّنها االآن ال تذهب اإىل ال�سالة اإاّل نادرا.

االأف����لم  ه���ذه  م�����س��اه��دة  يف  ب���اأ����س  "ال  ل�"رويرتز":  وق���ال���ت 
عندما تريد اأن ت�سحك، لكّنني لن اأذهب اإىل �سالة العر�س 

مل�ساهدتها".
وتابعت: "يف ال�سابق كانت ابنتاي ت�ساهدان كّل االأفلم معنا، 
لكّنهما توّقفتا عن ذلك االآن. ان�سب اهتمامهما على م�ساهدة 
من�سات  على  تعر�س  ال��ت��ي  ال��ك��وري��ة  وامل�سل�سلت  ال��ع��رو���س 

البث".
لي�س االن�سمام اإىل من�سات البث االإلكرتونية حكراً على هذه 
 ،2016 العام  الهند يف  اإىل  املن�سات  اإذ و�سلت هذه  العائلة، 
واأوروب���ا  املّتحدة  ال��والي��ات  يف  �سنع  متنّوعا  حمتوى  لتقّدم 
والهند وكّل مكاٍن اآخر يف العامل، من "بارازايت" و"اأفنجرز" 

و�سواًل اإىل "�سكويد غيم" و"غيم اأوف ثرونز".
1.4 مليار  البالغ عددهم  الهند،  �سكان  ربع  ي�ستخدم  اليوم، 
ارت��ف��اًع��ا بن�سبة  ن�سمة، مثل ه��ذه اخل��دم��ات، وه��و م��ا مي��ّث��ل 
%12 مقارنًة بالعام 2019، وفًقا لبيانات �سركة �ستاتي�ستا. 
ومن املتوقع اأن ي�سل الرقم اإىل %31 بحلول عام 2027، 

مع احتمال موا�سلة ارتفاعه بعدها.

اأين امل�صكلة؟
الهندية كّل عام خلل عقد  التذاكر  �سباك  اإي��رادات  ارتفعت 
اأن  قبل   ،2019 ع��ام  يف  دوالر  م��ل��ي��اري  ح���وايل  اإىل  لت�سل 
اإ�سارات  اأّي  اليوم  تظهر  اأن  دون  من  ال��وب��اء،  خ��لل  ترتاجع 

تفيد با�ستعادة ال�سينما األقها.
اآذار  م��ار���س-  منذ  �سهري  ب�سكٍل  التذاكر  مبيعات  وتراجعت 
بوليوود  اأف���لم  ع��ائ��دات  تنخف�س  اأن  املتوقع  وم��ن  امل��ا���س��ي. 
على وجه التحديد بن�سبة %45 يف الربع املمتد من يوليو- 
باملقارنة  اأيلول احلايل،  �سبتمرب-  نهاية  وحّتى  املا�سي  متوز 
�سركة  نف�سها قبل جائحة كورونا، وذلك بح�سب  الفرتة  مع 

اخلدمات امل�سرفية اإالرا كابيتال.
اجلماهر  ا�ستقطاب  اأّن  اعتبار  على  ق��ادرة  بوليوود  تعد  مل 
اأمٌر مفروٌغ منه، ويجب عليها التكّيف مع الواقع اجلديد اإذا 

رغبت باال�ستمرار.
ه���ذه ه��ي ال�����س��ورة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ره��ا امل��ق��اب��لت ال��ت��ي اأجرتها 
"رويرتز" مع حمّبني للأفلم و6 عاملني يف ال�سناعة، من 

بينهم منتجون وموّزعون واأ�سحاب �ساالت عر�س.
ي�سود جوٌّ من االإرباك والقلق يف بوليوود، بح�سب ما يعرّب عّنه 
اأربعة مدراء يف هذه ال�سناعة، خا�سًة بعدما اأطلقت �سركات 
اأن  ك��ان م��ن املفرت�س  اأف��لم��اً  ال�����س��االت  االإن��ت��اج الهندية يف 
البّث  من�سات  انت�سار  مع  غ��ّرت  التي  اجلائحة  قبل  تعر�س 

اأذواق املتفرجني.
"اأينوك�س"  اأكرب �سل�سلة �ساالت يف الهند  قال مدير يف ثاين 
ي��دع��ى راج���ن���در ���س��ي��ن��غ ج���ي���اال، م�����س��ت�����س��ه��داً مب��ن��اق�����س��ات��ه مع 
�سياغة  الإع������ادة  ت��ت�����س��اب��ق  االإن����ت����اج  ���س��رك��ات  اإّن  امل���خ���رج���ني، 
اأج����ور املمثلني مب���دى جناح  ب��رب��ط  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات وت��ف��ّك��ر 
الفيلم يف �سباك التذاكر، وذلك بداًل من دفع اأجٍر وا�سح قبل 

الت�سوير.
الدّقة.  وج��ه  امل�سكلة على  ه��ي  م��ا  ي��ع��رف  اأح���د  "ال  اأ���س��اف: 
اأّي اأفلم، ومّت اإغلق كل �سيء. �سار  اأثناء الوباء، مل ت�سدر 
البّث  ات  الوقت لتم�سيته على من�سّ الكثر من  النا�س  لدى 
االأفلم  ف��اإّن  لذلك  املحتوى.  من  خمتلفة  اأن���واع  وم�ساهدة 
التي كانت �ستنجح قبل عامني، لن تكون ق��ادرًة على حتقيق 

ذلك اليوم".
باملطلق، بح�سب جياال  االأم��ور لي�ست قامتًة  ف��اإّن  ذل��ك،  ومع 
ومدراء اآخرين. بالن�سبة لهوؤالء لن تعود بوليوود اإىل ذروتها 
االأفلم  بع�س  اإّن  ي��ق��ول��ون  لكّنهم  اجل��ائ��ح��ة،  على  ال�سابقة 
الناجحة ميكن اأن تبّث احلياة جمّدداً يف ال�سناعة، يتيح لها 
من  اال�ستفادة  عند  خا�سًة  ج��دي��د،  ت���وازن  اإي��ج��اد  النهاية  يف 
خدمات البث وما ميكن اأن جتلبه من اأم��وال. مع ذلك، فاإّن 

والتكّيف  التحّرك  املنتجني  الهدف يفر�س على  حتقيق هذا 
ب�سرعة.

القريبة  غ��ل��وب��ال،  جيندال  ب��ي  اأو  جامعة  يف  باحثون  ووج��د 
ال�سينما  دور  على  تعتمد  الهندية  االأف��لم  اأّن  نيودلهي،  من 
لتحقيق ما يقارب ثلثة اأرباع اإيراداتها، وهو ما يتناق�س مع 
اأق��ّل من ن�سف  اإذ حت�سل االأف��لم ع��ادًة على  الو�سع العاملي، 
دخلها من �ساالت العر�س، وفقاً لبيانات من جمعية االأفلم 

ال�سينمائية االأمركية.

ة اخللل يف الق�صّ
قادرًة  لت�سر  تتطّور  اأن  ميكن  اإّنها  بوليوود  معجبو  ويقول 

على اال�ستمرار يف الوقت احلايل.
�سارما،  فاي�سنايف  نيودلهي  يف  اجلامعية  للطالبة  بالن�سبة 

حتتاج اال�ستديوهات بب�ساطة اإىل تغير حبكات اأفلمها.
املا�سيني  ال��ع��ام��ني  خ���لل  ال��ق�����س��ي��ة.  ه��ي  "الق�سة  وق��ال��ت: 
تابع اجلمهور العديد من املو�سوعات والثيمات اجلديدة يف 
اأفكار  االأعمال املعرو�سة على من�سات البث، كما تعّرفوا اإىل 
هذا  ع��ن  كلياً  ب��ول��ي��وود  تغيب  امل��ق��اب��ل  يف  ج��دي��دة.  ومفاهيم 

املجال".
املا�سي،  ال�سهر  خ��لل  الكتابة،  يف  اأزم���ة  ع��ن  احل��دي��ث  ظهر 
�سّباك  يف  ذري��ع��اً  ف�سًل  كبرة  مبيزانية  فيلمان  ف�سل  بعدما 
ال��ت��ذاك��ر، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م�����س��ارك��ة جن��م��ني ك��ب��ري��ن هما: 

اأك�ساي كومار وعامر خان.
"راك�سا باندهان"، حول  ال�سيئ لفيلم كومار  اأدى اال�ستقبال 

العلقة بني رجل و�سقيقاته، اإىل حديثه عن وجود خلل ما.
وتكّرر االأمر نف�سه مع فيلم "الل �سينغ ت�سادها"، وهو ن�سخة 
غامب"،  "فور�ست  ال�سهر  االأمركي  الفيلم  من  بوليوودية 
 560 ���س��وى  الفيلم  ي��ح��ّق��ق  مل   .1994 ال��ع��ام  يف  ال�����س��ادر 
اأم��رك��ي( يف  م��لي��ني دوالر   7 روب��ي��ة فقط )ق��راب��ة  مليون 
وذلك  اإنتاجه،  كلفة  رب��ع  يتجاوز  ال  ما  وه��و  التذاكر،  �سّباك 
على الرغم من اإ�سداره يف 11 اأغ�سط�س- اآب املا�سي، ع�سية 

موعد بدء عطلة طويلة يف البلد.
اللذين  االأّول،  ال�����س��ّف  لنجمّي  ح����ادًة  انتكا�سة  ذل���ك  مي��ّث��ل 
ا�ستهرا باأفلم االأك�سن والكوميديا، وُعرفا طوال �سنواٍت باأّن 
واح��ٍد من بدء  اأ�سبوٍع  اإنتاجها خلل  اأفلمهما ت�سرتد كلفة 

العرو�س التجارية لها.
قال جياال اإّنهم قّل�سوا عدد عرو�س "الل �سينغ �سادا" الأمر 

خان اإىل الربع ل�سعف ح�سور اجلمهور.
ي�ستعد الإط���لق فيلمني  ال���ذي  ب��ول��ي��وود،  اأح���د منتجي  ق��ال 
الك�سف عن  ع��دم  ���س��رط  روي����رتز،  ل��وك��ال��ة  ك��ب��رة،  مبيزانية 

تنفيذ  �سيء" قبل  ك��ّل  فح�س  "يعيدون  املنتجني  اإّن  هويته، 
ه و�سواًل  بن�سّ م��روراً  الفيلم  امل�ساريع اجلديدة، من ميزانية 

اإىل اختيار املمثلني.
مل  لكن  يريده،  وما  اجلمهور  مع  نتكّيف  اأن  "علينا  اأ�ساف: 

تعد لدّي اأجوبة حول كيفية حتقيق ذلك".

النقطاع عن اجلمهور
وكلفة الذهاب اإىل ال�سينما هي عن�سٌر اآخر ي�ست�سهد به ع�ساق 
ال�سينما والعاملون يف ال�سناعة لفهم اأ�سباب تراجعها، خا�سًة 
ارتفاع  م��ن  ال��ع��امل،  دول  م��ن  الكثر  مثل  ت��ع��اين،  الهند  اأّن 

تكاليف احلياة والغلء.
 4 اأ�سرًة مكّونًة من  اأن تكلف زيارة اإىل �سالة ال�سينما  ميكن 
اأفراد مبلغاً يراوح ما بني 3000 و5000 روبية )اأي ما بني 
35 دوالرا و60 دوالرا(، وهو �سعر مرتفع يف بلد يعي�س كثٌر 

من نا�سه يف فقٍر مدقع.
 160 ح��وايل  الهند  يف  ال�سنوي  الدخل  متو�سط  يبلغ  بينما 
ر���س��وم اال�سرتاك  ت��ب��داأ  2000 دوالر(،  األ��ف روب��ي��ة )ق��راب��ة 
ال�سهري يف "نتفليك�س" على �سبيل املثال بحوايل 150 روبية 

)اأقل من دوالرين(.
"هناك  ث��اداين:  اأنيل  تاندون  رافينا  املمثلة  وزوج  املنتج  قال 
امليزانيات  على  العمل  اإع����ادة  يجب  ت�سحيحه.  يجب  ���س��يٌء 
"ال�سينما  واأ���س��اف:  ال�سالة"،  اإىل  ال��ذه��اب  كلفة  وتخفي�س 
الهندية ت�سنع اأفلماً معزولة عن اجلماهر. جزء كبر من 

ال�سعب ال يتماهى دائماً مع هذه االأفلم".
وه���و ال��ك��لم ال����ذي ي����رتّدد ���س��داه يف ك���لم وال����دة الفتاتني 
امل��راه��ق��ت��ني يف م��وم��ب��اي، ���س��ون��دار���س��ان، ال��ت��ي ق��ال��ت: "يبدو 
الذهاب اإىل ال�سالة واجللو�س يف مقعد واحد وعدم م�ساهدة 
من  الكثر  هناك  االآن.  للوقت  م�سيعًة  راحتك  على  الفيلم 

االأ�سياء االأف�سل مل�ساهدتها على من�سات البث".
وقال املحّلل يف "اإالرا كابيتال" كاران توراين لوكالة رويرتز 
املدفوعة  االأج����ور  تخفي�س  ع��رب  ال��ت��وازن  اإع����ادة  يتوقع  اإّن���ه 
للممثلني الرئي�سيني، مع انتقال معظم املنتجني نحو منوذج 
على  االأف��لم  ميزانية  من  املزيد  و�سرف  االإي����رادات،  تقا�سم 
االإن��ت��اج وامل���وؤّث���رات اخل��ا���س��ة.واأ���س��اف: "لقد م��ّرت اأك��رث من 
طاقتها،  بكامل  للعمل  ال�سينما  دور  عادت  منذ  اأ�سهر  خم�سة 
ومع ذلك مل تكن هناك �سوى ثلثة اأفلم ناجحة، وجميعها 
خلت من جنوم ال�سف االأّول".لكّن توراين لفت اإىل اأّن البدء 
بهذه االإ�سلحات لن يكون فورياً يف بوليوود، وقال: "التغير 
�سيحدث يف اأوائل العام املقبل عندما يتم االنتهاء من جمموعة 

االأفلم احلالية التي اأنتجت قبل الوباء وخلله".

باأنه  االإ�سبانية،   La Vanguardia ل�سحيفة  اآل��ن،  وودى  املخرج  �سرح 
للكتابة،  الوقت  من  املزيد  وتخ�سي�س  االأف���لم  �سناعة  من  التقاعد  يعتزم 
اأوروب��ا للعمل على فيلمه اخلم�سني، والذى �سيكون  اأثناء تواجده فى  وذلك 
العمل  ت�سوير  يجرى  بينما  باري�س،  فى  عر�سه  �سيتم  ال��ذى  االأخ��ر  فيلمه 
فى  ورد  ح�سبما  اأ���س��ب��وع��ني،  غ�����س��ون  ف��ى  بالفرن�سية  ب��ال��ك��ام��ل  ال�سينمائى 
تقرير ملجلة "Variety" االأمريكية.و�سف اآلن، فيلمه القادم باأنه م�سابه 
و�سريًرا  ودرامًيا  مثًرا  �سيكون  اأن��ه  "Match Point" من حيث  لفيلم 
الفكاهية،  االأعمال  اخلام�سة من  موؤخًرا، جمموعته  األن،  وكتب  ا،  اأي�سً جًدا 
قبل  من  �سبتمرب   27 فى  ن�سرها  �سيتم  والتي   ،"Zero Gravity"
اإ�سبانيا، بينما �ستن�سر فى الواليات املتحدة بوا�سطة  Alianza فى  �سركة 

.Simon & Schuster بوا�سطة  ف�سيتم  التوزيع  اأما   ،Arcade
اأوروب����ا، حيث انخف�س  اآل���ن ي�سور اأع��م��ال��ه ف��ى كثر م��ن االأح��ي��ان ف��ى  ك��ان 
عام  ويف  اإل��ي��ه،  املوجهة  االإ���س��اءة  التهامات  ن��ظ��ًرا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  دعمه 
2020، افتتح مهرجان �سان �سيبا�ستيان ال�سينمائى مع "مهرجان ريفكني"، 
تعود علقته مبهرجان  التى  �سيبا�ستيان،  �سان  ت�سويره يف مدينة  الذى مت 
عا�سمة مقاطعة البا�سك اإىل عام 2004 عندما عر�س الأول مرة "ميليندا 
 Vicky" ل��ف��ي��ل��م  االأول  ال���ع���ر����س  م���ع   2008 ع����ام  وف����ى  وميليندا"، 
جاريل،  ولوي�س  اأنايا،  اإيلينا  بطولة  من   ،"Cristina Barcelona
�سان  مهرجان  فعاليات  خ��لل  ريفكني"  "مهرجان  ويقام  غر�سون،  وجينا 

�سيبا�ستيان ال�سينمائى، وهو االأهم فى العامل الناطق باالإ�سبانية.
اإنتاج  بدء  مبنا�سبة  اأقيم  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  اأعلن  اأن��ه  الغريب  ومن 
ريفكني" بدعم  "مهرجان  االعتزال"، وحظي  اأب��ًدا يف  يفكر  "مل  اأن��ه  الفيلم 
ا  اأي�سً دعمت  وال��ت��ي  العملقة،  االإ�سبانية  االإع��لم��ي��ة  ميديابرو  �سركة  م��ن 
 Vicky Cristina" وه��م��ا  جن���اًح���ا،  "اآلن"  اأف����لم  اأك���رث  م��ن  فيلمني 

Barcelona"، والتي ح�سدت بينيلوبي كروز، جائزة االأو�سكار االأوىل لها 
"Midnight in Paris".ياأتى هذا فيما علقت اأمازون �ستوديوز، عر�س 
فيلمه ال�سابق "A Rainy Day in New York  " بعد اتهام "اآلن" 

بتخريب م�ستقبل الفيلم بتعليقاته على اتهامات االإ�ساءة البنته ديلن فارو، 
العقد، ومت  68 مليون دوالر بدعوى خرق  ولقد رفع دعوى �سدهم مقابل 

ت�سوية النزاع يف وقت الحق خارج املحكمة.

املخرج وودي اآلن يعلن اعتزاله
 �سناعة الأفلم بعد انتهاء ت�سوير فيلمه الأخري

بعد  الهندية  ال�صينما  جنوم  واأملع  اأكرب  اأحد  قاله  ما  هذا  نف�صها"،  تلوم  اأن  وعليها  حمطمة،  بوليوود  تكون  "قد 
العامل  فيها  اأبهرت  طويلة  عقود  بعد  وذلك  اأخ��ريًا،  الهندية  باللغة  الناطقة  الأف��الم  لقته  الذي  الكبري  الف�صل 

باأعماٍل متنّوعة.
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تدهور القدرات العقلية قد يكون 
علمة على نق�س فيتامني هام يف اجل�سم

باأنه حالة ال يحتوي  الفوليك  الناجم عن نق�س حم�س  الدم  ُيعرف فقر 
فيها اجل�سم على ما يكفي من خليا الدم احلمراء ال�سحية، ب�سبب نق�س 
 B12 وتقول هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية اإن فيتامني .B12 فيتامني
اأو فقر الدم الناجم عن نق�س حم�س الفوليك ميكن اأن ي�سبب جمموعة 
وا�سعة من االأعرا�س، وت�سر اإىل اأن تدهور القدرات العقلية، مثل الذاكرة 
 .B12 والفهم، قد يكون علمة على فقر الدم الناجم عن نق�س فيتامني
وتو�سح هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية اأن االأعرا�س العامة لفقر الدم 

قد ت�سمل التعب ال�سديد و�سيق التنف�س وال�سعور باالإغماء وال�سداع.
ملحوظة،  القلب  دق��ات  وت�سبح  �ساحبة،  ب�سرتك  اأن  اأي�سا  تلحظ  وق��د 
خارجي،  م�سدر  م��ن  ولي�س  اجل�����س��م،  داخ���ل  م��ن  ق��ادم��ة  اأ���س��وات��ا  وت�سمع 

باالإ�سافة اإىل فقدان ال�سهية وفقدان الوزن.
واإذا كنت تعاين من فقر الدم الناجم عن نق�س فيتامني B12، فقد يكون 

لديك اأعرا�س اأخرى توؤثر على �سلوكك.
التهيج  ملحظة  ميكن  اأن���ه  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
وتدهور يف  والت�سرف،  وال�سعور  التفكر  والتغرات يف طريقة  واالكتئاب 

القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم واتخاذ القرار.
ول�سوء احلظ، ميكن اأن يوؤدي نق�س فيتامني B12 يف بع�س االأحيان اإىل 
العقم، على الرغم من اأن هذا عادة ما يتح�سن مع العلج املنا�سب بفيتامني 
نق�س  يوؤثر  اأن  B12، ميكن  فيتامني  نق�س  احلال مع  هو  وكما   .B12

حم�س الفوليك اأي�سا على منو اجلنني وتطوره يف الرحم.
وميكن اأن حتدث بع�س االأعرا�س اأي�سا لدى االأ�سخا�س الذين يعانون من 

نق�س فيتامني B12، ولكنهم مل ي�سابوا بفقر الدم.
الناجم عن نق�س فيتامني  الدم  العديد من عوامل اخلطر لفقر  وهناك 
B12، مبا يف ذلك التاريخ العائلي للمر�س، واأمرا�س املناعة الذاتية، مبا 

يف ذلك مر�س ال�سكري من النوع االأول ومر�س كرون.
وهي ت�سمل اأي�سا فرو�س نق�س املناعة الب�سرية، وبع�س االأدوية، والوجبات 

الغذائية النباتية ال�سارمة، وكبار ال�سن، وفًقا جلامعة جونز هوبكنز.
 ،B12 وبح�سب هيئة اخلدمات ال�سحية، اإذا كنت تعاين من نق�س فيتامني
رمبا ب�سبب نق�س الفيتامني يف نظامك الغذائي، فقد يتم و�سف اأقرا�س 

فيتامني B12 لتتناولها يوميا بني الوجبات.
B12 بحقن  ع��ن نق�س فيتامني  الناجم  ال��دم  ع��لج فقر  يتم  م��ا  وع���ادة 
اأعرا�س  اإذا كنت تعاين من  ا�ست�سارة الطبيب  الفيتامني. ومن ال�سروري 
الفوليك،  حم�س  نق�س  عن  الناجم  ال��دم  فقر  اأو   B12 فيتامني  نق�س 
حيث ميكن غالبا ت�سخي�س هذه احلاالت بناء على االأعرا�س ونتائج فح�س 
الدم. وت�سر موؤ�س�سة "مايو كلينيك": "االأ�سخا�س الذين يتبعون نظاما 
غذائيا نباتيا قد يكونون عر�سة للنق�س الأن االأطعمة النباتية ال حتتوي 
على فيتامني B12. وكبار ال�سن واالأ�سخا�س الذين يعانون من اأمرا�س 
اأي�سا  هم  الغذائية  العنا�سر  امت�سا�س  على  توؤثر  التي  اله�سمي  اجلهاز 

."B12 عر�سة لنق�س فيتامني
الناجم عن نق�س حم�س  الدم  B12 وفقر  ويعد كل من نق�س فيتامني 
 10 واح��دا من كل  ال�سن، حيث ي�سيب  كبار  �سيوعا لدى  اأك��رث  الفوليك 
ا ترتاوح اأعمارهم  اأو اأكرث وواحدا من كل 20 �سخ�سً اأ�سخا�س بعمر 75 

بني 65 و74 عاما، وفقا لهيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية.

اللغة؟  يف  الربيد  كلمة  اأ�صل  • ما 
- عربية وتعني العباءة الأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء. 

نف�صه؟  رثاء  يف  ال�صعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذاق 

اأ�صلها؟  هو  وما  ع�صكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �سوليدو�س (. 

الإ�صبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 
- 6000  كلمة 

الرو�صي؟  لالأدب  احلقيقي  املوؤ�ص�ص  يعترب  • من 
- االأديب بو�سكني 

�صرياميك؟  كلمة  اأ�صل  هو  • ما 
- فرن�سية وتطلق على فن اخلزف 

برتول؟  كلمة  اأ�صل  • ما 
- التينيه وتعني زيت ال�سخر. 

الكائنات. من  جديد  نوع   41 بحوايل  تقدر  الكائنات  من  جديدة  اأنواع  يوم  كل  العلماء  • يكت�سف 
ال�سخ�س  يقوم  الذي فيه  ال�سادية  اأ�سيب مبر�س  اأول من  �سادي، وهو  ي�سمى  • كان هناك �سابط فرن�سي 

بتعذيب االآخرين، وقد �سمي هذا املر�س على ا�سم هذا ال�سابط الفرن�سي.
عمٍق  على  يعي�س  طعمه  ولذة  حلمه  لطراوة  ال�سيادون  وراءه  ي�سعى  الذي  التونة  �سمك  اأن  تعلم  • هل 
كبر جداً. يف ف�سل الربيع تتجمع اأ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�سعد اإىل ال�سطح حيث يقع الكثر 
منها يف �سباك ال�سيادين. ي�ستعمل ال�سيادون جمموعة من ال�سباك متر عربها االأ�سماك حتى ت�سل اإىل اآخر 

�سبكة، وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم اأخراً رفعها. 
يتاألف  وهو  امل�سطحات،  حتده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  هو  البلور  اأو  الكري�ستال  اأن  تعلم  • هل 
اأجزاء  كل  نف�سه يف  االجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�سكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�سيمات 
البلور. ا�ستعماالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو اليودا والكربيت واأثمن االأحجار الكرمية مثل املا�س والزمرد 

والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغرها. 
• هل تعلم اأنه يف ارتقائنا جبًل ما يقع يف املنطقة املعتدلة، ن�سل اأواًل اإىل قطاع تغطية الغابات النف�سية، 
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من االأ�سجار العري�سة االأوراق واالأ�سجار ال�سنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�سنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�سجري قبل الو�سول اإىل منطقة اجلليد الدائم. حيث متتد منطقة 

من اجلنبات ثم املروج واأخراً حزام من االأ�سنة واخللنج يدعى التندرة االألبية. 
البارد. املاء  جتميد  من  اأ�سرع  ب�سكل  يثلج  فاإنه  ال�ساخن  املاء  جتميده  عند  اأن  تعلم  • هل 

جحا وحماره
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العنب 
العنب  من  غ��رام  املائة  حتتوي 
على 75 % من وزنه ماء و7 

غرامات غلوكوز وغرام 
دهون و16 غراما كربوهيدرات 
ون�سف غرام بروتني وع�سرين 

 C مليغرام فيتامني
واف�������س���ل ان�������واع ال���ع���ن���ب كبر 

احلجم وابي�س اللون. 
فوائده: 

- من�سط للع�سلت واالع�ساب وجمدد للخليا وطارد لل�سموم. 
- غذاء �سريع اله�سم. 

الكبدية  واحل�ساة  والبوا�سر  والقب�س  اله�سم  �سوء  ح��االت  يف  مفيد   -
واحل�ساة 
البولية. 

- من�سط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�سرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف االمعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �سغرا مما جعلها ت�سقط ار�سا 
من �سدة اخلوف والهلع ف�سحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �سدة ال�سحك .. فقال لها جحا ح�سنا 
�ساأقت�س منه بطريقتي اخلا�سة ..فاحتجب جحا عن النا�س عدة ايام مل يره خللها احد وكان ذلك الوقت 
ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�سعه عند اقدام جحا ،وبعد 
اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�سوق فوجد الرجل يجل�س هناك و�سط ا�سحابه ويتيه فخرا بنف�سه والعابه 
ال�سغرة فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم ال�سلم ثم ا�سار اإىل الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي مافعلت 
وعند هذه اال�سارة هجم احلمار على الرجل و�سط ا�سحابه ونطحه فانقلب الرجل ار�سا ف�سحك النا�س وجروا 
بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه 
والرجل ي�سرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب 
العابك ال�سغرة التي جتعل مثل هذا  باحلمر وهو االن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من 

احلمار يهزاأ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ال ي�سخر من احد فكفاه ان هزاأ منه احلمار .

تافت�س  جامعة  يف  وال�سيا�سة  التغذية  كلية  علماء  اأعلن 
وخمترب م�ست�سفى كليفلند، اأن تناول اللحوم احلمراء 
واالأوعية  القلب  اإىل ظهور م�سكلت يف  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
 Arteriosclerosis جم��ل��ة  وت�����س��ر  ال���دم���وي���ة. 
 ،Thrombosis and Vascular Biology
ي��زي��د م��ن خطر تطور  ال��ل��ح��وم احل��م��راء  ت��ن��اول  اأن  اإىل 

اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية املميتة.
اأ�سل  ذات  االأطعمة  تناول  العلقة بني  الباحثون  ودر�س 
حيواين وخطر االإ�سابة بت�سلب ال�سرايني، الذي ي�سمل 
احت�ساء ع�سلة القلب واأمرا�س القلب التاجية واجللطة 

الدموية  االأوع�����ي�����ة  واأم�����را������س  ال���دم���اغ���ي���ة 
االأخرى.

وت�����س��ع��ى ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة، ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
ا�ستهلك كمية كبرة من اللحوم احلمراء التي 

ت�سلب  خطر  م��ن  يزيد  ب�سيطة،  ملعاجلة  خ�سعت 
خمتلفة  اأطعمة  وت��ن��اول  باملئة،   15 بن�سبة  ال�سرايني 

ذات م�سدر حيواين بن�سبة 18 باملئة.
بني  ع��لق��ة  يكت�سفوا  اأن��ه��م مل  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون،  وي�����س��ر 
ت��ن��اول حل��وم ال��دواج��ن واالأ���س��م��اك والبي�س وب��ني هذه 

االأمرا�س.

علماء يحذرون من تناول 
اللحوم احلمراء
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