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حل ذكي ملع�شلة ال�شخري

اإذا كنت ممن يعانون ال�شخري ليال اأثناء النوم، فاإن التكنلوجيا باتت 
قادرة على تقدمي حل ناجع يريحك من ا�شطرابات �شحية خطرية.

وبح�شب موقع "اإنفري�س"، فاإن جهازا ذكيا و�شغريا ي�شمى "�شمارت 
حتريك  خالل  من  النائم  اإراحة  ي�شتطيع   Smart Nora "نورا
املخدة. ويتاألف اجلهاز من قطعة تو�شع حتت املخدة، واأخرى تعلق 

على جدار ال�شرير.
بنفخ  عندها  ويقوم  بدقة،  ال�شخري  �شوت  ر�شد  اجلهاز  وي�شتطيع 
اجلزء املوجود حتت و�شادة النوم حتى يتنف�س النائم على نحو اأف�شل، 
ويتوقف عن ال�شخري. وتعتمد هذه التقنية على حتريك راأ�س النائم 
اإذ  �شعوبة،  دون  يتدفق  الهواء  لأجل جعل  اإيقاظه  دون  �شل�س  ب�شكل 
ي��ق��وم ه��ذا اجل��ه��از بتحريك اأج���زاء م��ن ال��راأ���س وال��رق��ب��ة كما يحفز 
الع�شالت امل�شوؤولة عن كبح تدفق الهواء اأثناء ال�شخري. وقال ع�شرات 
الآلف من الأ�شخا�س الذين جربوا هذا اجلهاز اإنهم متكنوا من النوم 
الإزعاج  من  بدورهم  فتخل�شوا  ي�شخرون  ل  من  اأما  اأف�شل،  ب�شورة 
الذي ي�شببه �شركاوؤهم ب�شبب ال�شوت الليلي املزعج. وك�شفت درا�شات 
الطبية اأن ال�شخري ينذر ال�شخ�س النائم مب�شكالت �شحية خطرية 
ت�شل اإىل تهديد �شحة القلب اإىل جانب ال�شطرار لال�شتيقاظ عدة 

مرات خالل الليل ب�شبب م�شاعب الختناق والتنف�س.

جدال الوالدين اأمام الأطفال ُيقوي العالقة بهم
ين�شح املخت�شون الجتماعيون والأطباء النف�شيون الوالدين بتفادي 

�شجار اأمام الأطفال، لكن درا�شة جديدة لها راأي خمالف. 
اأن  الأمريكية،  وا�شنطن  ولي��ة  جامعة  من  لباحثني  درا���ش��ة  وج��دت 
اإذا اأظهروا مواقف الغ�شب  عالقة الأطفال بالآباء والأمهات اأقوى، 

والتوتر يف ح�شورهم.
اأمام  ال�شجار  جتنب  �شرورة  عن  ال�شائد،  العتقاد  الدرا�شة  وتن�شف 
اإذا كان ذووهم يخفون  القدرة على معرفة  الأطفال، الذين ميلكون 
�شيئاً، ما ي�شبب نوعاً من الرتباك يف العالقة بهم، بح�شب �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  اأزواج   109 فيها  �شارك  التي  الدرا�شة  وبينت 
ي�شبحون  عاماً،   11 و   7 اأعمارهم بني  ت��راوح  الذين  الأط��ف��ال  اأن 
م�شاعرهم  يكتمون  الذين  والأمهات  لالآباء  واإيجابية  ا�شتجابة  اأقل 
بني  ال�شحي  اجل��دال  الأطفال  بح�شور  الدرا�شة  ون�شحت  ال�شلبية. 

الوالدين، لقدرتهم على التقاط الإ�شارات اخلفية من العواطف.
ح�شا�شية  اأك��ر  الأطفال  يجعل  العاطفي  القمع  اأن  الباحثون  ووج��د 

لأمهاتهم، بينما كان التاأثري اأقل و�شوحاً بالن�شبة لالآباء.

حيلة لت�شريع اإقالع الكمبيوتر
تعمل برامج الت�شغيل التلقائي على اإبطاء اإقالع الكمبيوتر وت�شتهلك 
برامج  التحقق من  امل�شتخدم  على  ولذلك  داٍع،  دون  احلو�شبة  ق��درة 

الت�شغيل التلقائي من وقت اإىل اآخر.
املهام  10 ذلك عن طريق مدير  وميكن لأ�شحاب حوا�شيب ويندوز 
بال�شغط املتزامن على اأزرار Ctrl + Alt + Delete، حتت عالمة 

التبويب الت�شغيل التلقائي.
اأو م�شغل  وبطبيعة احلال ل يجوز منع برامج مكافحة الفريو�شات، 
لوحة اللم�س يف اأجهزة الالب توب من الت�شغيل مع اإقالع الكمبيوتر، 
با�شتمرار. وعند   فعالة يف اخللفية  اأن تظل  الربامج يجب  لأن هذه 

ال�شك  ل يف�شل تغيري البند املعني.
اأوفي�س  من حزمة تطبيقات  ب��دءاً  الربامج،  الكثري من  ولكن هناك 
مروراً بربامج �شغط امللفات و�شوًل اإىل برامج "بي دي اإف"، التي ل 
حتتاج لت�شغيلها تلقائياً مع اإقالع الكمبيوتر، وميكن "تعطيل" هذه 

الربامج من قائمة الت�شغيل التلقائي بنقرة بالزر الأمين للفاأرة. 
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ف�شتان ذكي ي�شع حّدا للتحر�ش
يف حماولة لك�شف "املتحر�شني" يف الربازيل، قررت �شركة ت�شميم ف�شتان 
ذكي ي�شع حدا لتلك الظاهرة ال�شيئة عرب تزويده بح�شا�س يقي�س درجة 

اللم�س الذي تتعر�س له كل فتاة ترتديه.
ووفقا ملوقع "كوارتز"، �شممت �شركة اأوغيلفي لالإعالنات ف�شتانا ي�شت�شعر 
املالهي  يف  ارتدينه،  الالتي  الفتيات  اأج�شاد  يف  املرغوب"  غري  "اللم�س 

الليلية.
و�شممت ال�شركة هذا الف�شتان كجزء من م�شروع ا�شمه "ف�شتان الحرام"، 

وهو م�شروع اأطلقته �شركة امل�شروبات العاملية �شويب�س.
واعتمد الف�شتان التكنولوجي على ح�شا�شات ل�شت�شعار اأماكن وقوة اللم�س 
على ج�شد من يرتديه، بتقنية ال�شغط واحلرارة، ليجمع املعلومات لحقا 

وي�شجلها يف بيانات خا�شة.
يرتدين  فتيات   3 اإر���ش��ال  ال�شركة  ق��ررت  الحرام"،  "ف�شتان  ولخ��ت��ب��ار 
مل�شا يف  الأك���ر  الأم��اك��ن  ع��ن  ليك�شف  ب��ال��ربازي��ل،  ليلي  الف�شتان يف ملهى 

اأج�شادهن.
وك�شف الف�شتان عن اأماكن الظهر واملوؤخرة واليدين، كونها الأماكن التي 

تعر�شت "لل�شغط" وفقا لبيانات ال�شت�شعار.
�شاعات   4 157 مرة يف  للم�س  الثالث  الفتيات  للبيانات، تعر�شت  ووفقا 

فقط.
وتاأتي احلملة للتوعوية ملحاربة التحر�س اجلن�شي يف الربازيل، حيث ت�شري 
يتعر�شن  الربازيليات  الن�شاء  من  باملئة   86 اأن  اإىل  الأخ��رية  الإح�شاءات 

للتحر�س يف املالهي الليلية.
عمل  "التجربة" وطريقة  ي�شور  ق�شري  فيديو  الإعالنات  �شركة  ون�شرت 

الف�شتان، وهو ما لقى تفاعال كبريا على و�شائل التوا�شل الجتماعي.

�شبح احل�شبة يلوح 
يف اأفق الفلبني 

حذر خرباء يف جمال ال�شحة من احتمال 
برامج  ب�شبب  الفلبني  يف  احل�شبة  تف�شي 
يف  الثقة  وت��راج��ع  املكتملة  غ��ري  التطعيم 
اأط��ب��اء وم�����ش��وؤول��ون يف  وق��ال  التطعيمات. 
حالت  ع��دد  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الإ�شابة باحل�شبة زاد بواقع خم�شة اأمثاله 
تقريبا لي�شل اإىل 17300 يف 11 �شهرا 
حتى نوفمرب ت�شرين الثاين مقارنة باأرقام 
العام املا�شي. وظهرت معظم هذه احلالت 

يف مناطق ال�شراعات يف جنوب البالد.
الفلبني  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��راف��و  لولو  وق��ال��ت 
التغطية  ب�����ش��اأن  اج��ت��م��اع  خ��الل  للتطعيم 
اقربنا  ق��د  "كنا  للتطعيمات  الإع��الم��ي��ة 
م���ن ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى احل�����ش��ب��ة ل��ك��ن��ن��ا الآن 
ن�شهد زي��ادة يف عدد احل��الت لأن الثقة يف 

التطعيمات تراجعت هذا العام".
الفلبينيون  م��ق��ل��ق..  اأم���ر  "هذا  واأ���ش��اف��ت 
وعزت  بالعلم".  يتعلق  فيما  جهالء  باتوا 
بني  �شيا�شية  ع��وام��ل  اإىل  ال��ث��ق��ة  ت��راج��ع 
اأنه مل يتم الإبالغ  اأخ��رى. وذك��رت  اأ�شباب 
عن حالت وفاة ب�شبب احل�شبة يف 2014 
واأن م�شاعي التطعيم يف الكثري من البلدان 

ت�شببت يف الق�شاء على املر�س.

ن�شائح مهمة ملمار�شة 
اجلري يف ال�شتاء �ص 23

املوز لعالج فقر الدم وال�شعف العام
عالج  منها  ع��دي��دة  ف��وائ��د  للموز 
الدم  كفقر  الأمرا�س  من  الكثري 
وال�شعف العام واأي�شا ينمي الفكر 

والذكاء. لذلك فهو مفيد للغاية 
الذهني ويجب  ي��ب��ذل اجل��ه��د  مل��ن 
على  يحر�شن  اأن  الأم���ه���ات  ع��ل��ى 
امل��وز لتن�شيط  اأولده��ن  تناول 
الذاكرة، بح�شب موقع "اأخبار 

اليوم".
وهو يفيد اأي�شا من يبذلون 
جم�������ه�������ودا ج�������ش���م���ان���ي���ا 
يبني  لأن����������ه  م����ره����ق����ا 
من  ويزيد  الع�شالت 
لحتوائه  ك��ف��اءت��ه��ا 
ع�����ل�����ى ال����ع����دي����د 
م��������ن امل�������ع�������ادن 
م   ل�شيو لكا كا
واحل�����������دي�����������د   
ر  �شفو لفو ا و
ولح�����ت�����وائ�����ه 
ع����������������ل����������������ى 

جمموعة من الفيتامينات الهامة 
ب 12   ب 2،  ب 6،  ب 1،  اأ ،  م��ث��ل 

وفيتامني ج ون�شبة من د  وه� . 
كما اأن املوز ميد اجل�شم بالطاقة ملا 
يحتويه من املواد الكربوهيدراتية 

اإىل جانب الدهون والربوتني.
وي����ن���������ش����ح اخل������������رباء الأم������ه������ات 
باحلر�س  وامل��ر���ش��ع��ات  احل���وام���ل 
الأطفال  وكذلك  امل��وز  تناول  على 
لأن������ه ���ش��ه��ل ال��ه�����ش��م و�����ش����روري 
حمتواه  اأن  ك��م��ا  الأط���ف���ال  ل��ن��م��و 
يقوي  والفو�شفور  الكال�شيوم  من 

العظام والأ�شنان والأظافر . 
ك��م��ا مي��ك��ن مل��ر���ش��ى ق��رح��ة املعدة 
والتهاب الأمعاء اأن يتناولوا �شراب 
اللنب باملوز فهو عالج مفيد وذلك 
املوز  اإىل  اللنب  من  ك��وب  باإ�شافة 

و�شربه يف اخلالط.

ل�شك اأن الدافع اإىل اإدمان احللويات ل يعود اإىل حاجة 
اجل�شم، بل اإىل الدماغ الذي يقوم مبكافاأة اجل�شم باإفراز 
تناول  اأن  يعني  م��ا  "ال�شريوتونني".  ال�����ش��ع��ادة  ه��رم��ون 
باإعتدال.  تناولها  مت  اإذا  م�شرا،  لي�س  املحالة  الأطعمة 
اأح��ي��ان��ا ت��دف��ع��ن��ا ل���ذة الأط��ع��م��ة امل��ح��الة اإىل جت����اوز حّد 
الع��ت��دال وه��ن��ا تكمن اخل��ط��ورة، ول��ك��ن ه��ذه اخلطوات 
الثالث رمبا ت�شاعدنا على و�شع حّد للرغبة ال�شديدة يف 

تناول احللويات:

اجلوع على  الق�شاء   .1
من املهم التمييز بني اجلوع والرغبة يف تناول احللويات، 
فامليل لتناول احللويات ل يعود اإىل حاجة اجل�شم للطاقة 
بل حلاجة الدماغ اإىل جرعة من ال�شريوتونني. وعندما 
جرعة  اإىل  وال��دم��اغ  ال��ط��ع��ام  اإىل  بحاجة  اجل�شم  ي��ك��ون 
�شريوتونني، حينها ي�شبح من ال�شعب مقاومة الأطعمة 
خرباء  ين�شح  وهنا  الطعام.  التهام  اإىل  ويدفعنا  احللوة، 
تناول  يف  �شديدة  رغبة  تنتابهم  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  التغذية 
ت��ن��اول الطعام  احل��ل��وي��ات وي�����ش��ع��رون بقليل م��ن اجل���وع، 

مبا�شرة.
اأو  ال�شوكولتة  البع�س لتناول احللويات مثل  رمبا يلجاأ 
التغذية  ل�شّد اجل��وع، لكن خ��رباء  ك��رمي كو�شيلة  الأي�����س 
للق�شاء على  تكفي  الأطعمة احللوة وحدها ل  اأن  ي��رون 
اجلوع. و من الأف�شل تناول وجبة طعام �شحية ومن ثم 
ي�شاعد على تخفيف كمية  اإىل احللويات، فهذا  النتقال 
ورد يف موقع  مل��ا  وف��ق��ا  نتناولها،  ال��ت��ي  احل��ل��وة  الأط��ع��م��ة 
التغذية  ب�شوؤون  واملعني  الأملاين  اإيرنريونغ"  "غيزونده 

ال�شحية.

ال�شاخن باملاء  ال�شتحمام   .2
الرغبة  م��ن  للتخل�س  ف��ع��ال��ة  و���ش��ي��ل��ة  ال���ش��ت��ح��م��ام  ي��ع��د 

ال�شديدة يف تناول احللويات، ووفقا ملوقع "غيزوندهايت 
ترك  الأف�شل  ومن  �شاخنا،  امل��اء  يكون  اأن  تيب�س" ينبغي 
املاء ال�شاخن ي�شيل على الكتفني والظهر ملدة تراوح بني 
5-10 دقائق، ما يجعل املرء ي�شعر بال�شرخاء، وتنخف�س 

حاجة الدماغ املا�شة للح�شول على ال�شريوتونني.

الريا�شة ممار�شة   .3
اأو مم��ار���ش��ة بع�س  وال��ت��ن��زه  ال��ب��ي��ت  م��ن  ي�شاعد اخل����روج 
التمارين الريا�شية على تخفيف الرغبة ال�شديدة بتناول 
الأطعمة احللوة؛ لأن ممار�شة الريا�شة ت�شاعد على اإفراز 
ال�شديدة يف  الإن��دورف��ني، ما يخفف من الرغبة  هرمون 

تناول احللويات.

الدهون التقابلية .. 
ت�شتخدم الدهون التقابلية يف املعجنات واملاأكولت املقلية. 
وهي لي�شت عدمية الفائدة فح�شب، بل اإنها اأحد الدهون 
الدهون  كل  لي�شت  لكن  الإن�����ش��ان.  �شحة  على  اخلطرية 
نتعرف  فكني  للج�شم.  اأ�شا�شي  عن�شر  فبع�شها  م�شرة، 

على الدهون امل�شرة والنافعة؟
يكر احلديث عن الدهون وخماطرها على �شحة الإن�شان، 
ل�شيما اأنها تت�شبب يف العديد الأمرا�س كال�شمنة وت�شلب 
اخلطرية.  الأم��را���س  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�شكري  ال�شرايني 
ينبغي  اأن���ه  اإل  للج�شم،  مهم  غ��ذائ��ي  عن�شر  اأن��ه��ا  ورغ���م 

التمييز بني دهون املفيدة والدهون امل�شرة بال�شحة.
الدهون �شحي و�شروري للج�شم مثل دهون  بع�س هذه 
الأوم��ي��غ��ا 3- غ��ري امل�����ش��ب��ع��ة، ف��ه��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى تنظيم 
م�����ش��ت��وى ال��ك��ول��ي�����ش��رول يف اجل�����ش��م، ك��م��ا ت����زود اجل�شم 
باأحما�س دهنية ل ي�شتطيع اجل�شم تكوينها مثل حم�س 
عن  ف�شال  مثال.  النمو  على  ي�شاعد  ال��ذي  اللينولينك 
ذلك فاإن الدهون تعد م�شدرا مهما لبع�س الفيتامينات 

الذائبة يف الدهون مثل فيتامني " A" و "D"، وغريها. 
بالتميز  الأم��ر  امل��رء حني يتعلق  اأن��ه غالبا ما يحتار  بيد 
التي  الأط��ع��م��ة  ال��ده��ون يف خمتلف  اأن����واع  ب��ني خمتلف 

ن�شتهلكها يوميا.
 ت��ع��د ال���ده���ون ال��ت��ق��اب��ل��ي��ة اإح����دى ال���ده���ون امل�����ش��رة غري 
املعروفة كثريا رغم اأنها منت�شرة ب�شكل كبري يف الأطعمة 
التغذية  خرباء  ويعتقد  واملقليات.  املعجنات  يف  خ�شو�شاً 
العديد م��ن الأم��را���س وه��و ما  ال��ده��ون ت�شبب  اأن ه��ذه 
يوؤكده بينهم اأخ�شائي في�شيولوجيا التغذية الربوفو�شور 
غريهارد ياراي�س الذي �شدد يف مقابلة مع DWعربية 
على اأن الدهون التقابيلة ت�شبب اأمرا�شاً ت�شلب �شرايني 

القلب والدورة الدموية وال�شكري.

كيف تت�شكل الدهون التقابلية؟
وتت�شكل الدهون التقابلية اأثناء ت�شنيع الدهون ال�شلبة، 
بال�شغط  ُتعالج  نباتية  زي��وت  ع��ب��ارة  ال��ده��ون ه��ي  وه��ذه 
واحل������رارة ع���رب م���ا ي�����ش��م��ى مب�����ش��رع ال��ت��ف��اع��ل، لتتحول 
ال�شلبة جدا يف  الدهون  قا�شية. وتفيد  اإىل دهون  بذلك 
التعامل  ت�شهل  اإذ  املعجنات،  مثل  الغذائية  امل��واد  ت�شنيع 
على  ُت�شاعد  ال��ده��ون  ه��ذه  اأن  ع��ن  ف�شال  العجينة  م��ع 

الحتفاظ باملواد الغذائية لفرٍة طويلة.
�شحيح اأن للدهون ال�شلبة فوائد مهمة ملنتجي الملاأكولت 
الدهون  ت�شكل  يف  تتمثل  كثرية  اأ�شرارها  لكن  الغذائية، 
التقابلية اأثناء عملية الت�شنيع، وهو ما يحذر منه خرباء 
اإيجاد  العلماء من  التغذية كثريا، فحتى الآن مل يتمكن 
اأن تناول خم�شة  الدهون ف�شال عن  فوائد �شحية لهذه 
غرامات منها يومياً يرفع من احتمال الإ�شابة باأمرا�س 
باملائة.  بن�شبة خم�شة وع�شرين  الدموية  وال��دورة  القلب 
ب��ت��ن��اول قطعتني من  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ش��ول  ن�شبة ميكن  وه��ي 

الب�شكويت اجلاهز يومياً.

خطوات ب�شيطة وفعالة للحد من الرغبة يف تناول احللويات

عندما يحتاج الدماغ اإىل جرعة من هرمون ال�شعادة، ن�شارع اإىل التهام 
لكن يجب احلذر وتلبية هذه احلاجة باعتدال  قطعة من احللوى. 
على  ت�شاعد  ب�شيطة  خطوات  هناك  لكن  ال�شهل،  بالأمر  لي�س  وهذا 

احلد من الرغبة ال�شديدة يف تناول احللوى.
من منا ل يحب احللويات ويتناول كميات كبرية منها اأحيانا رغم الكثري 

من الدرا�شات التي حتذر من خماطر التغذية غري ال�شحية 
والإفراط يف تناول ال�شكريات؟ والتغذية غري 

ال�شحية تكون بعدم تناول كميات كافية 
اأكرث  والع��ت��م��اد  وال��ف��واك��ه  اخل�شار  م��ن 

مثال.  واحللويات  ال�شريعة  الوجبات  على 
التحذير من خماطر  اإىل  ال�شبب  ويعود 

ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة والأط��ع��م��ة 
الأطعمة  ه��ذه  اأن  اإىل  املحالة 

ما  فكثريا  الإدم����ان،  ت�شبب 
�شديدة  برغبة  املرء  ي�شعر 

لكن  ال�شوكول،  تناول  يف 
عندما  كذلك  لي�س  احل��ال 

اأو  ب��ال�����ش��ب��ان��خ  الأم����ر  يتعلق 
الطماطم اأو اجلزر.

تقنية مبتكرة ت�شطاد 
الأ�شلحة من حتت املالب�ش

ك�������ش���ف���ت اأج������ه������زة ا����ش���ت���خ���ب���ارات 
جديدة،  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا اك��ت�����ش��اف اأي 
اأ�شلحة خمباأة حتت املالب�س، حتى 
مواد  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة  ت��ك��ن  مل  اإن 

معدنية.
على  القائمة  التقنية  وت�شتخدم 
"اإك�س"،  ب��اأ���ش��ع��ة  ت�����ش��وي��ر  اأج���ه���زة 
موجات كهرومغناطي�شية، �شتمكن 
رجال الأمن من معرفة ما اإذا كان 
اأي  من  �شالح  اأي  يخبئ  ال�شخ�س 

نوع حتت مالب�شه.
ويقول م�شممو التقنية اجلديدة، 
اأ�شلحة  اأي  اكت�شاف  باإمكانها  اإن 
مهربة �شواء كانت معدنية اأو غري 
امل�شد�شات  ذل���ك  يف  مب��ا  م��ع��دن��ي��ة، 
والأحزمة  وال�شكاكني  ال�شغرية 
"ديلي  �شحيفة  ح�شب  النا�شفة، 

ميل" الربيطانية.
املبتكرة  التقنية  الك�شف عن  وجاء 
خ��الل معر�س الأم���ن ال���دويل يف 
ل���ن���دن، ال�����ذي ي��ع��ل��ن خ���الل���ه عن 
مكافحة  وتقنيات  اأج��ه��زة  اأح���دث 

الإرهاب.
وق������ال ن���ي���ل ب��ي��ن��ي��ت، امل�������ش���اه���م يف 
اإن  للت�شميمات،  "فاريلز"  �شركة 
لندن طالبوا  الأم���ن يف  م�����ش��وؤويل 
خفية،  دفاعية  بتقنيات  املطورين 
خمططات  اأي  ك�شف  على  ت�شاعد 

اإرهابية.
ك�شف  التي  التقنيات  �شمن  وم��ن 
التعرف  ك��ام��ريات  امل��ع��ر���س،  عنها 
ذات  ال�شيارات  داخ��ل  الوجوه  على 
اأنواع  عن  ف�شال  املظللة،  النوافذ 

مطورة من الكامريات احلرارية.

خطاأ ب�شيط ُيك�شبها 
ربع مليون دولر

رب���ح���ت ����ش���ي���دة م����ن ولي������ة ن����ورث 
ربع  من  اأكر  الأمريكية  كارولينا 
بائع  خ��ط��اأ  بف�شل  دولر،  م��ل��ي��ون 
اأعطاها بطاقة يان�شيب، غري تلك 
التي طلبتها.  وتقول الفائزة اإنها 
البائع بطاقة يان�شيب  طلبت من 
بانرز"،  "كارولينا  �شحوبات  من 
لكن البائع اأعطاها باخلطاأ بطاقة 
م���ن ي��ان�����ش��ي��ب اآخ������ر. وع���ل���ى غري 
حتتفظ  اأن  ال�شيدة  ق��ررت  عادتها 
م���وق���ع وكالة  ح�����ش��ب  ب��ال��ب��ط��اق��ة، 

اأ�شو�شييتد بري�س.
اعتقدت  البطاقة،  حكت  وعندما 
دولرات،  يف البداية اأنها ربحت 7 
بالظهور،  ت���وال���ت  الأرق��������ام  ل��ك��ن 
ربحته  ال����ذي  امل��ب��ل��غ  اأن  لتك�شتف 

و�شل اإىل 277 األف دولر.
وب��ع��د اق��ت��ط��اع ال�����ش��رائ��ب، فازت 
تخطط  دولر،  األ�������ف   195 ب����� 
ل�شتخدامه ل�شراء �شيارة جديدة.
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�ش�ؤون حملية

طيلة ثالثة اأيام

مدينة العني �شهدت اإقبال متزايدا ، احتفاًل بالعيد الوطني
مهرجان فني مبدينة األعاب الهيلي، ومنتجع مبزرة اخل�شراء ي�شهر حتى ال�شباح

بوغامن يكرم املوؤ�ش�شات احلكومية على جهودها يف تطوير الأعمال 

اأهايل جزيرة اأبومو�شى يحتفلون باليوم الوطني ال�شابع والأربعني و�شط وم�شاركة املوؤ�ش�شات احلكومية

•• العني- الفجر:
ت�صوير- حممد معني:

اأم�س  وحتى  املا�شي  ال�شبت  ي��وم  من  ابتداء  العني  مدينة  حدائق  �شهدت 
الدولة  اإم���ارات  من  والقادمني  املدينة  اأب��ن��اء  من  متزايدا  اإق��ب��ال  الثنني 
ليكون  الإم���ارات  لدولة   47 ال�  الوطني  العيد  مع  تزامنا  و�شلطنة عمان 
مبزرة  منتجع  اإىل  اإ�شافة  الهيلي  األعاب  مدينة  هو  اإقبال  الأماكن  اأك��ر 

اخل�شراء. 
ال�شبت  يومي  م��دى  على  الهيلي  األ��ع��اب  مدينة  احتفالت  توا�شلت  وق��د 
والأح����د ح��ي��ث ا�شتقبلت امل��دي��ن��ة ع����دداً م��ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف 
احتفالت مدينة العني بالعيد الوطني ،وقد امتالأت �شاحة امل�شرح الرئي�س 
وقد   ، الوطني  العيد  ف��رح��ة  يف  الفنانني  ج��ان��ب  اإىل  للم�شاركة  ب��ال��زوار 
التي  الأغنيات  العديد من  الفنانون لرغبات اجلمهور؛ بتقدمي  ا�شتجاب 

تعرب عن املنا�شبة .
كما �شهدت �شاحات مدينة األعاب الهيلي العديد من الفعاليات التي تتنا�شب 
الأطفال  الفعاليات  ه��ذه  م��ن  الأك���رب  الن�شيب  لينال  الأع��م��ار  جميع  م��ع 
الذين توافدوا على املدينة مع اأ�شرهم يف الفرة ال�شباحية ليبقوا حتى 
وقت متاأخر، خا�شة اأن املدينة وفرت العديد من ال�شاحات التي تقدم من 

خاللها املاأكولت املحلية والعاملية يف اأجواء  وطنية احتفالية.
اأبوظبي ح�شوراً مميزاً من خالل تقدمي  اأعمال  �شيدات  كما كان ملجل�س 
هذا  مقدمة  يف  ليكون  امل��دي��ن��ة  زوار  م��ن  اإق��ب��ال  �شهدت  ال��ت��ي  منتجاتهم 

منتجات النخيل التي لقت ا�شتح�شانا من قبل اجلمهور.
القادمني من  م��ن  متزايدا  اإق��ب��ال  املدينة  ف��ن��ادق  �شهدت  اآخ��ر  م��ن جانب 
اإمارات الدولة اإ�شافة اإىل زوار �شلطنة عمان ممن حر�شوا على م�شاركة 

اأبناء الإمارات فرحتهم بالعيد الوطني.

،ليكون يف مقدمة هذه  املنا�شبة  لهذه  برناجماً  املدينة  فنادق  اأع��دت  وقد 
العني  و"هيلتون"  "اأيال"  ف��ن��ادق  وجم��م��وع��ة  ريحان"  "هيلي  ال��ف��ن��ادق 
ومنتجع "دانات" اإ�شافة اإىل فنادق عني الفاي�شة والتي تعد اإحدى املناطق 

ال�شياحية للمدينة .
ومل تكن حدائق مدينة العني بعيدة عن هذا الإقبال املتزايد ،حيث توافدت 

الأ�شر على العديد من احلدائق التي تزخر بها املدينة .

هذا وقد حر�شت اإدارة مرور، و�شرطة العني على تكثيف الدوريات املنظمة 
حلركة ال�شري اإ�شافة اإىل  تنظيم عمليات الدخول اإىل الأماكن املزدحمة؛ 

ليكون من بينها مدينة األعاب الهيلي ومنتجع مبزرة اخل�شراء.
امل�شاءة والتي  ازدان��ت �شوارع وميادين مدينة العني باملج�شمات  هذا وقد 
،لقيت  تراثية  من���اذج  بع�شها  اأ���ش��ك��ال  يف  ات��خ��ذت  املنا�شبة،وقد  ع��ن  تعرب 

ا�شتح�شانا وترحيبا من قبل اجلميع.

••  جزيرة اأبومو�صى –الفجر:

اأب��وم��و���ش��ى م�����ش��اء اأم�س  اح��ت��ف��ل��ت ج���زي���رة 
اجلزيرة  اأر�����س  ع��ل��ى  اأق��ي��م  ح��ف��ل  يف  الأول 
بح�شور  والأربعني  ال�شابع  الوطني  باليوم 
املوؤ�ش�شات  الأهايل والأ�شر ومب�شاركت كافة 
تقدم  والأه���ايل  امل��دار���س  وطلبة  احلكومية 
احل�������ش���ور خ��ل��ي��ف��ة حم���م���د ب����وغ����امن وايل 
اجلزيرة . بداأ احلفل بعزف ال�شالم الوطني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة ، ثم تالوة 
اأي������ات ع���ط���رة م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م بعدها 
جزيرة  وايل  ب��وغ��امن  حممد  خليفة  األ��ق��ى 
ونحن  ي�شرنا   : فيها  قالها  كلمة  اأبومو�شى 
يف اإحدى اأيام وطننا الغايل ، يف يوم جميد 
يوم   ، والعقول  القلوب  فيه   توحدت  ي��وم   ،
 ، واح���دة  كلمة  نحو   ، امل�شاعر  فيه  �شطرت 
نحو هدف واحد ، وغاية واحدة ، اإنه امل�شري 
اأراده  ال��ذي   ، الوحدوي  واملوقف   ، امل�شرك 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل  نهيان _ طيب 
اهلل ث�����راه  _ واإخ����وان����ه ح��ك��ام الإم�������ارات ، 
 " اإن���ه وطننا   ، ون�شهد م��ي��الد وط��ن ج��دي��د 
" ويعلن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال��ث��اين من  ي���وم   ، ي���وم م�شهود  ال��ت��اري��خ يف 

دي�شمرب قيام احتاد الدولة ،،

واأردف تتوا�شل الإجنازات ون�شهد املعجزات 
التي تهتم بالإن�شان واملكان على حد �شواء ، 
ويربز ا�شم الإمارات عاليا خفاقا بني الدول  
ومن���وا  ح�����ش��ارة  اأك�����ر  واأ���ش��ب��ح��ت  والأمم 
وامل�شت�شفيات  امل��دار���س  واأن�����ش��اأت   ، وت��ط��ورا  
املوؤ�ش�شات  و����ش���ي���دت  ال����ط����رق  وع����ب����دت   ،
مركزا  الإم����������ارات  وب����ات����ت   ، واجل����ام����ع����ات 
ل��ل��ع��دي��د م���ن املجالت  اإق��ل��ي��م��ي��ا وحم���وري���ا 
والرقي  بالتطور  لالأمثال  م�شربا  و�شارت 
وال�شناعات ،، وتابع بوغامن : وا�شلت قيادة 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  الإم�����ارات 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي  ال���وزارء حاكم 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ل��الحت��اد ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
واإخ��وان��ه��م حكام  _ حفظه اهلل ورع���اه _ 
الإم�����ارات وا���ش��ل��وا اخل��ط��ا وا���ش��ت��ك��م��ال بناء 
واإع����الء قيمة الوطن  ال��ع��ز وال��ف��خ��ر  دول���ة 

ليكون الأول يف كافة ال�شعد ، ويرتفع قيمة 
جواز ال�شفر الإماراتي اإىل املركز الأول وفق 

تلك ال�شيا�شات احلكيمة ،،
وهناأ احل�شور قائال :اأهنئكم بحلول اليوم 
با�شمكم  واأ�شيد  والأربعني  ال�شابع  الوطني 
ويتحقق  الإم���ارات مبا حتقق  بجهود حكام 
وكرمية  وح��ي��اة  ع��زة  م��ن  واملقيم  للمواطن 
و�شعبنا  قيادتنا  نعاهد  وبا�شمكم   ، ونه�شة 
ع��ل��ى الإخ����ال�����س وال���ت���ف���اين ل��ن��ك��ون جنود 
ال��وط��ن ال����ربرة واحل��ام��ل��ني ل��ل��واء الوطن 

و�شموخه و�شاعده الأمين نهانينا لكم وكل 
عام واأنتم باألف خري والإمارات اأر�س ال�شالم 
ج��رى  تنظيم  بعدها  والت�شامح.  وال��وف��اء 
ال��ع�����ش��رات م���ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي ع���ربت عن 
باليوم  اأب���وم���و����ش���ى  اأه�����ايل ج���زي���رة  ف���رح���ة 
الدولة  لقيام  والأرب���ع���ني  ال�شابع  ال��وط��ن��ي 
الدوائر  وك���اف���ة    الأه�����ايل  ت�شفيق  و���ش��ط 
احلكومية واحل�شور. ويف نهاية احلفل قام 
املوؤ�ش�شات  بتكرمي  اأبومو�شى  ج��زي��رة  وايل 
اأدائها  على  اجلزيرة  يف  العاملة  احلكومية 
وحر�شها على تطوير العمل بجانب تكرمي 
اأخل�شت يف  التي  العاملة  ال��ك��وادر  ع��دد من 
ع�شر  ج��ه��وده��ا خم�شة  اأع��م��ال��ه��ا وجت����اوزت 
الأهايل  . وع��رب  اأر����س اجل��زي��رة  عاما على 
واملوظفون يف كافة الدوائر واأع�شاء الهيئة 
الدارية والتدري�شية باملدر�شة والطلبة عن 
موؤكدين  الح��ت��ف��ال  ه��ذا  ب��اإق��ام��ة  فرحتهم 
والوطنية  ال�����ش��م��وخ  ب��ل��د  ه��ي  الم�����ارات  اأن 
املعاين  م��ن  الكثري  ل��ه  الوطني  ال��ي��وم  و اأن 
ال���وط���ن���ي���ة وي���ع���ك�������س م������دى ق������وة الحت������اد 
القيادة  لروؤية  وير�شخ  املجتمع  ور�شوخه يف 
الر�شيدة لن�شر ال�شعادة والرابط بني اأفراد 
اأ�شالة  على  وال��رك��ي��ز  الإم���ارات���ي  املجتمع 
�شعب الإمارات وحمافظته على تراثه ونهج 

الآباء املوؤ�ش�شني.

طالبات من اأبناء موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون 
ر ي�شاركن يف مع�شكر »مغامرو الإمارات« الق�شّ

مع�شكر  ر" يف  الق�شّ و����ش���وؤون  الأوق�����اف  "موؤ�ش�شة  اأب��ن��اء  م��ن  ع���دد  ���ش��ارك 
طلبتها  تاأهيل  اإىل  الهادفة  املوؤ�ش�شة  لر�شالة  تفعياًل  الإمارات"؛  "مغامرو 
مبهارات حتقيق الذات من العمل بروح الفريق والحرام املتبادل والتغلب 
على التحديات وحتقيق الإجنازات.  وعلى مدى ثالثة اأيام، �شاركت طالبات 
من خمتلف جامعات الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي ور�س برنامج 
اإعداد قادة امل�شتقبل الذي يدّرب امل�شاركات على تنمية العالقات الإيجابية 
وتطوير القدرة على البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل، مبوازاة املرونة يف التكّيف 
مع الظروف املتنوعة والتعاون مع فرق العمل املختلفة والتعامل الإيجابي 
مع ال�شغوط واملعوقات.  كما ح�شرت الطالبات �شل�شلة ندوات توعوية يف 
تخ�ش�شات ال�شحة وال�شالمة وحماية البيئة، ف�شاًل عن جل�شات تثقيفية 
وحوارية وا�شت�شارية نف�شية لتدريب الطالبات على تفعيل طاقاتهن الكامنة 
وحتويل اأفكارهن الإبداعية اإىل واقع. اإىل ذلك، ت�شمنت دورة هذا العام من 
املع�شكر ال�شنوي، الذي ترعاه �شركة "بريتي�س بروليوم"، اأن�شطة ريا�شية 
وترفيهية متنّوعة تقرن التدريب بالرفيه، مثل التجديف والت�شلق وركوب 
الدّراجات الهوائية. واختتم املع�شكر برحلة بحرية.  وقالت الطالبة رابعة 
" تعّلمنا مهارات جديدة خمتلفة تكّمل معارفنا الأكادميية  حممد �شيف: 
اأمام جيلنا  املتاحة  للفر�س  اأو�شع  روؤية  العملية ومتنحنا  وت�شقل خرباتنا 
اأوطاننا وعاملنا." بدورها،  بناء  للم�شاهمة يف  املنطقة  من طالب وطالبات 
قالت الطالبة غالية علي را�شد: "لهذا النوع من الأن�شطة اخلارجية اأهمية 
كبرية يف املنظومات التعليمية املتطورة، لأنها تبني ال�شخ�شية املتكاملة بدل 
القت�شار على اجلانب النظري اأو الأكادميي فقط. واأنا �شعيدة بال�شداقات 
اجلديدة التي عقدتها مع طالبات متميزات من خمتلف جامعات الإمارات 
ودول جمل�س التعاون."    وق��ال �شعادة علي املطّوع، الأم��ني العام ملوؤ�ش�شة 
اللواتي ميّثلن جيل  ر؛  الق�شُ اأبناءنا  "اإن متكني  ر:  الق�شّ الأوق��اف و�شوؤون 
الغد الواعد، مبختلف مهارات احلياة اأ�شا�شي لإعداد جيل موؤمن باإمكاناته 
واثق بقدراته متحفز لالإجناز والبتكار وامل�شاهمة يف تنمية املجتمع وبناء 
اقت�شاد الغد القائم على املعرفة والقادر على املناف�شة والريادة."   واأثنى 
واخلربات  "املهارات  ب��ال��ق��ول:  املوؤ�ش�شة  اأب��ن��اء  م��ن  امل�����ش��ارك��ات  على  امل��ط��ّوع 
احلياتية التي نكت�شبها متثل يف اأهميتها املواد الدرا�شية والأكادميية التي 
نتعلمها يف املدر�شة واجلامعة. وم�شاركتكن يف هذا امللتقى الإقليمي ال�شنوي 
والإبداع  التمّيز  دليل على حر�شكن على  املنطقة  لنخبة طالبات جامعات 
وطنية  قيم  من  انطالقاً  امل�شتقبل؛  �شناعة  يف  وامل�شاهمة  ال��ذات  وحتقيق 
واإن�شانية نبيلة جوهرها التوا�شل وامل�شاركة والإيجابية."  كما نّوه الأمني 
العام للموؤ�ش�شة بدور جميع الأطراف الداعمة للمع�شكر التدريبي الرفيهي 
املرجوة من  الإيجابية  النتائج  التي حتقق  والأن�شطة  املبادرات  وغريه من 
فئاته،  املجتمع مبختلف  وت�شهم يف متكني  امل�شوؤولية الجتماعية  مبادرات 

وخا�شة الن�سء وال�شباب.

طلبة اجلامعة القا�شمية يتعرفن على جهود دار زايد للثقافة الإ�شالمية 
يف العتناء بامل�شلمني اجلدد وتفعيل التعاي�ش مع املجتمع امل�شلم    

 •• عجمان-الفجر:
قام طلبة اجلامعة القا�شمية بزيارة علمية اإىل دار زايد للثقافة الإ�شالمية 
تنفذها اجلامعة بهدف  التي  العلمية  الرحالت  اإط��ار جمموعة  وذل��ك يف 
وما  املجتمع  ال��ن��ا���ش��ط��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأع��م��ال  ع��ن  ف��ك��رة  اإك�����ش��اب طالبها 
تقدمه من عطاء كبري . ويف هذا الإطار نظمت كلية ال�شريعة والدرا�شات 
الإ�شالمية باجلامعة القا�شمية زيارة علمية للطالب اإىل "دار  زايد للثقافة 
الإ�شالمية" مبقرها يف مدينة عجمان للتعرف على خمتلف اأن�شطة وبرامج 
الدار . وتعرف الطلبة على اأدوار واأن�شطة الدار من حيث جهودها يف توفري 
العناية الالزمة للم�شلمني اجلدد وتقدمي الرعاية الجتماعية والأ�شرية 

لهم وما تتوله من جهود يف تفعيل اأ�شلوب التعاي�س مع املجتمع امل�شلم، .
وروؤية  ب�شكل كثيف عن مقومات  ال��دار وتعرفوا  انحاء  الطلبة يف  وجت��ول 
روح  ون�شر  على حقيقته وجوهره  بالإ�شالم  املهتمني  وتعريف  ال��دار  عمل 
�شرحا  ال��دار  مديرة  وقدمت  الآخ��ري��ن.  مع  ال�شلمي  والتعاي�س  الت�شامح 
وافيا عن اأهداف الدار واأهم اأن�شطتها وفئاتها امل�شتهدفة التي ترتكز على 
ثالثة حماور رئي�شة اأولها التعريف بالثقافة الإ�شالمية للراغبني بذلك 
ال�شرورية  ال�شرعية  الأح��ك��ام  اجل��دد  املهتدين  وتعليم  امل�شلمني  غري  من 
وتعليم  املجتمع  يف  دجمهم  على  والعمل  الإ���ش��الم  ح��ول  ثقافتهم  وتنمية 
اأوجه  اآليات تقدمي  اللغة العربية لغري الناطقني بها. وقدمت مناذج من 
خمتلف  على  الطلبة  وع��رف��ت  الإ���ش��الم  تدخل  التي  الفئة  لهذه  الرعاية 
اجلهود يف خدمة امل�شلمني ورعايتهم ال�شابقة والالحقة واأهمية ن�شر روح 
�شامل مدير  ر�شاد  الدكتور  الأ�شتاذ  واأك��د   . امل�شلمني  ه��وؤلء  الو�شطية بني 
اجلامعة القا�شمية على اأهمية قيام اجلامعة بتنظيم رحالت اإىل عدد من 
الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  ومنها  الوطن  خدمة  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات 
واملعنية بن�شر الإ�شالم بني امل�شلمني ودورها يف خدمة هذه الفئة واأ�شار اإىل 
اأهمية اأن يتعرف الطلبة على دور الدار وتفهم لهذه الثقافة والتي ت�شكل 

لهم مرتكزا لهم الدين الإ�شالمي وو�شطيته .

مركز النطق والتاأهيل 
بالعني يحتفل بعيد الحتاد

•• العني - الفجر

اح����ت����ف����ل م����رك����ز ال����ن����ط����ق وال����ت����اأه����ي����ل يف 
الحت���اد  ع��ي��د  مبنا�شبة  العني"ماربيال" 
ال�����ش��اب��ع والأرب�����ع�����ني، مب�����ش��ارك��ة الأه�����ايل 
وامل��در���ش��ني وع���دد م��ن امل��دع��وي��ن، حيث مت 
ت��ق��دمي ل��وح��ات وط��ن��ي��ة  وف���ق���رات تراثية  
،ع����ربت ع���ن امل�����ش��اع��ر اع����ت����زازاً ب���اإجن���ازات 
بلوحات  ال���ط���الب  ����ش���ارك  ك��م��ا  ال����دول����ة، 
هذه  مع  ان�شجاماً  الإم��ارات��ي  العلم  باألوان 
الرفيهية  الأن�شطة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ذك��رى 
وال�شخ�شيات الكرتونية املحببة لالأطفال.
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قبل  الوجبات  ت��ن��اول  خ��ط��ورة  م��ن  التغذية  خ��راء  يحذر 
اآثار �شلبية مدمرة على  الذهاب اإىل النوم لياًل؛ ملا لذلك من 
ال�شحة، تبداأ باآلم يف املعدة مرورًا باأرق يف النوم و�شوًل اإىل 

زيادة يف الوزن.
تناول  �شوى  عليك  فما  الليل،  دخول  مع  باجلوع  �شعرت  فاإذا 
بع�س الوجبات اخلفيفة وال�شحية، واإل فاإنك �شتكون ُعر�شة 
ل���ع���دد م���ن امل�����ش��ك��الت، 

ن�شتعر�س هنا اأبرزها.

هناك  اأن  من   )NIH( ال��ب��ارزة  الوطنية  ال�شحة  معاهد  درا���ش��ة  حت��ذر 
يف  يت�شبب  اأن  ميكن  املحمول  الهاتف  اإ���ش��ع��اع  اأن  على  وا���ش��ح��ا(  )دل��ي��ال 

الإ�شابة ب�شرطان القلب والدماغ والغدد الكظرية.
ويوؤكد التقرير النهائي النتائج الأولية التي مت اإ�شدارها يف عام 2016، 
بعد اأن حذر العلماء من املوؤ�شرات املبكرة على اأن اإ�شعاع الهواتف قد يكون 

م�شرطنا.
م�شتويات  عند  القوار�س  على  اأجريت  الختبارات  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأعلى بكثري من الب�شر الذين يتعر�شون لالإ�شعاعات يف الوقت احلا�شر، 
فاإن ال�شلة بني الهواتف اخللوية وال�شرطان لدى ذكور اجلرذان ل ميكن 

اإنكارها.

يتعلق  فيما  و���ش��وح��ا  اأق���ل  الأدل����ة  اأن  ت��ب��ني  ال��ف��ئ��ران،  لإن����اث  وبالن�شبة 
العلماء  يحذر  ذلك،  ومع  لالإ�شعاعات.  بالتعر�س  املرتبطة  بال�شرطانات 
ال��رج��ال خا�شة،  ي��ج��ب ع��ل��ى  اأن���ه  اإىل  اأن الأب���ح���اث اجل��دي��دة ت�شري  م��ن 
احل�شا�شة  املناطق  تعر�س  م��ن  للحد  ال��الزم��ة  الحتياطات  يتخذوا  اأن 

لإ�شعاعات الهواتف املحمولة.
الوطني  ال�شموم  برنامج  يف  بوت�شر،  ج��ون  الدكتور  العلماء،  كبري  وق��ال 
)NTP( يف دوره��ام، بولية نورث كارولينا: ل ميكن مقارنة التعر�س 
لالإ�شعاع امل�شتخدم يف الدرا�شات مبا�شرة، بحجم الإ�شعاع الذي يتعر�س له 

الب�شر عند ا�شتخدام الهاتف املحمول.
الراديو  ت��ردد  اإ�شعاعات  الفئران  تلقت  درا�شتنا،  يف  مو�شحا:  وا�شتطرد 

ذل���ك، فاإن  النقي�س م��ن  ب��ال��ك��ام��ل. وع��ل��ى  اأج�����ش��اده��ا  )RFR( ع��رب 
معظم النا�س يتعر�شون لالإ�شعاع يف اأن�شجة حمددة قريبة من مكان 

ا�شتخدام الهاتف.
 30 )كلفتها  �شنوات   10 م��دة  الدرا�شة  ا�شتمرار  بعد  النتائج  وتاأتي 

املعر�شة  احليوانات  ل��دى  ال�شحية  التاأثريات  لتقييم  دولر(،  مليون 
.)RFR( للعالج باملوجات ال�شغرى

ومت��ث��ل ال��ت��ق��اري��ر ال��ن��ه��ائ��ي��ة اإج���م���اع NTP وجل��ن��ة م���ن اخل���رباء 
يف  الدرا�شات  مبراجعة  قاموا  الذين  اخلارجيني،  العلميني 

فرباير  يف  التقارير  م�شودات  اإ���ش��دار  بعد  املا�شي،  مار�س 
املا�شي.

وقال الدكتور بوت�شر: ت�شتخدم الهواتف املحمولة نوعا 
اأو اإ�شعاع الردد الال�شلكي  معينا من موجات الراديو، 
ويتعر�س  وال�شبكة.  الأجهزة  بني  لالإر�شال   )RFR(
الهواتف  ا���ش��ت��خ��دام  خ����الل  م���ن   RFR ل����  ال���ن���ا����س 

املحمولة والأجهزة الال�شلكية الأخرى.
تكنولوجيا  على  حديثا  املن�شورة  ال��درا���ش��ة  ورك���زت 
اخلدمات  انتقلت  والآن،  وال��ث��ال��ث.  ال��ث��اين  اجل��ي��ل 
اخللوية اإىل G4 وLTE، كما يجري طرح اجليل 

اخلام�س.
اجل��دي��دة جمهزة  الهواتف  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
للتوا�شل من خالل هذه الرددات، اإل اأن الباحثني 
يقولون اإن نتائج الدرا�شة اجلديدة ل تزال تلقي 
ال�شوء على ما تفعله تقنياتنا باأج�شامنا.ويتفق 
اخلارجيون،  وخ��رباوؤه  وفريقه  بوت�شر  الدكتور 
الذين �شاركوا يف الدرا�شة، على اأن هذا التقرير 
ميثل اأقوى دليل حتى الآن على اأن العالقة بني 
ر�شدوها  التي  والأورام،  اخللوي  الهاتف  اإ�شعاع 

لدى اجلرذان، حقيقية.
امل�شتقبلية  ال���درا����ش���ات  ت��رك��ز  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
اأو  للقيا�س،  قابلة  مادية  موؤ�شرات  تطوير  على 
 ،RFR ل�  موؤ�شرات حيوية، للتاأثريات املحتملة 

الأن�شجة  ال��ن��ووي يف  اأ���ش��رار احلم�س  ذل��ك  مب��ا يف 
املك�شوفة، والتي ميكن الك�شف عنها يف وقت اأ�شرع بكثري 

من ال�شرطان.

هواتفنا تعر�شنا خلطر الإ�شابة مبر�ش قاتل

مي��ك��ن ل��ه��واة ال��ري��ا���ش��ة مم��ار���ش��ة اجل���ري يف 
ا، لكن  الهواء الطلق خالل ف�شل ال�شتاء اأي�شً
ب�شرط احلماية من برودة الطق�س وذلك 

بارتداء املالب�س والأحذية املنا�شبة.
ال�شحيح  ال���وق���ت  يف  ال��ب��داي��ة  وت��ع��ت��رب 
م��ن الأم����ور امل��ه��م��ة، ل��ذا يو�شي عامل 
هاو�شمان  ف��ول��ك��ر  الأمل�����اين  ال��ري��ا���ش��ة 
ال��ت��دري��ب يف ف�شل اخلريف  ب��ال��ب��دء يف 
وال���ت���ع���ود ب���ب���طء ع��ل��ى درج������ات احل�����رارة 

املنخف�شة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأخ�����ش��ائ��ي ال��ط��ب ال��ري��ا���ش��ي ماتيا�س 
ريا�شة  ممار�شة  عند  اأهمية  الأك��ر  ال�شيء  اإّن  ماركفارت: 
اجلري يف ف�شل ال�شتاء هو املالب�س املنا�شبة، ويرى ماركفارت 

اأنَّ �شروال اجلري واجلوارب والأحذية كافية لل�شاقني.
ويرى هاو�شمان اأنَّ العامل احلا�شم هنا هو حماية اجل�شم من 

الربودة والرياح، 
ال�شرة  اأو  والقمي�س  ال�شراويل  ت�شمح  اأن  ينبغي  ذل��ك  وم��ع 
التعرق  اإىل اخل��ارج، فعلى الرغم من عدم  الهواء  باإنفاذ بع�س 
ب�شدة كما هو احلال يف ال�شيف، اإل اأنَّ رطوبة اجللد قد توؤّدي اإىل 

الإ�شابة بنزلة برد. 

مظهر الب�شلة
ا با�شم )مظهر الب�شلة( اأف�شل  لذا يعد مفهوم الطبقات املعروف اأي�شً
مفهوم ملالب�س التدريب يف ال�شتاء؛ حيث يتم ارتداء طبقة مالب�س على 
اجللد مبا�شرة تقوم بنقل العرق للخارج، وفوقها طقم التدريب، على اأن 
يتم ارت���داء �شرة واقية من امل��اء وال��ري��اح يف ح��ال ممار�شة اجل��ري يف ظل 

طق�س ت�شوده اأمطار ورياح.
ا ب�شرعة اجلري؛ فال�شخ�س الذي يرك�س ببطء،  وترتبط نوعية املالب�س اأي�شً

ينتج ج�شمه حرارة اأقل من ال�شخ�س، الذي يرك�س ب�شرعة اأكرب.

احلذاء املنا�شب
ا، م�شدًدا على �شرورة اأن يتمتع  واأكد هاو�شمان على اأهمية احلذاء املنا�شب اأي�شً

احلذاء بنعل متني؛
 وذلك للحّد من خطر التعر�س لالإ�شابة والنزلق، مع اأداء اأكر فعالية.

واليدين  ال��راأ���س  حماية  ���ش��رورة  اإىل  دمييو  فرناندو  الدكتور  اأ���ش��ار  وب���دوره 
بوا�شطة غطاء للراأ�س وقفازات.

 وعّلل اأخ�شائي الطب الريا�شي ذلك باأنَّ اجل�شم يطلق الكثري من احلرارة 
عرب الراأ�س؛ لذا فمن املهم اأن تكون القبعة ُمنفذة،

مع تغطية الأذنني واجلبهة جيًدا.
كما ين�شح دمييو باجلري اخلفيف يف البداية بغر�س الإحماء ثم 

البدء يف اجلري ببطء، ثم زيادة ال�شرعة ب�شكل تدريجي.

م�شكلة الظالم
وهناك اأمر اآخر يتعني على الريا�شيني التعامل معه يف ال�شتاء، األ وهو الظالم. 

لذا فمن الأف�شل اأن تكون املالب�س جمهزة بعاك�شات، بحيث يكون الريا�شي مرئًيا 
ب�شكل اأف�شل يف الظالم.

باأّن  النهار، علًما  ال�شباح يف �شوء  اأو اجلري يف  اإ�شاءة  وُيف�شل �شلوك م�شارات ذات 
ب�شكل  ال�شم�س  اأ�شعة  ع��ن  الناجتة  احل���رارة  تخزين  على  ت�شاعد  الداكنة  املالب�س 

اأف�شل.

مر�شى الربو والقلب
اأخ��رى، ين�شح اخل��رباء مر�شى الربو بالبتعاد عن اجلري يف الطق�س  ومن ناحية 

البارد، 
الهواء  التنف�س يف  الفم لكل من يواجه م�شاكل يف  اأمام  بارتداء قناع  ا  اأي�شً وُين�شح 

البارد.
كما اأن الأ�شخا�س الذين اأ�شيبوا باأزمة قلبية اأو يعانون من ارتفاع �شغط الدم،

اأن ي�شعروا بعدم الراحة عند اجل��ري يف ظل درج��ات ح��رارة منخف�شة، لذا   ميكن 
يتعني عليهم ا�شت�شارة الطبيب اأوًل قبل ممار�شة اجلري.

ن�شائح مهمة ملمار�شة اجلري يف ال�شتاء

ثالث طرق لعالج دوايل ال�شاقني
تعّد الدوايل اأكر من م�شكلة جمالية؛ حيث اإنها قد متثل م�شكلة �شحية 
ا، وميكن عالج الدوايل بطرق عدة، منها الأدوية والليزر وال�شتئ�شال،  اأي�شً

كما ميكن الوقاية منها من خالل ممار�شة الريا�شة.
واأو�شح الدكتور توما�س نوبيناي، اأن دوايل ال�شاقني هي اأوردة مت�شعة تتخذ 

�شكل العقد تظهر حتت جلد ال�شاقني مبا�شرة ومييل لونها اإىل الأزرق.
العنكبوتية  الأوردة  اأن  الأمل�����اين،  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  اأخ�����ش��ائ��ي  واأ����ش���اف 
ال�شاقني، وهي عبارة عن  دوايل  اأ�شكال  اأخ��ف  )Spider Veins( هي 
العنكبوتية  الأوردة  متثل  الغالب  ويف  اجللد،  حتت  مت�شعبة  دقيقة  اأوردة 

م�شكلة جمالية فقط؛ حيث اإنها ت�شبب متاعب �شحية يف حالت نادرة.
ومن جانبه، قال الدكتور لوثار برومر، اإن دوايل ال�شاقني يختبئ وراءها 
اأحد اأمرا�س الأوردة، كوجود خلل يف �شمامات الأوردة، ما يوؤدي اإىل تكد�س 

الدم يف ال�شاقني.
�شببه  يكون  قد  وال��ذي  الأوردة،  ق�شور يف  اإىل  ال�شاقني  دوايل  ترجع  وقد 

وراثيًّا، خا�شة لدى الن�شاء.
وبدورها حذرت ال�شيدلنية الأملانية اأور�شول زيلربريج، من اأن عدم عالج 
اإىل  م�شرية  ال�شاق،  يف  جلطة  اأو  بقرحة  الإ�شابة  يف  يت�شبب  قد  ال���دوايل 
اأو  اأنه يف املراحل املبكرة ميكن عالج الدوايل بوا�شطة الأقرا�س الدوائية 

املراهم، كما ميكن ارتداء اجلوارب ال�شاغطة.
اأولها بوا�شطة الليزر، كما  وميكن عالج الدوايل عن طريق ثالثة طريق 
ميكن حقنها مبادة معينة جلعلها ت�شمر. واإذا مل تفلح كل هذه التدابري، 

فيتم حينئذ اللجوء اإىل ا�شتئ�شالها.
وتتمثل �شبل الوقاية من دوايل ال�شاقني يف ممار�شة الريا�شة مثل امل�شي 
املاء،  خا�شة  ال�شوائل،  من  والإك��ث��ار  البدنية  اللياقة  ومتارين  وال�شباحة 

مبعدل لرين يوميًّا؛ حيث ي�شاعد ذلك على تن�شيط الدورة الدموية.
الوقوف  اأو  اآخ��ر وجتنب اجللو�س  اإىل  وق��ت  ال�شاقني من  رف��ع  ينبغي  كما 

طوياًل، كي ل يتكد�س الدم يف ال�شاقني.
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املال والأعمال

»ديوا« تعفي املتعاملني التجاريني وال�شناعيني 
من ر�شوم التو�شيالت اجلديدة للعامني القادمني

•• دبي - وام:

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
القطاعني  يف  املتعاملني  اإع��ف��اء  ع��ن 
ر�شوم  م����ن  وال�������ش���ن���اع���ي  ال���ت���ج���اري 
ال��ت��و���ش��ي��الت اجل���دي���دة ح��ت��ى 150 

كيلو وذلك للعامني القادمني.
الطاير  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
مبادرات  خ��الل  م��ن  “ نعمل  للهيئة 
طموحة وم�شاريع تنموية م�شتدامة 
الر�شيدة  القيادة  روؤي���ة  حتقيق  على 
واأه�����داف م��ئ��وي��ة الإم������ارات 2071 

التي ت�شكل خريطة طريق للعمل احلكومي طويل املدى وتر�شم الطريق 
لتكون  الدولة  مكانة  ورف��ع  القادمة  لأجيالنا  اإ�شراقاً  اأك��ر  م�شتقبل  نحو 
ت�شمل تو�شيل  ت�شهيالت  الهيئة  “ تقدم  واأ�شاف  العامل«.  اأف�شل دولة يف 
اأي��ام حيث  150 كيلو يف خطوة واح��دة فقط خالل �شبعة  الكهرباء حتى 
حيث  عاملياً  مهمة  لإجن���ازات  الهيئة  حتقيق  يف  امل�شركة  جهودنا  اأ�شهمت 
جت��ل��ى ذل���ك يف حم��اف��ظ��ة دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ممثلة بهيئة 
كهرباء ومياه دبي وللعام الثاين على التوايل على املرتبة الأوىل عاملياً يف 
احل�شول على الكهرباء وبكافة موؤ�شرات املحور وبعالمات كاملة 100 يف 
املائه بح�شب تقرير البنك الدويل ملمار�شة اأن�شطة الأعمال 2019 والذي 
العامل«.  حول  اإقت�شاد   190 يف  الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  �شهولة  يقي�س 
وقد حققت الهيئة عالمات كاملة 100 يف املائه يف كافة موؤ�شرات حمور 
اأن�شطة الأعمال  البنك الدويل ملمار�شة  الكهرباء يف تقرير  احل�شول على 
لفئات  التاأمني  ومبلغ  التو�شيل  تكلفة  باإلغاء  الهيئة  وقامت   ..  2019
150 كيلو حيث  اإىل  التي ت�شل  والتجارية لالأحمال  ال�شناعية  امل�شاريع 
ح�شلت الهيئة اأي�شا على عالمة 100يف املائه يف هذا املحور ..كما ح�شلت 
توفري  الإج���راءات من حيث  املائة يف معيار  100 يف  الهيئة على عالمة 
جهد املتعاملني. وعلى �شعيد الوقت امل�شتغرق ح�شلت الهيئة على عالمة 
100 يف املائة حيث جنحت يف اإدخال اإجراءات حديثة �شاهمت يف تقلي�س 
الوقت امل�شتغرق لتو�شيل الكهرباء. ويف حمور اعتمادية ال�شبكة و�شفافية 
نتائج  حققت  ان  بعد  املائه  يف   100 عالمة  على  الهيئة  ح�شلت  التعرفة 
مناف�شة للغاية يف املقارنات املعيارية العاملية يف معدل انقطاع الكهرباء لكل 
م�شرك �شنوياً والذي بلغ 2.68 دقائق انقطاع للم�شرك مقارنة مع 15 

دقيقة م�شجلة لدى نخبة �شركات الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي.

»اأرا�شي دبي« تنظم معر�شني 
عقاريني يف مومباي و�شنغهاي 

•• دبي-وام:

ت��ن��ظ��م دائ�����رة الأرا�����ش����ي والأم�����الك 
يف دب����ي م��ع��ر���ش��ي دب����ي ال���ع���ق���اري يف 
م���وم���ب���اي وال����ع����ق����ارات ال���ف���اخ���رة يف 
�شنغهاي يف توقيت واحد اذ �شيجري 
الهندية  م��وم��ب��اي  يف  الأول  تنظيم 
خالل الفرة من 7 اىل 10 دي�شمرب 
اجلاري والثاين يف �شنغهاي ال�شينية 
9 دي�شمرب  7 اإىل  خالل الفرة من 
اجل���اري . وق��ال��ت م��اج��دة علي را�شد 
ت�شجيع  ل��ق��ط��اع  التنفيذية  امل���دي���رة 
واإدارة ال�شتثمار العقاري يف “اأرا�شي 
ت�شجيل  ت��ع��ت��زم  ال����دائ����رة  اإن  دبي” 

ح�شور مميز لها يليق بحجم ومكانة املعر�شني والتوقعات املحيطة بهما 
القارة  م�شتوى  على  امل��دن  اأك��رب  م��ن  اثنتني  يف  تنظيمهما  �شيتم  كونهما 
نف�س  ي��ق��ام��ان يف  ع��امل��ي��ني  ح��دث��ني  امل�����ش��ارك��ة يف  اأن  .  واأ�شافت  الآ���ش��ي��وي��ة 
الوقت يوؤكد على جهود الدائرة املتوا�شلة الهادفة اإىل توفري كافة ال�شبل 
للمطورين مل�شاعدتهم على الو�شول اإىل م�شتثمرين عقارين .  ي�شار اإىل اأن 
العقارات يف دبي  ال�شريحة الأكرب من م�شري  الهند ي�شكلون  م�شتثمري 
بعد مواطني دولة الإمارات كما يختارها الكثريون منهم لغايات الإ�شتثمار 
ال�شادرة عن  والتقارير  الإح�شاءات  ت�شري  و  والعمل.  وال�شياحة  والتجارة 
دبي” يف ال�شنوات الأخرية اإىل ت�شجيل ارتفاع عال يف الطلب من  “اأرا�شي 
قبل امل�شتثمرين ال�شينيني الذين يقبلون على العقارات يف دبي لأغرا�س 

الإقامة والإ�شتثمار .

»الحتادية لل�شرائب« و»غرفة اأبوظبي« 
تعززان الوعي ب�شريبة القيمة امل�شافة

•• اأبوظبي - وام:

الهيئة الحتادية لل�شرائب - خالل ندوة تعريفية  ا�شتعر�س فريق عمل 
تطبيق  اإج����راءات   - اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  م��ع  بالتعاون  نظمها 
اآلية هام�س الربح واحلالت التي  �شريبة القيمة امل�شافة وكيفية تطبيق 
الغرفة  مقر  التي عقدت يف   - ال��ن��دوة  خ��الل  الهيئة  واأك���دت  فيها.  تطبق 
جتارة  ب��ق��ط��اع  وامل��ع��ن��ي��ني  واملتخ�ش�شني  ال��ت��ج��ار  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  بح�شور 
عموما  امل�شتعملة  بال�شلع  املتعلقة  الربح”  هام�س  “اآلية  اأن   - ال�شيارات 
لها  �شبق  التي  ال�شلع  على  فقط  تنطبق  امل�شتعملة  ال�شيارات  بينها  وم��ن 
اأكد  اأن خ�شعت ل�شريبة القيمة امل�شافة قبل التوريد احلايل. من جهته 
�شعادة خالد علي الب�شتاين مدير عام الهيئة الحتادية لل�شرائب - يف بيان 
�شحفي �شدر ام�س- حر�س الهيئة منذ عام 2017 وقبل تطبيق النظام 
ال�شريبي بعدة �شهور وحتى الآن على توعية جميع قطاعات الأعمال ومن 
بينها القطاعات التجارية بالتزاماتها ال�شريبية عرب كل قنوات التوا�شل 
املبا�شر عرب جولت توعوية يف  اإىل الت�شال  اإ�شافة  الإعالمية والرقمية 
خمتلف الإمارات وذلك لتقدمي �شورة وا�شحة ودقيقة للقوانني ال�شريبية 
.. لفتا اإىل اأن الهيئة توفر اأدوات عديدة للتوعية ال�شريبية عرب موقعها 

الإلكروين الذي مت ت�شميمه وفق اأف�شل املمار�شات الدولية.

»اأبوغزاله للمعرفة« يقدم اأجهزة حديثة وخدمات �شيانة
 وتدريب لوزارة الت�شالت ومركز تكنولوجيا املعلومات الأردين

هايرلوب لتكنولوجيا النقل �شريك ا�شرتاتيجي للمعر�س يف تكنولوجيا النقل

غرفة عجمان جتتذب �شركات عاملية رائدة للم�شاركة يف معر�ش م�شتقبل البناء-2019
•• عجمان - الفجر:

عجمان  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
تران�شبورتي�شن  “هايربلوب  �شركة  مع 
ه���اي���ربل���وب  )�����ش����رك����ة  تكنولوجيز” 
لتكنولوجيا النقل( �شبل تعزيز التعاون 
اآليات  ومناق�شة  الطرفني  بني  امل�شرك 
معر�س  ب��ت��ن��ظ��ي��م  اخل���ا����ش���ة  ال�������ش���راك���ة 
�شهر  يف  �شيعقد  ال���ذي  ال��ب��ن��اء  م�شتقبل 
اإم������ارة  يف   2019 – امل���ق���ب���ل  م����ار�����س 
عجمان.  وذلك خالل لقاء م�شرك �شم 

التنفيذي  املدير  اجلناحي،  علي  حممد 
لقطاع تنمية ال�شتثمار والأعمال بغرفة 
ملعر�س  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  عجمان 
�شبيح  ال���دك���ت���ور  و  ال���ب���ن���اء،  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
، املدير الهند�شي لل�شرق  قاطع خ�شاف 
�شركة  يف  اف��ري��ق��ي��ا  و����ش���م���ال  الأو�����ش����ط 
وبالل  ال��ن��ق��ل،  لتكنولوجيا  ه��اي��ربل��وب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س  ال��رئ��ي�����س  ���ش��اب��وين، 
الأعمال الأمريكي، ونبيل غيث، الرئي�س 
الت�شويقية  احل��ل��ول  ل�شركة  التنفيذي 
واآليات  اه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء  ن��اق�����س  ال��ذك��ي��ة. 

لتكنولوجيا  هايربلوب  �شركة  م�شاركة 
البناء، حيث  النقل يف معر�س م�شتقبل 
اكد حممد اجلناحي على حر�س غرفة 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ج���ذب ال�����ش��رك��ات املحلية 
ال���رائ���دة وامل��ت��م��ي��زة يف تنفيذ  وال��ع��امل��ي��ة 
املنتجات  وت���وف���ري  ال���ك���ب���رية  امل�������ش���اري���ع 
للم�شاركة يف  وامل�شتدامة  الذكية  للمدن 
عجمان.  غ��رف��ة  تنظمه  ال���ذي  امل��ع��ر���س 
واأو�شح اأن املعر�س �شي�شلط ال�شوء على 
واملباين  وامل��ب��ت��ك��رة،  امل��ت��ط��ورة  التقنيات 
احلماية،  واأن��ظ��م��ة  واخل�����ش��راء،  الذكية 

م�شريا  وغريها،  والتحكم  والت�شالت 
عاملية  من�شة  �شيوفر  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل 
ت�شاهم ب�شكل كبري يف تكوين ال�شراكات 
وال���روي���ج ل��ل�����ش��رك��ات ال���رائ���دة يف هذا 
امل���ج���ال، وك���ذل���ك ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح���دث 
امل�شتقبلية،  امل��دن  يف  وامل�شاريع  املنتجات 
امل����ج����الت بني  وال����ت����ع����اون يف خم��ت��ل��ف 
ف�شال  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني 
ال�شفقات  ال��ف��ر���س لإب�����رام  ت��وف��ري  ع��ن 
ب���ني ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة. م�����ش��رياً اإىل 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  �شريكز  املعر�س  اأن 

قطاع النقل، بالإ�شافة اإىل اأنظمة ومواد 
والتخطيط  الذكية،  والأن��ظ��م��ة  البناء، 
 ،  2030 روؤوي���ة  م��ع  متا�شيا  العمراين 
واإع���ادة   ، وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  وال��ط��اق��ة 
وال���ط���ب���اع���ة ثالثية  ال���ن���ف���اي���ات  ت���دوي���ر 

الأبعاد.
تنمية  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأ���ش��اف 
ب��غ��رف��ة عجمان،  ال���ش��ت��ث��م��ار والأع���م���ال 
لت�شليط  هامة  فر�شة  يعد  املعر�س  اأن 
واملنتجات  الو�شائل  اأح��دث  على  ال�شوء 

امل�شتخدمة يف بناء املدن امل�شتدامة.

 •• عمان-الفجر: 

اأبوغزاله،  ط��الل  الدكتور  �شعادة  وق��ع 
طالل  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأب��وغ��زال��ه، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع معايل 
وزير الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 
الردين املهند�س مثنى غرايبة، ومدير 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���رك���ز  ع�����ام 
ال��وط��ن��ي، واأم���ني ع��ام ال����وزارة عطوفة 
املهند�س نادر الذنيبات لتعزيز التعاون 
املعرفة  امل�����ش��رك ول��ت��ط��وي��ر حم��ط��ات 
التابعة للوزارة وتفعيلها وح�شب حاجة 

كل حمطة. 
امل��ذك��رة اإىل حت��وي��ل حمطات  وت��ه��دف 
اأع���م���ال بحيث  امل��ع��رف��ة اىل ح��ا���ش��ن��ات 
تكون املحطات مزودة بربامج تعليمية 
اإلكرونية لتكون مراكز تنمية قدرات 
لأب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ات اأي���ن���م���ا ت���واج���دوا 
وت��ك��ون ه���ذه امل��ح��ط��ات م��راك��ز خدمة 
ل��ل��ج��م��ي��ع، ب��الإ���ش��اف��ة اىل ال��ت��ع��اون يف 
ون�شر  ال��ق��درات  وبناء  التدريب  جم��ال 
وخ�شو�شاً  املحلي،  للمجتمع  املعرفة 

خلريجي قطاع الت�شالت وتكنولوجيا 
املعلومات. 

و���ش��ي��ق��وم جم��ت��م��ع ط����الل اأب���وغ���زال���ه 
ب�شيانة  امل���ذك���رة  مب���وج���ب  ل��ل��م��ع��رف��ة 
وح�شب  اختيارها  �شيتم  التي  املحطات 
اأو  بالتطوير  ���ش��واء  حمطة  ك��ل  حاجة 
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  وت��وف��ري  ال��ت��ف��ع��ي��ل 
كما   ، ل��ه��ا  املكتبية  وال���ل���وازم  احل��دي��ث��ة 
ملوظفي  ال�������الزم  ال����ت����دري����ب  ����ش���ت���ق���دم 
تكنولوجيا  وم��رك��ز  الت�����ش��الت  وزارة 

املعلومات.
ورحب الوزير الغرايبة بجهود الدكتور 
الذي توليه  الإهتمام  اأبوغزاله، مثمناً 
يدا  للعمل  اأب��وغ��زال��ه  جمموعة ط��الل 

بيد مع القطاع العام.
يقف  لن  التعاون  “اإن  الغرايبة  وق��ال   
ف��ق��ط يف جم���ال حم��ط��ات امل��ع��رف��ة بل 
الوطن  تخدم  كبرية  اف��ق  اىل  �شيمتد 

واملواطن«.
م����ن ج���ه���ت���ه اأع��������رب ال����دك����ت����ور طالل 
اأب��وغ��زال��ه ع��ن اع��ت��زازه وف��خ��ره بوزارة 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الت�������ش���الت 

والأه��م��ي��ة ال��ك��ربى لهذه ال����وزارة على 
موؤكدا  الأخ������رى،  ال�������وزارات  م�����ش��ت��وى 
متقدما  ي��ك��ون  ���ش��وف  ال����وزارة  اأداء  اأن 
الغرايبة  املهند�س  معايل  بقيادة  ج��دا 

ا�شتعداده ليكون �شريكا ملا تقوم  مبدياً 
اأج���ل تطوير حمطات  ب��ه ال����وزارة م��ن 
امل���ع���رف���ة وذل�������ك ع����ن ط����ري����ق ت���زوي���د 
اململوك  الإن����رن����ت  ب��خ��ط  امل���ح���ط���ات 

باأن  �شعادته  واأ�شار  جمانا.  للمجموعة 
لتوجيهات  تلبية  ت��اأت��ي  ال�شراكة  ه��ذه 
والديوان  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

امللكي العامر. 

م�شاركة خليجية وا�شعة مبعر�ش �شيال ال�شرق الأو�شط 2018 يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

 “ التا�شعة من معر�س  الن�شخة  حتظى 
�شيال ال�شرق الأو�شط “ التي ت�شت�شيفها 
اأبوظبي خالل الفرة من 10 اإىل 12 
خليجية  مب�����ش��ارك��ة  اجل�����اري  دي�����ش��م��رب 
لكل  وطنية  اأجنحة  تواجد  عرب  وا�شعة 
ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ن 
الكويت ومملكة البحرين. ويقام احلدث 
- الذي يحت�شنه مركز اأبوظبي الوطني 
ا�شراتيجية  ب�����ش��راك��ة   - ل��ل��م��ع��ار���س 
الغذائية  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��ع ج��ه��از 
�شركة   1000 م���ن  اأك�����ر  وم�������ش���ارك���ة 
عار�شة يف قطاعات الأغذية وامل�شروبات 
واملعدات واأكر من 20 األف زائر وخبري 
م��ن اأك���ر م��ن 50 دول���ة ح���ول العامل. 
وحت��ل دول���ة ال��ك��وي��ت �شيف ���ش��رف على 
ال��دورة التا�شعة ملعر�س “ �شيال ال�شرق 
والأ�شرع  املتخ�ش�س  “ احلدث  الأو�شط 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  من�����واً 
وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  الأو���ش��ط يف قطاع 
وال�شيافة حيث �شي�شم اجلناح الكويتي 
بينها  �شركة وجهة متخ�ش�شة من   11
الهيئة العامة لل�شناعة الكويت و�شركة 
الكويتية  وامل���خ���اب���ز  ال��دق��ي��ق  م��ط��اح��ن 
وغ���ريه���ا. اأم����ا اجل��ن��اح ال��وط��ن��ي ململكة 
الأوىل يف  للمرة  ت�شارك  التي  البحرين 
املعر�س ف�شي�شم خم�س �شركات وجهات 
لتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  اأب��رزه��ا  رائ���دة 
ومزارع  البحرين  يف  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع 

الغالية و�شركة م�شنع اجل�شر بالإ�شافة 
اإىل مزارع اجلزيرة وغريها.

كما �شي�شهد اجلناح ال�شعودي يف “�شيال 
م�شاركة   ”2018 الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
وا���ش��ع��ة م���ن ال�����ش��رك��ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جتارة التمور يف مقدمتها �شركة املدينة 
املنوره للتمور و�شركة اأمل اخلري للتمور 
للتمور  لينة  واح��ة  وموؤ�ش�شة  القاب�شة 

و�شيحت�شن  وغ���ريه���ا.  ���ش��ي��اف��ا  ومت����ور 
والكويت  ال�شعودية  جانب  اإىل  املعر�س 
وال��ب��ح��ري��ن اأج���ن���ح���ة وط��ن��ي��ة ل��ك��ل من 
ال���ربازي���ل وال�����ش��ني وال��ت�����ش��ي��ك وم�شر 
ولتفيا  وك����وري����ا  والأردن  وال����ي����ون����ان 
والفلبني  وامل��غ��رب  واملك�شيك  وماليزيا 
اأفريقيا  وج����ن����وب  ورو����ش���ي���ا  وب���ول���ن���دا 
وتايالند  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان  وال�������ش���ودان 

وت���رك���ي���ا. وق����ال امل��ه��ن��د���س ث��ام��ر را�شد 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ش���م���ي 
املرتقبة  القوية  امل�شاركة  اإن  للمعر�س 
ال�شرق  “�شيال  يف  اخلليجيية  لل�شركات 
الأو�شط” تعك�س الأهمية الكبرية التي 
التجارية  ل��ل��وف��ود  امل��ع��ر���س  ه���ذا  ميثله 
ل�شوق  اأف�������ش���ل  ف���ه���م  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
الأغذية يف ال�شرق الأو�شط والإمكانيات 

ارتفاع  ي��وف��ره��ا يف ظ���ل  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
اإ�شافة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ع  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى 
على  الدميغرافية  ال��ع��وام��ل  ت��اأث��ري  اإىل 
البناء  “ �شنوا�شل   : واأ���ش��اف  الطلب«. 
اكت�شبها  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  ال�����ش��م��ع��ة  ع��ل��ى 
ال�شابقة  دورات������ه  م����دار  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س 
ك��م��ن�����ش��ة رائ������دة لإل����ق����اء ال�������ش���وء على 
ال�شوق  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الهائلة  ال��ف��ر���س 
والتطورات  اأحدث الجتاهات  ومناق�شة 
�شناعة  م�شتقبل  مالمح  �شتحدد  التي 
الأغ����ذي����ة وامل�������ش���روب���ات يف امل��ن��ط��ق��ة ». 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ج����وان ك����وك املدير 
ال�شرق  “�شيال  اإن   “ ملعر�س  التنفيذي 
الأو�شط” يقدم من�شة مثالية للتوا�شل 
م���ع جم��م��وع��ة وا����ش���ع���ة وم��ت��ن��وع��ة من 
ال�شركات الإقليمية والعاملية العاملة يف 
التي ت�شارك  قطاع الأغذية وامل�شروبات 
حت���ت م��ظ��ل��ة اأج��ن��ح��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة كما 
للعار�شني  منا�شبة  ف��ر���ش��ة  ي��وف��ر  اأن���ه 
ملنتجاتهم  للرويج  الأ���ش��واق  ه��ذه  م��ن 
عن  ف�شاًل  ج��دي��دة  اأ���ش��واق  وا�شتك�شاف 
املنطقة.”  يف  �شركائهم  ق��اع��دة  تو�شيع 
الأو�شط”  ال�شرق  “�شيال  انعقاد  وياأتي 
يف الوقت الذي ي�شهد فيه �شوق الأغذية 
دول  يف  الطائرات  ومتوين  وامل�شروبات 
يقدر  ال��ذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
قوياً  من����واً  دولر  م��ل��ي��ار   130 ب��ن��ح��و 
ال�شباب  ال�شكان  ن�شبة  الزيادة يف  نتيجة 
ومنو الطبقة املتو�شطة وارتفاع معدلت 

الدخل واأعداد ال�شياح .
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�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
�عالن باحلكم �ل�سادر �أمام حمكمة �ب�ظبي �لإحتادية �لإبتد�ئية

 يف �لدع�ى رقم  2018/53 �إد�ري كلي
بناء على طلب املدعية : الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والأوقاف 

العنوان : تنوب عنه اإدارة ق�شايا الدولة - وزارة العدل 
اىل املدعي عليه / كايد حممد �شامل حمد البلو�شي 

عنوانه : يعلن ن�شرا 
اع��اله قد حكم  اليها  امل�شار  الإداري���ة  الق�شية  ان  لديكم  ليكن معلوما 
 ، الكلية  ال��دائ��رة  ام��ام  م   2018/7/24 بجل�شة  احل�شوري  مبثابة  فيها 
حكما قابال لال�شتئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ من اليوم التايل 

لتبليغكم هذا الإعالن. 
مدير �خلدمات �لق�سائية     

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
�إعالن بالن�سر 

يف �لق�سية رقم 2018/822 جتاري كلي - �أب�ظبي 
املدعي / بنك دبي التجاري 

املدعي عليهما / 1 - موؤ�ش�شة جمموعة امل�شاريع البرولية ، -2�شركة برميري التجارية - �س م م 
بتاريخ  ال�شادر  التمهيدي  باحلكم  جاء  ما  على  بناء   - اليها  امل�شار  الق�شية  يف  الوىل  عليها  املدعي  اىل 
2018/10/30 عن حمكمة ابوظبي البتدائية يف الق�شية امل�شار اليها بعاليه اإنتدابنا  اإدارة اخلرباء لإعداد 
تقرير اخلربة امل�شرفية املطلوب ، وبعد ا�شتالمنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الثاين يف متام "ال�شاعة 
1.00 ظهرا" يوم الحد املوافق 2018/12/16 مبقر مكتب اخلبري الدكتور / عبدالكرمي الزرعوين والكائن 
 4N Professionals )401( يف �شارع املرور مبنطقة املعمورة باأبوظبي ببناية بالورمي للهدايا مكتب رقم
وهي البناية اخلام�شة من بنك ابوظبي الأول ، لال�شتعالم /4734261-056 - وعليه يرجى التكرم من 
الأطراف املتقا�شية او وكيلهم القانوين ح�شور الإجتماع يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة 
املذكرة  نقاط  من  نقطة  لكل  وم�شتقل  وا�شح  ب�شكل  املوؤيدة  امل�شتندات  بها  مرفقا  الدعوى  مبو�شوع  �شارحة 

ال�شارحة )من خالل فوا�شل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام جلنة اخلربة.
عن جلنة �خلربة 
د. عبد�لكرمي �لزرع�ين  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
�إعالن عن بيع �سفينة باملز�د �لعلني عن طريق �لن�سر 

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2018/645 ر�أ�ض �خليمة 
 )MAHESH1( 1 تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �شفينة ماهي�س
مر   85 الكلي  طولها  ويبلغ  مومباي  الهند  الت�شجيل  ميناء   )M7666( الر�شمي  الرقم  حتمل 
وعر�شها 23.2 مر وحمولتها 3508 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�س اخليمة والعائد ملكيتها 
للمنفذ �شدها : �شركة بوجن لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�شفينة )6.628.200( مليون درهم 
اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�شادر يف الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم 
1 - �شركة بوجن لويد ليميتد -2 بوجن لويد �شعودي اريبيا ب�شداد املبالغ املحكوم به ل�شالح  عليهما 
املحكوم لها / �شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ اإجمايل  وقدره )6826469.47( درهم ، بتاريخ 
2018/12/24 عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ،  علما 
بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�شراك او العرا�س او الطالع الدخول 
على املوقع الإلكروين ل�شركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او مراجعة 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
     ماأم�ر �لتنفيذ / �سعيد �ل�سحي 

     حك�مة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2018/645 ر�أ�ض �خليمة 
تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �شفينة كوبري )kuber( حتمل الرقم 
الر�شمي )M7715( ميناء الت�شجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 120 مر وعر�شها 31.7 
للمنفذ  ملكيتها  والعائد  اخليمة  راأ���س  ميناء  يف  متواجدة  حمولة  وح��دة   16781 وحمولتها  مر 
درهم  مليون   )20.797.780( ل�شفينة  التقديرية  والقيمة  ليميتد  لويد  ب��وجن  �شركة   : �شدها 
اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�شادر يف الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم 
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املحكوم لها / �شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ اإجمايل  وقدره )6826469.47( درهم ، بتاريخ 
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بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�شراك او العرا�س او الطالع الدخول 
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 �عالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / فيوت�شر باور انرنا�شيونال - ذ م م 
نعلمكم بان املدعي / �شركة علي العبداهلل التميمي للتجارة واملقاولت - �س ذ م م  

يف الدعوى رقم 2018/6462 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل - نعلمكم باأن 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ قدره 81.040 )واحد وثمانون الفا واربعون 
الفا و�شتمائة و�شتة  او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره )297.676.13 مائتان و�شبعة وت�شعون  دولرا امريكا 
و�شبعون درهما وثالثة ع�شر فل�شا( - الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )26.000.00 �شتة وع�شرون الف ريال �شعودي( 
او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ قدره )25.462.15 خم�شة وع�شرون الفا واربعمائة واثنان و�شتون درهم وخم�شة ع�شر 
فل�شا( مقابل ال�شرر املادي الذي تكبدته املدعية والناجت عن عدم تنفيذ املدعي عليها لاللتزامها بتوريد اللت حمل 
التفاق مع املدعية(. الزام املدعي عليها بدفع الفائدة القانونية على املبالغ املطالب بها بواقع ن�شبة 12% �شنويا من تاريخ 

ال�شتحقاق 2017/3/20 وحتى متام ال�شداد  ، الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 3 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/2/12 ، ال�شاعة 
8 ون�شف �شباحا، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدع�ى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدع�ى

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
  �ل�سماء           

�شلطان  املدعو/حممد  ب��اأن  اخليمة  راأ���س  حماكم  دائ��رة  تعلن 
عبيد جمعه ال�شيوي ، تقدم بطلب اإ�شافة م�شمى القبيلة )اآل 
علي( ل�شمه ، ليكون ا�شمه بعد الإ�شافة / حممد �شلطان عبيد 
جمعه ال�شيوي ال علي.   وان من له م�شلحة يف العرا�س ان 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ الع��الن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية
�ياد حممد �لإبر�هيم �خلطايبة 

     حك�مة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2018/2959  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - �شركة اأولد �شامل للمقاولت )ذ م م( وميثلها مديرها / حممد عبدالفتاح 
عبداللطيف �شامل جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ منار العمران لتجارة وتاأجري ال�شقالت 
وميثلها مالكها ماهر بن �شامل بن هندي احلربي قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/11 احلكم التمهيدي التايل : بندب اخلبري احل�شابي املتخ�ش�س 
الدعوى وم�شتنداتها وما  : الط��الع على ملف  ، وتكون مهمته كالتي  ال��دور باجلدول  �شاحب 
ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على 
الورقية واللكرونية  التجارية  ال�شجالت والدفاتر  الورقية واللكرونية ان وجدت  املرا�شالت 
وحددت امانة خربة وقدرها خم�شة الف والزمت )املدعي( ب�شدادها. وحددت لها املحكمة جل�شة 
يوم الحد املوافق 2018/11/15 يف حال عدم �شداد المانة ويف حال �شداد المانة تنظر بجل�شة 

.Ch1.C.14 2018/12/9 ليداع التقرير وال�شاعة 8.30 �شباحا يف القاعة
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2018/2292 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- علي ح�شني �شومايل ح�شني ح�شن �شومايل جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/18  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة ، بالزام املدعي عليه ان ي�شلم 
الفا  و�شتون  )�شبعة  ال�شكر  من  ج��رام  كيلو   67982.80 مقدارها  كمية  املدعي  البنك  اىل 
وت�شعمائة واثنان وثمانون كيلو جراما وثمامنائة جراما( املتفق عليها و�شفا وفقا لعقد 
ال�شلم �شند الدعوى او اداء قيمتها بالدرهم الإماراتي وقت تنفيذ احلكم والزمته بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2018/1972  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-رفيعه عبداهلل حممد�شعيد املال ، 2- 54 اي�شت لال�شثمارات - 
�س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مرمي �شقر حممد �شقر الفالحي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  وميثله / حممد را�شد �شامل علي العوي�س - قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )1216770 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ القامة وحتى ال�شداد التام.   
بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2018/12/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/2251  جتاري كلي               

ا�شماعيل ح�شام  جمهويل حمل  2-عبدالكرمي  ادم ح�شام  رخ�شانا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - وميثله / عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن 
يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�شيب  بن 
واربعمائة  مليون  ثمانية  )فقط  دره��م(   8.456.657.40( وق��دره  "البنك" مبلغ  للمدعي 
الفائدة  اإ�شافة  فل�شا(  وارب��ع��ون  درهما  وخم�شون  و�شبعة  و�شتمائة  الفا  وخم�شون  و�شتة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق  2018/12/24   اتعاب املحاماة. وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/2211  جتاري كلي               

لالنظمة  2-بيك�شيل  ال�شلي(  )املدين  �شينغ  هارنام  �شينغ  جرميت   -1/ عليه  املدعي  اىل 
�شينغ  جمهويل حمل  هارنام  �شينغ  ملديونية جرميت  كفيلة  ب�شفتها   - م  م  ذ  �س  الرقمية 
�شليمان جابر  نا�شر حمد   / م ع وميثه  - �س  التجاري  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا 
والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي 
فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك مبلغ 2.682.877.44 درهم كما يف 2018/8/9 مع الفوائد %12 
حتى رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  
املوافق  2018/12/24  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدع�ى 2018/2388  ��ستئناف عمايل    

القامة  اب��اد  جمهول حمل  ليدزما  1-ف��ري��دي  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ذ م م( وميثله  ف��ودز )�س  ف��رزون  امل�شتاأنف/موؤ�ش�شة فري�شني   ان  مبا 
ال�����ش��ادر بالدعوى  اأم���ني غ��ي��اث  ق��د ا�شتاأنف احل��ك��م  /حم��م��د حممد 
جل�شه  لها  وح��ددت   2018/9/5 بتاريخ  كلي  عمايل   2016/270  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/1/7 املوافق  الثنني  يوم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدع�ى 2018/3380  جتاري جزئي              
حمل  جم��ه��ول   - النقبي  م�شمار  خمي�س  حممد  /1-ع��ل��ي  عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �س م خ وميثله / عي�شى �شامل احمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  احلر�شي املهري - قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  عليه مببلغ وقدره )106707.37 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  2018/12/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/3938  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-جلف تروت�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
اآل  رم�شان  ح�شن  وميثله/احمد  م  م  ذ   - البناء  مل��واد  ال��دان��وب  املدعي/�شركة 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  علي -قد 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   157073.73( وق��دره 
الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
املوافق 2018/12/17 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/2151  جتاري جزئي              

حممد  )�شابقا(  م  م  ذ  �س   - وال�شياحة  لل�شفر  هاو�س  1-امريت�س   / عليه  املدعي  اىل 
بخ�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س ذ م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي التجاري )�س م ع( وميثله / نا�شر حمد �شليمان  جابر ال�شام�شي - قد اأقام عليك 
والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   274478.39( وق���دره  مببلغ 
املعجل بال  بالنفاذ  �شمول احلكم  و  التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  12% من 
كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2018/12/9  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/4082  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كامل لل�شناعة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م - فرع وميثله / احمد ح�شن 
رم�شان اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )141.505 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  2018/12/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم  2018/4076  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ج��راغ للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
وميثلها  اجل��اه��زة  اخلر�شانة  ل�شناعة  ب��ي  ام  ار  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان 
مالكها/ را�شد وميثله / عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - قد اأقام 
املبلغ املنفذ به وقدره  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
)1026065( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باحلاق اتفاقية الت�شوية 
املوؤرخة 2018/6/3 مبح�شر اجلل�شة واثبات حمتواها فيه وجعله يف قوة ال�شند 
التنفيذي.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم  2018/4256   تنفيذ جتاري  
م م  جم��ه��ول حمل  ذ  ���س   - ان��ت��ريي��ورز  املنفذ ���ش��ده/1- �شمرتاون  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جراند وود ورك�س )�س ذ م م ( وميثله / 
عامر �شيد حممد  �شيد حمي رو�شن املرزوقي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )268632( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2018/3151  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد ب�شام حممد حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
البلو�شي  م��راد  علي  مو�شى  ابراهيم   / وميثله  احلفالت  لتنظيم  روي��ال  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)150.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
 2018/2539 رقم  النزاع  ملف  و�شم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
نزاع مدين والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.    وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
2018/12/9  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12494 بتاريخ 2018/12/4   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدع�ى 2018/609  تظلم جتارى               

القامة  العطار  جمهول حمل  ر�شوان  /1- �شفوت حممد  املتظلم �شده  اىل 
مديرها  وميثلها  م  م  ذ  ���س  الطبية  للمعدات  والقمر  /النجم  التظلم  اأن  مب��ا 
ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد  العطار  ام��ني  احمد  ان�س   /
تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة  رقم 2018/905 امر منع من 
ال�شفر جت��اري والر�شوم وامل�شاريف.    وح��ددت لها جل�شه يوم الح��د  املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 2018/12/9  ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة رقم
اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2018-6-24 املودعة حتت رقم: 295919 

با�شم جون فارفاتو�س انروبرايزي�س، انك

وعنوانه: 26 وي�شت �شارع 17، نيويورك، نيويورك 10011، الوليات املتحدة.

�شال�شل  للنظارات؛  علب  نظارات؛  �شم�شية؛  نظارات  للنظارات؛  اأطر  الب�شائع/   لتمييز  وذلك 

للنظارات؛ خيوط للنظارات. والواقعة يف الفئة )9(. 

الو�شف عبارة  "JOHN VARVATOS" كتبت بحروف الالتينية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�شم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  4  دي�سمرب 2018 �لعدد 12494

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 295922                         2018-6-24

با�شم جون فارفاتو�س انروبرايزي�س، انك

وعنوانه: 26 وي�شت �شارع 17، نيويورك، نيويورك 10011، الوليات املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع/  عر�س ال�شلع اخلا�شة باملالب�س، مواد التواليت، املجوهرات، ال�شاعات 

الت�شال  و�شائل  على  الكتان  ومنجات  ال�شغرية،  اجللدية  ال�شلع  احلقائب،  احلائط،  و�شاعات 

لغايات بيعها بالتجزئة. والواقعة يف الفئة )35(. 

الو�شف عبارة  "JOHN VARVATOS" كتبت بحروف الالتينية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�شم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  4  دي�سمرب 2018 �لعدد 12494

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  4  دي�سمرب 2018 �لعدد 12494

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  4  دي�سمرب 2018 �لعدد 12494



يعد ما�شك الع�شل الأكرث فائدة لب�شرة العرو�س فبل 
زفافها لأنه يحتوي على م�شاّدات حيوية، ف�شاًل عن 
انه غنّي ب�)فيتامني C، املعادن، احلديد والكال�شيوم(، 
ويدخل يف تركيبة العديد من م�شتح�شرات التجميل، 
ة الرتطيب، ما يجعله  وله فوائد عّدة للب�شرة، خا�شّ
نظام  يف  العرو�س  له  تلتفت  اأن  يجب  فّعاًل  مكّونًا 
اأمر  وهو  الزفاف،  حفل  قبيل  تّتبعه  الذي  العناية 

تغفله العديد من العرائ�س.

الإحراج،  لهن  وت�شّبب  الن�شاء،  من  الكثري  تواجه  م�شكلة  ال�شعر  ت�شاقط   
العادات  اأو  ال�شعر،  وطبيعة  كالوراثة  العوامل،  من  العديد  نتيجة  وتكون 
اخلاطئة، بالإ�شافة اإىل التعر�س لل�شغوطات وامل�شاكل التي توؤثر �شلباً على 

�شحة الفتاة.
ال��زي��وت الهامة  اآن واح����د، ه��ن��اك بع�س  ال��ع��الج وال��وق��اي��ة يف  وك��ن��وع م��ن 
ال�شعر،  ت�شاقط  م�شكلة  م��ن  احل��د  يف  ك��ب��رياً  دوراً  تلعب  التي  والأ�شا�شية 

ن�شتعر�شها فيما يلي:

زيت الزيتون
م�شاكل  من  احل��د  يف  ت�شاعد  التي  الزيوت  اأن��واع  واأ�شهر  اأف�شل  من  يعترب 
ت�شاقط ال�شعر، غني بالكثري من الفيتامينات، كما اأنه ي�شهل امت�شا�شه من 

فروة الراأ�س، ل� تغذية ال�شعر.

زيت اخلروع
معروف منذ القدم بقدرته الهائلة على تكثيف ال�شعر، حيث يحتوي على 

م�شادة  بخ�شائ�س  يتمتع  كما  الأم��ي��ن��ي��ة،  والأح��م��ا���س  الثالثية  ال��ده��ون 
.E لاللتهابات وفيتامني

زيت جوز الهند
اأو  ع��ن��د غ�شله  ���ش��ق��وط��ه  يت�شبب يف  ال����ذي  ال��ت�����ش��اب��ك،  م��ن  ���ش��ع��رك  ي��ح��م��ي 
على  ويعمل  اللمعان،  ومينحه  بالفيتامينات،  ال�شعر  يغذي  كما  مت�شيطه، 

تغليف خ�شالت ال�شعر، ملظهر �شحي وجذاب.

زيت اجلرجري
لهذا  ال�شعر،  ب�شيالت  بفوائده اجلمة يف احلفاظ على  اجلرجري معروف 
ت�شاقط  م�شكلة  يف  ي�شاعد  اأن  باإمكانه  ال���ورق،  من  الزيت  م�شتخل�س  ف��اإن 

،A ال�شعر، فهو يحتوي على الكال�شيوم وفيتامني
 الذي مينع ت�شاقط ال�شعر.

وتدفئتها  الأرب��ع��ة  ال��زي��وت  من  كل  من  مت�شاوية  كميات  ا�شتخدام  ميكنك 
وو�شعها على ال�شعر مرة اأ�شبوعياً ملدة �شاعة كاملة، ثم �شطف ال�شعر باملاء.

زيوت اأ�شا�شية لعالج ت�شاقط �شعرك

فوائد الع�شل للب�شرة:
التي  املغّذية  الطبيعّية  العنا�شر  ن�شبة كبرية من  •يحتوي على 

تلعب دوراً هاّماً يف احلفاظ على �شّحة الب�شرة.
الّليونة  من  املزيد  لتحقيق  الأ�شلح  جتعله  املرّطبة  •خ�شائ�شه 

للجلد.
هو  لذلك  للبكترييا  امل�شاّدة  الطبيعّية  املكّونات  اأف�شل  •من 

الأمثل ملحاربة بثور الوجه.
ن�شارتها. وا�شتعادة  الب�شرة  تبيي�س  على  فّعال  ب�شكل  •يعمل 

الأقنعة  ه��ذه  بع�س  اإل��ي��ِك  للب�شرة،  الع�شل  ف��وائ��د  معرفة  بعد 
ت�شاعف  اأخ���رى  جانب  اإىل  مكّوناتها  يف  يدخل  التي  الطبيعّية 
من فعالّيته لعالج العديد من م�شاكل الب�شرة التي تعاين منها 

ة اإذا كان يف ف�شل ال�شتاء. العرو�س قبيل حفل زفافها، خا�شّ

الزبادي والع�شل
املكّونات:

الد�شم. الكامل  الزبادي  من  �شغريتان  •ملعقتان 
الع�شل. من  كبرية  •ملعقة 

.E فيتامني  •كب�شولة 
فيتامني  كب�شولة  وحمتوى  ال��زب��ادي  اإىل  الع�شل  ملعقة  ت�شاف 
الب�شرة  املزيج مبا�شرة على  E ومتزج مع بع�شها البع�س. يفرد 
ولتحقيق  باملاء.  امل��ّدة  ه��ذه  بعد  اغ�شليه  ثم  دقيقة،   35 وي��رك 

اأعلى درجات الرطيب، تكّرر الو�شفة 3 مّرات اأ�شبوعّياً.

الكركم والع�شل
املكّونات:

الكركم. من  كبرية  •ملعقة 
الع�شل. من  كبرية  •ملعقة 

احلليب. من  كبرية  •ملعقة 
الّليمون. من  قطرات   5 •

يذّوب الع�شل مع احلليب جّيداً، ثّم ت�شاف بقّية املكّونات للح�شول 
على قوام متما�شك. 

يجّف  حتى  دقيقة   45 اإىل  ت�شل  مل��ّدة  الب�شرة  على  القناع  ي��وّزع 
اأّن��ه ل يحّقق  متاماً ومن ثّم يغ�شل باملاء. من مزايا هذا القناع، 
ف��ق��ط ال��رط��ي��ب ال���ع���ايل، واإمّن�����ا اأي�����ش��اً ي��ت��ح��ّك��م يف ظ��ه��ور حّب 

ال�شباب.

البي�س والع�شل
املكّونات:

الع�شل. من  مالعق   3•
الدقيق. من  •ملعقتان 

املاء. من  •ملعقة 
•بي�شة.

تختلف  ل  القناع  هذا  حت�شري  طريقة 
كثرياً عن الأوىل، حيث اأّنها حتتاج 

اأي�شاً خللط كاّفة املكّونات جّيداً 
ومراعاة تنظيف الب�شرة قبل 
ت���وزي���ع���ه���ا وت���رك���ه���ا ل����� 30 

الوجه  غ�شل  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة 
باملاء.

له خ�شائ�س مرطبة وم�شادة للبكترييا

الع�شل.. �شفات للعناية بب�شرتِك قبل الزفاف

معلومات جديدة عن اأ�شباب 
اكتئاب ما بعد الولدة

ك�شفت درا�شة بريطانية حديثة عن اأ�شباب حالة الكتئاب التي ُت�شيب بع�س 
الن�شاء بعد ولدة طفلها ، ُم�شرية اإىل اأنه ما بني 10 اإىل %15 من الن�شاء 
ي�شنب باكتئاب ما بعد الولدة، وميكن اأن يكون الرقم اأكر لأن العديد من 

الن�شاء ل يقمن بطلب امل�شاعدة.
وت�شري الدرا�شة اإىل اأن انتظار مولود من جن�س ذكر من �شاأنه اأن يزيد من 

خطر اكتئاب ما بعد الولدة لدى الن�شاء احلوامل.
امراأة   296  ، املتحدة  اململكة  يف  كينت   جامعة  اأجرتها  درا���ش��ة  واأخ�شعت 
البيانات،  ، يف حتليل  وبعد احلمل  اأثناء  العلمية، متت متابعتهن  للتجربة 
وجد الباحثون اأن الن�شاء اللواتي اأجننب ولداً لديهن ما بني 71 و79% 
 ، ال���ولدة  بعد  ما  اكتئاب  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  بالكتئاب  الإ�شابة  خطر 

مقارنة مع الن�شاء اللواتي ولدن بنات.
اأن الأمهات ال�شابات كّن بن�شبة %74 اأكر عر�شة  ووجد الباحثون اأي�شاً 
اأثناء الولدة،  اإذا كّن قد عانني م�شاعفات  ال��ولدة  لتطوير اكتئاب ما بعد 

مقارنة مبن مل تعانني من تعقيدات اأثناء الولدة.

العقلية،  ال�شحة  يف  م�شاكل  م��ن  ع��ان��ني  ال��ل��وات��ي  الن�شاء  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
ن�شبة  يف  انخفا�شا  النتائج  اأظهرت  الإج��ه��اد  اأو  والكتئاب  القلق  واأع��را���س 
اأثناء  م�شاعفات  وج��ود  يف  حتى  ال���ولدة  بعد  م��ا  باكتئاب  اإ�شابتهّن  خطر 
الولدة، دليل للعلماء اأن الدعم النف�شي الذي تلقّينه من املحيطني بهم كان 

مفيًدا لهن قبل واأثناء وبعد الولدة.
اأن الكتئاب  الدرا�شة،  تاأليف  �شاركت يف  التي  �شارة جونز،  الدكتورة  وقالت 
ما بعد الولدة هو مر�س ميكن الوقاية منه، وقد ثبت اأن تقدمي م�شاعدة 
اإ�شافية ودعم الن�شاء املعر�شات للخطر ميكن اأن يقلل من خطر وقوعهن 

�شحية له.
م�شاعفات  اإىل  الأّم  تعر�س  اأو  ذك��ر  امل��ول��ود  اأن  اكت�شاف  مبجرد  واأ���ش��اف��ت، 
ما  باكتئاب  الإ�شابة  احتمال  من  يزيد  ذل��ك  ف��اإن  ال��ولدة  اأثناء  وتعقيدات 
بعد الولدة، هذا ما يقدم ملهنيي ال�شحة والأخ�شائيني طريقتني لتحديد 
اأعرا�س واأ�شباب اكتئاب ما بعد الولدة وحتديد الن�شاء الالئي يحتجن اإىل 

دعم اإ�شايف خالل الأ�شابيع والأ�شهر الأوىل بعد ولدة الطفل.

هل يوؤثر فقدان الوزن يف تقليل 
خماطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي؟
اأ�شارت درا�شة اأمريكية، اأجريت على عدد كبري من الن�شاء لفرة طويلة 
اأن فقدان الوزن لدى الن�شاء الأكرب �شناً قد يقلل من  من الزمن، اإىل 
ال��ث��دي، م��ق��ارن��ة مبن  ���ش��رط��ان  ب��ن��وع خطري م��ن  اإ�شابتهن  اح��ت��م��الت 

يحتفظن بذات الوزن ومبن تزيد اأوزانهن.
وفيما ارتبطت ال�شمنة لفرة طويلة بزيادة احتمالت الإ�شابة ب�شرطان 
اإمكانية  ع��ن  م�شو�شة  ���ش��ورة  قدمت  ال�شابقة  الأب��ح��اث  اأن  اإل  ال��ث��دي، 

م�شاهمة فقدان الوزن يف تقليل ذلك الحتمال.
ولإجراء الدرا�شة احلالية، قام الباحثون باحت�شاب موؤ�شر كتلة اجل�شم 
لأكر من 61 األف امراأة مرتني، تف�شل بينهما ثالثة اأع��وام، ثم تابع 
اآلف  اأك��ر من ثالثة  اأ�شيبت خاللها  عاما،   11 لأك��ر من  حالتهن 

منهن ب�شرطان الثدي.
ومقارنة بالن�شاء الالتي كانت اأوزانهن م�شتقرة خالل ال�شنوات الثالث 
الأوىل من الدرا�شة، قّلت احتمالت اإ�شابة من فقدن خم�شة باملئة على 
الأقل من اأوزانهن خالل تلك ال�شنوات الثالث باملر�س على مدى العقد 

املقبل من اأعمارهن، بن�شبة 12 باملئة.
الوطني يف  الطبي  اأوف هوب  �شيتي  ت�شلبو�شكي، من مركز  روان  وق��ال 
يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  باحثي  كبري  وه��و  كاليفورنيا،  بولية  دوارت��ي 
باإمكان  اأن��ه  اإىل  ت�شري  اإليها  تو�شلنا  التي  “النتائج  )كان�شر(:  دوري��ة 
بعد  بدينات  بقني  واإن  حتى  بال�شرطان  اإ�شابتهن  خطر  تقليل  الن�شاء 

ذلك  ي��ك��ون  اأن  يجب  الوزن…  بع�س  ف��ق��دان 
للكثريات  املمكن  م��ن  اإذ  للن�شاء  م�شجعا 

حت��ق��ي��ق خ��ف�����س م���ت���وا����ش���ع يف ال�����وزن 
واحلفاظ عليه”.

وو���ش��ل��ت ك���ل ال��ن�����ش��اء امل�����ش��ارك��ات يف 
الطمث  ان��ق��ط��اع  مل��رح��ل��ة  ال���درا����ش���ة 

بعدها  يقل  التي 
هرمون  اإن��ت��اج 
ال�شروجني 
وي�������������ش������ب������ح 
امل�����������������ش��������در 
ال����رئ����ي���������ش����ي 

الهرمون  لهذا 
ه������و الأن�������ش���ج���ة 

وبالتايل  الدهنية، 
تزيد  ف���ال�������ش���م���ن���ة 
من خطر الإ�شابة 
بال�شرطان، ب�شبب 
الهرمون  ه���ذا  اأن 
الأورام  ي�����ش��اع��د 

على النمو.

مــــــــــــــراأة
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عادت اإىل الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل

�شماح اأنور: عر�ش اأعمال عدة خارج �شهر 
رم�شان اأمر ايجابي

زوجة  )يوميات  من  الأخري  اجلزء  يف  للم�شاركة  حما�شتك  �شبب  • ما 
مفرو�شة(؟

- تابعت امل�شل�شل قبل اأن اأر�ّشح للم�شاركة يف جزئه الأخري، وكنت �شعيدة 
العمل من  فريق  توا�شل معي  عندما  لذا  الكوميدية.  بطبيعته  للغاية 
اأجل امل�شاركة �شمن ال�شخ�شيات اجلديدة وافقت فوراً، ل �شيما اأن الدور 

يحمل تفا�شيل خمتلفة و�شيقة متما�شية مع الأحداث املختلفة.
الأحداث؟ يف  موؤثر  الدور  باأن  �شعرت  • هل 

- بالتاأكيد. الدكتورة �شماح هي �شديقة املراهقة لإجني التي جت�شدها 
فاإن  الأوىل  �شفر  ب�شبب  طويلة  �شنوات  فراقهما  ورغم  البحريي،  داليا 
ذكرياتهما �شوياً ل تزال حمفورة يف ذاكرتهما، وعندما جتتمعان جمددان 
يف  تقدمهما  رغ��م  عليهما  ت�شيطر  زال��ت  ما  الطفولة  روح  اأن  تكت�شفان 

العمر. عموماً العمل ناجح، وهذا راأيي ال�شخ�شي قبل الن�شمام اإليه.
الرم�شاين؟ ال�شباق  خارج  امل�شل�شل  عر�س  ترين  • كيف 

ولي�س  رم�شان،  �شهر  خ��ارج  عدة  اأعمال  اإيجابي عر�س  اأم��ر  بالتاأكيد   -
العر�س  ظاهرة  تعرف  مل  التي  امل�شرية  الدراما  على  غريباً  اأم��راً  هذا 
الدراما  كانت  ثم، طاملا  الأخ��رية. من  ال�شنوات  اإل يف  يف رم�شان فقط 
تعر�س طوال العام وهو اأمر ي�شّب يف م�شلحتها، لأن اجلمهور ي�شاهد 

التلفزيون على مدار ال�شنة ولي�س خالل ال�شهر الف�شيل فح�شب.
اأحياناً. اأكرب  جناحاً  الأعمال  مينح  رم�شان  يف  العر�س  • لكن 

- رم�شان مو�شم درامي مهم ولكنه لي�س الوحيد وهذا ما اأق�شده. فلي�س 
الأعمال خارج رم�شان وداخله، لأن من  ُتعر�س  اأن  ال�شعب مطلقاً  من 
املهم حتقيق التوازن. وثمة اأعمال عر�شت بعد ال�شهر الف�شيل وحققت 

جناحاً �شخماً، رغم اأنها كانت ت�شور للعر�س الرم�شاين.
)ا�شتدعاء  فيلم  يف  ال�شينما  اإىل  تعودين  اأمر( •  ويل 

حدثينا عن هذه التجربة.
لهذا  ����ش���دي���دة  ح��م��ا���ش��ة  ل�����دي   -

�شينمائياً  فيلماً  كونه  العمل 
ت�شويره  ن����ب����داأ  مم����ي����زاً. 

ق���ري���ب���اً، واأ�����ش����ارك فيه 
فرغلي  ح��وري��ة  م��ع 

وحممد رجب.
ع���ن  م���������������اذا   •

دورك؟
اأج���������������ش�������د   -
�����ش����خ���������ش����ي����ة 
ك������وم������ي������دي������ة 
ل����������ن����������اظ����������رة 
لكن  م���در����ش���ة، 

عملها  ط��ب��ي��ع��ة 
غ�������ري ت���ق���ل���ي���دي���ة 

ن�شاهده  م�����ا  وه������و 
تفا�شيل  خ����الل  م���ن 

على  يعتمد  ال���ذي  الفيلم 
الكوميديا اجلماعية.

من  ال�شينما  اإىل  العودة  قررت  ملاذا   •

خالله؟
- لأنني وجدت فيه �شيناريو كوميدياً غري تقليدية فلم اأتردد يف املوافقة 

اأن  واأمت��ن��ى  ك��ث��رياً،  اإليها  اأ�شتاق  التي  ال�شينما  اإىل  وال��ع��ودة  عليه 
عند  اجل��م��ه��ور  م��ع  ج��ي��داً  ف��ع��ل  رد  الفيلم  يحقق 

طرحه.
الربامج؟ تقدمي  عن  توقفت  • ملاذا 

لأنني  ت��وق��ف��اً  ذل���ك  اأع��ت��رب  - ل 
بل  ب��الأ���ش��ا���س  م��ذي��ع��ة  ل�شت 

تتوافر  ع��ن��دم��ا  ف���ن���ان���ة. 
لأقدمها  ج��ي��دة  ف��ك��رة 

ذلك.  اأت�����ردد يف  ف��ل��ن 
ال�����وق�����ت  يف  ول������ك������ن 
اأف����ك����ر يف  احل������ايل ل 
ه������ذا الأم���������ر واأرك��������ز 

على م�شاريعي الفنية، 
اأ�شعر  اأن��ن��ي  خ�شو�شاً 

بالكتفاء مبا قدمته يف 
امل��ج��ال الإع��الم��ي خالل 

اأن  الفرة املا�شية، واأمتنى 
ي��ك��ون ت��رك��ي��زي الأك����رب على 

م�شاريع فنية خمتلفة.
يف  ال����ظ����ه����ور  ق��ل��ي��ل��ة  • ل���ك���ن���ك 

الأعمال الفنية ب�شكل كامل؟
ذلك  اأع����ت����رب  ا  ل- 

قلة بل انتقاء الأف�شل. الأعمال اجليدة قليلة، والن�شو�س التي ُتعر�س 
علّي لي�شت كثرية، وا�شطر غالباً اإىل العتذار عنها لأنني اأ�شعر باأنها لن 
ت�شيف اإيل على امل�شتوى الفني بل �شتنتق�س من م�شريتي. 
اأف�شل النتظار حتى الظهور بعمل يتنا�شب مع  لذا 

ما قدمته �شابقاً.
الإنتاج؟ جتربة  عن  توقفِت  • ملاذا 

- ظروف النتاج يف الوقت احلايل هي ال�شبب 
)كلمة  م�شل�شل  يف  وجت��رب��ت��ي  ال��رئ��ي�����س، 
العمل  اإذ رغم جودة  �شر( كانت �شعبة، 
ب�����ش��ه��ادة ك��ث��ريي��ن ف����اإن الظروف  ف��ن��ي��اً 
ب��اإن��ت��اج��ه مل تكن �شهلة  اأح��اط��ت  ال��ت��ي 
�شعف  ب�شبب  للظلم  وتعر�س  مطلقاً، 
قواعد  كذلك  �شاحبته.  التي  الدعاية 
�شوق الإنتاج تغريت يف الفرة الأخرية 
يتوافر جمال  يعد  اإذ مل  كبري،  ب�شكل 
اأو  للمنتج ال�شغري ليقدم عماًل �شنوياً 
تكون  اخل�شارة  لأن  مثاًل  �شنتني  خالل 
من  فيه  يرغب  ما  يحقق  مل  اإذا  كبرية 
املرة الأوىل. وبالتاأكيد لن يتحمل اأي 

�شخ�س خ�شائر متتالية.

لطيفة: )اأخباري( قريبا
�شّجلت لطيفة اأغنيتها املنفردة )اخباري( كلمات �شعود ال�شربطلي، واأحلان 

تامر توفيق، ومن املتوقع اأن تطرحها قريباً.
امل�شري  اجلمهور  مع  موعداً  التون�شية  الفنانة  �شربت  اأخ��رى،  جهة  من 
املو�شيقى  مهرجان  افتتاح  يف  املقبل،  نوفمرب   2 يف  حتييها  فنية  حفلة  يف 

العربية يف دار الأوبرا القاهرة.
كذلك ت�شع الفنانة التون�شية اللم�شات النهائية على كليبني ت�شورهما يف 

الفرة املقبلة اإ�شافة اإىل التح�شري لأعمال خليجية.
واأحل��ان بالل  ن��ور،  �شادي  كلمات  وفيها(  )فيها  اأغنية  لطيفة  اأعمال  اآخ��ر 
وحققت  الفائت  اأغ�شط�س  منت�شف  اأطلقتها  ربيع.  ه��اين  وت��وزي��ع  ���ش��رور، 

رقماً مميزاً على )يوتيوب(.

رامي عيا�ش ين�شم اإىل 
)�شباح اأخوان( 

رام��ي عّيا�س على بطولة م�شل�شل من  اأخ��وان( مع  تعاقدت �شركة )�شّباح 
ووقع  �شربتجي.  ر�شا  تخرجه   ،2019 العام  اأواخ��ر  النور  يرى  اأن  املُقّرر 
�شادق  املُنتج  بح�شور  ال�شركة  مكاتب  يف  ال��ت��ع��اون  عقد  اللبناين  النجم 

ال�شّباح الذي اأعرب عن �شعادته بالتعاون مع عّيا�س.
رامي عيا�س ب��دوره اأع��رب عن �شعادته بالن�شمام اإىل اإح��دى اأه��ّم �شركات 
الإنتاج الدرامّي يف العامل العربّي بعد �شل�شلة عرو�س درامّية و�شينمائّية، 

واعداً بعمل درامّي �شخم على ُم�شتوى العامل العربي.

�شيف ال�شيخ جنيب .. )اأحلى الأيام(
ال�شيخ جنيب ت�شوير م�شل�شل  �شيف  ال�شوري  املخرج  بداأ 
)اأح��ل��ى الأي����ام(، م��ن تاأليف ط��الل م��اردي��ن��ي، ومب�شاركة 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ج��وم ال�����ش��وري��ني، م��ن ب��ي��ن��ه��م: طالل 
وخالد  احل��ج��ل��ي،  وي��ام��ن  كنيفاتي،  وم��دي��ح��ة  م��اردي��ن��ي، 
والنجمة  لبنان،  م��ن  �شامية  رول  اإىل  بالإ�شافة  ح��ي��در، 

امل�شرية ي�شرا اللوزي.
وم���ن امل��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة جن���وم اآخ��ري��ن ي��ج��ري التفاو�س 

معهم، ولكن مل ُتعلن اأ�شماوؤهم بعد.

)اأي����ام  ال��ك��وم��ي��دي  للم�شل�شل  ام���ت���داد  الأي�������ام(  )اأح���ل���ى 
�شنوات،  قبل  بجزاأين  اجلمهور  تابعه  ال��ذي  ال��درا���ش��ة(، 
ومن  ثالث،  بجزء  العام  هذا  ليعود  جيداً،  جناحاً  وحقق 

املقرر اأن يكون جاهزاً للعر�س يف رم�شان 2019 .
اأداء  امل�شل�شل  امل�شاركون يف  النجوم  يتابع  اأن  املتوقع  ومن 
�شخ�شياتهم التي اأدوها يف اجلزاأين ال�شابقني، بينما يقدم 
النجوم اجلدد �شخ�شيات تتوافق مع الق�شة اجلديدة، ل 

�شيما اأن الأبطال ينتقلون اإىل الإقامة يف دبي.

)الفار�ش(... ينتظر كرمي عبدالعزيز
ال�شركة  ك�شفت  م�شبق،  اإع��الن  دون  وم��ن  فجاأة 
ال�شروع يف  تاأجيل  املنتجة لفيلم )الفار�س( عن 
اإنها  قالت  لأ�شباب  ال�شينمائي،  العمل  ت�شوير 
�شرورية لجراء بع�س التغيريات يف ال�شيناريو 

واحلوار. 
ب��ط��ل ال��ف��ي��ل��م، ك���رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأمل����ح اإىل اأن 
هناك �شبباً اآخر للتاأجيل، وهو ان�شغاله حالياً يف 
ت�شوير اجلزء الثاين من فيلمه اجلديد )الفيل 
م��روان حامد. منوهاً  امل�شري  للمخرج  الأزرق( 
اإىل ه��ن��اك ات��ف��اق ب��ني ���ش��ّن��اع )ال���ف���ار����س( على 
ارتباطاته  من  النتهاء  فور  ت�شويره،  يف  البدء 

الأخرى. 

اإن  يف �شياق منف�شل، قال املنتج حممد ال�شبكي 
م�شاهده  ت�شوير  م��ن  انتهى  عبدالعزيز  ك��رمي 
قبل الأخرية من فيلم )نادي الرجال ال�شري(، 
الفيلم  ويدخل  قليلة،  م�شاهد  �شوى  يتبق  ومل 
مرحلة املونتاج واملك�شاج، متهيداً لطرحه يف دور 
ال�شينما العربية، ومن املقرر اأن يناف�س به كرمي 

يف مو�شم عيد الفطر املقبل.
 )ن��ادي الرجال ال�شري( من تاأليف اأمين وتار، 
واإخ�����راج خ��ال��د احل��ل��ف��اوي، يف ح��ني ت�����ش��ارك يف 
الكدواين  وم��اج��د  ال��ع��زي��ز  عبد  ك��رمي  بطولته 
ون�شرين طاف�س وبيومي فوؤاد ودينا فوؤاد واأحمد 

فتحي.

ال��درام��ا  اإىل  اأن���ور  �شماح  ع���ادت 
اجلزء  يف  غياب  بعد  التلفزيونية 
الأخري من م�شل�شل )يوميات زوجة 
البحريي.  دال��ي��ا  م��ع  مفرو�شة( 
الفنانة  تتحدث  احل��وار  ه��ذا  يف 
وفيلمها  امل�شل�شل  ع��ن  امل�شرية 
اجلديد، وتك�شف عن �شبب غيابها 

وم�شاريعها املقبلة.
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�شم عنكبوت ي�شاعد يف 
مكافحة �شرطان اجللد

تو�شل علماء من جامعة )QIMR(، يف درا�شة حديثة، اإىل اأن �شم بع�س 
العناكب ي�شاعد يف مكافحة �شرطان اجللد.

على  اأجريناها  التي  التجارب  بعد  اإيكونوموبولو:  ماريا  الباحثة  وقالت 
الفئران لكت�شاف املواد الفعالة يف مكافحة ال�شرطان، تبني لنا اأن الببتيدات 
املوجودة يف �شم عناكب ال� Agelenidae ت�شاعد يف عالج امليالنوما، اأو 

�شرطان اجللد اخلطري.
اأورام  على  الببتيدات  تلك  ت��اأث��ري  باختبار  قمنا  لقد  الباحثة:  واأ���ش��اف��ت 
خمتلفة كانت موجودة لدى احليوانات املخربية، واأبدت تلك املواد فعالية 
ملحوظة يف مكافحة خمتلف اأنواع الأورام، كما اأن جتاربنا ال�شريرية على 
�شرطان  مكافحة  يف  اأي�شاً  فعالة  امل��واد  تلك  اأن  اأظهرت  املتطوعني،  بع�س 
ب��داأت تثري  التي  امل��واد  اأك��ر  العناكب من  �شم  الب�شر. ويعترب  اجللد عند 
الباحثني يف  اأن جمموعة من  الأخ��رية، حتى  ال�شنوات  العلماء يف  اهتمام 
�شم  اأن  اكت�شفوا  الع�شبية،  للعلوم   Florey ومعهد  كوينزلند  جامعة 

العنكبوت قادر على عالج نوع نادر من ال�شرع.

تعرف على اعتالل الأع�شاب ال�شكري
ال�شكري  الأع�شاب  اعتالل  اأن  الأملانية  راجتيرب(  )ديابيت�س  جملة  اأوردت 
)Diabetic neuropathy( هو ا�شطراب ُي�شيب الأع�شاب لدى 

مر�شى ال�شكري.
واأ�شافت املجلة املعنية ب�شحة مر�شى ال�شكري، اأن هذا ال�شطراب ينجم 
فيها  مب��ا  ال�شكري  ملر�س  نتيجة  الدقيقة  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  اإ���ش��اب��ة  ع��ن 
اإ�شابة  اإىل  بالإ�شافة  الأع�شاب،  تغذي  التي  ال�شغرية،  الدموية  الأوعية 

الأوعية الدموية الكبرية.
وت�شمل احلالت املرتبطة باعتالل الأع�شاب ال�شكري: �شلل الع�شب الثالث 
واعتالل الع�شب الأحادي وال�شمور الع�شلي ال�شكري واعتالل الأع�شاب 
الباطنية  الأع�شاب  الالاإرادية واعتالل  الأع�شاب  املوؤمل واعتالل  املتعددة 

وال�شدرية.
األياف  الطرفية:  الأع�شاب  على جميع  ال�شكري  الأع�شاب  اعتالل  ويوؤثر 
لذا فهو ميكن  ال��الاإرادي��ة.  والأع�شاب  الع�شبية احلركية  الأمل واخلاليا 
تغذيها  جميعها  اإن  حيث  واأع�شائه؛  اجل�شم  اأجهزة  جميع  على  يوؤثر  اأن 

اأع�شاب.
وتتمثل اأبرز اأعرا�س اعتالل الأع�شاب ال�شكري يف خدر ووخز يف الأطراف 
اجل�شم  م��ن  ج��زء  يف  الإح�شا�س  ف��ق��دان  اأو  وانخفا�س  وال�شفلية  العلوية 

وال�شل�س البويل ب�شبب فقدان ال�شيطرة على املثانة والتغريات الب�شرية.
واإىل جانب العالج الدوائي ميكن مواجهة اعتالل الأع�شاب ال�شكري من 
خالل �شبط ن�شبة ال�شكر بالدم مع اإنقا�س الوزن واملواظبة على ممار�شة 
الأن�شطة احلركية، ف�شال عن الإقالع عن التدخني واخلمر؛ نظًرا لأنهما 

ُيلحقان تلًفا بالأع�شاب ب�شكل اإ�شايف.

العربية؟ الدول  جامعة  ت�شكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

• من هو اأول رئي�س وزراء لبناين، اأغتيل يف الأردن؟
- ريا�س بك ال�شلح

الإن�شان؟ ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  هي  • ما 
- هي ع�شلة الفك

• اأين يوجد امل�شجد العمري الكبري؟
 - يف بريوت

الأوروبية التي لي�س ليها جي�س؟ الدولة  هي  • ما 
- �شوي�شرا

- اأطول احل�شرات عمراً... من ف�شيلة اخلناف�س حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من طور الريقة 
اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة.

فق�شت حمكمة  باإجنلرا..  هارتبول  و�شت  �شاطئ  اإىل  زورق �شغري  على منت  قرد  و�شل  عام1705  - يف 
ع�شكرية باإعدامه �شنقاً ، بتهمة التج�ش�س حل�شاب فرن�شا .

 1.5 فيبلغ  ق�شرتها  ُو�شمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�شة  هي  الآن  العامل  يف  بي�شة  اأك��رب   -
ميليمر تقريباً، وميكن ل�شخ�س وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

- اأول مدينة زودت ب�شبكة هاتفية . . هي باري�س عام 1880م .
- عدد خاليا املخ الب�شري اأثني ع�شر مليون خلية تتحكم بالع�شالت والأع�شاب واأجهزة اجل�شم املختلفة .

- البعو�شة لها اأ�شنان ، وعدد اأ�شنانها 47 �شنة ولالأرنب  28 �شناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�شناً

- امل�شري،اكرب الكواكب ال�شم�شية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افر�شنا اأن عداء يجري ب�شرعة 6 
اأميال يف ال�شاعة ،  فاإنه �شيحتاج اإىل خم�س �شنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�شور " �شتيجو�شورو�س " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�شه والأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�س اأن ال�شر�شور، بعد احتكاكه بالإن�شان، ي�شارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�شه .
- ت�شع اأنثى الأخطبوط 60 األف بي�شة.. ثم تلزم خمباأها ول تغادره حتى متوت جوعاً .

�سلوى الك�سولة
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فوائد عديدة للرتقال 
التي  الغنية  الفاكهة  وال�شحية، فهذه  املفيدة  الفواكه  اأهم  اأحد  الربتقال 

هائل من  كم  حتتوي على 
والعنا�شر،  الفيتامينات 
ف��ي��ت��ام��ني �شي  وب��خ��ا���ش��ة 
م����ع����زز امل����ن����اع����ة وامل����ق����وى 
�شد  اجل�������ش���م  ل����دف����اع����ات 

العدوى واملر�س.
فائدة   11 اأب�������رز  وه������ذه 
للربتقال التي جتعله اأهم 
ال�شتوية  ال��ف��اك��ه��ة  اأن������واع 

التي ل غنى عنها.
وبجانب العنا�شر والفيتامينات التي يحتويها الربتقال، والألياف الغذائية 

املهمة، ما يعزز من فوائده التي من بينها:
-ال�شعور بال�شبع �شريعاً بعد تناوله
-خف�س ن�شب الكول�شرول يف الدم

-مقاومة ال�شرطانات املتعددة كالقولون والرئة
-يعزز فكرة نق�شان الوزن ل�شعراته احلرارية املنخف�شة

-يفيد يف �شحة العظام وتقوية املفا�شل
-يعزز من �شحة العينني والروؤية

-تعزيز �شحة اجللد والب�شرة
-يقوى املناعة والوقاية من نزلت الربد

-الوقاية من ت�شلب ال�شرايني
- الوقاية من قرحة املعدة

املمثلة الأمريكية اإميا روبرت�س خالل ح�شورها احتفال تريفور ليف لو�س اأجنلو�س يف كاليفورنيا. )ا ف ب(

خرجت �شلوى من بيتها وهي غا�شبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�شة لذلك غ�شبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�شة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�شم�س احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�شيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�شايقني وتلك الزحمة نا�س هنا ونا�س هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. الأمر فقد اظلمت الدنيا �شريعاً لأن ال�شم�س اختفت وعندما و�شلت املدر�شة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�شاً حقيبتها املدر�شية واأ�شبح الهواء ثقيال ل هواء ول ت�شتطيع اأن تتنف�س جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �شيء تغري فجاأة ل �شم�س ل ه��واء ل  اأي��ن النا�س  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �شاأعود  اآه 
مدر�شة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �شيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�شتطيع احلركة ثم بكت ب�شدة 
اأري��د اأمي ف�شمعت من يقول ل ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�شي عليه ول هواء  واأخ��ذت ت�شرخ وتقول 
للتنف�س منه والظالم حالك فال�شم�س غا�شبة ذهبت ولن تعود والنا�س اختفت لأن اجلو اأ�شبح باردا جداً بدون 
ال�شم�س، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�شم�س ولن يخرج لنا والآن رمبا �شنموت كلنا ل هواء ول �شم�س 
ول قمر ول اأي �شيء ف�شرخت و�شرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�شفة اأنا اآ�شفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه الأم��اين الطائ�شة املرعبة لعن اهلل ك�شلي ول�شاين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�شغري الذي 
يتمنى الأ�شياء ال�شئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�شط الطريق تبكي ندماً فاأح�شت 
باأ�شواتاً واأ�شواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�شم�س ت�شرق من جديد والهواء يداعب �شفريتيها واأ�شوات النا�س 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�شتها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكر  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�شرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�شة يف قمة ال�شعادة ومن يومها مل ينطق ل�شانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �شيئاً �شيئا لكنها اأي�شاً مل حتكي ملاما.

املنبهات تطيل العمر.. لكن ب�شرط 
اأظ��ه��رت درا���ش��ة اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
ا�شتهالك  اأن  الأملانية،  نورنبريج(  )اإي��رلجن��ن 
القهوة وال�شاي وال�شوكولتة ميكن اأن يكون له 
تاأثري اإيجابي على متو�شط العمر املتوقع؛ لكن 

اإذا مت تناولها مبكمالت الزنك.
 )noticias24( م��وق��ع  ذك���ر  م��ا  وب��ح�����ش��ب 
الناطق بالإ�شبانية فاإن فريق الباحثني اكت�شف 
الإجهاد  من  حتمي  م�شرات  لها  امل��واد  تلك  اأن 

وبع�س  ب��ال�����ش��ي��خ��وخ��ة  امل��رت��ب��ط  ال���ت���اأك�������ش���دي، 
الأمرا�س اخلطرية.

واأو�شحت الدرا�شة اأن الزنك ين�شط جمموعات 
مركب )الهيدروكينون( الكيميائي، املوجودة يف 
عن  امل�شوؤولة  النباتية  امل��واد  اأو  )البوليفينول( 

الرائحة والطعم. 
حماية  العنا�شر  تلك  ت�شكل  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
واللتهابات  ال�شيخوخة  اأم��را���س  من  طبيعية 

اإل  التنك�شية،  الع�شبية  والأمرا�س  وال�شرطان 
اأن���ه ل ميتلك )ال��ه��ي��دروك��وي��ن��ون( وح���ده هذا 
اإىل جانب  ي��ك��ون  اأن  ال��وق��ائ��ي وي��ج��ب  ال��ت��اأث��ري 

مكمالت الزنك.
يف  الرئي�شة  الباحثة  ايفانوفى  اإي��ف��ان��ا  وق��ال��ت 
اأن تتوفر القهوة وال�شاي  الدرا�شة: من املمكن 
من  اإ���ش��اف��ات  م��ع  امل�شتقبل  يف  وال�����ش��وك��ولت��ة 

الزنك.


