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هذا ما يحدث عند ا�ستخدام 
م�ستح�سرات منتهية ال�سالحية

ا�ستخدام  م��ن  ه��وب��ر  بريجيت  الأمل��ان��ي��ة  التجميل  خ��ب��رية  ح���ذرت 
انتهاء تاريخ �سالحيتها؛ حيث يوؤدي  م�ستح�سرات التجميل بعد 
جلدي  طفح  وح��دوث  بها  �سوائب  وظهور  الب�سرة  تهيج  اإىل  ذل��ك 

والتهابات وا�ستجابات حت�س�سية.
انتهاء  قبل  تف�سد  قد  التجميل  م�ستح�سرات  اأن  هوبر  واأو�سحت 
تاريخ �سالحيتها؛ حيث قد ت�سل البكترييا واجلراثيم اإليها اأثناء 
التحلل،  عملية  وت��رية  ت�سريع  اإىل  ي��وؤدي  ما  اليومي،  ال�ستخدام 

ومن ثم تعر�سها للتلف قبل اأوانها.
خالل  م��ن  التجميل  م�ستح�سرات  تلف  على  ال���س��ت��دلل  وميكن 
اإىل  وامليل  احل��واف  وجفاف  الرائحة  تغري  مثل  العالمات  بع�ض 

اللون الأ�سفر اأو ال�سورة ال�سائلة.
باأخرى  وا�ستبدالها  امل�ستح�سرات  م��ن  التخل�ض  يجب  حينئذ   

جديدة.

قلة النوم متهد الطريق للبدانة
متهد قلة النوم الطريق للبدانة، ب�سبب تاأثريها ال�سلبي على عملية 

الأي�ض، اأو التمثيل الغذائي.
واأو�سحت جملة "وومان" املراأة النم�ساوية املعنية بال�سحة واجلمال، 
وتثبيط  "غريلني"،  تن�سيط هرمون اجلوع  تت�سبب يف  النوم  قلة  اأن 
الأ�سخا�ض،  ذات��ه، ما يف�سر �سعور  الوقت  "لبتني" يف  ال�سبع  هرمون 
يف  كثرية  �سعوبات  ويواجهون  كثرياً  باجلوع  قلياًل،  ينامون  الذين 
ق�سط  ب��اأخ��ذ  "وومان"  جملة  تن�سح  ذل��ك،  الوزن.ولتجنب  اإنقا�ض 
كاف من النوم ملدة 8 �ساعات لياًل، مع مراعاة اأن يكون النوم عميقاً 

ومت�ساًل، ليكون للنوم تاأثريه الإيجابي على عملية الأي�ض.

اأ�سباب اآالم موؤخرة الرقبة
قالت حركة "الظهر ال�سحي" اإن اآلم موؤخرة الرقبة ترجع يف الغالب 
اإىل الو�سعية اخلطاأ للج�سم اأثناء العمل اأمام �سا�سة احلا�سوب وكذلك 

اإىل ال�ستعمال املكثف للهاتف الذكي.
ولتجنب هذه الآلم تن�سح احلركة الأملانية بتوفري بيئة عمل �سديقة 
للظهر والرقبة، اأي مقعد يتيح اإمكانية اجللو�ض الديناميكي وكذلك 

مكتب قابل ل�سبط الرتفاع.
وبالن�سبة للهاتف الذكي، فاإنه ينبغي خف�ض النظر ولي�ض الراأ�ض عند 

ا�ستخدامه.

الريا�سة حتارب �سعف 
ع�سالت قاع احلو�ض

قالت الربوفي�سورة دانييال �سولت�ض لمبل اإن �سعف ع�سالت قاع 
احلو�ض يهاجم الن�ساء ب�سفة خا�سة، ويوؤدي اإىل الإ�سابة بال�سل�ض 

البويل.
اخلطورة  عوامل  اأن  الأملانية  البولية  امل�سالك  اأخ�سائية  واأ�سافت 
البدانة  تتمثل يف  ق��اع احلو�ض  ل�سعف ع�سالت  امل��وؤدي��ة  الأخ���رى 

و�سعف الن�سيج ال�سام والتدخني.
وميكن تقوية ع�سالت قاع احلو�ض من خالل ممار�سة الريا�سة 
ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة وال�����س��ب��اح��ة واليوغا  امل�����س��ي ورك�����وب  م��ث��ل 

والبيالت�ض.
ويف الوقت ذاته ينبغي البتعاد عن بع�ض الريا�سات مثل الرك�ض 

والقفز على الرتامبولني والكرة الطائرة واجلمباز الأر�سي.
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لع�ساق االألعاب .. كمبيوتر 
فائق االأداء من كور�سري

اأطلقت �سركة كور�سري الكمبيوتر One a100 فائق الأداء اجلديد لع�ساق 
الألعاب ب�سعر يرتاوح بني 3 اآلف و4 اآلف دولر اأمريكي.

جتهيزه  يتم  اجلديد  الأل��ع��اب  كمبيوتر  اأن  الأمريكية  ال�سركة  واأو�سحت 
 Ryzen 9 AMD احلالية؛ حيث ميكن الختيار بني معالج  مبعاجلات 
3900X اأو Ryzen 9 3950X، بالإ�سافة اإىل توافر بطاقة الر�سوميات 
 GeForce RTX 2080 اأو   GeForce RTX 2080 Super نفيديا 

.Ti
X570 Mini- وت�ستمل باقة التجهيزات القيا�سية على اللوحة الرئي�سية
32 غيغابايت  ب�سعة   3200-DDR4 الع�سوائي  الو�سول  ذاكرة  ITX مع 
ب�سعة   Force MP600 M.2 SSD كور�سري  ال�ساكنة  احل��ال��ة  وق��ر���ض 
تخزينية ت�سل اإىل واحد تريابايت، بالإ�سافة اإىل قر�ض �سلب 5ر2 بو�سة 

ب�سعة ت�سل اإىل 2 تريابايت.
ويزخر جهاز كور�سري One a100 اجلديد ب�سبكة الواي فاي 6 وغيغابت 
للمعالج  خا�سة  تربيد  تقنية  اإىل  بالإ�سافة   ،5 البلوتوث  وتقنية  اإيرثنت 
وبطاقة الر�سوميات، وياأتي احلا�سوب اجلديد يف ج�سم مدمج للغاية باأبعاد 
x 17 x 38 20 �سم، ويت�سمن العديد من منافذ التو�سيل مثل منفذي 
HDMI 2.0a ومنفذ  DisplayPort ومنفذ  USB-A وثالثة منافذ 

.AUX

اجلزائر.. حتذير �سحي 
من لدغات بعو�ض النمر

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سددت 
على  املواطنني  اجلزائرية،  امل�ست�سفيات 
�سرورة اأخذ التدابري الحرتازية للحّد 
من انت�سار "بعو�ض النمر"، حيث تن�سط 
ب�سكل مكثف خالل ف�سل  هذه احل�سرة 

ال�سيف وحتى نوفمرب.
وب��������داأت ب��ع�����ض امل���ن�������س���اآت ال�����س��ح��ي��ة يف 
بالغني  مل���واط���ن���ني  ح�������الت  ا����س���ت���ق���ب���ال 
واأط��ف��ال، يعانون م��ن اآث���ار ل��دغ��ات هذه 
العا�سمة  ولي���ات  يف  خا�سة  البعو�سة، 
ذكرت  وب��وم��ردا���ض، ح�سبما  وزو  وت��ي��زي 

�سحيفة "ال�سروق" اجلزائرية.
ون���ق���ل���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اجل����زائ����ري����ة عن 
النمر  ب��ع��و���ض  اإن  ق��ول��ه��م،  خم��ت�����س��ني 
يتواجد يف العديد من الوليات، خا�سة 
وجيجل،  واجل��زائ��ر  ووه���ران  وزو  تيزي 
وينت�سر يف املناطق احل�سرية، كما يتاأقلم 
ب�سهولة مع خمتلف النطاقات احليوية، 

وبي�سه يقاوم اجلفاف طويال.
املواطنني  ال�����س��ح��ة  وزارة  ون�����س��ح��ت 
امل��رك��ز ال�سحي الأق���رب  ن��ح��و  ب��ال��ت��وج��ه 
اإليهم، عند ظهور اأعرا�ض مقلقة لديهم 

يف حال تعر�سهم لل�سعات.

الكمامة.. كيف حتمي 
نف�سك من اثارها اجلانبية  �ص 23

ماذا يحدث للطعام 
يف اأفران امليكروويف؟

على  اأنه  البيئة،  يا�سرتبت�سيف، خبري  اأنطون  اأعلن   
منذ  الب�سر  تخدم  امليكروويف  اف��ران  اأن  من  الرغم 
بها.  ت��زال مرتبطة  الأوه���ام ل  اأن  اإل  ف��رتة طويلة، 

فماذا يح�سل للطعام يف هذه الأفران؟
ي���ق���ول اخل���ب���ري، ت�����س��ت��خ��دم اأف�������ران امل���ي���ك���رووي���ف يف 
احلياة اليومية منذ �ستينيات القرن املا�سي وانت�سر 
يف  وا�سع  نطاق  على  ا�ستخدامها 
العقود القليلة املا�سية. 

لها  اأ�سا�ض  اأ�ساطري ل  ت��زال هناك  ولكن مع ذلك ل 
اأن طهو الطعام  مرتبطة بها. فمثال يعتقد البع�ض 

اأو ت�سخينه يف اأفران امليكروويف، يجعله "م�سعا".
"الإ�سعاع  م��و���س��ح��ا،  وق���ال  غ��ري �سحيح  ه���ذا  ول��ك��ن 
 2.450( ال��������رتدد  ع������ايل  ال���ك���ه���روم���غ���ن���اط���ي�������س���ي 
امليكروويف، هو  اأف��ران  ينبعث من  الذي  ميغاهرتز( 
غري موؤين، اأي ل يرتك اأي اأثر يف الطعام، ول ي�سبب 

اأي تغريات فيه، ول تنبعث منه اأ�سعة".
اأفران  �سممت  احل��ي��اة،  بيئة  خمترب  مدير  واأ���س��اف 
امليكروويف، بحيث عند غلق بابها ل تخرج املوجات 
الوقوف بقربها ل  اأن  اإىل اخل��ارج، وه��ذا يعني  منها 
تنبعث  نف�سه  الوقت  يف  ولكن  خطورة.  اأي  ي�سكل 
جهاز  ك����اأي  �سعيفة  كهرومغناطي�سية  اأ���س��ع��ة 
ك��ه��رب��ائ��ي ع��ن��دم��ا ي�����س��ت��غ��ل. ل��ذل��ك ي��ك��ون من 
القرتاب  عدم  احلالة  هذه  يف  الأف�سل 

من الفرن .

-الأطعمة الغنية بالألياف:
ب��الأل��ي��اف مثل  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
عند  مفيدا  واخل�سروات  والفواكه  والفا�سوليا  املك�سرات 

البحث عن حرق دهون البطن.
و�ست�ساعدك هذه الأنواع من الأطعمة على اإنقا�ض الوزن 
لأنها ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع لفرتة اأطول. وهذا يعني 
الوجبات اخلفيفة  للح�سول على  اأق��ل ميال  �ستكون  اأن��ك 
ط���وال ال��ي��وم، وب��ال��ت��ايل �سمان ب��ق��اء نظامك ال��غ��ذائ��ي يف 

حالة نق�ض يف ال�سعرات احلرارية.
القابلة  بالألياف  الأف��وك��ادو، غنية  والفاكهة، مبا يف ذلك 
لفرتة  ممتلئا  تبقيك  اأن  يجب  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  ل��ل��ذوب��ان، 

طويلة من الزمن.
القابلة  ويحتوي الأفوكادو على ن�سبة عالية من الألياف 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  اأن��ه  الدرا�سات  اأظهرت  وق��د  للذوبان 

تقليل دهون البطن.
-زيادة الن�ساط:

ت��ع��د مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة ج���زءا اأ���س��ا���س��ي��ا يف رح��ل��ة فقدان 
ال����وزن ح��ي��ث مي��ك��ن اأن ت�����س��اع��دك ع��ل��ى ح���رق امل��زي��د من 
على  ج�سمك  م�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة  احلرارية  ال�سعرات 

ال�سرتخاء.
ول يجب اأن تكون التمرينات الريا�سية مكثفة وحتى امل�سي 
للم�ساعدة  كافيا  يكون  اأن  ميكن  دقيقة  ال�سريع ملدة 30 

يف تقليل الدهون غري املرغوب فيها حول البطن.
اإي��ج��اب��ي على التمثيل  ت��اأث��ري  اأي�����س��ا  اأن ي��ك��ون ل��ه  ومي��ك��ن 
ال��غ��ذائ��ي اخل��ا���ض ب��ك وك��ذل��ك مفيد حل���رق ال��ده��ون يف 

جميع اأنحاء اجل�سم.

ونظرا لأن القاعات الريا�سية مغلقة 
ي�ساعد  اأن  اأ���س��ه��ر، مي��ك��ن  ع���دة  م��ن��ذ 

امل�سي اأو ركوب الدراجات على التخل�ض 
من الكيلوغرامات الإ�سافية.

-ال�ساي الأخ�سر:
يقال اإن ال�ساي الأخ�سر هو واحد من اأكرث امل�سروبات 

ي�����س��اع��د حمتواه  اأن  ل��ل��ج�����س��م. ومي��ك��ن  ال�����س��ح��ي��ة 
تقليل  على  الأك�سدة  م�سادات  من  العايل 

م��ا حتتاجه هو  وك��ل  ال��ده��ون احل�سوية 
�سرب كوب اإىل كوبني يف اليوم.

زيادة  على  اأي�����س��ا  ي�ساعدك  اأن  ومي��ك��ن 
التمرين. وذل���ك لأن  اأث��ن��اء  ال��ده��ون  ح��رق 

يف  ال�ستمرار  يف  ت�ساعد  لالأك�سدة  امل�سادة  املركبات 
ال�سعرات احلرارية حتى يف حالة الراحة، ما ميّكن  حرق 
اأك���رث مم��ا تفعل ع���ادة اأثناء  م��ن ح���رق ���س��ع��رات ح���راري���ة 

التمرين.
قبل  الأخ�سر  ال�ساي  �سرب  اخل��رباء  من  العديد  ويقرتح 
���س��يء يف  ك����اأول  ب�سربه  اآخ����رون  ي��و���س��ي  بينما  ال��ت��م��ري��ن، 

ال�سباح لبدء عملية التمثيل الغذائي.
وتزيد املركبات املوجودة يف امل�سروب ال�سحي من م�ستويات 
الهرمونات التي تخرب اخلاليا الدهنية بتك�سري الدهون. 
ويوؤدي ذلك اإىل اإطالق الدهون يف جمرى الدم واإتاحتها 

كطاقة.
املزيد من الدهون فح�سب، بل �سيكون  ولذلك لن حترق 

لديك املزيد من الطاقة ل�ستخدامها على مدار اليوم.
-جتنب الأطعمة ال�سكرية:

ال��ك��ث��ري م���ن الأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات ال�����س��ك��ري��ة مي��ك��ن اأن 
وذل��ك لأن م�ستويات  الزائدة،  الدهون  اإىل تخزين  ي��وؤدي 
الزائد  الأن�سولني يف اجل�سم تعمل بجد لإبقاء اجللوكوز 

خارج جمرى الدم.
وقد اأ�سارت الدرا�سات احلديثة اإىل وجود عالقة بني تناول 

الكثري من ال�سكر والدهون الزائدة يف البطن.
وت�سمل الأطعمة الغنية بال�سكر م�سروبات مثل امل�سروبات 
امل��ع��اجل��ة والوجبات  الأط��ع��م��ة  م��ث��ل  واأط��ع��م��ة  ال���غ���ازي���ة، 

ال�سريعة والأطعمة املقلية واحللويات.
وق��د يكون الإق���الع ع��ن ه��ذه الأط��ع��م��ة اأم���را �سعبا حيث 
ميكن  ال�سكر  اأن  اإىل   Healthline موؤ�س�سة  ت�سري 
املواد  يطلق  ال�سكر  تناول  لأن  وذل��ك  الإدم���ان.  ي�سبب  اأن 
الأفيونية والدوبامني يف اجل�سم، والتي تلعب العديد من 

الأدوار املهمة يف الدماغ واجل�سم.

نا�سا متّول اأبحاثا 
للعثور على حياة 
ذكية يف الف�ساء

الأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأعلنت 
مبلغ  ت��خ�����س��ي�����ض  ع���ن  "نا�سا" 
على  اأمريكي  دولر  اآلف   287
للتمديد،  ق��اب��ل��ة  ع���ام���ني،  م����دار 
ل���ت���م���وي���ل الأب������ح������اث اخل���ا����س���ة 
للحياة  اأ�����س����ك����ال  ع����ن  ب��ال��ب��ح��ث 

الذكية يف الف�ساء.
لنا�سا  الإع�����الن اجل��دي��د  وي���اأت���ي 
بعد اأن ك�سفت ورقة بحثية ن�سرت 
الفلكية"  "الفيزياء  جم��ل��ة  يف 
يكون هناك  قد  اأن��ه  ال�سهر،  ه��ذا 
ع�����س��رات احل�����س��ارات ال��ق��ائ��م��ة يف 
اأن  انتظار  يف  التبانة  درب  جمرة 

يتم العثور عليها.
ووف�����ق م���ا ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة "يو 
فاإن  توداي" الأمريكية،  اأي  اإ���ض 
مل�ساريع  ���س��ي��خ�����س�����ض  ال��ت��م��وي��ل 
البحث عن حياة يف الف�ساء بناء 
ع��ل��ى امل���وؤ����س���رات ال��ت��ق��ن��ي��ة، وهي 
القابلة  ال��ت��اأث��ريات  اأو  اخل��وا���ض 
للقيا�ض، والتي توفر دليال علميا 
ع��ل��ى وج����ود ت��ق��ن��ي��ات م��ا���س��ي��ة اأو 

حالية يف موقع ما.
ال�سحيفة الأمريكية عن  ونقلت 
اأيف لويب، اأ�ستاذ العلوم يف جامعة 
"هارفارد" واأحد امل�ستفيدين على 
املوؤ�سرات  "متثل  ق��ول��ه:  املنحة، 
غريبة  مم��ي��زة  تقنيات  التقنية، 
اأو  منتلكها  ال��ت��ي  ل��ت��ل��ك  �سبيهة 
تت�سمن  وقد  منها.  تقدما  اأك��رث 
هذه املوؤ�سرات تلوث الأجواء من 
اأ�سواء  ���س��ن��اع��ات، ور���س��د  ج����ّراء 
وخ���الي���ا ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة واأق���م���ار 

�سناعية وبنى �سخمة".
ومن جانبه قال اآدم فرانك، اأ�ستاذ 
جامعة  يف  الفلك  وعلم  الفيزياء 
عن  البحث  "مّثل  "روت�س�سرت": 
ح��ي��اة ذك��ي��ة خ����ارج الأر�������ض على 
الدوام حتديا للعلماء، وخ�سو�سا 
يجب  التي  ب��امل��واق��ع  يتعلق  فيما 
تركيز البحث فيها. لقد منحتنا 
عرفنا  ح���ي���ث  ال���ك���ث���ري  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
قابلة  تكون  ق��د  ك��واك��ب  بف�سلها 

لحت�سان احلياة".
"ترتافق  ف������ران������ك:  واأ�������س������اف 
والتي  الطاقة  باإنتاج  احل�سارات 
ي�سدر عنها ملوثات، لذا �سين�سب 
امللوثات  ع��ن  البحث  يف  تركيزنا 

واآثار الألواح ال�سم�سية".

كيف تتخل�ض من دهون 
البطن خالل اأ�سبوعني فقط؟

�إىل  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �ملتبع  �لإغالق  �أدى 
عن  بالتوقف  �حلياة  �أمن��اط  يف  ��ضطر�ب 
غري  �لأطعمة  وزي���ادة  �لريا�ضة  ممار�ضة 

�ل�ضحية.
ز�ئ��د�  وزن��ا  ذل��ك  �ل��ك��ث��ريون ج��ر�ء  و�كت�ضب 

ب�ضبب وجودهم يف �ملنزل �أكرث، وميكن �أن ي�ضاعد 
ت�ضمني بع�ص �لأطعمة يف �لنظام �لغذ�ئي يف �لتخل�ص 

من دهون �لبطن �ملزعجة.
وُتعد دهون �لبطن، و�ملعروفة �أي�ضا با�ضم �لدهون �حل�ضوية، و�حدة 

�خلاليا  لأن  وذل��ك  �ل��ز�ئ��دة،  �لدهون  من  للتخل�ص  �لأماكن  �أ�ضعب  من 
�أكرث �ضعوبة يف فقد�نها وتتطلب  �أنها  ما يعني  �أكرث كثافة،  �لدهنية تكون 

�لكثري من �لتغيري�ت يف �لنظام �لغذ�ئي وكذلك ممار�ضة �لريا�ضة.
�لغذ�ئي  نظامك  يكون  �أن  يجب  �ل��وزن  لفقد�ن  �أن��ه  �لنا�ص  معظم  ويعرف 
�أقل  حر�رية  �ضعر�ت  ��ضتهالك  يعني  وهذ�  �حلر�رية.  �ل�ضعر�ت  منخف�ص 
منخف�ضة  �لأطعمة  وتناول  �لغذ�ئي  �لتمثيل  وزيادة  �جل�ضم.  يحرقه  مما 

يف  ت�ضاعد  �أن  ميكن  �لتي  �لطرق  بع�ص  �ضوى  لي�ضت  �حلر�رية  �ل�ضعر�ت 
�لتخل�ص من دهون �لبطن، بينها:
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات نهيان مبارك 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي توقع اأربع مذكرات تفاهم عن ُبعد
لتنمية وتطوير قطاع زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور و�لبتكار �لزر�عي

حديقة احليوانات بالعني حتتفي بيوم الزرافة العاملي

دفاع مدين �أبوظبي 

ا للحرائق  املطابخ االأكرث تعر�سً
و10 اإجراءات توؤمن �سالمتك

•• اأبوظبي - الفجر

مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
جمل�ض  رئي�ض  الت�سامح،  وزي��ر  نهيان  اآل 
اأمناء جائزة خليفة لنخيل التمر والبتكار 
للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  وقعت  ال��زراع��ي، 
ُبعد- مع عدد  تفاهم -ع��ن  اأرب��ع مذكرات 
بهدف  واجلمعيات  الدولية  املنظمات  من 
تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف املنطقة العربية. 
ج�����رت م���را����س���م ال���ت���وق���ي���ع ع����ن ُب���ع���د من 
خ�����الل م��ن�����س��ة ال���ت���وا����س���ل الف���رتا����س���ي 
اأم�ض الأحد   )Microsoft teams(
اأمني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  بح�سور 
ع���ام اجل���ائ���زة م��ع ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ر�سا 
�سبلي اخلوالدة مدير عام احتاد موؤ�س�سات 
ال���ب���ح���وث ال���زراع���ي���ة يف ال�������س���رق الأدن�����ى 
 ،)AARINENA( اأفريقيا  و�سمال 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ح��داد  اأن��ور  واملهند�ض 
اأحمد  والدكتور  الأردن��ي��ة،  التمور  جمعية 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  قنيف  ع��ل��ي 
فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية، وال�سيد 
�سالح الدين النفيدي مدير عام جمموعة 
ال�سودان،  جمهورية  يف  الزراعية  النفيدي 
وال�سيد جون كري�ستوف هرني مدير عام 
الأخ�����س��ر يف جمهورية  ال�����س��اح��ل  م���ب���ادرة 

ال�سنغال.
اأوا�سر  تعزيز  اإىل  تهدف  الأوىل:  املذكرة 
والتدريب،  البحثية  امل��ج��الت  يف  التعاون 
مل�ساريع  وم���ق���رتح���ات  درا�����س����ات  واإع��������داد 
م�سرتكة يف جمالت تنمية املجتمع املحلي 
والإ�سالح الزراعي والتنمية الريفية على 
توفري  م��ع  والإق��ل��ي��م��ي  ال��وط��ن��ي  امل�ستوى 
اخلدمات ال�ست�سارية الفنية والقت�سادية 
الهتمام  ذات  الأم���ور  يف  التقني  وال��دع��م 

امل�سرتك. 
اأوا�سر  تعزيز  اإىل  تهدف  الثانية:  املذكرة 
وتبادل  ال����زراع����ي  ال���ت���دري���ب  يف  ال���ت���ع���اون 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  واملعرفة  اخل��ربات 
واملتعلقة بنخيل التمر والبتكار الزراعي. 
الأردن����ي����ة وجمعية  ال��ت��م��ور  ب���ني ج��م��ع��ي��ة 

فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية والأمانة 
ت��ت��وىل م�ساعدة  ل��ل��ج��ائ��زة ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة 
ال�ست�سارية  اخلدمات  وتوفري  الطرفني، 
ال��ف��ن��ي��ة وال���دع���م ال��ت��ق��ن��ي يف الأم�����ور ذات 
الأفكار  تبادل  وتعزيز  امل�سرتك  الهتمام 

واخلربات، وت�سجيع الأن�سطة امل�سرتكة.
التعاون  اإىل  ت���ه���دف  ال���ث���ال���ث���ة:  امل����ذك����رة 
الزراعية  النفيدي  جمموعة  ب��ني  املهني 
العامة  والأم����ان����ة  ال�������س���ودان  ب��ج��م��ه��وري��ة 
البنية  ت��ط��وي��ر  ي�����س��اه��م يف  ل��ل��ج��ائ��زة مب���ا 
ال��ت��م��ر و�سناعة  ن��خ��ي��ل  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
بالإ�سافة  ال�سودان،  جمهورية  يف  التمور 
املتخ�س�سة  وامل���ع���رف���ة  اخل����ربة  ن��ق��ل  اإىل 
وت�سنيع  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  يف جم��ال 
التمور الفاخرة. مبا يحقق الأمن الغذائي 
با�ستخدام  والريفية  ال��زراع��ي��ة  والتنمية 
ل�سالح  امل�����س��ت��ط��اع،  ق����در  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م��ا، 
حملياً  وامل�ستهلكني  والباحثني  امل��زارع��ني 

واإقليمياً وعاملياً.
التعاون  اإىل  ت���ه���دف  ال���راب���ع���ة:  امل����ذك����رة 
ال�����س��اح��ل الأخ�سر  امل�����س��رتك م��ع م���ب���ادرة 
يف ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ن��غ��ال م��ن اأج����ل متكني 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي م��ن ا���س��ت��خ��دام تقنيات 
البتكار الزراعي يف كفاءة ا�ستخدام املوارد 
املتجددة،  الطاقات  منظومة  ع��رب  املائية 

املجتمعات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  على  وال��رتك��ي��ز 
املحلية لإعادة التوازن والبناء اليكولوجي 
باملحيط احليوي. وقال اأمني عام اجلائزة: 
ياأتي  ُبعد  التفاهم عن  توقيع مذكرات  اإن 
الإجراءات  بكافة  اجلائزة  التزام  اإط��ار  يف 
الح���رتازي���ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار فريو�ض 
على  ج��دي��د  ودل���ي���ل  كوفيد19،  ك���ورون���ا 
اجلائزة  حققتها  التي  العالية  امل�سداقية 

يف تنمية قطاع نخيل التمر على امل�ستوى 
بف�سل  وال�������دويل.  والإق���ل���ي���م���ي  ال��وط��ن��ي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  توجيهات 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

ال����داع����م الأول  ال���رئ���ا����س���ة،  �����س����وؤون  وزي�����ر 
ومتابعة  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل  ل��زراع��ة 
معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

الت�سامح، رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة.

•• العني - الفجر

مبنا�سبة اليوم العاملي للزرافة الذي يوافق 21 يونيو من كل عام احتفت 
حديقة احليوانات بالعني بجهودها التي تقدمها حلماية هذا احليوان الذي 
يهدد النقرا�ض ف�سائل متنوعة منه، ومن اأ�سهرها ف�سيلة روث�ست�سيلدز 
القائمة  اأدرج��ت �سمن  بالنقرا�ض حيث  املهددة  الأن��واع  تعترب من  التي 
له من خطر  تتعر�ض  ملا  الطبيعة نظراً  العاملي ل�سون  احلمراء لالحتاد 
الب�سري اجلائر و تقل�ض موؤائلها يف الطبيعة.  ال�سيد  النقرا�ض نتيحة 
و يعد الواحد و الع�سرين من يونيو هو "يوم النقالب ال�سيفي" والذي 
يعترب اأطوال اأيام ال�سنة، ليكون اأي�ساً يوم الزرافة العاملي، وذلك يف اإ�سارة 

اىل العالقة مع اأطول احليوانات اللبونة على الياب�سة.
فرداً   16 حالياً  حتت�سن  بالعني  احليوانات  حديقة  ب��اأن  بالذكر  اجلدير 

 25 من الزراف من ف�سيلة رو�ست�سيلذر حيث  تبلغ اأكرب الزرافات عمراَ 
عاماَ يف احلديقة، و �سعت اإدارة حديقة احليوانات بالعني اإىل توفري البيئة 
والرعاية  الإدارة  عوامل  كافة  توفري  و  الأم  بيئتها  مع  واملوائمة  املنا�سبة 

للزراف وفقا ملعايري عاملية.
وتقدم احلديقة العديد من التجارب التعليمية والرتفيهية جلميع اأفراد 
ف��ري��دة م��ن نوعها م��ع ه��ذا احل��ي��وان املميز  العائلة وذل���ك خللق جت���ارب 
الإفطار  ال��زراف وجتربة  اإطعام  التجارب جتربة  اأه��م هذه  واملذهل ومن 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  يعي�ض جتربة  اأن  ال��زائ��ر  ي�ستطيع  ال���زراف، حيث  م��ع 
وال�ستماع اإىل الق�س�ض املمتعة والرثية من مربي الزراف والطالع على 

جهود احلديقة يف حماية احلياة الربية.
وق���ال حم��م��د ال��ف��ق��ري رئ��ي�����ض وح���دة احل��ي��وان��ات ذات احل��اف��ر يف حديقة 
"توفر حديقة احليوانات بالعني العديد من التجارب  احليوانات بالعني 

�سمن  خمتلفة  م��ع��ار���ض  ث��الث��ة  يف  ال����زراف  م��ع  والرتفيهية  التعليمية 
ال���زراف �سمن منطقة  اإط��ع��ام  الأف��ري��ق��ي، معر�ض  املعر�ض  احلديقة هي 
�سحاري العامل ويف منطقة ال�سفاري. حيث اأن الزراف يف كل من منطقتي 
اأنواع  م��ن  متنوعة  جمموعة  م��ع  يتواجد  وال�سفاري  الأف��ري��ق��ي  املعر�ض 
احليوانات الأفريقية." واأ�ساف: "توفر كافة معار�ض الزراف بيئة مميزة 
وتقوم  و  فيها احليوان  يعي�ض  التي  الطبيعية  املوائل  اإىل  تكون  ما  اأق��رب 
والإدارة  وال�سلوكية  الغذائية  الح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  احلديقة 

ال�سحية مبا ين�سجم مع اأعلى املعايري العاملية يف هذا املجال."
حماية  اإىل  الراهنة  ال��ظ��روف  ظل  يف  بالعني  احليوانات  حديقة  وت�سعى 
احلياة الربية واحلفاظ عليها من خالل تقدمي خدمات الرعاية ال�ساملة 
�سمن اأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة وحتت اإ�سراف اأطباء وخمت�سني يف 

جمالت رعاية احلياة الربية الطبيعية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأو�سحت الإدارة العامة للدفاع املدين- اأبوظبي 
ت��ع��دُّ م��ن الأم���اك���ن الأك����رث تعر�سا  امل��ط��اب��خ  اأن 
بكافة  الإمل����ام  الإه���م���ال وع���دم  ب�سبب  ل��ل��ح��رائ��ق 
حلماية  اتخاذها  ال��واج��ب  الوقاية  ا���س��رتاط��ات 

الأرواح واملمتلكات.
ودع���ت الأ���س��ر اإىل ���س��رورة الل��ت��زام ب��ع��دم ترك 
والبتعاد  الطبخ  اأث��ن��اء  طويلة  لأوق���ات  املطبخ 
وتنظيف  ال�ستعال  �سريعة  املالب�ض  لب�ض  ع��ن 
والأتربة،  الزيوت  والأ�سطح من  ال�سفط  مراوح 
واإبعاد جميع املواد القابلة لال�ستعال عن مناطق 
ال��ط��ب��خ، وفح�ض مت��دي��دات ال��غ��از وال��ت��اأك��د من 
ال��ذه��اب اىل النوم،  اإغ����الق ال���س��ط��وان��ات ق��ب��ل 
وف�����س��ل الأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ح���ال���ة عدم 

ا�ستخدامها واإبعاد الطفال عن مناطق الطبخ، 
وتركيب  كا�سف احلرارة وكا�سف الغاز يف املطبخ، 
وال��ت��اأك��د م��ن وج����ود ت��ه��وي��ة طبيعية ك��اف��ي��ة يف 
املطبخ والتاأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية 

للموا�سفات املحلية املعتمدة.
واأك�����دت اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ت��وع��ي��ة الأ����س���ر م���ن خالل 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز وعي 
حدوثها  املمكن  احل��رائ��ق  اأن���واع  بكافة  املجتمع 
امل�ستخدمة  الإط��ف��اء  اأدوات  وم��ع��رف��ة  امل��ن��زل  يف 
لإخمادها وو�سع خطة طوارئ مت�سمنة كيفية 
املنزلية يف حال  الأ�سرة والعمالة  اأف��راد  ت�سرف 
اأف��راد الأ�سرة ليقوم  اأحد  حدوث حريق وتعيني 
بعملية تنبيه واإيقاظ واإخالء الأطفال وامل�سنني 
لتفادي  الطوارئ  حالة  خالل  الهمم  واأ�سحاب 

وقوع حوادث احلريق. 

تق�ضي طرق �لإب�ضار
فعالية افرتا�سية جتمع القيمني 

الفنيني على املعر�ض وامل�ساركني فيه
الرقمي  اأر�سيفه  اإط��الق  عن  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  اأعلن 
الثالث واخلا�ض مبعر�ض "طرق الإب�سار"، والذي ياأتي كجزء من �سل�سلة 
الفعاليات الفنية الفرتا�سية بعنوان "تق�سي: اأر�سيفات ولقاءات"، والتي 
تت�سمن جمموعة من ع�سر فعاليات واإ�سدارات اأر�سيفية �ستتيح للمتابعني 
واملهتمني فر�سة ا�ستك�ساف معار�ض رواق الفن ال�سابقة، وفق جدول عر�ض 

متجدد �سيجري حتميل مواده كل اأ�سبوعني خالل ف�سل ال�سيف.
خالل  من  معر�ض  بكل  اخلا�ض  الأر�سيف  باإطالق  الفن  رواق  و�سيحتفي 
و�ستجمع  ال��ث��الث��اء  غ���دا  ف��ي��ه  امل�����س��ارك��ني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ع  جل�سة  ا�ست�سافة 
الفعالية الفنية املميزة القيمني الفنيني �سام بردويل وتيل فلرات، مع لوما 
�سالمة مديرة موؤ�س�سة بوغو�سيان، ومايا األي�سون رئي�سة القيمني الفنيني 
لدى جامعة نيويورك اأبوظبي واملدير التنفيذي لرواق الفن، ل�ستك�ساف 
كل  يتنا�سب مع  املعر�ض مبا  ت�سور  اإع��ادة  الفنيني  القيمني  ا�ستطاع  كيف 

دولة عر�ض فيها.

تخفيفًا من �لأعباء عن �لأ�ضر يف �لظروف �لر�هنة
الكلية الربيطانية التطبيقية يف اأم القيوين 

تقدم منحًا كلية وجزئية للطلبة اجلدد
•• اأم القيوين-الفجر:

اأم القيوين عن تقدمي منح كلية  اأعلنت الكلية الربيطانية التطبيقية يف 
اإليها،  بالنت�ساب  ال��راغ��ب��ني  العامة  الثانوية  خريجي  للطلبة  وجزئية 
وذلك مراعاة للظروف الراهنة، وتاأثر العديد من العائالت بتبعات تف�سي 

فريو�ض" كوفيد19-".
وذكرت الكلية اأنه جرى فتح باب الت�سجيل للعام الدرا�سي الأكادميي اجلديد 
2020-2021، اأمام الطلبة الناجحني يف امتحانات الثانوية العامة من 
مواطنني ومقيمني، حيث ميكنهم الت�سجيل عرب املوقع اللكرتوين للكلية 

.  www.acuq.ae
هند�سة  ال��ت��ال��ي��ة:  التخ�س�سات  التطبيقية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الكلية  وت�����س��م 
امليكانيكا،  هند�سة  الكهرباء،  هند�سة  ال�سطناعي"،  "الذكاء  الربجميات 

هند�سة علوم احلا�سوب، الهند�سة املعمارية، والهند�سة املدنية.
و �سيتاح للطلبة املنت�سبني للكلية الدرا�سة ملدة 3 �سنوات يف الدولة و ل�سنة 
�سيفيلد  �سراكات مع جامعة  الكلية  لدى  املتحدة، حيث  اململكة  واح��دة يف 

هالم و جامعة تي�سايد الربيطانيتني.
جتذب  اأن  يف  القيوين  اأم  يف  التطبيقية  الربيطانية  الكلية  جنحت  وق��د 
الطلبة لاللتحاق بها بف�سل التطور التعليمي والأكادميي امل�ستمر بها عرب 
ال�ستعانة باأف�سل الكوادر التعليمية وتوفري فر�ض الإبداع والبتكار اأمام 

الطلبة، مع العتماد على التكنولوجيا املتقدمة والدرا�سات التطبيقية.
والتطوير  البحث  على  والتطبيقية  الأكادميية  درا�ستها  يف  الكلية  وتركز 
 " ، واإط��الق امل�ساهمات التقنية وابتكار الأجهزة املتطورة على غرار جهاز 
تنف�ض  كاأول جهاز  ابتكاره وتطويره موؤخراً  اأعلنت عن  اأمل" الذي  ن�سمة 
ا�سطناعي يعمل بتقنية الذكاء ال�سطناعي للحد من تف�سي وباء فايرو�ض 
متاثلهم  �سرعة  و  امل�سابني  وم��ع��اجل��ة   "-19 كوفيد  امل�ستجد"  ك��ورون��ا 
لل�سفاء.  وثمنت الكلية الربيطانية التطبيقية يف اأم القيوين جهود دولة 
الإمارات يف دعم ا�ستمرارية املنظومة التعليمية ، واتخاذ القرارات الالزمة 

التي من �ساأنها اأن ت�سهل على الطلبة التكيف مع الظروف الراهنة .
 ،2017 عام  القيوين  اأم  يف  التطبيقية  الربيطانية  الكلية  تاأ�س�ست  وقد 
وتهدف اأن ت�سبح الكلية الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ودول 
العلوم  يف  وم��وؤه��الت  برامج  تقدمي  خ��الل  اخلليجي من  التعاون  جمل�ض 
الأول  اخليار  تكون  اأن  تهدف  اأنها  كما  وغ��ريه��ا،  والهند�سية  التطبيقية 
التطبيقية  ب��راجم��ه��ا  خ���الل  م��ن  واع���د  م�ستقبل  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  للطلبة 
املوؤ�س�سات  اأرفع  الكلية بجهد مع  و�سراكاتها، ولتحقيق هذا الهدف عملت 
 " جامعة  م��ع  �سراكة  وحتقيق  املتحدة  اململكة  يف  التطبيقية  التعليمية 
�سيفيلد هالم" و جامعة تي�سايد يف اململكة املتحدة لتقدمي برامج عالية 

اجلودة يف املنطقة يف جمال الهند�سة.
القيوين على تطوير هذه  اأم  التطبيقية يف  الربيطانية  الكلية  تعمل  كما 
وتعزيز  املتحدة،  اململكة  يف  ه��الم  �سيفيلد  جامعة  �سريكتها  مع  العالقة 
العالقة بقوة من خالل تاأ�سي�ض حرم جامعي بكامل م�ستلزماته ومرافقه 

يف اإمارة اأم القيوين يف امل�ستقبل القريب.
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مع �رتد�ء �لكمامة ل�ضاعات طويلة متتالية خا�ضة �لأ�ضخا�ص 
�لذين ل ي�ضتطيعون �لعمل من دونها، قد تظهر على �لوجه 
فما  �لب�ضرة..  وتهيج  �لحمر�ر  مثل  �جلانبية  �لآثار  بع�ص 

�حلل؟
نقدم هنا كيفية �حلد من �ل�ضرر �لذي يطال �لب�ضرة نتيجة 
�نت�ضار  ملحاربة  و�ضيلة  �أف�ضل  باعتبارها  �لكمامة  ��ضتعمال 

فريو�ص كورونا �مل�ضتجد �مل�ضبب ملر�ص )كوفيد-19(.

ن�سرته  الذي  تقريرها  يف  فيرتي،  جو�ستني  الكاتبة  تقول 
انت�سار  ب��داي��ة  منذ  اإن���ه  الفرن�سية،  )ل��وف��ي��غ��ارو(  �سحيفة 
الطبية طوال  الأق��ن��ع��ة  ال��ك��ث��ريون لرت���داء  ا�سطر  ال��وب��اء 

اليوم، ولكنهم لحظوا تاأثريها على ب�سرتهم.
وي��ع��ت��م��د ج���زء ك��ب��ري م��ن ���س��ك��ان ال��ع��امل الأق��ن��ع��ة الطبية 
كو�سيلة للحماية من فريو�ض كورونا واحلد من انت�ساره. 
وقد يكون ارتداء القناع لوقت ق�سري مقبول، ولكن ي�سبح 

الأمر �سعبا بالن�سبة ملن يعملون به طوال اليوم.
نغطيها  ل  التي  اجل�سم  اأج���زاء  من  الوجه  ب�سرة  اأن  ومب��ا 
عادة، يوؤدي ارتداء القناع اإىل تفاعل الب�سرة وتكون مظاهر 

ذلك خمتلفة ومتعددة.

حب�ص �لب�ضرة
التوا�سل  ع��ل��ى م���واق���ع  الأ����س���خ���ا����ض  ال��ع��دي��د م���ن  ي���ذك���ر 
الجتماعي انزعاجهم من ارتداء القناع دون نفي فائدته. 
وبعيدا عن النزعاج التنف�سي الذي ي�سعر به البع�ض، على 
تاأثريا على  ال�سعور باحلرارة وغريها، فاإن للكمامة  غرار 

الب�سرة مثل احمرار وظهور بثور �سغرية.
)التهيج  اأن  دي��ب��ولن  م��اري  التجميل  اخت�سا�سية  وت��رى 
والرطوبة  احل�����رارة  ب�سبب  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  وان��ت�����س��ار  واحل��ك��ة 
العادة  ل��ه��ذه  منطقية  نتائج  كلها  التنف�ض،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

اجلديدة(.
وبح�سب الطبيب غوتييه دوات، فاإنه من ال�سروري التمييز 
بني الأ�سباب والعواقب، م�سريا اإىل اأنه )حتى لو اأن هناك 

عددا قليال من الدرا�سات حول هذا املو�سوع، فاإن رد الفعل 
الرئي�سي للب�سرة هو التهيج الذي يظهر يف نقاط الت�سال 

بالقناع(.
تهيج خفيف مثل فرط  ي��ح��دث  م��ا  ع���ادة  اأن���ه  دوات  واأك���د 
احل�سا�سية والحمرار واحلكة اأو جفاف الب�سرة، م�سريا اإىل 
اأن امل�ساكل تتفاقم نتيجة )حب�ض الب�سرة( الذي يوؤدي اإىل 
تتطور  اأن  )ميكن  لذلك  ونتيجة  اجللد،  وترقق  الرطوبة 
اأو  ال�سباب  م�سبقا مثل حب  امل��وج��ودة  اجللدية  الأم��را���ض 

اأو التهاب اجللد الدهني(، ول يجب جتاهل  ال��وردي  الُعّد 
التوتر والقلق املرتبطني بالو�سع اجلديد.

ونبه الطبيب اإىل اأن ارتداء القناع لفرتات طويلة وب�سكل 
متكرر قد يزيد من خطر الإ�سابة بالإكزميا التالم�سية، 
اجللد  اح��م��رار  اأعرا�سها  وم��ن  اجللد  ت�سيب  حالة  وه��ي 
هذا  ويحدث  واحل��رق��ان،  احلكة  اإىل   بالإ�سافة  وتق�سره، 

نتيجة تعر�ض حاجز الب�سرة لتلف ب�سبب مواد مهيجة.

�أقنعة جر�حية �أو قما�ضية؟
الآث���ار اجلانبية من  ه��ذه  املمكن احل��د من  ولكن هل من 
خالل اختيار نوع القناع الذي نرتديه؟ يجيب دوات يف هذا 
للب�سرة  الأف�سل  القطنية هي  )الأقنعة  اأن  موؤكدا  ال�سدد 

اإذا كانت تلبي معايري احلماية(.
بها  ال��ت��داب��ري ين�سح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اإن  وي��ق��ول دوات 
ال��ق��ن��اع، على  الأط��ب��اء للحد م��ن الآث���ار اجلانبية لرت���داء 
غرار منح الوجه بع�ض الوقت ليتنف�ض خالل تغيري القناع 
كل اأربع �ساعات، اأو م�سح الوجه بالقليل من املياه احلرارية، 

ثم ترك الب�سرة جتف قليال قبل اإعادة القناع.

كرميات �حلماية
ا�ستخدام  ال��ب�����س��رة  مل��ن��ع تهيج  ال��ط��رق الأخ����رى  ب��ني  وم���ن 
العالجات التجميلية اجللدية. ويف هذه احلالة، قد يكون 
تكييف روتني العناية بالب�سرة اخلا�ض بك مفيدا من اأجل 

توفري مزيد من احلماية.
احلماية  بتوفري  دي��ب��ولن  التجميل  اخت�سا�سية  وتن�سح 

الالزمة لكل نوع ب�سرة، على غرار عمل طبقة خفيفة من 
كرمي العناية على الب�سرة الدهنية قبل ارتداء القناع. اأما 
فين�سحون  احل�سا�سية،  مفرطة  الب�سرة  ذوو  الأ�سخا�ض 

بكرميات حماية توفر لهم طبقة عازلة.
�ساعة  ن�سف  قبل  مرطب  ك��رمي  بو�سع  الأط��ب��اء  ويو�سي 
الوقت  الب�سرة  ملنح  وذل���ك  ال��ق��ن��اع،  ارت���داء  م��ن  �ساعة  اإىل 

لمت�سا�ض الكرمي ب�سكل جيد.
املناطق  على  احلماية  ك��رمي  بو�سع  )ين�سح  دوات  وح�سب 

احل�سا�سة يف الوجه. كما اأنه ميكن ا�ستخدام كرمي ترميم 
اخلاليا على املناطق التي تعاين من اآثار جانبية(.

ويف جميع احلالت، من ال�سروري اتباع روتني يومي �سارم، 
يتعلق  اأما فيما  الب�سرة.  لنوعية  واختيار كرميات منا�سبة 
بكرميات الوقاية من ال�سم�ض فهي غالبا ما تكون دهنية ما 
يوؤدي اإىل متدد م�سام الب�سرة، لذلك ميكن ال�ستغناء عنها 
عند ارتداء القناع. ومع ذلك، ل يجب جتاهل املناطق غري 

املغطاة بالقناع.

نتيجة �رتد�ئها ل�ضاعات طويلة..

الكمامة.. كيف حتمي نف�سك من اثارها اجلانبية 

والتقيوؤ  ال��غ��ث��ي��ان  ي���ب���داأ  ال���ث���ال���ث  الأ����س���ب���وع  يف 
من  ون��ف��ور  متكرر  تبول  م��ع  ب��الإره��اق  وال�سعور 
وال�سابع  ال�ساد�ض  الأ�سبوع  ويف  الأطعمة،  بع�ض 
يزداد  الثامن  امل��زاج��ي��ة، ويف  ال���س��ط��راب��ات  ت��اأت��ي 
املغ�ض وح��رق��ة امل��ع��دة والن��ت��ف��اخ و���س��داع ودوايل 

ال�ساقني... و�سيق التنف�ض.

�أ�ضباب �ضيق �لتنف�ص:
يف الثالثة الأ�سهر الأوىل يرتفع احلجاب احلاجز 

مبقدار 4 �سم، ما ي�ساعد الرئة على ملء الهواء، 
زي��ادة هرمون الربج�سرتون ي�ساعد على  اأن  كما 
اأ�سهر  ط��وال  ت��زداد  كميته  لأن  بال�سيق؛  ال�سعور 

احلمل.
ويف ال��ث��ل��ث ال���ث���اين ي��ح��دث ب��ع�����ض ال��ت��غ��ريات يف 
الدم  كمية  ت���زداد  حيث  القلب؛  وظ��ائ��ف  طريقة 
ب�سكل كبري، ما ي�سطر القلب ل�سخ كميات اأكرب 
من الدم، وبالتايل �سعوبة حتريك هذا الدم من 

خالل اجل�سم اإىل امل�سيمة.

الذي  الرحم  تو�سع  ب�سبب  التنف�ض  �سيق  يحدث 
ي���زداد يف الأ���س��ه��ر ال��ث��الث الأخ����رية م��ن احلمل؛ 
حيث اإن ال�سغط يزداد على الرئتني؛ كونه يحد 
من قدرتهما على التو�سع يف كل نف�ض، ما يوؤدي 

اإىل زيادة �سدة �سيق التنف�ض وتكراره.
التنف�ض  ي�سبح  قد  الأخ���رية  الأ�سهر  الثالثة  يف 
اأ�سهل اأو اأكرث �سعوبة؛ اعتماداً على مو�سع راأ�ض 
وقد  وال��ه��ب��وط...  التقلب  ي��ب��داأ  اأن  قبل  اجلنني 
فيزيد  احل��اج��ز  احل��ج��اب  ع��ل��ى  اجل��ن��ني  ي�سغط 

التنف�ض �سعوبة.
اأن كرب حجم اجلنني داخ��ل الرحم، ي�سغط  كما 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة احل���ج���اب احل���اج���ز ع��ن��د احلامل 
فت�سعر ب�سيق و�سعوبة يف التنف�ض، اإ�سافة اإىل اأن 
زيادة ن�سبة ال�سائل املحيط باجلنني ي�سغط على 
التنف�ض  على  القدرة  وي�سعف  العلوية،  املنطقة 

ال�سليم.
ب�سكل  الرحم  حجم  من  يزيد  بتواأمني  واحلمل 
واأحياناً  التنف�ض،  يف  �سيقاً  ي�سبب  ما  م�ساعف؛ 
نف�سية  ا�سطرابات  اأو  ع�سبية  مل�ساكل  التعر�ض 
التي غالباً ما ترافق مراحل احلمل...توؤثر على 

تنف�ض احلامل و�سيقه.
احلامل  ل��دى  التنف�سي  اجل��ه��از  وج��ود مر�ض يف 
الق�سبة  التهابات  اأو  التح�س�سي،  ال�سعبي  كالربو 
الربوجي�سرتون  ه���رم���ون  ون��ق�����ض  ال���ه���وائ���ي���ة، 
الدماغ... التنف�ض يف  امل�سوؤول عن حتفيز مراكز 

من الأ�سباب اأي�ساً.
احلامل  قيام  بعد  يحدث  التنف�ض  �سيق  اأن  كما 

مبهام روتينية مثل ت�سلق ال�سالمل ومهام املنزل 
اليومية، اإ�سافة لنمو الرحم.

 
طرق �لعالج:

عليك مبمار�سة الأعمال اليومية بحركة بطيئة، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اجل�����س��د  ن������داءات  اإىل  وال����س���ت���م���اع 

بال�سرعة.
اجل��ل��و���ض ب�����س��ورة ���س��ل��ي��م��ة؛ رف���ع ال��ظ��ه��ر ب�سكل 
لل�سماح  اخللف  اإىل  الكتفني  اإ�سناد  مع  م�ستقيم 
بالتمدد امل�ساعف؛ للح�سول على الكمية الكافية 

من الأوك�سجني.
لرفع  ال��ن��وم  خ��الل  اإ���س��اف��ي��ة  بو�سائد  ال�ستعانة 
منطقة الراأ�ض والرقبة لتح�سني عملية التنف�ض، 

وتخفيف �سغط الرحم على املنطقة العلوية.
ت����زداد اأع���را����ض ���س��ي��ق ال��ت��ن��ف�����ض ����س���وءاً م��ع اأكرث 
م��ن 30 يف امل��ائ��ة م��ن ال��ن�����س��اء امل�����س��اب��ات بالربو 
ال�سروري  اأنه من  خالل فرتة احلمل، وتذكري 
اأث��ن��اء مو�سمها  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ق��اح  احل�����س��ول على 

خالل فرتة احلمل.
ت�ستد  ح��ني  ف����وراً؛  الطبيب  اإىل  ال��ذه��اب  عليك 
مع  ����س���وءاً  وي�����زداد  التنف�ض  يف  ب�سيق  اإ���س��اب��ت��ك 

الوقت؛ 
حيث تت�سارع الأنفا�ض والنب�ض، ت�سعرين بوجود 
اأمل يف ال�سدر عند التنف�ض، تلون حول العينني اأو 
اأ�سابع القدمني اأو اليدين باللون الأزرق الباهت، 
�سعال  اأو  ال��وج��ه،  يف  �سحوباً  �ساهدت  اإن  وك��ذل��ك 

م�ستمر م�ساحب بخروج دم.

اأ�سباب �سيق التنف�ض يف اأ�سهر احلمل!
�مل�ضاكل كثرية...تلك �لتي تو�جهها �حلامل يف حملها مثل: �حتبا�ص �ل�ضو�ئل و�ل�ضد�ع 
ول  وطبيعية  �ضائعة  حالة  �لتنف�ص  و�ضيق  وغريها،  �لوزن  وزيادة  و�لدو�ر  و�لغثيان 
�أول �ضهر وكذلك  �أو على �جلنني معًا، وهي تزد�د يف  �أي خطورة  على �حلامل  ت�ضكل 

�آخر �ضهر من �حلمل...
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العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 250/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/822 جتاري كلي

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : يو�سف ح�سن عي�سى اجلالف - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

ومدير/اي�سوفوم  ال�سخ�سية  ب�سفته   - ك��ري��دي��ه  في�سل  �سعدالدين   -1  : اإعالنهما  امل��ط��ل��وب 
للمنتجات الهند�سية )�ض ذ م م( 2- �سركة م�سنع املواد العازلة للحرارة والتربيد ذات م�سوؤولية 
�سفته   - دب��ي  م(  م  ذ  �ض  الهند�سية  للمنتجات  )اي�سوفوم  �سركة  يف  �سريكة  ب�سفتها   - حم��دودة 

بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/822 جتاري كلي بتاريخ 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة  املوافق 2020/6/30  الثالثاء  2020/1/17  وحددت لها جل�سه يوم 
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 650/2020/300 ا�شتئناف مدين  

مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/344 مدين كلي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعالن : بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - فرع دبي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- اأ�سيب عبداهلل كيكيبورام عبداهلل 2- �ساثي�ض فالوبارامبان �سداناندان 
3- يا�سر عمران حممد �سليم  4- جولدن دي�سك لالأملونيوم - �ض ذ م م  5- اجمل لتجارة مواد 

البناء - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/344 مدين كلي بتاريخ 
2020/6/4 م  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/7/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 572/2020/300 ا�شتئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 280/2019 مدين كلي 

والق�ساء للم�ستاأنفة بكافة طلباتها الواردة بالئحة دعواها 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعالن : �سو�سن ح�سن خليفة احلبي�سي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- وداد بنفار�ض - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/280 مدين 
كلي  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/6/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 3332/2019/315 ا�شتئناف عمايل  
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 7679/2019 

عمايل جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإع��الن : ع��الء حممود حممد حممد احمد  - �سفته بالق�سية : 
 - م(  م  ذ  )���ض  للمقاولت  الدائم  ال�سروق   -1  : اإعالنه  املطلوب   ، م�ستاأنف 
�سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول حمل الإقامة.  مو�سوع الإعالن 
: وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2020/7/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2513/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3338 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )121376 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- بدر اأحمد عبداهلل احمد املرزوقي - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )121376( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3723/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4492/2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )200228.13 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك دبي الإ�سالمي �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
بالق�سية : منفذ  اإعالنه : 1- نا�سر علي حممد �سادق - �سفته   ، املطلوب  التنفيذ 

�سده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )200228.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2528/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1831/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )817750.76 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : احمد مر�سى لالعمال الفنية )�ض ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة �سيدكو للمقاولت العامة )�ض ذ م م( فرع دبي 

2- �سركة �سيدكو للمقاولت العامة - ذ م م - فرع ابوظبي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )817750.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3486/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4621 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )107906.78 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإع��الن : بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  - وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- حممد معاذ ريزمى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )107906.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم.  
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3719/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4964/2019 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 331037.53 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ ، املطلوب اإعالنه : 1- جمعه عبيد ح�سن عبداهلل �سريوك البلو�سي - �سفته 

بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )331037.53( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3165/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2077/2019 ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

664407.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ح�سن �سعيد فران - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حكمت حممود فيا�ض -  �سفته بالق�سية : وكيل
فريدون  حممد  حممود  ملالكها  العقارية  للو�ساطة  افينيو�ض  �سركةبروبرتي   -1 اإع��الن��ه��م:  املطلوب 
ال�سخ�ض الواحد - �ض ذ م م 2-امي ا�سماعيل ا�سماعيل 3- خرم ادم حممد ادم  4- حممود حممد طاهر 
فريدون ، 5- ا�ستيكو افينوز للتجارة العامة �ض ذ م م �سابقا  العلى للتجارة العامة �ض ذ م م حاليا - �سفتهم 

بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)664407.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3297/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 332 ل�سنة 2019 جتاري كلي، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 3729872 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- يوين برو لتجارة معدات واأجهزة اآبار النفط )�ض ذ م م(  2-التاج 
الأغذية واخل�سار  امللكي ل�سناعة  التاج  م( 3-�سركة  م  ذ  الأغذية )�ض  امللكي ل�سناعة 

املجففة �ض ذ م م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  - جمهويل حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )3729872( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 530/2015/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/120 جتاري كلي ، والزام املنفذ �سده بان ي�سدد 

لطالبة التنفيذ مبلغ وقدره )290166674( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ال�سركة العربية للطريان - �ض م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ابيار للتطوير العقاري - �ض م ع - ممثله ب�سخ�ض مديرها العام - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقارات املبينة اأدناه : 
1-  عبارة عن قطعة ار�ض - رقم الر�ض 175 - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثالثة 

2-  عبارة عن قطعة ار�ض - رقم الر�ض 85  - املنطقة :  ال�سفوح الوىل
3-  عبارة عن قطعة ار�ض - رقم الر�ض 190 - املنطقة :  ال�سفوح الوىل

4-  عبارة عن قطعة ار�ض - رقم الر�ض 161 - املنطقة :  ال�سفوح الوىل 
5-  عبارة عن قطعة ار�ض - رقم الر�ض 148 - املنطقة :  ال�سفوح الوىل 

وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1288/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3166 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 346752.70 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك م�سر - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زبري مات�سريى كوزهييل عمر عثمان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )346752.70( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5120/2018/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/568 عمايل كلي وامل�ستاأنفة 

بالرقم 2017/845 ا�ستئناف عمايل واملعدل بالطعن العمايل رقم 2018/52 ل�سداد املبلغ املنفذ 
به ل�سالح العامل وقدره =/ 478333 درهم ، ور�سوم تنفيذ احلكم قدرها =/ 5000 درهم ور�سوم 

املحكمة البتدائية قدرها =/ 325 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.
 طالب الإعالن : ن�سوان حممد ح�سني اخل�سلوك - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايه يف �سوليو�سنز - �ض م ح - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على مال املدين لدى الغري لدى �سركة اعمال ال�سحن 
وهي عبارة عن املعدات الكائنة يف مقر املنفذ �سدها وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اإعالن بالن�شر لتقدمي  م�شتندات والتوا�شل مع اخلربة  

بالدعوى رقم 2020/241 جتاري كلي - دبي  
املدعي:اأكيو ميد براكت�س ماجنمنت م.د.م.�س

املدعي عليها:مينا لبز ماجنمنت منطقة حرة ذ.م.م

تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا ح�سابيا بالدعوى اعاله فاإنني ادعوكم  
 manea.atlas@gmail.com للتوا�سل مع اخلبري عرب الربيد الإلكرتوين
ان  الإجراءات على  باقي  وا�ستكمال  لديكم من م�ستندات  لتقدمي ما  به  الإت�سال  او 

يكون ذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخه. 
علما بانه اخلبري �سوف يبا�سر اإجراءات اخلربة وفقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة 
وعليه يرجى اللتزام بالتوا�سل باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�سة بالدعوى اأعاله. 
مانع جكة املن�شوري / اخلبري احل�شابي املنتدب 
 0506112060

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

اعالن انذار عديل بالن�شر
رقم حمرر )2020/1/2927(

املنذرة : كيو اي كون�سرتكت للمقاولت �ض ذ م م - بوكالة املحامي / را�سد بن عرب
�سد املنذر اليها : ام ام ا�ض لالأملنيوم والزجاج - �ض ذ م م 

وميثلها / حممد خمي�ض عتيق غامن - اإماراتي اجلن�سية 
لذلك ، مبوجب الإنذار العديل رقم حمرر 2020/1/53746 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة 
 126.000  .0 وق��دره  التجاري  ابوظبي  بنك  على  امل�سحوب   000083 رقم  ال�سيك  قيمة  �سداد 
درهم )مائة و�ستة وع�سرون الف درهم( واملوقع من / حممد خمي�ض عتيق غامن - اإماراتي 
، وذلك يف خالل خم�سة ايام عمل من تاريخ الع��الن بالن�سر ، وخالف ذلك فاإن  اجلن�سية 
املنذرة �ست�سطراآ�سفة لتخاذ جميع الإجراءات القانونية املتاحة لها للزام املنذر اليها ب�سداد 
املبلغ املطالب به مع الفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة املدنية بالتعوي�ض عما حلقها من اأ�سرار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2866(

رقم املحرر 2020/1/31963
املنذر : مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ملالكه/ د. علي اإ�سماعيل اجلرمن 

�سد : 1( حممد عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم  املنذر اليه الأول ، 2( ابراهيم عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم ، املنذر اليه الثاين ، 3(
ا�سماعيل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم ، املنذر اليه الثالث 

م  والفهيم لال�ستثمارات  م  ذ  القاب�سة  الفهيم  اليهم لتمثيلهم قانونيا ب�سفتهم م��دراء يف �سركة  املنذر  اأوكلو  اليهم قد  املنذر  ان  حيث 
وباري�ض غالريي وال�سركات الخرى التي متلك هذه ال�سركات ح�س�سا فيها ، ومبوجب تلك الوكالت قام املنذر بتمثيل املنذر اليهم  يف 
العديد من الق�سايا. قام املنذر باأداء املهمة املنوطة به على الوجه الأكمل وقد قام مبطالبة املنذر اليهم ب�سرورة �سداد التعاب املهنية 
امل�ستحقة والتي تقدر مببلغ وقدره )16. 7.284.071 درهم( )�سبعة ماليني ومائتني واربعة وثمانون وواحد و�سبعون درهم و�ستةع�سر 
فل�سا( بتاريخ 2020/1/5 وقع املنذر اليهم اإقرار يقرون فيه باإن�سغال ذمة تلك ال�سركات ل�سالح املنذر مببلغ وقدره )16. 7.284.071 درهم( 
، وبهذا  الق�سايا  بكافة  كاأتعاب مهنية عن متثيلهم   واربعة وثمانون وواحد و�سبعون درهم و�ستةع�سر فل�سا(  )�سبعة ماليني ومائتني 
الإقرار تعهد املنذر اليهم  ب�سفتهم ال�سخ�سية ب�سداد هذه التعاب املهنية على �سبيل الت�سامن بتاريخ الإقرار ، طالب املنذر املنذر اليهم 

ب�سداد قيمة تلك التعاب مبوجب الإقرار غال ان املنذر اليهم رف�سوى ال�سداد دون �سند او م�سوغ قانوين. 
لذلك فاإن املنذر يخطر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )16. 7.284.071 درهم( )�سبعة ماليني ومائتني واربعة وثمانون وواحد 
و�سبعون درهم و�ستةع�سر فل�سا( وذلك يف موعد اق�ساه ا�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار قانونا. وغال �سوف ي�سطر ى�سفا لتخاذ 

كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليهم مع حفظ حق املنذر قانونا يف كل ما يرتتب على ذلك من اآثارز 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
يف الدعوى رقم 2019/689 ا�شتئناف عقاري 

املعلن اليه / امل�ستاأنف �سده / حممد عوي�ض جنم حممد جنم الهدى  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ا�ستئناف دبي املوقرة لعمال اخلربة 
املحا�سبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2020/6/30 
وذلك يف متام الثانية ظهرا موعدا لعقد اجتماع الأول للخربة املحا�سبية 
عن بعد وذلك عن طريق تطبيق )zoom( لذا يرجى تثبيت الربنامج 
ويطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا  حل�سور الجتماع املذكور مع 

اإرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو موؤ�س�سة يف

اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبية الأول

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
 اإعــــــالن بالن�شــــر 

اأعمال اخلربة احل�شابية  
يف الدعوى 2020/556 جتاري جزئي 

املدعي عليها / رنا حممد بابر حممد اخرت 
يف  ح�سابيا  خبريا  تعييني  دبي  حمكمة  قرار  علي  وعطفا  اأعاله  للمو�سوع  بالإ�سارة 
الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، يقت�سي 
عليكم او من ميثلكم قانونا مراجعة اخلبرياحل�سابي /م�سعب من�سور عرب و�سائل 
الت�سال التالية )اأمانة حما�سبون قانونيون( - هاتف رقم 2868836-04 ، فاك�ض رقم 
2868837-04 ، الربيد الكرتوين Court@amanacac.ae وذلك يوم ال�سبت 
املوافق 2020/6/28، وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي  يف موعد اأق�ساه �سبعة ايام 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن عرب و�سائل الت�سال املذكورة اعاله وذلك ل�ستالم لتقدمي 

كافة وجميع امل�ستندات مو�سوع الدعوى. 
اخلبري احل�شابي / م�شعب من�شور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
 اإعــــــالن بالن�شــــر 

اأعمال اخلربة احل�شابية  
يف الدعوى 2019/2242 ا�شتئناف جتاري  
امل�ستاأنف �سدها الثانية / �سركة ت�ساملرز الهند�سية املحدودة - ذ م م

يف  ح�سابيا  خبريا  تعييني  دبي  حمكمة  قرار  علي  وعطفا  اأعاله  للمو�سوع  بالإ�سارة 
الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، يقت�سي 
عليكم او من ميثلكم قانونا مراجعة اخلبرياحل�سابي /م�سعب من�سور عرب و�سائل 
الت�سال التالية )اأمانة حما�سبون قانونيون( - هاتف رقم 2868836-04 ، فاك�ض رقم 
2868837-04 ، الربيد الكرتوين Court@amanacac.ae وذلك يوم ال�سبت 
املوافق 2020/6/28، وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي  يف موعد اأق�ساه �سبعة ايام 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن عرب و�سائل الت�سال املذكورة اعاله وذلك ل�ستالم لتقدمي 

كافة وجميع امل�ستندات مو�سوع الدعوى. 
اخلبري احل�شابي / م�شعب من�شور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 340/2019/22 مدين كلي 
وقدره   مبلغ  بالت�سامن  وي�����س��ددوا  يدفعوا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   : ال��دع��وى  مو�سوع 
ال�سداد  وح��ت��ى  مت��ام  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  الفائدة  م��ع  دره��م   99.910.399
والزامهما الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  احتياطيا تعيني خربة حما�سبية لالنتقال  
اىل موقع املدعية ور�سد الخطاء واملخالفات  التي ت�سبب بها ملدعي عليهما احلاقا بال�سرر  
: خلود  : مدعي وميثله  بالق�سية  - �سفته  العقارية  تايجر   : الإع��الن  للمدعية.  طالب 
احمد علي ربيعة ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل ،  املطلوب اإعالنهم : 1- طه حممد 
حممد 2- نبيل حممود امني حممد 3- حممد حمدي احمد احلو�سي - �سفتهم  بالق�سية 
: مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة.  مو�سوع الإعالن : نعلمكم بان املحكمة قررت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله ، اخطاركم بورود تقرير 
امل��واف��ق  2020/6/24  ي��وم الرب��ع��اء  ال��دع��وى وق��د حت��دد جل�سة  املنتدب يف  ال�سيد اخلبري 

ال�ساعة 9.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد للتعقيب على التقرير.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2020/22 مدين كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5262854 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ �سرف اخر �سيك وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإعالن : يا�سر فاروق عبدالباقي حممد زغلول - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك ومدير �سركتني 
باور اك�س�ض لعمال حفر الأ�سا�سات �ض ذ م م  وتوب ترا�ست لل�سفر و ال�سياحية - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : 
مدعى بالتقابل ، املطلوب اإعالنهما : 1- حممد من�سور حممد عبداهلل  املغري - ب�سفته  ال�سخ�سية وب�سفته 
�سريك ومدير �سركتني باور اك�س�ض لعمال  حفر الأ�سا�سات �ض ذ م م  وتوب ترا�ست لل�سفر  وال�سياحية - 
�ض ذ م م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه بالتقابل ، 2- �سركة توب تر�ست لتاأجري اللت واملعدات الثقيلة 
واخلفيفة )ذ م م( - �سفته  بالق�سية : اخل�سم املدخل - جمهويل حمل الإقامة.  مو�سوع الإع��الن : قد 
والر�سوم  دره��م(   5262854( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ �سرف اخر �سيك وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل. )نعلمكم بالدعوى املتقابلة والفرعية(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

حمكمة خورفكان الحتادية ال�شتئنافية
اعالن بالن�شر

يف  ال�شتئناف رقم 2018/171 جتاري 
اىل امل�ستاأنف �سدها الثانية : �سفاء اإبراهيم حممد اإ�سحاق 

نعلمكم بان ال�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة 
حليمة حممد خمي�ض م�سمار  النقبي 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/115 جتاري كلي خورفكان 
والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة   2020/7/16 املوافق   الإثنني  يوم  جل�سة  لنظره  حتدد  قد 
�سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية ال�ستئنافية امام الدائرة املغايرة. لذا فاأنت 
، ويف حالة  اإيفاد من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم من دفاع  اأو  مكلفة باحل�سور 

غيابكم فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا ال�ستئناف لحكام القانون.
 امل�شت�شار/عبداهلل �شليمان ال�شالمي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية ال�شتئنافية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 431/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بالت�سامن والنفراد بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره 
)501.137.929.87( درهم بال�سافة اىل الزامهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )63.850( درهم يوميا من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام وذلك كتعوي�ض عن ال�سرار الفعلية التي تكبدها املدعي نتيجة لمتناع املدعي عليها الوىل 
عن �سداد مبلغ املطالبة وبالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بكافة الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن : م�سرف ابوظبي ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : مدعى 
 املطلوب اإعالنهما : 1- ماجد عبداهلل جمعه ال�سري املهريي 2- حممد عبداهلل جمعه ال�سري - �سفتهما  بالق�سية : مدعي 

عليهما - جمهويل حمل الإقامة. 
 مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بالت�سامن والنفراد بان 
يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )501.137.929.87( درهم بال�سافة اىل الزامهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )63.850( 
درهم يوميا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وذلك كتعوي�ض عن ال�سرار الفعلية التي تكبدها املدعي نتيجة لمتناع 
وامل�سروفات  الر�سوم  بكافة  والثالث  والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  وبالزام  املطالبة  مبلغ  �سداد  عن  الوىل  عليها  املدعي 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/7/12 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   التجاريه 
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العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

تاج املدينة
رخ�سة رقم:CN 1160781   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النبالء لل�سكراب

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1315894 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد �سعيد احمد �سامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد بخيت ال�سيعري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
العني  وفا  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1538101 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل جمعه �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل نا�سر مطر نا�سر ال�سام�سي

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
لوجي�ستيكز  ارت  ال�س�����ادة/اأيال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1150034 

تعديل ن�سب ال�سركاء/اي ايه ال هولدجنز )ميدل اي�ست( ليمتد

 IAL HOLDINGS )MIDDLE EAST(LIMITED من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وايلد بامل اينف�ستمنتز ايه جي

Wild Palm Investments Ag

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سالون و�سبا بيور 

ليف للرجال ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2314137 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة غدير رفعت رم�سان %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عامر يعقوب عامر يو�سف احلمادي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سالح احمد عبداهلل العوذيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف علي نا�سر احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
لال�ستثمارات  ال�س�����ادة/البا�سق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2948577 

تعديل ا�سم جتاري من/البا�سق لال�ستثمارات ذ.م.م

AL BASHEQ INVESTMENT LLC

اىل/�سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م

SILAL FOOD AND TECHNOLOGY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز جلوري�ض للتجميل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1065719 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 2.90*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مركز جلوري�ض للتجميل

GLORIOUS BEAUTY CENTRE

اىل/ل بيوتي لوجن لل�سيدات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
LA BEAUTE LADIES LOUNGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تاج املنار لعمال ديكور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2356509 

تعديل ا�سم جتاري من/ تاج املنار لعمال ديكور

TAJ AL MANAR DECORATION WORKS

اىل/املطور �ستون للحجر ال�سناعي والديكورات

ALMOTAWER STONE ARTIFICIAL STONE & DECORATION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:البداية لال�ستثمار املايل - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، غرب 5 - ق18 - طابق 4 - مكتب 87 

، وحدة ، لنك انف�ستمنت�ض ذ.م.م
CN 2544333 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2019/5/2 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2020/6/20  - بالرقم:1903004888 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/بر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البوادي لتجاره الفحم واحلطب
رخ�سة رقم:CN 2869598   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سند�ض لتجاره ال�سيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1188269 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد فايل حممد مبارك الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �سلطان احمد غامن املنهايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دي مليون كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2915476 

تعديل ا�سم جتاري من/دي مليون كافيه

DEMI LUNE CAFE

اىل/زيرو 2 كافيه

ZERO 2 CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوليت ترين لال�ست�سارات 

الفنية لل�سكك احلديدية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2975691 

تعديل ا�سم جتاري من
بوليت ترين لال�ست�سارات الفنية لل�سكك احلديدية

BULLET TRAIN TECHNICAL CONSULTANCY

اىل/يونايتد ريل لال�ست�سارات
UNITED RAIL CONSULTANCY

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 
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واأدب��اء الم��ارات يف  اأم�سية افرتا�سية ينظمها احت��اد كتاب 
اإط��ار براجمه الأدبية خالل �سهر يونيو اجل��اري بتنظيمه 
اأم�����س��ي��ة حت��م��ل ع��ن��وان ) ت��وا���س��ل اأج��ي��ال ال��ك��ت��اب��ة ( وذلك 
يف  من  يونيو  والع�سرين  الثالث  املوافق  الثالثاء  من  يوم 
املرئي  الت�����س��ال  من�سة  ع��رب  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  مت��ام 

)زوم(.
م�ساحة  وه���ام  ح��ي��وي  مل��و���س��وع  طرحها  يف  الأم�سية   وتعد 
اأثر  على  والط���الع  الأراء  وت��ب��ادل  الأج��ي��ال  ب��ني  لاللتقاء 

املبدعني  ل��ع��ط��اء  اإث��رائ��ه��م  يف  ال�سابقني  وال��ك��ت��اب  الأدب�����اء 
ال�سباب .

اأحمد  ال�ساعر  با�ست�سافة  الفرتا�سية  الأم�سية   و�ستقام 
�سيماء  الكاتبة  وتديرها  غاب�ض  �ساحلة  والأدي��ب��ة  الع�سم 
ت�سكل  التي  واملحاور  املو�سوعات  احلو�سني لطرح عدد من 

اإحدى غايات الحتاد يف �سقل املواهب ال�سابة وتنميتها .
 واأكد الدكتور حممد حمدان بن جر�ض الأمني العام لحتاد 
اأهمية هذه الأم�سية يف �سل�سلة  كتاب واأدب��اء الإم��ارات على 

اإطار منا�سطه  ينظمها الحتاد يف  التي  والربامج  الندوات 
وما يتطلع اإليه من تالقي بني الأجيال لتناقل اخلربات يف 

اإحدى الفروع الهامة األ وهي الأدب.
من  تعد  الكتابة(  اأج��ي��ال  )ت��وا���س��ل  اأم�سية  اأن  اإىل   واأ�سار 
الأما�سي الهامة �سمن اأهداف احتاد كتاب واأدباء المارات 
بهدف متكني الأجيال ال�سابة والتي متتلك مفردات الأدب 
ل��ت��ك��ون يف ب��داي��ة ال��ط��ري��ق ن��ح��و غ��اي��ات��ه��ا يف ه���ذا الف�ساء 

الإن�ساين الرحب .

 وقال ابن جر�ض اإن  توا�سل اأجيال الكتابة لي�ض اأم�سية بل 
هو �سعار �سكل يف هذه الأم�سية من خالل �سيوفها لتكون 
ال�سباب  امل��ب��دع��ني  اأدوار  ع��ل��ى  للتعرف  منا�سبة  الأم�����س��ي��ة 
واأثر  �سبقهم  ال��ذي  اجليل  م��ن  الكبار  ب��الأدب��اء  وات�سالها 
اإىل  م��ن جيل  ليتوا�سل  والأدب���ي  الثقايف  احل���راك  ذل��ك يف 
على  ال�سباب  الأج��ي��ال  لط��الع  فر�سة  اأنها  م�سيفا..  جيل 
تلك التجارب من خالل مناذج م�سرقة متمثلة يف ال�ساعر 
اأحمد الع�سم والأديبة �ساحلة غاب�ض وبيان اأوجه ال�ستفادة 

والفخر بتجارب اخلربات الأدبية الكبرية  .
لهذه  الدب���اء  ك��اف��ة  اأهمية  ح�سور  على  ج��ر���ض  اب��ن   واأكد 
الأم�سية وغريها من الأم�سيات التي ت�سكل نافذة للمبدعني 
والإب���داع  الأدب  ع���وامل  ولوجهم  يف  ق���دوة  لت��خ��اذ  ال�سباب 
اجتاهات  من  واللقاءات  احل��وارات  تلك  تتيحه  عما  ف�سال 
تعزز ثقافة ال�سباب وتر�سخ اإبداعهم وت�سجعهم على امل�سي 
قدما يف الإجناز الإبداعي وموا�سلة طرحهم الدبي بروؤية 

وا�سحة وخطوات ناجحة .

•• ال�شارقة-الفجر:

اأم�ض  التابعة لهيئة ال�سارقة للكتاب، 
الأول ال�سبت جل�سة افرتا�سية حتت 
�سخ�سيتي”،  �سقل  “التطوع  عنوان 
واملمثلة  املتطوعة  فيها  ا�ست�سافت 
وال��ك��ات��ب��ة الإم���ارات���ي���ة ه��اج��ر يو�سف 
جمال  يف  جتاربها  عن  حتدثت  التي 
�سخ�سيتها،  �سقل  يف  ودوره  التطوع 
خمتلف  يف  ق������درات������ه������ا،  وت�����ع�����زي�����ز 

املجالت. 
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����س��ة ال���ت���ي اأدارت����ه����ا 
الإع�������الم�������ي�������ة زي������ن������ة خ������ال������د عرب 
“ويبك�ض  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل  ب��رن��ام��ج 
اأهمية  ع���ن  احل���دي���ث   ،»webex
املجتمع  خ��دم��ة  يف  ودوره  ال��ت��ط��وع 
والأث�����ر ال����ذي ي��رتك��ه ع��ل��ى الأف�����راد، 

حيث اأ�سارت هاجر يو�سف يف م�ستهل 
حديثها اإىل اأن التطوع ي�سعر الإن�سان 
الكثري  ويك�سبه  احل��ي��اة،  يف  بقيمته 
تقويه  التي  والتجارب  اخل��ربات  من 
على  ق��ادراً  ليكون  �سخ�سيته  وتن�سج 
ن�سر ع���دوى ال��ت��ط��وع الإي��ج��اب��ي بني 

اجلميع. 
اإىل  ب��ح��اج��ة  ال���ي���وم  “نحن  وق���ال���ت: 
التطوع  لأهمية  مدركني  متطوعني 
والتكامل  ال��ت��ك��اف��ل  ن�����س��ر  يف  ودوره 
التعاون  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
والرتابط بني النا�ض باعتباره �سلوكاً 
اإن�سانياً يدل على قدرتنا كاأفراد على 
ال��ع��ط��اء واحل�����ب ون�����س��ر اخل����ري بني 

جميع فئات املجتمع �سغاراً وكبار«.
عمر  م��ن  التطوع  “بداأت  واأ���س��اف��ت: 
ملء وقت  الهدف  وكان  عاماً،    15

الفراغ يف اأمور تنمي مهاراتي وت�سقل 
بداأت  اأين  وقتها  واتذكر  �سخ�سيتي، 
التطوع  م���ف���ه���وم  ع�����ن  ال���ب���ح���ث  يف 
واأهدافه والفرق التطوعية املوجودة 
واملرخ�سة يف اإمارة ال�سارقة والدولة، 
التطوعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف  وب�������داأت 
وكانت اأول فعالية �ساركت بها فعالية 
)ح���ق ال��ل��ي��ل��ة( م��ع الأط���ف���ال، وكانت 
اأ�سعدتني  ولكنها  ب�سيطة جداً  املهمة 
كثرياً و�سعرت وقتها بقيمتي، واأدركت 
وقتها اأن كل �سخ�ض له اأهميته ودوره 
ال���ذي ي��ج��ب اأن ي��ق��وم ب��ه ع��ل��ى اأكمل 

وجه«.
اأه���م جتربة  اأن  اإىل  ه��اج��ر  واأ����س���ارت 
تطوعية �ساركت بها كانت يف فعاليات 
اأ�سبوع البتكار يف اإمارة ال�سارقة، حيث 
لأول  متطوعاً   50 م��ن  اأك���رث  ق���ادت 

اآن���ذاك،  17عاماً  عمرها  وك���ان  م��رة 
باأنها غريت يف  التجربة  كما و�سفت 
قائدة  اإىل  وحولتها  الكثري،  داخلها 
للمتطوعني مما زاد عليها امل�سوؤولية 
ل��ل��ك��ث��ريي��ن منهم. واأ���س��ب��ح��ت ق����دوة 
“م�ساركتي يف  يو�سف:  هاجر  وقالت 
اأ�سافت  وقد  كثرية  التطوع  جمالت 
واأك�سبتني  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الكثري  يل 
�ساهمت  اأنها  اإذ  املزيد من اخل��ربات، 
يف اإح���داث ت��غ��ريات ك��ب��رية يف حياتي 
اأك�سبتني  الجتماعية  الناحية  فمن 
حمبة  م���ن  وزادت  ج�����دد،  اأ����س���دق���اء 
واح������رتام ع��ائ��ل��ت��ي يل وك���ون���ت لدّي 
الناحية  م��ن   اأم���ا  ق��ي��ادي��ة،  �سخ�سية 
توا�سلي  خ�����الل  ف���م���ن  الإن�������س���ان���ي���ة 
املجتمع  فئات  خمتلف  مع  وتطوعي 
من �سغار وكبار ال�سن وفتيات ونا�سئة 

التعامل  طريقة  يف  خ��ربات  اكت�سبت 
بالإ�سافة  خا�ض،  ب�سكل  فئة  كل  مع 
التي  والعملية  املهنية  اخل��ربات  اإىل 
اختيار  م�سار  على  واأث���رت  اكت�سبتها 
تخ�س�سي اجلامعي يف علم الجتماع 
على  و�ساعدتني  ال�سارقة  جامعة  يف 
حتديد توجهي يف خمتلف املجالت«.
اإىل وج����ود  ي���و����س���ف  ه���اج���ر  ول���ف���ت���ت 
يف  املعتمدة  التطوع  فرق  من  الكثري 
الدولة ويف كل اإمارة، وميكن للجميع 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���ه���ا، وذل������ك م����ن خالل 
العديد من املن�سات واجلمعيات منها 
من�سة متطوعني الإمارات وفيها كل 
الدولة  واملرخ�سة يف  املعتمدة  الفرق 
وك����ل ال��ف��ع��ال��ي��ات ت�����درج ب��ه��ا وميكن 
والفعالية  امل��ن�����س��ة  ع���رب  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
التي يرغبون امل�ساركة بها، كما يوجد 

تنمية  وزارة  حت��ت  ت��ن��درج  ج��م��ع��ي��ات 
امل��ج��ت��م��ع وه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 

اإمارة دبي.
من  ب��ال��ع��دي��د  ���س��ارك��ت  واأ�سافت:” 
امل�سنني  زي��ارة  مثل  التطوع  جم��الت 
البيئي،  وال���ت���ط���وع  الأي�����ت�����ام،  ودار 
الفعاليات  يف  التطوع  اإىل  بالإ�سافة 
احل���ك���وم���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة وال���ت���ط���وع 
ال����ف����ئ����ات اخل����ا�����س����ة مثل  مل�������س���اع���دة 
التعلم،  و���س��ع��وب��ات  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
ي�ستند  ال��ذي  التطوع  اإىل  بالإ�سافة 
كحكواتية  اأن����ا  ف��م��ث��اًل  امل���ه���ارة  ع��ل��ى 
اأتطوع يف قراءة الق�س�ض واجلل�سات 
اأن  اأح���ب  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  القرائية 
اأتعامل معهم فهم الأقرب اإىل قلبي، 
اأن كّل فعالية تركت  وميكنني القول 

يف داخلي ذكريات جميلة ل تن�سى«. 

خالل جل�ضة �فرت��ضية ��ضت�ضافت فيها �ملتطوعة و�ملمثلة و�لكاتبة �لإمار�تية هاجر يو�ضف

مكتبات ال�سارقة العامة تعّرف باأثر التطوع االإيجابي 
ودوره يف تعزيز حياة االأفراد

•• دبي-الفجر:

ب��ن حممد  العامة جل��ائ��زة ح��م��دان  الأم��ان��ة  اأعلنت 
بن را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي، عن 
 ،2020 مايو  ل�سهر  ان�ستغرام  مب�سابقة  الفائزين 
�َسِهَدت  امل�سابقة  “الإميان”.  مو�سوعها  كان  والتي 
بجائزة  فر”،  “اأميد حيدري  الإي��رايّن  امل�سور  فوز 
على  احل�سول  ا�ستحقَّ  حيث  اجلمهور”  “اختيار 
 SONY RX100M6 كامريا رقمية من طراز

مة من “�سوين ال�سرق الأو�سط واأفريقيا«.  ُمقدَّ
ن�سخة �سهر مايو من امل�سابقة �َسِهَدت تقا�سماً عادًل 
بامل�سور  ��ل��ًة  مم��ثَّ اخلليجية  العد�سة  ب��ني  لل�سدارة 
اأح���م���د ال���رباه���ي���م وال��ب��ح��ري��ن��ّي جا�سم  ال�����س��ع��ودّي 
من  الفلبينية  ال��ع��د���س��ة  اإب�����داع  وب���ني  ال�����س��اخ��وري، 
اأنتوين  “رينيه برينال” و”مارك  امل�سوَرين  خالل 

اأغتاي«.
و�سيح�سل الفائزون على امليدالية التقديرية اخلا�سة 
باجلائزة و�سُتن�َسُر �سورهم واأ�سماوؤهم على احل�ساب 
 ،HIPAae ان�����س��ت��غ��رام  ل��ل��ج��ائ��زة ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
الو�سم  ا�ستخدام  مايو  �سهر  م�سابقة  ���َس��ِه��َدت  وق��د 

 .#HIPAContest_Faith
امل�سور الإيرايّن “اأميد حيدري فر” الفائز بجائزة 
الفائزة:  ���س��ورت��ه  ع��ن  ي��ق��ول  اجلمهور”  “اختيار 
�ساربول  منطقة  يف  زل��زال  اأعقاب  ال�سورة  التقطُت 
الذهب يف اإقليم كرمان�ساه غرب اإيران عام 2017، 
ح��ي��ث ي��ب��دو ���ُس��ّك��ان امل��ن��ط��ق��ة م��وؤم��ن��ون ب��ق�����س��اء اهلل 
وق��دره رغ��م ق�سوة احل��دث، يف ه��ذه ال�سورة يوجد 

زوج وزوجة ي�سّليان بني الأنقا�ض.
بن حممد  واأ�سكر جائزة حمدان  الأول  ف��وزي  ه��ذا 
بي  بالتعريف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم  عليه،  الدولية 

وب�سوري اأمام العامل. اأطمح ل�سناعة تاأثري اإيجابي 
ب�����س��وري م��ن خ���الل ال�����س��الم وال�����س��داق��ة ب��ني اأمم 

العامل.
عن  ي��ق��ول  الرباهيم”  “اأحمد  ال�����س��ع��ودّي  امل�����س��ور 
مدينة  يف  ال�سورة  ه��ذه  التقطُت  الفائزة:  �سورته 
كنُت  1435 هجرية،  ع��ام  خ��الل حج  املكرمة  مكة 
ظهر  وفجاأة  للحّجاج  ال�سور  من  جمموعة  األتقط 
ه���ذا ال��رج��ل وح��ج��ز امل��ك��ان اأم����ام م��ق��ام اإب��راه��ي��م يف 

اللحظة املنا�سبة.
هذا فوزي الأول يف م�سابقة على النرتنت، و�سعيٌد 
ب��ه��ذا احلجم  ك��ون��ه يف م�سابقة  ك��ب��رية  ل��درج��ٍة  ب��ه 
الدولية  وال�سخامة مثل جائزة حمدان بن حممد 
ل  وطموحي  اإل��ه��ام��ي  التناف�سية.  ال��ق��وة  حيث  م��ن 
�سيمنحني دفعة قوية جداً  الفوز  حدود لهما وهذا 

لالأمام.

ويف ت�سريحه عن احلدث، قال �سعادة الأمني العام 
للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العالقة بني الأر�ض 
لأكرب  جت�سيدها  يف  حت��دي��اً  لت  �سكَّ لطاملا  وال�سماء 
املبدعني عرب التاريخ، من خالل خمتلف املمار�سات 
يقُف  العالقة  الكبري يف  العمق  والتعبريية.  الفنية 
املثّقف  امل�سور  اأي م�سوٍر �سطحّي! لكن  اأم��ام  عائقاً 
من  حرفية  بكل  العالقة  ه��ذه  ا�ستقراء  على  ق��ادر 
خالل عد�سة عينه قبل بدء الكامريا يف العمل. كان 
�سهر رم�سان املا�سي منا�سبة عاملية لفتح الباب اأمام 
مفهوم  لرتجمة  املختلفة  الفوتوغرافية  التجارب 
بالفعل  وو�سلتنا  الفوتوغرافيا،  بلغة  “الإميان” 
ال��ت��ي تالم�ض يف روع��ت��ه��ا مرتبة  ع�����س��رات الأع��م��ال 
الفوز. نبارك للفائزين واأدعو باقي امل�ساركني لبذل 
امل�ساركة يف  ودوام  الأداء  وتطوير  اجلهد  املزيد من 

الن�سخ القادمة.

�ل�ضعودية و�لبحرين تقت�ضمان �ل�ضد�رة مع �لفلبني .. و»�ختيار �جلمهور« ينحاز ل�ضورة »�أميد«

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير تن�سر ال�سور 
الفائزة مب�سابقة »االإميان«

اأم�سية افرتا�سية بعنوان توا�سل اأجيال الكتابة
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تامر هجر�ض: �سعيد 
بحب النا�ض يل

مقطع  )اإن�ستاغرام(  يف  ح�سابه  عرب  هجر�ض،  تامر  امل�سري  الفنان  ن�سر 
فيديو ملقابلة اأجراها مع برنامج )Gen to Gen(، يقدمه جمموعة 
من �سباب الفنانني يحاور امل�ساهري من اجليل الأكرب لتقدمي خربته اإىل 

ال�سباب.
واأ�سار هجر�ض اإىل عالقته باجلمهور، واأكد اأنه يرد على ر�سائله بنف�سه عرب 
من�سات التوا�سل الجتماعي، واأنه �سعيد بحب النا�ض له. وقال عن عدم 
وجوده �سمن تر�سيحات الأعمال الفنية، اأنه ل يختلط كثرياً مع زمالئه 
اأعماله  اأ�سبحت  ولهذا  م�سممة،  الفنية  العالقات  لأن  الفني،  الو�سط  يف 

قليلة.
الذين  الآخ����رون،  يفعل  كما  ال�سهرات  ك��ل  يف  للتواجد  ي�سعى  ل  اأن��ه  كما 
اأنهم  امل��ه��رج��ان��ات، واع��ت��رب  اأج��ل احل�سول على دع���وات  امل��ال م��ن  يدفعون 
اإىل  ي�سلون  اأنهم  اأخ��ريا  واكت�سف  الأ���س��واء،  للبقاء حتت  اأنف�سهم  يهينون 

نتيجة ب�سبب ما فعلوه، لكنه ل يقبل ذلك على نف�سه.

اأمين ر�سا و)�سوق احلرير(
)�سوق  ال�����س��وري  امل�سل�سل  ���س��ن��اع  ي��ت��ف��او���ض 
احل����ري����ر(، م���ع ال���ف���ن���ان اأمي�����ن ر����س���ا، حتى 
ال��ع��م��ل، ويف  ال��ث��اين م��ن  اإىل اجل���زء  ين�سم 
حال موافقته ي�سبح اأول فنان جديد ين�سم 

للم�سل�سل.
ي��ت��ن��اول )����س���وق احل���ري���ر(، ق�����س��ة )عمران 
م��ن ثالث  امل��ت��زوج  كو�سا  ب�سام  احل��راي��ري( 
)كرمية(  خلف،  قمر  )خديجة(  هن  ن�ساء، 

نادين حت�سني بك، و)قمر( كاري�ض ب�سار.
يبداأ امل�سل�سل بوفاة زوجة )عمران( الرابعة 
خ����الل ولدت����ه����ا ال���ت���ي ت���ت���زام���ن م���ع ولدة 
)عمران(  وال���دة  لتقوم  )ك��رمي��ة(،  �سرتها 
هيفاء وا�سف، باأخذ املولود ال�سغري وت�سعه 
اإىل ج��ان��ب �سقيقه م��ن )ك���رمي���ة(، ح��ت��ى ل 
متيز الأخ��رية ابنها من ابن �سرتها، وبهذا 
تربي الطفلني على اأنهما ابناها كي ل تفرق 

بينهما.
كان العمل واجه انتقادات لرتابة الأحداث، 
وعدم وجود ق�سة وا�سحة، ثم نالت احللقة 
لنتهائها  الن��ت��ق��ادات  م��ن  الكثري  الأخ���رية 
باأحداث �سادمة من اأجل حث اجلمهور على 

متابعة اجلزء الثاين من العمل.
على  العمل  �سناع  اعتماد  ان  كثريون  وراأى 
اأدى اإىل وجود العديد من  وجود جزء ثاٍن، 
داع���ي لها وم�ساهد مم��ل��ة، مع  الأح����داث ل 

الهتمام باحللقة الأخرية فقط، وان املخرج 
ماأمون املال مازال اأ�سري دراما الأجزاء، التي 
ال�سهري  ال�سامية  البيئة  م�سل�سل  يف  اتبعها 

اأجزاء   10 ان��ت��ج منه  ال���ذي  )ب���اب احل����ارة( 
لت�سوير  ال�ستعداد  مع  �سابًقا،  عر�سها  مت 

جزاأين جديدين.

دراما  غ��اب عن  ر�سا  اأمي��ن  الفنان  اأن  يذكر 
رم�سان  يف  ���س��ارك  بعدما  امل��ا���س��ي،  رم�سان 

الذئاب(. ت�سيخ  )عندما  مب�سل�سل   2019

لدي قدر�ت ��ضتعر��ضية مميزة

�سمر حمادي:  بداأت 
م�سواري الفني بال�سدفة

م�سوارك  بداأت  • كيف 
يف التمثيل؟

ل��ل��ف��ن منذ  - رغ����م ح��ب��ي 
ب���داأت���ه  اأن����ن����ي  اإل  ����س���غ���ري 
ت���واج���دت مع  اإذ  ب��ال�����س��دف��ة، 
موقع  يف  الأ�����س����دق����اء  ب��ع�����ض 
يتم  ك���ان  اإي��ط��ايل  فيلم  ت�سوير 
ت�سويره مبدينة �سو�سة التون�سية، 
ويتناول �سرية رئي�ض العراق الأ�سبق 
علّي  املخرج فعر�ض  راآين  �سدام ح�سني، 
امل�ساركة يف الفيلم بعد خ�سوعي لبع�ض الختبارات 
امل�ساهد،  اأداء  على  ق��درت��ي  ل��ريى  اأج��راه��ا يل  التي 
لها  ف��ت��اة  ل�سخ�سية  دورا  ومنحني  اأدائ����ي  اأع��ج��ب��ه 
�سديقة يتم اغت�سابها ثم تقتل على يد ابن �سدام 
ح�سني فتنتحر، الأمر الذي ي�سيبني بحالة نف�سية 

�سعبة.
املخرج؟ اإعجاب  نلت  • هل 

وحتتاج  �سعبة  م�ساهد  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  رغ��م  ن��ع��م،   -
اأن��ه��ا ك��ان��ت اأول جتربة  اإىل ق���درات ك��ب��رية، وم��ع 
احرتافية حقيقية يل يف جمال التمثيل اإل انني 

نلت اإعجاب املخرج.
اأخرى؟ اأعمال  يف  بعدها  �ساركت  • هل 

الأجنبية،  الأف���الم  ع��دد من  �ساركت يف  نعم،   -
فيه  قدمت  ال��روم��ان،  عن  انكليزي  فيلم  منها 
دور اأم�����رية م���ن الأم������ريات ي��ق��ع ال��ق��ي�����س��ر يف 

حبها.
ممثلة  لتكوين  الفر�سة  ت�ستغلي  مل  مل��اذا   •

عاملية؟
- لأنني مل اأكن انهيت درا�ستي بعد، هذا كان 
اأن  اأود  كنت  اأنني  ثم  بالن�سبة يل،  �سيئا مهما 
اأبداأ الظهور وال�سهرة يف ال�ساحة العربية اأول، 
اللغة  ات��ق��ان  تتطلب  العاملية  اأن  على  ع���الوة 
متوافرا  يكن  مل  هذا  تاما،  اتقانا  النكليزية 

لدي وقتها.
التون�سية؟ الأعمال  يف  جتربتك  عن  • ماذا 

- ق���دم���ت ع������ددا م��ن��ه��ا يف جم�����ال ال����درام����ا 
)�ستي  م�سل�سل  منها،  �سهرتي  يف  �ساهمت 
�سهرة كبرية،  ال��ذي حقق يل  ال��ع��زي��زة(، 
اأي�سا م�سل�سل )الزوجة اخلام�سة( الذي 
قدمت فيه دور زوجة حمتالة ت�ستويل على 

اأموال زوجها بعد وفاته.
2014؟ العام  م�سر  اإىل  ح�سرت  • ملاذا 

- بداية ح�سوري لها، مل يكن بهدف التمثيل، لكن للم�ساركة 
لقب  �ساحبة  كنت  لأنني  اأفريقيا،  جمال  ملكة  م�سابقة  يف 

ملكة جمال تون�ض.
م�سر؟ يف  فنيا  للتواجد  وقتها  املنا�سبة  ت�ستغلي  مل  • ملاذا 

- لأنني كنت م�سغولة بالدرا�سة والتجهيز لر�سالة املاج�ستري 
يف اإدارة العمال، كنت اأريد التفرغ لها متاما.

اأعمالك مب�سر من خالل  اأول  • كيف جاءت م�ساركتك يف 
فيلم )ولد رزق – اجلزء الثاين(؟

- عن طريق �سركة )كا�ستنغ( م�سرية ر�سحتني للفيلم، رغم 
اأن الدور م�ساحته �سغرية مقارنة باأدواري التي قدمتها يف 
بعدما  �سعدت  اأنني  اإل  التون�سية،  والدراما  اأجنبية  اأف��الم 

حقق الفيلم جناحا جماهرييا هائال.

)العلمني(؟ فيلم  ت�سوير  توقف  • ملاذا 
- �ساركت يف ت�سويره بعد قدومي مل�سر، لالآ�سف الت�سوير مل يكتمل 

لظروف انتاجية.
ق�سته؟ • ما 

- كان ي�سارك يف بطولته جمموعة من الوجوه ال�سابة، تدور يف منطقة 
العلمني ال�سهرية، يعد من اأفالم الرعب التي تناق�ض مو�سوع اجلن 

والعفاريت.
فيه؟ دورك  • ما 

- كنت اأقدم دور املذيعة اجلميلة والدلوعة التي تتعر�ض مل�ض من اجلن 
بعدما ت�سكن هي وجمموعة ال�سباب يف اأحد املنازل يف املنطقة.

حاليا؟ ي�سغلك  • ما 
يتم  وي��ج��ري  الإن��ت��اج،  �سخم  تاريخي  م�سري  م�سل�سل  يف  اأ���س��ارك   -

ت�سوير بع�ض امل�ساهد يف الأردن، اأبداأ بعدها ت�سوير م�ساهدي.
دورك؟ • ما 

ما  العمل،  اأبطال  اأو  دوري  تفا�سيل  عن  الآن  احلديث  اأ�ستطيع  ل   -
ميكنني البوح به حاليا اأنه عمل تاريخي كبري وباهظ النتاج وي�سارك 

به نخبة من ممثلي الدراما.
امل�سرحي؟ العمل  يف  تفكرين  • هل 

ل  ال�ستعرا�سي،  امل�سرح  بالتحديد  للم�سرح،  عا�سقة  اأن��ا  بالتاأكيد،   -
اأعلم �سبب ابتعاد امل�سرح العربي يف الفرتة احلالية عن تقدمي الأعمال 

ال�ستعرا�سية التي حتظى بجمهور كبري.
ال�ستعرا�ض؟ جتيدين  • هل 

- لدي قدرات ا�ستعرا�سية مميزة، اأريد تقدمي م�سرح ا�ستعرا�سي، كما 
اأمتنى تقدمي الفوازير.

الفوازير؟ م�ساهدة  يتمنى  جمهور  حاليا  يوجد  • هل 
مثلما  تعد  مل  و�سريهان  نيللي  بعد  الفوازير  ان  اأعلم  ه��ذا،  اعتقد   -
�سعوبة  اأعلم  لذا  تناف�ض،  ل  كاريزما  ميتلكان  لأنهما  اأيامهما،  كانت 
تقدميها الآن لعدم وجود �سركة اإنتاج تتحمل نفقات عمل ا�ستعرا�سي 
�سخم مثل الفوازير، اأي�سا لبد من وجود الفكرة ال�سحيحة واملبتكرة 

التي تالئم الوقت احلايل وتبهر اجلمهور.
لتقدميها؟ اأفكار  لديك  • هل 

- احلقيقة يوجد توا�سل بيني وبني خمرج م�سري طرح علّي فكرة 
جهة  ع��ن  يبحث  امل��خ��رج  ك��ث��ريا،  اأعجبتني  الفكرة  للفوازير،  ج��دي��دة 

اإنتاجية كربى لتتوىل اإنتاجها.
قلبك؟ اإىل  اأقرب  اأدوارك  • اأي 

مميزين  كانا  الغجر(،  و(مملكة  اأ�سول(  )اب��ن  م�سل�سلي  يف  �ساركت   -
وحققا جناحا جماهرييا كبريا، م�ساحة دوري يف )ابن اأ�سول( كبرية 
وموؤثرة، اإذ اأديت دور لبنانية تاأتي مل�سر وتقع يف حب فرا�ض �سعيد ثم 
واأنه  الدين  الوقت طبيعة عالقته مع �سوزان جنم  تتفهم بعد مرور 

يحبها فتن�سحب يف هدوء. • هل متيلني لل�سينما اأم للدراما؟
واأهتم  اأبحث  فاإنني  م�سر  يف  النت�سار  مرحلة  يف  اأنني  ومبا  حاليا   -
امل�ساهدين  اإىل  ت�سل  لأنها  اأك��رب،  ب�سكل  درامية  اأعمال  يف  بامل�ساركة 

ب�سكل اأكرب وجمهورها اأكرث من جمهور ال�سينما.
املقبلة؟ الفرتة  جت�سيدها  تتمنني  التي  الأدوار  • ما 

اإظهار  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ة  ال�سعبة  الأدوار  جت�سيد  اأمت��ن��ى   -
قدراتي كممثلة، خ�سو�سا اأن لدي خربة مقبولة يف اأداء هذه النوعية 

بعد م�ساركتي باأدوار مميزة يف اأفالم اأجنبية.
املقبلة؟ اأعمالك  يف  م�ساركته  تتمنني  • من 

- كثريون على راأ�سهم عادل اإمام، اأحمد ال�سقا، كرمي عبدالعزيز، اأي�سا 
حممود حميدة لأنه ممثل من طراز خا�ض.

اإخراجه؟ من  عمل  يف  امل�ساركة  تتمني  الذي  املخرج  • من 
اأمتنى  ال��ذي  العريان  ط��ارق  منهم  متميزون  خمرجون  بها  م�سر   -
واإبراهيم  اح�سان،  �سامي، وائل  اأي�سا حممد  اأخ��رى،  العمل معه مرة 

فخر، كما اأحلم بامل�ساركة يف عمل من اإخراج �سريف عرفة.

�إىل م�ضر  �ملميزة، ثم توجهت  �لتون�ضية و�لعاملية  قدمت جمموعة من �لأعمال 
�جلزء   – رزق  )ولد  فيلم  يف  �ضغري  ب��دور  بامل�ضاركة  خطو�تها  �أوىل  لتبد�أ 
�لثاين(، �لذي حقق �إير�د�ت كبرية، ثم �ضاركت يف م�ضل�ضلي )�بن �أ�ضول( 

و)مملكة �لغجر(.
عن �أعمالها خارج م�ضر، ملاذ� �ضاركت يف فيلم )ولد رزق( رغم �ضغر 
دورها، ملاذ� رف�ضت ��ضتكمال م�ضو�رها يف �لأفالم �لأجنبية؟ كان 

مع �ملمثلة �لتون�ضية �ضمر حمادي، يف هذ� �حلو�ر.
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على  ت�ساعد  اأ�سياء   3
تطوير دماغ طفلك الر�سيع

ت�سري الأبحاث والدرا�سات اإىل اأن ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل 
البيئة  تهّيئي  اأن  ك��اأم  عليِك  لذا يجب  دماغه،  تاأثري كبري على تطور  لها 
م�ساعدة  اأج��ل  من  با�ستطاعتك  ما  كل  له  تقّدمي  واأن  بالطفل،  املحيطة 
هذا  يف  لطفلك  تقدمينه  م��ا  واأه���م  ال�سليم،  والنمو  التطور  على  دم��اغ��ه 
العمر هو التعامل معه بلطف، احرتام احتياجاته وال�ستجابة لها، التفاعل 
معه واللعب معه عندما يرغب. ويف ما يلي، 3 اأ�سياء اأ�سا�سية ت�ساعد على 

تطوير ومنو دماغ طفلك الر�سيع.
 

الطفل مع  احلديث   1-
اأكدت الدرا�سات اأن الطفل ميكنه ال�ستماع اإىل �سوت اأمه منذ كان جنيناً يف 

رحمها، لذا حتدثي اإىل طفلك اأثناء حملك به.
معه  حديثك  ا�ستاأنفي  حديث،  مولود  اأن��ه  تعتمدي  ل  الطفل  ولدة  بعد 
بكلمات ب�سيطة، وطّوري حديثك مع بزيادة عدد الكلمات كلما كرب قلياًل، 
الكبار، واأن  الثالثة، حينها ميكنِك احلديث معه مثل  اإىل �سن  حتى ي�سل 
ت�ساأليه عن تفا�سيل يومه، اأو حتكي له موقفاً، اأو ت�سرحي له �سيئاً، فقط 

احر�سي على اأن يكون نطقك للكلمات �سحيحاً.
 

للطفل القراءة   -  2
ميكنِك القراءة لطفلك منذ ولدته، اختاري الكتب امللونة املزّودة باختيارات 

مثل ال�سوتيات واملج�ّسمات وال�سور التي جتذب انتباهه.
املب�ّسطة  التعليمية  بالكتب  ال�ستعانة  يبلغ طفلك عامني، ميكنِك  اأن  بعد 

املنا�سبة لهذا العمر، و�سوف تالحظني اأن طفلك يتعّلم بالتكرار.
اأما يف �سن الثالثة، فيمكنِك ال�سماح لطفلك باختيار الكتب معِك، على اأن 
مناق�سات  واإج��راء  الق�س�ض  متثيل  عرب  التفاعلية  القراءة  على  تعتمدي 

عنها مع طفلك.
 

للطفل الغناء   -  3
بطريقة  النطق  على  وي�ساعده  لطفلك،  اللغوية  احل�سيلة  يزيد  الغناء 
�سحيحة، كما اأنه يجعله اأكرث �سعادة وهدوءاً، عالوة على اأنه ينّمي احل�ض 

الفني لديه.
اأو  بالن�سبة اإىل املولود اجلديد، ميكنِك احلديث معه عرب كلمات ملّحنة، 
ال�ستعانة باجلمل الغنائية الب�سيطة املتوارثة من الأمهات، التي ُت�ستخدم 

لتهدئة املولود.
اأما الطفل يف عمر عام، فيمكنِك تاأليف اأغاين ب�سيطة لتغّنيها له ب�سوتك، 
طفلك،  م�سامع  على  وتكرارها  الأطفال،  باأغاين  ال�ستعانة  ميكنِك  بينما 
ب�سهولة  الأخالقيات  وبع�ض  والأرق���ام  احل��روف  طفلك  منها  يتعّلم  حيث 

و�سرعة.

؟  �مليالد  بعد  �لأوىل  �ل�ضنة  تلت  �لتي  �ل�ضنة  • ماهي 
- ال�سنة الأوىل بعد امليالد

؟ قارتني  بني  ويف�ضل  بحرين  بني  ي�ضل  • بحر 
- البحر الأحمر

؟  �لتيفو�ص  مر�ص  تنقل  �لتي  �حل�ضرة  ��ضم  • ما 
-القمل 

�لإ�ضفنج؟  طبيعة  • ما 
-حيوان 

؟ عطارد  كوكب  يف  �ليوم  ي�ضاوي  • كم 
- 59 يوم اأر�سي

؟ �لأمن  جمل�ص  يف  �لفيتو  بحق  تتمتع  �لتي  �لدول  عدد  • كم 
-  5 دول

؟ �لإن�ضان  ج�ضم  عظام  عدد  • كم 
- 206 عظمة

الولدة  احللبي  الزاخر  زكريا  بن  اهلل  عبد  يد  على  لبنان  يف  اأن�سئت  عربية  مطبعة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
دير  لبنان، يف  واأول موؤ�س�ض ملطبعة عربية يف  الأدبية  النه�سة  الزاخر من رجال  الإقامة. ويعترب  اللبناين 
اآلت وح��روف وم�سابك  1733 م. وكان كل ما يف مطبعته من  مار يوحنا ال�سايغ يف اخلن�سارة وذلك عام 
وم�سفات وحمابر ومكاب�ض ونقو�ض وزخارف من �سنع يده. وقد ابتداأ عمل هذه املطبعة بطبع كتاب ا�سمه 

ميزان الزمان. ثم اأو�سى مبطبعته اإىل الرهبان ال�سويريني ول تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�سايغ.
واحد  بيت  يف  جميعها  املعجم  حروف  جمع  من  اأول  هو  اأحمد(  بن  )اخلليل  الفراهيدي  اأن  تعلم  • هل 

من ال�سعر وهو يف قوله:
�سف خلق خوٍد كمثل ال�سم�ض اإذ بزغت

يحظى ال�سجيع بها جنالء معطار
كي  رطوبة  اإىل  يحتاج  نباتية،  او  حيوانية  دهون  عن  عادة  الناجت  انواعه،  مبختلف  الغراء  اأن  الواقع   •
مادة  اإىل  كيميائيا  يتحول  ل  فاإنه  واإّل  وهيدروجني(  )اوك�سجني،  مكوناته  او  م��اء،  وج��ود  اإىل  اأي  يلت�سق، 

ل�سقة، لذا فاإنه يلت�سق على ال�سطوح التي تتوفر حولها الرطوبة ول يلت�سق بجدران انابيبه الداخلية!!
جابر  الإ�سالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�ض الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
التي  وال�سفادع  البحرية  ال�سفادع  هي  الربمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 

تعي�ض غالباً على الياب�سة ول ذيل لها. وال�سمندرية، واحليوانات احلجرية. 
اإىل  تعود  الياب�سة فهي  تعي�ض على  اأنها  الربمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�ساً  اأكرث من  • هناك 

املاء ملو�سم املعا�سرة، حيث ت�سع البيو�ض هناك. 

الرجل واال�سد والدب 
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ع�ضري �لبنجر بالربتقال 
التى  الأطعمة  اأه��م  من  البنجر  يعد 
العنا�سر  م��ن  ال��ع��دي��د  على  حت��ت��وى 
الإن�سان،  ل�سحة  ال��ه��ام��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ولذلك جند اأن الكثري من الأ�سخا�ض 
الذين يعانون من م�ساكل فى اجلهاز 
امل��ن��اع��ى ي���ك���رثون ف���ى ت��ن��اول��ه �سواء 

اأو �سلقه واإعداده ك�سلطة �سهلة التح�سري، ولكن الهدف الأ�سا�سى  ع�سري 
هو احل�سول على فوائده.

ووفقا ملوقع ” healthyliving”، الذى قدم فوائد البنجر م�سريا اإىل 
بالأنيميا وفقر  الإ�سابة  املناعى، واحلد من  اأنه يعمل على تقوية اجلهاز 

اجل�سم، يحمى اجل�سم من الأمرا�ض كال�سرطان وما �سابه ذلك.
كما اأن اإ�سافة ع�سري الربتقال الغنى بفيتامين “�سى” على ع�سري البنجر، 
يعمل على تقوية املناعة، زيادة ن�ساط اجل�سم ب�سكل كبري، والرتكيز، ولذا 
جند اأن تناول هذا امل�سروب مرة واحدة فى اليوم يعمل على تقوية املناعة 

واحلد من الإ�سابة بالأمرا�ض املناعية الغريبة.
طريقة اإعداد الع�سري..

قم ب�سلق حبة من البنجر.
قم بع�سري عدد 2 ثمرة من الربتقال.

واأ�سربهم  الربتقال،  ع�سري  عليه  �سيف  ثم  اخل��الط  فى  البنجر  �سعف 
جيدا وتناوله وهو طازج للح�سول على فوائد، فى احلد من الإنيميا.

م�ضاركون يوؤدون متارين �ليوغا خالل يوم �ليوغا �لعاملي يف نيودلهي، �لهند.   رويرتز

كان هناك رجال مي�سي يف الغابة يجمع الفطر والزهار الربية ليبيعها يف ال�سوق واثناء ذلك برز له اأ�سد �سر�ض 
من بني ال�سجار فخاف الرجل كثريا وهرب م�سرعا وت�سلق �سجره عالية وجل�ض عليها يحمد اهلل على جناته 
ومنتظرا ان يبتعد ال�سد لكي ينزل ويذهب لولده.. ولكن ال�سد رقد حتت ال�سجرة منتظرا الرجل ان ينزل 

فيفرت�سه وهكذا مر الوقت وكل منهم يتمنى ياأ�ض �ساحبه من النتظار.
 ويف تلك الثناء ملح الرجل دبا �سخما ي�سري بعيدا يتبخرت باحثا عن منحل ع�سل.. ففكر الرجل ب�سرعة وقال 
ان تقاتل الدب والأ�سد جنوت انا فماذا افعل، وهنا تذكر نبات الفطر الذي علقه يف كي�ض على ظهره.. فانزل 
الكي�ض واخذ منه بع�ض حبات الفطر ليلقها واحدة تلو الخرى يف اجتاه الدب الذي �سريعا ما اأح�ض ب�سوت 
الفطر وزجمر غا�سبا وعندما اأ�سابته واحدة اخذ يبحث عن م�سدر ذلك ال�سيء ومن اين ياأتي، وهكذا �سار 
غا�سبا حتى و�سل اىل املكان الذي رقد فيه ال�سد فنظر كل منهما لالخر يف غ�سب ثم دخال يف عراك حامي 
ملتهب وا�سواتهما تدوي يف الغابة كلها ويف تلك الثناء اتخذ الرجل �سبيال لنف�سه ونزل من اأعلى ال�سجرة 

ليهرب بنف�سه قبل اأن ينتبها اإليه. 

اأخ���ذ ج��رع��ة منخف�سة م��ن الأ���س��ربي��ن ك��ل يوم  اإن 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  منع  اأج��ل  من 
الدموية ل�سيت فكرة جيدة بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ض 
لدرا�سة  الذين يتمتعون ب�سحة جيدة، وذلك وفقاً 
مفيًدا  ت��اأث��رًيا  لالأ�سبريين  اأن  نعلم  جديدة.نحن 
ومنطقي:  وجيه  ل�سبب  وه��ذا  القلب.  �سحة  على 
الدموية ويعمل  ال�سفائح  تراكم  ال��دواء  مينع هذا 
اجللطات.  تكوين  �سد  وي��ح��ارب  ال��دم  ت�سييل  على 
بجرعات  الأ����س���ربي���ن  ي�����س��ت��خ��دم  ال�����س��ب��ب  ول���ه���ذا 
ملنع  ال��ب��ع�����ض  ق��ب��ل  م���ن  ي��وم��ي  وب�����س��ك��ل  منخف�سة 
الدموية.  والأوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض  الإ����س���اب���ة 
ولكنه رد فعل قد ل يخلو من املخاطر كما تك�سف 
درا�سة حديثة متَّ ن�سرها يف املجلة الربيطانية لعلم 
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اع��ت��م��دت ال��درا���س��ة ع��ل��ى 67 حت��ل��ي��اًل ت��ل��وي��اً، وهي 
املخاطر  بالفوائد/  يتعلق  م��ا  يف  لالهتمام  مثرية 
املرتبطة با�ستخدام الأ�سبريين بجرعات منخف�سة 
اأج���ل منع  ال���ي���وم(؛ م��ن  325 ملغم يف  )اأق����ل م��ن 
وقد  الدموية.  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة 
اأثبت الباحثون اأنه على الرغم من اأن الدواء يجعل 
من املمكن احلّد من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب 
عواقب  له  اأن  اإل  ف��ّع��ال،  ب�سكل  الدموية  والأوع��ي��ة 

اأخرى �ساّرة على اجل�سم.
اإىل  بالن�سبة  اأن��ه  ع��ن  ال��درا���س��ة  ك�سفت  عليه  وب��ن��اء 
الأ�سخا�ض الذين يتمتعون ب�سحة جيدة، فاإنَّ اأخذ 
الإ�سابة  الأ�سربين يقلل خطر  كميات �سغرية من 

يف   17 بن�سبة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض 
املائة. ولكن امل�سكلة هي كالتايل: لقد ثبت اأن اأخذ 
هذا الدواء والذي له تاأثري م�ساّد للتجلط، يرتبط 
كذلك الأمر بزيادة خطر الإ�سابة بنزيف يف اجلهاز 
الإ�سابة  وخ��ط��ر  امل���ائ���ة،  يف   47 بن�سبة  اله�سمي 

بنزيف يف اجلمجمة بن�سبة 34 يف املائة.
وا�ستنتج موؤلفو الدرا�سة يف ر�سالة اإلكرتونية نقلتها 
ل  اأن��ه  مقالنا  "يوؤكد   :CNN اإن  اإن  �سي  حمطة 
الأ�سربين كوقاية  �سبب مهما كان لأخذ  اأي  يوجد 
اأولية، اأي بعبارة اأخرى من قبل الأ�سخا�ض الذين 
هنا  ننقلها  التي  والر�سالة  ب�سحة جيدة.  يتمتعون 
يكون  منخف�سة  بجرعات  الأ���س��ربي��ن  اأخ��ذ  اأنَّ  ه��ي 
بالفعل  يعاين  ال�سخ�ض  يكون  عندما  فقط  مفيداً 

من اأحد اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية".

الوقاية من اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية بحبة اأ�سربين خطر على ال�سحة!


