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امل�صي.. العامل ال�صري لتح�صني ال�صحة
بالرغم من اأهمية امل�شي ب�شكل يومي، اإال اأن �شرعة امل�شي وطريقته، 
هي العامل ال�شري لتح�شني ال�شحة وحرق ال�شعرات احلرارية، وفقا 
لدرا�شة جديدة. واأظهر بحث جديد اأن "الوترية ال�شريعة" يف امل�شي 
توؤدي لنتائج اإيجابية الأمرا�ض القلب وال�شرطان واخلرف، باالإ�شافة 

اإىل العدد االإجمايل للخطوات اليومية املتخذة.
عدد  ع��ن  اأه��م��ي��ة  تقل  ال  لل�شخ�ض  امل�شي  �شرعة  اأن  البحث  وي��وؤك��د 

اخلطوات التي يخطوها يف اليوم، وفقا ملوقع "اإندبيندنت".
لطاملا ارتبط امل�شي 10 اآالف خطوة يف اليوم بانخفا�ض خطر االإ�شابة 

باخلرف واأمرا�ض القلب وال�شرطان واملوت.
لكن اخلرباء اكت�شفوا االآن اأن الوترية االأ�شرع، مثل "امل�شي القوي"، 
تظهر فوائد تتجاوز عدد اخلطوات امل�شجلة. يقول املوؤلف الرئي�شي 
بجامعة  بريكنز  ت�شارلز  مركز  يف  الباحث  اأح��م��دي،  ماثيو  امل�شارك 
�شيدين: "النتيجة التي تو�شلنا لها هي اأنه من اأجل الفوائد ال�شحية 
الوقائية، ال ميكن للنا�ض اأن يهدفوا للو�شول اإىل 10 اآالف خطوة يف 

اليوم فح�شب، بل يهدفون اأي�شا اإىل امل�شي ب�شكل اأ�شرع".

عقار يحقق نتائج واعدة يف عالج ق�صور القلب
اأظهرت نتائج جتربة بريطانية حديثة اأن عقارا لتعديل اجلينات قد 

رفع االآمال يف عالج ق�شور القلب.
ووفق الدرا�شة التي مت الك�شف عن نتائجها يف موؤمتر جمعية القلب 
يعّدل احلم�ض  ال��ذي  ال��دواء  ف��اإن  ال�شبت،  يوم  ب�شيكاغو،  االأمريكية 
االأبواب  يفتح  ن�شيج،  اأي  اإزال���ة  اإىل  احل��اج��ة  دون  اجل�شم  يف  ال��ن��ووي 
اأمام معاجلة جمموعة من االأمرا�ض مبا فيها العمى وارتفاع  اأي�شا 

الكولي�شرتول وحتى فريو�ض نق�ض املناعة "االإيدز".
العقار  ف����اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذك����رت  وح�شبما 
التجريبي NTLA-2001، يعتمد على تقنية الهند�شة الوراثية 
متت  وق��د   ،CRISPR با�شم  واملعروفة  نوبل  جائزة  على  احلائزة 

جتربته يف عالج 12 مري�شا بق�شور القلب.
جوليان  الربوفي�شور  الباحثني  كبري  ق��ال  التجربة،  على  وتعليقا 
غيلمور: "هذه اأول جتربة ب�شرية على االإطالق لتحرير اجلينات يف 

اجل�شم احلي، وتثبت درا�شتنا اأنها ممكنة واآمنة اأي�شا".
واأ�شار غيلمور اإىل اأن جرعة واحدة من العقار عرب الوريد، �شاعد يف 
وقف تطور ق�شور القلب، كما اأنه اأدى اأي�شا اإىل حت�ّشن حالة املر�شى. 
اإىل  ال��دم  تدفق  ان�شداد  عند  حت��دث  التي  القلبية،  النوبة  وبخالف 
القلب  ي�شتطيع  القلب هو حالة مزمنة ال  ف��اإن ق�شور  القلب فجاأة، 

فيها �شخ الدم ب�شكل فعال الأن الع�شالت اأ�شبحت �شعيفة.
وت�شمل اأعرا�ض ق�شور القلب التعب ال�شديد و�شيق التنف�ض، وغالبا 

ما يتم اإدخال املر�شى اإىل امل�شت�شفى ب�شبب �شدته.

ن�صائح للعناية بب�صرة املراأة بعد اخلم�صني
ن�شائح  االأمل��ان��ي��ة  فرويندين  جملة  يف  بالب�شرة  العناية  خ��رباء  ق��دم 
ب�شبب  الب�شرة  على  يوؤثر  وال��ذي  ب�شالمة،  الطمث  انقطاع  لتجاوز 

خلل الهرمونات مثل اجل�شم كله.
اإن��ت��اج هرموين  يتناق�ض  ال��ط��م��ث،  ان��ق��ط��اع  ف���رتة  اأن يف  واأو���ش��ح��وا 
االأ���ش��رتوج��ني وال��ربوج�����ش��رتون، م��ا ي��وؤث��ر على تنظيم درج��ة حرارة 
ن�����ش��ارت��ه��ا وظهور  ال��ب�����ش��رة وف���ق���دان  اإىل ج��ف��اف  اجل�����ش��م، وي������وؤدي 

التجاعيد.
ولتجنب هذه االأعرا�ض ن�شحت املجلة بتغيري منط العناية ليتنا�شب 

مع املتغريات باالعتماد على م�شتح�شرات فعالة.
الربوك�شيالن: يعزز بنية الب�شرة يف طبقاتها الثالث مع منح الب�شرة 

املزيد من احلجم والثبات.
حم�ض الهيالورونيك: من املكونات الطبيعية للب�شرة، لكن اإنتاجه يف 

اجل�شم ينخف�ض ب�شكل ملحوظ خالل انقطاع الطمث.
الغلي�شرين: يخفف ال�شعور بال�شد والتخل�ض من جفاف اجللد.

تهيج اجللد  التي  احل��رة،  اجل��ذور  ي�شاعد على حتييد   :C فيتامني 
ويقلل ظهور البقع ال�شبغية.
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بعد دوامة من ال�صدمات.. لبنان يتحرك حلماية اأطفاله
وال�شيا�شية،  املالية  اال�شطرابات  من  �شل�شلة  �شنوات   3 منذ  لبنان  �شهد 
ترافقت مع خطر �شّحي ناجم عن انت�شار وباء كوفيد19-، لياأتي انفجار 
اللبنانيني  لدى  باالأمان  ال�شعور  تبقى من  ما  على  ويق�شي  مرفاأ بريوت 
اللبناين  الو�شع  وتعقيدات  املتالحقة  االأح��داث  فهذه  االأط��ف��ال.  وخا�شة 
�شلباً  اأث���ر  م��ا  تنتهي،  اأزمات" ال  "كنف  يف  ي��ك��رب  ال�����ش��اع��د  اجل��ي��ل  جعلت 
يف  حت�شيناً"  "االأقل  م��ن  تعترب  التي  الفئة  لهذه  النف�شية  ال�شحة  على 

املجتمع.
اللجنة  م��ع  بالتعاون  اللبنانية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ا�شتدركته  ال��و���ش��ع  وه���ذا 
"الهيئة العامة لل�شحة  اإطالق  الوطنية اللبنانية لالأوني�شكو، من خالل 
تخطي  على  التالميذ  م�شاعدة  اإىل  تهدف  التي  املدار�ض"،  يف  النف�شية 
املحن التي مّروا بها. وتقول هبة ن�شابة، وهي املن�شق العام للهيئة الوطنية 
لل�شحة النف�شية، يف حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اإن االأزمات املتتالية 
اأثر على  "دوامة" من ال�شدمات، ما  يف لبنان جعلت االأطفال يعي�شون يف 
اأن  "ومبا  �شريعاً، م�شيفة  ا�شتدعى حتركاً  الذي  االأمر  النف�شية،  �شحتهم 
اأك��رب عدد ممكن  اإىل  الو�شول  ال��ذي ميكن من خالله  املكان  املدر�شة هي 
من االأطفال، اأتى اإن�شاء "الهيئة العامة لل�شحة النف�شية يف املدار�ض" التي 

�شتوفر خطة م�شتدامة لل�شحة النف�شية".
وهي  ال�شفوف  جميع  �شي�شمل  اجلديدة  الهيئة  عمل  فاإن  ن�شابة  وبح�شب 
وحياتهم  بنف�شياتهم  اأ���ش��ح��اء  ي��ك��ون��وا  لكي  ال��ط��الب  م�شاعدة  �شتحاول 
اليومية، م�شرية اإىل اأن الهيئة ال تزال يف املراحل االأوىل من عملها، وهي 
لن تكتفي باالأن�شطة بل �شتقوم مببادرات هادفة، و�شرتكز على ن�شر الوعي 
ال��وزارات واملوؤ�ش�شات  املدار�ض، من خالل  النف�شية يف  اأهمية ال�شحة  حول 
جيل  خلق  يف  للم�شاعدة  احل��اج��ة  تدعو  حيث  �شتتدخل  انها  كما  املعنية، 

حممي نف�شياً.

اليقظة الذهنية... 
لتح�صني الأداء الريا�صي

اأو�����ش����ح ع����امل ال��ن��ف�����ض ال���ري���ا����ش���ي دراك����و 
جيكوك اأن متارين اليقظة ميكن اأن ت�شاعد 
والو�شول  االأداء  حت�شني  يف  الريا�شيني 
وقال  ال���ت���دري���ب.  م�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل  اإىل 
عامل النف�ض الريا�شي مبعهد كارل�شروهه 
اليقظة  مت��اري��ن  "ت�شاعد  للتكنولوجيا: 
العقلية"،  ال��ق��وى  حت�شني  على  املنتظمة 
باال�شتقرار  يتمتعون  ال��ذي��ن  يقيم  حيث 
ال��ع��اط��ف��ي امل���واق���ف ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي بدل 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����ش��ع��وب��ات، م��ا ي�شاعد يف 
احلياة ب�شكل عام ويف التمارين الريا�شية 
ب�شكل خا�ض. وميكن اأداء متارين اليقظة 
م��ث��ل مت��اري��ن ال��ع�����ش��الت، ب��ال��رتك��ي��ز على 
اللحظة، مبعنى االإدراك الواعي الأحا�شي�ض 
تقييمها.  دون  وامل�شاعر  واالأفكار،  اجل�شد، 
واإىل جانب متارين الرتكيز، فاإن متارين 
مراقبة  كيفية  تعلم  اإىل  ت��ه��دف  اليقظة 
وال�شيطرة  ال�شخ�شية،  وامل�شاعر  االأف��ك��ار 
االأمل���اين على  النف�ض  عليها.  و���ش��ّدد ع��امل 
حتى  ال��ي��ق��ظ��ة  مت��اري��ن  اأداء  يف  االن��ت��ظ��ام 
تظهر فوائدها، حيث ميكن تدريب القدرة 
يف  والتحكم  ال��رتك��ي��ز  على  احل��ف��اظ  على 
تدريب  طريقة  بنف�ض  وامل�شاعر  العواطف 

الع�شالت.

هاتفك الذكي اأو تلفزيونك احلديث 
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قليال،  التهدئة  على  مروحة  بوجود  النوم  ي�شاعد  وقد 
ول��ك��ن��ه ق��د ي����وؤدي اأي�����ش��ا اإىل بع�ض امل�����ش��ك��الت االأخ���رى 
من  يت�شبب  ال��ع��رق  بينما  م��ث��ل  النوم  مت��ام��ا  امل��زع��ج��ة 

اجل�شم . 
بينما  فاإنه  املتخ�ش�ض،  النوم"  "م�شت�شار  ملوقع  ووفقا 
اأي�شا  تن�شر  فاإنها  الهواء يف اجل��و،  امل��راوح وتن�شر  ت��دور 
كان  ف���اإذا  وب��ال��ت��ايل،   ، الغبار  الغرفة  وكذلك  يف  الغبار 
"فهذه و�شفة  الق�ض  يعاين من احل�شا�شية وحمى  املرء 
لالإ�شابة بالتهاب احللق وال�شعال  ال�شديد وتدفق الدمع 

من العينني وان�شداد االأنف . 
عليها  نظره  باإلقاء  امل���راوح  م�شتخدمي  املوقع  وين�شح 
وتفح�شها خ�شو�شا "اإذا كان الغبار متجمعا على �شفرات 
املروحة، ذلك  اأن تلك اجل�شيمات تطري يف الهواء يف كل 

مرة يتم فيها ت�شغيل املرواح ." 
على  "تاأثريها  م��ن  امل����راوح  م�شتخدمي  امل��وق��ع  وي��ح��ذر 
ومتنعها  الب�شرة  جفاف  على  تعمل  اأنها  ذلك  الب�شرة"، 
املروحة  تدفق هواء  من احل�شول على  الرطوبة، جراء 
على اجل�شم، على الرغم من اأن الهواء البارد ي�شعر املرء 

باالنتعا�ض . 
الدهنية،  ال��ب�����ش��رة  ل���ذوي  ك��ب��رية  م�شكلة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب 
اإفراز  يف  ف�شتفرط  ج���دا،  ج��اف��ة  الب�شرة  ت��ك��ون  فعندما 
والعرق  االأو����ش���اخ  ب����دوره  مع  �شيختلط  ال���ذي  ال��ده��ن، 

ليت�شبب يف تهيج اجللد . 
وي�شري موقع "م�شت�شار النوم" اأي�شا اإىل اأن عمل املروحة 
ب��اآالم واأوج���اع �شتظهر يف  اأن يت�شبب  ط��وال الليل ميكن 
الناجم عن  ال��ب��ارد  ال��ه��واء  اأن  ذل��ك  اليوم  التايل،  �شباح 

املروحة يوؤدي اإىل توتر الع�شالت وت�شنجها . 
الليل،  الراأ�ض طوال  على  م�شلطة  املروحة  كانت  اإذا  اأما 
فعلى املرء اال�شتعداد ملواجهة اآالم يف الرقبة يف ال�شباح . 

وم���ع ذل����ك، لي�شت ه���ذه دع����وة ل��ال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن امل����راوح 
نهائيا، فهناك اإيجابيات يف وجود املراوح، فهي قد تكون 
ظل  يف  ب��ال��ن��وم  للمرء  ت�شمح  ال��وح��ي��دة  التي  الطريقة 

احلرارة املرتفعة . 
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اح���ت���م���ال االإ����ش���اب���ة ب��ح��م��ى الق�ض 
ولي�ض  النا�ض"  "بع�ض  م�شكلة  ه��ذه  لكن  واحل�شا�شية، 
ي��ت��اأث��رون بهذه  اأن ه��ن��اك  اأ�شخا�ض ال  ال��ن��ا���ض، ذل��ك  ك��ل 
الب�شرة  جفاف  منع  ميكن  كما  احل�شا�شية،  من  االأن���واع 
اأي�شا  يف  �شي�شاعد  وه��ذا  النوم،  قبل  مرطب  با�شتخدام 

جتنب االإ�شابة بان�شداد االأنف . 
وعموما، فاإن املراوح لي�شت �شرا مطلقا، و�شواء اأراد املرء 
تفاعل  يعتمد على طريقة  اأم ال فهذا  ليال  ا�شتخدامها 
اجل�شم مع  وجودها، لكن يجب معرفة اأنه اإذا عانى املرء 
التهاب يف  اأو  االأن��ف  ان�شداد يف  اأو  الب�شرة  من جفاف يف 

احللق، فيجب اأن يعلم  اأن ال�شبب هو املروحة . 
اأن  اإذا �شعر املرء بالراحة ال�شتخدامه املروحة بعد  لكن 

ي�شحو يف ال�شباح، فيمكنه اال�شتمرار يف فعل ما يفعله . 

ب�سيطةن�سائح
يف ف�شل ال�شيف تكرث املُ�شكالت ال�شحية التي ال تقت�شر 
االأخرى  االأم��را���ض  بع�ض  اأو  فقط  اجللد  اإ�شابات  على 
نتيجة  التعر�ض لل�شم�ض، واإمنا تتعلق اأي�شا باإ�شابات قد 
اخلرباء  يقدمها  ب�شيطة  ن�شائح  ال�شغار.  لها  يتعر�ض 

لق�شاء �شيف ممتع  دون م�شاكل . 
يعترب ف�شل ال�شيف مو�شم العطالت وال�شفر وممار�شة 
الهواء  يف  منها  الريا�شية  وال�شيما  االأن�شطة  خمتلف 
هيلث  وي�شرتن  موؤ�ش�شة  قدمت  وبهذه  املنا�شبة  الطلق. 
كري الربيطانية ن�شائح للوقاية من االإ�شابات واالأمرا�ض 

التي قد ت�شيب اأفراد العائلة  يف ف�شل ال�شيف . 
ويقول الدكتور برندان الفري، ا�شت�شاري طب الطوارئ 
يكرث  ال�شيف،  "اأ�شهر  اإن  األتالجنيفني،  م�شت�شفى  يف 
الطوارئ  ق�شم  ي�شتقبلهم  الذين  عدد  االأطفال  خاللها 
االأطفال  بحماية  الف��ري  ين�شح  ولهذا  امل�شت�شفى".  يف 
من التعر�ض الأ�شعة ال�شم�ض  املفرطة من ال�شاعة الثانية 

وحتى ال�شاعة الرابعة م�شاءً . 
وي�شيف الف��ري يف ح��واره ملوقع دي��ري ن��او الربيطاين، 
اأنه يجب ا�شتخدام واقي ال�شم�ض مع عامل حماية +15، 
واالأمهات  االآب���اء  وين�شح  ال�شوائل.  الكثري  من  وت��ن��اول 
البحر  اأو  امل�شابح  يف  مراقبة  دون  االأط��ف��ال  ت��رك  بعدم 
ال�شغار،  باالأطفال  العوامات  اخلا�شة  ارت��داء  و�شرورة 

بح�شب املوقع . 
واإذا ك��ان طفلك من ه��واة رك��وب ال��دراج��ات مثل معظم 
الواقية للراأ�ض  ارت��داء اخل��وذة  االأط��ف��ال، فيجب عليهم 
اأما  اأي�����ش��اً.  وال��ذراع��ني  للركب  و�شائل  احلماية  وو���ش��ع 
بالن�شبة ملن لديهم مراجيح وترامبولني، فيجب عليهم 
التاأكد من وجود م�شاحات كافية  حول تلك االألعاب التي 
يجب اأن تكون بعيده عن اأي جدار اأو �شور، وعدم و�شعها 
على اأر�ض خر�شانية حتى ال تت�شبب يف  اإ�شابات خطرية 

لالأطفال، وفقاً ملا ذكره املوقع املهتم باالأخبار الطبية  . 

نداء لإنقاذ الطالب 
الليبيني من مواد 
خطرة يف مدار�صهم

الرتبية  �����ش����وؤون  م���راق���ب���ة  دق�����ت 
وال���ت���ع���ل���ي���م ب���ب���ل���دي���ة ال���ق���ط���رون، 
الواقعة جنوب غرب ليبيا، ناقو�ض 
اخل����ط����ر، ح���ي���ال ال���ت���ه���دي���د ال����ذي 
على  ومعلمون  طالب  له  يتعر�ض 
ال�شواء، ج��راء وج��ود م��واد خطرة 

يف معامل املدار�ض.
وخاطبت املراقبة، مكتب االإ�شحاح 
البلدي  احل���ر����ض  وج���ه���از  ال��ب��ي��ئ��ي 
من  االأخ�����رى  املخت�شة  واجل���ه���ات 
املواد  من  للتخل�ض  التحرك  اأج��ل 
ال�شالحية  منتهية  الكيميائية 
امل������وج������ودة يف م���ع���ام���ل م����دار�����ض 
على  خطرا  متثل  والتي  البلدية، 

الطالب واملعلمني.
اأي�شا،  امل��راق��ب��ة  م�����ش��وؤول��و  وع��ق��د 
البلدي  امل��ج��ل�����ض  م����ع  اج���ت���م���اع���ا 
ع����ن هيئة  ال���ق���ط���رون ومم���ث���ل���ني 
الرقابة االإدارية، يف نف�ض املو�شوع، 
امل��واد ظلت موجودة  اإن تلك  حيث 

لعقد من الزمان دون معاجلتها.
و�شبق اأن تقدم معلمون مبنا�شدات 
من  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اإىل 
امل�شكلة  ال��ت��دخ��ل حل��ل ه���ذه  اأج����ل 
لكن مل يجدوا جميبا  اخل��ط��رية، 
التعليمي  اخل���ب���ري  ح�����ش��ب  ل���ه���م، 

حممود اإبراهيم ميالد.
غالبية  اأن  اإىل  م���ي���الد  وي�������ش���ري 
الكيمياء  املوجودة يف معامل  املواد 
"منتهية  ال���ل���ي���ب���ي���ة  ب�����امل�����دار������ض 
ال�شالحية"، ومل توفر بدائل لها، 
كما مل ت�شكل اأي جلان خمت�شة من 
اأج��ل عملية التخل�ض  ال��وزارة من 
�شليمة،  بطريقة  واإع��دام��ه��ا  منها 
لدى  كهاج�ض  امل��دار���ض  يف  لتبقى 
يخ�شون  ال��ذي��ن  عليها،  القائمني 

تعر�ض الطالب لها باخلطاأ.
وتعاين معامل املدار�ض ب�شكل عام 
من غياب اأعمال ال�شيانة، ما جعل 
اإنه يجري  معظمها معطلة، حتى 
االآلية،  احلوا�شب  باأجهزة  تاأهيلها 
اأو  حت����دي����ث  دون  ف���ي���ه���ا  وت�������رتك 
التعليمي،  اخلبري  ح�شب  متابعة، 
توقفها  اإىل  النهاية  يف  ي���وؤدي  م��ا 

عن العمل متاما. 
كلية  ح�����اول�����ت  ذات������ي������ة،  ب���ج���ه���ود 
ب��ج��ام��ع��ة ط���ربق مواجهة  ال��ع��ل��وم 
املدينة  م���دار����ض  امل�����ش��ك��ل��ة يف  ت��ل��ك 
طالبها  وج��ه��ت  حيث  وحميطها، 
اأج��ل جمع  الكيمياء من  من ق�شم 
تلك املواد والتخل�ض منها بطريقة 

�شحيحة وعلمية.

النوم اأمام املروحة.. امل�صكلة احلقيقية واحلل الوحيد 

يفي��ط��اق الب�سكل ح���ارااجل���وي��ك��ون ع��ن��دم��ا
الدول بع�ض يف يحدث كما ،قائظ سيف� ف�سل
العربيعاملنااأرجاءاأغلبويف،حاليااالأوروبية
اأنظمة فيها تتوافر ال التي املنازل ويف ،دائما
فاإنه،الوحداتاأواملركزيسواء�،الهواءتكييف
املراوحمنممكنعددباأكربالتم�سكاملغريمن
من املرء يتمكن حتىطاقتها بكامل تعمل التي

.جيدب�سكلالنوم
،للغاية سعبا� ي�سبح االأغطية بوجود والنوم
درجة الأن ون��ظ��را ،اأك���رب ح���رارة ت�سفي فهي
غطاء دونمن حتى فالنوم ،مرتفعة احل��رارة
هو املروحة اإىل اللجوء فاإن لذلك ،سعبا� يظل
الغفو من التمكن اأمل علىاملنا�سب واحلل املالذ

.براحةوالنوم
،جيدة اأو ،عظيمة فكرة يكون ال قد هذا لكن
.مرتو" الربيطانية"سحيفة�ذكرتمابح�سب

اأكرث  الن�شاء  ب��اأن  املتحدة،  اململكة  يف  الفزيولوجية  اجلمعية  اأجرتها  درا�شة  اأظهرت 
عر�شة لالإ�شابة باالإجهاد من الرجال،  ب�شبب ظروفهن املعي�شية  . 

واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأنه من املرجح اأن تتعر�ض الن�شاء ل�شغط اأكرب بن�شبة 13 
باملئة يف الكثري من املواقف عند  مقارنتهن مع الرجال، ابتداء من عبء اإدارة املنزل 

اإىل العناية باالأطفال اإىل العمل خارج املنزل . 
وبح�شب الدرا�شة فاإن ال�شغط النف�شي الزائد الذي تتعر�ض له املراأة يعود اإىل اأنها 
اأكرث عاطفية من الرجل، وت�شتغرق وقتاً  اأطول ملعاجلة املواقف التي متر بها، 
عاطفياً  .  كما اأن جزء الدماغ الذي يتحكم يف العواطف والذكريات، 
من  يجعل  وه��ذا  بالرجال،  مفارنة  الن�شاء  ل��دى  ن�شاطاً  اأك��رث 
يتعر�شن  التي  ال�شيئة  احل��وادث  ن�شيان  ال�شعب  عليهن 
اأو التخلي عن امل�شاعر ال�شلبية ب�شهولة كما يفعل  لها، 

الرجال  . 
وي��ن�����ش��ح ال���ب���اح���ث���ون، ال��ن�����ش��اء ب��ال��ت��وق��ف عن 
اإجازات  واأخ��ذ  بامل�شاكل،  بالتفكري  االإف��راط 
كمية  م��ن  للتقليل  ال��ع��م��ل،  م��ن  منتظمة 
االإجهاد  الذي يتعر�شن له، وفق ما ورد يف 

�شحيفة تاميز اأوف اإنديا  . 

الن�صاء يتعر�صن لالإجهاد 
اأكرث من الرجال
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�ش�ؤون حملية

�سمنبرنامج�سندوقالوطنالتطوعخلدمةاملجتمعواالإن�سان

نهيان بن مبارك ي�صهد اإطالق مبادرة الفريق التطوعي الفرية »توا�صل الأجيال«
املبادرة تظهر وعي �صباب الإمارات لأهمية كبار املواطنني ودورهم يف احلفاظ على قيمنا وهويتنا 

بح�سور1350م�ساركًا

اختتام موؤمتر اجلمعية اخلليجية لق�صطرة القلب 2022 
ا�صتقطاب م�صاركات طبية واأخ�صائية وا�صعة من خمتلف دول العامل 

•• اأبوظبي- الفجر

اأ����ش���اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان ع�شو 
جمل�ض  رئي�ض  والتعاي�ض  الت�شامح  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض 
اأع�شاء  بذلها  التي  الكبرية  باجلهود  الوطن  �شندوق  اإدارة 
املواطنني،  كبار  لتمكني  االأجيال"  "توا�شل  م��ب��ادرة  فريق 
عرب اإن�شاء مركز خا�ض بهم يف اأبو ظبي يهدف اإىل تقدمي 
كي  لتمكينهم  اآلية  وو�شع  قدراتهم،  وتفعيل  لهم  خدماته 
اأحد خمرجات  اأنهم  ي�شتفيد املجتمع من خرباتهم، موؤكدا 
مبادرتهم  واأن  بهم،  نفخر  الذين  الوطن  �شندوق  برنامج 
املبتكرة توؤكد على وجود �شباب اإماراتي واع، وموؤمن بقيمة 
التطوع خلدمة جمتمعه ، كما اإنها دليل على اإميان االأجيال 
اأجل  اإماراتي متالحم من  باأهمية وجود جمتمع  اجلديدة 
امل���ب���ادرة هي  اإىل  م�����ش��ريا  اأب��ن��ائ��ه،  وك��اف��ة  ال��وط��ن  م�شتقبل 
باكورة املبادرات التي يطلقها �شندوق الوطن �شمن برنامج 
يف  اإطالقها  مت  واالإن�شان" التي  املجتمع  خلدمة  "التطوع 
طاف  متخ�ش�ض  تدريبي  برنامج  خالل  من  املا�شي  يونيو 
ابتكار  االإم��ارات على  الدولة لتدريب متطوعي  اإم��ارات  كل 

واإدارة مبادرات تفيد جمتمعاتهم املحلية.
جاء ذلك خالل زيارة معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك، يرافقه 
�شعادة عفراء ال�شابري مدير عام وزارة الت�شامح والتعاي�ض 
امل�شاهمات  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  العميمي  ���ش��الم��ة  و���ش��ع��ادة   ،
التنفيذي  املدير  البلو�شي  حممد  �شعادة  -معا،  املجتمعية 
لقطاع امل�شاركة املجتمعية والريا�شة بدائرة تنمية املجتمع 
التواجد  م�شروع  مدير  الها�شمي  عمر  املهند�ض  باأبوظبي، 
ال��ب��ل��دي، ���ش��ع��ادة ي��ا���ش��ر ال��ق��رق��اوي امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شندوق 
الوطن وعدد من القيادات املحلية باإمارة اأبو ظبي اإىل مقر 
اإطالق مبادرة " الفرية" حيث التقى معاليه باأكرث من 70 
واأفكارهم  اآرائهم  اإىل  وا�شتمع  املوطنني  كبار  من  �شخ�شية 
امل��ب��ادرات، ودوره���ا يف تعزيز  اأهمية ه��ذه النوعية من  ح��ول 
معاليه  التقى  كما  االأج��ي��ال،  وتوا�شل  املجتمعي،  التالحم 
وا�شتمع  امل��ب��ادرة  بتنفيذ  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  االإم��ارات��ي  بال�شباب 

منهم عن طبيعة املبادرة واأهدافها واآليات تنفيذها.
 و���ش��م ب��رن��ام��ج اأط���الق م��ب��ادرة ت��وا���ش��ل االأج��ي��ال ع��دد من 

ال��ن��دوات واالأن�����ش��ط��ة حت��دث فيها ع��دد كبري م��ن اخلرباء 
االإعالمي  وامل�شت�شار  امل��ح��ا���ش��ر  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  وال��ب��اح��ث��ني 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ق��د���ش��ي، ح���ول ق��ن��اع��ات زاي����د ونظرته 
�شلطان  و�شعادة  لالأجيال،  نقلها  واأهمية  ال�شعبي  للموروث 
الفر�شان  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ك��ع��ب��ي  حم��م��د 
ال��ق��اب�����ش��ة، ح���ول اأه��م��ي��ة ت��وا���ش��ل االج��ي��ال حل��ف��ظ امل���وروث 
وت�شكيل الهوية ل�شباب امل�شتقبل، عمر حممد �شامل الكثريي 
التغيري حول ق�ش�ض  الب�شرية واإدارة  امل��وارد  اإدارة  خبري يف 

وخربات كبار املواطنني كدرو�ض وعرب الأجيال امل�شتقبل.
املبادرة  ه���ذه  " اإن  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
اإمارات  تعد اخلطوة االأوىل يف برنامج م�شتمر يغطي كافة 
النور  املبادرات �شوف ترى  الع�شرات من  الدولة، واأن هناك 
قريبا، موؤكدا اأن �شندوق الوطن ووزارة الت�شامح والتعاي�ض 
" ال��ت��ط��وع خل��دم��ة املجتمع  اأط��ل��ق��ا م��ع��ا ب��رن��ام��ج  ح��ي��ن��م��ا 
واالإن�شان"   بهدف اال�شتفادة من كافة متطوعي االإمارات 

ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ����الل م����ب����ادرات تخدم 
املجتمعات املحلية يف العديد من املجاالت، وتركز على تعزيز 

قيم الهوية الوطنية لدى كافة فئات املجتمع.
" ال��ت��ط��وع خل��دم��ة املجتمع  ب��رن��ام��ج  اأن  واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه 
واالإن�شان" الذي اختتم دوراته التدريبية االأ�شبوع املا�شي يف 
عجمان، بعدما طافت كافة اإمارات الدولة �شيبداأ مبا�شرة يف 
الدعم  اأ�شكال  كافة  تقدمي  يف  تتمثل  التي  التالية  اخلطوة 
لكي تتحول اأفكار ومقرتحات املتطوعني اإىل مبادرات واقعية 
ت�شتفيد منها خمتلف فئات املجتمع االإماراتي يف كل مكان 
 " ال��دول��ة. وم��ن جانهم عرب فريق عمل مبادرة  اأر���ض  على 
الفرية" الذي ي�شم )ح�شني حممد املن�شوري، واأحمد حمد 
املرزوقي، وحممد جمعة احلو�شني، وعمر مطر ال�شاعدي، 
ال��رم��ي��ث��ي( عن  ال��ه��ام��ل��ي، وع��ب��د اهلل علي  وح��م��دان في�شل 
ملبادرتهم،  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  بزيارة  اعزازهم 
موؤكدين اأن هذه الزيارة �شتكون دافعا لكل واحد فيهم لبذل 

كل جهد ممكن خلدمة جمتمعه والتطوع من اأجله.
اإن  "الفرية"  م��ب��ادرة  فريق  ع�شو  املن�شوري  ح�شني  وق��ال 
املبادرة عبارة عن اإن�شاء مراكز لكبار املواطنني )املتقاعدين 
واملنتجني( الذين ميكن تنمية مهاراتهم يف جماالت معينة، 
واال�شتفادة  جمتمعهم،  يف  الفعالة  امل�شاركة  من  ومتكينهم 
اإع���ادة دجمهم مع  بهدف  امل��ج��االت،  �شتى  من خرباتهم، يف 
خمتلف الفئات العمرية يف املجاالت االجتماعية والثقافية 
كبار  اإن  املن�شوري"  ق���ال  امل���ب���ادرة  وح����ول  والتخ�ش�شية. 
امل��واط��ن��ني مي��ل��ك��ون جت����ارب ع��دي��دة مي��ك��ن للجيل احلايل 
اال�شتفادة منها، وميلكون كذلك الكثري من احلقوق واملميزات 
التي ين�ض عليها د�شتور الدولة والقانون االحتادي رقم )9( 
ل�شنة 2019 ب�شاأن حقوق كبار املواطنني، موؤكدا اأن مبادرة 
"الفرية" تر�شخ لهم كافة ال�شبل التي ميكنهم من خاللها 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه امل��م��ي��زات ون�����ش��ر جت��ارب��ه��م للمجتمع، 
وتبادل خرباتهم مع جميع الفئات العمرية يف جماالت عدة، 
باالإ�شافة لتعليمهم وتدريبهم لتطوير مهاراتهم واكت�شاب 
املبادرة  ه��ذه  من  الرئي�شي  الهدف  وح��ول  جديدة.  مهارات 
امل�شاهمة يف تعزيز  اأن هدفهم هو  املن�شوري  اأكد  التطوعية 
قيم  برت�شيخ  ه��ذا  ويتحقق  متا�شكا،  اأك��رث  ليكون  املجتمع 
للوطن  وال��والء  واالح���رتام  والتوا�شع  والتعاي�ض  الت�شامح 
)وكبار  والن�شاء،  ال�شباب  متكني  وكذلك  املجتمع،  رب��وع  يف 
املواطنني( حتى تكون االإيجابية اأ�شلوب حياة، وتوفري جودة 
عالية يف جمايل ال�شحة والريا�شة، وتوظيف كل الطاقات 
واعية  اأ�شر  وتكوين  والتعاون،  التكاتف  طريق  يف  الب�شرية 
يف  املواطنني  كبار  مكانة  تعزيز  املقبلة،  املرحلة  مبتطلبات 
املجتمع وتقدير دورهم ومتكينهم يف املجتمع وحول اأهم ما 
تقدمه املبادرة لكبار املواطنني قال املن�شوري اأنهم يركزون 
على متكني كبار املواطنني من امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع 
ذات  ال�شيا�شات  وتنفيذ  وت�شميم  و�شع  يف  امل�شاهمة  وم��ن 
جميع  على  املواطنني  كبار  ح�شول  و�شمان  بهم،  العالقة 
املعلومات واخلدمات املتعلقة بهم، ودعم بقاء كبار املواطنني 
يف نطاق ا�شرهم وا�شتمرار عالقاتهم اال�شرية واالجتماعية، 
واختيار مكان منا�شب حتت م�شمى )مركز كبار املواطنني( 
ما  واأن  ال�شباب(،  )مركز  يقدمه  ب�ما  حدما  اإىل  �شبيه  وهو 

يحوي من خدمات وموارد جميعها خا�شة بكبار املواطنني، 
ب�شاأن  يف  املواطنني  لكبار  توعوية  ور���ض  تقدمي  اإىل  اإ�شافة 

حقوقهم وامتيازاتهم يف املجتمع وكيفية احل�شول عليها .
املواطنني  كبار  تدريب  على  اأي�شا  تركز  املبادرة  اأن  واأ�شاف 
وميولهم  ال�شابقة  خرباتهم  تخدم  تخ�ش�شية  جم��االت  يف 
على  وت�شجيعهم  ق��درات��ه��م  تنمية  ب��ه��دف  واه��ت��م��ام��ات��ه��م 
وتاأهيل  وت��دري��ب  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  ودورات  ور����ض  امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�شباب ومتكينهم من تقدمي خدمات ا�شت�شارية متخ�ش�شة 
للمتميزين  ت�شجيعية  حوافز  وتقدمي  معينة،  جم��االت  يف 
م��ن ك��ب��ار امل��واط��ن��ني وت��ق��دمي ور����ض ع��م��ل ل��ك��ب��ار املواطنني 
لتمكينهم وتدريبهم يف جماالت خمتلفة مثل التكنولوجيا 
واللغة، اإ�شافة اإىل ت�شجيع كبار املواطنني للعمل التطوعي 
يف جماالت ومنا�شبات خمتلفة مما ي�شاعدهم على االندماج 
اأي�شا  يخططون  انهم  اإىل  واأ���ش��ار  املجتمع.  فئات  كافة  مع 
عن  ال��الزم��ة  املعلومات  على  حتتوي  رقمية  مكتبة  الإن�شاء 
امل��واط��ن��ني م��ن خ���ربات وم���ه���ارات ق��د ت�شاعد يف بناء  ك��ب��ار 
تعليمية  جتربة  وتوفري  العمل،  ور���ض  واقامة  امل�شروع  هذا 
متميزة وبيئة ت�شجع على تبادل اخلربات والتعلم امل�شتمر، 
م�شاعدة  ع��رب  املواطنني  كبار  ق���درات  تعزز  امل��ب��ادرة  اإن  كما 
لتقدمي  واملهرجانات  املعار�ض  للم�شاركة يف  منهم  املبدعني 
اميانا  املجتمع  خل��دم��ة  وت��ط��وي��ره��ا  وتوظيفها  م��واه��ب��ه��م 
بقدراتهم واإبداعاتهم. وحول اخلطوات التي اتبعاها فريق 
مبادرة الفرية لتتحول املبادرة اإىل واقع، قال املن�شوري "اإن 
املو�شوع بداأ بفكرة، وبداأنا نوؤمن باإمكانية حتقيقها ولذات مت 
عر�ض الفكرة من خالل برنامج " التطوع خلدمة املجتمع 
بداأت  ث��م  لتطبيقها،  امل��واف��ق��ة  على  واحل�����ش��ول  واالإن�شان" 
مرحلة البحث امليداين للح�شول على قائمة بكبار املواطنني 
عمل  مرحلة  على  انتقلنا  ثم  الدميوغرافية،  ومعلوماتهم 
الفكرة  التي تخدم  املواطنني  ا�شتبيان لفهم متطلبات كبار 
مت  اال�شتبيان،  على  وبناء  املواطنني،  كبار  احتياجات  وتلبي 
و�شع خطة التنفيذ التي كانت مرنة ال�شتيعاب اأي تعديالت 
ل�شالح جناح  واأي�شا  املواطنني  كبار  فئة  ل�شالح  م�شتقبلية 
املبادرة واأخريا مت اختيار املكان املنا�شب ملركز كبار املواطنني 

ومن ثم بدء احلملة االإعالمية للت�شويق للمركز.

•• دبي- الفجر

اخلليجية  اجلمعية  موؤمتر  من  اخلام�شة  الن�شخة  حققت 
احل�شور  ن�شبة  يف  وا�شعة  عاملية  م�شاركات  القلب  لق�شطرة 
وامل�شاركة االفرتا�شية لهذا العام، ولقد و�شل عدد امل�شاركات 
450 م�شاركة عرب و�شائل التوا�شل احلديث بينما  حوايل 
اخ�شائي وم�شارك يف هذا   900 بلغ عدد احل�شور ح��وايل 
احلدث الذي اأقيم يف فندق انرتكونتيننتال ف�شتيفال �شيتي، 

دبي يف الفرتة  3-5 نوفمرب  2022 . 
اخلليجية  اجلمعية  رئي�ض  امل��ط��ريي  ف��واز  ال��دك��ت��ور  وعلق   
يف  ال��ق��ل��ب  ق�شطرة  اأم���را����ض  وا���ش��ت�����ش��اري  ال��ق��ل��ب  لق�شطرة 
�شهدنا  "لقد  قائال:  بالريا�ض  الوطني  احلر�ض  م�شت�شفى 
لق�شطرة  اخلليجية  اجلمعية  موؤمتر  من  الن�شخة  ه��ذه  يف 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات ال��ط��ب��ي��ة االإقليمية  ان�����ش��م��ام  ال��ق��ل��ب 
الدور  اأهمية  يوؤكد على  العامل، مما  والعاملية على م�شتوى 
ال��ذي تلعبه اجلمعية يف ن�شر املعرفة وتبادل اخل��ربات بني 
خمتلف اجلهات املخت�شة يف جمال الق�شطرة القلبية. ولقد 
مت خالل احلدث مناق�شة اأبرز ما تو�شل اإليه العلم من ذوي 
املجال وتبادل اخلربات خالل عمليات  االخت�شا�ض يف هذا 

البث املبا�شر من عدد من امل�شت�شفيات حول العامل." 
منها:  دول  اأرب���ع  م��ن  مبا�شر  نقل  احل��دث  ه��ذا  �شهد  ولقد 
املتحدة  الواليات  نيويورك يف  �شيناي من  م�شت�شفى ماونت 
العربية  االإم�����ارات  م��ن  القا�شمي  وم�شت�شفى  االأم��ري��ك��ي��ة، 

الطبية  امللك فهد  االأول للحدث، ومدينة  اليوم  املتحدة يف 
يف الريا�ض من اململكة العربية ال�شعودية وم�شت�شفى مبارك 

الكبري من الكويت يف ثاين اأيامه.
م�شاركة  م��ع  للمعرفة  م��زدوج��ة  جل�شات  احل��دث  �شهد  كما 
اآ�شيا  جمعية  منها:  خمتلفة  ودولية  اإقليمية  جمعيات   7
واملحيط الهادئ الأمرا�ض القلب – جمعية القلب يف الهند 
اليابانية  القلب  جمعية  االأندوني�شية–  القلب  جمعية   –
العلمية  واملوؤ�ش�شة  القلب  الأمرا�ض  االأفريقية  – اجلمعية 

للقلب وال�شرايني.
ا�شت�شاري  ���ش��ه��اب،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق����ال 
اأم���را����ض ال��ق��ل��ب وال�����ش��راي��ني ون��ائ��ب اجل��م��ع��ي��ة اخلليجية 
املوؤمتر بني نخبة  "جنمع من خالل هذا  لق�شطرة القلب: 
من  القلبية  الق�شطرة  جم��ال  يف  واملخت�شني  االأط��ب��اء  م��ن 
خمتلف اأنحاء العامل، ولقد �شجلنا جناحات كربى يف جمال 
التثقيف وتبادل اخلربات ومناق�شة اآخر االأبحاث والتقنيات 
امل�شتخدمة يف عالج املر�شى. وهذا هو اأحد اأهداف اجلمعية 

واخلربات  املعرفة  ت��ب��ادل  وه��و  القلب  لق�شطرة  اخلليجية 
وجعلها م�شدراً رئي�شياً للجميع فيما يتعلق باأمرا�ض القلب 
وال�شرايني و اي�شا من اأهم مبادرات اجلمعية ت�شجيع و دعم 

ال�شباب االطباء للح�شور و امل�شاركة فى املوؤمتر." 
32 جل�شة وحلقة نقا�ض علمية، و�شارك  هذا وقدم املوؤمتر 
30 متحدث من حول  115 م�شارك منهم  فيها اأكرث من 
العامل، كما قد مت االعرتاف بهذا املوؤمتر من قبل املجل�ض 
ال��ق��ل��ب )EBAC( مبا  اأم���را����ض  ل��الإع��ت��م��اد يف  االأوروب�����ي 
لالعتمادات  امل�شتمر  الطبي  التعليم  من  �شاعة   15 يعادل 

اخلارجية واي�شا من قبل هيئة ال�شحة يف دبي.
الق�شطرة  اأم��را���ض  ا�شت�شاري  اأك��رب،  مو�شى  الدكتور  وعلق 
القلبية ورئي�ض وحدة اأمرا�ض القلب يف م�شت�شفى ال�شباح يف 
الكويت:" ال تزال اأمرا�ض القلب اأحد اأبرز االأ�شباب للوفاة 
على م�شتوى العامل، وال�شيما مع انت�شار االأمرا�ض واالأوبئة 
مثل كوفيد وغريها، ومن هنا تربز احلاجة امللحة مل�شاركة 
والعمل يف جمالنا.  االأبحاث  اإليه  واآخر ما تو�شلت  املعرفة 
وي�شرنا يف اجلمعية اخلليجية لق�شطرة القلب توفري هذه 
خمت�شة  من�شة  �شمن  املخت�ض  الطبي  للقطاع  املعلومات 

املجال من  واالأبحاث يف هذا  الدرا�شات  كافة  ت�شمل  واح��دة 
حول العامل." 

وق����ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ث����اين، ط��ب��ي��ب ال��ق��ل��ب واالأوعية 
الدموية والق�شطرة القلبية يف جممع ال�شلمانية الطبي يف 
ال�شياحة  لهيئة  ال�شكر  "نوجه  ال�شندوق:  واأمني  البحرين 
يف دبي التي وفرت لنا الفر�شة الإقامة هذا احلدث ال�شنوي، 
بدعم من هيئة ال�شحة يف دبي. والذي �شاهم اإىل حد كبري 
والعاملية  االإقليمية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �شبل  تطوير  يف 

املتخ�ش�شة يف جمال جراحات الق�شطرة القلبية." 
لق�شطرة  اخلليجية  اجلمعية  م��وؤمت��ر  روؤي���ة  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
القلب واعتمادها املواد ال�شديقة للبيئة، فاإن اأي مواد غري 
االنتهاء  بعد  بها  التربع  �شيتم  احل��دث،  ه��ذا  م�شتخدمة يف 
املطبوعة  امل���واد  جميع  و�شعت  كما  تدويرها  اإع���ادة  او  منه 
اأوراق قابلة الإعادة التدوير. كما مت االأخذ بعني  با�شتخدام 
من  بالنقل  يتعلق  فيما  الكربونية  الب�شمة  اي�شاً  االعتبار 
املنتجات  واىل احلدث مع االلتزام باملوقع نف�شه با�شتخدام 
امل�شتدامة يف جميع اأنحاء املبنى، واحلر�ض على عدم وجود 

اأي مواد بال�شتيكية وا�شتخدام عبوات قابلة للتحلل. 

�صالون تراثي ثقايف حتت رعاية جمعية العني للفنون ال�صعبية والرتاث
•• العني - الفجر

حتت رعاية جمعية العني للفنون ال�شعبية والرتاث مت اإقامة �شالون تراثي ثقايف بح�شور وفد من 
دائرة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ممثال عنهم كل من ال�شيدة " رنده عمر بن حيدر و ال�شيدة : مرمي 
�شلطان الظاهري و ال�شيدة : فرح عبداحلميد  و ال�شيدة : جود اجلنيبي  و ال�شيد : اأكرم عمران و 
ال�شيدة : ميثاء حمدان و  وفد من متحف جوجنهامي اأبوظبي  ، و ذلك يف مقر اجلمعية يف مدينة 
ال�شيد  و  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكويتي  خري  احل��اي   : ال�شيد  من  كل  ا�شتقبالهم  يف  ك��ان  و   ، العني 
م�شبح  احلظ   : ال�شيد  و  املجتمعية  اجل��ودة  و  التوا�شل  جلنة  رئي�ض  الزيدي  عبداهلل  عبدالعزيز   :
الكويتي م�شت�شار الثقافة و الرتاث و ال�شيد : را�شد جمعه العزاين امل�شت�شار الفني للجمعية و ال�شيد 
،  و مت خالل اللقاء مناق�شة عدد من  : حممد را�شد ال�شام�شي رئي�ض جلنة الفعاليات يف اجلمعية 
النقاط اجلوهرية ذات االهتتمام امل�شرتك للطرفني فيما يخ�ض الرتاث و املوروث ال�شعبي االأ�شيل 
امل��وروث ال�شعبي االأ�شيل للوفد املرافق من  ، و مت تقدمي عر�ض مب�شط عن بع�ض الفنون و ثقافة 

متحف جوجنهامي – اأبوظبي
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من املنبعث االأزرق ال�سوء اأن من اخل��رباء حذر
قداحلديثةالتلفزيونواأجهزةالذكيةالهواتف

يت�سببيف�سيخوخةمبكرة.
مثل اأجهزة من املنبعث االأزرق ال�سوء وارتبط
،ال�سحيةامل�سكالتمنبالعديدالذكيةالهواتف
قد واالآن - النف�سية امل�سكالت اإىل ال�سمنة من

تن�سمال�سيخوخةاملبكرةاإىلالقائمة.

الدكتورة  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  االأح���ي���اء  ع��امل��ة  واأو���ش��ح��ت 
جامعة  من   ،Jadwiga Giebultowicz
والية اأوريغون: "التعر�ض املفرط لل�شوء االأزرق 
التلفزيون  اأج��ه��زة  مثل   - اليومية  االأج��ه��زة  من 
واأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف - قد تكون 
اآث��ار �شارة على جمموعة وا�شعة من اخلاليا  له 
امل�شابة  اخل��الي��ا  اأن  اإىل  م�����ش��رية  اجل�شم".  يف 
اخلاليا  اإىل  الدهنية  واخلاليا  اجللد  من  متتد 

الع�شبية احل�شية.
اأول  "نحن  غيبولتوفيت�ض:  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��اف��ت 
من اأظهر اأن م�شتويات االأي�شات املحددة - املواد 
ب�شكل  لتعمل  للخاليا  ال�����ش��روري��ة  الكيميائية 
�شحيح - تتغري يف ذباب الفاكهة املعر�ض لل�شوء 
التعر�ض  جتنب  اأن  اإىل  درا�شتنا  وت�شري  االأزرق. 
ا�شرتاتيجية  ي��ك��ون  ق��د  االأزرق  لل�شوء  امل��ف��رط 

جيدة ملكافحة ال�شيخوخة".
ال����دك����ت����ورة  اأظ������ه������رت  ال���������ش����اب����ق،  ب���ح���ث���ه���م  ويف 
غيبلتوفيت�ض وزمالوؤها اأن اجلينات الوقائية من 
االإجهاد "تعمل" يف ذباب الفاكهة عندما تتعر�ض 

احل�شرات لل�شوء.
ب���ق���وا يف  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  اأن  ي���ب���دو  امل���ق���اب���ل،  ويف 
الدكتورة  وقالت  اأط��ول.  لفرتة  يعي�شون  الظالم 
"لفهم �شبب كون ال�شوء االأزرق  غيبولتوفيت�ض: 
ع���ايل ال��ط��اق��ة م�����ش��وؤوال ع��ن ت�����ش��ري��ع �شيخوخة 
االأي�ض  م�شتويات  مبقارنة  قمنا  الفاكهة،  ذب��اب 

اأ�شبوعني  ملدة  االأزرق  لل�شوء  املعر�ض  الذباب  يف 
بالذباب املوجود يف الظالم الدام�ض".

يغري  االأزرق  لل�شوء  التعر�ض  اأن  الفريق  ووج��د 
م�شتويات االأي�ض التي مت قيا�شها يف خاليا روؤو�ض 

ذباب الفاكهة.
م�شتويات  اأن  وج������دوا  ال��ت��ح��دي��د،  وج����ه  وع���ل���ى 
م�شتويات  خف�ض  مت  ول��ك��ن  زادت،  ال�شك�شينات 

الغلوتامات.
وك��م��ا اأ����ش���ارت ال���دك���ت���ورة غ��ي��ب��ول��ت��وف��ي��ت�����ض، فاإن 
لوظيفة  الطاقة  الإنتاج  �شرورية  "ال�شك�شينات 
ومنو كل خلية. وميكن مقارنة امل�شتويات العالية 

من ال�شك�شينات بعد التعر�ض لل�شوء االأزرق بالغاز 
املوجود يف امل�شخة ولكن ال يدخل ال�شيارة".

وتابعت الدكتورة غيبولتوفيت�ض: "اكت�شاف مقلق 
اأن اجلزيئات امل�شوؤولة عن االت�شال بني  اآخر هو 
ت��ك��ون يف  ال��غ��ل��وت��ام��ات،  م��ث��ل  الع�شبية،  اخل��الي��ا 

م�شتوى اأدنى بعد التعر�ض لل�شوء االأزرق".
ووفقا لفريق البحث، ت�شري هذه التغيريات اإىل اأن 
اخلاليا ال تعمل يف اأف�شل حاالتها بعد التعر�ض 
لل�شوء االأزرق، ما قد يوؤدي اإىل تقدمها يف ال�شن 

قبل االأوان.
"اأ�شبحت  غ��ي��ب��ول��ت��وف��ي��ت�����ض:  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 

م�شابيح LED هي االإ�شاءة الرئي�شية يف �شا�شات 
العر�ض مثل الهواتف واأجهزة الكمبيوتر املكتبية 
واأجهزة التلفزيون، ف�شال عن االإ�شاءة املحيطة. 
لل�شوء  املتقدمة  املجتمعات  يف  الب�شر  ويتعر�ض 
LED خ��الل معظم  اإ���ش��اءة  االأزرق م��ن خ��الل 
يف  لالإ�شارة  الكيميائية  وامل���واد  اليقظة.  �شاعات 
هناك  لذلك  نف�شها،  هي  والب�شر  ال��ذب��اب  خاليا 
احتمالية للتاأثريات ال�شلبية لل�شوء االأزرق على 

الب�شر".
الباحثون  يتطلع  االأولية،  درا�شتهم  اكتمال  ومع 
توؤثر  نف�شها  ال��ظ��اه��رة  كانت  اإذا  م��ا  ملعرفة  االآن 
العامل  ظ���روف  يف  الب�شرية  اخل��الي��ا  على  اأي�شا 

احلقيقي.
"ا�شتخدمنا  الدكتورة غيبولتوفيت�ض:  واأو�شحت 
�شوًءا اأزرق قويا اإىل حد ما على الذباب. ويتعر�ض 

الب�شر ل�شوء اأقل كثافة،
اأق���ل خطورة.   ل��ذل��ك ق��د ي��ك��ون ال�شرر اخل��ل��وي 
حاجة  هناك  اأن  اإىل  الدرا�شة  هذه  نتائج  وت�شري 
اخلاليا  ت�شمل  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  االأب���ح���اث  اإىل 
ال��ب�����ش��ري��ة ل��ت��ح��دي��د امل����دى ال����ذي ق��د ت��ظ��ه��ر فيه 
امل�شتقلبات  يف  مماثلة  تغريات  الب�شرية  اخلاليا 
ا���ش��ت��ج��اب��ة للتعر�ض  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  امل�����ش��ارك��ة يف 

املفرط لل�شوء االأزرق".
وُن�������ش���رت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��درا���ش��ة يف جملة 

.Frontiers in Aging

منال�سمنةاإىلامل�سكالتالنف�سية

هاتفك الذكي اأو تلفزيونك احلديث يهددانك ب�صيخوخة مبكرة

مراجعة علمية تكت�صف "دليال" على م�صاهمة
 خ�صار حمددة يف زيادة خطر الإ�صابة ب�صرطان املعدة

اأن خف�ض   ،2020 لعام   BMJ وك�شفت مراجعة جملة 
تناول اخل�شراوات املخللة قد ي�شاعد يف درء خطر االإ�شابة 

ب�شرطان املعدة
ويعد �شرطان املعدة خام�ض اأكرث اأنواع ال�شرطانات �شيوعا 

يف جميع اأنحاء العامل، مع اأعلى املعدالت يف �شرق اآ�شيا.
وت�شري مراجعة BMJ اإىل اأن "تناول كميات كبرية من 
االأطعمة اململحة، مثل االأ�شماك املحفوظة بامللح، يرتبط 
اأو عن  امللح نف�شه  ب�شبب  املخاطر. وقد يكون هذا  بزيادة 
طريق املواد امل�شرطنة امل�شتقة من النرتيت يف العديد من 

االأطعمة املحفوظة".
تناول  اأن  اإىل  االأدلة"  "بع�ض  ت�شري  للمراجعة،  ووف��ق��ا 
كميات كبرية من اخل�شار املخللة يزيد من خطر االإ�شابة 

ب�شرطان املعدة ب�شبب اإنتاج مركبات N-nitroso عن 
هذه  يف  اأحيانا  توجد  والتي  الفطريات،  اأو  العفن  طريق 

االأطعمة.
والتخليل هو عملية حفظ االأطعمة عن طريق تعبئتها يف 

اخلل واملاء وامللح واأحيانا ال�شكر.
وقال تقرير �شادر عن ال�شندوق العاملي الأبحاث ال�شرطان 
)WCRF( بعنوان "النظام الغذائي والتغذية والن�شاط 
اخل�شروات  ع��ل��ى  االأدل����ة  اإن  املعدة"،  و���ش��رط��ان  ال��ب��دين 

املحفوظة بامللح تاأتي ب�شكل اأ�شا�شي من اآ�شيا.
 Cancer ون�����ش��رت اإح����دى ه���ذه ال���درا����ش���ات يف جم��ل��ة 
Science. ووجدت اأن تناول اخل�شار املخللة "مرتبط 

ب�شكل كبري" ب�شرطان املعدة.

نطاق  على  امل��ع��روف  "من  ال��درا���ش��ة:  يف  الباحثون  وكتب 
خماطر  تقليل  يف  ي�شاهم  اخل�����ش��ار  ا�شتهالك  اأن  وا���ش��ع 

االإ�شابة ب�شرطان املعدة".
و�شلط الباحثون ال�شوء على حقيقة اأن معدالت االإ�شابة 
ب�����ش��رط��ان امل���ع���دة م���ا ت����زال م��رت��ف��ع��ة يف ك���ل م���ن ال�شكان 
ي�شتهلكون  اأنهم  من  الرغم  على  والكوريني،  اليابانيني 

كميات كبرية من اإجمايل اخل�شروات.
اليابانيني  اأن  حقيقة  اإىل  يرجع  قد  "هذا  اأن  وافرت�شوا 
والكوريني ي�شتهلكون ب�شكل اأ�شا�شي اخل�شروات امل�شنعة، 
من  ب��دال  املخللة،  اأو  اململحة  اأو  املطبوخة  اخل�شار  مثل 

اخل�شار الطازجة".
ولتحديد ما اإذا كان ا�شتهالك اخل�شار الطازجة واملخللة 
له تاأثريات خمتلفة 
على خطر االإ�شابة 
ب�������ش���رط���ان امل���ع���دة 
ل��������دى ال�������ش���ك���ان 
ال������ي������اب������ان������ي������ني 
والكوريني، اأجرى 
الباحثون حتليال 
)حتليل  ت����ل����وي����ا 
اإح�����������������ش��������ائ��������ي( 
للتقارير الوبائية 

املن�شورة.
ت�شمني  ووق���������ع 
ث���م���اين درا�����ش����ات 
ا�شتهالك  ح����ول 
اخل�شار الطازجة 

املتعلقة  املخللة  اخل�شروات  ا�شتهالك  حول  درا�شة  و14 
مبخاطر االإ�شابة ب�شرطان املعدة يف هذا التحليل.

االختالفات  درا�شات ال�شتك�شاف  اأربع  يف  الباحثون  ونظر 
والن�شاء  الرجال  لدى  املعدة  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  يف 

ب�شكل منف�شل.
من  كبرية  كميات  ت��ن��اول  اأن  "الحظنا  الباحثون:  وكتب 
بانخفا�ض  كبري  ب�شكل  مرتبطا  ك��ان  الطازجة  اخل�شار 
كميات كبرية  تناول  لكن  املعدة،  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر 
بزيادة  كبري  ب�شكل  مرتبًطا  كان  املخللة  اخل�شروات  من 

خطر االإ�شابة ب�شرطان املعدة".
على  دليال  تقدم  التحليل  ه��ذا  "نتائج  اأن:  اإىل  وخل�شوا 
اأن تناول كميات كبرية من اخل�شار املخللة قد يزيد من 

العايل  اال�شتهالك  اأن  وت��ق��رتح  امل��ع��دة  ���ش��رط��ان  خم��اط��ر 
للخ�شروات الطازجة، بدال من كمية كبرية من اخل�شار 

املخللة، مهم لتقليل خماطر �شرطان املعدة".
الوجبات  امل��ل��ح يف  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت���در 
ال��ع��امل غ��ري حا�شم - قد  اأخ���رى يف  اأم��اك��ن  الغذائية م��ن 

يكون هذا ب�شبب ال�شعوبات يف قيا�ض امللح الكلي.
 )WCRF( وي�شري ال�شندوق العاملي الأبحاث ال�شرطان
الدرا�شات  من  امللح،  تناول  اإج��م��ايل  على  "االأدلة  اأن  اإىل 
ب�شرطان  قويا  ارتباطا  العامل، مل تظهر  اأنحاء  يف جميع 
تاأثري  لفح�ض  االأب��ح��اث  املزيد من  اإج��راء  ويجب  املعدة. 
يف  �شائع  ب�شكل  تناولها  يتم  ال��ت��ي  امل��ل��ح  عالية  االأط��ع��م��ة 

الغرب".

غايةيفاأمرا املخاطرمناحلديظل،عالجاإىلالتو�سلغايةواإىل.ال�ستئ�سالهالرائدةاجلهودمنالرغمعلى،العاملحولعامكلاملالينيال�سرطانيقتل
قداخل�سارمننوعااأناإىلدليل" ي�سري"علىال�سوءBMJملجلةحديثةمراجعةسلطت�،املحتملةاملخاطرلتقليلجديدةطرقعنالبحثاإطاراالأهمية.ويف

يزيدمنخطراالإ�سابةب�سرطاناملعدة.
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�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

هانتد لتجميل ال�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3747895 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

�شوكوببلز للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2913181 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3741588 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

رير للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4404165 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4110154 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بروجر�ض لتجارة املعدات الكهربائيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1133092 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

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

للديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1178987 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
لتنظيف  ميغنا   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 4242618 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 اإ�شافة �شالح عبداهلل عمر حممد بافرج %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر حم�شن �شريف اجلفري الها�شمي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
جولدن  كافترييا   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

جو�ض  رخ�شة رقم:CN 4349909 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 اإ�شافة الفى احمد حممد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي احمد الرو�شى احلمادي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بيت العباية لالقم�شة 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واخلياطة  رخ�شة رقم:1031188 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 اإ�شافة خالد حممد �شامل ماجد املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل ماجد �شلطان املرزوقي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
الفي�شان  ور�شة   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2972649 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 اإ�شافة يحيى احمد خمي�ض ح�شن املحريبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف خلفان �شيف �شامل الدهماين

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شمارت هوم الجهزه املراقبه ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 2398705 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل ماين كارا من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل ماين كارا من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل ماين كارا من �شريك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل ماين كارا من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل �شيف �شامل النيادى

تعديل راأ�ض املال / من  null اإىل 10000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمارت هوم الجهزه املراقبه ذ.م.م
SMART HOME SURVEILLANCE SYS . L.L.C

اإىل/ �شمارت هوم الجهزه املراقبه - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
SMART HOME SURVEILLANCE SYS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
اخل�شراوات  لتجارة  امل�شعودي  حمالت   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والفواكه   رخ�شة رقم:CN 1116261 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رئي�ض ابوباكر ماناليبارامبيل %26

تعديل مدير / اإ�شافة رئي�ض ابوباكر ماناليبارامبيل
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ربيع ماناليربامبيل ابوبكر %26

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة من�شور �شان مناىل بارامبيل  %26
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد عبيد را�شد الكعبى  %10

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ماناليربامبيل ابوبكر  %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد عبيد را�شد الكعبى

تعديل راأ�ض املال / من 25000 اإىل 4000000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمالت امل�شعودي لتجارة اخل�شراوات والفواكه
AL MASAUOD FRUITS & VEGETABLES TRADING STORS

اإىل  / حمالت امل�شعودي لتجارة اخل�شراوات والفواكه ذ.م.م
AL MASAUOD FRUITS & VEGETABLES TRADING STORS L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
�شركة   - العامة  للمقاوالت  يونايتد هوم   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�ض الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:CN 2606636 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نادى عبداهلل يون�ض بغدادى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / نادى عبداهلل يون�ض بغدادى من 100 % اإىل %65
تعديل مدير / اإ�شافة ا�شالم م�شلم حممد على جعفر

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شالم م�شلم حممد على جعفر %35
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ يونايتد هوم للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
UNITED HOME GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل/ يونايتد هوم للمقاوالت العامة ذ.م.م
UNITED HOME GENERAL CONTRACTING L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : فاالن�ض كافيه

رخ�شة رقم:CN 4637596 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نايف احمد فار�ض %100

تعديل مدير / اإ�شافة نايف احمد فار�ض
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف من�شور �شيف حممد �شبيح الكعبى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 40000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فاالن�ض كافيه
VALENCE CAFE

اإىل/ فاالن�ض كافيه - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
  VALENCE CAFE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي لالأعمال )�أبوظبي(

لإعالناتكم يف 

يرجىاالت�سالعلى
هاتف:-024488300فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم 250 / 2020 / 162 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى طلب بيع عقارات مرهونة من قبل املدين االأ�شلي املطلوب �شده االأمر االأوىل وكذلك العقارات املرهونة 
من قبل ال�شامن املطلوب �شده االأمر الرابع

طالب التنفيذ بنك اخلليج الدويل �ض م ب - مكتب متثيل
عنوانه : اإمارة دبي، بر دبي،�شارع ال�شيخ زايد، اجتاه اإمارة اأبو ظبي،برج املو�شي 2،بجانب مطعم �شدف بالقرب من �شوبر 

ماركت ليفكو ، الطابق التا�شع ، مكتب رقم 901، رقم مكاين : 3005495192
وميثله عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي
املطلوب اإعالنه حممد عمر علي بن حيدر احلارثي

ع��ن��وان��ه : اإم������ارة دب����ي ، دي����رة ، ال���ق���ره���ود ، ب��ال��ق��رب م���ن حم��ط��ة م����رتو ج���ي ج���ي ك���و ب��ن��اي��ة حم��م��د ع��م��ر ب���ن ح��ي��در - 
 info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0097142821191

مو�شوع االإعالن املنفذ �شدهم: �شركة جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�شة م�شاهمة خا�شة
�شركة حممد عمر بن حيدر للم�شاريع �ض.ذ.م.م ، �شركة حممد عمر بن حيدر للعقارات �ض.ذ.م.م

مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�شي 
- رقم االر�ض 28/2 - رقم البلدية 262-128 - امل�شاحة : 4128.14 مرت مربع - القيمة الكلية : 24.000.000 
درهم يباع العلى عطاء.  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�شي - رقم االر�ض 28/3 - رقم البلدية 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   20.000.000  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   3344.51  : امل�شاحة   -  128-112
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2058/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 135/2022 اأمر على عري�شة ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )496332.93( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة البناء والتدعيم �ض.ذ.م.م  ذ.م.م

�شقة   - - مبنى 2000  الزهراء  �شارع   - ال�شارقة   - الغوير   - ال�شارقة  ام��ارة   - االم��ارات   - عنوانه:االمارات 
546 - وميثله:عبداهلل احمد احمد غنيم ال�شحي   

املطلوب اإعالنه : 1- توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة �ض.ذ.م.م - فرع دبي  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة �شامال للر�شوم وامل�شاريف ، وعليه فان املحكمة  )496332.93( درهم اىل طالب التنفيذ 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي
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تغيري ��شـم / �شفيا ح�شني ظافر بن هادي �لحبابي 
تقدمت املواطنة / �شفيا ح�شني ظافر بن هادي االحبابي 
بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�شمها من 

)�شفيا( اإىل )�شفا(. 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

االعالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

 ممذض�-ال�سينيسني�سني�ا�شم ال�شركة : مطعم
القانوين  ال�شكل   - العوي�ض - بردبي - احل�شيبة  العنوان : حمل ملك حميد بن علي 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 556635 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1110989 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/2 
عبيدرا�سلوعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني باركر
لتدقيقاحل�سابات العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن 
حم العقارية( ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض : 04-2959945 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا االإعالن
امل�سوؤولاملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

 ممذض�-داخليةسياحية�رحالتمنظما�شم ال�شركة : �ساول
دبي  - مطار  امل��ح��دودة  العقارية  ك��ل��داري  �شركة  112 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
الدويل - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 946903 
االإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1559066  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم 
وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
 ممذض�-احل�ساباتملراجعةتامياأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ريل
العنوان : مكتب 129-119  ملك �شركة النابودة العقارية - �ض ذ م م ، بور �شعيد 
- هاتف :   فاك�ض :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
امل�سوؤولاملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 70608
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : باركررا�سلعبيدلتدقيقاحل�سابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض : 2959945-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
لت�شفية  مطعم�سني�سنيال�سيني-�ضذمموذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
امل�سوؤولاملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ريلتاميملراجعةاحل�سابات-�ضذمم
العقارية - �ض ذ م م بور  النابودة  129-119  ملك �شركة  العنوان : مكتب 
�شعيد  هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه 
سياحية�رحالتمنظمقد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية �ساول
داخلية-�ضذمموذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 
من  وعلى   2022/10/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
امل�سوؤولاملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70608

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نا�شر ح�شن حممد علي  
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0006834/ 

اإىل املحكوم عليه :  نا�شر ح�شن حممد علي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ مكتب النه�شة لال�ش�شارات الهند�شية  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 

املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 40773.0 درهم

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

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - بلتيك ملقاولت �لبناء - ذ م م   
)جزئي( عمايل    SHCEXCILABMIN2019/ M0001229 إخطار دفع يف �لق�شية رقم�

اإىل املحكوم عليه : بلتيك ملقاوالت البناء - ذ م م - العنوان : ال�شارقة - ال�شجعة - �شارع الذيد - 
هاتف : 06.6701646/055.330381/050.3033561

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شارافانان �شوبارايان �شوبارايان - اجلن�شية هندي  

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 135170  

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

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شليم �حمد �شليم �لفر�ج   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0006152/ 

اإىل املحكوم عليه : �شليم احمد �شليم الفراج   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عالء عربي كيالين - اجلن�شية �شوري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 33743.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007245 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد اإ�شماعيل ح�شن نورالدين  - جمهول حمل االإقامة  
بناء على طلب املدعي : �شالح علمي عبدالنعيم �شليمان - اجلن�شية م�شر 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : 
بها عليه  املدعى  واإعالن  الدعوى  لنظر  جل�شة  اأقرب  حتديد   -1

درهما(  الف  ع�شر  �شبعة   17،000( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  اإلزام   -2
وامل�شاريف بالر�شوم  عليه  املدعى  الزام   -3

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/8 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 8.30 �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى 10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/26 م  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006329 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مبارك اجلالف ملقاوالت التك�شية واالر�شيات - جمهول حمل االإقامة  
من  ب�شورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعى  يطالب  لذلك 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )4843 درهم( والزامها بالر�شوم 

وامل�شاريف. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/16 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
9( �شخ�شيا او  االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/3 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0007844 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد �شعيد عبداهلل احمد ال�شحي
العنوان : 9644599 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / اأحمد ح�شن حممد ح�شن البلو�شي - بالتايل

ن�ض احلكم 
ناأمر بالزام املقدم �شده بان يوؤدي اىل  الطالب مبلغ 14590 درهم )اربعة 

ع�شر الف وخم�شمائة وت�شعون درهم( والر�شوم وامل�شاريف. 
حكما غري قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0007833 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مروه را�شد عزيز را�شد البلو�شي - العنوان : 9644583 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�شالح / اأحمد ح�شن حممد ح�شن البلو�شي - بالتايل
ن�ض احلكم 

ناأمر بالزام املقدم �شدها بان توؤدي اىل  الطالب مبلغ 17795 درهم )�شبعة 
ع�شر الف و�شبعمائة وخم�شة وت�شعون درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ما 

عدا ذلك.  
حكما غري قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
عري�شة   على  �مر   SHCFICIPTO2022 /0007802 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الفار�ض للنقليات
العنوان : 9641267  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / نزار خان تاج علي خان -  بالتايل :

بعد االإطالع على ملف العري�شة ومرفقاتها 
لذلك ، ناأمر بالزام املقدم �شدها ان ت�شلم الطالب جواز ال�شفر اخلا�ض 

به. حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �لفجرية �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000918/ 

اإىل املحكوم عليه : البا�شم ملقاوالت البناء 
العنوان : جمهولة مكان االإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ دانوب هوم - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 198129.0 درهم

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �لفجرية �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000901/ 

اإىل املحكوم عليه : القدرة لبيع مواد البناء - ذ م م 
العنوان : جمهولة مكان االإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ دانوب هوم - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 110660.0 درهم

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/151392(
املنذر : ال�شيارة لنقل الركاب باملركبات الفارهة �شركة ال�شخ�ض الواحد ملالكها مقر العامل لل�شفريات ذ.م.م - فرع دبي

املنذر اليه : احمد فار�ض خلف العناين - اجلن�شية االأردن - )جمهول حمل االإقامة( - ينذر املنذر، املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 
واأربعمائة وثمانية وثمانون درهم( والذي ميثل قيمة ال�شيكات املرجتعة واملو�شوفة اأدناه:- األف  واأربعون  )مائة  درهم   140488

البنكامل�سحوبعليهقيمةال�سيكتاريخال�سيكرقمال�سيكم

15003072022/4/25درهم 6615االإ�سالميابوظبيم�سرف

درهم20003082022/2/15 16628الوطنياخليمةراأ�ضبنك

درهم30003092022/2/28 30000الوطنياخليمةراأ�ضبنك

درهم40003122022/3/22 37245الوطنياخليمةراأ�ضبنك

درهم50003132022/3/26 50000الوطنياخليمةراأ�ضبنك

وذلك يف خالل خم�شة ايام من تاريخ االإنذار العديل واإال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة وفقاً لالإجراءات املعمول بها 
للحفاظ على حقوق موكلنا و ا�شت�شدار امر اداء مببلغ املديونية املرت�شد يف ذمتكم والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
MOJAU_2022- 0099203 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

حيث اأن ال�شيد : مطر حممد �شعيد علي الكتبي - اماراتي اجلن�شية - ميلك الرخ�شة التجارية )مطعم 
دوار املدام( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )211876( حيث ان ال�شيد 
الورثة بوكالة عامة �شادرة  اماراتي - اجلن�شية ب�شفته وكيل عن  الكتبي -  : مطر حممد �شعيد علي 
2022/10/26 بح�شر ارث رقم  2022/132 بتاريخ  املدام برقم  ال�شرعي مبحكمة  القا�شي  من 
وح�شر ارث 13/2021 حيث يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة   20210/40
التجارية ))مطعم دوار امل�دام(( البالغة )51%( اإىل ال�شيد : حممد يعقوب خان �شري اف�شر - باك�شتاين 

اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة الآخر دخول وكيل خدمات
و عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االإعالن للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على االأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من 

تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70608 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
MOJAU_2022- 0099502 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد املو�ض الدين حممد غياث الدين - يحمل بطاقة 
هوية رقم : 784198044803736 - اجلن�شية : بنغالدي�ض ، يرغب يف البيع والتنازل 
 - ال�شيد / حممد ح�شن حممد عبداحلق  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�شته  عن 
يف   ، بنغالدي�ض   : اجلن�شية   -  784197425715089  : رق�م  هوي���ة  بطاقة  يحمل 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  االأخ�شر(  الق�شر  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة 

)550978( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة، 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 70626
�عالن قر�ر �لأد�ء بالت�شليم 

يف �أمر �لأد�ء رقم 2022/02764/06/ جتاري �إيجار�ت
اإىل املطلوب �شده اأمر االأداء / جولدن �شتار لتجارة اأجهزة الطب واجلراحة وادواتها ذ.م.م 

العنوان منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية فندق فريمونت دبي - بجوار حمطة مرتو املركز التجاري العاملي - مكتب 
رقم )716(

مبا اأن طالب االأمر / �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان )مكتب( 
نهيان  ال  زايد  بن  �شلطان بن خليفة  ال�شيخ  �شمو  الرابع مكتب  الطابق  دبي فندق فريمونت   - زايد  ال�شيخ  �شارع   : وعنوانه 
DUBAI و جمموعة ا�ض بي كي �شبكرتوم العقارية )ذ.م.م( - وعنوانه اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق فريمونت - 

الطابق  4 - مكتب ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان دبي
قد حت�شل على قرار بتاريخ : وحيث ان القانون ن�ض على اأنه يجوز اإ�شتئناف هذا القرار خالل 15 يوم من تاريخ الن�شر نعلنكم 

بالقرار لي�شبح نهائي مبرور تلك املدة دون الطعن عليه
منطوق القرار: 

 - اإلزام املطلوب �شده ب�شداد بدل االإيجار مبلغ 81،400.13 درهم للفرتة من 2021/04/18 وحتى 2022/05/17.
- رف�ض �شريبة القيمة امل�شافة.

- رف�ض الفائدة القانونية.
- الزام املطلوب �شده باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف.

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  4845/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- ايه ام اك�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فيكرانت �شارما

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)14440( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70608 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  9600/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- نادر احمد عبد اللطيف عبدالرحمن م�شاعد

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويال جراند لل�شقق الفندقية

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)15723( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ل�شتئناف رقم:1423/2022/300 ��شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�شوع اال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:3004/2021 مدين جزئي 

والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 
امل�شتاأنف:ح�شن عاطف رمال

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع امل�شتقبل - مبنى 
ذا ك�شتينج تاور - �شقة 1605 -  وميثله:عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم 

املطلوب اإعالنه :  1- فادي عاطف رمال -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:3004/2021 مدين 
جزئي. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/11/17  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة 
التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
70197 �لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6928/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/1242 اأمر اأداء ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)232172.26( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ض - مبنى توين تاور - برج املكاتب - �شقة طابق 
14 - مكتب 1404 - وميثله:مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ   

املطلوب اإعالنه : 1- اي �شي �شي ايجل ملقاوالت البناء - فرع من ايجل ملقاوالت البناء ذ.م.م - فرع دبي  - 
�شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة �شامال للر�شوم وامل�شاريف ، وعليه فان املحكمة  )232172.26( درهم اىل طالب التنفيذ 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13691 بتاريخ 2022/11/7 
جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية - �ل�شارقة 
�لق�شية �لتنفيذية رقم 1360 ل�شنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
عبدالرحيم  ابراهيم   / الفهيم  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  حممد   / م  م  ذ  �ض  غالريي  باري�ض   : �شدهم  املنفذ 

عبدالرزاق علي الفهيم  
ل�شالح طالب التنفيذ / حممد بن احمد بن �شعيد القا�شمي / �شيتاديل بروبرتي�ض العقارية  

االمارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  ال�شارقة  يف  االيجارية  املنازعات  ف�ض  جلان  تعلن 
االربعاء  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

على النحو التايل: العقار  واأو�شاف  �شده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك  املوافق 16/11/2022 
و  )مليونان  درهم   2،770،000  : التثمني  ب�شعر  ال�شارقة،  باإمارة  النباعة  مبنطقة  ملك   421 رقم  العقار 

�شبعمائة و�شبعون الف درهم( العقار عبارة عن بناية طابق اأر�شي + عدد 3 طوابق متكررة. 
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�ش�راء اأو اال�ش�تف��ش�ارعن ذلك مراجعة ق�ش�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع االلكرنوين 
لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعلى كل من له 

اعرتا�ض التقدم باعرتا�ش�ه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االقل
عن/ في�شل عي�شى �ملن�شوري
رئي�س ق�شم تنفيذ �لأحكام �ليجارية بالوكالة
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•• دبي -د.حممود علياء 

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع 
كازاخ�شتان  جلمهورية  العامة  القن�شلية 
يف دبي مبنا�شبة االحتفال مبرور 30 عاما 
من العالقات املتبادلة بني دولة االإمارات 
كازاخ�شتان  وجمهورية  املتحدة  العربية 
ال�شقيقة حفاًل قدمته الفرقة املو�شيقية 
وطالبات  طلبة  م��ن  امل��ك��ون��ة  ال��ك��ازاخ��ي��ة 
اآلة  اأحل��ان على  من كازاخ�شتان يقدمون 
تراثية  اآل��ة مو�شيقية  وه��ي  )ال��دوم��ربا( 
مئات  منذ  اأجدادهم  من  االأبناء  توارثها 
الن�شاء  اأوت���اره���ا  ع��ل��ى  وي��رق�����ض  ال�شنني 
كازاخ�شتان.  ج��م��ه��وري��ة  يف  واالأط����ف����ال 
الوطني  املتحف  قبل  م��ن  خ�ش�ض  وق��د 
�شاالت  ا�شتانا  مدينة  يف  الكازاخ�شتاين 
الدومربا  األ��ة  تاريخ  فيها  يعر�ض  كبرية 
واالأ�شكال  واأح���ج���ام  واأن�����واع  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة، 
الأهميتها  املو�شيقية  االآلة  لتلك  املختلفة 

يف الرتاث الكازاخي. 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  احل��ف��ل  ح�شر 
جمال  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  النعيمي،  علي 
راوان  كازاخ�شتان  ع��ام  وقن�شل  النعيمي 
جمهورية  ع�����ام  وق��ن�����ش��ل  ب���ي���ك،  ج���وم���ا 
وقن�شل  قالي�شوف  اأرزمي����ات  قرغ�شتان 
عليي�شري  اأوزب���ك�������ش���ت���ان  ج��م��ه��وري��ة  ع����ام 
جمهورية  ع������ام  وق���ن�������ش���ل  �����ش����الم����وف 
اأذربيجان جافيدان ح�شينوف وقن�شل عام 

جمهورية طاجيك�شتان اإلهام عبدالرحمن 
وبالل البدور رئي�ض جمل�ض اإدارة الندوة 
ثاين ع�شو جمل�ض  بن  واملهند�شة مرمي 

االإدارة ولفيف من املهتمني واملعنيني.
ب����داأ احل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة ل������راوان ج��وم��ا بيك 
لدى  كازاخ�شتان  جمهورية  ع��ام  قن�شل 
املو�شيقي  احل��ف��ل  اأن  ذك��ر  ال���ذي  ال��دول��ة 
الوطني الكازاخي مبنا�شبة الذكرى 30 
بني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ع��الق��ات  لتاأ�شي�ض 
االإم����ارات  ودول���ة  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  جمهورية 
العربية املتحدة، ومرور 25 عاما الفتتاح 
كازاخ�شتان  جلمهورية  العامة  القن�شلية 

يف دبي واالإمارات ال�شمالية.
واأكد القن�شل اأنه على مدى ثالثة عقود 
القيا�ض  يف  ك��ب��رية  ت��غ��ريات  ال��ع��امل  �شهد 
االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي ويف ال��ع��الق��ات بني 
ال��دول. على الرغم من ذلك فاإن املبادئ 
التي تقوم عليها العالقات بني جمهورية 
العربية  االإم�������ارات  ودول�����ة  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 

املتحدة ظلت دائًما ثابتا.
واالإرادة  امل���ت���ب���ادل  ال���دع���م  ب��ف�����ش��ل  واأن�����ه 
البلدين  ل���ق���ادة  ال��را���ش��خ��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�شداقة  ث��ق��ة  ع���الق���ات  ال���ي���وم  اأق��ي��م��ت 
اأ�شبح  واالإم������������ارات.  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  ب����ني 
امل�شتوى العايل من التطور يف العالقات 
بف�شل  ممكًنا  االإماراتية  الكازاخ�شتانية 
اإن���������ش����اء اإط��������ار ق����ان����وين م���ت���ني وت����ب����ادل 
امل�شتويات.  اأع��ل��ى  على  ل��ل��زي��ارات  منتظم 

واالقت�شادية  التجارية  ال��ع��الق��ات  تظل 
رئي�شية  جم��االت  املتبادلة  واال�شتثمارات 
العمل  ي�شتمر  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
املجاالت  يف  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ن�����ش��ط 
والتكنولوجية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

والثقافية واالإن�شانية.
واأ�شاف اأن التعاون التجاري واالقت�شادي 
واال����ش���ت���ث���م���اري ه���و ال��ع��ن�����ش��ر االأه������م يف 
االإماراتية،  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  باعتبار 
اليوم اأحد ال�شركاء التجاريني الرئي�شيني 

االأو�شط.  ال�شرق  لكازاخ�شتان يف منطقة 
على الرغم من جائحة متكن بلدينا من 
حفاظ على العالقات التجارية ولو حتى 

عززتها يف بع�ض املجاالت.
واأ�شار اإىل اأن حجم التبادل التجاري بني 
البلدين بلغ يف عام 2021 رقماً قيا�شياً 
ال�شادرات  بلغت  دوالر،  ماليني   709  -
من كازاخ�شتان اإىل الدولة 634 مليون 

دوالر، والواردات 75 مليون دوالر.
الدبلوما�شية  ال���ع���الق���ات  اإق����ام����ة  م��ن��ذ 
ا�شتثمر رواد االأعمال االإماراتيون حوايل 

بدوره،  كازاخ�شتان.  دوالر يف  2.7 مليار 
بلغ حجم اال�شتثمارات الكازاخ�شتانية يف 
اأمريكي.  اأكرث من مليار دوالر  االإم��ارات 
تدفقات  اإجمايل  ارتفع  املا�شي،  العام  يف 
العربية  االإم��ارات  من  املبا�شر  اال�شتثمار 
 243.4 اإىل   43% ب��ن�����ش��ب��ة  امل���ت���ح���دة 

مليون دوالر.
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  ب����اأن  ال��ق��ن�����ش��ل  ون����وه 
مت�����ي�����زت ب���ت���ع���م���ي���ق ال�����ت�����ع�����اون ال���ث���ق���ايف 
ي�شكل  وال���ذي  البلدين،  ب��ني  واالإن�����ش��اين 
الثنائية،  للعالقات  تقليدًيا جماال مهًما 

ك��م��ا ت��ع��د ال�����ش��ي��اح��ة اأي�����ش��ا جم���ال واعد 
للتعاون. ودولة االإمارات العربية املتحدة 
هي مركز �شياحي عاملي معرتف به. يتم 
تنفيذ اأكرث من 40 رحلة جوية مبا�شرة 
يف ك���ال االجت���اه���ني اأ���ش��ب��وع��ي��اً ب���ني مدن 

بلدينا.
االإع���ف���اء  ن���ظ���ام  اإدخ�������ال  اأن  اإىل  وا�����ش����ار 
م��ن ال��ت��اأ���ش��رية حل��ام��ل��ي ج����وازات ال�شفر 
كازاخ�شتان  جمهورية  ملواطني  الوطنية 
عام  املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 

2018 �شاهم يف زيادة تدفق ال�شياح.
الذي  دبي   2020 اإك�شبو  بتنظيم  واأ�شاد 
االإمارات  دول��ة  مثل جن��اح عظيم حققته 
ت��ن��ظ��ي��م وحمتوى  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املهم، وقد كان للجناح  مثل هذا احل��دث 
النجاح  من  ن�شيب  لكازاخ�شتان  الوطني 
 192 بني  اأف�شل جناح من  اعترب  حيث 
دولة يف العامل، بعد اأن ح�شل على جائزة 
ف�شية من مكتب املعار�ض الدولية يف فئة 

تقدمي املو�شوعات.
والعرفان  بال�شكر  روان  القن�شل  وتقدم 
ووزارة  االإم���ارات  حكام  ال�شمو  الأ�شحاب 
الدعم  على  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
العالقات  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ش��ت��م��ر  ال��ك��ب��ري 
املجاالت.  ك��اف��ة  يف  بلدينا  ب��ني  الثنائية 
الثقافة والعلوم ولل�شيدة حليمة  ولندوة 
تنظيم  يف  جل���ه���وده���ا  را�����ش����د  ع����ب����داهلل 

احلفل.

اأن  البدور باحل�شور موؤكداً  ورحب بالل 
للعطاء  بوابة  هي  والعلوم  الثقافة  ن��دوة 
الثقايف والتعاون املعريف واأن الندوة تقدم 
الثقايف  ال��ع��م��ل  ل�شقل  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ك��اف��ة 
ب����ني جميع  امل�������ش���رتك  ال���ع���م���ل  وت���ع���زي���ز 

اجلهات.
البلدين  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ب���دور  واأ����ش���اد 
ال�شعبني  ب����ني  ال���وث���ي���ق���ة  وب���ال���ع���الق���ات 
باعتبار اأن ال�شعب الكازاخي من ال�شعوب 
اأوا�شر  تعميق  اأن  واأكد  واملتعاونة،  املحبة 
ال�����ش��داق��ة ب��ني ال����دول ن��ه��ج ات��ب��ع��ه اأبناء 
املوؤ�ش�شني وحكام االإمارات،  االإم��ارات من 
واأن اأبناء زايد ي�شريون على نهجه باعتبار 
اأن ال�شداقة هي املقود لعامل اأكرث �شالماً 

وحمبة.
واأك������دت ح��ل��ي��م��ة ع���ب���داهلل را����ش���د �شفرية 
ال��ث��ق��اف��ة م��ن ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان اأن 
الثقافة بعنا�شرها املادية واملعنوية  ت�شكل 
ج�شرا ممتدا بني �شعوب العامل وحتت�شن 
ثقافات  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
للنمو  ال�شحية  البيئة  لها  وتهيئ  العامل 

واالرتقاء. 
الكازاخية  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ال�شرقي  بالطابع  تت�شف  عريقة  ثقافة 
الثقافة  م��ع  ان�شجاما  اأك���رث  فهي  ل��ذل��ك 
والعربية.ويف ختام احلفل مت  االإماراتية 
تكرمي الفرقة املو�شيقية ومنظمي احلفل 

و�شط اإعجاب واإ�شادة احل�شور.

الفرقة املو�صيقية الكازاخية حتتفي يف ندوة الثقافة والعلوم

••  ال�شارقة -د.حممود علياء

للروائي  ����ش���در   “ ال��ق��ا���ش��م��ي  م���ن�������ش���ورات  عن” 
بعنوان  كتاب  العزيز  عبد  عمر  الدكتور  والباحث 
“ روؤي��ا تقرتب من احلكاية  يف ح�شرة �شلطان   “
هي اأقرب منها اإىل الرواية تتخللها مواقف وحكم 
و�شواهد معرفية فيها مقاربة تبداأ بتلك الفاترينة 
الفاترينة  ه���ذه  وتت�شمن  للمطبوعة،  امل��ب��ه��ج��ة 
اال�شتعرا�شية اأهم العتبات الب�شرية والداللية ذات 
كما  نف�شه  ي�شف  الكتاب.الكتاب  مبحتوى  ال�شلة 

اآراء منطقية  اأن يعرب عن جمموعة  يريد موؤلفه 
و�شواهد واقعية كتوطئة للكتابة الب�شرية تتعدى 
لتلتقي  املر�شومة،  واللوحة  املكتوب  الن�ض  ح��دود 
من طرف خفي باملعاين واملفاهيم ذات ال�شلة بتلك 
التعريفي  ومنهجه  ال��ك��ت��اب  حم��ت��وى  يف  العتبات 
الن�ض  اأخر بتو�شيف  التعليمي ليت�شل من طرف 
وجتني�شه االأدبي.يقول موؤلفه: لقد حر�شت على 
كتابة هذه التوطئة، الأبرز للقارئ ا�شتغايل املتاأمل 
العناية مبدخالته  ب��ل  ال��ك��ت��اب،  ه��ذا  واج��ه��ة  على 
التي مادت بي اىل اعتبار معناه  الفنية والداللية 

ملا هو  العابرة  االأبعاد  احلقيقي ثاويا يف ت�شاري�ض 
م�شطور،خا�شة اأنني اعتربته ن�شا مفتوحا كذلك 
االأوربية  االأداب  يف   “ ميتافورا   “ ي�شمونه  ال��ذي 
ثم اخرتت له عنوانا م�شافرا يف ف�شاء التنوع حد 
اأن العنوان  امل��ع��اين، ووج���دت  ت��ع��ددي��ة  االإق��ام��ة يف 
اأراه منا�شبا يحمل جر�شه اخلا�ض.وي�شيف  الذي 
�شلطان  عن  احلديث  العزيز  عبد  الباحث  املوؤلف 
املعاين كالبحر يف تداعيه احلر، وترانيم الن�شو�ض 
ال�شادرة من ف�شاء جتربة موؤ�ش�شية وازنة مقرونة 
بحاكمية ر�شيدة وانتماء ع�شوي للعروبة واالإ�شالم، 
بالن�شبة يل �شخ�شيا وبكل توا�شع �شياقي، اأزعم 
اأنني تعلمت كثريا من منهج �شلطان يف اإدارة دفة 
الثابت  على  ال��ره��ان  خ��الل  م��ن  العاملة  الثقافة 
على  ت�شتع�شي  الثقافة  اأن  باعتبار  اخل��ي��ار،  يف 
رهانات الزمان واملكان املحددين، الأنها بطبيعتها 
�شوؤال ال اإجابة له.الكتاب يقع يف 165 �شفحة، 
معر�ض  يف  املن�شورات  جناح  يف  حا�شرا  و�شيكون 
اأبوابا عديدة  ويتناول  للكتاب   ال��دويل  ال�شارقة 
مدركا  ب��ل  مت�شورا،  لي�ض  امل��وؤل��ف  اإليها  ي��ذه��ب 
العالقات التي تربط املثقف بالنا�ض فهو يقع يف 
جزئني االأول الطفل الرائي، والثاين يف ح�شرة 

�شلطان.
الفكر  ا�شتقرار  اإىل  ال��ق��راءة  عند  يحتاج  ك��ت��اب 
وال�شدق  بال�شدق  امل�شبعة  ب��امل��واق��ف  وال��ت��اأم��ل 

وحده، وهو كتاب جدير بالقراءة.

•• ال�شارقة -د.حممود علياء

م���ن ت���األ���ي���ف االإع����الم����ي حم��م��د ح�����ش��ن خلف 

وتقدمي الدكتور حممد �شايف امل�شتغامني �شدر 
عن “من�شورات القا�شمي “ كتاب بعنوان “ �شورة 
فيه  يك�شف  “ ال���ذي  اأ�شلوبية  درا���ش��ة  ال��ق��م��ر.. 
تبني  التي  البليغة  التحليلية  املقاطع  الباحث 
القمر،  �شورة  اآي��ات  بع�ض  يف  التعبري  جماليات 
حيث �شيجد القارئ العربي كثريا من خ�شائ�ض 

هذه ال�شورة ولطائفها وجماليات التعبري فيها 
كتاب  يف  االأ�شلوبية  الدرا�شة  م�شتويات  ملختلف 
م�����ش��ت��ق��ل ي���ح���اول ف��ي��ه امل���وؤل���ف جت��ل��ي��ة النظرة 
االأ�شواء  وت�شليط  اجل��م��ال  ملوا�شع  االأ�شلوبية 
الدرا�شات  حظيت  القمر.لقد  �شورة  ن�ض  على 
باهتمام  االإ�شالم  فجر  منذ  والقراآنية  اللغوية 
ال�شريعة  وعلماء  االإ�شالم  فقهاء  لدى  متزايد 
وط�����الب ال��ع��ل��م وع�����ش��اق امل���ع���رف���ة، ح��ي��ث يجد 
موؤلفة  األوفا  املجيد  العربي  تراثنا  يف  الباحث 
من االأ�شفار والزبر التي تناولت الن�ض القراآين 

باملنظار  والتحليل  والدرا�شة  بال�شرح  العظيم 
ال��ب��الغ��ي، ث��م اط���ل ال��ع�����ش��ر احل��دي��ث فا�شتفز 
وا�شتهوى  االأك��ادمي��ي��ني  قرائح  االأ�شلوبية  علم 
امل��ب��ادرون منهم  العليا فبادر  ال��درا���ش��ات  ط��الب 
اإىل الدرا�شة والبحث يف غ�شون اآياته ي�شربون 

جواهرها. 
ل��ق��د مت��ي��ز ال��ب��ح��ث يف ه���ذا ال��ك��ت��اب يف تق�شيمه 
العلمي املحكم، حيث بنى على مقدمة وف�شول 
املوؤلف  اجتهد   ، ومن�شجمة  مت�شقة  متنا�شقة 
فيها  خلف  ح�شن  حممد  وال��ب��اح��ث  االإع��الم��ي 
ال�شوئية  ال���ظ���واه���ر  اأغ���ل���ب  ع��ن��د  م��ت��وق��ف��ا 
من  حيث   ، والبيانية  والرتكيبة  وال��دالل��ي��ة 
ب��دي��ع م��ا ج���اء ب��ال��ك��ت��اب وق��ف��ات التحليل مع 
واال�شتعارات،  وال��ك��ن��اي��ات  الت�شمني  اأ���ش��ل��وب 
االأبنية  امل��ق��دم��ة يف حت��ل��ي��ل  ال�����ش��روح  وب��دي��ع 
على  املبنية  والفوا�شل  امل�شتعملة  ال�شرفية 
ذلك  �شوغ  مع   ، الق�شرية  ال�شوتية  املقاطع 
كله باأ�شلوب قوي ور�شني وتعبري جزل دقيق 
القارئ  جتعل  جلية  بينة  وا���ش��ح��ة  وع��ب��ارات 
مزيد  على  والتعرف  ال��ق��راءة  ملتابعة  يتلهف 
من اأ�شرار ال�شورة وبدائعها ودقائق اأ�شلوبها .

اجلديدة  االإ����ش���دارات  �شمن  �شيكون  الكتاب 
�شتعر�ض  وال���ت���ي  القا�شمي”  “ملن�شورات 
ال�شارقة  ال��دار يف معر�ض  للجمهور يف جناح 

الدويل للكتاب 2022 القادم.

يفح�سرة�سلطان:

كتاب يج�صد حلظات ال�صدق بني 
الكتابة والت�صور وحلظات الندماج 

كتاب»�سورةالقمر..درا�سةاأ�سلوبية«

اأحدث اإ�صدار من�صورات القا�صمي 
ملعر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 

•• ال�شارقة-الفجر

اإدارة املهرجانات  اأكادميية ال�شعر التابعة للجنة  اأعلنت 
م�شاركتها  ب��اأب��وظ��ب��ي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 
الدويل  ال�شارقة  معر�ض  فعاليات  �شمن  خا�ض  بجناح 
للكتاب 2022 التي تنطلق يف معر�ض اإك�شبو بال�شارقة 

بني الفرتة من 2 اإىل 13نوفمرب املقبل. 
Q-»3 وتعر�ض االأكادميية عرب جناحها يف القاعة رقم

24 »  جمموعة من اأحدث اإ�شداراتها هذا العام ونهاية 
من  ومفكرين  ون��ّق��اد  وباحثني  ل�شعراء  املا�شي،  ال��ع��ام 
اأمام  م��ت��وف��رة  لتكون  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  ودول  االإم�����ارات 
جمتمع القراء وزّوار املعر�ض خالل فعالياته املتنوعة، 
القراءة  اأهمية  وت��وؤك��د  بالكتاب  حتتفي  اأج���واء  �شمن 
وتدعم �شناعة الن�شر، يف واحد من اأبرز معار�ض الكتب 

على م�شتوى العامل.
وم���ن ت��ل��ك االإ�����ش����دارات م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ان��ب الفكري 

للدكتور  احل�شي  التوهج  “�شعرية  والبحثي:  والنقدي 
النبطي اجلزء  لل�شعر  العلمية  املو�شوعة  �شالح ف�شل، 
القراءة  للدكتور غ�شان احل�شن، نظرية  ال�شاد�ض ع�شر 
باللغة  االإماراتية  الرم�شة  للدكتور عبدامللك مرتا�ض، 
االأغنية  ال��ف��ردان،  وح��ن��ان  الكعبي  لعبداهلل  االإ�شبانية 
باالإ�شافة  ال�شيباين”.  ملوؤيد  الثالث  اجلزء  االإماراتية 
االأكادميية  تعر�شها  ودواوي���ن  �شعرية  جمموعات  اإىل 
الأول مرة يف هذه الدورة من املعر�ض. ومنها : “ ديوان 
ال��رق��راق��ي لعبيد ب��ن ق��ذالن امل��زروع��ي، دي���وان معر�ض 
اك�شبو، قافية الآخر املعجزات الأماين الزعيبي، ق�شائد 
“اأمري  دي���وان  واالإره����اب،  التطرف  �شد  املليون  �شاعر 
املليون”  “�شاعر  دي����وان  ال��ت��ا���ش��ع،  امل��و���ش��م  ال�شعراء” 
املو�شم التا�شع، ديوان بن �شليمان اجلزء الثاين �شيف بن 
حمد ال�شام�شي- حميد الرئي�شي، ديوان مرايف القوايف 
لنايلة االأحبابي، �شاقية حتاول الغناء الآالء القطراوي، 
جانب  اإىل  جوب”.  االأم���ني  ملحمد  تكتمل  ل��ن  كاأغنية 

ع�شرات االإ�شدارات والدرا�شات  املتخ�ش�شة التي تهتم 
االأكادميية بطباعتها ون�شرها يف مو�شوع االأدب ال�شعبي 

والنقد االأدبي.
كل  عر�ض  على  حتر�ض  ال�شعر  اأكادميية  اأن  اإىل  ي�شار 
م��ا ه��و ج��دي��د م��ن اإ���ش��دارات��ه��ا يف ك��ل دورة م��ن دورات 
املعر�ض، لتكون على م�شافة قريبة من القراء واملهتمني 
مبفردات املوروث ال�شعبي والدرا�شات الفكرية واالأدبية، 
جانب  اإىل  جديدة  و�شعرية  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال  عن  وتك�شف 
ك��ت��ب ن��ق��دي��ة ت���دع���م ج���ه���ود ال��ب��اح��ث��ني وت�����ش��ي��ئ على 
املنجز االإبداعي االإماراتي والعربي. وتوؤكد من خالل 
م�شاركتها يف الدورة اجلديدة من املعر�ض على موا�شلة 
الثقايف،  الفكر  اإث���راء  الكتب يف  الأهمية  ال��داع��م  دوره��ا 
ت�شهده  ال��ذي  االأدب���ي  وحر�شها على جم���اراة احل���راك 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة على ال�شعيدين املحلي 
والكتابة  القراءة  م�شاريع  دعم  يف  وجهودها  وال��دويل، 

االإبداعية.

خا�ضجناحعرب

اأكادميية ال�صعر ت�صارك باأحدث اإ�صداراتها يف »ال�صارقة الدويل للكتاب 2022«
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)بالغنهائي(جتربةخمتلفةمتامًاعنجتاربيال�سابقةيفالتمثيل

�صايل فراج: اأحببت التمثيل منذ ال�صغر 
لكنني كنت خجولة

اأول  اأن والدتها  اأو�شحت يف ه��ذا احل��وار  ال��ف��راج، 
خ��الل عملها  م��ن  التمثيل،  ب��اب  لها  فتح  م��ن 
الت�شوير، حيث  كخبرية جتميل يف مواقع 

كانت تبقى يف ظلها.
ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن خ��ج��ل��ه��ا املفرط 
يف ال������واق������ع، ل��ك��ن��ه��ا جن���ح���ت يف 
اجلريئة  ال��ف��ت��اة  دور  جت�شيد 
م�شل�شل  يف  )امل���ل�������ش���ون���ة( 
)اأن��ي�����ش��ة ال��ون��ي�����ش��ة( قبل 
وه���������و ما  �������ش������ن������وات، 
معاودة  اإىل  دف��ع��ه��ا 
ال��ظ��ه��ور جم����دداً يف 
خمتلفاً  تعتربه  دور 
م�شل�شل  يف  مت�����ام�����اً 
)ب��الغ نهائي( ال��ذي انتهت 

من ت�شويره اأخرياً.

وكيف  ال��ت��م��ث��ي��ل،  جم����ال  اخ�����رتِت  مل�����اذا   •
اأ�شبحِت ممثلة؟

والدتي  ك��ان��ت  فعندما  ال�شغر.  منذ  التمثيل  اأح��ب��ب��ت   -
التلفزيونية،  االأع��م��ال  م��ن  ع��دد  يف  جتميل  كخبرية  تعمل 
كنُت  ولكنني  الت�شوير،  م��واق��ع  يف  معها  ت�شطحبني  كانت 
خجولة واأَظلُّ يف ِظّلها طوال الوقت، حتى �شاألتني ذات يوم: 
)هل توّدين التمثيل باأدوار الطفلة؟(... حلظتها اأوماأت لها 
براأ�شي بالرف�ض، فاخلجل كان ي�شيطر علّي كثرياً، اإىل حد 
اأنني عندما در�شت يف املعهد امل�شرحي كنت اأخاف التمثيل اأمام 
حاجز  ك�شر  وق��ررت  بنف�شي  نف�شي  �شجعت  ثم  احلا�شرين، 

الرهبة، واحلمدهلل اأين جنحت.
اخلجل؟ يتملكك  يزال  ال  • وهل 

- نعم. خ�شو�شاً يف كل اأول اأ�شبوع منذ بدء الت�شوير، لكني 
اأعّود نف�شي على التاأقلم بعد ذلك.

م�شرحية  يف  م�شاركتك  حول  انطباعك  لنا  • �شفي 
اجلوائز  ح�شد  توا�شل  التي  ال�شاد�ض(  )الطابور 
يف م��ه��رج��ان��ات ع��رب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ب��ع��د جناحها 
الكويت  ملهرجان  االأخ���رية  ال���دورة  يف  حملياً 

امل�شرحي؟
- )الطابور ال�شاد�ض( هو عمل م�شرحي 
تاأليف  وم��ن  البلو�شي  علي  للمخرج 
فاطمة العامر، وحققنا من خالله 
وعربياً،  حملياً  متعددة  ج��وائ��ز 
النجاح  ي���ح�������ش���د  ي��������زال  وال 
املحافل  ك���ل  يف  ال���ن���ج���اح  ت��ل��و 
والقادم  الفنية،  والتظاهرات 

اأجمل اإن �شاء اهلل.
االأكادميي؟ امل�شرح  بخ�شبة  الت�شبث  هذا  �شر  • ما 

- اأحببت هذا امل�شرح، ووجدت نف�شي به اأكرث بعد اأن در�شته.
)بالغ  م�شل�شل  يف  م�شاهدك  ت�شوير  من  اأخ��رياً  انتهيِت   •
ن��ه��ائ��ي( اإىل ج��ان��ب ���ش��ح��ر ح�����ش��ني وت���رك���ي ال��ي��و���ش��ف وهند 
وماذا  امل�شل�شل  م��الم��ح  ع��ن  ف��م��اذا  الكثري،  وغ��ريه��م  ك��ام��ل، 

عن دورك فيه؟
- العمل �شخم ويتناول حقبة زمنية مهمة، كما يجمع باقة 

من املمثلني.
وقد انتهينا قبل فرتة من ت�شويره، حيث اأوؤدي فيه دور االبنة 
)مل�شونة(  تكون  التي  ال�شغرية  االبنة  وهي  ح�شني،  ل�شحر 

وحادة الطباع، لكنني اأدافع دوماً عن والدتي.
اأع��ت��ربه��ا جت��رب��ة خمتلفة مت��ام��اً ع��ن جت��ارب��ي ال�����ش��اب��ق��ة يف 

التمثيل.
والعمل من تاأليف عبداملح�شن الرو�شان ومن اإخراج �شلطان 

خ�شروه، ومقرر عر�شه يف �شهر رم�شان الف�شيل.
الزعبي،  منري  للمخرج  الوني�شة(  )اأني�شة  م�شل�شل  • يعترب 
اأول عمل لك يف م�شوارك... فماذا تعلمِت منه، وهل اختلف 

عليك الو�شع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم؟
- اجلميل يف االأمر هو اأنني على معرفة منذ ال�شغر باملخرج 
الزعبي، وبالتحديد حني كانت اأمي ت�شارك باالأعمال الفنية 
الوني�شة( قدمت دور)املل�شونة(  كخبرية جتميل. يف )اأني�شة 

وقد �شهد العمل بداية انطالقتي يف الدراما التلفزيونية، وال 
اأدائي،  اأن املخرج تعب معي، بل بالعك�ض كان �شعيداً يف  اأذكر 
وب��ال �شك م��ع م��رور االأع���وام وك��رثة االأع��م��ال ت���زداد اخلربة 

�شيئاً ف�شيئاً.
قلبك؟ يف  ذكرى  وله  به  تعتزين  الذي  العمل  هو  • ما 

- اأثناء درا�شتي يف املعهد امل�شرحي �شاركت مب�شرحية يونانية، 
اأديت فيها دور )ال�شاحرة ال�شريرة( التي تقتل  اأنني  واأتذكر 

اأطفالها يف نهاية االأمر.
اأف�شل  ال���دور بح�شويل على ج��ائ��زة  اأدائ���ي لهذا  اأث��م��ر  وق��د 
اأقدمه من  لكي  الزمن  بي  لو يعود  واأمتنى  اأول،  دور  ممثلة 

جديد.
عليه؟ ندمِت  الذي  العمل  • وما 

املهرجانات  الأح��د  ا�شمه، ولكنه كان عماًل خا�شاً  اأذك��ر  - لن 
الفنية.

• كيف وجدِت التجربة يف ال�شينما من خالل فيلم )حطب 
دامة( للمخرج �شادق بهبهاين، والذي �شاركِت به اإىل جانب 

ح�شني املن�شور وعلي جمعة؟
املجال  دخ��ويل  ب��داي��ة  منذ  ال�شينما  اأع��م��ل يف  )ودي(  ك��ان   -
العمل اجلميل جداً،  �شاركت يف هذا  اأنني  الفني، واحلمدهلل 
جتربة  اأن���ه  اأرى  حيث  ال��ك��وم��ي��دي��ا،  فئة  اإىل  ينتمي  وال���ذي 
ال�شكرترية يف مكتب علي  دور  اإذ قدمت فيه  للغاية،  موفقة 

جمعة.

يعي�ض النجم اأمري كرارة حالة كبرية من الن�شاط الفنى 
فى الفرتة احلالية، حيث ي�شتعد لدخول العام املقبل 
2023 باأكرث من عمل جديد يعمل على التح�شري 
لهم ومقرر البدء فيهم قبل نهاية العام اجلارى 
وذلك بعد انتهائه من ت�شوير كل حلقات املو�شم 
يذاع  "�شهرانني" الذى  برناجمه  اجلديد من 
ON يومى اخلمي�ض واجلمعة من  على قناة 

كل اأ�شبوع.
"يوم  وي�شتعد كرارة لبدء ت�شوير فيلمه اجلديد 
بعد  ال�شينما  اإىل  ب��ه  يعود  ال��ذى  جمرم"  ا�شتقالة 
غياب 3 �شنوات كاملة، وحتديًدا منذ تقدميه فيلم 
وت�شدر   2019 عام  "كازابالنكا" يف 
بتحقيقة  وقتها  االإي���رادات 
جنيه،  م����ل����ي����ون   80
وخ�����������الل ال����ع����ام����ني 
اكتفى  امل���ا����ش���ي���ني 
بالظهور  ك�������رارة 
ك�شيف �شرف يف 
خالل  ال�شينما 
"�شبع  فيلمى 
 " مبة لرب ا
م����������ع رام����������ز 
ج���������������������������الل 
 " �شى مو " و
م�������������ع ك���������رمي 
عبد  حم�����م�����ود 

العزيز.
ا�شتقالة  "يوم  فيلم 
بليبل  اإي����ه����اب  ت���األ���ي���ف  جمرم" 

ويو�شف  فيلمز  �شيرنجى  واإنتاج  املنباوى  ح�شني  واإخ��راج 
الطاهر، وي�شارك يف بطولته اإىل جانب اأمري كرارة كل من 
يا�شمني �شربى، حممد عبد الرحمن توتا، با�شم �شمرة، 
حممد اأنور وعدد اآخر من الفنانني جارى التعاقد معهم، 
اأك�شن ت�شويقى مع وجود  اإط��ار  الفيلم يف  اأح��داث  وت��دور 

ملحات كوميدية يف عدد من امل�شاهد.
"�شوق  كما يعمل  كرارة على التح�شري مل�شل�شله اجلديد 
 ،2023 املقبل  رم�شان  �شهر  يف  عر�شه  املقرر  الكانتو" 
وهو تاأليف هانى �شرحان واإخراج ح�شني املنباوى وجارى 
ال��ت��ع��اق��د م��ع ال��ف��ن��ان��ني امل�����ش��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة، وكذلك  
خالل  م��رة  الأول  املن�شات  درام���ا  جت��رب��ة  ك���رارة  يخو�ض 
دينا  بالنجمة  يجمعه  العامل"  "بطل  ب��ع��ن��وان  م�شل�شل 

ال�شربينى.
وقدم اأمري كرارة يف رم�شان املا�شى، م�شل�شل "العائدون" 
و�شارك يف بطولته اأمينة خليل، حممود عبد املغنى، اأحمد 
االأحمد، ر�شا بالل، ميدو عادل، اإ�شالم جمال، مايا طالم، 
نبيل عي�شى، جيهان خليل، حممد عز، وهاجر ال�شرنوبى، 
و�شربى عبد املنعم، وعدد كبري من �شيوف �شرف، منهم 
حممد ممدوح، حممد فراج، تاأليف باهر دويدار، واإخراج 
 – "ميديا ه��ب �شعدى  واإن��ت��اج �شركة  ن���ادر ج��الل  اأح��م��د 

جوهر".
ال�����ش��ي��ن��م��ا فيلم  اأم������ري ك�������رارة يف  اأع����م����ال  اآخ������ر    وك������ان 
ميمى  بيرت  واإخ���راج  ه��الل  ه�شام  تاأليف  "كازابالنكا" 
والطاهر  من�شور  ووليد  فيلمز  �شيرنجى  �شركة  واإن��ت��اج 
ب��رودك�����ش��ن و���ش��ارك يف بطولته غ���ادة ع����ادل، ع��م��رو عبد 
دا�ض،  اأحمد  البزاوى،  لبلبة، حممود  ن�شار،  اإياد  اجلليل، 
النجم الرتكى خالد اأرغنت�ض وعدد من النجوم ك�شيوف 
فوؤاد  وبيومى  كرمي  ونيللى  �شعبان  م�شطفى  وهم  �شرف 

واأحمد فهمى واآخرين.

»يوم ا�صتقالة جمرم« و»�صوق الكانتو« و»بطل العامل«.. 
اأمري كرارة يدخل 2023 مب�صل�صلني وفيلم

دراما  م�����ش��ارك��ت��ه يف  ع��ن  ال�شقا  اأح��م��د  ال��ن��ج��م  اأع��ل��ن 
بعنوان  ج��دي��د  مب�شل�شل   ،2023 امل��ق��ب��ل  رم�����ش��ان 
يف  لقائه  خ��الل  من  بذلك  و�شرح  "اجلبل"،  مبدئى 
الكتاب  معر�ض  يف  ندوته  هام�ض  على  الربامج  اأح��د 
يو�شف  عمرو  النجم  اأن  م��وؤك��داً  ال�شارقة،  مدينة  يف 

ي�شارك معه يف بطولة امل�شل�شل .
اإليه  ومل يف�شح ال�شقا عن اأي تفا�شيل، عندما وجه 
باأى  البوح  ع��دم  وق��رر  امل�شل�شل،  تفا�شيل  عن  ���ش��وؤال 
التي  وتفا�شيله  ال��ع��م��ل  ل�شخامة  ن��ظ��راً  م��ع��ل��وم��ات 

�شتكون مفاجاأة للجمهور .
وكان اآخر اأعمال اأحمد ال�شقا فيلم "العنكبوت" الذى 
العام، و�شارك  مت عر�شه يف  مو�شم عيد الفطر هذا 
يف بطولته منى زكى، ظافر العابدين، ي�شرا اللوزى، 

�شليم،  ف����وؤاد  اأح��م��د  ل��ط��ف��ي،  حم��م��د  م�شطفى،  رمي 
اأك��رم ال�شرقاوى،  ال��وه��اب،  ال��راح��ل زك��ى فطني عبد 
اإىل  اإ�شافة  الفنانني،  اآخ��ر من  وع��دد  حممود غريب 
ال�شرف حممد ممدوح، �شيكو، �شيماء �شيف،  �شيوف 

وتاأليف حممد ناير واإخراج اأحمد نادر جالل.
وينتظر ال�شقا، عر�ض فيلم "ال�شرب"، الذي يعد من 
االأخرية  ال�شنوات  ف��ى  ال�شينمائية  االأع��م��ال  اأ�شخم 

ومقرر عر�شه يف ال�شينمات قريباً،
���ش��ري��ف منري،  ك����رمي،  نيللي  ب��ط��ول��ت��ه  وي�����ش��ارك يف   
�شيوف  م��ن  كبري  وع��دد  دي���اب،  املغنى،  عبد  حممود 
ال�شرف منهم كرمي فهمي، اآ�شر يا�شني، واأحمد حامت 
واآخرين، ومن تاأليف عمرو عبداحلليم واإخراج اأحمد 

نادر جالل.

اأحمد ال�صقا يعلن عن م�صل�صله 
اجلديد "اجلبل" لرم�صان املقبل

املمثلة اإنها ...امل�سرح وخ�سبةالتلفزيون سا�سة� علىاالأوىلاإطاللتها منذاجلمهورفاأحبها،سديد�با�ستحياءالتمثيل اأحّبت
م�سرحيةعناأولدورممثلةاأف�سلبجائزةففازت،تقدمهعملكليفاأدوارهاثمارتقطفظّلتالتي،الفراجسايل�ال�سابة
م�سرحية اأهمها كان ،اأخرى واأعماٍل اأدواٍر يف النجاحات توالت حتى،امل�سرحي املعهد يف طالبة كانت حنيقدمتها يونانية

)الطابورال�ساد�ض(،التيحظيتبهاعلىجائزةاأف�سلممثلةيفالدورةاالأخريةملهرجانالكويتامل�سرحي.
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ملاذا ي�صاب الأطفال بالديدان 
املعوية.. وماذا ميكنك اأن تفعل ملنعها؟

�شد  ع��الج��ات  با�شتمرار  ت��ق��دم  اأن���ك  ت�شعر  ق��د  ال��وال��دي��ن،  اأح���د  ب�شفتك 
الديدان املعوية التي ت�شيب اأطفالك - عادة يف �شكل �شوكوالتة اأو اأقرا�ض 

م�شغ حمالة.
ويف الواقع، ي�شاب معظم االأطفال يف اأ�شرتاليا )اأو اأي دولة غنية اأخرى( 
التي جتعل  االأم��اك��ن  ب��االأط��ف��ال يف  ال��دي��دان مقارنة  بعدد قليل ج��دا م��ن 

ممار�شات النظافة ال�شيئة جميع اأنواع الديدان �شائعة.
بالب�شرية،  �شائع جدا ومرتبط جدا  الديدان  لكن، هناك نوعا واحدا من 
وميكنه التغلب حتى على اأكرث معايري النظافة �شموال. واالأطفال ال�شغار 

جيدون حقا يف نقل العدوى بهذه االآفات ال�شغرية. 
وتعد الدودة الدبو�شية من االأنواع القدمية وعرث عليها يف براز الثدييات 
االأولية املتحجرة البالغ من العمر 230 مليون عام. ومت العثور على اأقرب 

اأقارب الدودة الدبو�شية لدى الب�شر يف اأقرب اأقرباء لنا، القردة.
وُيعتقد اأن الديدان الدبو�شية لدينا تطورت معنا. وعرث على اأقدم بي�ض 
10000 عام من الرباز  ال��دودة الدبو�شية من م�شيف ب�شري يف حوايل 
الب�شري املجفف، اكت�شف يف كهف كولورادو. لذلك، فاإن الديدان الدبو�شية 

تتكيف ب�شكل جيد للغاية مع العي�ض مع الب�شر.
وهذه الديدان بي�شاء وت�شبه اخليوط وي�شل طول اإناثها اإىل 13 ملم. اأما 
الذكور، فاأقل من ن�شف هذا احلجم. اإنها تعي�ض يف الب�شر يف جميع اأنحاء 
4 و11 عاما.  اأعمارهم بني  العامل، ومعظمها يف االأطفال الذين ترتاوح 
ذات  ع��ادة ما تكون  اأنها  الرغم من  البالغني على  اأي�شا  اأن ت�شيب  وميكن 

تاأثريات �شلبية اأقل.
اأنواع  ذلك  االأخ��رى مبا يف  احل��االت  ببع�ض  الدبو�شية  الديدان  وارتبطت 
التهاب الزائدة الدودية والتهاب املهبل والتهابات جمرى البول، ولكن هذه 

لي�شت نتائج �شائعة.
االأع��ور )كي�ض  التي تعي�ض يف  البالغة  ال��دي��دان  ع��ادة يف  امل�شكلة  وال تكمن 

حيث تلتقي االأمعاء الدقيقة والغليظة( ملدة ت�شل اإىل �شهرين.
وعندما تتلوى االأنثى من القناة اله�شمية لت�شع بي�شها حول فتحة ال�شرج 

- عادة يف ال�شباح الباكر - ميكن اأن ي�شبب ذلك تهيجا. 
وتعتمد دورة حياة الدودة فعليا على الطفل اأو البالغ. وعندما يتم خد�ض 
اآخرين يف  اأطفال  اإىل  نقله  االأظ��اف��ر، ميكن  اأو حتت  اليدين  البي�ض على 

املنزل اأو يف املدر�شة، اأو للبالغني.
وغالبا ما تنتقل اإىل فم الطفل حيث ميكن ابتالعها وبدء عدوى اأخرى، 

ُتعرف با�شم "العدوى التلقائية".
وميكن اأن جتعل الطفل يخد�ض كثريا لدرجة اأنها ت�شبب التهابا يف اجللد 
فقدان  اإىل  ي��وؤدي  اأن  وميكن  ج��دا  موؤملا  ه��ذا  وي�شبح   .Puritis ي�شمى 

النوم.
االأطوار.  وغريب  متعبا  الطفل  جتعل  التي  االأ�شباب  من  العديد  وهناك 
الطريقة،  بهذه  يت�شرف  االبتدائية  املدر�شة  �شن  يف  طفلك  كان  اإذا  ولكن 

فقد تكون الدودة الدبو�شية هي ال�شبب.
ب�شكل  روؤيته  ميكن  ال  بحيث  جدا  �شغريا  الدبو�شية  ال��دودة  بي�ض  وياأتي 
فردي ولكن االإناث ت�شع اأكرث من 10000 يف كتل ق�شدية اللون، والتي 

قد تكون مرئية حول فتحة ال�شرج.

ماحجمالقوةالناجتةعنع�سلةفكاالن�سان؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�شلة  ت�شتطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�شر�ض  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�شر�ض 268 رطاًل
الرياح؟ تهب ملاذا •

ت�شخن حرارة ال�شم�ض الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  االأر�شية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �شخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�شبح  ال��ذي  الهواء  ال�شم�ض  ت�شخن  اال�شتوائية 
حتدث  االأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  اال�شتواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�شي الدنيا 

االأربع
• ما�سببملوحةمياهالبحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  االأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�شدر  الب�شر  ي�شتخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�شخور  ملح  اإذاب���ة  على  االأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�شب 

تعرت�ض طريقها وحتمله اىل البحر 

ج�شر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�شر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

الهواء  الأن  ذلك  االأر�ض.  على  الوقوف  عند  مما  اأكرث  هو  اجلو  يف  االأر�شية  اجلاذبية  بقوة  • االإح�شا�ض 
يعطي دعماً قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�شغرية فقط قادرة على الطريان برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 
الكبري العمالق ال ي�شتطيع الطريان الأنه ال ميلك مثل تلك الع�شالت التي ت�شاعد اجلناحني يف الرفرفة. 

 4.5 مبقدار  البحر  �شطح  م�شتوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�شم�ض  هي  االأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�شان يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني
�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتجاوز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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فوائداجلوز
حديثة  اأمريكية  درا���ش��ة  اأف���ادت 
ب����اأن ت���ن���اول اأوق���ي���ة واح�����دة من 
م��ك�����ش��رات اجل����وز ي��وم��ي��ا ميكن 
اأن ي�شهم يف اإبطاء منو وانت�شار 
باحثون  وق��ام  ال��ث��دي.  �شرطان 
بكلية الطب يف جامعة مار�شال 
لعالج  ال�شامل  اإدوارد  وم��رك��ز 
ال�شرطان باإجراء الدرا�شة التي 

ن�شرت بدورية بحث التغذية )Nutrition Research( العلمية.
ولر�شد تاأثري مك�شرات اجلوز يف احلد من �شرطان الثدي، راقب الفريق 

جمموعة من الفئران امل�شابة باملر�ض.
يوميا  اجل��وز  مك�شرات  م��ن  اأوق��ي��ة  ي���وازي  م��ا  ت��ن��اول  اأن  الفريق  واكت�شف 
وانت�شار  منو  كبح  يف  �شاهم  اأ�شبوعني  مل��دة  غ��رام��ا(   28 ت�شاوي  )االأوق��ي��ة 
الباحثون مك�شرات اجلوز  النتائج اخترب  وبناء على هذه  الثدي.  �شرطان 
على جمموعة من ال�شيدات امل�شابات ب�شرطان الثدي، يف جتربة �شريرية 

اأولية، حيث تناولن اأوقية من مك�شرات اجلوز يوميا.
باالنخفا�ض، كما تراجع  بداأت  الثدي  اأن كتل �شرطان  الباحثون  واكت�شف 
اأقرانهن ممن مل  اجل��وز، مقارنة مع  تناولن  الالتي  لدى  االأورام  انت�شار 

يتناولن مك�شرات اجلوز.

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ض جميل  بذكر  الولود فجاء  االأران���ب  زوج��ا من  ال�شوق  ا�شرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�شرتيح قليال فجل�ض يف ظل �شجرة وو�شع �شلته التي كانت االرانب قد 
قر�شت جزءا منها على االر�ض وو�شع فوق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج االرانب من ال�شلة ثم فرد ج�شده 
على االر�ض وا�شعا يده حتت راأ�شه كو�شادة واغم�ض عينيه واأخذ يحلم بزوج االأرانب كيف �شريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك االزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من االرانب. اذن �شيتوالد االم واالب 
واالبناء و�شي�شدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�شريه الن االرانب حتمل وتلد ب�شرعه و�شيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�شيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�شرتى زوجا من البط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �شغريا ويكرب ليبي�ض اي�شا و�شي�شرتى بعد ذلك زوجا من االوز ثم من املمكن ان ي�شرتى 
معزة �شغريه حلوبا وتلد اي�شا ومتتلىء الغرفة لت�شبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�ض كاملة وال ي�شتطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واوالده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ض عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�شهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�شية جتري فيها ومترح وت�شمن فيبيع البط واالوز والدجاج واالرانب فلن 
يكون بحاجة اليها النه ا�شرتى ما�شية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�شتيقظ من النوم مرتاحا مب�شوطا و�شعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�شلة ولب�شهما وحني جاء دور ال�شلة فوجىء بها خالية فقد قر�شها زوج االرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�شه فاأخذ ي�شرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ض اخذ يقول يا وياله فقدت االرانب واالوز 

والبط والغنم واملا�شية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

التغذية  خبرية  ديوجيفا،  ماريا  الدكتورة  اأعلنت 
يتناول  اأن  يجب  ال�شليم  ال�شخ�ض  اأن  الرو�شية، 
الطازجة  اخل�����ش��روات  م��ن  غ���رام   500-400

واملطبوخة يوميا.
Gazeta. م��ع  مقابلة  يف  االأخ�شائية،  وت�شري 
Ru، اإىل اأن ال�شخ�ض ال�شليم يجب اأن يتناول ما 
ال يقل عن 400 غرام من اخل�شروات يف اليوم. 

كما يجب اتباع نظام غذائي �شحي ومتنوع.
اأن  يجب  ال�شليم  ال�شخ�ض  اأن  "يفرت�ض  وتقول، 
اخل�شروات  م��ن  غ��رام   400 االأق���ل  على  يتناول 
يف اليوم، والكمية املثالية هي 500 غرام واأكرث. 

املعاجلة  الأن  ط���ازج���ة،  ت��ن��اول��ه��ا  االأف�����ش��ل  وم���ن 
احلرارية تدمر بع�ض املواد املفيدة، مثل فيتامني 

."С
وت�����ش��ي��ف، كلما ت��ن��وع ط��ب��ق اخل�����ش��ار، ك���ان اأكرث 
الكو�شا  نن�شى  اأال  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  لل�شحة،  ف��ائ��دة 
والبنجر.  واجل���زر  امللفوف  وخم��ل��ل  وال��ب��اذجن��ان 

وكذلك االأ�شماك ومنتجات االألبان.
واملاأكوالت  االأ�شماك  املثالية من  "الكمية  وتقول، 
البحرية لل�شخ�ض ال�شليم هي مرتني يف االأ�شبوع، 
على اأن تكون اإحداها اأ�شماكا دهنية، مثل الرجنة 
واملاكريل وال�شلمون وغريها. هذه االأ�شماك غنية 

التي  امل�شبعة،  غري  الدهنية  اأوميغا3-  باأحما�ض 
تخف�ض خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب واالأوعية 

الدموية".
على  الغذائي  النظام  يحتوي  اأن  يجب  وت�شيف، 
العظام  ل�شحة  ال�����ش��روري  للكال�شيوم  م�����ش��در 

والوقاية من مر�ض ه�شا�شة العظام.
وتقول، "من ال�شروري تناول 2-3 ح�ش�ض من 
كمية  على  للح�شول  ال��ي��وم  يف  االأل��ب��ان  منتجات 
 125 احل��ل��ي��ب،  م��ن  ك��وب  ال��الزم��ة-  الكال�شيوم 
غ��رام زب���ادي و30 غ��رام م��ن اجلبنة توفر كمية 

الكال�شيوم املطلوبة".

ما كمية اخل�صراوات التي يحبذ تناولها يوميا؟
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