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يدفعون املال ملن ياأكل نيابة عنهم
اإذا كنت حتب الأكل وال�صرب جماناً، وترغب يف نف�س الوقت باحل�صول 
على بع�س املال دون عناء، فهناك وظيفة يف ال�صني ميكن اأن حتقق 

لك كل ذلك.
بتوظيف  لل�صكان،  ال�صني  يف  الإن��رن��ت  ع��ر  ج��دي��دة  خدمة  ت�صمح 
الآخرين لتناول الطعام اأو تناول امل�صروبات املف�صلة لديهم، اإما لعالج 

امللل اأو اإ�صباع رغباتهم دون اكت�صاب املزيد من ال�صعرات احلرارية.
�صائعة  خدمة  ع��ن  تقارير  اأخ���راً،  ال�صينية  الإع���الم  و�صائل  ن�صرت 
ب�صكل متزايد على من�صة تاوباو التجارية عر الإنرنت، وهي مثرة 

للحرة بقدر ما هي مثرة لالهتمام.
وميكن للنا�س الآن الدخول اإىل الإنرنت وتوظيف اآخرين ل�صتهالك 
اأطعمة وم�صروبات معينة، ويطلب منهم تقدمي مقطع فيديو كدليل 

على تناولهم الأطعمة اأوامل�صروبات املذكورة. 
وتراوح الر�صوم عادة بني 2 يوان "0.30 دولر" و 9 يوان "1.35 
ا�صتهالكه.  العميل  يريد  ال��ذي  الطعام  تكلفة  اإىل  دولر" بالإ�صافة 
وعلى الرغم من اأنها لي�صت وظيفة ميكن اأن حتقق لك الرثاء، ولكن 
للح�صول  بذلك،  للقيام  ا�صتعداد  على  الأ�صخا�س  من  الكثر  هناك 
على اأطعمة وم�صروبات جمانية. ومبجرد التفاق بني مقدم اخلدمة 
يذهب  وهو  فيلم  ت�صوير  امل�صتاأجر  ال�صخ�س  على  يتعني  وامل�صري، 
اإىل املطعم، و�صراء الطعام املحدد وتناوله اأمام الكامرا، مع تقدمي 
تقدمي  اإىل  يحتاجون  ال��ع��م��الء  بع�س  اأن  حتى  مل��ذاق��ه.  ح��ي  و���ص��ف 

مراجعة مكتوبة ق�صرة عن هذه التجربة.

ال�سمنة.. خرباء يحذرون من القنبلة املوقوتة
5 يف بريطانيا من ظهور عالمات الإنذار  اأ�صل  يعاين كل �صاب من 
املبكرة لأمرا�س خطرة مرتبطة بال�صمنة، فيما يحذر اخلراء من 

خطر انفجار ما و�صفوف ب�"القنبلة املوقوتة".
بريطاين  �صاب  كل  فاإن  "�صن" الريطانية،  ذكرت �صحيفة  ووفقما 
اأ�صحى من  الذي  الكبد،  5 قد يواجه م�صتقبال مر�صا يف  اأ�صل  من 

الأ�صباب الرئي�صة للوفاة يف عدد من البلدان.
وتابعت: "تظهر عالمات الإنذار املبكرة لهذا املر�س عند ُخم�س �صباب 

بريطانيا، وال�صبب مرتبط بال�صمنة والأكل غر ال�صحي".
قولهم:  الريطانية  بري�صتول  بجامعة  علماء  ع��ن  امل�����ص��در  ون��ق��ل 
"القنبلة املوقوتة، التي يق�صد بها الأزمة ال�صحية، تهدد بالنفجار اإذا 
مل يقدم ال�صباب على تغيرات عاجلة يف اأمناط حياتهم و�صلوكياتهم 
لل�صباب  التوعية  من  مزيد  اإىل  حاجة  "هناك  واأ�صافوا:  الغذائية". 
بخ�صو�س خماطر اأمرا�س الكبد، الناجتة عن تراكم الدهون ب�صبب 

ال�صمنة وال�صكري".
"�صعرنا  ذات��ه��ا:  اجلامعة  م��ن  اأبي�صيكرا،  كو�صال  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ك��ان واح��د من كل  24 عاما فقط،  اأن��ه يف عمر  بالقلق لأننا وجدنا 
5 م�صابا بالتهاب املفا�صل املرتبط بال�صمنة، وكان واحد من كل 40 

م�صابا بالفعل بالتليف الكبدي".
واأو�صحت: "من بني اأعرا�س اأمرا�س الكبد: ت�صخم الكبد وال�صعور 
البطن  م��ن  الأمي���ن  العلوي  اجل���زء  واأمل يف  الأوق����ات  ك��ل  بالتعب يف 

وا�صفرار اجللد اأو العينني وت�صخم الثدي وتورم يف املعدة".

ماذا يفعل البطريق على �سطح املريخ؟
وال�صور  امل��ري��خ،  تتناول كوكب  التي  ال��درا���ص��ات  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على 
واملركبات التي هبطت على �صطحه، فما زال هناك بع�س من يكّونون 
اأكرثها  اأن  �صك  ول  "جنوين".  انطباعات عن ذلك الكوكب بع�صها 
جنونا ما يعتقده هذا الرجل الذي بلغ هو�صه بالكوكب الأحمر حد 
تق�صي ال�صور التي التقطتها وكالة الف�صاء الأمركية "نا�صا" بحثا 
عما هو غريب اأو رمبا يدعم وجهته نظره بوجود حياة اأو خملوقات 

على الكوكب القريب من الأر�س.
فقد ق�صى �صتيف مارتن، اأحد هواة الفلك، �صاعات وهو يت�صفح �صور 
املريخ عندما وقعت عينه على �صيء يف �صورة  امللتقطة لكوكب  نا�صا 
"اأكدت" �صكوكه بوجود حياة خارج الأر�س، وحتديدا على �صطح املريخ، 
وفقا ملا ذكرته �صحيفة مرور الريطانية. ويعتقد �صتيف مارتن اأن 
راآه يف ال�صورة ما هو اإل راأ�س بطريق من ف�صيلة "هامبولت" يظهر 
من خلف �صخور الكوكب. وتعي�س ف�صيلة البطريق هذه يف العادة يف 

اأمركا الالتينية، وحتديدا على �صواطئ ت�صيلي وبرو.
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بعد األفي عام.. روما 
تفتح ق�سر حارقها

اأو نرو،  الإمراطور نرون  افتتاح ق�صر  املا�صي،  الأ�صبوع  اأعيد يف روما، 
املعروف بح�صب الأ�صاطر باأنه اأحرق روما بينما كان يعزف على القيثارة، 

بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ذي تاميز" الريطانية.
اأعمال  م��ن  عقد  بعد  روم��ا  الإيطالية  العا�صمة  يف  الق�صر  افتتاح  وج��اء 
خالل  م��ن  تكنولوجية،  اإ���ص��اف��ات  على  امل���رة  ه��ذه  ا�صتمل  لكنه  ال��رم��ي��م، 
تزويده بتقنية الواقع الفرا�صي، مما يظهر للزائرين واملتفرجني كيف 

كان عليه الق�صر اإبان جمده.
وي�صم الق�صر، وهو اأول ق�صر لالإمراطور نرون، وعرف با�صم "دومو�س 
له مثيل من حيث  ي�صبق  50 مرحا�صا، ومل  ترانزيتوريا"، حماما ونحو 
الفخامة يف ع�صره، بالنظر اإىل طبيعة �صخ�صية الإمراطور نرون، الذي 

ت�صفه بع�س كتب التاريخ باأنه كان "جمنونا".
عام،  األفي  نحو  بالتني" قبل  "تلة  على  ترانزيتوريا  دومو�س  ق�صر  وبني 
ونوافر  وك��ان يحتوي على بحرة �صناعية،  امليالدي،  الأول  القرن  اأو يف 

فقاعية و�صالل مائي وكان مزينا باأوراق ذهبية ولوحات جدارية.
وقالت مديرة املوقع األفون�صينا رو�صو: "بني ق�صر نرون الكبر با�صتلهام 
من ق�صر بطليمو�س يف م�صر، ويبدو اأنه �صاهم يف زيادة ال�صتياء �صده يف 

روما".
وبح�صب الأ�صطورة، ورمبا ب�صبب النقمة ال�صعبية �صده، فاإن الإمراطور 
نرون كان يعزف على قيثارته فيما النران حترق روما يف العام 64 بعد 

امليالد، وت�صببت اأي�صا باإحراق جزء من ق�صره.

يتفادى دفع ر�سوم 
بوابات العبور بخدعة 
اعتقلت ال�صرطة الأمركية رجال ارتكب 
جرمية غريبة لتجنب دفع ر�صوم العبور 
عر بوابات حت�صيل الر�صوم على الطرق 

ال�صريعة يف ولية تك�صا�س الأمركية.
املدعو  هاري�س  مقاطعة  �صرطة  واتهمت 
بامتالك  ت���ال���ب���وت  ك������ودي  ب��ري�����ص��ت��ون 
وا���ص��ت��خ��دام ج��ه��از ت��ب��دي��ل ل��وح��ة اأرق����ام 
تك�صا�س،  ولي���ة  امل��ح��ظ��ور، يف  ال�����ص��ي��ارة، 
نيوز  دي��ل��ي  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  بح�صب 
لوحة  تبديل  جهاز  وا�صتهر  الأمركية. 
بوند،  جيم�س  اأف���الم  يف  ال�صيارة  اأرق����ام 
ح��ي��ث مي��ن��ح م�����ص��ت��خ��دم��ه ال���ق���درة على 
ت��ب��دي��ل ل��وح��ة الأرق�����ام ب��ال��ك��ام��ل بلوحة 
لتغير  اخللف  يف  تركيبه  ويتم  اأخ���رى، 

لوحة اأرقام ال�صيارة بلم�صة زر.
ووف���ق���ا مل���وق���ع ي��ب��ي��ع ه����ذا اجل���ه���از على 
رائ���ع مفيد يف  "جهاز  ف��اإن��ه  الإن���رن���ت، 

معار�س ال�صيارات والإعالنات".
لتجنب  ا�صتخدامه  م��ن  امل��وق��ع  وي��ح��ذر 
اإ�صارات  قطع  مثل  امل��روري��ة  امل��خ��ال��ف��ات 
امل������رور احل����م����راء واأج����ه����زة ال��������رادار اأو 
جتنب الدفع يف بوابات حت�صيل الر�صوم 

وغرها من الأمور غر القانونية.

تعّرف على اأعرا�ض �سغط 
الدم املنخف�ض وكيفية عالجه �ص 23

هل يكمن عالج 
الأرق يف جيناتنا؟

الأرق  اأن  ج���دي���دة  درا����ص���ة  ك�����ص��ف��ت 
العلماء  يكمن يف جيناتنا، ما مينح 
على عالج  العثور  ج��دي��دا يف  اأم��ال 
ف���ع���ال ل���ه���ذه احل���ال���ة ال���ت���ي تربك 

املاليني منا.
وب���ع���د حت��ل��ي��ل احل���م�������س ال���ن���ووي 
لأكرث من 85 األف �صخ�س، اكت�صف 
يحدد  وراثيا  موقعا   47 الباحثون 

مدى �صهولة اإيقاظنا.
ومن بني هذه اجلينات، مت حتديد 
36 جينا مل تكن معروفة من قبل، 
"ي�صاعد يف تطوير عالجات  ما قد 

جديدة لتح�صني نومنا".
اإك�صر،  ال��درا���ص��ة ج��ام��ع��ة  واأج����رت 
جونز،  �صموئيل  ال��دك��ت��ور،  ب��ق��ي��ادة 

الباحث يف كلية الطب وال�صحة.
املحا�صر  وود،  اأن��درو  الدكتور  وقال 
يف ع���ل���م ال������وراث������ة، وامل���������ص����ارك يف 
احل�صول  اأن  "نعرف  ال���درا����ص���ة: 
ال��ن��وم يح�صن  ك��اف م��ن  على ق�صط 
فاإننا  ذلك  ومع  ورفاهيتنا،  �صحتنا 
الآليات  عن  القليل  نعرف  ن��زال  ل 
ال��ت��ي توؤثر  اأج�����ص��ام��ن��ا  امل���وج���ودة يف 

على نومنا".

وكان علماء من جامعة ديوك الأمريكية يف درا�صة ن�صرتها 
�صحيفة الندبندنت الريطانية قبل عامني، قد اعتروا 
والتفاعل  البيئة  ب��ت��اأث��ر  تتغر  اأن  مي��ك��ن  اجل��ي��ن��ات  اأّن 
الجتماعي، بل اأّن هذه التغرات اجلينية ميكن اأن تنتقل 
�صاللة  يف  ثابت  جينوم  اإىل  وتتحول  اآخ��ر،  اإىل  جيل  من 
�صبب  يف�صر  اأن  ميكن  الباحثني  نظر  يف  وه���ذا  بعينها، 

توارث حالت الكتئاب لدى كثر من العائالت.
اأّن  ذل��ك، معترة  اأبعد من  الدرا�صة احلالية فذهبت  اأم��ا 
قد  ال��دخ��ل،  م�صتوى  ت��دين  اأو  العلمي  التح�صيل  ت��دين 
ينبئ بتزايد احتمالت الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكري 
وك��ث��ر م��ن ح���الت ال�����ص��رط��ان والأم���را����س امل��ع��دي��ة على 
اأن احلالة القت�صادية  �صبيل املثال ل احل�صر. والأخطر 
- الجتماعية ترتبط بالعملية الف�صلجية التي تقود اإىل 
املزمنة،  اللتهابات  فيها  مب��ا  املر�صية،  الإ���ص��اب��ات  وق��وع 
ومقاومة الن�صولني، وعدم انتظام م�صتويات الكورتيزول 
يف اجل�صم. ومبعنى اآخر، يرك الفقر اآثاراً على 10 باملئة 

من اجلينات يف نظام اجلينوم.
مكديد  توما�س  الكاتب  الباحث  يقول  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
الأ�صتاذ يف جامعة نورث وي�صرن اإّن هذا الك�صف يكت�صب 

اأهمية خا�صة ل�صببني:
 - القت�صادية  احل��ال��ة  ب��اأن  �صلفاً  عرفنا  اأن��ن��ا  ه��و  *الأول 
الجتماعية لها اأثر قوي على ال�صحة، وما عرفناه اليوم 
جينياً  تتذكر  اأج�صامنا  اأّن  يظهر  اجل��دي��د  الك�صف  م��ن 

جتارب فقر مدقع موروثة.
 DNA النووي  اأّن عملية مثيلية احلم�س  *الثاين هو 
قد تلعب دوراً هاماً يف تغير الرابط املعقد القائم بني 
اأنظمة  عر  النووي  احلم�س  تفاعل  تاأثر  ودوام   SES

اعترناها  ط��امل��ا  ���ص��ح��ي��ة  ون��ت��ائ��ج  ب��ي��ول��وج��ي��ة 
تت�صكل وفقا للحالة القت�صادية - الجتماعية 
اآلية ممكنة  ال�صوء على  النمط ي�صلط  "وهذا   ،
اأن يوؤثر على طيف  ي�صتطيع الفقر من خاللها 
الف�صلجية" على  والأنظمة  العمليات  وا�صع من 

حد تعبره.
م�صتمرة  بدرا�صات  اإل  حت�صم  لن  النتائج  ه��ذه 

يف نف�س امليدان تتناول التاأثر املتبادل جلهاز 
اأّن  املناعة على اجلينات وخرائطها، ل�صيما 
اجل�صم  ا�صتجابات  يف  يظهر  ال��ت��اأث��ر  ه��ذا 
العظمي،  الهيكل  ت�صكل  ويف  لاللتهابات، 
ت��ط��راأ على اجلهاز  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ويف 

الع�صبي.

ما الذي يجعل منخف�ضي الدخل لواحم؟
احلال  مي�صوري  على  يقت�صر  اللحوم  تناول  اأن  حقاً  هل 
فقط، اأم اأن الأمر انعك�س متاماً ليقبل منخف�صي الدخل 
ب���دًل م��ن الفاكهة واخل�����ص��ار؟ وهل  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول  على 

لالأمر عالقة بالفحولة وال�صلطة والو�صع الجتماعي؟
وجود  احتمال  اإىل  احلديثة  النف�صية  ال��درا���ص��ات  تذهب 
داف����ع ل���ص��ع��وري وراء ت���ن���اول ال��ب�����ص��ر ل��ل��ح��وم اأك����رث من 
اخل�����ص��ار وال��ف��اك��ه��ة. وغ��ال��ب��اً م���ا ي��رب��ط ال��ن��ا���س اللحم 
بالبحبوحة املادية. اأما اجلديد فهو اأن اللحم ُينظر اإليه 
الذين  عند  قيمته  وترتفع  الجتماعية  للطبقة  كرمز 
ي�صعون وراء الرتقاء يف ال�صلم الجتماعي. ويف املجتمعات 
الزراعية كان اللحم اأغلى ثمناً من اخل�صار. وعادة ما كان 
رئي�صاً  طبقاً  كان  بينما  املنا�صبات،  يف  ياأكلونه  الفالحون 

ع��ل��ى م��وائ��د ال��ن��ب��الء.  وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن الأم����ر، ك�صفت 
 ،Appetite العلمية  املجلة  يف  ن�صرت  حديثة  درا���ص��ة 
اأقل  اقت�صادية   - اجتماعية  طبقات  م��ن  املنحدرين  اأن 
وقد  م��ال��ي��اً.  املي�صورين  م��ن  اأك���رث  حل��م��اً  يتناولون  ���ص��اأن��اً 
مونا�س  جامعة  اأ�صراليتني،  جامعتني  من  باحثون  ركز 
لإجابة  للتو�صل  جهدهم  للتكنولوجيا،  �صيدين  وجامعة 
لالإقبال  الدخل  يدفع منخف�صي  ال��ذي  ما  ال�صوؤال:  عن 

على تناول اللحوم؟
وتو�صل الباحثون اإىل نتيجة مفادها اأن املعنيني يفعلون 
واأن  والفحولة  وال�صلطة  للقوة  ي��رم��ز  اللحم  لأن  ذل��ك 
الأمر ل عالقة له بدرجة جوعهم اأو اهتمامهم بالقيمة 
اأن ال�صبب يف  اإىل  اأن هناك درا�صات ت�صر  الغذائية. رغم 
تناول اللحوم عند البع�س يعود اإىل اأ�صباب جينية بحتة، 
كثرة  واأ�صباب  ال��دم،  ف�صيلة  بنوع  اأحيانا  علماء  يربطها 

اأخرى. 

هل تعلم اأن الفقر يرتك 
ب�سمته على جينات النا�ض؟

غني�سي�ض.. �سوق جديد 
للجرائم الإلكرتونية 

لب"  "كا�صر�صكي  �صركة  �صلطت 
�صنغافورة  يف  م���وؤمت���ره���ا  خ����الل 
ع������ل������ى ��������ص�������وق ج�������دي�������د ي����ع����رف 
له  ي�����ص��ب��ق  مل   ،"Genesis"�ب
الإلكرونية،  اجل���رائ���م  يف  م��ث��ي��ل 
البيانات  امل���ح���ت���ال���ون  ف��ي��ه  ي��ب��ي��ع 
للم�صتخدم،  الكاملة  ال�صخ�صية 
مبا يف ذلك ب�صمة اإ�صبعه الرقمية 
وملفه التعريفي الكامل، حيث باع 
كاملة  رقمية  ب�صمات  الآن  حتى 

لأكرث من 60 األف م�صتخدم.
وبح�صب ما ورد يف موقع "زد نت" 
الإلكروين، فاإن هذا امللف يت�صمن 
ت�صجيل ح�صابات الدخول اخلا�صة 
ب��امل�����ص��ت��خ��دم ل��ب��واب��ات ال��دف��ع عر 
امل�صرفية  واخل���دم���ات  الإن���رن���ت 
امللفات  وم�����ص��ارك��ة  الإل���ك���رون���ي���ة 
الجتماعية  ال�����ص��ب��ك��ات  وخ���دم���ات 
الرتباط  تعريف  ملفات  وك��ذل��ك 
واأي�صاً  احل�صابات،  بهذه  املرتبطة 
بتاريخ  املت�صلة  التفا�صيل  ك��اف��ة 

ت�صفحه عر املت�صفح.
 "Genesis" م�صغلو  وي��ح��ق��ق 
اأرب����اح����ه����م ع����ن ط���ري���ق ب���ي���ع هذه 
الدقيقة  وال���ب���ي���ان���ات  امل���ع���ل���وم���ات 
جم���م���وع���ات  اإىل  واحل���������ص����ا�����ص����ة 
اإج����رام����ي����ة اإل���ك���رون���ي���ة اأخ������رى، 
ال����رئ����ي���������ص����ي����ون هم  وع����م����الئ����ه����ا 
امل��ت��ورط��ون يف عمليات  امل��ج��رم��ون 
الح��ت��ي��ال ع��ر الإن��رن��ت و�صرقة 
الهويات وعمليات غ�صيل الأموال.

طوارئ يف م�سر ملواجهة 
احل�سرة الفتاكة

اأعلنت وزارة الزراعة امل�صرية حالة 
خمتلف  يف  ال��ق�����ص��وى  ال����ط����وارئ 
حمافظات الوجه القبلي "جنوبي 
لحتمالت  ل��ل��ت�����ص��دي  البالد" 
اخلريفية،  احل�����ص��د  دودة  دخ����ول 
باحل�صرة  اخل����راء  ي�صفها  ال��ت��ي 
ال���ف���ت���اك���ة. وك���ل���ف وزي�����ر ال���زراع���ة 
وا�صت�صالح الأرا�صي يف م�صر، عز 
الفنية  الأجهزة  اأبو�صتيت،  الدين 
التابعة للوزارة ومديريات الزراعة 
القبلي،  ال�����وج�����ه  مب����ح����اف����ظ����ات 
ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ح�����ص��رة ال��ف��ت��اك��ة، يف 
اإىل  ال�����ص��ودان  م��ن  ح��ال��ة و�صولها 
م�صر، وفق ما نقل موقع "امل�صري 

اليوم".
و�صدد اأبو�صتيت على �صرورة تنفيذ 
ملواجهة  املتبعة  الفنية  التو�صيات 
حلماية  اخل��ري��ف��ي��ة  احل�����ص��د  دود 
م��ن خماطرها  ال���زراع���ي  الإن���ت���اج 
على  للمرور  فنية  جل��ان  وت�صكيل 
حمافظات  مب��خ��ت��ل��ف  امل����زروع����ات 

ال�صعيد.

يولد كثري من النا�س لأ�ضر فقرية ويولد قليل جدًا من النا�س لأ�ضر غنية، لكّن 
موروث  بل  اجتماعي،  م��وروث  جمرد  لي�س  الفقر  اأّن  توؤكد  العلمية  املنابر 

القت�ضادي  باملوقع  تتعلق  لأ�ضباب  للنا�س،  النووي  احلم�س  خارطة  يغري 
والجتماعي للأ�ضرة.

من ال�ضائع اأّن اجلينات هي مزايا بيولوجية ثابتة تت�ضكل يف رحم الأم 
"نورث وي�ضرتن يونيفر�ضتي"  عند احلمل، لكن درا�ضة اأجرتها جامعة 
بولية اإلينوي الأمريكية ون�ضرها موقع "�ضاين�س ديلي" تتحدى هذا 
الفرتا�س، وتخل�س اإىل اأّن الفقر ميكن اأن ي�ضبح جزءًا ل يتجزاأ من 

مناطق وا�ضعة من خارطة اجلينوم.
احلالة  ت��دين  اأّن  اكت�ضفوا  امل��ذك��ورة  اجل��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون 
ب  اخت�ضارا  املعروف  للأ�ضخا�س  الجتماعية   - القت�ضادية 
"SES" يرتبط مب�ضتويات مثيلية احلم�س النووي، وي�ضّكل علمة 

جينية رئي�ضية لديها القدرة على ت�ضكيل التعبري اجليني. واأثبت الباحثون هذا 
�ضخ�س.  2500 يحملها  جني،  من خلل درا�ضة اأجريت على 1500 
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية اأم الإمارات.. وملدة 3 اأيام

اأبوظبي التقني يطلق امل�سابقة الوطنية للمهارات مب�ساركة مئات املواهب اليوم 
دولية  مبارك ال�ضام�ضي: �ضباب الوطن يتناف�س يف 49 مهارة منها 22 

�سرطة اأبوظبي تناق�ض مبجل�ض زاخر ...الثقافة املرورية الإيجابية يف املجتمع

حتت �ضعار املناظر الطبيعية الريفية

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي حتتفل بيوم الرتاث العاملي يف متحف ق�سر العني

تنّظمها جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون و جلف كابيتال

دعوة املبدعني للم�ساركة يف جائزة الفنون الت�سكيلية 

رئي�س  بنت مبارك،  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
الحتاد الن�صائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية رئي�س املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة "اأم 
والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  يطلق  المارات"، 
امل�صابقة  م��ن  ع�صرة  احل��ادي��ة  ال���دورة  والتقني،  املهني 
الثنني  ال��ي��وم   2019 الإم������ارات  مل���ه���ارات  ال��وط��ن��ي��ة 
مب�����ص��ارك��ة م��ئ��ات م���ن ���ص��ب��اب وف��ت��ي��ات ال���وط���ن الذين 
يتناف�صون يف نخبة من املهارات الهند�صية وال�صناعية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مل���دة ث��الث��ة اأي����ام يف م��رك��ز اأب����و ظبي 

الوطني للمعار�س. 
ال�صام�صي مدير عام مركز  �صعيد  �صعادة مبارك  وقال 
�صباب  اأن  والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
هند�صية  مهارة   49 يف  �صيتناف�صون  الإم��ارات  وفتيات 
تندرج  متخ�ص�صة  م���ه���ارة   22 م��ن��ه��ا  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

الدولية منها �صيانة حمركات  العاملية  املهارات  �صمن 
تقنية  ال�صيارات، وحلول برجميات  وتقنية  الطائرات، 
معلومات ال�صركات، وت�صميم مواقع النرنت، وتقنية 
وغرها  املجوهرات،  و�صناعة  اجلرافيكي،  الت�صميم 
من املهارات املعتمدة دولياً، لفتا اىل اأن هذه امل�صابقة 
التقني" لتنفيذ  "ابوظبي  ا�صراتيجية  اإط��ار  يف  تاأتي 
املتقدم  العمل  ب�����ص��رورة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
وفق مبادرات وبرامج من �صاأنها اإعداد �صباب الإمارات 
ملرحلة ما بعد النفط، ومتكينهم من مهارات امل�صتقبل 
الوطنية  امل�صابقة  التقني"  "اأبوظبي  ينظم  ثم  وم��ن 
ل��ل��م��ه��ارات ل��ت��ك��ون وف���ق م��ع��اي��ر ع��امل��ي��ة يلتقى خالله 
ال�صباب للتناف�س يف خمتلف املهارات املتخ�ص�صة  ذات 
موؤكداً  العاملي،  ال�صناعي  بالتقدم  الوثيقة  العالقة 
املناف�صة  ح��دود  يتخطى  امل�صابقة  من  الهدف  اأن  على 

م��ن تطوير  الإم����ارات  �صباب  درج��ة متكني  لي�صل اىل 
والهند�صي  ال�صناعي  والتطوير  الإبداع  قدراتهم على 
والتكنولوجي . واأ�صاف �صعادة مبارك ال�صام�صي فقال 
الالزمة  الإمكانيات  كافة  وف��ر  التقني"  "اأبوظبي  اأن 
ل��ت��ق��دم امل�����ص��اب��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ر���س ال��ك��ام��ل��ة ل�صباب 
اإىل  بها  والو�صول  مهاراتهم  لإب���راز  ال��دول��ة،  وفتيات 
وبالتايل  امليداليات،  باإحدى  الفوز  خالل  من  العاملية 
الن�صمام لفريق مهارات الإمارات الذي �صيمثل دولة 
ال��ق��ادم��ة من  ال����دورات  امل��ت��ح��دة يف  الإم�����ارات العربية 
املواهب  اختيار  �صيتم  فيما  للمهارات  العاملية  امل�صابقة 
التي  العاملية"   "امل�صابقة  للم�صاركة  مت��ام��اً  املتميزة 
�صتقام يف رو�صيا – كازان اأغ�صط�س 2019، لفتا اىل 
رو�صيا،  �صي�صارك يف  ال��ذي  الإم���ارات  اأن فريق مهارات 
باإعداده  التقني"  "اأبوظبي  يقوم  حيث  بالفعل  جاهز 

حاليا وفق خطة متطورة بداأت بعد الدورة املا�صية من 
امل�صابقة العاملية للمهارات "اأبوظبي 2017.

امل��رزوق��ي رئي�س م��ه��ارات الإم���ارات  وق��ال علي حممد 
من  ع�صرة  احل��ادي��ة  ال���دورة  التقني" اأن  "اأبوظبي  يف 
عنها  الك�صف  �صيتم  ج��دي��دة  اأم���ور  تت�صمن  امل�صابقة 
اأمام  عامة  ال��دع��وة  اأن  اىل  م�صرا  الفعاليات،  خ��الل 
�صباب  ب��ني  التناف�صية  الأج����واء  ملتابعة  املجتمع  اأب��ن��اء 
ال���وط���ن يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س من 
الثنني  اأي��ام  ع�صراً  اخلام�صة  وحتى  �صباحاً  التا�صعة 
الفرة  تخ�صي�س  مت  ف��ي��م��ا  والأرب����ع����اء   وال���ث���الث���اء، 
ظهر  الثانية  وحتى  �صباحا  التا�صعة  م��ن  ال�صباحية 
اأن امل�صابقة  يوم الأربعاء للن�صاء فقط، موؤكداً ثقته يف 
�صتكون حما�صية ومثرة، يف ظل امتالك ال�صباب لكثر 

من املواهب املتميزة.

•• العني - الفجر

املرورية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اأب��وظ��ب��ي   ���ص��رط��ة  ناق�صت 
اإيجابية   ب�صورة  امل��رور  واأنظمة  بقوانني  والل��ت��زام  
زاخر   مبجل�س  ن��دوة  �صمن  جمتمعنا،  يف  وح�صارية 
املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  نظمتها  ال��ع��ني  مبنطقة 
�صوؤون  مكتب  م��ع  بالتن�صيق  املجتمع  اأم���ن  ب��ق��ط��اع 
اإدارة  فيها  و���ص��ارك��ت  ال��ع��ه��د،  ويل  ب��دي��وان  املجال�س 
والدوريات  امل����رور  مب��دي��ري��ة  ال��ع��ني  منطقة  م���رور 
ع��دد من  بح�صور  وذل��ك  املركزية   العمليات  بقطاع 
امل�صوؤولني  و اأهايل واأعيان املنطقة يف منطقة العني 

.
واأك�����د ال���رائ���د ح���م���دان ح�����ص��ن ذي���ب���ان- م��دي��ر فرع 
العالقات العامة باإدارة مرور منطقة العني �صرورة 
امل��روري��ة ل��دى �صرائح  غر�س قيم اح��رام القوانني  
امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة  وزي������ادة  م�����ص��ت��وى ال���وع���ي امل����روري 
ال�صباب  ف��ئ��ة  ب���ني  ل��دي��ه��م وخ�����ص��و���ص��اً  الإي���ج���اب���ي 

حلمايتهم وحماية الآخرين من احلوادث.
واأ���ص��ار اإىل  ال��دور املهم و الفعال لأول��ي��اء الأم��ور يف 
امل�����ص��وؤول��ة  التي  ال�����ص��ل��وك��ات غ��ر  ال��ت�����ص��دي لبع�س 
بتهور  القيادة  املجتمع  مثل  ت�صدر من بع�س فئات 
واإزع��اج الآخرين يف �صاعات متاأخرة من الليل داعياً 
اأه��م��ي��ة  ت��ع��اون الأه����ايل م��ع اجل��ه��ات املخت�صة  اإىل 

حلثهم على اللتزام بطريقة اإيجابية  .

الوعي  تعزيز  يف  اأبوظبي  �صرطة  جهود  وا�صتعر�س 
املروري باأهمية قيادة املركبة بايجابية والتقيد بربط 
القيادة  اأثناء  الهاتف  ا�صتخدام  وع��دم  الأم��ان  ح��زام 
تغير  الإ���ص��ارات عند  با�صتخدام   الل��ت��زام   واأهمية 
ها  بعدِّ احل���وادث،  من  الوقاية  يف  لأهميتها  الجت��اه 
الآخرين  لل�صائقني  ت��و���ص��ح  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق«،  »ل��غ��ة 
رغبة قائد املركبة يف التوقف، اأو تغير اجتاه م�صار 

مركبته، اأو التنبيه  لوجود طارئ على الطريق.

كما حث على �صرورة الهتمام برك م�صافة اأمان بني 
املركبات واحرام عبور امل�صاة والنتباه اإىل اللوحات 
اللكرونية  وال�صرعات املقررة يف الظروف اجلوية 

املتقلبة  " ال�صباب، الأمطار والرياح " وغرها. 
واأك�����د  ال���رائ���د ن��ا���ص��ر ���ص��امل ال���درع���ي رئ��ي�����س ق�صم 
ال�صبط املروري باإدارة مرور منطقة العني مبديرية  
موؤ�ص�صات  ج��ه��ود  ت�صافر   اأه��م��ي��ة  ال���دوري���ات  امل���رور 
للحد  ال�صرطية    اجلهات  مع  وال�صائقني  املجتمع  

من احلوادث املرورية وال�صلوكيات الطائ�صة. 
ت��وا���ص��ل جهودها   اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  اأن   اإىل  واأ����ص���ار 
امل������روري  وغ��ر���س ق��ي��م الت�صامح  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف 
وال��ت��ع��اي�����س ال�����ص��ل��م��ي وال��ل��ت��ان ت���ع���دان م���ن مميزات 
جمتمع  الإمارات الأ�صيل  وتتما�صى مع اأهداف عام 
الت�صامح،  والهتمام  بالقيم الأخالقية والإيجابية 
احلمالت  تكثيف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صائقني   نفو�س  يف 

املرورية التوعوية لدى �صرائح املجتمع .

•• العني- الفجر

فعالية  اأب��وظ��ب��ي   – وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظم   
احتفائية بيوم الراث العاملي يومي اخلمي�س واجلمعة 
العني،  ق�صر  متحف  يف  اجل���اري  اأب��ري��ل  و19   18
والتي تاأتي �صمن املو�صم احلايل من الرنامج الثقايف 

ملنطقة العني.
تقام فعالية يوم الراث العاملي لهذا العام حتت �صعار 
وتنمية  ت��روي��ج  بهدف  الريفية"  الطبيعية  "املناظر 
حول  الوعي  م�صتوى  ورف��ع  الإن�صاين  الثقايف  ال��راث 
بوجه  الطبيعية  املناظر  وعلى  عليه  احل��ف��اظ  اأهمية 
اأخ�����س، وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف ذل���ك، وت�صليط 
ال�صوء على التحديات املنطوية عليها ل�صمان �صونها 
لالأجيال احلالية والقادمة، وكيف ترتبط هذه اجلهود 

ارتباًطا جوهرًيا مب�صاعي ال�صتدامة والتنمية.
�صينق�صم متحف الق�صر العني اإىل اأربعة اأق�صام خالل 
دولة  يف  املتنوعة  الطبيعية  البيئات  ليعك�س  الفعالية، 
"البيئة  تت�صمن  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
�صيتم  حيث  ال��ع��ني،  بلدية  م��ع  بالتعاون  الزراعية" 
خملفات  م��ن  ك��ل��ي��اً  م�صّنعة  مبتكرة  منتجات  ع��ر���س 
امل��ا���ص��ي واأ�صالة  ب���ني ع���راق���ة  ي��رب��ط  ب�����ص��ك��ل  ال��ن��خ��ل 

امل��ن��زيل مثل  الأث���اث  احل��ا���ص��ر، وت�صمل جمموعة م��ن 
اإىل  بالإ�صافة  الكرا�صي والطاولت،  املظالت وجل�صات 
اجلذوع  من  ومقاعد  ومركبة،  منفردة  زهور  اأحوا�س 
خمتلفة الأ�صكال والأحجام. كما يعر�س يف هذا الق�صم 

اأفالم خا�صة عن الأفالج والواحات واحلياة الزراعية 
"البيئة  ق�صم  اأي�صاً  الأق�صام  ت�صمل  العني.  مدينة  يف 
للحيوانات،  العني  حديقة  مع  ال�صحراوية" بالتعاون 
التى  احلديقة  م��ن  احل��ي��وان��ات  بع�س  تت�صمن  وال��ت��ي 

تنتمي اإىل البيئة ال�صحراوية، وعرو�س حّية للطيور 
باحلياة  متعلقة  ومعلومات  ���ص��روح��ات  م��ع  اجل��ارح��ة، 
ال�����ص��ح��راوي��ة.  ك��م��ا وت���ق���ّدم ال��ف��ع��ال��ي��ة ق�����ص��م "البيئة 
امل�صماة  اإعداد الأ�صباك البحرية  البحرية" املتمثلة يف 
با�صتخدامها.  ال�صيد  و���ص��ب��ل  ب�"القراقر"،  حم��ل��ي��اً 
اإىل  تهدف  التي  الطفل"  "قرية  الفعالية  وحتت�صن 
تعريف الأطفال بالراث الإماراتي من خالل التعلم 
الراث  تتناول  �صعبية  واألغاز  م�صابقات  عر  باللعب، 
وامل���واق���ع ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن ق���الع وح�����ص��ون وغ��ره��ا من 
مناطق بارزة يف الدولة. وت�ص�صيف القرية �صخ�صيات 
العائلية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  وجم��م��وع��ة  ت��راث��ي��ة  كرتونية 
لالأطفال،  والرفيهية  التعليمية  وال��ور���س  الثقافية 
اإ�صافة اإىل ا�صتوديو "عك�س" الذي يتيح للزوار فر�صة 
توثيق يومهم يف الق�صر باللبا�س الإماراتي التقليدي.

على  العني  ق�صر  متحف  يزخر  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
مدى يومي الفعالية ب�صتى اأك�صاك املاأكولت الإماراتية 
فن  فيها  مب��ا  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  وع���رو����س  الأ���ص��ي��ل��ة، 
العيالة، عالوة على العرو�س احلية للحرف التقليدية. 
و19   18 يومي  العاملي"  ال���راث  "يوم  فعالية  تقام 
اأبريل من ال�صاعة 5 ع�صراً وحتى 9 م�صاًء يف متحف 

ق�صر العني، الدخول جماين لكافة الأعمار. 

•• اأبوظبي- الفجر

الفنون،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن جم��م��وع��ة  ك��ل  ج���ددت 
املبدعني  للفنانني  دعوتهما  اليوم  كابيتال"  و"جلف 
اأبريل   17 ي��وم  قبل  م�صاركاتهم  لت�صليم  الإم���ارات  يف 
الت�صكيلية  الفنون  "جائزة  تر�صيحات  �صمن  اجل��اري 
من مهرجان اأبوظبي – جلف كابيتال"، والتي تهدف 
وال�صاعدة  املبدعة  املواهب  على  الأ�صواء  ت�صليط  اإىل 
بجائزة  الفائز  الفني  العمل  تكرمي  ويتم  ال��دول��ة.  يف 
ق�صر  يف  ع��ر���ص��ه  وف��ر���ص��ة  دره����م،  اآلف   10 قيمتها 

الإمارات �صمن فعاليات مهرجان اأبوظبي 2020.
ويتمثل التحدي هذا العام يف اإبداع عمل فني با�صتخدام 

اأية و�صائط فنية متاحة من وحي الأعمال الفنية التي 
الذي  الت�صكيلية  للفنون  الرئي�س  امل��ع��ر���س  عر�صها 
يرافق مهرجان اأبوظبي كل عام، واأقيم هذا العام حتت 
عنوان "اآفاق بعيدة" والذي ا�صتعر�س عر 80 لوحة 
فنية جمموعة املقتنيات الأمرية – خلتن�صتاين تاريخ 
كرمي  ال��دك��ت��ور  وق��ال  الأوروب���ي���ة.   الطبيعية  امل�صاهد 
كابيتال":  "جلف  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صلح، 
"ت�صعدنا امل�صاركة مرة اأخرى كرعاة وم�صاندين جلهود 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان اأبوظبي 
وهو  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  الإب����داع  مبجتمع  لالحتفاء 
اجلهد الذي ميثل ترجمة عملية لرناجمنا اخلا�س 
تتعّلق  برامج  على  يركز  ال��ذي  املجتمعية  بامل�صوؤولية 

بالتعليم وال�صباب وريادة الأعمال، والإبداع هو القا�صم 
الت�صكيلية  الفنون  "جائزة  وتكرم  ذلك.  لكل  امل�صرك 
الفنانني  كابيتال"،  جلف   – اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  م��ن 
واملبدعني من ال�صباب املتميزين يف الفنون الت�صكيلية، 
ا�صتكماًل ودعماً جلهود مهرجان اأبوظبي الذي يجمع 
�صنوياً جمتمع الفنون الت�صكيلية، وي�صتعر�س املواهب 
الفنون  التي ت�صنع تطور م�صهد  ال�صاعدة  الإماراتية 
وكانت جائزة  وال�صاعدين".  ال�صباب  الفنانني  باأيادي 
مهرجان اأبوظبي للفنون الت�صكيلية قد مت اإطالقها يف 
النا�صئني  الإماراتيني  الفنانني  لتكرمي   ،2013 عام 
الذين يقدمون اأعماًل فنية متميزة من وحي معر�س 
الفنون الت�صكيلية امل�صاحب لفعاليات مهرجان اأبوظبي 

كل عام. وح�صدت اأروى جنم "جائزة الفنون الت�صكيلية 
من مهرجان اأبوظبي � جلف كابيتال 2018" عن عمل 
اإبداعي بو�صائط متعددة  "الزاهية" وهو عمل  بعنوان 
النظري  الرابط  تختر  فوتوغرافية  �صور  يف  متمثل 

بني التداخل الإن�صاين مع العدم وواقعيته.
ل��ل��ث��ق��اف��ة والفنون  اأب���وظ���ب���ي  ك��م��ا اح��ت��ف��ت جم��م��وع��ة 
التي  الب�صتكي  �صما  بالفنانة  م��وؤخ��راً  كابيتال،  وجلف 
اأبوظبي للثقافة  "بجائزة الإب��داع من جمموعة  فازت 
بعنوان  عمل  ع��ن   "2019 كابيتال  جلف   - والفنون 
ال�صور  من  جمموعة  عن  عبارة  وه��و  لبيت"  "بيت 
الفوتوغرافية والن�صو�س ال�صعرية التي ترز تعددية 

املجتمع الإماراتي وتنوع ثقافاته.

غدًا الثلثاء
جامعة زايد ت�ست�سيف املوؤمتر اخلام�ض  

لأبحاث طلبة الدرا�سات العليا 
•• اأبوظبي – الفجر

املوؤمتر  والتعليم،  الربية  وزارة  م��ع  بالتعاون  زاي���د،  جامعة  ت�صت�صيف 
اخلام�س لبحوث طلبة الدرا�صات العليا بالإمارات غداً الثالثاء ، وذلك يف 

فرع اجلامعة باأبوظبي.
�صتطرح خالل جل�صات املوؤمتر الأبحاث التي اأجراها هوؤلء الطلبة �صمن 
الدوليني.  �صركائها  وكذلك  بالدولة  جامعاتهم  يف  الأكادميية  ن�صاطاتهم 
والهدف من ذلك هو توفر الفر�س لهم لالطالع املتبادل على الأعمال 

البحثية التي قاموا بها وتلقي الآراء 
التوا�صل  تعزيز  ع��ن  ف�صاًل  حولها 

فيما بينهم.  
وقال الروفي�صور ناجي واكيم عميد 
"اإننا  زاي��د  بجامعة  العليا  الدرا�صات 
ورق��ة بحثية   170 اأك��رث من  تلقينا 
قام باإعدادها 349 طالباً يف الإمارات 
العربية املتحدة و�صركائهم الدوليني 
 125 ق��ب��ول  16 دول����ة، وق���د مت  يف 

بحثاً منها للم�صاركة يف املوؤمتر".
مت  ُقدِّ ال��ت��ي  الأب���ح���اث  اأن  واأ����ص���اف 
خم�صة  موا�صيعها  تغطي  للموؤمتر 

الإدارة  والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  ه��ي:  خمتلفة  م�صارات 
والأعمال، علوم احلياة وال�صحة ال�صريرية وما قبل ال�صريرية، تكنولوجيا 

الأعمال، واأخراً الهند�صة والعلوم الفيزيائية. 
اأبحاثهم  ال��درا���ص��ات العليا م��ن ع��ر���س  امل��وؤمت��ر طلبة  ��ن ه��ذا  مَي��كِّ و���ص��وف 
املبتكرة اأمام خمتلف القطاعات ال�صناعية واحلكومية وتلقي الآراء حولها 
من وجهة النظر العملية، الأمر الذي يعزز قيمة هذه الأبحاث وفوائدها، 
لدى  امل��ت��اح��ة  البحثية   ال��ف��ر���س  خمتلف  على  ال��ت��ع��رف  على  وي�صاعدهم 

اجلامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية امل�صاركة من جهة اأخرى .
واجلدير بالذكر اأن موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�صات العليا يقام بالتعاون بني 
كل من جامعة خليفة، جامعة الإمارات العربية املتحدة، اجلامعة الأمريكية 
اأبوظبي  جامعة  بدبي،  الريطانية  اجلامعة  ال�صارقة،  جامعة  بال�صارقة، 
ال�صوربون باري�س، جامعة نيويورك اأبوظبي، جامعة اأبوظبي، وجامعة دبي، 
وت�صت�صيفه جامعة زايد دورته احلالية لأول مرة. هذا، و�صيتم منح جوائز 

لأف�صل الأبحاث امل�صاركة يف اجلل�صة اخلتامية للموؤمتر.

حتت �ضعار  �ضفاوؤكم اأملنا  
مدر�سة �سقر الإمارات ت�سارك يف 
حملة جائزة »عون«  الهالل الأحمر

•• العني - الفجر

�صاركت مدر�صة �صقر الإمارات الدولية اخلا�صة يف مدينة العني  بالتعاون 
" لدعم املر�صى، حيث  " جائزة عون  مع هيئة  الهالل الأحمر بفعاليات 
  " اأملنا  " �صفاوؤكم  �صعار  واإن�صانية  حتت  فعاليات خرية  املدر�صة  اأطلقت 
التعليمية   الهيئة   واأع�صاء  املدر�صة  يف  الطالبي  الهالل  فريق  مب�صاركة  
لدعم  وامل�صاعدات  امل��ادي��ة  الترعات  جمع  بهدف  وذل��ك  الأم���ور،  واأول��ي��اء 
املر�صى، وت�صمنت الفعاليات  حملة " بالورد اأحلى "  ل�صالح مر�صى �صرطان 
الثدي، وبرنامج "منا وفينا"  و" فالك طيب"   و"طبق اخلر"حتت رعاية 
ت�صمنت  كما  �صفاء"،  " اأم��ل  الر�صم  اإىل جانب معر�س  الأم��ه��ات،  جمل�س 
احلملة  اأي�صاً مبادرة "�صالمتك مع م�صفى برجيل"، ولقاءات مع م�صاهر 

ال�صو�صيال ميديا، وم�صروع ا�صتاد هزاع اخلري.
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يخ�ضى الكثريون من اأحد الأمرا�س ال�ضائعة؛ وهو 
ارتفاع �ضغط الدم الذي ي�ضاحبه عند الكثريين 
ماذا  لكن  وغ��ريه،  ال�ضكري  مثل  اأخ��رى  اأم��را���س 
هي  وما  يحدث  كيف  ال��دم؛  �ضغط  انخفا�س  عن 

اأعرا�ضه وكيفية علجه؟

انخفا�س �ضغط الدم:
 قد يقول لك طبيبك: اإنك تعاين من انخفا�س يف �صغط 
60. امل�صطلح   / 90 الدم عندما يكون القيا�س اأقل من 

الطبي هو )انخفا�س �صغط الدم(.
لكن ذلك ل ي�صكل م�صكلة، على عك�س �صغط الدم املرتفع، 
فقد  والغثيان،  ال��دوخ��ة  مثل  اأع��را���س  لديك  ك��ان  اإذا  اإل 
لدرجة  دم��ك،  �صغط  انخفا�س  على  م��وؤ���ص��راً  ذل��ك  يكون 

ت�صعرك باملر�س.

قيا�س �ضغط الدم: 
عند قيا�س �صغط الدم حت�صل على رقمني الرقم الأعلى، 
على  دم��ك  يحدثه  ال��ذي  ال�صغط  وه��و  )النقبا�صي(  اأو 
ال�صفلي  الرقم  القلب،  ينب�س  عندما  ال�صرايني  ج��دران 
عندما  النب�صات،  بني  ال�صغط  يقي�س  )النب�صاطي(  اأو 

ي�صرخي القلب ومُيالأ بالدم.

الأعرا�س: 
ت��ظ��ه��ر اأوىل اأع����را�����س ان��خ��ف��ا���س ���ص��غ��ط ال�����دم ع�����ادة يف 
الدماغ، اإىل جانب ال�صعور بالدوخة والغثيان، وانخفا�س 

املعنويات؛ وفقد الطاقة،
 و�صعوبة يف التفكر ب�صكل �صليم.

ي�صعر بع�س الأ�صخا�س بالدوار حتى الإغماء، اأو برودة يف 
اجللد، وت�صارع التنف�س، اأو �صعف الروؤية، اأو اأمل ال�صدر. 
اإذا كان �صغطك املنخف�س �صببه اجلفاف، فقد ت�صعر اأي�صاً 

بالعط�س ب�صكل غر طبيعي.

متدد الأوعية الدموية:
الدموية، ويكون هناك  الأوعية  تت�صع  الأحيان   يف بع�س 
ال�صغط على  م��ن  يقلل  م��ا  ال���دم؛  اأك���ر حل��رك��ة  م�صاحة 
تناول بع�س  الأوع��ي��ة؛ وه��و ما يحدث عند  ج��دران تلك 

الأدوية، املو�صعة لالأوعية.

ميكن اأن يحدث النخفا�س لأحد هذه الأ�صباب؛ اإ�صابات 
العمود الفقري، 

م�صاكل  احل�����ص��ا���ص��ي��ة،  ب�صبب  خ��ط��رة،  ب��ك��ت��ري��ة  ع����دوى 
الغدد  ال���ذي ي�صعف  اأدي�����ص��ون،  م��ر���س  ال��ه��رم��ون��ات مثل 

الكظرية.

كمية دم اأقل:
وقد  وال�صرايني،  الأوردة  على  اأق��ل  �صغط  يعني  اأق��ل  دم   
توؤدي اجلروح اإىل الإ�صابة بالنزف داخلياً وخارجياً، وقد 
يحدث النخفا�س اأي�صاً اإذا مل حت�صل على ما يكفي من 

ال�صوائل.
اإذا  اأو  الدموية،  الأوعية  لل�صوائل من  ت�صرب  كما يحدث 
اأ�صبت بحالة ت�صمى فقر الدم. يف بع�س الأحيان تتخل�س 
الكلى من ال�صوائل الزائدة ب�صبب املر�س اأو بع�س الأدوية، 

مثل مدرات البول.

م�ضاكل يف القلب:
 كلما زادت كمية الدم التي ي�صخها قلبك كل دقيقة، كلما 

ارتفع �صغطه لديك،
اأو  الهرمونات،  الأدوي��ة، وم�صاكل   لكن قد تت�صبب بع�س 
قلبك  اإ���ص��ارات كهربائية خاطئة، يف جعل  اأو  القلب،  تلف 

ينب�س ببطء �صديد؛ ما يقلل من �صغط الدم.
يف  ك��ان  كما  ق��وي��اً  لي�س  قلبك  اأن  اإىل  ال�صبب  ي��ع��ود  وق��د 
ال�صابق؛ ب�صبب نوبة قلبية اأو ق�صور يف القلب اأو م�صاكل 
يف ال�صمامات؛ وبالتايل ل ي�صخ كمية كبرة من الدم مع 

كل نب�صة.

النهو�س فجاأة: 
عادًة عندما تقف فجاأة، ير�صل ج�صدك اإ�صارة اإىل دماغك 
مفادها )انتظر( فالدم ما زال يف ال�صاقني والبطن، وهناك 

حاجة اإىل �صخ الدم اإىل الراأ�س قبل اأن ت�صاب بالدوار.

الدماغ ب�صرعة  اإىل  الر�صالة  األ ت�صل  اأحياناً  لكن يحدث 
بالإغماء؛  ت�صاب  قد  اأو  وقفت  اإذا  بالدوار  فت�صعر  كافية 

وهو ما يعرف ب� )انخفا�س �صغط الدم النت�صابي(.

الوقوف لفرتات طويلة: 
اإذا وقفت على قدميك لفرة طويلة يبداأ الدم بالتجمع 

يف �صاقيك،
يكفي  م��ا  ب�صخ  للقلب  ر���ص��ال��ة  دم��اغ��ك  ي��ر���ص��ل  مل  واإذا   
للحفاظ على م�صتوى �صغط الدم الطبيعي، فقد ينخف�س 

مبا يكفي ليجعلك ت�صعر بالدوار والغثيان.
 وامل�صكلة هي �صعف التوا�صل يف هذه احلالة، بني القلب 

والدماغ.

الت�ضخي�س: 
مبجرد اأن يطلع طبيبك على الأعرا�س، ميكن اأن ت�صاعد 
الدم  �صغط  انخفا�س  �صبب  ت�صخي�س  يف  ال��دم  اختبارات 

لديك،
 باإجراء ر�صم القلب واملوجات فوق ال�صوتية وغرها من 
الختبارات لكي تعرف حالة قلبك. كما يتم فح�س اإ�صارات 
الأع�صاب التي تتحكم يف القلب والأوعية الدموية، وكيفية 

ا�صتجابة ج�صمك لتغيرات و�صعه.

العلج:
 يعتمد العالج على �صبب النخفا�س، فاإذا كان دواء ما هو 
امل�صكلة، فقد حتتاج اإىل تغيره اأو خف�س اجلرعة، وعليك 

دائماً ا�صت�صارة طبيبك اأوًل.
ميكن اأن ت�صاعد اجلوارب امل�صغوطة يف دفع الدم اإىل اأعلى 
من مكانها يف رجليك و�صاقيك، واإذا مل تعاِن من اأعرا�س 

مزعجة، فقد ل حتتاج اإىل عالج.

تغيري منط احلياة:
 ميكنك امل�صاعدة يف تخفيف اأعرا�س انخفا�س �صغط الدم 
اإىل  اأخرى  باإ�صافة القليل من امللح مرة  يف املنزل، وذلك 

نظامك الغذائي،
 با�صت�صارة طبيبك اأوًل، و�صرب املزيد من املاء، فهو يحافظ 

على زيادة حجم الدم؛
متعددة،  وج��ب��ات �صغرة  ت��ن��اول  ال�صغط،  م��ن  يرفع  م��ا   
منخف�صة الكربوهيدرات، بدًل من ثالث وجبات كبرة، 

اإذا كان �صغطك ينخف�س عقب تناول الطعام.

زيارة الطبيب:
والنب�س  بطيئاً،  تنف�صك  ك��ان  اأو  ب��الرت��ب��اك  �صعرت  اإذا   
���ص��ع��ي��ف��اً، واجل���ل���د ب�������ارداً، ق���د ت��ك��ون ه����ذه ح��ال��ة �صدمة 

)انخفا�س �صغط الدم ال�صديد(، 
حينئذ عليك الو�صول اإىل غرفة الطوارئ على الفور.

لكن علينا اأن ندرك اأن انخفا�س �صغط الدم، خا�صة دون 
اأخ���رى، لي�صت ع���ادًة، عالمة على وج��ود م�صكلة  اأع��را���س 

كبرة.

ل ي�ضبب م�ضكلة على عك�س �ضغط الدم املرتفع

تعّرف على اأعرا�ض �سغط الدم املنخف�ض وكيفية عالجه

دون  م��ن  ال��ي��وم  حياتنا  ت�صور  ممكنا  يعد  مل 
الإن���رن���ت، ال��و���ص��ي��ل��ة الأ���ص��ا���س ل��الت�����ص��ال مع 
اأننا  امل��ع��ل��وم��ات، رغ��م  ال��ع��امل واحل�����ص��ول على 
ملوجات  با�صتمرار  نف�صه  ال��وق��ت  يف  معر�صون 

الراديو وتاأثرها ال�صلبي.
�صبكات  املنبعث من  الإ�صعاع  اأن  العلماء  واأثبت 
اإل  �صئيل،  الإن�صان  ج�صم  على   "Wi-Fi"
اأن���ه ي��راك��م م��ع م���رور ال��وق��ت، م��ا ق��د ي�صبب 

ا�صطرابات خطرة يف وظائف الأع�صاء.
 Wi-Fi ال���  توجيه  اأج��ه��زة  اأن  جميعا  نعلم 
مكان،  كل  بنا يف  )الراوتر-router( حتيط 
اأماكن الرفيه،  يف البيت ويف العمل وحتى يف 
اأي اأننا عمليا على متا�س معها ب�صورة م�صتمرة 
للمخاطر  م��ع��ر���ص��ون  ف��اإن��ن��ا  ل��ذل��ك  ودائ���م���ة، 
التالية، اإذا مل نقلل من التاأثر ال�صلبي ملوجات 

الراديو:

- عمل الدماغ 
لتلك  ال�صلبي  للتاأثر  الدماغ  اأوعية  تتعر�س 
امل���وج���ات، ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ري��ا���ص��ي��ني قبل 
غرهم التعامل مع ذلك على حممل اجلد، لأن 
القيام باأي مترين بدين يتطلب و�صول الكمية 
اإىل الدماغ. وملّا كانت  الالزمة من الأك�صجني 
Wi-Fi من الراوتر قد تت�صبب  ال�  انبعاثات 
يف ارتفاع ال�صغط داخل اجلمجمة، فمن املمكن 
اأن تكون للجلطات الدموية الدماغية عواقب 

وخيمة.

- اجلهاز الع�ضبي
التي  ل��الأج��ه��زة  امل�����ص��ت��م��ر  ال���ص��ت��خ��دام  ي�صبب 
الالمبالة  ال����رادي����و،  م���وج���ات  م��ن��ه��ا  ت��ن��ب��ع��ث 
ي�صعب  لذلك  اجل�صم،  اأداء  و�صعف  والنعا�س 
التاأثر  ل��ه��ذا  يتعر�صون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  على 
بدنية،  ب��اأع��م��ال  القيام  يف  ال�صتمرار  ال�صلبي 
الذين يتطلب منهم  الريا�صيني  وي�صمل ذلك 

ن�صاطهم التحمل والعزمية.

- �ضحة الرجال
اأثبت العلماء اأن اأكرث من %20 من اخلاليا 
احل��ي��ة مت���وت حت��ت ت��اأث��ر اأج���ه���زة ت��وج��ي��ه ال� 

القدرة  ان��خ��ف��ا���س  ع��ل��ى  ع����الوة   ،WI-Fi
فرة  بتقليل  الأطباء  ين�صح  لذلك  اجلن�صية، 
امل���ك���وث يف دائ�����رة ت���اأث���ر ه����ذه الأج����ه����زة قدر 

الإمكان.

- �ضحة الأطفال
مي��ك��ن اأن ت��وؤث��ر ت��ل��ك الإ���ص��ع��اع��ات ع��ل��ى ج�صم 
اأمامها،  ���ص��ع��ي��ف��ا  ه���دف���ا  ي��ع��د  ال�����ذي  ال��ط��ف��ل 
ك��م��ا مي��ك��ن اأن ي����وؤّدي ت��ع��ر���س الأط���ف���ال لتلك 
الإ�صعاعات اإىل الإ�صابة ب�صرطان الدم اأو تطور 
الأمرا�س، كما ت�صمل تلك امل�صكالت البالغني، 
ين�صح  لذلك  املناعة.  �صعف  من  يعانون  ممن 
ال��ن�����ص��اء احلوامل  ال����دم  اأم����را�����س  اأخ�����ص��ائ��ي��و 
بالبتعاد عن هذه الأجهزة قدر الإمكان. وقد 
تكون حماية اأنف�صنا من هذه الأجهزة بالكامل 
حتّتم  ال�����ص��رورة  اأن  اإل  امل�صتحيل،  م��ن  �صربا 

علينا التفكر يف احلماية منها.
وين�صح الأطباء بق�صاء فرة طويلة يف الهواء 
الطلق، وعدم النوم يف الغرف التي تعمل فيها 
اأجهزة  اأن  نن�صى  األ  كما يجب  الأج��ه��زة،  ه��ذه 
ت�صكل  اللوحي  واحلا�صب  والهاتف  الكمبيوتر 
تقلي�س  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  �صحتنا،  ع��ل��ى  خ��ط��ورة 

التعامل معهم قدر الإمكان.

ما ال�سرر الذي ت�سببه 
�سبكة Wi-Fi جل�سم الإن�سان؟
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العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
الدعوى رقم:2019/244 جتاري كلي

�صد املدعي عليه:فارلني تيمبرز م.م.ح/فارلني تيمبرز اخلا�صة املحدودة/فارلني 
انرجي & كوموديتيز م.م.ح/حممد فاروق/عمران فاروق

املقامة من:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
مب���ا ان ه���ن���اك دع�����وى م��ق��ام��ة ���ص��دك��م مب��ح��اك��م دب����ي الب���ت���دائ���ي���ة حت���ت الدعوى 
رقم:2019/244 جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبرا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 بخ�صو�س اعمال اخلرة امام 
املحاكم ندعوكم حل�صور اجتماع خرة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر 
امل��واف��ق:2019/4/18 يف متام  مكتبنا على العنوان املو�صح ادن��اه وذلك يوم اخلمي�س 
واملثبتة لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  ال�صاعة:1:00 ظهرا ويرجى منكم اح�صار كافة 
عند ح�صوركم لالجتماع - دبي - ديرة - �صارع بور �صعيد - برج �صنتوريون �صتار - 

املبنى )ب( - الطابق الثاين - مكتب رقم 206.
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف:حممد �ضعيد ال�ضريف

اإعالن بالن�سر

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع :96
اجلن�صية  -اماراتي  علي  ال  م�صابج  جمعه  احمد  ال�صيد/جمعه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  وبيع  بالتنازل  يرغبان  اجلن�صية  �صوري   - املغربي  طرابل�صي  ابراهيم  وال�صيد/احمد 
الرخ�صة  يف  اجلن�صية  باك�صتاين   - داد  ويل  ال�صيد/عاطف  اىل  ح�صة   %100 البالغة  ح�صتهما 

التجارية:ع�صائر النارجن ذ.م.م ترخي�س رقم:708744
تعديالت اخرى:مت تغير ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صئولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية 

بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1254  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املن�صاأت  ادارة  خلدمات  1-الم���ود   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /ال�صركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( وميثله:منى احمد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال�صباغ  قد  عبدالعزيز يو�صف 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )28.870.35( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
�س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/23  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  كفالة.وحددت  بال 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/320  عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  بوهرا   ح�صني  اخر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/1/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/نور بنك )م�صاهمة 
عامة( بنك نور ال�صالمي �س.م.ع - �صابقا اول:بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية 
 )504( رقم  )�صقة(  العقارية  الوحدة  املرمة عن  املليكة( ومالحقها  بنقل  منتهية  اجل  ايجار 
الكائنة يف الطابق اخلام�س رقم املبنى 26 ا�صم املبنى الثمام 43 - يف منطقة احلبية اخلام�صة 
بامارة دبي والغاء ا�صارة القيد العقارية )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�صهادة ملكية الوحدة 
العقارية مو�صوع الدعوى ال�صادرة عن دائرة الرا�صي والمالك بدبي وكذلك الزام املدعي عليه 
بت�صليم الوحدة حمل الدعوى للبنك املدعي خالية من ال�صواغل - ثانيا:وبالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )576.997( درهم وكذلك الزامه بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

اعالن بالن�سر
اإعالن تغيري واإثبات قبيلة

اىل  اجلن�صية  ام��ارات��ي   ، �صيف  �صيف  بن  ن��ور  حممد  ال�صيد/احمد  تقدم 
ح�صر  حيث  قبيلة  واث��ب��ات  تغير  بطلب  ال�صخ�صية  الح����وال  حمكمة 
املذكور اعاله وهو بحالته املعترة �صرعا وقرر قائال:اإنني اأرغب يف ا�صافة 
خطاب  ورد  وقد  ذلك  اثبات  وطلب  ابنائي  وجلميع  يل  )املهري(  قبيلة 
ان  اعرا�س  لديه  امل����وؤرخ:2019/4/7 وعلى من  والقامة  اإدارة اجلن�صية 

يتقدم به اىل الهئية الحتادية للهوية واجلن�صية.
ق�سم خدمات االحوال ال�سخ�سية     

حماكم دبي

 حمكمة االحوال ال�سخ�سية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:
 ال�صيد/را�صد اقبال حممد اكر ، اجلن�صية باك�صتان

التجاري  ال�صم  البالغه 100% يف  )تنازل( يف ح�صته  يت�صمن  الت�صديق على حمرر  وطلب 
باب مي�صلون لت�صليح كهرباء ال�صيارات ، ن�صاط الرخ�صة ا�صالح ميكانيك املركبات ، ا�صالح 
كهرباء ال�صيارات ، ا�صالح مكيفات هواء ال�صيارات ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية 
التنمية  دائ��رة  يف  ب��ت��اري��خ:2014/7/17  ال�صادر  رق����م:727099  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف 
ليكن  باك�صتان  اجلن�صية   ، اخر  �صبر  دار  �صبر  ال�صيد:امر  اىل  بخورفكان  القت�صادية 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/631  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صافيناز �صالح علي حممد ح�صن جمهول حمل القامة 
توفيق وميثله:�صالح ح�صن حممد  احمد خمتار  ر�صتم  /ب��دور  املدعي  ان  مبا 
عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�صري 
بينهم مبلغ )250.000( درهم  بالت�صامن والت�صامم فيما  يوؤدوا للمدعية  بان 
فقط اماراتي وذلك عما اأ�صابها من ا�صرار مادية وادبية والزام املدعي عليهم 
الحد  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2019/4/21 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعـــــــالن       
 املرجع :2019/174 ك.ع.د

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والتوثيقات- عجمان
من ال�صيد:عبداهلل عي�صى احمد جمعه البلو�صي اجلن�صية المارات وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن تنازل عن رخ�صة ال�صم التجاري )�صومه للخياطه والتطريز( واملرخ�صة 
من دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم امللف )43913( وامل�صجل لدى غرفة 
وجتارة و�صناعة عجمان اىل ال�صيد/�صعيد حممد عبداهلل ا�صماعيل اجلن�صية المارات ، 
ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�ساء بعجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2019/2725 
 )784-1987-2902752-8( رق��م  الم��ارات��ي��ة  الهوية  بطاقة  ،اح��م��ل  اجلن�صية  فل�صطيني   ، ده�صه  يو�صف  املعلن:خالد 

وعنوانه:امارة دبي ، هاتف متحرك رقم:0557566669 دبي
، ديرة منطقة  ، يحمل جواز �صفر رقم )8437382( - وعنوانه:امارة دبي  ا�صرايل اجلن�صية   ، الهاريف  اليه:ان�س  املعلن 

مردف ، بناية كورت يارد ال�صكنية ، الطابق �صقة رقم )4211( هاتف متحرك رقم:0506039708 دبي
املو�صوع:�صيغة طلب اعالن بالن�صر يف النذار رقم:2019/1/31239

ينبه املعلن املعلن اليه املذكور ا�صمه اعاله ب�صرورة التعاون مع املعلن حتى يتمكن املعلن بفتح ح�صاب جديد لل�صركة باأي 
من بنك من البنوك العاملة بالدولة وياأمل من املعلن اليه التعاون ال�صريع معه بفتح ح�صاب جديد لل�صركة يف خالل 
فرة اق�صاها )7( ايام من تاريخ ن�صر العالن حتى ل يت�صرر املعلن من ذلك ويطالبه املعلن باللتزام باملهلة املحددة 
لفتح احل�صاب البنكي املطلوب لل�صركة مبا يف ذلك التوقف عن الت�صهر ب�صمعه املعلن و�صمعه ال�صركة ممثلة يف مديرها 
فورا لدى عمالء ال�صركة واملوردين املثبته لدى املعلن مبا يف ذلك �صداد ن�صيبه من اعباء ال�صركة وال �صي�صطر املعلن 
لتخاذ كافة الج��راءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن والتي حتفظ له حقوقه القانونية كاملة دون نق�صان مبا فيها 
اللجوء اىل الق�صاء ورفع الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر بال�صافة اىل حتميل املعلن اليه 

كافة م�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة واية م�صاريف اخرى ترتب على ذلك الجراء.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/208  عقاري كلي

ث��روة لال�صتثمار �س.ذ.م.م  ���س.ذ.م.م 2-  ا�صكان لال�صتثمار  املدعي عليه / 1-ث��روة  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /احمد حممد نذير حمدي ابو الذهب وميثله:ح�صن 
ر�صا احمد ح�صن املال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما بت�صليم 
الوحدة رقم:2302 برج ا�صكان مارينا دبي مارينا او رد مبلغ وقدره )�صتمائة وت�صعون 
الف ومائتني و�صته وت�صعون درهما( وتعوي�س مببلغ وقدره مائة الف درهم بال�صافة 
للفائدة القانونية على املبلغني بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت 
  ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�صاعة:11:00  امل��واف��ق:2019/4/16  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/1120 تنفيذ جتاري

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ثابا  ه��ادور  با  �صده/�صوبارنا  املنفذ  اىل 
�صيف  ���س.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد  امل�صرق  التنفيذ/بنك  طالب 
حثبور قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )126645.44( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/27  ا�سكاالت �سرعية
اىل امل�صت�صكل �صده:�صارة انور عبداحلافظ

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�صت�صكل:�صامر حممد حممد حممود

وميثله:خليفه عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الثنني املوافق:2019/4/22 ال�صاعة:11:00 
�س بالقاعةرقم:)1( للنظر يف ال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�صورها 
ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين 

بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/9487
املنذر     :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

املنذر اإليه   : فار�س عبيد �صامل ال�صاكوب املزروعي   .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،937.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
18850/ خ�صو�صي /الفئة H/ دبي ( من نوع )    جي ام �صي �صيرا  _ بيك اب ( 
موديل )2016 ( اللون ) احمر (  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/9486
املنذر     :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

املنذر اإليه   : حممد خالد حممد عبداهلل حممد  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )142،491.80( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
47956/ خ�صو�صي /الفئة 15/ اأبوظبي ( من نوع )    �صيفرليه كورفيت  _ كوبيه ( 
موديل )2015 ( اللون ) رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : املنخول لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 3 ملك موؤ�ص�صة الوقاف و�صوؤون الق�صر- ديره- الراحة  ال�صكل 
،  رقم الرخ�صة : 505037  رقم القيد بال�صجل  القانوين : ذات م�صوؤولية حم��دودة 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   74509  : التجاري 
التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2019/4/3  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ضمارت 
مركز  ب��اي  بلو  ملك   201-50 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�ضابات  ملراجعة  فيجن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  التجاري  اخلليج  بردبي-  ذ.م.م-  العمال 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : فيجن ملراجعة احل�ضابات 
بردبي-  ذ.م.م-  العمال  مركز  باي  بلو  ملك   201-50 رقم  مكتب   : العنوان 
باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب  التجاري  اخلليج 
ال�ضيارات  لتاأجري  املنخول  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت 
�س.ذ.م.م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
الثبوتية وذلك خالل )45(  امل�صتندات والأوراق  اأعاله، م�صطحباً معه كافة 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : اي تامي لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م 
عيال  دي���ره-  اجل���الف-  علي  حممد  خلفان  �صيخة  ملك   203 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
نا�صر ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 672066  رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1097155 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  قد 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ  2018/12/23   دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2018/12/23  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير- 
كافة  معه  م�صطحباً   044421764  : فاك�س   044421762: هاتف  خليفة  ب��رج  ب��ردب��ي- 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات 
برج خليفة هاتف  بردبي-  للتطوير-  دي��ار  رقم 1006 ملك  : مكتب  العنوان 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   044421764  : ف��اك�����س   044421762:
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  اي تامي 
لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
بتاريخ  2018/12/23  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى    2018/12/23
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه  وعلى من لديه اأي اعرا�س 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة

ا�ص���م ال�صركة: دي ال ار لتجارة معدات ومكائن الور�س وقطع غيارها �س.ذ.م.م
حممد  عبدالعزيز  را���ص��د  ملك   211 رق��م  مكتب  عن�وانها:  الرخ�ص��ة:782956  رق��م 
بال�صجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�صئولية  :ذات  ال��ق��ان��وين  ال�صك�ل  ميثاء  ع��ود  امل��خ��اوي- 
1287093 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت  التجاري : 
التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار 
ال�صيد  العمومية لل�صركاء بتارخ )2019/03/11( وامل�صدق لدى  ال�صادر من اجلمعية 
الكاتب العدل بتاريخ )2019/03/11( وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل 
 : -  هاتف  البطني  - رقة  املعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال  امل�صفي 
)2226266–04( فاك�س )2223773–04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي

ا�ص����م امل�صفي :يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري 
ومكائن  معدات  لتجارة  ار  ال  دي  بت�صفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  بتعيني  لديها 
عبدالعزيز  را���ص��د  ملك   211 رق��م  وعنوانها:مكتب  ����س.ذ.م.م  غيارها  وقطع  الور�س 
لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  ال�صادر من  القرار  وذل��ك مبوجب  ميثاء  عود  املخاوي-  حممد 
بتارخ )2019/03/11( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/03/11( وعلى 
من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266–04( فاك�س )2223773–04( م�صتحبا 

معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

ع���ب���داهلل  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
ميني      ، �����ص����ال����ح  اب����وب����ك����ر 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)04908387( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0503237622

فقدان جواز �سفر
نبيل  زي�����اد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الردن      ، ع����ن����اين  ع����ن����اين 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )247050T(
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0552073579

فقدان جواز �سفر
ال���ع���رب���ي  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
�صحاته  اح�����م�����د  حم����م����د 
احمد ، م�صري    اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )20720558A(
ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل 
اق�������رب م����رك����ز ����ص���رط���ة او 

ال�صفارة امل�صرية

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / نيالم �صهزادي 
باك�صتاين      ، �صديق  حممد 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )5156572(
ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل اق���رب  ع��ل��ي��ه 
ال�صفارة  او  ���ص��رط��ة  م��رك��ز 

الباك�صتانية

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ارتريا      ، ام����ني  غ��ي��ه��دي��ر 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)0123112K( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0528947288

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
مغربي      ، بنيو�صف  ي��ا���ص��ني 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )3897359NK( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0561233764

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�صاهيد  ب��ه��ي��ان  م��وه��ا���ص��ني 
ب�����ن�����غ�����الد������س      ، ب������ه������ي������ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )0321921( رق�����م 
ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل 
اق�������رب م����رك����ز ����ص���رط���ة او 

�صفارة بنغالد�س

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / راتنا ديوى بت 
زاين الدين داود ، اندوني�صيا    
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)271449AT( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0508276700

فقدان جواز �سفر

حك���وم��ة دب�����ي- �ضلط�ة واح�ة دب�ي لل�ضيليك�ون
اإع��الن رق��م 2019/14

تعلن �صلطة واحة دبي لل�صيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�س 
بيانات الرخ�س ح�صبما هو حمدد بكل اإعالن ، فعلى كل 
املحكمة  م��راج��ع��ة  اإع��را���س  اأو  ح��ق  اأي  جهة  اأو  �صخ�س 
اأ�صبوعني من تاريخ الإع��الن دون حتمل  املخت�صة خالل 

ال�صلطة  اأدنى م�صئولية جتاه حقوق الغر.
اإلغ��اء الرخ�ض�ة:

العن����وان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �ضلطة واح�ة دب��ي لل�ضيليك��ون

رقم الرخ�صة
1562
1160
2588
2110
3048

�صاحب الرخ�صة:    
NURT DIGITAL – FZCO نورت ديجيتال - �س م ح

PROMISE TECHNOLOGY EUROPE B.V. BRANCH )برومي�س تيكنولوجي يورب بي يف )فرع
TRIPSTER TECH - FZCO      تريب�صر تك - �س م ح

IMPROVAL MIDDLE EAST FZE      امروفل ميدل اي�صت - م م ح
NEPTUNE PRINTING SERVICES FZE نيبتون برينتينج �صرفي�صز م م  ح

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 135735
با�ص������م : �س. كرلو �صكار بروبريتاري ال تي دي

وعنوان����ه : 13 / ايه كاريف رود ، كوثريد ، بيني الهند
وامل�صجلة حتت رقم : )136864(    بتاريخ : 2011/05/18

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلم��اية يف :   2019/11/11  اإيل 2029/11/11.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية .
ادارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 



االثنني    15   إبريل    2019  م   -   العـدد  12606  
Monday   15   April   2019  -  Issue No   12606 25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/ري�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صوب لتجارة قطع غيار ال�صيارات الريا�صية
رخ�صة رقم:CN 2530184  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريف البوادي لتنجيد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الثاث  رخ�صة رقم:2131595 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ها�صم احمد حممد علي البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل �صعيد وهالن اجلابري 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإع����������لن
ال�صعيد  ال�ص�����ادة/امل�صتقبل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صميم ازياء ال�صيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1120550 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي حميد حممد �صامل امل�صيخى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي �صامل البادي 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإع����������لن
ال�صالمية  ال�ص�����ادة/املدر�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الباك�صتانية اخلا�صة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1005035 

تعديل ن�صب ال�صركاء
حافظ طارق حممود علي ا�صغر من 12% اىل %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد انور ظفر رحمت علي 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرافىء ليجار وت�صليح معدات البناء   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134203 
تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 10000

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�صاحة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ مرافىء ليجار وت�صليح معدات البناء   

ARAFI FOR HIRING AND REPAIRING BILDING MATERIALS

اىل/مرافئ لت�صليح امل�صخات
MARAFI PUMPS REPAIR

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح و�صيانة امل�صخات وال�صمامات )3312003(
تعديل ن�صاط/حذف تركيب و�صيانة م�صخات املياه )3320007(

تعديل ن�صاط/حذف تاأجر الت ومعدات الت�صييد والبناء او الهدم )7730009(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 128410
با�ص������م : �س. كاناديان �صولر )يو اأ�س اأيه( انك.

وعنوان����ه : 3000 اوك روود، �صويت 400، والنوت كرييك، كالفورنيا 94597، الوليات 
املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم : )147427 (    بتاريخ : 2011/06/08
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلم��اية يف :   2019/04/20  اإيل 2029/04/20.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية .
ادارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 

اعلن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 135734
با�ص������م : �س. كرلو �صكار بروبريتاري ال تي دي

وعنوان����ه : 13 / ايه كاريف رود ، كوثريد ، بيني الهند
وامل�صجلة حتت رقم : )109492(    بتاريخ : 2010/11/21

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلم��اية يف :   2019/11/11  اإيل 2029/11/11.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية .
ادارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   15  اإبريل  2019 العدد 12606 
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•• مو�سكو-الفجر:

تكرمياً جلهودها واحتفاًء مبكانتها الثقافية العربية والعاملية، اأعلنت اإدارة 
معر�س مو�صكو الدويل للكتاب عن اختيار اإمارة ال�صارقة �صيف �صرف مميز 
على فعاليات دورته ال� 32 التي تقام يف العا�صمة الرو�صية خالل الفرة من 
اأول  ال�صارقة بذلك  لت�صجل  املقبل،  �صبتمر   8 4 وحتى  الفرة من  خالل 
مدينة يف تاريخ املعر�س تنال هذا التكرمي، حيث تقدم ال�صورة اجلوهرية 
ركائز  وتك�صف  الرو�صي،  املعريف  احل��راك  اأم��ام  والعربية  الإماراتية  للثقافة 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  على  القائم  احل�����ص��اري،  الإم���ارة  م�صروع 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 

ال�صارقة.
جاء ذلك خالل لقاء جمع كل من �صعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س 
هيئة ال�صارقة للكتاب، وفالدمير غريغوريف، نائب رئي�س الوكالة الفدرالية 
للكتاب،  ال��دويل  مو�صكو  معر�س  على  امل�صرفة  – اجلهة  والن�صر  للطباعة 
معر�س  عام  مدير  جلميزا  اأندريه  بح�صور  مو�صكو،  الرو�صية  العا�صمة  يف 
مو�صكو الدويل للكتاب، وعدد من م�صوؤويل هيئة ال�صارقة للكتاب، والوكالة 
دولة  �صفارة  يف  ثاين  �صكرتر  امل�صرخ،  ونعيمة  والن�صر،  للطباعة  الفدرالية 

الإمارات العربية املتحدة يف رو�صيا.
وت�صعى ال�صارقة خالل م�صاركتها يف احلدث، وباإ�صراف هيئة ال�صارقة للكتاب، 

اإىل تعريف الزّوار والنخب الثقافية ال�صرق اأوروبية على احل�صارة والراث 
والندوات  اجلل�صات  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  خ��الل  م��ن  والإم���ارات���ي،  ال��ع��رب��ي 
الثقافية التي تو�صح جماليات الرواية وال�صعر والأدب باأ�صكاله، اإىل جانب 
ت�صليط ال�صوء على الدور الذي يلعبه الراث يف ت�صكيل الهوية املجتمعية 
اأ�صالة  الرو�صي على  فعاليات تطلع اجلمهور  الإماراتي من خالل  لل�صعب 

الثقافة واحل�صارة الإماراتية والعربية. 
اإىل  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  العامري،  ركا�س  بن  اأحمد  �صعادة  واأ�صار 
ال�صارقة، ويعزز  اإم���ارة  اإجن���ازات  اإىل  اإجن��از جديد ي�صاف  الإع���الن  اأن ه��ذا 
من مكانتها على خارطة العمل الثقايف الإقليمي والعاملي، موؤكداً اأن اأهمية 
العاملي  الهتمام  ج��ذب  يف  جناحها  مب��دى  تقا�س  ل��الأمم  الثقافية  امل�صاريع 
ومبدى  الإقليمية،  ح��دوده��ا  تتخطى  ال��ت��ي  الإن�صانية  وقيمها  لر�صائلها 
امل�صرك  وتعزيز  ال�صعوب  بني  الثقايف  التبادل  ج�صور  تعزيز  على  قدرتها 

الإن�صاين ك�اأ�صا�س للتعاون يف كافة املجالت.
الإمارات  ودول��ة  ال�صارقة  ال��ذي حت�صد  النجاح  ه��ذا  اأن  اإىل  العامري  ون��وه 
�صيف  الإم��ارة  اختيار  خالل  من  ثماره  العربية  والثقافة  املتحدة  العربية 
�صرف مميز على اأهم معار�س الكتب العاملية، ياأتي بف�صل هي نتيجة روؤى 
املجل�س  القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الأعلى حاكم ال�صارقة، الذي يعمل على تقدمي الثقافة العربية ومنجزاتها 
الإن�صانية  الثقافة  اأن  اإثبات  على  �صموه  وحر�س  الدولية  املحافل  كافة  يف 

وحدها التي �صتقود العامل نحو م�صتقبل اأكرث ازدهاراً وا�صتقراراً. 
وتابع رئي�س هيئة ال�صارقة للكتاب: “نوؤمن يف ال�صارقة باأن الثقافة والكتاب 
جتمع الأمم وال�صعوب وت�صاعدهم على التفاهم والت�صامح، ولرو�صيا ر�صيد 
ثقايف ومعريف كبر، فالأدباء وال�صعراء واملوؤلفني والروائيني العامليني وكّل 
الأ�صوات املبدعة قراأت يف يوم من الأيام الأدب الرو�صي الذي ا�صتطاع من 
خالل مبدعيه وموؤلفيه اأن يبقى خالداً ويحافظ على مكانته كنموذج رائد 
�صّرع الباب على املعارف والآداب الإن�صانية، وها نحن وبعد ثالثة عقود من 
الإرث  نتقاطع مع هذا  باأننا  للكتاب نرى  ال��دويل  انطالق معر�س مو�صكو 
هو  الكتاب  اأن  لنوؤكد  الإن�صانية  وامل��ع��ارف  القيم  معه  ونتبادل  منه  وننهل 

املنطلق الرئي�صي للحفاظ على العالقة بني احل�صارات«.
واأ�صار �صعادة اأحمد بن ركا�س العامري اإىل اأن الهيئة ت�صعى من خالل هذه 
امل�صاركة اإىل جانب خمتلف اجلهات والدوائر الثقافية واحلكومية امل�صاركة 
حتت مظلة الإم��ارة يف احلدث اإىل التعريف مبا حققته الإم��ارة من منجز 
واإىل  والعامليني  الرو�س  والنا�صرين  والأدب��اء  للمثقفني  اإن�صاين كبر  ثقايف 
تعزيز التعاون بني اجلانبني يف جمال الإنتاج املعريف مبختلف �صوره، لفتا ً 
اإىل اأن اإمارة ال�صارقة باتت وجهة ا�صراتيجية لالأدباء والنا�صرين باعتبارها 

بوابة الكتاب للمنطقة. 
من جهته قال فالدمير غريغوريف، نائب رئي�س الوكالة الفدرالية للطباعة 
“فخورون  – اجلهة امل�صرفة على معر�س مو�صكو الدويل للكتاب:  والن�صر 

با�صت�صافة اإمارة ال�صارقة بعراقتها وارثها الثقايف العربي، وي�صرفنا اأن تكون 
ال�صارقة �صيف �صرف مميز على معر�س مو�صكو يف الوقت الذي تتوج فيه 
العا�صمة العاملية للكتاب، ونريد اأن تكون ال�صارقة بوابتنا لي�س فقط للثقافة 
ليكون  ال�صتعداد  كامل  على  ونحن  كاملة،  العربية  للثقافة  بل  الإماراتية 

املعر�س هذه العام بوابة جديدة لتعاون ثقايف دائم بيننا وبني ال�صارقة«.
واأ�صاف غريغوريف: “هنالك نحو ن�صف مليار �صخ�س يف العامل يتكلمون 
من  انطالقا  العريقة،  والثقافة  اللغة  بهذه  مهتمون  ونحن  العربية  اللغة 
ثوابت رئي�صية يف احل�صارة الرو�صية، توؤمن باأن الثقافة والأدب واملعرفة هي 
املحاور والقواعد التي تبنى عليها احل�صارات، وهي التي ميكن من خاللها 
امل�صلمون  ميثل  فاليوم  العامل،  ح�صارات  خمتلف  مع  التوا�صل  ج�صور  مد 
50 ثقافة حتت  %20 من ن�صيج املجتمع الرو�صي، واليوم تعي�س اأكرث من 

مظلة التنوع الثقايف الرو�صي«.
ي�صار اإىل اأن هيئة ال�صارقة للكتاب بداأت عملها يف دي�صمر 2014، وتعمل 
وتوفر  ح�صتها،  وزي���ادة  الإب��داع��ي��ة  ال�صناعات  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  على 
واحل�صارات  ال�صعوب  بني  والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية  من�صة 
املجتمع  يف  الوعي  ن�صر  يف  واأث��ره  الكتاب  اأهمية  على  والتاأكيد  والثقافات، 
بقطاع  املعنيني  وا�صتقطاب  املعرفة،  م�صادر  وتنوع  التقني  التطور  ظل  يف 
خا�س  بوجه  والتوثيق  والرجمة  والطباعة  والن�صر  ع��ام  بوجه  الثقافة 

اإ�صافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

تكرميًا جلهودها الثقافية يف ال�ضاحتني العربية والعاملية

رو�سيا تعلن ال�سارقة �سيف �سرف مميزًا على الدورة 32 ملعر�ض مو�سكو الدويل للكتاب 
جتمع الأمم وال�ضعوب وتعزز الت�ضامح والتفاهم بينها  الثقافة  اأن  ال�ضارقة  يف  نوؤمن  العامري:  •اأحمد 

بوابتنا لي�س فقط للثقافة الإماراتية بل للثقافة العربية كاملة ال�ضارقة  غريغوريف:  •فلدمير 

•• ال�سارقة-الفجر:

معهد  ورعاية  وبدعم  الراثية،  ال�صارقة  اأيام  فعاليات  �صمن 
ال�صارقة للراث، ا�صت�صافت كلية الفنون اجلميلة والت�صميم 
يف جامعة ال�صارقة،  املعر�س الفني “ من �صرخ الباب”، للم�صور 

الإماراتي يو�صف العدان، والذي يقدم من خالله، �صورة حية 
للتمازج بني الفن واملجتمع واحلرف اليدوية، وذلك على مدار 
والت�صميم يف جامعة  الفنون اجلميلة  كلية  اأي��ام مبقر  �صبعة 
رئي�س  امل�صلم،  العزيز  عبد  الدكتور  املعر�س  افتتح  ال�صارقة. 
نادية  الدكتورة  الأ���ص��ت��اذة  ي�صاحبه  ل��ل��راث،  ال�صارقة  معهد 

يف  والت�صميم  اجلميلة  الفنون  كلية  عميدة  احل�صني،  مهدي 
الأ�صتاذ  يو�صف،  حممد  الدكتور  وبح�صور  ال�صارقة،  جامعة 
العام  واملن�صق   ، والت�صميم  اجلميلة  الفنون  بكلية  امل�صاعد 
للمعر�س.ويف كلمه له خالل الفتتاح، اأكد الدكتور عبد العزيز 
امل�صلم اأن املعر�س يج�صد ال�صراكة الفعالة والقائمة بني املعهد 

وجامعة ال�صارقة، كما اأ�صاد بامل�صور الإماراتي يو�صف العدان، 
الإماراتي  ال��راث  ال��ذي وث��ق من خ��الل عد�صته تنوع وغنى 
املعار�س  هذه  مثل  اأن  واأ�صاف  املختلفة،  جوانبه  من  العريق 

تخلق اأر�صيفا فوتوغرافيا موثقا لالأجيال القادمة.
احل�صني،  نادية مهدي  الدكتورة  الأ�صتاذة  اأك��دت  من جانبها، 

اأن العملية التعليمية يف الكلية تعتمد الراث املحلي حمورا 
اأ�صا�صيا يف عملية التعليم والتدري�س، ولذلك ت�صعى الكلية اإىل 
والروؤية  الفنية  املعادلة  لتحقيق  الفنية  اخل��رات  ا�صتقطاب 
هذا  الكلية،  وطلبة  وتقاليده  بعاداته  املجتمع  بني  الب�صرية 

بهدف حتقيق التنوع يف م�صادر التعليم.

الفنون اجلميلة والت�سميم يف جامعة ال�سارقة ت�ست�سيف ِ“من �َسرخ الباب”

•• دبي- الفجر:

الب�صرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأ���ص��درت 
احلكومية العدد العا�صر من جملة �صدى املوارد 

ب�صكل  ت�����ص��دره��ا  ال��ت��ي  املتخ�ص�صة،  ال��ب�����ص��ري��ة 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني  �صنوي،  ن�صف 
رائدة  عاملية  وموؤ�ص�صات  جامعات  مع  بال�صراكة 
)جمعية  م���ث���ل:  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�������وارد  جم����ال  يف 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  اإدارة 
الريطاين  وامل��ع��ه��د   ،SHRM الأم��ري��ك��ي��ة 
CIPD، وجمموعة  الب�صرية  للموارد  العايل 
بو�صطن ال�صت�صارية BCG، وجامعة مونا�س 
“جالوب«  ومنظمة   ،Monash الأ�صرالية 
الدولية  العامة  الإدارة  وجمعية   ،Gallup
وباحثني   ،IPMA ال���ب�������ص���ري���ة  ل����ل����م����وارد 
املال  راأ���س  وتطوير  اإدارة  وخمت�صني يف جم��ال 

الب�صري يف خمتلف اأنحاء العامل(.
ويف هذا ال�صدد اأو�صحت �صعادة عائ�صة ال�صويدي 
املدير التنفيذي لقطاع �صيا�صات املوارد الب�صرية 
يف الهيئة اأن جملة �صدى املوارد الب�صرية باتت 
منراً مثالياً ونافذة هامة لت�صليط ال�صوء على 
والإقليمية  املحلية  وامل�صتجدات  الق�صايا  كافة 
املال  راأ����س  وت��ط��وي��ر  بتنمية  املتعلقة  والعاملية 
اإليه  و�صلت  ال��ذي  بامل�صتوى  منوهة  الب�صري، 
اأ�صحت  وكيف  الب�صرية،  امل���وارد  �صدى  جملة 
خالل ب�صع �صنوات جملة متخ�ص�صة يف جمال 
الب�صرية، قادرة على مواكبة كل جديد،  امل��وارد 
الب�صرية،  امل��وارد  وتطوير  بتمكني  يتعلق  فيما 

من جتارب واأبحاث وممار�صات عاملية.
وذكرت اأن “الهيئة” متكنت على مدار ال�صنوات 
قراء  قاعدة  اإىل  باملجلة  الو�صول  من  املا�صية 
وتاأ�صي�س  وامل��ه��ت��م��ني،  املخت�صني  م��ن  وا���ص��ع��ة، 
وام��ت��دت م�صاحة  ال�����ص��رك��اء،  م��ن  ع��امل��ي��ة  �صبكة 
منها:  عديدة  دوًل  لت�صمل  وال�صراكة  التعاون 
املتحدة،  واململكة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
لإ�صدار  الغربية؛  واأوروب��ا  والهند،  واأ�صراليا، 
جملة غنية باملعلومات والتجارب، ثنائية اللغة، 
ح��ي��ث ك���ان م��ن ب��ني ال�����ص��رك��اء ج��ام��ع��ات عاملية، 
جمال  يف  متخ�ص�صة  خ��رة  وبيوت  وموؤ�ص�صات 

املوارد الب�صرية.
العدد  اأن  اإىل  ال�صويدي  عائ�صة  �صعادة  ولفتت 
الب�صرية،  امل�����وارد  ���ص��دى  م���ن جم��ل��ة  ال��ع��ا���ص��ر 
الب�صرية  امل������وارد  م���وؤمت���ر  م���ع  ت��زام��ن��اً  ي�����ص��در 
الدويل ال�صنوي، بدورته التا�صعة، الذي تعقده 
الهيئة، برعاية كرمية من �صمو ال�صيخ حمدان 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن 
تتمحور حول  العدد  اأن مو�صوعات هذا  مبينًة 
عنوان املوؤمتر، الذي يركز على “حتديات راأ�س 

املال الب�صري يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة”، 
العمل  قطاعات  كافة  على  بظاللها  تلقي  التي 
عاملياً، يف نظمها الإدارية، واأدواتها وراأ�س مالها 

الب�صري. 
باملقالت  العدد حافاًل  هذا  “لقد جاء  وقالت: 
ملوؤ�ص�صات  التخ�ص�صية،  البحثية  وامللخ�صات 
ي�صعون  وُكتاب مرموقني  عاملية،  وبيوت خرة 
هذا  مو�صوعات  يف  وجتاربهم  اأفكارهم  ع�صارة 
العدد، حيث احلديث عن العالقة بني الوظائف 
والتكنولوجيا الرقمية، وتاأثرها على املهارات، 

واملواهب، وطبيعة اأماكن العمل وطرقه«.
تناولها  التي  املوا�صيع  ب��ني  “ومن  واأ���ص��اف��ت: 
العدد، ول تقل اأهمية عن �صابقاتها: )املوظفون 
ب�  ي�صمى  م��ا  ي�صكلون  ال��ذي��ن  اجل��دد  امل�صتقلون 
العمل الذاتي امل�صتقل” مبا لهم وما  “اقت�صاد 
املواهب  املوؤ�ص�صات من  ا�صتفادة  وكيفية  عليهم، 
كم�صدر  العمل،  من  النمط  هذا  �صمن  املتاحة 
اأق�����ل، وكذلك  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ل��ل��خ��رات وال���ك���ف���اءات 
العملية والأ�صرية  التوازن بني احلياة  مو�صوع 
للموظفني  امل��ق��دم��ة  وال��ن�����ص��ائ��ح  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

واملوؤ�ص�صات يف هذا اجلانب، كما ت�صلط “�صدى” 
املوارد  لإدارة  امل�صتقبلي  التوجه  على  ال�صوء 
ال��ب�����ص��ري��ة، واأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
مكان العمل يف خلق بيئة جاذبة حمفزة فكرياً 

واجتماعياً(«.

تعدها بالتعاون مع موؤ�ض�ضات وجامعات عاملية

»الحتادية للموارد الب�سرية« ت�سدر العدد العا�سر من جملة �سدى املوارد الب�سرية 
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عبري �سربي: عودتي لل�سباق الرم�ساين ب�سبب 
اإعجابي ال�سديد بـ )هوجان( وفريق عمله

�صرم  مهرجان  حتكيم  جلنة  ع�صوية  يف  جتربتك  ع��ن  حدثينا   •
ال�صيخ لل�صينما الآ�صيوية؟

املخرج  املهرجان  التحكيم جاء من رئي�س  اختياري لع�صوية جلنة   -
اأنها  خا�صة  املهمة،  لهذه  اختياري  على  و�صكرته  علي،  اأحمد  جمدي 
كانت فر�صة بالن�صبة يل لالطالع على ال�صينما الآ�صيوية التي مل تتح 

يل الفر�صة مل�صاهدة اأعمالها من قبل، فهناك دول مل اأ�صاهد منها 
اأي جتارب �صينمائية من قبل، لذا ا�صتفدت جدا من التجربة، 

ال�صينما  اأن  خا�صة  املهرجان،  بتوجه  اأ�صيد  اأن  اأود  وهنا 
اأكرث من  �صينمات كثرة  وت�صم  الآ�صيوية متنوعة، 

التي نركز عليها يف م�صر.
املوجهة لختيارك  النتقادات  • كيف وجدت 

كع�صو يف جلنة التحكيم؟
ر�صحت  عندما  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على   -
للقيام  ال��ق��درة  ل��دي  ب���اأن  �صعرت  للتجربة 

املهمة، وبالتاأكيد ال�صتاذ جمدي  بهذه 
على  القائمني  وباقي  علي  اأحمد 

املهرجان كان لديهم اأ�صباب وحيثيات يف اختياري، فاأنا ممثلة من 20 
عاما ول�صت حديثة العهد بال�صينما.

كما اأنني �صاركت باحل�صور يف العديد من املهرجانات العاملية، ولدي 
مبهرجانات  التحكيم  يف  �صابقة  جت��ارب 
و�صلطنة  امل��غ��رب  يف  �صينمائية 
ع��م��ان، ل���ذا مل اأن��ظ��ر اإىل 
ال�صلبية  الن���ت���ق���ادات 
ال��������ت��������ي حت�����دث�����ت 
ع�����ن اخ���ت���ي���اري 
ل���ق���ن���اع���ات���ي 

ال�صخ�صية باأنني على قدر املهمة امل�صندة.
ال�صبب؟ فما  غياب،  بعد  الرم�صانية  للدراما  • تعودين 

- اأ�صارك يف م�صل�صل "هوجان" مع حممد اإمام، وهو العمل الذي اأعود 
من خالله بالفعل بعد غياب 4 �صنوات كاملة عن التواجد يف رم�صان، 
ب��ع��دم��ا ق��دم��ت اأع��م��ال درام��ي��ة ع��ر���ص��ت خ���ارج ال�����ص��ب��اق الرم�صاين، 
اختيار  يف  رغبتي  بقدر  للغياب  �صبب  هناك  يكن  مل  اأن��ه  واحلقيقة 

الأدوار ولي�س جمرد التواجد يف املو�صم الرم�صاين.
�صحيح اأن الدراما الرم�صانية لها مذاق خا�س و�صط مناف�صة وزخم 

الأعمال التي تعر�س،
وتفاعل  وجناحها  رم�صان  خ��ارج  تعر�س  التي  الأع��م��ال  اأي�صا  لكن   
جاءت  الرم�صاين  لل�صباق  وع��ودت��ي  اآخ���ر،  م���ذاق  ل��ه  معها  اجلمهور 
"هوجان" وفريق عمله، لذا وافقت  ال�صديد بتجربة  اإعجابي  ب�صبب 

على العمل وقطعت �صوطا كبرا يف الت�صوير خالل الفرة املا�صية.
دورك؟ عن  • ماذا 

لكل  ب�صخ�صيات  املرتبطة  الدرامية  اخليوط  من  عدد  به  امل�صل�صل   -
فئة، وبالن�صبة يل اأقدم دور امراأة من طبقة ثرية، و�صن�صاهد تفا�صيل 
ما يحدث لها، فهي لها دور كبر يف جمريات الأحداث التي متزج بني 

الدراما الجتماعية والك�صن.
عادل؟ �صرين  املخرجة  مع  التعاون  وجدت  • كيف 

- هذه هي املرة الثانية التي اأعمل فيها معها، بعد تعاوننا يف م�صل�صل 
"الوالدة با�صا" قبل �صنوات، وهي خمرجة متميزة جدا ولديها روؤية 
جمددا،  معها  اأع��م��ل  باأنني  �صعيدة  اأن��ا  ل��ذا  تقدمه،  ال��ذي  العمل  يف 

وواثقة من قدرتها على حتويل ال�صيناريو ليكون يف اأف�صل �صورة.
36"؟ "القائمة  م�صل�صلك  عن  • ماذا 

- كان يفر�س اأن ي�صارك يف ال�صباق الرم�صاين بالفعل، وهو من 
ال�صركة  التعاقد مع  اأن قمت بتوقيع  بطولة عمرو يو�صف، وبعد 
املنتجة فوجئت بقرارهم تاأجيل الت�صوير واخلروج من ال�صباق 

الرم�صاين، 
التاأجيل �صيكون لرم�صان بعد  اإذا كان  اأع��رف ما  وحتى الآن ل 
املوقف  العام، وانتظر  �صنقوم بت�صويره ليعر�س خالل  اأم  املقبل 

النهائي خالل الفرة املقبلة.
راهناً؟ الدراما  بها  متر  التي  الأزمة  ترين  • كيف 

ال��ت��ي ح��دث��ت ال�صنوات  ل��الأخ��ط��اء  - الأزم����ة احل��ال��ي��ة و���ص��ع طبيعي 
املا�صية،

 وثمة عوامل دفعت لهذا الأمر، وحذر الكثر منه، فهناك خلل 
اإنتاج  اإىل وجود  اإ�صافة  النجوم،  اأج��ور بع�س  كان وا�صحا يف 
لعدد كبر من الأعمال وعر�صها يف رم�صان، ف�صال عن وجود 

م�صاكل يف التمويل لدى املحطات وم�صاكل لدى املعلنني.
فالأزمة مراكمة، 

وبالتايل دفعت اإىل الو�صع الذي و�صلنا اإليه الآن، واأمتنى اأن ننجح 
يف جتاوزه، لأنه لي�س يف م�صلحة الدراما امل�صرية التي تعتر اإحدى 
�صنوياً  املقدم  اأن يكون  الناعمة، ولي�س من م�صلحتنا  القوى  و�صائل 

منخف�صا جدا.
• هل خف�صت اأجرك مع اجتاه غالبية �صركات الإنتاج اإىل تخفي�س 

اأجور الفنانني؟
- بالفعل قمت بتخفي�س اأجري وبن�صبة كبرة، واحلقيقة ان ال�صركات 
الدرامي،  الإنتاج  منظومة  لإ�صالح  حماولة  �صمن  الأج��ور  خف�صت 
واأمتنى اأن تنجح هذه املنظومة يف اأن نعر من الأزمة احلالية وتعود 

الدراما امل�صرية اإىل النتعا�س جمدداً.
7"؟ "زنزانة  اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 

وه��و جتربة  الت�صوير،  ا�صتئناف  تفا�صيل عن موعد  اأي  اأع��رف  ل   -
جديدة وخمتلفة، 

وبالفعل �صورنا جزءا كبرا من اأحداثه، لكن الت�صوير حاليا متوقف 
ب�صكل كامل، وقراأت اأخبارا باأن التوقف ب�صبب م�صكلة اإنتاجية لتعرث 
الوقت نف�صه لي�س  اأع��رف مدى دقتها، ويف  املنتجة، لكني ل  ال�صركة 
ومل  الت�صوير،  ا�صتكمال  م��وع��د  ع��ن  معلومة  اأي  ل��دي 
حول  املنتجة  ال�صركة  م��ن  معي  اأح��د  يتوا�صل 

الأمر.

حممد منري يغني 
ترت )ولد الغالبة(

بطولة  الغالبة(،  )ول��د  م�صل�صل  تر  منر  حممد  امل�صري  الفنان  ي��وؤدي 
اأحمد ال�صقا الذي يخو�س من خالله ال�صباق الرم�صاين  النجم امل�صري 
لهذا العام. و�صيحافظ من خاللها على النمط ال�صعبي ال�صعيدي، وهو يف 

طور اختيار الأغنية املنا�صبة للم�صل�صل.
يذكر اأن منر هو اأول املتعاقدين على غناء تر اأحد امل�صل�صالت امل�صاركة 
يف رم�صان، والأغنية �صتكون من كلمات تامر ح�صني، وتوزيع عادل حقي، 

واأحلان تامر علي.
اإجني  اإدوارد، مي عمر، هبة جمدي،  ال�صقا،  اأحمد  الغالبة( بطولة  )ولد 
املقدم، كرمي عفيفي، حممد ممدوح، تاأليف اأمين �صالمة، واإخراج حممد 

�صامي.

م�سطفى قمر ينتهي من 
ت�سجيل )�سلمى(

انتهى الفنان م�صطفى قمر من ت�صجيل اأغنية با�صم "�صلمى"، من اأحلان 
تامر علي، وكلمات ح�صن عطية.

م��وج��ودة يف  �صلمى  لكل  الأغنية  يوجه  اإن��ه  ت�صريح �صحايف  وق��ال قمر يف 
األبومه اجلديد، الذي  العربي، ويراهن عليها بقوة خالل  م�صر والوطن 

ي�صم نحو 8 اأغنيات، ومن املقرر طرحه يف مو�صم ال�صيف املقبل.
ويتعاون قمر يف األبومه اجلديد مع عدد من امللحنني وال�صعراء واملوزعني، 
وحممد  م�صطفى  وعمرو  قمر  بهجت  واأمي��ن  ال�صاعري  حميد  �صمنهم: 
الهادي ووليد �صعد واأمر طعيمة ور�صا زايد و�صامح كرمي ومودي �صعيد 
اأمني واأحمد عالء الدين، وغرهم، ويقدم فيه  واأ�صامة م�صطفى وخالد 

قمر اأغاين متنوعة عن األبوماته ال�صابقة.
من جهة اأخرى، يقراأ قمر عددا من ال�صيناريوهات ال�صينمائية، حيث من 
املفر�س اأن ي�صتقر على اأحدها، ويبداأ يف ت�صويرها خالل الفرة املقبلة، 
حيث كان اآخر اأعماله فيلم "فني قلبي"، الذي اأعاده للمناف�صة يف ال�صينما 
4 �صنوات، و�صم الفيلم عددا من الفنانني، منهم:  من جديد، بعد غياب 

�صري عادل، اإدوارد واإميان ال�صيد.

مرمي ح�سن يف )ابو جبل( 
و)قمر هادي( خالل رم�سان

تظهر الفنانة مرمي ح�صن يف دراما رم�صان املقبل من خالل 
�صعبان، حيث  "اأبو جبل" مع م�صطفى  الأول  م�صل�صلني، 

بداأت ت�صوير م�صاهدها فيه ال�صهر املا�صي،
 وجت�صد خالله دور اإحدى البطالت الثالث، والثاين 
فيه  وجت�صد  �صالمة،  ه��اين  هادي" م��ع  "قمر  ه��و 

�صخ�صية تظهر وتغر م�صار الأحداث.
ب�صر،  ���ص��ي��د  حم��م��د  ت��األ��ي��ف  جبل"  "اأبو 

واإخراج اأحمد �صالح،
وبطولة  �صيرنجي،  واإن��ت��اج   

وحممود  ودي���اب  ح�صن  وم���رمي  ب��در  وجن���الء  �صعبان  م�صطفى 
معاوية  بن  ور�صا  رزق  علي  وحممد  اأحمد  بن  وعائ�صة  ال��ب��زاوي 
واأح��م��د خ��ال��د ���ص��ال��ح وع��اي��دة ري��ا���س ون��ادي��ة ر���ص��اد وم�صطفى 

دروي�س وغفران حممد.
"قمر هادي" فبطولة هاين �صالمة وداليا م�صطفى وي�صرا  اأما 
ال��ل��وزي وم���رمي ح�صن وحم�����ص��ن حم��ي��ي ال��دي��ن وه����ادي اجليار 
واآي���ة �صماحة، وعدد  ن��ور  العيلي وم��وؤم��ن  واأ���ص��رف زك��ي وح��م��زة 
روؤوف  واإخ���راج  حافظ،  اإ�صالم  تاأليف  وم��ن  ال�صابة،  النجوم  من 

عبدالعزيز، واإنتاج �صيرنجي.

يف  دوره��ا  ت�ضوير  ل�ضتئناف  �ضربي  عبري  الفنانة  ع��ادت 
م�ضل�ضل )هوجان(، 

مع الفنان حممد اإمام، بعد م�ضاركتها يف ع�ضوية جلنة حتكيم 
مهرجان �ضرم ال�ضيخ لل�ضينما الآ�ضيوية.

اجلديد،  امل�ضل�ضل  ع��ن  ���ض��ربي  تتحدث  احل���وار  ه��ذا  يف   
القادمة، وغريها  م�ضاريعها  اإىل  اإ�ضافة  املهرجان،  وع�ضوية 

من التفا�ضيل
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الوزن الزائد قد يزيد من فر�ض 
الإ�سابة ب�سرطان البنكريا�ض

حذرت درا�صة اأمريكية جديدة من اأن الأ�صخا�س الذين يعانون من زيادة 
ب�صرطان  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  اخلم�صني  �صن  اإىل  الو�صول  قبل  ال��وزن 
البنكريا�س. وقال اإريك جيكوب�س، الباحث يف جمعية ال�صرطان الأمريكية، 
يف مدينة اأتالنتا، اإن نتائج الدرا�صة ت�صر اإىل اأن الوزن الزائد قد يزيد من 
خطر الوفاة ب�صرطان البنكريا�س اأكرث مما كان يعتقد يف ال�صابق، م�صيفا 
اأوائ��ل العقد الأول  اأن معدلت �صرطان البنكريا�س يف ازدي��اد م�صتمر منذ 
 963 من القرن الع�صرين. وفح�س امل�صاركون يف الدرا�صة بيانات حوايل 
ال�صرطان،  مر�س  مع  تاريخ  لديهم  الذين  الأمريكيني  البالغني  من  األفا 
وارت��ف��اع خطر  كتلة اجل�صم  موؤ�صر  زي���ادة  ب��ني  راب��ط  وج��ود  اإىل  وتو�صلوا 

الوفاة ب�صرطان البنكريا�س.
اأن وقف الزيادات الأخرة يف  اإن نتائجهم ت�صر بقوة اإىل  وقال الباحثون 
يحتاج  النهاية  يف  اجتاهها  وعك�س  البنكريا�س  ب�صرطان  الإ�صابة  معدلت 

اإىل عمل اأف�صل ملنع زيادة الوزن عند الأطفال والبالغني.

عبوات املياه البال�ستيكية.. 
هل ت�سبب ال�سرطان؟

ل يزال اجلدل قائماً حول ا�صتخدام عبوات املياه امل�صنوعة من البال�صتيك، 
اأن ربط العديد من الأبحاث  اآمنة على ال�صحة، خا�صة بعد  اإذا كانت  وما 

بني البال�صتيك والإ�صابة باأنواع معينة من مر�س ال�صرطان.
واأ�صعل مذيع الأخبار الريطاين توم بروكار )79 عاماً( هذا النقا�س من 
جديد، عندما قال اإنه ل ي�صرب من عبوات املياه البال�صتيكة، وذلك بعد اأن 

اأ�صار باحث رئي�صي يف ال�صرطان اإىل ارتباطها بالأورام اخلبيثة.
العلوم  وم��دي��ر مكتب  ب���ارز  كيميائي  وه���و  ����ص���وارز؛  ج��و  :ال��دك��ت��ور  وق���ال 
واملجتمع بجامعة ماكجيل الريطانية يف حديث ل�صحيفة “ديلي ميل”: 
“الت�صريح الذي اأ�صار اإليه بروكار حقيقي، ونحن ل نعرف اإذا كانت عبوات 

املياه البال�صتيكية متورطة اأم ل يف مر�س ال�صرطان”.
من  الكثر  هناك  لكن  بعد،  ال�صلة  هذه  اإثبات  ميكننا  ل  �صوارز:  واأ�صاف 

اللتبا�س حول املواد التي ُت�صنع منها عبوات املياه.
تلعب  امل�صرطنة  اجلرعة  كمية  اأن  اإىل  الوقت  نف�س  يف  اأ�صار  �صوارز  اأن  اإل 
دوراً اأ�صا�صياً يف الإ�صابة بالأورام اخلبيثة، فالتعر�س ملادة م�صرطنة ل يعني 

بال�صرورة الإ�صابة باملر�س.
واأو�صح �صوارز اأن القلق الرئي�صي ياأتي من مادة ت�صمى “بو�صفوينول اأي”، 
وهي مادة م�صرطنة معرف بها علمياً، وكانت ت�صتخدم يف عبوات الأطفال 
اأجهزة  بع�س  يف  ا�صتخدامها  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�����ص��وق،  م��ن  �صحبها  قبل 

التريد، اإل اأنها ل تدخل يف ت�صنيع عبوات املياه التي ن�صرب منها.
مادة  احل��ايل من  الوقت  لل�صرب يف  امل�صتخدمة  املياه  ت�صنيع عبوات  ويتم 
اإيثيلني تريفثاليت، التي تعتر اآمنة لال�صتخدام مرة واحدة، لذلك يجب 

جتنب اإعادة تعبئة العبوات مرة اأخرى وا�صتخدامها لل�صرب.

رئا�ضة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  ام��راأة  اأول  من   •
جمل�س النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟

نان�صي بيلو�صي.
•  ما ا�ضل هذا املثل اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له 

عنقودًا واحدًا ؟
ارميني

الفنلندية؟ توروكو  ت�ضتهر  •  مباذا 
�صناعة ال�صفن

عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  • من 
؟ امل�ضرح  خ�ضبة  على  1870م 

ت�صارلز ديكنز
؟ اجلولن  معنى  ما  �ضوريا  يف  اجلولن  ه�ضبة  • تقع 

الراب واحل�صى

الأبي�س. هو  اأمانا  الأكرث  ال�صيارة  • لون 
اأ�صنانهم. فر�صاة  هو  امل�صافرون  ين�صاها  ما  اأكرث  اأن  تعلم  • هل 

1961م. عام  يف  اإطالقه  مت  كول  كوكا  من  �صرايت  منتج  اأن  تعلم  • هل 
القهوة. من  النوم  بعد  �صباحا  للن�صاط  فعالية  اأكرث  • التفاح 

م�صتطيل. �صكل  ذو  الأخطبوط  عني  • بوؤبوؤ 
اأن  قبل  ولكن  بال�صلل  لإ�صابتها  ب�صرعة ومييل  الأع�صاب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�صلل فاإنه ينبه خاليا الأع�صاب وي�صعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثر الأول هو ال�صعور بالتنبه فيت�صارع العمل والكالم وتزداد الب�صرة احمراراً ويرتفع �صغط 
بالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�صلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�صاب  ثم  والتنف�س.  القلب  دق��ات  وتت�صارع  ال��دم 

ت�صيع. 
اأربعة.  الإن�صان  ج�صم  يف  القلب  �صمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�صجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�صعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�س وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�صق حملول الن�صاء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �صبب الإغماء بوا�صطة النظرة املتفح�صة للم�صاب وما حوله ومن لون وجه امل�صاب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�صاب يفح�س بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �صوائل �صاخنة 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�صاب بالختناق فيقت�صي ذلك نقله اإىل مركز �صحي. 

احلاكم الظامل 
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الطماطم
ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ج����دي����دة عن 
املنتظرة من  ال�صحية  الفوائد 
يومي،  ب�صكل  الطماطم  تناول 
ويف مقدمتها التقليل من خطر 

الإ�صابة ب�صرطان اجللد.
باحثون  ال����درا�����ص����ة  واأج���������رى 
م����ن ج���ام���ع���ة ولي�������ة اأوه����اي����و 
الأمريكية، واكت�صفوا اأن تناول 
ال���ط���م���اط���م ي��ق��ل��ل م����ن خطر 

التجارب.  درا�صتهم على فئران  اإج��راء  بعد   ،50% بن�صبة  �صرطان اجللد 
بح�صب ما ن�صر موقع "ميديكال نيوز توداي".

ل�صرطان  الأك��ر  ب��دون حماية، هو عامل اخلطر  لل�صم�س  التعر�س  ويعد 
اجللد، والذي يعد اأحد اأكرث اأنواع ال�صرطانات �صيوًعا يف العامل.

واأثبتت درا�صات �صابقة، اأن معجون الطماطم له تاأثر فعال يف عالج حروق 
الطماطم نف�صها  تناول ثمرة  اأن  الدرا�صة احلديثة  اأ�صارت  بينما  ال�صم�س، 

اأكرث فعالية يف الوقاية من حروق ال�صم�س.
مت  التجارب  فئران  من  جمموعة  على  درا�صتهم  بتطبيق  الباحثون  وق��ام 
لالأ�صعة  تعري�صها  ثم  اأ�صبوًعا،   35 ملدة  الطماطم  تغذيتها على م�صحوق 
فوق البنف�صجية، ووجدوا اأن الأورام ال�صرطانية يف اجللد انخف�صت لديها 

بن�صبة %50 مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

اأ�ضخا�س يلعبون مب�ضد�ضات مائية خلل مهرجان مياه �ضوجنكران للحتفال بالعام التايلندي اجلديد، يف بانكوك. رويرتز

يف احدى املدن ال�صينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�صية عليهم وا�صتعبدهم، ولنهم �صعفاء وفقراء مل ي�صتطع ان يقف امامه 

احد .
وجاء يوم �صمع اجلميع عن فار�س خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
ي�صفي  دواء  ماي�صد جوعهم ومينحهم  بها  لي�صروا  نقودا  الفقراء  ليعطي  ليال  الب��واب  يدق  كان هناك من 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�صاكني  الفقراء  ي�صرق احلاكم ويعطي  وا�صتمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�صهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�صر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�صبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�صتطاعته ان يقف معه وي�صانده للق�صاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�صفل اجلبل وينتظر 

هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�س يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�س قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�صا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �صيكون احلاكم نف�صه، وبالفعل هناك خائن اخر امللك عن كل 
�صيء فخرج امللك املغرور القا�صي لي�صتمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�س ال�صجاع، بل اق�صم انه �صيقطعه ا�صالء 
الفار�س، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله القوياء فوقف  املدينة كال منهم قطعة من ج�صد  و�صمنح اهل 
يلتفت ميينا وي�صارا بحثا عن الفار�س لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
ال��ذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر  الفار�س  وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وه��ذا ماكان يريده 
الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�صها البع�س، لكنه كان قد قيد 
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�صانه حتى و�صط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار 
الي��دي ت�صرب وته�صم عظام ذلك اخلائن وعدت  فاأنهالت  اإىل احلاكم  ا�صراركم  ينقل  الذي  انه اخلائن  فيه 
ارجل كثرة اإىل ا�صفل اجلبل لينظروا احلاكم م�صرجا يف دمائه فهللوا وفرحوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�صره 

لينظفوه من باقي اخلونة واق�صموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .

ممار�سة الريا�سة اأف�سل عالج لتلف الغ�ساريف
ك�����ص��ف��ت درا����ص���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة ع���ن تاأثر 
مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة ع��ل��ى ال��غ�����ص��اري��ف، وما 
الن�صاط  خ��ا���ص��ة  ع��ل��ي��ه،  ت�����ص��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
اأنباء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت  امل�����ص��ت��م��ر.  احل���رك���ي 
ممار�صة  اأّن  الدرا�صة،  عن  الأو�صط،  ال�صرق 
على  ب��الإي��ج��اب  ت��وؤث��ر  الريا�صية  التمارين 
الأن�صجة، التي ت�صكل املفا�صل والغ�صاريف، 
تعاين  ال��ت��ي  امليكانيكية،  ال��ق��وى  متنع  كما 
التمارين  اأث��ن��اء  املفا�صل  يف  اخل��الي��ا  منها 
تدهور الغ�صاريف؛ عن طريق تثبيط عمل 
التهاب  ُت�صبِّب  التي  اللتهابية،  اجلزيئات 
املفا�صل. واأظهر الباحثون يف جامعة )كوين 
امل�صاد  التاأثر  هذا  اأن  الريطانية،  ماري( 
لاللتهابات ناجٌت عن تن�صيط بروتني معني 

اأّن  ل��وح��ظ  وق���د   ،)HDAC6( ُي�����ص��م��ى  
الأدوية التي اأوقفت تن�صيط ذلك الروتني، 
الناجتة  لاللتهابات  امل�����ص��ادة  الآث����ار  متنع 
عن الن�صاط البدين، يف حني اأن العالجات 
الدوائية الأخ��رى كانت قادرة على حماكاة 

فوائد ممار�صة الريا�صة.
اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة،  ال��ب��اح��ث��ون، ح�صب  واأ���ص��ار 
جديد  عالجي  نهج  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  النتائج 
حيث  امليكانيكي؛  الطب  با�صم  يعرف  ا  كلًيّ
امليكانيكية  القوى  تاأثر  العقاقر  حتاكي 
مل��ن��ع الآث������ار ال�������ص���ارة ل��الل��ت��ه��اب��ات وعالج 

احلالت املختلفة، مثل التهاب املفا�صل.
وياأمل الباحثون اأن ت�صاعد هذه النتائج يف 
البحث عن عالجات للتهاب املفا�صل، الذي 

ي�صيب املاليني حول العامل.
الن�صاط  ممار�صة  وتقلل 

ال����ب����دين امل���ع���ت���دل بني 
كل  دق��ي��ق��ة  و59   10
اأ�صبوع من خطر الوفاة 
 ،18% بن�صبة  املبكرة 

التمارين  ممار�صة  بينما 
املعتدلة ملدة 60 دقيقة و�صوًل 
اإىل 149 دقيقة يرفع الن�صبة 

ممار�صة  اأم�����ا   ،28% اإىل 
ال��ري��ا���ص��ة مل���دة ت����راوح بني 
يف  دق��ي��ق��ة  و299   150
اخلطر  ف��ي��ق��ل��ل  الأ�����ص����ب����وع 

بن�صبة 31%.


