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وج��دت درا�سة ن�شرت يف جملة "ترانزي�شيونال ميدي�سن" �أن ن�صف
الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر الإ��ص��اب��ة مبر�ض ال�سكري م��ن النوع
الأول ال��ذي��ن ع��وجل��وا بعقار ج��دي��د ،ظ�ل��وا خاليني م��ن امل��ر���ض بعد
خم�س �سنوات من تناول العقار.
ع �ق��ار ت �ي �ب �ل �ي��زوم��اب ،ه��و ج���س��م م �� �ض��اد �أح � ��ادي ال�ن���س�ي�ل��ة ،ون�سخة
ا�صطناعية من اخلاليا التي ينتجها جهاز املناعة الب�شري ،طورته
�شركة "بروفين�شن" للتكنولوجيا احليوية ،وهو م�صمم ملنع ظهور
مر�ض ال�سكري من النوع الأول.
وقد �أجرى الباحثون الدرا�سة على جمموعة من الأ�شخا�ص ،تلقى
جزء منهم دواء تيبليزوماب ،يف حني تلقى اجلزء الآخر دوا ًء وهمياً.
و�أظهرت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين تلقوا الدواء ،كانوا �أقل عر�ضة
للإ�صابة بداء ال�سكري ملدة خم�س �سنوات ،يف حني �صمد الأ�شخا�ص
الذين تلقوا الدواء الوهمي ملدة � 27شهراً فقط.
وق��ال امل�ؤلف امل�شارك للدرا�سة الدكتور كيفان هريولد� ،أ�ستاذ علم
الأحياء املناعية والغدد ال�صماء يف كلية الطب بجامعة ييل ،بوالية
كونيتيكت�" :إذا متت املوافقة على ا�ستخدامه ،ف�سيكون هذا �أول دواء
ي�ؤخر �أو مينع مر�ض ال�سكري من النوع الأول"

ما هو خرف الأطفال؟
قال الربوفي�سور الأمل��اين هاميوت �أوم��ران �إن خرف الأطفال يندرج
�ضمن الأمرا�ض النادرة ،التي تهدد حياتهم.
و�أو�ضح مدير عيادة الأطفال مب�ست�شفى مون�سرت اجلامعي �أن خرف
الأط�ف��ال امل�ع��روف علمياً با�سم "الداء الليبوفو�سيني ال�سريويدي
الع�صبي"  ،Neuronal ceroid lipofuscinosisهو
مر�ض وراث��ي ب�سبب خلل جيني ي ��ؤدي �إىل م��وت اخلاليا الع�صبية
ب�شكل متزايد.
وتتمثل �أعرا�ضه يف تدهور القدرة على الإب�صار ،وامل�شي ،والتفكري،
والكالم ونوبات �صرع.
ويف وق��ت م��ن الأوق ��ات تف�شل الأع���ض��اء احليوية يف �أداء وظيفتها،
ليموت امل�صاب به غالباً قبل �إمتام عامه الثالثني.
و�أ�ضاف الربوفي�سور �أوم��ران� ،أن ت�شخي�ص خرف الأطفال ع��ادة ما
ي�ستغرق وقتاً ط��وي� ً
لا ،لأن��ه غري م�ع��روف ،م�شرياً �إىل �أن��ه ال ميكن
ال�شفاء منه ،ولكن ميكن تخفيف متاعبه ،مثل ت�شنجات ال�صرع.

�شامبو الكافيني يعالج
ت�ساقط ال�شعر لدى الرجال
ي�أتي ت�ساقط ال�شعر ب�أ�شكال عديدة ولكن �أكرثها �شيوعًا هو ال�صلع
الذكوري النمطي ،ويُعتقد �أن �سببه هو تفاعل عدة عوامل� ،أهمها
الهرمونات والوراثة والعمر.
وتهدف عالجات ت�ساقط ال�شعر �إىل عالج ال�صلع الذكوري النمطي،
و�سعت درا�سة �أجريت يف مركز �أبحاث التجميل باجلامعة الكاثوليكية
يف روم� ��ا �إىل ف�ح����ص ف�ع��ال�ي��ة ال���ش��ام�ب��و ال� ��ذي ي �ح �ت��وي ع �ل��ى مادة
الكافيني.
و�أ� �ش��ار ال�ب��اح�ث��ون يف ال��درا��س��ة �إىل �أن م��ن غ�ير امل �ع��روف بال�ضبط،
كيف يحفز الكافيني منو ال�شعر ،ولكن يبدو �أنه يزيد ب�شكل مبا�شر
من منو ال�شعر ،بالإ�ضافة �إىل �أنه رمبا ي�ساعد يف منع �آث��ار هرمون
الت�ستو�ستريون داخل اجللد ،وهو املحرك الرئي�سي لل�صلع الذكوري.
وكتب الباحثون "لقد ُوج��د بالفعل �أن الكافيني يخرتق ب�صيالت
ال�شعر بعد دقيقتني و�أن االمت�صا�ص ع�بر اجللد يكون �أ��س��رع من
م�سارات االمت�صا�ص الأخرى".
و�سعى الباحثون �إىل اختبار خ�صائ�ص الكافيني ،وكان على  30رج ً
ال
ترتاوح �أعمارهم بني  18و 55عامًا مبتو�سط عمر  37عامًا ،و�ضع
�سبعة مليلرت من �شامبو الكافيني على فروة الر�أ�س وال�شعر يف املنزل
مرة واحدة يوم ًيا ملدة � 6أ�شهر ،مع ترك ال�شامبو على فروة الر�أ�س
حتى ي�سري مفعوله ملدة دقيقتني قبل �شطفه.

�سرير ثوري ي�ساعد على
التدليك ويكافح ال�شخري
�أنتجت �شركة �أ�سرتالية �سريراً ثورياً يتمتع
بخ�صائ�ص مم�ي��زة للم�ساعدة يف حت�سني
ن��وع�ي��ة ال �ن��وم وال�ت�خ�ل����ص م��ن ال�شخري.
تتميز قاعدة �سرير "بي�سليلي" ب�إمكانية
تعديلها بناء على التف�ضيالت ال�شخ�صية.
وتت�ضمن بع�ض امليزات الفريدة الإ�ضافية
�أو�ضاعاً ملكافحة ال�شخري و�إ�ضاءة LED
حت��ت ال���س��ري��ر وت���س�ع��ة من ��اذج للتدليك.
وميكن رفع قاعدة ال�سرير عند الر�أ�س ملنع
ال�شخري �أو رفعها عند القاعدة لزيادة الدورة
ال��دم��وي��ة ل�ل�ق��دم�ين .ك�م��ا يتميز ال�سرير
بت�سعة �أو� �ض��اع للتدليك ،وال �ت��ي �ستكون
مثالية لال�سرتخاء بعد يوم طويل .ت�ساعد
وح��دات التدليك على ا�ستهداف الأوجاع
والآالم من خالل "�إعدادات التدليك ذات
املفعول املزدوج" للح�صول على نوم �أف�ضل
يف الليل .ميكن تغيري امل�ي��زات ع�بر جهاز
ال�ت�ح�ك��م ع��ن ب �ع��د ،وح �ف��ظ م��ا ي���ص��ل �إىل
ث�لاث��ة و�ضعيات مف�ضلة .ال�سرير نف�سه
م�صنوع م��ن الالتك�س الطبيعي و�ألياف
القطن الع�ضوي ب��د ًال م��ن رغ��وة البويل
ي��وري�ث��ان القيا�سية والبولي�سرت ،لتجنب
ا�ستخدام املواد الكيميائية ال�سامة وتوفري
مرونة �إ�ضافية.
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�أطعمة تلعب دورا �صحيا هاما
يف النظام الغذائي للرجال

�سنغافورة تعتزم وقف
ترخي�ص �سيارات الديزل

كيفية التخل�ص من االكتئاب
واحلزن بـ 10خطوات

ذك� � � ��رت ت � �ق� ��اري� ��ر �إع�ل��ام � �ي� ��ة �أن
��س�ن�غ��اف��ورة ت�ع�ت��زم وق��ف ترخي�ص
ال �� �س �ي��ارات اجل��دي��دة ال �ت��ي تعمل
مبحركات دي��زل (�سوالر) اعتباراً
من � 2025أي قبل � 5سنوات من
املوعد امل�ستهدف للتحول الكامل
�إىل ال�سيارات التي تعمل مب�صادر
الطاقة النظيفة.
ونقلت �صحيفة �سرتيت�س تاميز
ال �� �س �ن �غ��اف��وري��ة ع ��ن وزي� ��ر النقل
�أوجن يي كوجن قوله �أمام الربملان
�إن امل��رك�ب��ات يف �سنغافورة ت�صدر
حوايل  6.4مليون طن من ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوياً.
وميكن تقليل هذه الكمية مبا بني
 1.5مليون ومليوين طن �سنوياً
�إذا اعتمدت املركبات اخلفيفة مبا
يف ذلك �سيارات الركوب و�سيارات
الأج� ��رة ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء ب ��د ًال من
الوقود التقليدي.
و�أ� �ش��ارت وك��ال��ة ب�ل��وم�برغ للأنباء
�إىل �أن ال�سيارات املزودة مبحركات
دي��زل متثل يف �سنغافورة حوايل
 9,2%من �إجمايل عدد ال�سيارات
يف ال ��دول� ��ة ال �ب��ال��غ 634042
�سيارة حتى نهاية .2020
يف ال ��وق ��ت ن�ف���س��ه ،ف � ��إن مركبات
ال��دي��زل مت�ث��ل ح ��وايل 41.5%
من � 15678سيارة �أجرة تعمل يف
البالد .كما �أن �أغلب �سيارات نقل
الب�ضائع واحلافالت يف �سنغافورة
تعمل مبحركات ديزل.

يجعلك االك��ت��ئ��اب ت�شعرين باحلزن
ميكن �أن
ِ
�ك التخل�ص م��ن��ه بالعالج
وال��ي ��أ���س ،ومي��ك��ن� ِ
وبتناول الأدوية التي ي�صفها الطبيب املخت�ص،
�اف؛ �إذ ال بد من
�إال �أنَّ العالج وح��ده غري ك� ٍ
تغيري ال�سلوك نحو القيام بالأن�شطة البدنية
�أكرث ،واعتماد منط حياة �صحي وطريقة تفكري
تخل�صك من
�إيجابية؛ جميعها عالجات طبيعية
ِ
االكتئاب واحلزن.
ي�ساعدك �سيدتي نت على كيفية التخل�ص من
االكتئاب واحلزن ،عرب اخلطوات الآتية ،وبح�سب
موقع هيلث الين الطبي.
� - 1أحبي نف�سك
ي �ع��د االك� �ت� �ئ ��اب م ��ن امل �� �ش��اك��ل ال�شائعة
ل��دى ال�ك�ث�يري��ن ،فهو ي��ؤث��ر على ماليني
الأ�شخا�ص ،ويجعلهم يواجهون حتديات
وعواطف وعقبات متنوعة ،لذا يعدُّ مفتاح
العالج الذاتي لالكتئاب هو االنفتاح وحب
الذات وتق ّبل ما مترين به.
 - 2ا�ستعيني بالورقة والقلم
�إذا كنتِ مترين بيوم ع�صيب ،فا�ستمتعي به،
وا�سمحي لنف�سك ب�أن ت�شعري بالعواطف،
يف حني ميكن �أن تعبرّ ي عن هذه العواطف
عن طريق الكتابة ،وهذا ما �أكده الدكتور
�أحمد عمارة ،ا�ست�شاري ال�صحة النف�سية.
 - 3حددي �أهدافاً قابلة للتحقيق
ق��د ت�ك��ون ق��ائ�م��ة امل �ه��ام ال�ط��وي�ل��ة مرهقة
ج ��داً ،ل��درج��ة �أن ��كِ تف�ضلني ع��دم القيام
ب��أي �شيء .ب��د ًال من جتميع قائمة طويلة
من املهام� ،ضعي يف اعتبارك حتديد هدف
�صغري �أو هدفني.
 - 4كافئي جهودك
ك ��ل الأه� � � ��داف ج ��دي ��رة ب��ال �ت �ق��دي��ر ،وكل
ال �ن �ج��اح��ات ت���س�ت�ح��ق االح �ت �ف ��ال ،عندما

كيف ميكن �أن تتحكم
ب�أحالمك؟
يعاين الكثريون من الكوابي�س والأحالم املزعجة خالل النوم ،وينعك�س
ذلك ب�شكل �سلبي على مزاجهم طوال اليوم.
ولكن وفقًا للخرباء ،ميكن �أن نتحكم مبا نحلم به ،وهناك طرق لتجنب
الكوابي�س والأحالم املزعجة .وك�شفت خبرية النوم ترييزا ت�شيونغ عن
كيفية جتنب الكوابي�س واحل�صول على �أحالم �سعيدة ،وذلك عرب اتباع
روت�ين يومي منتظم .ويف حديثها ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية،
تو�صي ت�يري��زا ب��ال��ذه��اب �إىل ال�ف��را���ش قبل منت�صف الليل وااللتزام
مبواعيد النوم واال�ستيقاظ املنتظمة ،ويكفي الغط�س ملدة ع�شر دقائق
يف احلمام لتهيئتك لنوم هادئ طوال الليل.
وت�ق��ول ت�يري��زا �إن تغيري روت�ي�ن��ك ال�ي��وم��ي ميكن �أن يخدع
ج�سدك ليعتقد �أنه يعاين من �إره��اق دائم ،وي��ؤدي ذلك
�إىل حدوث الكوابي�س.
تظهر الأبحاث �أن الأ�شخا�ص الذين تناولوا فيتامني ب
 6قبل النوم كانوا �أكرث قدرة على تذكر �أحالمهم ،وكان لديهم ر�ؤى
�أو�ضح �أثناء النوم ،لذلك تن�صح ترييزا ب�إ�ضافة ال�سبانخ �أو الأفوكادو �إىل
نظامك الغذائي لتح�سني �أحالمك.
ت�شجع متارين التمدد ج�سمك على اال�سرتخاء والتخل�ص من التوتر،
وكلما قل توترك ،حت�سنت جودة نومك وقل احتمال الأحالم املزعجة.

حت�ق�ق�ين ه��دف �اً؛ اب ��ذيل ق �� �ص��ارى جهدك ال� ��دراج� ��ة؛
للتع ّرف عليه ،وقد ال ترغبني يف االحتفال �إذ ميكن �أن
ب �ك �ع �ك��ة وح � �ل � ��وي � ��ات ،ول � �ك� ��ن االع � �ت ��راف ت� ��وف� ��ر ه ��ذه
بنجاحاتك ميكن �أن ي�ك��ون ��س�لاح�اً قوياً الأن���ش�ط��ة حت�سينات طفيفة يف مزاجك
وطاقتك ،مما قد ي�ساعدك يف التغلب على
للغاية �ض ّد االكتئاب.
وق��د تكون ذك��رى العمل ال��ذي ّ
مت �إجرا�ؤه الأعرا�ض.
ب���ش�ك��ل ج �ي��د ،ق��وي��ة ب���ش�ك��ل خ��ا���ص �ض ّد
 - 7ح � ��اويل ق �� �ض��اء ب �ع ����ض ال ��وق ��ت مع
احلديث ال�سلبي والتعميم املفرط.
�أحبائك
� - 5أن�شئي روتيناً
ق��د ي��دف �ع��ك االك �ت �ئ��اب �إىل ع ��زل نف�سك
�إذا ع�ط�ل��ت �أع ��را� ��ض االك �ت �ئ��اب روتينك واالن�سحاب من �أ�صدقائك وعائلتك ،لكن
ال �ي��وم��ي ،ف�ق��د ي���س��اع��دك حت��دي��د جدول الوقت ال��ذي تق�ضينه وجهاً لوجه معهم،
زم�ن��ي يف ال�شعور بال�سيطرة ،ول�ك��ن هذه ميكن �أن ي�ساعدك على التخل�ص من هذه
اخلطط ال يجب �أن تر�سم ليوم كامل� ،إذ امليول.
ميكن �أن يركز جدولك الزمني على الوقت و�إذا مل تتمكني م��ن ف�ع��ل ذل ��ك ،فيمكن
قبل العمل �أو قبل ال�ن��وم مبا�شرة ،ورمبا �أن ت�ك��ون امل�ك��امل��ات الهاتفية �أو حمادثات
ال�ف�ي��دي��و م�ف�ي��دة �أي �� �ض �اً ،وح� ��اويل تذكري
يكون فقط لعطلة نهاية الأ�سبوع.
نف�سك ب�أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص يهتمون بك.
 - 6افعلي �شيئاً ت�ستمتعني به
ميكن �أن يدفعك االكتئاب �إىل اال�ست�سالم  - 8ادجمي الت�أمل يف تر�سيخ �أفكارك
ل�ل�ت�ع��ب ،وق ��د ت���ش�ع��ري��ن ب ��أن��ه �أق � ��وى من مي�ك��ن �أن يطيل ال�ت��وت��ر وال�ق�ل��ق واحلزن
�أع� ��را�� ��ض االك� �ت� �ئ ��اب ل ��دي ��ك ،ومي �ك ��ن �أن
امل�شاعر ال�سعيدة.
ح ��اويل ال�ت�راج��ع واف �ع �ل��ي ��ش�ي�ئ�اً حتبينه ي�ساعدك العثور على تقنيات اال�سرتخاء
مي �ن �ح��ك اال� � �س�ت��رخ� ��اء؛ م �ث��ل ل �ع��ب �آل� ��ة على تقليل التوتر وجلب املزيد من الفرح
مو�سيقية �أو ال��ر��س��م �أو ال�ت�ن��زه �أو ركوب والتوازن �إىل يومك.

ت�شري الأبحاث �إىل �أن �أن�شطة مثل الت�أمل
وال�ي��وغ��ا والتنف�س العميق ،وح�ت��ى كتابة
ال �ي��وم �ي��ات ،ق ��د ت �� �س��اع��دك ع �ل��ى حت�سني
�إح�سا�سك بالرفاهية وال�شعور بارتباط
�أكرب مبا يحدث من حولك.
 - 9اتبعي نظاماً غذائياً �صحياً
ال ي��وج��د ن �ظ��ام غ ��ذائ ��ي � �س �ح��ري يعالج
االك�ت�ئ��اب واحل ��زن ،لكن م��ا ُتدخلينه �إىل
ج�سمك ميكن �أن يكون له ت�أثري حقيقي
على امل�شاعر التي ت�صاحبك.
كاف من النوم
ق�سط ٍ
 – 10اح�صلي على ٍ
ا�ضطرابات النوم �شائعة مع االكتئاب؛ قد
ال تنامني جيداً� ،أو تنامني كثرياً ،وكالهما
ميكن �أن يجعل �أعرا�ض االكتئاب �أ�سو�أ.
ل ��ذل ��ك م ��ن ال� ��� �ض ��روري احل �� �ص ��ول على
ث �م��اين � �س��اع��ات م ��ن ال �ن ��وم ك ��ل ل �ي �ل��ة؛ �إذ
ميكن �أن ي�ساعدك ال��ذه��اب �إىل الفرا�ش
واال��س�ت�ي�ق��اظ يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ك��ل يوم،
يف ج��دول��ك ال�ي��وم��ي ،على احل���ص��ول على
القدر املنا�سب من النوم ،وبالتايل ال�شعور
بالتوازن والن�شاط.

م�شهد �صادم ..قنوات
البندقية بال مياه
ت�شهد مدينة البندقية الإيطالية،
امل�شهورة بقنواتها املائية وقواربها
ال �ت��ي ت�ستقطب م�لاي�ين ال�سياح
�� �س� �ن ��وي ��ا ،ان� �خ� �ف ��ا�� �ض ��ا ك � �ب �ي�را يف
م�ستويات امل�ي��اه� ،أدى �إىل جفاف
ال� �ق� �ن ��وات ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة يف 3
�سنوات.
وان� �ت� ��� �ش ��رت �� �ص ��ور ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
التوا�صل االجتماعي بعد �أن وثقت
امل�شهد ال�ن��ادر� ،إذ ظهرت القوارب
اخل���ش�ب�ي��ة ع �ل��ى �أرا� � � ��ض موحلة،
بدال من املياه اجلارية التي اعتاد
النا�س ر�ؤيتها يف املدينة.
وي� � �ع � ��ود ج � �ف� ��اف ال � �ق � �ن� ��وات �إىل
ان� �خ� �ف ��ا� ��ض امل � ��د وق� �ل ��ة ت�ساقط
الأمطار ،وقد و�صل من�سوب املياه
يف قنوات البندقية �إىل حوايل 19
بو�صة حتت م�ستوى �سطح البحر،
مع توقع انخفا�ض �أكرب.
ويُعتقد �أن انخفا�ض املد ناجت عن
ظاهرة ت�سمى "قمر الثلج" ،وهو
القمر املكتمل ل�شهر ف�براي��ر� ،إذ
يت�سبب يف �أكرب قدر من التقلبات
يف املد البحري بالبندقية.

عمليات التجميل تزدهر..
وال�سبب اجلائحة

�شهدت عمليات التجميل ازدهارا يف �ألبانيا خالل جائحة كوفيد -19مع
ازدياد الرتكيز على الوجوه خالل حمادثات الفيديو والإجهاد الذي �سببه
ال��وب��اء ...لكن يف بلد ينت�شر فيه االقت�صاد غري الر�سمي ،يتم ا�ستدراج
العديد م��ن الأ�شخا�ص �إىل م��راك��ز جتميل غ�ير حمرتفة وغ�ير جمهزة
تقدم عرو�ضا رخي�صة لكنها ت�شكل خطرا على املر�ضى.
ولفت الأطباء �إىل �أن هذه الزيادة تعزى �إىل ال�شابات ب�شكل �أ�سا�سي مثل �آنا
كيال ،وهي طالبة تبلغ  20عاما يف تريانا كربت حجم �شفتيها يف كانون
االول/دي�سمرب .وقالت كيال عن ر�ؤية �شكلها خالل الدرو�س االفرتا�ضية
يف جامعة تريانا حيث تدر�س االقت�صاد "كل مرة كنت �أرى فيها وجهي على
ال�شا�شة ( )...كنت �أ�شعر ب�ضيق".
و�أ�ضافت "كنت �أبدو قبيحة مع هاالت �سوداء حتت عيني و�أنفي الكبري جدا
و�شفتي الرقيقتني ،كانت كارثة حقيقية".
وبعد خ�ضوعها لعملية لزيادة حجم �شفتيها ،كانت �سعيدة بالنتيجة.
لكن وجود مراكز جتميل غري حمرتفة وغري جمهزة قد ت�شكل خطرا على
الراغبني والراغبات يف اخل�ضوع لعملية جتميل.
قالت الأ�ستاذة يف جامعة الطب يف تريانا الدكتورة مونيكا فيدا �إن �صالونات
جديدة تفتح يوميا مع عرو�ض ملجموعة وا�سعة من العالجات من دون
موافقة طبية �أو �إ�شراف.
وع�ب�ر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ي�ت��م الإع�ل��ان ع��ن ه��ذه العرو�ض
الرخي�صة التي تعترب مغرية يف بلد يبلغ متو�سط الرواتب ال�شهرية فيه
ما يعادل  420يورو.
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طالبات من جامعة الإمارات يحرزن املركز الثاين يف امل�سابقة الدولية للرتجمة جلامعة الأمري �سلطان بال�سعودية
لتعزيز وتطوير الأن�شطة التكنولوجية يف الدولة

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع
مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم واالبتكار يف �إ�سبانيا

•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلنت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع
وزارة العلوم واالبتكار يف �إ�سبانيا بهدف تو�سيع �إط��ار التعاون وال�شراكة
وتبادل اخل�برات يف عدة جم��االت حيوية للتعاون العلمي والتقني والتي
تت�ضمن تطوير تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة وتطبيقاتها ،واالرتقاء
بالبحث والتطوير وتعزيز منظومة االبتكار الوطنية مبا يعزز التوجه نحو
التحول �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة يعتمد على التكنولوجيا املتقدمة
وق��ع م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ،م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي��ري ،وزي ��رة دولة
للتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،وم �ع��ايل ب �ي��درو دوك ��ي ،وزي ��ر ال�ع�ل��وم واالبتكار
الإ��س�ب��اين ،خ�لال اجتماع افرتا�ضي بح�ضور �سعادة عمر �أحمد �صوينع
ال�سويدي ،وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،و�سعادة ماجد
ح�سن ال�سويدي� ،سفري الدولة ل��دى اململكة اال�سبانية ،و�سعادة �ألفاريز
بارثي �أنطونيو� ،سفري اململكة الإ�سبانية لدى دول��ة الإم��ارات ،بالإ�ضافة
�إىل عدد من قيادات الوزارتني وذلك من �أجل تعزيز �سبل العمل امل�شرتك
لتطوير حلول تكنولوجية وتقنيات جديدة ت�ساهم يف
تعزيز وتنويع القطاعات احلالية وخلق قطاعات اقت�صادية جديدة قائمة
على املعرفة والتكنولوجيا املتقدمة
نقلة وطنية
وقالت معايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري" ،نتطلع �إىل التعاون مع وزارة
العلوم واالبتكار يف �إ�سبانيا لتعزيز �أوا��ص��ر العمل امل�شرتك �ضمن ر�ؤية
وطنية لتطوير القطاعات ال�صناعية اال�سرتاتيجية ،وبناء منظومات عمل
ت�سهم يف حتقيق التنمية ال�صناعية وتطوير قدراتنا التكنولوجية واالطالع
على �أف�ضل التجارب الدولية يف هذا الإطار ونقلها �إىل دولة الإمارات مبا
يعزز التوجه نحو التحول �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة"
جماالت ذات �أولوية
من جانبه ،قال �سعادة بيدرو دوكي ،وزير العلوم واالبتكار الإ�سباين" :متثل
هذه االتفاقية فر�صة لبلدينا لزيادة التعاون العلمي وت�أ�سي�س �إط��ار عام
لهذا التعاون ي�ضمن تطوير وتنمية قطاعات ذات �أهمية مثل ال�صحة
وعلوم احلياة والطاقة املتجددة والف�ضاء والنقل وال��ذك��اء اال�صطناعي
وال�صناعة من اجليل الرابع مبا �سي�ساعد بلدينا على مواجهة التحديات
العاملية"
و�ستعمل ال ��وزارت ��ان ،ع�ل��ى حت��دي��د ف��ر���ص ال�ت�ع��اون يف امل �ج��االت العلمية
والتكنولوجية ،وتطوير �إطار م�ؤ�س�سي من �أجل تعزيز وتطوير التعاون بني
البلدين يف جماالت ذات �أولوية ،مثل توطني املعرفة وتبني التكنولوجيا
املتقدمة يف ك��اف��ة امل �ج��االت للتخفيف م��ن الآث ��ار ال�ت��ي فر�ضتها جائحة
كوفيد -19على االقت�صادات العاملية
كما �سيتم التعاون يف جم��ال تطوير وت�ب��ادل املعرفة واخل�ب�رات يف قطاع
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وب �ح��ث �أف ��ق تنمية وت�ط��وي��ر هذا
القطاع احليوي ،وتعزيز التعاون بني القطاعني ال�صناعي والأكادميي،
وتطوير م�شاريع البحث والتطوير امل�شرتكة ،واعتماد بروتوكوالت تبادل
املعرفة وامللكية الفكرية وال�ق��درات الفنية التي متكن امل�شاريع العلمية
والتكنولوجية
تعاون علمي
وت�ضمنت مذكرة التفاهم عدة جماالت حيوية للتعاون العلمي والتقني،
ومنها �أنظمة الف�ضاء ،مبا ي�شمل التطوير التجاري للأقمار ال�صناعية
ال�صغرية متعددة اال�ستخدامات ،وتقنيات اال�ست�شعار عن بعد ،واالت�صاالت،
وع �ل��وم ال���ص�ح��ة واحل �ي��اة ،وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،وت�ط��وي��ر ق� ��درات الذكاء
اال�صطناعي اخلا�صة بال�صناعة ،وتقنيات ال�صناعة التمكينية من اجليل
الرابع ،ومتكني تبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة ،ومتكني امل�صانع
الذكية ،والروبوتات واملعدات واملركبات ذاتية التحكم.

•• العني  -الفجر

�شاركت طالبات برنامج درا�سات الرتجمة من ق�سم
اللغات والآداب بجامعة الإمارات العربية املتحدة ،يف
م�سابقة جامعة الأمري �سلطان الإقليمية للرتجمة
يف مو�سمها ال�سابع ،على م�ستوى منطقة اخلليج
ال �ع��رب��ي  ،2021اف�ترا� �ض �ي �اً وال �ت��ي �أق �ي �م��ت يوم
الأربعاء املا�ضي يف الثالث من مار�س اجلاري  ،حيث

ح�صلت جامعة الإمارات على املركز الثاين يف م�سار
الرتجمة التحريرية.
وع�ب�رت ال��دك �ت��ورة م ��وزة الطنيجي -رئ�ي����س ق�سم
اللغات والآداب بكلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية-
ع��ن "مدى �أهمية �إ� �ش��راك الطالبات يف امل�سابقات
ال��دول �ي��ة وال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا ��ص�ق��ل م �ه��ارات �ه��ن يف
الرتجمة و�إث��راء جتاربهن العملية ،كما عربت عن
مدى ثقتها واعتزازها بالكوادر الطالبية وامتنانها

للطالبات الفائزات ،مو�ضحة "�أن هذا جزء مهم من
�أهداف اجلامعة ب�إعداد طلبة متميزين يف جماالت
تخ�ص�صهم ،ق�ي��ادي�ين ومنتجني يف جمتمعاتهم"
فيما �أ�شارت الدكتورة رجاء اللحياين �-أ�ستاذ م�ساعد
يف برنامج درا�سات الرتجمة� -إىل �أن امل�سابقة ُتعتَرب
فر�صة هامة تمُ نح للطالبات املتميزات لإب ��راز ما
اكت�سبنه م��ن م�ه��ارات و�آل �ي��ات يف عملية الرتجمة،
كما �أثنت على �أداء الطالبات متمنية �أن يكن مثاال

يحتذى به ومنوذجاً لطلبة جامعة الإمارات ،جامعة
امل�ستقبل" ول�ق��د حققت ك��ل م��ن الطالبة الهنوف
املزروعي ،والطالبة مها القا�ضي ،والطالبة ب�شاير
اليافعي املركز الثاين يف امل�سابقة ،واللواتي اعتربن
ه��ذا الفوز حتديا جديداً خلو�ض م�سباقات �أخرى
لإب��راز مهاراتهن ،و�أن ه��ذه التجربة مكنتهن من
االلتقاء مع نخبة من الطلبة الإقليميني ،مما يعد
فر�صة مهمة لتبادل اخلربات.

ح�صر بيانات جميع مزارع �أبوظبي بالتعاون مع مركز الإح�صاء

الزراعة وال�سالمة الغذائية تنتهي من مرحلة الر�صد امليداين مل�شروع ال�سجل الزراعي لإمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلنت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية عن
�إجن��از مرحلة الر�صد امل�ي��داين لبيانات كافة املزارع
امل���س�ت�ه��دف��ة ��ض�م��ن م �� �ش��روع ال���س�ج��ل ال ��زراع ��ي الذي
�أطلقته الهيئة م��ؤخ��راً بالتعاون مع مركز الإح�صاء
�أبوظبي لبناء قاعدة بيانات دقيقة و�شاملة للقطاع
ال��زراع��ي يف �إم��ارة �أبوظبي ،حيث جنحت ف��رق العمل
امل�شاركة يف م�شروع ال�سجل من فر�صد بيانات ما يزيد
عن � 24ألف مزرعة يف �إمارة �أبوظبي.
ويعد ال�سجل الزراعي الأول من نوعه يف �إمارة �أبوظبي
مل�سح البيانات التعريفية للحائز الزراعي واحليازات
الزراعية و�أن�شطة ومكونات احليازة (املزرعة) ،وبيانات
الإن �ت��اج ال��زراع��ي ملختلف �أن ��واع ال��زراع��ات باحلقول
املك�شوفة والبيوت املحمية والبيوت ال�شبكية والزراعة
امل��ائ�ي��ة مب��ا يلبي اح�ت�ي��اج��ات حكومة �أب��وظ�ب��ي لإدارة
البيانات وامل�ساعدة يف �إع��داد اخلطط اال�سرتاتيجية
وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات واحل �� �ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ومن
�أهمها حتديد مدى م�ساهمة �إنتاج القطاع الزراعي يف
�إجمايل ا�ستهالك الإمارة (االكتفاء الذاتي).
وق��ال��ت ع��ائ���ش��ة ال�ن��اي�ل��ي ال���ش��ام���س��ي -م��دي��ر م�شروع
ال�سجل ال��زراع��ي ،مدير �إدارة الإح�صاء والتحليل يف
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية �إن فرق
العمل املعنية مب�شروع ال�سجل الزراعي با�شرت بالعمل
يف املرحلة التالية لعملية الر�صد امليداين ،حيث بد�أت
ب��ال�ف�ع��ل م��رح�ل��ة ال �ع��د ال�ب�ع��دي وال �ت��ي تعترب �إحدى
م��راح��ل التدقيق وق�ي��ا���س �شمولية امل���ش��روع للمزارع

امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة �إىل عمليات �أخ��رى تتمثل يف
معاجلة البيانات من قواعد تخزينها ملقارنة البيانات
مع ال�سجالت الإداري ��ة املتاحة والت�أكد من ا�ستيفاء
كافة بنود اال�ستمارة ال�ستيفاء البيانات غري املكتملة،
يف حني يقوم فريق �أخ��ر بت�صميم ج��داول خمرجات
امل� ��� �ش ��روع ب �ط��ري �ق��ة ب���س�ي�ط��ة وم �ب��ا� �ش��رة ومفهومة
للم�ستفيدين.
و�أ�ضافت �أن الهيئة �ستعمل على حتديث بيانات ال�سجل
ال��زراع��ي ب�شكل دوري وفقاً لآل�ي��ات حتديث البيانات
املتبعة يف امل�شاريع الإح�صائية ،وذل��ك �إم��ا من خالل

بنظام املعلومات اجلغرافية "” GISلتوفري بيانات
"جيو مكانية" دقيقة وحمدثة للحيازات الزراعية يف
جميع مناطق �إمارة �أبوظبي ،مو�ضحة �أنه عند اكتمال
م�شروع ال�سجل الزراعي �ستتوفر لدى �إمارة �أبوظبي
�إح��داث �ي��ات ك��اف��ة احل �ي��ازات ال��زراع �ي��ة ،واخل�صائ�ص
ال�ع��ام��ة لكل ح�ي��ازة مثل ن��وع ال�ترب��ة ودرج ��ة امللوحة
وحجم الإنتاج ،و�أن��واع املحا�صيل املزروعة يف احلقول
املك�شوفة والبيوت املحمية على مدار املو�سم ،بالإ�ضافة
�إىل بيانات حمدثة ملالك املزرعة والعمالة الزراعية
�إ��ض��اف��ة �إىل ب�ي��ان��ات ح��ال��ة امل��زرع��ة واملتمثلة باملزارع
املنتجة و غري املنتجة وت�صنيف غري املنتجة (باملوقوفة
واملهملة و�أر���ض الف�ضاء) ،وح�صر الأن�شطة التي يتم
مزاولتها يف املزارع ور�صد املمار�سات ال�سلبية ال�ضارة
باملوارد الطبيعية ،كما ي�ساهم ال�سجل الزراعي �أي�ضاً
يف �إح�صاء عدد الأ�شجار املزروعة يف الإم��ارة و�أنواعها
ك�أ�شجار الفاكهة واحلرجية والنخيل ،بالإ�ضافة �إىل
ر�صد بيانات م��زارع الأ�سماك وحجم الإنتاج ،واملزارع
حتويل امل�شروع اىل ممار�سة يومية ملهند�سي الإر�شاد التي تعنى برتبية النحل وتقدير حجم �إنتاج الع�سل
ال��زراع��ي الذين ي��زورون امل��زارع ب�شكل دوري� ،أو من يف �إم��ارة �أبوظبي ،وتوزيع الإنتاج النباتي واحليواين
خ�لال امل�سح ال�سنوي لعينة م��ن احل �ي��ازات الزراعية ح�سب املناطق الزراعية بالإمارة.
لقيا�س حجم التغريات التي تطر�أ على بيانات املزارع ،ووج �ه��ت م��دي��ر �إدارة الإح �� �ص��اء وال�ت�ح�ل�ي��ل ال�شكر
علماً ب�أن قطاع الزراعة من القطاعات التي ال تطر�أ لأ�صحاب املزارع والعمالة على تعاونهم مع فرق جمع
عليه تغيريات ج��ذري��ة خ�لال وق��ت ق�صري ،وبالتايل البيانات وتزويدها بكافة املعلومات املطلوبة لعملية
فطريقة حتديث قاعدة البيانات بنظام م�سح العينة العد امليداين ،م�ؤكدة �أن نتائج ال�سجل الزراعي ت�صب
ال�سنوي ت�صلح ملدة ترتاوح بني � 8إىل � 10سنوات.
يف خدمة �أ�صحاب املزارع وت�ساعد على تطوير القطاع
و�أ�شارت ال�شام�سي �إىل �أن عملية امل�سح امليداين وجمع الزراعي وا�ستدامته ،كما حتقق ر�ؤية حكومة �أبوظبي
ال�ب�ي��ان��ات اع�ت�م��دت على التقنيات احل��دي�ث��ة اخلا�صة للتنمية امل�ستدامة.

� 40ألف �شخ�ص يتوا�صلون مع «فر�صة �أمل» و 271يطلبون العالج من املخدرات
و�أو�ضح العقيد طاهر غريب الطاهري مدير مديرية تفعيل ال���ش��راك��ة املجتمعية ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار �آفة
•• �أبوظبي  -الفجر
مكافحة املخدرات يف �شرطة �أبوظبي �أن املوقع تلقي امل��واد امل�خ��درة و تعزيز العالقات بني �أف��راد املجتمع،
زار � 38925شخ�صاً ال�صفحة االلكرتونية خلدمة نحو  207طلباً و  64ا�ستف�سارا ومت مراعاة ال�سرية م�ؤكداً �أهمية التعاون مع اجلهات الر�سمية واملدنية
"فر�صة �أمل" خ�لال ال�ع��ام  2020وال�ت��ي �أطلقتها التامة للمتقدمني مع املوقع وتقدمي الن�صح والإر�شاد والتكاتف امل�ؤ�س�سي واملجتمعي �ضد خطر املخدرات،
�شرطة �أبوظبي بهدف �إعطاء فر�صة ملتعاطي املخدرات للذين وقعوا يف براثن هذه الآفة وتعريفهم بالإجراءات ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات مل�ساعدة املتعاطني
على العالج منها والتوعية ب�أ�ضرارها والآثار املرتتبة
للتقدم للعالج والتوعية ب�أ�ضرارها والآث��ار املرتتبة العالجية التي تقدمها امل�ؤ�س�سات املخت�صة.
على �إدمانها .
و�أ� �ض��اف �إن "فر�صة �أم ��ل " �أ��س�ه�م��ت ب ��دور رائ ��د يف على �إدمانها.

اجل�سمي يهدي «قول وفعل» �إىل حمدان بن حممد
«فزاع» يف ختام برنامج امليدان
•• دبي  -الفجر

�إهدا ًء اىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
"فزاع" ،ق��دم ��س�ع��ادة ال�ف�ن��ان الإم��ارات��ي ح�سني
اجل�سمي "ال�سفري امل�ف� ّو���ض ف��وق العادة" �أغنية
"قول وفعل" خالل م�شاركته يف حفل ختام الن�سخة
الـ 21لبطولة ف��زاع لليولة والن�سخة الـ 16من
ب��رن��ام��ج امل �ي��دان ،م��ن ك�ل�م��ات ال���ش��اع��ر حم�م��د املر
بالعبد و�أحل��ان الفنان فايز ال�سعيد ،وتوزيع زيد
ندمي ومك�ساج وما�سرت ماجد �صالح ،وال��ذي قال
و�س َند
بني �أبياتها ال�شعرية :حمدان يا بد ٍر ك َمل َ�س ّد َ
 ،قول وفعل على  ..جم ّرتنا  ..ن َزل و�أ�سقى البقاع
البايدة واعترب اجل�سمي �أن م�شاركته ال�سنوية يف

احلفل اخلتامي لبطولة ف��زاع لليولة هي لدعم
هذا املوروث ال�شعبي االجتماعي الهام ،وامل�ساهمة
يف املحافظة عليه بني الأجيال املتعاقبة ،م�ؤكداً �أن
فن اليوله هو من الفنون الإماراتية الأ�صيلة التي
حتمل جذور تاريخية مرتبطة مبظاهر احلما�سة
والفخر والفرح عند الأج��داد� ،شاكراً اهتمام �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد "فزاع" امل�ستمر يف �إظهار
هذا املوروث ال�شعبي و�إبرازه عرب م�شاركات �شبابية
يف كل عام .هذا وقد �أقيم احلفل اخلتامي لبطولة
ف��زاع لليولة وب��رن��ام��ج امل �ي��دان م��ن تنظيم مركز
ح�م��دان ب��ن حممد لإح �ي��اء ال�ت�راث ،ون�ق��ل ب�شكل
مبا�شر ع�بر ق�ن��اة �سما دب��ي الف�ضائية ،و�شارك
باحللقة الفنانة الإماراتية �أحالم والفنان عي�ضة
املنهايل وال�شاعر �سيف ال�سعدي.

وذك ��ر �أن ف��ر��ص��ة ال �ع�ل�اج ل�ل�م�ت�ع��اط�ين م�ت��اح��ة دون
م�لاح �ق��ة ق���ض��ائ�ي��ة ح���س��ب امل � ��ادة  43م��ن مكافحة
املخدرات رقم ( )8لعام  2016والتي ن�صت على �أنه
" ال تقام الدعوى اجلزائية على متعاطي املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية �إذا تقدم تلقاء نف�سه �أو زوجه �أو �أحد
�أقاربه حتى الدرجة الثانية �إىل وحدة عالج الإدمان
�أو النيابة العامة �أو ال�شرطة طالباً العالج فيودع لدى
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ي�شرتط للبقاء ب�صحة جيدة تناول الطعام ال�صحي ،الذي يت�ضمن املزيد من
الفواكه واخل�ضروات واحلبوب الكاملة واللحوم اخلالية من الدهون ومنتجات
الألبان قليلة الد�سم .ورمبا يبدو ذلك منا�سبا للجميع تقريبا� ،إال �أنه توجد
بع�ض االختالفات الدقيقة بني الأنظمة الغذائية ال�صحية للرجال واخلا�صة
بالن�ساء ،على الرغم من �أننا نت�شارك يف  %98.5من احلم�ض النووي لدينا.
وفقا ملوقع (�أون هيلث) ( ،)Onhealthف�إن بع�ض الأطعمة قد تلعب دورا
�صحيا هاما يف النظام الغذائي للرجال خا�صة مع م�شاكل الربو�ستاتا ،وم�شاكل
الهزال وبناء الع�ضالت.

Sunday

23

�أ�سهل الطرق التي يتحكم بها الرجال يف �صحتهم

�أطعمة تلعب دورا �صحيا هاما يف النظام الغذائي للرجال

وفقا لأكادميية احلمية وعلم التغذية الأمريكية
(Academy of Nutrition and
 ،)Dieteticsف��إن النظام الغذائي ال�صحي
للرجال ي�شتمل يوميا على ما ال يقل عن كوبني
من الفاكهة وكوبني ون�صف الكوب من اخل�ضار
و 38غراما على الأقل من الألياف� ،إ�ضافة �إىل
ت �ن��اول خ�ب��ز احل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة ،وم��ا ال ي�ق��ل عن
ح�صتني �إىل  3ح�ص�ص من الأ�سماك �أ�سبوعيا،
�إ��ض��اف��ة �إىل ال��ده��ون غ�ير امل�شبعة مثل الزيوت
واملك�سرات.
مع الت�أكيد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف،
والتي ت�ساعد على التحكم يف اجلوع ودرء بع�ض
�أنواع ال�سرطان مثل الربو�ستاتا والقولون.
ل��ذل��ك ف ��إن ات �ب��اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي غني بالعنا�صر

الغذائية �أ�سهل الطرق التي يتحكم بها الرجال
يف �صحتهم ،حيث يجب الت�أكد من تناول بع�ض
الأطعمة بانتظام والتي ير�شحها اخل�براء فيما
يلي:
اللحوم احلمراء
يف املتو�سط ،يتناول الرجال كميات من الربوتني
�أك�ث�ر م��ن ال�ن���س��اء ،وال ��ض��رر يف ذل ��ك ،ح�ي��ث �إن
الربوتينات تعد خيارا �أف�ضل من الكربوهيدرات،
ك�م��ا �أن اجل���س��م ي�ستهلك امل��زي��د م��ن ال�سعرات
احل��راري��ة يف ح��رق ال�ب�روت�ي�ن ،ف���ض�لا ع��ن �أنها
ت�ساعد يف بناء كتلة الع�ضالت واحلفاظ عليها.
ولكن ي�شرتط يف تناول اللحوم احلمراء �أن تكون
خالية من الدهون ،و�أال يتم تناولها يوميا.

الكرز
الكرز مفيد للم�صابني بالنقر�س ،والذي ي�صيب
ال��رج��ال �أك�ث�ر م��ن الن�ساء ،فقد �أظ�ه��رت �إحدى
ال ��درا�� �س ��ات �أن� ��ه �إذا ك �ن��ت ق��د ع��ان �ي��ت م��ن نوبة
نقر�س من قبل ،ف�إن فر�ص تكرارها تقل مبقدار
الن�صف يف ح��ال تناولت  10حبات ك��رز يوميا.
وي�ساعد الكرز كذلك يف تخفيف �آالم الع�ضالت
وااللتهابات.

املحار
املحار هو �أحد الأطعمة قليلة الد�سم منخف�ضة
ال�سعرات احلرارية وعالية الربوتني ،وهو طعام
مفيد لأي �شخ�ص ،لأن��ه ي�ساعد يف زي��ادة املناعة
و�إ�صالح اخلاليا� ،إال �أن الرجال قد ي�ستفيدون
منه �أكرث بف�ضل الزنك.
يعد املحار �أحد �أف�ضل امل�صادر الطبيعية للزنك،
والذي يعمل على تعزيز هرمون الت�ستو�ستريون
ك��ذل��ك� ،إذ �إن ن�ق����ص ال��زن��ك ي��زي��د م��ن فر�ص الزبادي واحلليب
الإ�صابة بالتهاب �أو ت�ضخم الربو�ستاتا بالإ�ضافة ت�ساعد الأل �ب��ان يف ب�ن��اء الع�ضالت ،ول�ك��ن يجب
�إىل خطر الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ع ��دم ا� �س �ت �ه�لاك ال �ك �ث�ير منها.
ويحتاج الرجال �إىل كمية �أقل من الألبان مقارنة
الأ�سماك الدهنية
بالن�ساء ،لأن ا�ستهالك الكثري من الكال�سيوم قد
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للإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا املتقدم.
من م�صادر �أخرى،
لكن بالن�سبة للرجال ،ف ��إن ال�سمك هو الرهان الأفوكادو
الأك�ث�ر �أم��ان��ا ،ذل��ك لأن امل���ص��ادر النباتية ،مثل فاكهة الأف��وك��ادو غنية بالدهون مثل املك�سرات
تلك املوجودة يف زيت الكانوال وزيت بذور الكتان ،وزيت الزيتون ،وهي ت�ساعد يف رفع الكولي�سرتول
قد ارتبطت يف بع�ض الدرا�سات بارتفاع خماطر اجليد وخف�ض الكولي�سرتول ال�ضار .كما حتتوي
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
على الكثري من م�ضادات الأك�سدة ،التي ت�ساعد
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طعامك،
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فهو
إيبوبروفني،
م�ضاد لاللتهابات مثل ال
�سعرات حرارية مرتفعة.
من التورم وله ت�أثري م�سكن للأمل .كما �أنه تتم
درا�سته ك�سالح حمتمل �ضد �سرطان الربو�ستاتا .الطماطم

الطماطم غنية مب�ضادات الأك�سدة التي ت�سمى نباتية خمتلفة ،ل��ذا ت �ن��اول جم�م��وع��ة متنوعة
ال�لاي�ك��وب�ين .وق��د �أظ �ه��رت ال��درا��س��ات �أن تناول من اخل�ضروات ب�ألوان خمتلفة من �أج��ل �صحة
الأطعمة الغنية بالليكوبني يف النظام الغذائي مثالية.
يجعل ال��رج��ال �أق��ل عر�ضة للإ�صابة ب�سرطان
الربو�ستاتا .وملادة الاليكوبني فوائد �أخرى ،فهي كوب من القهوة
�أحد م�ضادات الأك�سدة التي ارتبطت بانخفا�ض يُنظر �إىل ال�ق�ه��وة الآن على �أن�ه��ا غ��ذاء �صحي،
وب��ال�ت��ايل ف ��إن �شرب القهوة ب��اع�ت��دال ي�ساعد يف
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
تقليل خ�ط��ر امل ��وت امل�ب�ك��ر ،وان�خ�ف��ا���ض خماطر
الإ�صابة بالنقر�س وتليف الكبد وال�سكري.
خ�ضروات متنوعة
تعد اخل�ضروات من �أكرث الأ�شياء ال�صحية التي لكن يجب االن�ت�ب��اه �إىل ��ض��رورة اح�ت��واء النظام
مي�ك��ن ت�ن��اول�ه��ا .ل�ك��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى ن��وع واحد الغذائي للرجال على هذه الأطعمة �أي�ضا نظرا
�أو اثنني م��ن اخل���ض��روات �سيحرمك م��ن بع�ض لأهميتها ،مثل الرمان والتوت واللوز والف�ستق
�أف�ضل ف��وائ��د ه��ذه الأط�ع�م��ة ،فاخل�ضروات ذات وامل ��وز وال���ش�ي�ك��والت��ة ال��داك�ن��ة وال�ك�ب��د والبي�ض
الأل� ��وان املختلفة حت�ت��وي ع�ل��ى م ��واد كيميائية والفا�صوليا.

�أعرا�ض �أورام الر�أ�س املبكرة والعالجات املتاحة
الورم الدماغي هو كتلة �أو منو للخاليا ال�شاذّة يف الدماغ .بع�ض �أورام الر�أ�س حميدة �أي غري �سرطانية،
معدل النمو وكذلك
حدد َّ
وبع�ضها �سرطانية خبيثة.هذا وتختلف �سرعة منو الورم يف الدماغ ب�صورة كبريةُ .ي ِّ
مو�ضع الورم يف الدماغ مدى ت�أثريه على وظيفة اجلهاز الع�صبي للمري�ض.
تع ّرفوا �إىل �أعرا�ض �أورام الر�أ�س املبكرة ،وفق ما . tentoriel
قاله الدكتور ماهر ملع ،االخت�صا�صي يف �أمرا�ض علماً ب� ّأن الأورام التي تظهر يف املنطقة اخللفية من
الدماغ هي الأكرث �شيوعاً ،وميكن �أن تظهر يف �أي
الأع�صاب والدماغ عند الأطفال.
ي�ستهل الدكتور ماهر ملع حديثه قائ ً
ال" :الدماغ مرحلة عمرية ،لكن غالباً ما تظهر الأعرا�ض عند
مثله مثل �سائر �أع�ضاء اجل�سم الأخرى؛ قد يُ�صاب الأط�ف��ال بني �سن � 7-4سنوات ،ول��دى البالغني
ب� ��أورام ،وال�ت��ي ميكن �أن تكون م��ن ال�ن��وع احلميد بعد �سن  60-50عاماً".
�أو ال�ن��وع اخل�ب�ي��ث ،علماً ب� ��أ َّن جميع الأورام يتم وي�ت��اب��ع ال��دك�ت��ور م��اه��ر مل��ع متحدثاً ع��ن �أعرا�ض
ت�صنيفها وفقاً لدرجة خبثها من واحد �إىل �أربعة� ،أورام الدماغ" :تظهر الأعرا�ض عادة نتيجة ارتفاع
وكلما زادت الدرجة؛ كانت ن�سبة اخلاليا اخلبيثة ال�ضغط يف الدماغ� ،إذ كلما زاد حجم الورم؛ ميكن
�أن يُقفل جم��رى دوران امل��اء يف البطينات داخل
داخل الورم �أعلى.
الدماغ م�سبباً ارتفاعاً يف �ضغط املاء داخل الدماغ،
ق�سم الأورام يف الدماغ �إىل جز�أ ْين:
وعملياً ُت ّ
ا لتي ويف ه��ذه امل��رح�ل��ة ب��ال��ذات ت�ب��داً عملياً الأعرا�ض
 �أورام امل� �ن� �ط� �ق ��ة اخللفيةب��ال�ظ�ه��ور؛ �إذ م��ن ال �ن��ادر �أن ي�شعر امل���ص��اب ب�أي
حتت�ضن املخيخ Sous-
عار�ض قبل هذه املرحلة؛ ب�سبب
.tentoriel
 �أورام منطقة ن�صفال� � � �ك � � ��رة امل� �خ� �ي ��ة
Sus-

الورم املوجود يف الدماغ .والأعرا�ض هي كالآتي:
 �آالم ال��ر�أ���س التي ميكن �أن حت�صل يف �أي وقت،وقد جتعل املري�ض ي�ستيقظ لي ً
ال ب�سببها.
 التقي�ؤ. ال�شعور بالدوخة. الت�شو�ش يف الر�ؤية (لأ َّن ع�صب العني مو�ضعهمن اجلهة الداخلية للر�أ�س ،وه��و ج��زء ال يتجز�أ
م��ن ال��دم��اغ ،وي�ت��أث��ر ب ��أي �ضغط مرتفع ي�صيب
الدماغ).
 نوبة �صرع قد ت�شي بوجود ورم �أي�ضاً يف منطقةن�صف ال �ك��رة امل�خ�ي��ة Sus-tentoriel؛ لأ َّن
الورم ميكن �أن يهيج ق�شرة الدماغ ،ومن املعروف
� ّأن �أي تهيج لق�شرة الدماغ ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نوبة
�صرع".
وي�ؤكد الدكتور ماهر ملع � ّأن "بع�ض الأورام قد
تكون خلقية؛ �أي موجودة مع الطفل منذ
والدت��ه ،ومع مرور الوقت تبد�أ بالنمو
ت��دري �ج �ي �اً؛ ه �ن��ا ن �ت �ح��دث ع��ن خلل
يف الأن �� �س �ج��ة ح�ي�ن تكوّن
اجل � � �ن� �ي��ن

يف بطن �أم��ه .وه��ذه الأورام ن�شاهدها ع��ادة عند
الأطفال ال�صغار ،وعادة ال تكون من النوع اخلبيث،
يف ح�ي�ن مي�ك��ن ا��س�ت�ئ���ص��ال�ه��ا ب��و��س��اط��ة اجلراحة
ويُ�شفى الطفل املري�ض".
ّ
ويرى الدكتور ماهر ملع �أن "غالبية �أورام الدماغ
ُتعالج باجلراحة ،لكن امل�شكلة تكمن يف � ّأن الو�صول
�إىل هذه الأورام ال يكون يف جممل الأحيان �سه ً
ال،
ويف �أح�ي��ان �أخ��رى قد ي�ترك �إزال��ة ال��ورم �أعرا�ضاً
�سلبية؛ فالورم �إذا ك��ان كبري احلجم ويف منطقة
ح�سا�سة ج��داً من ال��دم��اغ؛ مع الأ��س��ف قد يخ ّلف
م�شاكل �صحية خ �ط�يرة ،م�ث��ل ال�شلل الن�صفي،
ف�ق��دان الب�صر ،وم�شاكل قوية يف النطق ،لذلك
ف�إ َّن جراحة �إزالة الورم لي�ست دائماً ناجحة.
ه��ذا يف ح�ين � ّأن ال �ع�لاج الكيميائي لي�س ل��ه �أي
نتيجة �إيجابية على �أورام الدماغ� .إمنا يُ�صار �إىل
ا�ستعمال العالج الإ�شعاعي قبل اجلراحة؛ لتقلي�ص
حجم الورم� ،أو بعد اجلراحة ،وهذا الأخري يتم يف
غالبية الأح �ي��ان ،خ�صو�صاً يف احل ��االت ال�ت��ي مل
ي�ستطع الطبيب اجلراح الو�صول فيها �إىل موقع
الورم ب�سبب خطورة موقعه ،في�ستئ�صل جزءاً منه،
واجلزء املتبقي يُعالج باجلل�سات الإ�شعاعية� ،أو
يف ح��ال وج��د اجل��راح �أن ال��ورم ق��د طال
بع�ض الأن�سجة املجاورة،
ف ُي�صار �إىل �إج��راء العالج الإ�شعاعي
ل� �ل� �م� �ن� �ط� �ق ��ة؛ ل � �ت� ��دم�ي��ر اخل�ل��اي� ��ا
ال�سرطانية املتبقية ،لتج ّنب تطورها
يف امل�ستقبل".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات العزم
رخ�صة رقم CN 1022253:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان عبدالعزيز جا�سم حميد الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �سامل جمعه ح�سن احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنمة
ال�سمحة للتجارة رخ�صة رقمCN 1551021:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وادي نو�شكل للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1701092:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ال�صمغه �سريو النوبي العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك يافور قران النوبي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلط االخ�ضر للنجارة
اليدوية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1014768:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هدى �سامل غاب�ش اخلمي�سي %51
تعديل ن�سب ال�شركاء/حممد عبا�س حممد اليا�س من  %51اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غنيه حممد �صالح نا�صر القا�سمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الغربية خلدمات العماله امل�ساعده
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2490818:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على ح�سن يو�سف احمد احلو�سنى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد مبارك حممد املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد حممد �سعيد را�شد املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز الغربية خلدمات العماله امل�ساعده ذ.م.م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

AL GHARBIA CENTER FOR LABOUR WORKS SERVICES L.L.C

�إىل /مركز الغربية خلدمات العماله امل�ساعده � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL GHARBIA CENTER FOR LABOUR WORKS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيزاج
لتعهدات االفراح واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2256141:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط املزاج لل�شيل
والعبايا رخ�صة رقم CN 1137816:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل خلفان �سليمان عامر احلرا�سى %100
تعديل وكيل خدمات/حذف مرمي التاهيل او�سلو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بياليت ح�سني حممد فاروق
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �سوق املدينة
رخ�صة رقم CN 3004429:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل علي حممد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل را�شد عبداهلل مذيوبى الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
جنفي انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�ألف برودكت�س م م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 28/02/2021 :
املودعة حتت رقم345787 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جنفي انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة :معر�ض رقم  2ملك ال�شيخ حممد بن ،احمد بن جمعه ال مكتوم – الو�صل� ،شارع ال�شيخ زايد،
�ص.ب  ،39025دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات  "t8 SEVEN"4بحروف التينية فنية بلون �أ�سود يف خلفية بي�ضاء
ومت كتابة حرف "  "tبني رقمي  4و  ،8ومت كتابة رقم  8بدون لون ومت و�ضع نقطتني ا�سودين داخل رقم 8
ومت و�ضع "  "SEVENحتت  4t8كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 20/02/2021 :
املودعة حتت رقم345258 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :ألف برودكت�س م م ح.
وعنوانة :مدينة ال�شارقة للن�شر ،املنطقة احلرة� ،ص.ب  ،73111ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان،
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،كرميات تبي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميل لأغرا�ض التنحيف.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات  ALIF NATURALSبحروف التينية بارزة باللون الأبي�ض يف
خلفية �سوداء ،وتظهر فوق هذا امل�سمى �صورة الكفني عليا و�سفلى كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإم��ارات للمزادات ���ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأحد املوافق  14مار�س  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
#

ϲϧϳίΧΗϟ ϡϗέϟ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ

ΔϳγΎηϟ ϡϗέ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

662069
660733

HYUNDAIACCENT
MITSUBISHICANTER

KMHCT41D3FU829204
JL7B6G1P7EK009272

656239

JEEPLibertyͲ2005

1J4GL48K65W608431

ϲΑΩ

661008
661277

HONDACIVIC
ͲSHACMAN

JHMFD16207S408587
LZGJLNV448X004729

662007
662002

SEATLEON
PEUGEOT307

VSSZZZ1PZCR003065
VF33CNFUE5S022918

ϲΑΩ
ϲΑΩ

654109
607294
648610
608031
607513
607897
661233
661352
661654
661028
661198
661585
660220
636716
630622
661023
661024
660830
623999
660601
633274
636699
617855
633290
633291
675549
607655
621406
623874
606956
607689
646006
658638
660977
658686
660428
662209

WDB2201651A252884
MERCEDESBENZ
JMY0NV330VJ001903
MITSUBISHIPajero1997
SALLJGMM4TA514413 LANDROVERDISCOVERY1996
RZH1120023192
TOYOTAHaice
SHHCE75100U014584
HONDAAccord1996
KMHCF21FPVU753835
HYUNDAISONATAͲ1997
RKLBB42E098000391
TOYOTACOROLLA
KNMCC42H49P711784
NISSANSUNNY
MB1PBEWA4EE1N2386
ASHOKLEYLANDFALCON
YFH385639
ASHOKLEYLANDFALCON
WMAHW2ZZ78P004678
MANTGA33360
MB1KH1H6L72Y21331
ASHOKLEYLANDFALCON
ZFH107369
ASHOKLEYLANDFALCON
MB1PBEJA682122934
ASHOKLEYLANDFALCON
JL5B3J6PX7PE01212
MITSUBISHIROSALW
JTJHT00W123515098
LEXUSLX470
6T1BE42K08X508097
TOYOTACAMRY
LSJA16E31GG082182
SAICMG350
3N6DD23X0GK013275
NISSANPickup2016
KMFGE17F36C025762
HYUNDAIPICKUP
JTDBW123140058564
TOYOTAEcho2004
MB1KH1H6L72Y21358
AshokLeyandFalcon2007
JMYXRCU5W7U736516 MitsubishiOutlander2007
JTDBT923581266423
TOYOTAYaris2008
JN6DD22S68X082154
NISSANPickup2008
JHMFD16358S413195
HondaCivic2008
SALLSAA348A137152
RANGEROVERSPORT
JN6FE54S07X437810
NISSAN2007
JL5B3G6P46PD05030
MitsubishiRosa
1D7HA18258J163010
DODGE2008
MPAEL33C87H535729
ISUZUPICKUP2007
FE635EA02946
MITSUBISHICanter
JTNGE52M6FA047092
TOYOTAPREVIA
JTHBK1GG5F2160897
LEXUSES350
*******UG4795F163
FotonBus
MB1PBEJAX82129725
AshokLeylandFalcon
MB1PBEJAX82129935
FotonBus

ΓέΎϣϻ

ϲΑΩ
ϲΑΩ

ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ

ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ

Δϔϟ

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ

Q
Q

43513
17485

F

67988

205\2016\1753
205\2016\1553
2008/253 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

B
ϡΎϋ ϝϘϧ

70499
9718

2010/2033 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/2679 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

65383
16638

2014/2605 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

N
D

A
C
A
C
C
A
B
I
P
E
J
I
A
H
F
F
N
C
C
G
C
I
I
F
J
E
E
I
E
P
I
ϡΎϋ ϝϘϧ
K
L
A
J
J

2436
16123
76211
28267
15960
91442
20305
25785
94645
38997
90047
93284
43076
87850
33629
58942
77627
15340
25204
83751
97308
93285
69224
77251
88736
51896
8518
16445
92612
51945
35528
77705
84933
27218
36431
88291
88286

2012/3848 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/12196 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1999/1175 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1999/449 ϲυϔΣΗ ίΟΣ

2000/3753 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2000/223 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1998/2907 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
207\2017\671
207\2018\3456
207\2018\3456
207\2019\1081
207\2017\2693
207\2014\1334
207\2017\2273
207\2015\936
207\2016\2328
207\2015\832
207\2015\832
207\2019\414
2019/1660 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2011/880 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/2544 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2011/480 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/1834 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2273 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

207\2018\741
2011/62 ΕέΎΟϳ ΫϳϔϧΗ
2013/1095 ΕέΎΟϳ ΫϳϔϧΗ

207\2018\3647
1994/1527 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ

207\2013\514
208\2017\1584
208\2017\951
207\2019\2284
200/2004/608
207/200/899
207/200/899
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25
�إعالن انتهاء العالقة التعاقدية
العدد 13182بتاريخ2021/3/7

�إعالن �إجتماع خربة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13182بتاريخ2021/3/7
يف الدعوى رقم ( )2021/200جتاري جزئي

العدد 13182بتاريخ2021/3/7
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

املقامة من  /حممد ابراهيم حممد خليفة
�ضد � /سارة بنت عبداهلل بن عبدالرحمن املحمود
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /احمد ابراهيم بن فار�س � ،أنه مت تعيننا
من حماكم دبي مبهمة اخلربة احل�سابية بحكم �صادر يف الدعوى رقم
 2021/200جتاري جزئي (كما نعلن املدعي عليها حل�ضور اجتماع اخلربة
املقرر لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/3/10ال�ساعة � 11.00صباحا
وذلك مبقر مكتبنا الكائن دبي  ،ديرة � ،شارع �أل مكتوم  ،بناية مكاتب  ،مقابل
دناتا  ،الطابق الثالث 306

ا�ســــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــــه  :مكتب ( )305 - 304 - 303 - 302 - 301ملك حممد الزبري علي  -اخلليج التجاري
 ا�ستدامة Aمبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية « “هوم بلدرز للعقارات “ (�ش.ذ.م.م)
وعنـوانها  :مكتب رقم  1105ملك حمد �سهيل اخليلي  -ديرة  -رقة البطني
وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2021/1/28وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ()2021/1/28
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب (304 - 303 - 302 - 301
  )305ملك حممد الزبري علي  -اخلليج التجاري  -ا�ستدامة  - Aهاتف )04 – 2226266( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن بالن�شر
()2006/2021

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
�إعالن بالن�شر
رقم ()2020/792

�أنا ال�سيد راجي�ش �ساتيجا رام �شريوب �ساتيجا اجلن�سية ،
الهند � ،أعالن نهاية العالقة ال�شخ�صية والتعاقدية ب�أي �صفة
بالن�سبة يل  ،بجميع �أنواعها  ،مع كل من ال�سيد :ناريندر
ريدا دا�س وال�سيد /بو�شان كومار و�أنني ل�ست م�س�ؤوال عن �أي
�إجراء �أو تعامالت �أو عقد يقوم به �أي منهم با�سمي �أو حتت
�أ�سماء �شركاتي و�أي عقد يربمه ه�ؤالء الأفراد الذين يتحملون
النتيجة ب�صفتهم ال�شخ�صية ولي�س لدينا امل�س�ؤولية القانونية
ملن يتعامل معهم  ،ويربئني من �أي �صلة بهم .لقد قاموا
بالفعل بالعديد من املعامالت دون �إذن من ال�شركة والتي �سيتم
التحقيق فيها.

اخلبري احل�سابي
�أحمد �إبراهيم بن فار�س

دائرة التنمية االقت�صادية

األحد  7مارس  2021م  -العـدد 13182
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13182بتاريخ2021/3/7
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�ســـم ال�شركة “ :هوم بلدرز للعقارات “ (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة 537562 :
عنـوانها  :مكتب رقم  1105ملك حمد �سهيل اخليلي  -ديرة  -رقة البطني
ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 68716 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه  ،ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها
بانحالل ال�شركة امل��ذك��ور اع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ال�ق��رار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ
( )2021/1/28وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ()2021/1/28
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب (304 - 303 - 302 - 301
  )305ملك حممد الزبري علي  -اخلليج التجاري  -ا�ستدامة  - Aهاتف )04 – 2226266( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

�إعالن بالن�شر

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2069
املنذر  :خالد عبدالرحيم �شعبان
املنذر اليه الثاين � :شارل ايوب ال�شامي  -لبناين اجلن�سية
ينبه املخطر على املخطر اليه مبوجب هذا الإخطار وحثه على الوفاء باملرت�صد القيمة
االيجارية امل�ستحقة وفقا لل�شيكات املرجتعة حتى تاريخه واملقدرة مببلغ  30.500درهم
بالإ�ضافة ملبلغ  1000دره��م غرامة ارجت��اع عن كل �شيك مرجتع و�سرعة اخ�لاء العني
امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من ال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد
كامل القيمة االيجارية حتى متام االخالء مع ت�سليم املخطر �شهادة براءة ذمة من كافة
اخلدمات املوجودة بالعني امل�ؤجرة وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
والق�ضائية م�ضافا اليها الر�سوم وامل�صروفات وذلك خالل مدة اق�صاها  30يوم من تاريخ
هذا الإخطار.

املنذر  :ابهي�شيك �سريفا�ستافا فيجاي �شانكر الل �سريفا�ستافا  -هندي اجلن�سية
هوية رقم ( )784198547410203ومتثله قانونا املحامية � /آمنة ابراهيم حممد ح�سن املح�سن � -إماراتية اجلن�سية مبوجب
الوكالة رقم ( - )494292/2020/18العنوان  :الإمارات �إمارة دبي ديرة دبي �شارع ال مكتوم مبنى مركز الدانة �شقة 110
الطابق االول مكاين  ، 3075695060ت  043300766 :فاك�س � 043300665 :ص ب  - 171300 :متحرك :
 - Email:advoamnaalmuhsen@gmail.com 0562001170بوكالة املحامية � /آمنة املح�سن
املنذر اليه � /سهيل احمد �شكيل احمد خان  -هندي اجلن�سية  -هوية رقم ( - )784199347530463العنوان  /الإمارات  -دبي
 ال�سوق الكبري � 6 -شارع ال�سوق  -مكاين  - 2800295230 :هاتف متحرك 0564805265 :املو�ضوع � /صيغة الت�صريح باعالن املنذر اليه بالن�شر النذار رقم �إخطار 2020/1/221467
انه يف يوم الثالثاء املوافق  2021/2/23ال�ساعة  / 10انا حممد احمد املكلف باالعالن من قبل حماكم دبي  ،انتقلت العالن
املطلوب اعالنه على العنوان املو�ضح اعاله وبعد البحث وال�سائل مل ا�ستدل على العنوان وبالإت�صال للإر�شاد ال يرد على الهاتف
وبالإت�صال باملنذر اليه ال يرد على الهاتف  ..لذلك تعذر االعالن.
لذلك  ،ف�إننا نتوجه اليكم بذلك الإخطار العديل لتكليفكم بالوفاء املبلغ املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح موكلنا  /ابهي�شيك �سريفا�ستافا
فيجاي �شانكر الل �سريفا�ستافا  -هندي اجلن�سية  -هوية رق��م ( )784198547410203ومتثله قانونا املحامية � /آمنة
ابراهيم حممد ح�سن املح�سن � -إماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة رقم ( )494292/2020/18وقدره  52230درهم (اثنان
وخم�سني الف ومائتان وثالثني درهم) يف موعد �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ذلك االخطار و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ الإجراءات
القانونية بحقكم مع الفائدة القانونية املرتتبة على ذلك ومع حفظ كافة احلقوق اخلا�صة باملخطر.

املنذر  :الدالل للعقارات
املنذر اليه  :فرايتي كوليك�شن لاللكرتونيات � -ش ذ م م
املو�ضوع :
ينذر املنذر  /املنذر اليه بدفع القيمة االيجارية عاجال حتى ال ي�ضطر
املنذر جمربا من اتخاذ ما يراه منا�سبا من كافة الإج��راءات القانونية
يف خالل فرتة اق�صاها (ثالثون يوما) �شهرا من تاريخ ن�شر هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضده املنذر
اليه مع حتميله كافة االتعاب وامل�صروفات.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
اعالن بالن�شر
()1743/2021

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
�إخطار عديل بالن�شر
()1701/2021

مقدم من املخطر  :علي حممد جعفر حممد اهلي � -إماراتي اجلن�سية
�ضد املخطر اليه  :بدر مياه ا�سالم احمد ما�سرت  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
بناء عليه  ،ف�إن الدائن ميهل املدين خم�سة �أيام من تاريخ االعالن ل�سداد قيمة
ال�شيكات البالغ  146666درهم (مائة و�ستة واربعون الف و�ستمائة و�ستة و�ستون
درهم)وكلفه بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث يعتزم الدائن ا�ست�صدار �أمرا باالداء
لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين
كافة ر�سوم وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة .وتبنه
على املدين بالعلم.

مقدم من املخطر  :علي حممد جعفر حممد اهلي � -إماراتي اجلن�سية
�ضد املخطر اليه  :موفيج اال�سالم �شم�س البيباري  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
بناء عليه ،
ف�إن الدائنة متهل املدين خم�سة �أيام من تاريخ االعالن ل�سداد قيمة ال�شيك
بقيمة  30000درهم (ثالثون الف درهما) وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث
تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أمرا باالداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء
بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين كافة ر�سوم وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة
اىل مقابل اتعاب املحاماة .وتبنه على املدين بالعلم.

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
�إخطار عديل بالن�شر
()2021/1697
مقدم من املخطر  :علي حممد جعفر حممد اهلي � -إماراتي اجلن�سية
�ضد املخطر اليه  :حممد �ساذب ح�سني عبد البا�سط  -اجلن�سية بنغالدي�ش
بناء عليه ،
ف�إن الدائن ميهل املدين خم�سة �أيام من تاريخ االعالن ل�سداد قيمة ال�شيكات بقيمة
 251666دره��م (مائتي وواح��د وخم�سون الف و�ستمائة و�ستة و�ستون درهما) وكلفه
بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث يعتزم الدائن ا�ست�صدار �أمرا باالداء لذلك وجب التنبيه
واخ�ط��ار امل��دي��ن بالوفاء بقيمة ال��دي��ن  ،م��ع حتميل امل��دي��ن كافة ر��س��وم وم�صروفات
التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة.
وتبنه على املدين بالعلم.

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/2063

املنذر  :عبداهلل �صالح علي غامن امل�صعبي
بوكالة املحامية ر�ؤيا العو�ضي
�ضد املنذر اليه � /ضياء عبداللطيف �سليمان حممود
ننذركم ب�سداد مبلغ وقدره  120000درهم مائة وع�شرون الف درهم وذلك
خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن و�إال �سن�ضطر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية الالزمة التي حتفظ حقوق موكلنا مبا فيها ا�ست�صدار امر �أداء
و�إق��ام��ة الدعوى الق�ضائية مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف
الدعوى والفوائد واتعاب املحاماة.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000586مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000324مدين (جزئي)

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
�إخطار عديل بالن�شر
()1702/2021

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7
�إخطار عديل بالن�شر
()1699/2021

مقدم من املخطر  :علي حممد جعفر حممد اهلي � -إماراتي اجلن�سية
�ضد املخطر اليها  :طة خلدمات تنظيف املباين  -ذ م م
بناء عليه  ،ف��إن الدائن ميهل املدين خم�سة �أي��ام من تاريخ االع�لان ل�سداد
قيمة ال�شيكات البالغ  36000درهم (�ستة وثالثون الف درهما) وكلفتها بالوفاء
بكامل املبلغ  ،وحيث يعتزم الدائن ا�ست�صدار �أمرا باالداء لذلك وجب التنبيه
واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين كافة ر�سوم وم�صروفات
التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة.
وتبنه على املدين بالعلم.

مقدم من املخطر  :علي حممد جعفر حممد اهلي � -إماراتي اجلن�سية
�ضد املخطر اليه  :حممد �شهباز راز حممد اجاز  -اجلن�سية  :باك�ستاين
بناء عليه  ،ف��إن الدائنة متهل املدين خم�سة �أي��ام من تاريخ االع�لان ل�سداد
قيمة ال�شيك بقيمة  20500درهم (ع�شرون الف وخم�سمائة درهما) وكلفتها
بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أمرا باالداء لذلك وجب
التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين كافة ر�سوم
وم�صروفات التقا�ضي بالإ�ضافة اىل مقابل اتعاب املحاماة.
وتبنه على املدين بالعلم.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :عديل �أ�سلم حممد �أ�سلم
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -القليعة  -بناية القاد�سية  -الطابق ال�ساد�س � -شقة 601
نعلمكم بان املدعي  /حممد عمر رحمت علي  -باك�ستاين
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  :احلكم بالزام املدعي عليه برد املبالغ املطالب به للمدعي وهو مبلغ وقدره
 43.000درهم (فقط ثالثة واربعون الف درهم ال غري) وهي  38000درهم قيمة الإقرار وال�شيك ومبلغ  5000درهم
كتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت باملدعي بالإ�ضافة اىل فائدة قانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
انت مكلف بالرد بجل�سة  2021/3/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )11شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .عرب الوات�ساب على الرقم 065024274
حرر بتاريخ  2021/3/3م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�شمة احمد را�شد ال�سلمان

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2019/0002505أمر �أداء

�إىل املدعي عليهم  :حممد ب�شري كاالتينغال  -هندي اجلن�سية
 - 2الروي�س للتجارة العامة  -ذ م م
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/2/27قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح املدعي  /املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات  -ذ م م
بالتايل  /الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  22.040درهما (اثنان وع�شرون الف
واربعون درهما) وفائدة قانونية قدرها  7%من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2019/2/26
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/3/3 -

القا�ضي  /وجدي بن ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة منطقة النهدة بلوك A
بجوار �صحارى بالزا النهدة ومركز ال�شفاء الأوروبي الطبي بناية تايجر
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والإجنليزية امام مكتب �إدارة الدعوى
رفعت املدعية  :ال�شركة املتحدة لل�سيارات واملعدات الثقيلة  -ذ م م � -ضد املدعي عليه  :غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل
 هندي اجلن�سية  ،تطالب فيها بالتايل  -1 :احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  448634.90درهم معاحت�ساب فائدة قانونية علىاملبلغ املذكور بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد -2 .احلكم بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره  30000درهم كتعوي�ض عن اال�ضرار املادة واملعنوية التي حاقت بها عما
حلقها من خ�سارة ومافتها من ك�سب من جراء فعل املدعي عليه -3 .الزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/24امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/3/3م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حمدة حممد ح�سن علي �آل علي

العدد 13182بتاريخ2021/3/7
لدى حمكمة دبي الإبتدائية
الق�ضية رقم ( )2020/4265جتاري جزئي  -دبي

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املرفوعة من  /الفار�س الذهبي للتعامل الإلكرتوين �ش ذ م م
�ضد � /شركة ربا الو�سم للتجارة ذات م�س�ؤولية
مهنا بن حمدان بن عواد الرفاعى
ال�سادة املدعي عليهم � :شركة ربا الو�سم للتجارة ذات م�س�ؤولية
مهنا بن حمدان بن عواد الرفاعى
مدعون حل�ضور �إجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده احلادية ع�شرا �صباحا (� )11.00ص وذلك يوم
الإثنني املوافق  2021/3/8م  .......وذلك عن طريق برنامج .ZOOM
رقم التوا�صل  0589796038 /لكى نتمكن من �إر�سال رابط الإجتماع.
االمييل gmail.com@salemoffice123 /
Meeting ID : 763 5392 9643
Passcode : VS7Kj6

الرجاء تقدمي كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�سابي � /سامل حممد بالعمى
رقم القيد 210

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

العدد  13182بتاريخ 2021/3/7

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0003173جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جميلة بلب�صري  -مغربية اجلن�سية ب�شخ�صها
وب�صفتها مالكه �صالون افران لل�سيدات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0001265جتاري

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0006621مدين (جزئي)

اىل  :فهد �سلطان �سلطان علي علوي  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -منطقة ال�صوان قرب فندق �إيوان بناية
برج عجمان  AJMAN ONE TOWER 1الطابق  7ال�شقة رقم � 716ص ب  13788هاتف  0566753875الربيد
االلكرتوين its.fahad@hotmail.com :
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /بنك م�صر (فرع ال�شارقة) العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة دبي منطقة ديرة بور�سعيد مقابل فندق
ديرة �سيتي �سنرت مبنى �سيتي افينيو هاتف رقم  042943940فاك�س � 042555005ص ب  41333الربيد االلكرتوين @bini
 0507513425 - alketbilaw.comقد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـــــــ  -1قيد الدعوى وحتديد جل�سة
للنظر بها ب�أقرب وقت ممكن واعالن املدعي عليه بالئحة الدعوى �أ�صوالت  -2 ،الزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغا
وقدره  99.645.47درهم �إماراتي  ،ت�سعة وت�سعون الف و�ستمائة وخم�سة واربعون و�سبعة واربعون فل�س -3 .الزام املدعي عليه
ب�سداد الفوائد القانونية عن مبلغ املطالبة بواقع  %12وذلك ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام� -4 .شم ملف
الق�ضية رقم ( 2829/2020عرائ�ض م�ستعجل) مللف الق�ضية - .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .لذا
يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد الثالثة حمكمة عجمان �صباح يوم  .......املوافق 2021/3/10
ال�ساعة  8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة
�ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم .حرر بتاريخ  2021/3/3م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
االء الأمريي

�إىل املحكوم عليه  :جميلة بلب�صري  -مغربية اجلن�سية ب�شخ�صها وب�صفتها مالكة �صالون افران لل�سيدات
�إمارة ال�شارقة منطقة النهدة بناية هوم ا�ستايل �شقة رقم  1801هاتف رقم  0507060043و
 0509455223و 0508487789
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة نزية التجارية  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  3200درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

املدعي  /احمد حممد املحمود
اىل املحكوم عليه  /مرمي حممد ربيع الن�صر
9189024
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/5قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها
بدفع مبلغ  7000درهم �سبعة االف درهم ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .والزمتها
باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000659جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -حمكمة الإ�ستئناف املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCAPCICOM2021 /0000085جتاري (كلي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -حمكمة الإ�ستئناف املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCAPCICOM2021 /0000085جتاري (كلي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000432جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عتيق فون
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -الرميلة � -شارع الكرامة  -مكاين رقم 2892693861
هاتف رقم 0551488990
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/3م.

�إىل املدعي عليه  :ابراهيم احمد قا�سم احمد
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  /ال�صناعية االوىل  /اجلرف  /هاتف رقم
( )0556621488و ( )067435298تعلن امل�ست�أنف �ضدها االوىل على عنوان وكيلها
القانوين مكتب (ح�سن العبدويل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/10أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة
الإ�ستئناف املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى اال�ستئناف � )3شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :ندين جورج املرج
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  /ال�صناعية االوىل  /اجلرف  /هاتف رقم
( )0556621488و ( )067435298تعلن امل�ست�أنف �ضدها االوىل على عنوان وكيلها
القانوين مكتب (حممد يو�سف للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/10أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة
الإ�ستئناف املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى اال�ستئناف � )3شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :ليو زوزوان
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان منطقة اجلرف بناية الكرامة �شقة رقم  201رقم مكاين
4987312888
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/1م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

مدير اخلدمات الق�ضائية
عمر را�شد املهريي

مدير اخلدمات الق�ضائية
عمر را�شد املهريي

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي
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ثقافة وفنون
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ناق�شت �إمكانية �إن�شاء فرع ملعهد الرابطة الفرن�سية يف ال�شارقة

«عالقات ال�شارقة» تقود جهود التوا�صل الثقايف بني ال�شارقة واملدن الفرن�سية
و�شارك يف اللقاء كل من ال�شيخ فاهم القا�سمي،
•• ال�شارقة-الفجر:
رئي�س دائ ��رة ال�ع�لاق��ات احلكومية يف ال�شارقة،
بحثت دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة مع وال�شيخ ماجد القا�سمي ،مدير دائ��رة العالقات
ممثلي معهد الرابطة الثقافية الفرن�سية �إن�شاء احلكومية يف ال�شارقة ،وحممد بلدجودي ،مدير
ف��رع للمعهد يف ال���ش��ارق��ة ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز تبادل وم �ن��دوب ع ��ام يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط ل ��دى معهد
التجارب الثقافية وتر�سيخ الروابط احل�ضارية ،الرابطة الفرن�سية.
ً
�إىل جانب توفري املزيد من الربامج الأكادميية وي��أت��ي ه��ذا اللقاء ا�ستكماال ومتابعة ملخرجات
وامل �ع��رف �ي��ة يف الإم � ��ارة ال��داع �م��ة ل�ت�ع� ّل��م اللغات اجتماع �سابق جمع ال�شيخ ماجد القا�سمي ،مدير
والتع ّرف على مكونات وثقافات ال�شعوب.
دائرة العالقات احلكومية؛ وال�صادق حممود �أبو

�سنينة ،امل�ست�شار القانوين ب��ال��دائ��رة القانونية
حل�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة؛ وحم�م��د ب �ل��دج��ودي ،مدير
وم �ن��دوب ع ��ام يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط ل ��دى معهد
ال��راب�ط��ة الفرن�سية؛ وه��وج��و ه�نري – �سيالن،
م�ست�شار ال�ت�ع��اون والعمل الثقايف ل��دى املعهد؛
و�آن دوي ��ر ب ��اين ،ن��ائ��ب م��دي��ر «م�ع�ه��د الرابطة
الفرن�سية» يف الإمارات ،م�ست�شار م�ساعد للتعاون
والعمل الثقايف ،حيث بحثوا �سبل تعزيز التعاون
الثقايف والأكادميي بني اجلانبني.

ك�م��ا زار وف ��د م�ع�ه��د ال��راب �ط��ة ال�ف��رن���س�ي��ة عقب
االجتماع جامعة ال�شارقة وتع ّرف على ما تو ّفره
من بيئة �أكادميية متقدمة ومتطورة� ،إىل جانب
الن�شاطات التي تدعم دور امل�ؤ�س�سات الأكادميية
يف االرتقاء مبقومات امل�شروع التنموي للإمارة.
و�أ�شار ال�شيخ فاهم القا�سمي �إىل �أن �إمارة ال�شارقة
يربطها تاريخ طويل من العالقات الثقافية مع
مدن اجلمهورية الفرن�سية على خمتلف ال�صعد،
مو�ضحاً �أن �إن�شاء فرع ملعهد الرابطة الفرن�سية

يف ال���ش��ارق��ة ي�ث�ري امل���ش�ه��د ال�ث�ق��ايف يف الإم� ��ارة،
ويفتح املجال للتع ّرف على �إبداعات ر ّواد النه�ضة
الفرن�سية ال��ذي��ن �أث ��روا الب�شرية بالكثري من
املنجزات اخلالدة ،كما يعزز عالقات الإم��ارة مع
املدن التي جتمعها مع ال�شارقة قوا�سم م�شرتكة
يف العديد من القطاعات �أبرزها العلوم واملعارف.
و�أو�ضح ال�شيخ فاهم القا�سمي �أن لقاء الدائرة مع
ممثلي معهد الرابطة الثقافية الفرن�سية ي�أتي
�ضمن �سل�سلة اللقاءات املتوا�صلة والرامية �إىل

االرتقاء مب�ستوى العالقات والعمل على متابعة
تنفيذ ما يتم االتفاق عليه خالل هذه اللقاءات.
وثمن الوفد الفرن�سي جهود �إم��ارة ال�شارقة وما
تقوده من حراك على كافة امل�ستويات لفتح قنوات
للتوا�صل مع خمتلف بلدان العامل وخا�صة على
م�ستوى الثقافة والأدب والفن ،مقدراَ حر�صها
على تعريف �سكان دولة الإمارات العربية املتحدة
بتنوع الثقافات الإن�سانية م��ن خ�لال ترحيبها
وت�شجيعها لبناء املراكز الثقافية لبلدان العامل.

ا�ست�ضاف النا�شر الأمريكي مي�شيل م�ش ّبك وامل�ست�شارة الأدبية فاطمة عبا�س

نادي النا�شرين ي�ؤكد تنامي اهتمام القارئ الأجنبي
بالكتاب العربي ويبحث حتديات الرتجمة �إىل الإجنليزية
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��د النا�شر الأمريكي مي�شيل م�ش ّبك ،م�ؤ�س�س
دار “�إنرتلينك” للن�شر يف والية ما�سات�شو�ست�س
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة� ،أن اجل�م�ه��ور ال�غ��رب��ي يبدي
اه�ت�م��ام�اً متنامياً ب��ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وي�ب��دو هذا
االه�ت�م��ام جلياً يف ازدي ��اد الطلب على الأعمال
املرتجمة من اللغة العربية.
و�أ�� � �ش � ��ارت امل�ت�رج �م ��ة ف��اط �م��ة ع �ب ��ا� ��س� ،إىل �أن
ن��درة امل�ترج�م�ين امل��ؤه�ل�ين م��ن الناحية الكمية
والنوعية ،ونق�ص اال�ستثمار يف ال�ترج�م��ة ،هي
�أب��رز التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه دور الن�شر املعنية
بالرتجمة العربية.
ج � ��اء ذل � ��ك يف �آخ� � ��ر ج �ل �� �س��ات م � �ب� ��ادرة “نادي
النا�شرين” ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا “هيئة ال�شارقة
للكتاب” يف �إط ��ار ج�ه��وده��ا ل��دع��م ق�ط��اع الن�شر
واالرتقاء به ،حيث �أقيمت اجلل�سة عن بُعد على
من�صة “ال�شارقة تقر�أ” التابعة للهيئة حتت
عنوان “ال�سوق والطلب على الأعمال املرتجمة
العربية والإجنليزية».
و�شهدت اجلل�سة م�شاركة كل من الكاتب والنا�شر

وامل�ترج��م واملو�سيقي مي�شيل م�ش ّبك ،وفاطمة
عبا�س ،املرتجمة وامل�ست�شارة الأدب �ي��ة املخت�صة
بالن�شر الدويل ،و�أدار اجلل�سة �سيث رو�سو.
و�أ�شار م�ش ّبك ،م�ؤلف كتاب “كليمنجارو :رحلة
م�صورة �إىل �أعلى قمم القارة الأفريقية”� ،إىل
�صغر ��س��وق الأع �م��ال امل�ترج�م��ة ال�ت��ي ال تتجاوز
 3%م��ن �إج �م��ايل الكتب يف ال��والي��ات املتحدة،
و�أنه وعلى الرغم من ازدياد الكتب املرتجمة من
اللغة العربية �إىل الإجنليزية� ،إال �أن عددها ما
يزال �صغرياً.
وي���س�ع��ى م���ش� ّب��ك لن�شر ال�ك�ت��ب ال �ت��ي ت �ع��زز فهم
واحرتام الثقافات الأخرى ،وحتتل ترجمة الأدب
العربي مكانة كبرية يف م�شروعه ،حيث يعتربها
ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن ر��س��ال�ت��ه ال��رام �ي��ة لتعريف
القراء الأمريكيني على العامل ،وتقريب القراء
من بع�ضهم من خالل الأدب.
وين�شر م�ش ّبك �أك�ث�ر م��ن  50كتاباً �سنوياً مع
�أن طلبات الطباعة املبدئية لكل كتاب �صغرية
ال تتجاوز  5000ن�سخة� ،إال �أن��ه يعو�ض ذلك
النق�ص من خالل ن�شر كتب عن ال�ش�ؤون الداخلية،
والكتب الثقافية املرجعية ،وكتب الطبخ احلائزة

على جوائز حملية وعاملية ،ال�ستدامة قدرات دار
“�إنرتلينك” للن�شر.
وقال مي�شيل م�ش ّبك“ :ا�ستطاعت دار �إنرتلينك
للن�شر -رغ ��م �أن �ه��ا تعترب ��ص�غ�يرة� -أن تر�سيخ
مكانتها وتعزيز قدرتها على اال�ستجابة ال�سريعة
ل�ل��أح ��داث و امل �ت �غ�يرات يف ال �� �س��وق ،ح�ي��ث نقوم
بت�سويق كتبنا اع �ت �م��اداً ع�ل��ى ال��دع��اي��ة املجانية
ل�ضمان موا�صلة جناحنا ،كما نحر�ص على �إر�سال
ع ��دد ك�ب�ير م��ن ال�ن���س��خ �إىل م�ق� ّي�م��ي ومراجعي
الكتب ،واملجالت الأكادميية ،وال�صحف واملجالت،
واملدونني ومتاجر الكتب ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور
امل ��ؤمت��رات وم�ع��ار���ض ال�ك�ت��ب ،ف���ض� ً
لا ع��ن تلبية
الطلبات عرب الربيد ،والت�سويق عرب الإنرتنت
م��ن خ�ل�ال ال��ر��س��ائ��ل الإخ �ب��اري��ة الإلكرتونية،
وامل� ��دون� ��ات ،وم �ن �� �ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
والربيد الإلكرتوين».
و�أ�ضاف“ :دور الن�شر امل�ستقلة ال�صغرية مثل دار
�إنرتلينك للن�شر ه��ي ال��رائ��دة يف جم��ال الكتب
املرتجمة ،لأنها ت�سهم يف النمو التدريجي للأدب
امل�ترج��م ،وتنجح بتحقيق ال�ه��دف ال�ساعي ملنح
ال�ق��راء جتربة عاملية حقيقية ،وت�ع��زز معارفهم

«وجوه و�أمكنة»� ..صوماىل يكتب
عن ما�ضى بلده وم�ستقبله
نلقى ال�ضوء على كتاب “وجوه و�أمكنة و�صراع ب��ال���ص��وم��ال ،وال �ك �ت��اب ع �ب��ارة ع��ن ت ��أم�ل�ات يف من حالة الت�أزم ال�سيا�سى.
الأجنحة يف ال�صومال” لـ الدكتور عبد الفتاح ال�سيا�سة والثقافة ال�صومالية.
وي�ضيف “قد يتفق معى القارئ يف كثري مما
نور �أحمد �أ�شكر،
وج��اء يف مقدمة ال�ك�ت��اب “�أنه حتليل للواقع طرحت يف الكتاب من ر�ؤى و�أفكار وقد يختلف
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة والإع �ل��ام ب��والي��ة ب��ون��ت الند ال�صوماىل وتقدمي حلول ومقرتاحات للخروج م�ع��ى ال �ك �ث�يرون فيما ذه�ب��ت �إل �ي��ه ،وه ��ذه هي
طبيعة الب�شر ،وامل ��راد م��ن ه��ذا الكتاب ه��و �أن
يحقق القيمة املرجوة منه،
التي تتمثل يف �أن يخلق �أجواء منا�سبة لتالقح
ال � ��ر�ؤى والأف � �ك ��ار ،فلي�ست ال �غ��اي��ة ه��و ح�شد
الت�أييد� ،إمنا الهدف هو نقا�ش مثمر ومفيد.
وجوه و�أمكنه
وي ��أت��ي ال�ك�ت��اب يف ث�لاث��ة �أب� ��واب ،ال �ب��اب الأول
بعنوان ق�ضايا �سيا�سية ويتحدث عن املركزية
م �ق��اب��ل ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة ،وال � �� � �س� ��ودان والعمق
اال�سرتاتيجى لل�صومال،
وال�ب��اب الثانى ��ش��ؤون ثقافية عن عمان �أر�ض
املحبة وال�سالم واللغة ال�صومالية وحرا�سها،
و�سياحة يف قرية �صومالية،
�أم��ا الباب الثالث �شخ�صيات م��ؤث��رة فيتناول
�شخ�صيات مثل تعرف عليها الكاتب يف حياته.
وت��أت��ى �أهمية الكتاب يف ت�سليط ال�ضوء على
كثري من الق�ضايا املغيبة عن القارئ العربى
ح��ول ال���ش��أن ال�صوماىل ،ليبدد تلك ال�صورة
النمطية عن ال�صومال �أر�ضا و�شعبا وتاريخا،
فنحن ال نعرف عن ال�صومال �شيئا �سوى انه
بلد غارق يف احل��روب والأزم��ات ،لكن ال نعرف
كيف قهر هذا البلد احلرب وحاول اخلروج من
هذه امل�شكالت .وامل�ؤلف حا�صل على الدكتوراه
يف الإع�لام وك��ان مديرا للإذاعة والتليفزيون
ثم وزي��ر دول��ة بحكومة بونت الند وهو خريج
املدر�سة امل�صرية بال�صومال.

باملكان وتاريخه وثقافته وعامله الأدبي».
م��ن جهتها� ،سلطت فاطمة عبا�س ال�ت��ي �شغلت
�سابقاً من�صب رئي�س ق�سم العالقات اخلارجية
وال�ت�رج �م��ة يف “دار ن� ��ون ل�ل�ن���ش��ر والتوزيع”
بالقاهرة ،ال�ضوء على نق�ص اال�ستثمار يف البنية
التحتية لتلبية احتياجات �صناعة الرتجمة يف

جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ونق�ص
برامج الرتجمة امل�ستدامة ،وقالت�“ :أعاقت هذه
العوامل تطوير �صناعة الرتجمة العربية� ،إال �أن
ع��دداً من املبادرات الرائدة ،مثل �صندوق منحة
الرتجمة التابع ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
 ،جن�ح��ت بامل�ساهمة يف تغيري ه��ذا ال��واق��ع من

خالل �سعيها لإزالة العقبات التي تواجه تطوير
هذه ال�صناعة».و�أكدت فاطمة عبا�س �أن مواكبة
التوجهات اجلديدة مثل تلبية طلب ال�شباب على
الكتب ال�صوتية وال��رواي��ات امل���ص��ورة ،ميكن �أن
يغري جمريات �سوق الرتجمة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.

التفكري النقدى واخلطاب الأدبي جدلية الرتاث
واملعا�صرة عند جابر ع�صفور للدكتور حممد زيدان
�صدر حديثا عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب بالكثري م��ن امل�ف��اه�ي��م ال�ف�ك��ري��ة ال�ت��ى بدورها
برئا�سة الدكتور هيثم احلاج على كتاب بعنوان ت �� �ص �ل��ح م ��دخ�ل�ا م �ه �م��ا م ��ن م ��داخ ��ل ال � ��ر�ؤى
“التفكري ال�ن�ق��دى واخل �ط��اب الأدب ��ى جدلية الإبداعية للواقع.
الرتاث واملعا�صرة عند جابر ع�صفور” للدكتور
حممد زيدان.
التفكري النقدي
يقول الكتاب �أ�صبح الن�ص النقدى املعا�صر يف وال �ن ����ص ال �ن �ق��دى ي�ع��د وث�ي�ق��ة �إب��داع �ي��ة ملكان
ح��اج��ة ما�سة �إىل التعامل معه على �أن��ه ن�ص وزم��ان معينني يرتبطان بالذات وباملالب�سات
يك�شف م�ستويات عدة للواقع الإبداعى واملعرفة ،التاريخية واالجتماعية والإن�سانية ب�صفة عامة
وذلك لأنه يت�ضمن �أبعادا كثرية تت�صل باملبدع ويكثف العالقات الناجتة عن وجود املبدع و�أثر
الأول ،الن�ص الأدبى،
ه��ذه العالقات على م�ستويات الن�ص اللغوية
واملبدع الثانى ،الن�ص النقدى ،ويعد التجاوب والفكرية ومن ثم اال�ستجابات التى ميكن �أن
احل � ��ادث ب�ي�ن�ه�م��ا مب �ث��اب��ة واق� ��ع ث��ال��ث ميدنا حت��دث م��ن وج��ود ه��ذه الن�صو�ص ل��دى املبدع

يف حالــــة النظــــر �إىل النـــ�ص بـــــعد االنتهــــــاء
م��ن كتـــــــابته و�إل�ـ�ـ�ـ��ى املتلــــــقى وا�ستجــــاباته
وحدودها.
وينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل خم�سة ف���ص��ول يتناول
الف�صل الأول منها حمددات التفكري النقدي،
وال �ف �� �ص��ل ال �ث��ان��ى �آل� �ي ��ات ال �ت �ف �ك�ير النقدي،
والف�صل الثالث يتحدث عن الوعى بالنظرية
يف كتاب قراءة النقد الأدبى،
و�أم��ا الف�صل ال��راب��ع فيتناول الوعى بالواقع
والن�ص يف خطاب زمن الرواية ،و�أخريا الف�صل
اخلام�س يتحدث نقد الن�ص يف كتاب مواجهة
الإرهاب.
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�س�أتفرغ لل�سينما بعد انتهائي من "زحمة الدراما"

نور اللبنانية :دوري يف (جمال احلرمي)
�صعب ومركب للغاية
ت�شارك الفنانة نور اللبنانية ،فى بطولة م�سل�سل "جمال احلرمي" ،والذى متكن مع عر�ض �أوىل حلقاته بت�صدر تريند م�ؤ�شر حمركات
البحث على جوجل ومواقع التوا�صل االجتماعى ،وفى هذا احلوار ،ك�شفت "نور" عن �صعوباتها بالعمل ،و�أبرز حتدياتها وعالقتها
بالعامل الآخر وال�سحر الأ�سود ،وعما �إذا كانت تعر�ضت له من قبل �أم ال ،وتفا�صيل �آخرى:
• هل توقعتِ النجاح الكبري مل�سل�سل "جمال احلرمي"
وت�صدره لرتيند حمركات البحث ب�صفة م�ستمرة؟
 "ب�صراحة كان نف�سي" ،ولكني مل �أتوقعه لأنني كنت�أخ�شى ردود �أفعال اجلمهور ،و�سعيدة لتفاعلهم القوي
من امل�سل�سل و�أحداثه ومن عدة دول عربية لي�س م�صر
فقط.
• وما الذى جذبك للم�شاركة به؟
 ع�ن��دم��ا ق� ��ر�أت ال� ��دور ت �ف��اج ��أت لأن ��ه ب��ال�ن���س�ب��ة ىلمو�ضوع مزعج ومخُ يف وال �أري��د �أن �أعلم عنه �شىء؛
ولكن بعدها تراجعت ور�أيت �أن �أخو�ض التجربة وما
الر�سالة املُ��راد تو�صيلها من خالل امل�سل�سل حتم�ست
وخا�صة بعد قراءة  45حلقة ،باال�ضافة لأنه يت�ضمن
بع�ض الأحداث احلقيقية.
• ظ�ه��رتِ خ�لال الأح ��داث ب�شخ�صيتني ..حدثينا
عنهم؟
ولكني مل �أح�ضر
 بالفعل ،ك��ان �أم��ر لي�س بال�سهل،ّ
ل�ل�م���ش��اع��ر احل �� �س �ي��ة واالن� �ف� �ع ��االت ال �ت��ي ت�ضمنتها
ال�شخ�صتني مثل "اخل�ضة والت�شنجات" ،ومل �أكن
�أع�ل��م م��ا ال��ذى ُت��ري��ده امل�خ��رج��ة م�ن��ال ال�صيفي من
تلك ال�شخ�صيتني ،ف�شخ�صية (�صفية 9وال�ت��ى يتم
تناولها يف زمن �آخ��ر ،كانت روحا متوارثة و�أردت من
خاللها تو�صيل ر�سالة ب�أهمية العلم والتطور والطب
النف�سي.
• وماذا عن عالقتك بهذا العامل الآخر؟
 ال يهمني ،و�أن��زع��ج منه �أك�ث�ر م��ن ك��ون��ه ي�صيبنىب ��اخل ��وف ،ول �ك �ن��ه حت ��دي ك �ب�ير ب��ال�ن���س�ب��ة يل لأنني
مل �أق��دم ه��ذه النوعية م��ن قبل ،و�أ�ؤم ��ن ب��وج��ود اهلل
�سبحانه وتعاىل وال �أحتاج ل�شيء �آخر يحميني.
• ه ��ل ج �ل �� �س��تِ م ��ع �أح � ��د ال ��دج ��ال�ي�ن للتح�ضري
لل�شخ�صية؟
 اطال ًقا ،مل �أجل�س معهم �أو ا�ستمع ملن حدث معهمذل��ك ال�سحر الأ� �س��ود؛ ف�ق��ط اكتفيت ب �ق��راءة الورق
وبد�أت يف الت�صوير بعدها ب�أ�سبوع ،وا�ستغرق � 5شهور
متوا�صلة.
• هل �أرهقك "جمال احلرمي"؟
 بالطبع ،لأننى دخلت الت�صوير منذ � 5شهور وب�شكلمتوا�صل ،ومل يكن هناك �إجازات �سوى �أيامًا معدودة
على �أ�صابع اليد ،فقد "دخلت مفرمة غري طبيعية".
• ماذا لو وقعت نور �ضحية لل�سحر؟
 �ضاحكة" ،بالن�سة ايل اخاف جدا من هذا االمر..• بر�أيك ..هل امتداد الأحداث لـ  45حلقة ميكن
�أن يٌ�صيب امل�شاهد بامللل؟
 عندما قر�أت ال�سيناريو ،وجدت �أنه مليء بالت�شويقوالإث��ارة الذي �سيجعل اجلمهور دائم ال�شغف ملعرفة
باقي الأحداث.
• ه ��ل واج � �ه ��تِ � �ص �ع��وب��ات وحت ��دي ��ات يف "جمال
احلرمي"؟
 بالطبع ،ه��و دور �صعب وم��رك��ب للغاية ،وواجهتب��ه حت��دي��ات كثرية وال ميكن ح�صرها ولكني �أتذكر
م�شهد جذب ال�شيطان يل بقوة ومنعي من االم�ساك
ب��امل���ص�ح��ف ف �ق��د ب�ك�ي��ت ب �� �ش��دة الن��دم��اج��ي ال�شديد
ورغبتي يف التغلب على ال�شيطان ،وظهرت تعبريات
وج �ه��ي ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وب�ع��دم��ا ا�ستيقظت وج ��دت بع�ض
الرتاب يف يدي ما جعلني �أ�شعر ان ما حدث حقيقة،
�أما عن ال�صعوبات فكان ب�سبب االجراءات االحرتازية
ل�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وااله �ت �م��ام بالتعقيم ب�ك��ل وقت،

م��ع االح�ت�ك��اك بالكثريين م��ن العاملني يف امل�سل�سل
باال�ضافة لـ"و�سو�سة" ،التعقيم اجل�ي��د م��ن عدمه،
ولكن �سرت اهلل هو من ينجينا.
• وهل متكنتِ من اخل��روج من هذه ال�شخ�صية �أم
تعلقت بكِ ؟
 بف�ضل اهلل ،ا�ستطعت اخلروج منها ،ولكني ت�أثرت بهايف وقتها ،لأنني لو احتفظت بكل �شخ�صية �أج�سدها يف
حياتي �س�أنتهي.
• ب� ��ر�أي� ��ك م ��ا ال��ر� �س��ال��ة ال �ت ��ى ي�ح�م�ل�ه��ا "جمال
احلرمي"؟
 العديد من الر�سائل من بينها� ،أال يفقد االن�سانثقته باهلل ،مهما بلغت �ضغوطه النف�سية وم�شكالته،
فجميعنا مي��ر مب�شكالت و�سقطات وال ميكن لأحد
�أن يحكم على غريه ،باال�ضافة لأهمية �إدارك الطب
النف�سى والعلم و�أن كل احلاالت التي متر بهذه الأزمة
لي�س جميعهم مت �سحرهم ،فهناك بع�ض الأمرا�ض
النف�سية التي ت�ؤدي ب�صاحبها خلياالت م�ؤذية نف�سية،
وي�ج��ب �أن ي��وق��ن االن���س��ان ب��وج��ود اهلل مهما بلغت
م�شكالته ،وال يجب ال�سري يف هذا الطريق وخا�صة
�أن اهلل ح��ذرن��ا م�ن��ه ،ول�ك��ن يف ال�ن�ه��اي��ة ه��ي ح�سب
معتقدات كل �شخ�ص.
• مباذا ت�صفني جتربتك فى م�سل�سل "جمال
احلرمي"؟
 "ال�صعبة واملمتعة" ،فقد علمتنى الكثري،ربا وواقعية و�أكرث جر�أة
جعلتني �أكرث �ص ً
يف الظهور مب�شاهد دون �أي "ميك �آب"
��س��وى "الكحل" للتميز ب ��أن �شخ�صية
"�صفية" كانت يف ع�صر قدمي ،ولكني
ك �ن��ت �أغ �� �س��ل وج �ه ��ي ق �ب��ل الت�صوير،
فجعلني �أحترر من القيود با�ستمتاع.
• ف��ى ال �ف�ترة الأخ�ي��رة مت ت�سليط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ق���ض�ي��ة ب�شكل
كبري � ..أمل تخ�شى من املقارنة؟
 على العك�س ،فلي�ست كل الأعمالت�شبه بع�ضها ح�ت��ى و�إن اجتمعت
الق�صة والتيمة امل�شرتكة بينهما،
ويف ال �ن �ه��اي��ة �أ� �ش �خ��ا���ص يقومون
ب �ت �ج �� �س��دي �ه��ا بطريقة
خم� �ت� �ل� �ف ��ة وب� �ع�ي�ن
خمرج خمتلف؛
ل� ��ذا مل �أت ��اب ��ع
�أح � � � � �دَا منهم
ومل �أخ� ��� �ش ��ى
تلك املقارنة.
• ت �� �ش��ارك�ين فى
امل��و��س��م الرم�ضانى
امل� � �ق� � �ب � ��ل م � � ��ن خ �ل��ال
م �� �س �ل �� �س��ل (�� �ض ��ل راج � � ��ل) مع
الفنان يا�سر جالل  ..حدثينا عنه؟
 بالفعل ،هي كالكيت للمرة الثانية مع الفنانيا�سر ج�لال بعد م�سل�سل "رحيم" ،وم�سل�سل "�ضل
راجل"� ،أج���س��د م��ن خ�لال��ه �شخ�صية "ملك" وهي
طبيبة ب�شرية وتعمل ب�أحد امل�ست�شفيات.
• من الذى تتمنني جت�سيد ق�صته يف عمل فني؟
 مى زي��ادة ،لأنها منوذج رائع للتحدي والكفاح فهيلبنانية عا�شت يف م�صر وعملت بجهد حتى غريت
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�صورة امل��راة العربية ،وعا�شت وماتت وحيدة بالرغم عالمة فارقة يف م�شوارك الفني؟
م��ن ال�ع��دي��د م��ن ق�ص�ص احل��ب ال�ت��ي عاي�شتها ،ومل  -فيلم "مالكي ا�سكندرية" ،لأن ظروفه كانت خا�صة
يتطرق احد لها يف الأعمال الفنية ،باال�ضافة لأنها وج�سدت خالله �شخ�صية جريئة وم�ت�ح��ررة ،وجنح
مل تكن ممثلة �أو مطربة ،ف�س�أكون متحررة يف �أداء جناح كبري حتى �إىل الآن.
• وماذا عن ال�سينما؟
�شخ�صيتها.
 ال يوجد حال ًيا ب�سبب "زحمة الدراما" ،و�س�أتفرغ• و�أي من الأعمال
لها بعد ذلك.
ال �ت��ى �شاركت
• و�أخ� �ي � ً�را  ..م ��ا م���ص�ير م���س�ل���س��ل "عمر
ب� �ه ��ا ك��ان��ت
الناجي"؟
الت� � � � ��زال
 �صورنا منه بع�ض الأيام ،وتوقف ليتما�ستئنافه بعد املو�سم الرم�ضاين،
وه� ��و م ��ن ب �ط��ول��ة �أم �ي��ر ك� ��رارة
واخ � ��راج ب�ي�تر م�ي�م��ي ،و�سيتم
عر�ضه عرب من�صة watch
 ، itوه� � ��و م � �ك ��ون م� ��ن 8
حلقات.

عمرو يو�سف« :امللك
�أحم�س» ...جتربة فريدة
ت�ستحق املخاطرة
اع�ت�بر ال�ف�ن��ان امل���ص��ري ع�م��رو يو�سف �أن م�سل�سله اجل��دي��د ال��ذي يحمل
ا�سم «امل�ل��ك �أح�م����س» ،عمل �ضخم وكبري ويحتاج �إىل امل�خ��اط��رة وخو�ض
التجربة ،خ�صو�صاً �أن �أرك��ان العمل جميعها متكاملة ،ب��دءاً من الرواية
امل� ��أخ ��وذ م�ن�ه��ا «ك �ف��اح ط�ي�ب��ة» ل�ل�ك��ات��ب ال��راح��ل جن�ي��ب حم �ف��وظ ،م ��روراً
ب��الإن �ت��اج ،ال��ذي ت�ق��وم ب��ه �شركة �سيرنجي وال�ت��ي ق��ام��ت بو�ضع ميزانية
�ضخمة وال�سيناريو واحل��وار الذي يقوده ال�شقيقان خالد و�شريين دياب
ب�أ�سلوب �سل�س ومو�ضوعي للغاية ،و�صو ًال �إىل قيمة املخرج ح�سني املنباوي.
و�أ�ضاف �أن العمل «يتناول ق�صة الفرعون �أحم�س وحتريره جلنوب و�شمال
م�صر وطرد الهك�سو�س من طيبة ،وهو برمته يتطرق �إىل حقبة تاريخية
ومو�ضوع مل يقدم من قبل» ،الفتاً �إىل «�أن��ه يوا�صل حالياً الت�صوير يف
ال�صحراء ،حيث م�شاهد احلرب بينه وبني الهك�سو�س والتي حتتاج �إىل خيل
وعربات فرعونية وغريها من الديكور الفرعوين الذي �س ُيبهر امل�شاهدين
�أثناء العر�ض».

بيومى ف�ؤاد ير�صد مكاف�أة كبرية ملن يجد حممد �إمام فى "النمر"
ر�صد النجم الكوميدى بيومى ف�ؤاد مكاف�أة مالية كبرية ملن يجد النجم حممد �إمام فى �أحداث م�سل�سل "النمر" ،املقرر عر�ضه فى مو�سم �شهر رم�ضان املقبل ،بعد ما �سرق الذهب من حمله،
خا�صة و�أن هناك عداوة بينه وبني بطل العمل ب�سبب هنا الزاهد ،حيث تكثف خمرجة العمل �شريين عادل عدد �ساعات الت�صوير يومي ًا لالنتهاء من ت�صوير احللقات الأوىل.
وفى ال�سياق ذاته ،ك�شفت �شركة �سيرنجى املنتجة للعمل،
عن البو�سرت الر�سمي للم�سل�سل ،الذى ظهر حممد �إمام
من خالله ملثماً ب�شكل مميز ،ووراءه دراجة بخارية ،مما
يدل على الإثارة والت�شويق يف �أحداث امل�سل�سل ،الذى يعد
من �أهم م�سل�سالت املو�سم الدرامى املقبل .
وت��دور �أح ��داث م�سل�سل "النمر" ح��ول جت��ارة و�صناعة
الذهب فى ال�صاغة ،وال�صراعات التى يدخل فيها كبار
جتار ال�صاغة طم ًعا من كل �شخ�ص فيهم ب�أن يظل الأول
والأك �ب�ر ف��ى ��س��وق ال���ص��اغ��ة ط ��وال ال��وق��ت وال يناف�سه
�أحد ،وامل�سل�سل من ت�أليف حممد �صالح العزب ،و�إخراج
�شريين عادل ،و�إنتاج �شركة �سيرنجى.
م�سل�سل "النمر" ب�ط��ول��ة حم�م��د �إم ��ام وه �ن��ا الزاهد،
نرمني الفقى ،حممد ري��ا���ض� ،أحمد عبد اهلل حممود،
بيومى ف�ؤاد و�أحمد خالد �صالح ،عالء مر�سى وعدد �آخر
من الفنانني ال�شباب ،كما ك�شفت �شركة �سيرنجى عن
البو�سرت الدعائى للعمل ،وظهر حممد �إمام بطل العمل
ملثماً ويرتدى �شنطة مليئة بالدهب.
من ناحية �أخ��رى ي�شارك بيومى ف ��ؤاد فى بطولة فيلم
"ماما حامل" �أم� ��ام ال�ن�ج�م��ة ل�ي�ل��ى ع �ل��وى وحمدى
املريغنى وحم�م��د ��س�لام و�آخ��ري��ن ،ت�أليف ل ��ؤى ال�سيد
و�إخ ��راج حم�م��ود ك��رمي ،وتظهر فيه ليلى ع�ل��وى بدور
�سيدة متزوجة من بيومى ف�ؤاد ولديها ابنان هما حمدى
املريغنى وحممد �سالم ،وي�شارك فى البطولة حممد

للنجم حمادة هالل املقرر �أن يناف�س به فى مو�سم �شهر
ثروت ،نان�سى �صالح وهدى املفتى و�سامى مغاورى.
وفى �سياق �أخر اعتذر بيومى ف�ؤاد عن م�سل�سل "املداح" ،رم�ضان ،الن�شغاله فى �أعمال �أخرى.
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ن�سرع عملية التمثيل الغذائي؟
كيف ّ

ك�شف خرباء التغذية الأمريكيون ،الطرق الفعالة التي ت�ساعد على ت�سريع
عملية التمثيل الغذائي.
وي�شري م��وق��ع � ،Healthإىل �أن ال��دك�ت��ورة �ألي�سا رام���س��ي� ،أخ�صائية
التغذية ،تن�صح مبمار�سة مت��اري��ن ريا�ضية مكثفة م��رت�ين �أو ث�لاث��ا يف
الأ��س�ب��وع ،وك��ذل��ك �إ��ض��اف��ة م��واد غذائية غنية بالربوتينات �إىل النظام
الغذائي :اللحوم والبي�ض والأ�سماك والبقول وال��زب��ادي .فقد �أظهرت
نتائج ال��درا� �س��ات العلمية� ،أن اجل�سم يح�صل ب�سهولة على ال�سعرات
احلرارية من الربوتينات مقارنة بالدهون والكربوهيدرات ،وهذا بالتايل
ي�سرع عملية التمثيل الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل �أن الربوتينات تخلق �شعورا
بال�شبع لفرتة طويلة.
وم��ن جانبها ت�ؤكد الدكتورة كا�سي بيورك ،على �أن االمتناع نهائيا عن
تناول الطعام قبل النوم �أمر غري �صحيح .وتقول "�إن تناول وجبة خفيفة
قبل النوم ،ي�ساعد على ت�سريع عملية التمثيل الغذائي ،ويحافظ على

م�ستوى ال�سكر يف الدم ،ما ي�سمح للبنكريا�س ب�إفراز هرمون الغلوكاغون
 ،Glucagonالذي ي�ساهم يف حرق الدهون".
وتن�صح بيورك ،بعدم احت�ساب ال�سعرات احلرارية ،وتقول "يعتقد النا�س
عادة �أن حتديد ال�سعرات احلرارية ،ي�ساعد على ت�سريع عملية التمثيل
الغذائي .بيد ان هذا غري �صحيح .لأن ال�سعرة ،هي طاقة تغذي اجل�سم
وت�ساعد عملية التمثيل الغذائي .ف�إذا تناولنا كمية طعام قليلة ،ف�سوف
ن�شعر بالتعب واجلوع .و�إذا تناولنا مواد غذائية بروتينية وغري د�سمة مثل
ال�سمك �أو اللحم� ،أو غنية بالدهون املفيدة مثل �أفوكادو وزيت الزيتون
وزيت اللوز ،مع كمية جيدة من الفواكه واخل�ضروات ،ف�إنها �ستوفر لنا
�سعرات حرارية عالية اجلودة ،ما �سي�ساعد عملية التمثيل الغذائي على
العمل ب�صورة مثالية وحرق ال�سعرات احلرارية ولي�س تخزينها".
ويتفق خرباء التغذية ،على �ضرورة احلركة واحل�صول على ق�سط كاف
من النوم والراحة .لأن قلة الراحة "كارثية للج�سم".

عالمات تدل على وجود ح�سا�سية جتاه الكافيني

�إذا ت�سبب فنجان واحد من القهوة يف �شعورك بالتوتر �أو االرتعا�ش �أو القلق،
فقد يكون لديك ح�سا�سية جتاه الكافيني.
وميكن �أن تنتج ح�سا�سية الكافيني عن عوامل مثل الوراثة واحلمل .وعلى
الرغم من �أنها لي�ست خطرية يف العادة� ،إال �أنها قد تكون مزعجة وغري
مريحة.

فوائد الكرز

فهم ح�سا�سية الكافيني:
حت��دث ح�سا�سية الكافيني عندما ت�شعر بت�أثري الكافيني ب�سرعة �أو عند
ا�ستهالك القليل جدا.
وي�ق��ول م��ورغ�ين ك�ل�ير ،اخت�صا�صي تغذية يف :Sprint Kitchen
"احل�سا�سية جتاه الكافيني ميكن �أن جتعل النا�س ي�شعرون ب�آثار الكافيني
ب�شكل مكثف �أكرث من �أي �شخ�ص �أقل ح�سا�سية .وبالن�سبة لبع�ض النا�س،
فقد يبدو فنجان واحد من القهوة وك�أنه ثالثة �أو �أربعة فناجني".
وتعد الوراثة �أحد الأ�سباب الرئي�سية حل�سا�سية الكافيني .وهناك �إنزمي يف
الكبد م�س�ؤول عن  95%من ا�ستقالب اجل�سم للكافيني .ويوجد نوعان
م��ن ه��ذا الإن ��زمي ،وق��د تقوم ن��اق�لات ن�سخة واح��دة با�ستقالب الكافيني
ب�شكل �أبط�أ ،وبالتايل تعاين من �آثاره لفرتة �أطول.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،ق��د ي�ك��ون م��ن ال�سهل على امل�ستقبالت يف الدماغ
االلت�صاق بجزيئات الكافيني ،كما تقول جينا ليبهارت رود���س ،احلا�صلة
على الدكتوراه ،وهي �أي�ضا ممر�ضة يف .Nurse Together

وجدت درا�سة حديثة �أن تناول ع�صري الكرز الطبيعى ي�ساعد ب�شكل كبري
يف خف�ض �ضغط الدم املرتفع .وقالت الدرا�سة �إن الأ�شخا�ص الذين تناولوا
 60ملم من ع�صري الكرز املركز بعد تخفيفه باملاء وجدوا �أن �ضغطهم
قد انخف�ض بن�سبة �سبعة باملئة يف غ�ضون ثالث �ساعات .وكان هذا كافياً
خلف�ض خطر اال�صابة ب�سكتة دماغية بن�سبة  38باملئة �أو مر�ض القلب
بن�سبة  23باملئة.
وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�سيل الربيطانية �إن
لع�صري الكرز ت�أثري م�شابه لت�أثري الأدوي��ة امل�ضادة الرتفاع �ضغط الدم.
وع��زا ال�ب��اح�ث��ون ذل��ك �إىل غنى ال�ك��رز ب��الأح�م��ا���ض الفينولية -حام�ض
الكافيك وحام�ض فانيليت�ش -وهي من م�ضادات الأك�سدة الطبيعية.

�أعرا�ض ح�سا�سية الكافيني:
ترتاوح عالمات ح�سا�سية الكافيني من تهيج طفيف �إىل تطورات خطرية.
ووفقا لرواد�س ،ت�شمل �أعرا�ض ح�سا�سية الكافيني ما يلي� :صداع الر�أ�س،
والأرق ،وت�سارع �ضربات القلب �أو ارتفاعها ،والقلق ،والتوتر.
ويف ح�ين �أن معظم ه��ذه ال�ع�لام��ات غ�ير ��ض��ارة� ،إال �أن��ه عندما ت�صاحب
�أعرا�ض مثل ت�سارع �ضربات القلب حاالت �صحية مثل مر�ض قلبي ،فيمكن
�أن تكون خطرية.

• م��ن �أم���را����ض احل��ج��ر ال�صحي وب���اء (احلمى
ال�صفراء) ،فلماذا ي�سمى بهذا اال�سم ؟
ي�سبب احلمى ال�صفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�ض ،و�إذا
�أ�صيب الإن�سان بهذه اجلراثيم ف�إنها ت�ؤثر على كبده فيدمر خالياه
في�صاب الإن�سان باال�صفرار وي�صبح مثل امل�صاب بالريقان.

• كم يبلغ حجم اخللية يف �أوليات اخلليه؟
من � 0.1إىل  0.5ميكرومرت يف املتو�سط

• نبتة تنموا اىل ارتفاع ثمانني �سنتمرتا اوراقها
م�سننة واالزهار متزاحمة عند العقد والثمرة م�سننة
امل�صاريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
ار�شية ال�ساق البي�ضاء

الدكتورة كات �ساندرز تلقي حما�ضرة �أوىل يف علم الت�شريح ال�سريري يف كلية الطب يف هال يورك عن بعد
لطالبها من مكتبها يف احلرم اجلامعي� ،شمال �إجنلرتا .ا ف ب

هل ميكنك التخل�ص من ح�سا�سية الكافيني؟
تعتمد الإجابة ع ّما �إذا كان ب�إمكانك التخل�ص من ح�سا�سية الكافيني �أم ال
على �سبب ذلك.
ويقول كلري�" :إذا كان �سببها وراثيا ،فال توجد طريقة لتغيري ح�سا�سية
الكافيني .و�أحيانا ي�ؤدي تناول الكافيني ب�شكل ثابت �إىل جعل اجل�سم �أكرث
حتمال للكافيني .ومعظم الأدلة على هذا الأمر غري م�ؤكدة ،لكن العديد
من النا�س �أبلغوا عن زيادة يف التحمل مع زيادة ا�ستخدام الكافيني".
ومع ذلك� ،إذا كنت تعاين من �آثار جانبية خطرية للكافيني ،ف�إن حماولة
الدفع �إىل حتمل الكافيني قد تكون خطرية.
ويقول كلري" :يو�صى بالتجنب �إذا كانت هناك �آث��ار �صحية �أخ��رى مثل
ارتفاع �ضغط الدم �أو القلق .ويو�صى با�ستخدام الكافيني �إىل حد كبري على
�أ�سا�س فردي".
و�إذا كنت تعاين من ح�سا�سية جتاه الكافيني ،فعليك �أي�ضا جتنب الأطعمة
التي حتتوي على الكافيني .وعلى الرغم من عدم ذكر حمتوى الكافيني
يف كثري من الأحيان على املل�صق� ،إال �أن البحث ال�سريع عن �أطعمة معينة
يجب �أن يوفر لك املعلومة املطلوبة.

• االن�سان البدائي كان يعالج اجلراح بالعفن الذي ينمو على اال�شجار قبل اكت�شاف البن�سلني باالف ال�سنني .
• احلوت االزرق الذي هو اكرب احليوانات يف العامل ميلك اي�ضا االع�ضاء االكرث ثقال  :يزن قلبه  450كيلو
غراما  ،ورئتاه  1000كيلو غراما  ،ووزن فقراته �سبعة اطنان �أي ماي�ساوي وزن ع�شر بقرات كاملة النمو .
ويزن ل�سانه ثالثة اطنان �أي مايعادل وزن خم�سني رجال. .
• هل تعلم �أن �أكرب دولة يف العامل قاطبة هي جمهورية رو�سيا الدميقراطية �إذ تبلغ م�ساحتها 17,075,400
كم.2
• هل تعلم �أن �أطول نهر يف العامل هو نهر النيل ،و�أما �أغزر نهر يف العامل فهو نهر امل�سي�سيبي .يليه نهر
الأمازون.
• هل تعلم �أن �أ�صغر بلد عربي من حيث امل�ساحة هو البحرين فتبلغ م�ساحته  692كم.2
• هل تعلم �أن نهر العا�صي يف لبنان �سمي بهذا الإ�سم لأنه يجري من اجلنوب �إىل ال�شمال بعك�س معظم
الأنهار .
َ
• هل تعلم �أن البحر الأحمر �سمي بهذا اال�سم نظرا لوجود �أع�شاب وطحالب ملونة بلون �أحمر تطفو على
�سطح مياهه.
• هل تعلم �أن اجلبال هي امل�سئولة عن حفظ توازن الأر�ض .
• هل تعلم �أن املخلفات الناجتة عن ه�ضم �أوراق ال�شجر التي ت�أكلها الديدان تعترب �سماداً جيداً للرتبة
و �أن الديدان ت�ستطيع �أن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة �أ�شهر من الأوراق التي التهمتها
خالل عام تقريباً.
• هل تعلم �أن �أطول احل�شرات عمراً من ف�صيلة اخلناف�س حتمل ا�سم ـ اخلنف�ساء الرائعة ـ �إذ �أن حتولها من
طور الريقة �إىل طور العذراء فقط يحتاج �إىل � 47سنة كاملة.

جحا بائع احلظ
اراد جحا ان يتاجر يف �شيئ جديد مل يتاجر فيه احد ..فعمل تاجرا للحظ .
نعم جل�س على قارعة الطريق وقد افرت�ش امامه بع�ض علب الكارتون التي لفت بعناية علب �صغرية وعلب
كبرية واخذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
فمر عليه جمموعة من النا�س وقفوا يتهام�سون ..فقال احدهم :علبة �صغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟
فقال جحا :نعم ..لذلك فانها جتارة احلظ .
فاقرتب احدهم وقال :لك دينار ،فاعطني علبة.
فقال له :اخرت انت وحظك ،فاختار الرجل علبة �صغرية وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�ساوي  3دينار،
ففرح لذلك ،فانده�ش النا�س واقرتبوا واخ��ذ كل منهم ي�شرتي علبة ،وب�سرعة انتهت العلب جمعيا ..وقام
جحا وم�شى تاركا النا�س كل منهم يفتح علبته ب�سرية تامة حتى يفرح مبا فيها ،وبالطبع هناك من فرح قليال
وهناك من خ�سر الدينار ..لكن جحا ك�سب كثريا.
وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�شكوا جحا �إىل القا�ضي مما فعله جحا نادي القا�ضي على جحا و�س�أله :ملا
فعلت ذلك ..فقال جحا  ..عفوا انها جت��ارة احلظ وان��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذا حظه وان��ا مل
�أ�ضحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم� ..ضحك القا�ضي وقال :بالفعل هو مل يجربكم على ال�شراء ومل
يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ال يعمل بائع حظ مرة ثانية .

