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ع�شو�ئية مو�عيد تناول �لوجبات �ليومية.. �أخطر مما تتوقع
يف درا�سة اأجريت على جمموعة من البالغني يف الواليات املتحدة فوق 
�سن االأربعني، كان تناول وجبة واحدة فقط يف اليوم مرتبطا بارتفاع 
ال��وف��ي��ات ب�سكل ع���ام. ارت��ب��ط تخطي وج��ب��ة االإف��ط��ار بزيادة  خم��اط��ر 
خماطر الوفاة ب�سبب اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية، بينما ارتبط 
الناجمة عن جميع  الع�ساء بزيادة خماطر الوفيات  اأو  الغداء  تخطي 

االأ�سباب، مبا يف ذلك ارتفاع خماطر االأمرا�ض القلبية الوعائية.
كما تبني اأن تناول وجبتني متجاورتني يف غ�سون 4 اإىل 5 �ساعات من 

بع�سهما البع�ض مرتبط بزيادة خماطر الوفاة جلميع االأ�سباب.
ويقول عامل االأوبئة، يانغبو �سن، من جامعة تيني�سي: "ك�سف بحثنا 
اأن االأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط يف اليوم هم اأكرث عر�سة 

للوفاة من اأولئك الذين يتناولون املزيد من الوجبات اليومية".
ثالث  اإىل  وجبتني  بتناول  نو�سي  النتائج،  هذه  على  "بناًء  واأ���س��اف: 

وجبات على االأقل موزعة على مدار اليوم".
وق����ام ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ب��ت��ع��دي��ل ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل��وا اإل��ي��ه��ا ملراعاة 
االختالفات يف العديد من عوامل النظام الغذائي ومنط احلياة، مبا 
يف ذلك التدخني وتعاطي الكحول وم�ستويات الن�ساط البدين وتناول 

الطاقة وجودة النظام الغذائي وانعدام االأمن الغذائي.
وت�سهم اأ�سباب اأخرى بالتاأكيد يف االإ�سهام برفع ن�سب املخاطر، ك�سغوط 

العمل، واتباع نظام غذائي خال من العنا�سر املغذية.

متارين �لتنف�س �ليومية.. فو�ئد �شحية مذهلة
نتنف�ض جميعا دون التفكري ب�سكل حقيقي مبا ميكن اأن ت�سفيه هذه 
العملية اإذا متت ب�سكل مدرو�ض ومنظم من فوائد �سحية مهمة على 
حياتنا. فاأولئك الذين يركزون بوعي على كل �سهيق وزفري ميكنهم 
جني بع�ض الفوائد ال�سحية الرائعة، خا�سة من يجمعون بني التنف�ض 
املنتظم والتاأمل. ووجدت درا�سة �سملت 108 م�ساركا على مدار �سهر، 
مذهلة  فوائد  قدمت  اليومية  التنف�ض  تقنيات  من  دقائق  خم�ض  اأن 
لتح�سني املزاج وتقليل القلق. الدرا�سة التي اأجراها باحثون من جامعة 
"�ستانفورد" يف كاليفورنيا ت�سري اإىل اأن متارين التنف�ض قد تكون اأداة 
لل�سحة العقلية اأكرث قوة من التاأمل، الذي ميكن اأن يناف�ض م�سادات 
اأندرو  امل�سارك  وامل��وؤل��ف  االأع�����س��اب  ع��امل  وكتب  ف��وائ��ده.  يف  االكتئاب 
اإىل حت�سني النوم وتقليل  "اإذا كنت تتطلع  "تويرت":  هوبرمان، على 
املنظم  التنف�ض  فاإن  املكثف،  العمل  والتعايف من  النهار،  اأثناء  االإجهاد 
من بني اأدواتك االأكرث قوة. وكل يوم يف التجربة، اأبلغ امل�ساركون عن 
مزاجهم وعالماتهم احليوية مبا يف ذلك معدل �سربات القلب ومعدل 
التنف�ض والنوم. واأظهر اأولئك الذين يق�سون خم�ض دقائق يف العمل 
ال�سهر، مع حت�سن يومي  نهاية  اأك��رث يف  راح��ة  يوم  اأنفا�سهم كل  على 
يف �سحتهم العقلية والف�سيولوجية. اأظهرت درا�سات التنف�ض ال�سابقة 
يقلل  بينما  القلب  عام من معدل �سربات  ب�سكل  يزيد  اال�ستن�ساق  اأن 
اأن التنهد ال��دوري فعال للغاية،  الزفري منه، رمبا هذا هو ال�سبب يف 

فهو يهدئ اجل�سم والعقل وي�ساعد على اال�سرتخاء.

متى ت�شبح �حلالة �لنف�شية مر�شًا نف�شيًا؟
اأو غري مريح، ويف  مير الب�سر مب�ساعر بع�سها ممتع، وبع�سها موؤمل 
كثري من االأحيان يكون االأمل العاطفي موؤقتاً. بل قد يفيد كال�سعور 

بالقلق عند مواجهة قرار �سعب، اأو احلزن عند الفقد.
وتتعار�ض  االأم���د،  طويلة  امل��وؤمل��ة  النف�سية  احل��االت  تكون  عندما  لكن 
احلياة  عالقات  ممار�سة  على  اأو  جيد،  ب�سكل  العمل  على  القدرة  مع 

اليومية، فقد يعني ذلك �سكاًل من اأ�سكال املر�ض النف�سي.
احلالة  غري  اأخ��رى  ت��اأث��ريات  توجد  �سرتونغ"،  "ليفينغ  موقع  ووف��ق 
املزاجية لالأمرا�ض النف�سية، منها اأعرا�ض ج�سدية، وتغريات التفكري 

وال�سلوك، واأحياناً تغريات االإدراك كالهلو�سة والكوابي�ض ال�سديدة.
والدماغ  اجل�سم  يف  ين�ساأ  النف�سي  املر�ض  اأن  الباحثني  بع�ض  ويعتقد 
وحتى  الع�سبي  والتطور  االلتهابية  والعمليات  بالوراثة  ويتاأثر  معاً، 
الهرمونات يف االأمعاء. ويعتقد باحثون اآخرون اأن املر�ض النف�سي ين�ساأ 

يف العقل، ومن اال�ستجابات املكت�سبة، اأو التجارب احلياتية املوؤملة.
وميكن اأن يرتاوح املر�ض من نوبة واحدة اإىل حالة مدى احلياة، ومن 
خفيفة اإىل �سديدة. وقد يت�سمن حالة واحدة مثل االكتئاب، ولكن من 

ال�سائع االإ�سابة باأكرث من حالة يف الوقت نف�سه كاالكتئاب والقلق.
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نا�شا.. خطة جديدة للبحث 
عن �آثار �حلياة يف �لف�شاء

خليفة  لبناء  جديدة  خطة  عن  "نا�سا"  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  ك�سفت 
"جيم�ض ويب" الف�سائي، �ستكون مهمته الرئي�سية البحث عن  لتل�سكوب 

عوامل �ساحلة لل�سكن يف الف�ساء.
االأ�سبوع  االأمريكية،  الفلكية  للجمعية  اجتماع  اأح��دث  يف  "نا�سا"  وقالت 
تقوم على هدف جعله منا�سبا  القادم  التل�سكوب  اإن خطة تطوير  املا�سي، 
يف  لل�سكن  ال�ساحلة  اخلارجية  الكواكب  على  احلياة  للبحث عن عالمات 

الف�ساء اخلارجي، ح�سبما نقلت �سبكة "فوك�ض نيوز" االأمريكية.
املر�سد  ف���اإن  الف�ساء،  ب��اأخ��ب��ار  املتخ�س�ض  "�سبي�ض"  م��وق��ع  ذك��ر  ووفقما 
درا�سة  م��ن  العلماء  لتمكني  ال��ق��وة،  فائق  ت�سوير  جهاز  �سيدعم  اجل��دي��د 

االأج�سام الف�سائية و�سلوكياتها على اختالف اأحجامها.
"نا�سا"، مارك كالمبني،  ونقل املوقع عن مدير ق�سم الفيزياء الفلكية يف 
ال�سابقة  التكنولوجيا  على  ب��ن��اًء  امل�����س��روع  على  �ستعمل  ال��وك��ال��ة  اإن  قوله 

امل�ستخدمة يف تل�سكوب "نان�سي غري�ض رومان" وكذلك "جيم�ض ويب".
و�ست�سل قدرات الر�سد بالتل�سكوب اجلديد اإىل نقطة ُتعرف با�سم L2، اأو 
نقطة الغراجن الثانية، على بعد مليون ميل من االأر�ض ومقابل ال�سم�ض.

و�سيكون  "�سيمنحنا مرونة كبرية،  التل�سكوب قال كالمبني:  وحول مهام 
مبقدورنا اإطالة عمر مهمته".

جدير بالذكر اأن التل�سكوب اجلديد يندرج �سمن م�سروع "نا�سا" املعروف 
با�سم "املرا�سد الكربى"، والرامي ملعرفة فر�ض وجود حياة خارج االأر�ض.

م�شروع حلل �مل�شاكل 
�لنف�شية بالطبخ يف م�شر

�سخ�ض  ع��ل��ى  النف�سي  اال���س��ط��راب  ي��وؤث��ر 
اأ�سخا�ض يف العامل،   8 ك��ل  ب��ني  واح��د م��ن 
وتنطوي  العاملية،  ال�سحة  منظمة  بح�سب 
اختالالت  ع��ل��ى  ال��ن��ف�����س��ي��ة  اال����س���ط���راب���ات 
اأو  امل�ساعر  �سبط  اأو  التفكري  يف  ج�سيمة 
للتخفيف  فعالة  خ��ي��ارات  توجد  ال�سلوك. 
م��ن وط����اأة ه���ذه اال���س��ط��راب��ات، ويف م�سر 
"حلة و�سل" الذي ي�ستخدم  اأقيم م�سروع 
اأي  العالجي"  "الطبخ  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م���ا 
النف�سية  امل�ساكل  حل  يف  الطبخ  ا�ستخدام 
م��ث��ل االن���ط���واء اأو االك��ت��ئ��اب وغ�����ريه. مل 
على  احل��ا���س��ل��ة  ح�سن  م��ي  تخ�س�ض  ي��ك��ن 
ماج�ستري حتكم يف الهند�سة الكهربائية من 
غمار  خلو�ض  يوؤهلها  االأمريكية  اجلامعة 
بحالة  مرورها  لكن  النف�سية،  امل�ساكل  حل 
و�سخ�سيتها  ���س��ن��وات،  ث���الث  مل���دة  اك��ت��ئ��اب 
طاقتها  لتفريغ  لها  دافعا  �سكال  املنطوية 
يف االن��غ��م��ا���ض يف ال��ط��ب��خ. الح��ظ��ت م��ي اأن 
الطبخ �ساعدها على جتاوز حالة االكتئاب، 
ت�سعر  باتت  اإليها  االأ�سدقاء  ان�سمام  ومع 
االأ�سدقاء  ل��دي��ه��ا  يجتمع  ف��ك��ان  ب�����س��ع��ادة، 
امل��خ��ت�����س��ون يف امل��و���س��ي��ق��ى وال��ع��زف ي���وؤدون 
خ���الل قيامها  امل��و���س��ي��ق��ي��ة،  م��ق��ط��وع��ات��ه��م 

بالطبخ، فازداد ارتباطها االجتماعي بهم.
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ن�شيحة طبية ملن 
يربون حيو�نا �أليفا

األيفة  حيوانات  يربون  من  يحتاج 
داخل بيوتهم اإىل مراعاة عدد من 
االإ�سابة  ي��ت��ف��ادوا  حتى  ال��ق��واع��د، 
خطرية،  ���س��ح��ي��ة  ب���ا����س���ط���راب���ات 
احل�سا�سية  ي��ع��ان��ون  م��ن  �سيما  ال 
االأ�سخا�ض  بع�ض  ويعاين  والربو. 
ح�سا�سية مفرطة �سد فرو القطط 
م���ث���ال، ف��ي��الح��ظ��ون ت��ه��ي��ج��ا على 
يالم�سون  عندما  اجللد  م�ستوى 
ي���خ���ت���ار بع�ض  احل�����ي�����وان. ورمب������ا 
ب�سكل  يتخل�سوا  اأن  االأ���س��خ��ا���ض 
نهائي من احليوانات، حر�سا على 
�سحتهم، لكن اآخرين قد يف�سلون 
امل�سكالت  رغ�����م  ب���ه���ا  االح���ت���ف���اظ 
القطط  وت�����س��ت��ط��ي��ع  ال�����س��ح��ي��ة. 
اإث������ارة احل�����س��ا���س��ي��ة وال���رب���و لدى 
ال�سخ�ض الذي يربيها، من خالل 
ما تطرحه من ق�سرة اجللد امليت 
البيت.  اأرج���اء  وال��ب��ول يف  واللعاب 
ويف ح��ال ك��ان ال��ق��ط ي��ن��ام بجانب 
ي���رب���ي���ه، فذلك  ال�����ذي  ال�����س��خ�����ض 
املكان  يف  �سيعلق  ف����روه  اأن  ي��ع��ن��ي 
ملدة طويلة، حتى واإن جرى غ�سل 

البطانيات وال�سرا�سف بعناية.
وبح�سب املراكز االأمريكية ملراقبة 
االأم����را�����ض وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، فاإن 
هناك طرقا لتقليل العر�سة للربو 
الناجمة  االأخ���رى  واال���س��ط��راب��ات 
عدم  البيت:  يف  حيوان  وج��ود  عن 
ال�����س��م��اح ل��ل��ح��ي��وان ب��دخ��ول غرفة 
وينام  ي�ستلقي  الأن  ت��ف��ادي��ا  ال��ن��وم 
ع��ل��ى ال��ف��را���ض، وذل����ك م��ن خالل 
مغلقة.  الغرفة  ه��ذه  على  االإب��ق��اء 
احليوانات  اأو  القطط  ف��رو  غ�سل 
االأل��ي��ف��ة م��ن اأج��ل اإزال���ة ال�سوائب 
التي تعلق به، ال �سيما يف حال كان 
احليوان يق�سي فرتة من اليوم يف 

اخلارج، ف�سال عن كن�ض البيت.

مادة �شامة بورق �لتو�ليت 
تهدد حيتان �لأوركا

م�ستويات  ك��ن��دي��ون  ب��اح��ث��ون  اكت�سف 
خطرية،  كيميائية  م���ادة  م��ن  ع��ال��ي��ة 
التواليت،  ورق  �سناعة  يف  ُت�ستخدم 
ب���اأج�������س���اد ح���ي���ت���ان االأورك����������ا امل���ه���ددة 
ب��االن��ق��را���ض، مم��ا اأث����ار خم����اوف من 
اإحلاق  تزيد من  قد  ال�سامة  امل��ادة  اأن 
ال�����س��رر ب��ه��ا. واأع��ل��ن ال��ب��اح��ث��ون اأنهم 
"نونيل  الكيميائية  امل����ادة  اك��ت�����س��ف��وا 
قاموا  حوتا   12 اأج�����س��اد  يف  فينول"، 
ب���درا����س���ت���ه���ا، غ��ال��ب��ا م���ا ت�����س��ت��خ��دم يف 
م���ع���اجل���ة ال�������ورق وت����وج����د اأي�������س���ا يف 
ال�������س���اب���ون وامل���ن���ظ���ف���ات، ومي���ك���ن اأن 
معاجلة  حمطات  م��ن  املحيط  تدخل 
حيتان  ل�سخامة  ون��ظ��را  ال��ن��ف��اي��ات. 
اأج�ساما  ت��ب��ت��ل��ع  م���ا  ف��غ��ال��ب��ا  االأورك�������ا 
�سغرية ملوثة باملواد الكيميائية، مما 
تلوثا  احليتان  اأك��رث  بني  من  يجعلها 

تختار  كيف  �شروط..   5
�ملك�شر�ت بطريقة �شحية و�شهية؟

تكت�شب املك�شرات �شعبية وا�شعة بني الب�شر، حيث ينظر لها كـ طعام 
�شحي خفيف ال يقود اإىل ال�شمنة، ويف ذات الوقت حتتوي على 

تغني  اأن  وميكنها  املفيدة،  الغذائية  العنا�شر  من  عدد 
ُت�شعر من يتناول  باأن  موؤقتًا عن تناول وجبة كاملة، 

حفنة منها بال�شبع، وتوقف االإح�شا�س باجلوع.
َرفيقُة ال�شمِر!

يجتمع  ح��ني  امل�����س��اءات،  يف  الكثريين  جت��د 
�سغرية  اأطباق  ح��ول  يتحلقون  االأ�سدقاء، 
ي�ساهدون  ه���م  وف��ي��م��ا  "املك�سرات".  م���ن 
احلديث،  اأط������راف  ي��ت��ب��ادل��ون  اأو  ال��ت��ل��ف��از 
يتناولون قب�ساٍت منها، واحدًة تلو االأخرى، 
من  اعتقاداً  ل�ساعات،  متتد  قد  اأم�سيات  يف 
اأن ذلك لن يوؤثر �سلباً على  النا�ض،  غالبية 
من  ال�سلوك  ه��ذا  اأن  اإال  ال��ع��ام��ة.  ال�سحة 
اأبرزها  �سلبية،  نتائج  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ���س��اأن��ه 
االإن�سولني.  اإف��راز  يف  البنكريا�ض  ا�ستمرار 
فكلما وا�سل االإن�سان عمليات االأكل املتتالية، 
وا�سل البنكريا�ض اإفراز هرمون االإن�سولني، 
كي ينظم م�ستوى ال�سكر يف الدم. �سحيح اأن 
الدهون  باالأ�سا�ض على  "املك�سرات" حتتوي 
وكربوهيدات  الربوتني  من  وقليل  النافعة 
غري �سارة، اإال اأن تناول كميات كبرية منها 
بالن�سويات  اجل�سم  �سيمد  م�ستمر،  وب�سكل 
متفاوتة  بن�سٍب  واإن  تلقائيا،  �سرتفع  التي 
على  يعتمد  وذل���ك  الدم"،  "�سكر  م�ستوى 

نوعية "املك�سرات" التي ياأكلها االإن�سان.
فمثال، �سنجد اأن هنالك بع�ض االأنواع حتتوي 
على ك��رب��وه��ي��درات اأع��ل��ى م��ن ���س��واه��ا، مثل 
100 جم منه  "الكاجو" الذي حتتوي كل 
"الف�ستق"  30 جم ن�سويات، وتبلغ يف  على 
"الك�ستناء"،  يف  الن�سبة  ذات  وهي  28 جم، 
وتنخف�ض  "اللوز"،  22 جم يف  اإىل  وت�سل 
اأما  ال�سوداين".  "الفول  يف  جم   16 لنحو 
واالأقل  غذائية،  قيمة  االأك��رث  "املك�سرات" 
 14 "املكادمييا"  فهي:  "كربوهيدرات"، 
ويف  اجلمل"  "عني  يف  الن�سبة  وذات  ج���م، 
الربازيلي"  "اجلوز  فيما  البقان"،  "جوز 
 12 اأق����ل  ف��ي��ه  "الكربوهيدرات"  ف��ك��م��ي��ة 
"ال�سنوبر" مبا  ب��ع��ده  ي��اأت��ي  و  ف��ق��ط،  ج��م 
اأغذية منا�سبة  13 جم، ما يجعلها  ن�سبته 
منخف�سة  واحلمية  "الكيتو"  لنظام  ج��داً 
الن�سبة  ه��ذه  اأن  مالحظة  م��ع  الن�سويات؛ 
املحم�سة  غ��ري  ال��ن��ي��ئ��ة  ل�"املك�سرات"  ه��ي 

والتي مل ت�سف لها اأي منكهات اأو اأ�سباغ!
القيمة الغذائية!

قليلة  وحت�����دي�����داً  "املك�سرات"،  ت���ع���ت���رب 
ال��ك��رب��وه��درات م��ن��ه��ا، م�����س��دراً ج��ي��داً جداً 
ال��ن��اف��ع��ة، وال��ع��دي��د م��ن العنا�سر  ل��ل��ده��ون 

املعدنية واملغذية.

املثال  �سبيل  ع��ل��ى  "اجلوز" 
عالية  ك���م���ي���ة  "يحتوي 

م���ن اأح��م��ا���ض اأوم��ي��غ��ا 3 
ال����ده����ن����ي����ة، وحت�����دي�����داً 

حم�ض األفا لينولينيك 
يعترب   .)ALA(
ه��������������ذا احل�����م�����������ض 
�سرورياً  ال��ده��ن��ي 
للتطور  والزم�����������اً 

بح�سب  الطبيعي"، 
وهي  �سايدن،  كاي�سي 

تغذية  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ة 
�سكري  وم��ع��ل��م��ة  م�سّجلة 

معتمد ومتخ�س�سة، مبينة 
اأن���ه "يف اأوق��ي��ة واح���دة من 
اجلوز، هناك اأربعة غرامات 

من الربوتني، واثنني غرام من 
االألياف وكمية جيدة من املغن�سيوم، 

وال�سيطرة  االأع�ساب  الأداء  مهم  اأم��ر  وه��و 
على ن�سبة ال�سكر يف الدم. فقد اأحرز عالمة 
 American Heart حتقق القلب من
قيمته  اإىل  ت�سري  التي   Association
النظام  ج���ودة  لتح�سني  كطريقة  اجل��ي��دة 
الغذائي ب�سكل عام". الدكتور اإريك مدريد، 
احل���ا����س���ل ع��ل��ى ال����ب����ورد االأم����ريك����ي لطب 
"اللوز"  اأن  اإىل  له  ي�سري يف مقال  االأ���س��رة، 
ه�،  واملغني�سيوم وفيتامني  بالكال�سيوم  غني 
كما اأن "الكاجو" غني باحلديد واملغني�سيوم، 
"البندق"  فيما  للنحا�ض.  ممتاز  وم�سدر 
الكال�سيوم  وكذلك  ب،  ج،  بفيتامينات  غني 
ال�سوداين"  "الفول  اأم�����ا  وامل��غ��ن��ي�����س��ي��وم. 
ف���م�������س���در مم����ت����از ل����ل����ربوت����ني واالأل�����ي�����اف 
والدهون ال�سحية، وهو غنٌي ب�"اإل-اأرجنني 
الدموية  ل��ل��دورة  مهم  اأميني  حم�ض  وه��و 
"ت�سري  د.مدريد  وي�سيف  القلب"،  و�سحة 
ال�سوداين م�سدر جيد  اأن الفول  الدرا�سات 
م�سادة  ف��وائ��د  ل��ه  ال��ذي  للري�سفرياترول، 

لل�سيخوخة وطول العمر".

طريقة االختيار!
كي يح�سل االإن�سان على املغذيات املوجودة 
و�سليمة،  �سحية  بطريقة  "املك�سرات"  يف 

يجب اأن تكون:
ا�ستزراعها،  مت  كما  طبيعية  اأي  نيئة:   -  1

فيجب  حت��م��ي�����س��ه��ا،  مت  واإذا  ط���ه���ي.  دون 
غري  �سحية  ب��زي��وت  التحمي�ض  ي��ك��ون  اأن 
يتم  ال  واأن  "االأفوكادو"،  كزيت  مهدرجة، 
ال��ت��ح��م��ي�����ض ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، الأن ذل���ك قد 

يوؤدي لتاأك�سد الدهون املوجودة داخلها.
للمبيدات  م��ع��ر���س��ة  غ��ري  ع�����س��وي��ة:   -  2
وال�سماد  ال��ك��ي��م��اوي��ة  وامل�������واد  احل�����س��ري��ة 

اال�سطناعي وامللوثات.
وراثيا. معدلة  غري   -  3

واملواد  واالأ�سباغ  املنكهات  من  خالية   -  4
احلافظة.

يف  نقعها  يف�سُل  "مك�سرات"  هنالك   -  5
واأخ����رى  و"البندق"؛  "اللوز"  م��ث��ل  امل����اء 
للح�سول  "مربعمة"  تكون  اأن  ي�ستح�سن 
ك�"بذور  م�����س��اع��ف��ة،  غ��ذائ��ي��ة  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى 

القرع".

خطر العلب اجلاهزة!
"املك�سرات"  من  العديد  االأ�سواق  يف  تنت�سر 
امل��ك�����س��وة ب��ال�����س��وك��والت��ه، وامل��غ��م��و���س��ة داخل 
املمزوجة  اأو  احل����ل����وي����ات،  اأن���������واع  ب��ع�����ض 
ب���اأن���واع م��ن ال�����س��ك��ر وال��دق��ي��ق، ف�����س��اًل عن 
لالأكل  اجل��اه��زة  املنوعة  "املك�سرات"  علب 
من  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإال  م��ب��ا���س��رة. 
ه����ذه االأن�������واع حت���ت���وي ع��ل��ى م�����واد �سارة، 
وجبة  ت�ستحيل  وبالتايل  مهدرجة،  وزي��وت 
م��ت��خ��م��ة ب���ال���ك���رب���وه���ي���درات، ���س��ت��ق��ود اإىل 

اإ�سابة من يتناولها ب�"مقاومة االإن�سولني" 
وااللتهابات. هذه املنكهات ي�سعها امل�سنعون 
واأي�سا  املنتج،  اإخفاء �سعف ج��ودة  اأج��ل  من 
اأن  ل��ه��م  بالن�سبة  واالأه�����م  تكلفته،  تقليل 
ل�سرائها  فيعود  عليها،  يتناولها  من  ُيدمن 
اخلا�سة،  اخل��ل��ط��ات  ه���ذه  بف�سل  جم����دداً 
التي ت�سبب اأ�سراراً عدة لالإن�سان، وت�سيبه 

بال�سمنة وت�سعف مناعته العامة!
"مك�سرات"  علبة  جت��د  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الكاجو،  ال��ف�����س��ت��ق،  ع��ل��ى:  م��ن��وع��ة حت��ت��وي 
اإنها وجبة  اللوز، البندق، املكادمييا. فتظن 
املكونات،  مغذية، ولكن عندما تقراأ مل�سق 
الذرة،  ن�سا  ملح،  اأي�سا:  حتتوي  اأنها  ت��رى 
اجلنب،  م�����س��ح��وق  اجل�����نب،  ن��ك��ه��ة   ،E33
م�سل  ح��ار،  فلفل  �سكر،  الب�سل،  م�سحوق 

احلليب، م�ستخل�ض الباربيكا!
اإىل  ا���س��ت��ح��ال��ت  ال�����س��ح��ي��ة،  ال��وج��ب��ة  اإذن، 
ون�سا  ال�سكر  وج��ود  مع  خ�سو�ساً  نقي�سها، 

الذرة!
االأف�سل اأن يح�سل االإن�سان على "املك�سرات" 
وف���ق االإر����س���ادات ال�����واردة اأع����اله، ث��م يقوم 
لها  ي�سيف  اأن  اأراد  واإذا  منزلياً،  بخلطها 
واإ�سافة  املائدة"،  "ملح  جتنب  فعليه  امللح، 
ينكهها  اأن  وميكنه  النقي"؛  البحري  "امللح 
اإذا اأراد ببع�ض اأنواع التوابل الع�سوية غري 
بزيت  قليلة  لفرتة  حتمي�سها  اأو  امل�سنعة، 

"االأفوكادو"

االأ�سبوع  ح��ت��ى  ال���وال���دان  ينتظر  م��ا  ع���ادة 
مل���ع���رف���ة جن�ض  م����ن احل����م����ل  ال���ع�������س���ري���ن 
فوق  باالأمواج  الفح�ض  طريق  عن  املولود 
اأن  تقرتح  نظرية  هناك  ولكن  ال�سوتية، 
ذلك  قبل  املولود  بجن�ض  التنبوؤ  باالإمكان 

ويف االأ�سبوع 12 للحمل.
ما هي نظرية العقدة؟

تبحث نظرية العقدة املعروفة اأي�ساً با�سم 
ت�����س��ك��ل احلبل  ال��ت��ع��ل��ق، يف ك��ي��ف��ي��ة  زاوي�����ة 
يف  للطفل  التنا�سلية  واالأن�سجة  ال�سوكي 
اأول فح�ض للحمل. والفكرة الكامنة وراء 
باالإمكان  ك��ان  اإذا  اأن��ه  ه��ي  العقدة  نظرية 
العقدة،  ه��ذه  على  حقاً  جيدة  نظرة  اإلقاء 
بها  �ست�سري  التي  فيمكن معرفة الطريقة 

يف االأ�سابيع املقبلة.
العقدة، ميكن فك  نظرية  مل��وؤي��دي  ووف��ق��اً 

���س��ف��رة ج��ن�����ض ال��ط��ف��ل ب��ا���س��ت��خ��دام فح�ض 
املوجات فوق ال�سوتية خالل االأ�سبوع 12 
اأنه ال ين�سح به  للحمل. وعلى الرغم من 
اخلدمات  هيئة  تو�سي  االأط��ب��اء،  قبل  من 
 )NHS( الربيطانية  الوطنية  ال�سحية 
باالنتظار حتى اإجراء فح�ض املوجات فوق 
اأ�سبوعاً،   21 و   18 بني  الثانية  ال�سوتية 
و يقول العديد من االآباء اإنهم ا�ستخدموا 
يف  امل��ول��ود  جن�ض  لتخمني  العقدة  اختبار 

وقت مبكر.
على فح�ض  فعلياً  العقدة  لتطبيق نظرية 
املوجات فوق ال�سوتية، حتتاج اإىل التقاط 
العمود  ط��ول  ي��ك��ون  بحيث  وا�سحة  ���س��ور 
�ستبحث  هناك،  من  اأفقياً.  مرئياً  الفقري 
عن عقدة، اأو نتوء �سغري، بني املكان الذي 

�ستت�سكل فيه اأرجل طفلك.

حيلة ب�شيطة ملعرفة جن�س �جلنني 
خالل �لأ�شبوع 12 من �حلمل

تلوث �لهو�ء ميكن �ن 
يزيد خطر �ل�شكتة �لقلبية 

و"�ملوت �ملفاجئ"؟
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�ش�ؤون حملية

نهيان بن مبارك و�ل�شيوخ يح�شرون �أفر�ح بن ركا�س

�شمن فعاليات الدورة ال�شاد�شة ع�شرة

نادي تر�ث �لإمار�ت ي�شارك يف مهرجان �لظفرة حتى 31 يناير �جلاري

•• العني- الفجر

ح�����س��ر م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان وزير 
ال�سيخ  اأق��ام��ه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  والتعاي�ض،  الت�سامح 
حممد حمد بن ركا�ض العامري ع�سو املجل�ض اال�ست�ساري 
الإمارة اأبوظبي مبنا�سبة زفاف جنله املهند�ض "م�سلم"  اإىل 
حفيده  وزف��اف  ركا�ض  بن  �سامل  بن  حممد  ال�سيخ  كرمية 
بن  حممد  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  جنل  "مبارك"  املهند�ض 

ركا�ض اإىل كرمية حمد �سعيد بن حمرور العامري.
للموؤمترات  العني  مركز  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  ح�سر  كما 
واالحتفاالت، ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان وال�سيخ را�سد بن حمدان بن 
حممد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن من�سور  زاي���د  وال�����س��ي��خ  ن��ه��ي��ان  اآل 
وال�سيخ  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حممد  وال�سيخ 
اآل نهيان وال�سيخ مبارك بن  �سلطان بن خليفة  خليفة بن 
بن  �سعيد  ب��ن  ���س��رور  وال�سيخ  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 

طحنون  بن  �سعيد  بن  طحنون  وال�سيخ  نهيان،  اآل  حممد 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حممد  وال�سيخ  نهيان  اآل 
وال�سيخ طحنون بن خليفة بن خالد اآل نهيان، اإ�سافة اإىل 
و�سعادة حمد  البادي،  �سعيد  الفريق حممد  ح�سور معايل 
بن �سهيل اخلييلي ومعايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييلي 
رئي�ض دائرة تنمية املجتمع اأبو ظبي، و�سعادة عبداهلل اأمني 
عجمان،  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ب��دي��وان  امل�ست�سار  ال�سرفا 
االنرتبول  رئي�ض  الري�سي   نا�سر  اأحمد  الدكتور  وال��ل��واء 
ومعايل  الكعبي،  دي��ني  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سامل  وال�سيخ  ال���دويل 
وال��ف��ري��ق عبيد حممد  ال��درم��ك��ي  ب���دوة  ب��ن  �سالح  حممد 
الكعبي وال�سيخ �سلطان بن �سرور الظاهري وال�سيخ حممد 
اأحمد بن �سرور الظاهري، ومعايل علي بن �سبيح الكعبي 
وال�سيخ علي بن مفتاح اخلاطري، وال�سيخ ماجد بن �سلطان 
وامل�سوؤولني  املعايل  واأ�سحاب  ال�سيوخ  اخلاطري، وعدد من 
املهنئني.  م��ن  وجمع  القبائل  واأع��ي��ان  ال�سخ�سيات،  وك��ب��ار 
والرتاثية  ال��وط��ن��ي��ة  االأه���ازي���ج  ال�سعبية  ال��ف��رق  وق��دم��ت 

ابتهاجاً بهذه املنا�سبة.

الظفرة  "�سوق  يف  االإم����ارات  ت��راث  ن��ادي  ي�سارك 
التي  زاي���د  م��دي��ن��ة  مل��زاي��ن��ة  الرتاثي" امل�����س��اح��ب 
ع�سرة من  ال�ساد�سة  ال��دورة  فعاليات  تقام �سمن 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
الدولة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وت��ن��ظ��ي��م  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اأبوظبي،   – وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 

وي�ستمر ال�سوق حتى 31 يناير اجلاري.
وت���اأت���ي امل�����س��ارك��ة يف م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة يف اإط���ار 
حر�ض نادي تراث االإم��ارات على ح�سور الرتاث 
التي  واملنا�سبات  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  االإم���ارات���ي 
ي���رت���اده���ا ع����دد ك��ب��ري م���ن ال������زوار وال�����س��ي��اح من 
خم��ت��ل��ف ال��ث��ق��اف��ات وال������دول، مم���ا ي��ت��ي��ح فر�سة 
وتعريفها  االأخ��رى  ال�سعوب  مع  الثقايف  للتبادل 
االإمارات  دولة  تراث  املالمح من ح�سارة  ببع�ض 

العربية املتحدة.
تراثياً  جناحاً  ال�سوق  يف  النادي  م�ساركة  وت�سمل 
يربز اأن�سطة نادي تراث االإمارات وجهوده يف حفظ 
تراث الدولة والتعريف به ال�سيما و�سط الن�ضء، 
حيث ي�سم اجلناح ركناً بحرياً يقدم لزوار ال�سوق 
وطرق  الغو�ض  واأدوات  الطوا�سة  عن  حية  ور�ساً 
ا�ستخدامها وغزل ال�سباك ومناذج الأنواع املحامل 
التقليدية  ال��ي��دوي��ة  ل��ل��ح��رف  ورك���ن���اً  ال��رتاث��ي��ة، 
الفخار  ال��ور���ض احلية يف �سناعة  م��ن  ع��دد  ع��رب 
القدمية  بالطرق  واخلناجر  ال�سيوف  و�سناعة 
التي �سادت يف جمتمع االإمارات يف فرتات �سابقة، 
فيما يعر�ض ركن مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
جمموعة من اإ�سدارات نادي تراث االإمارات التي 
النبطي  وال�سعر  والتاريخ  ال��رتاث  بني  ما  تتنوع 

والكتب املحققة والدرا�سات والبحوث.

�شرطة دبي تعر�س �أحدث �بتكار�تها يف معر�س �نرت�شك 2023
•• دبي-الفجر:

التجاري لالأمن وال�سالمة  املعر�ض واملوؤمتر  24 من  ال�  ال��دورة  العامة ل�سرطة دبي، يف فعاليات  القيادة  ت�سارك 
عر�ض  اإىل  والهادف  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  يف  يناير"،   19-17" املُقبل  الثالثاء  يوم  املُقام  "انرت�سك"، 
قطاع  وخ��رباء  ق��ادة  تواجه  التي  التحديات  على  بالتغلب  الكفيلة  والتقنيات  واال�سرتاتيجيات  االبتكارات  اأح��دث 
االإدارة  واملعار�ض يف  املوؤ�س�سية  الهوية  اإدارة  املطوع مدير  العقيد عي�سى حممد  واأكد  العامل.  االأمن على م�ستوى 
العامة الإ�سعاد املجتمع، اأن القيادة العامة ل�سرطة دبي ت�سارك يف معر�ض "انرت�سك 2023" بناًء على توجيهات 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، لعر�ض اخلدمات االأمنية والذكية وتقنيات الذكاء 
اال�سطناعي الهادفة اإىل حتقيق التوجهات اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي يف تعزيز االأمن واالأمان والعمل على اإ�سعاد 
املجتمع. واأ�سار اإىل اأن �سرطة دبي حتر�ض على امل�ساركة يف املعر�ض باعتباره واحداً من اأهم معار�ض احللول االأمنية 
وال�سالمة واحلماية، وذلك لعر�ض اإمكانياتها وابتكاراتها الذكية وامل�ست�سرفة للم�ستقبل واملواكبة للتحديات، مبيناً 
اأن االإدارات العامة املختلفة �ستعر�ض عرب من�سة �سرطة دبي العديد من امل�ساريع والتطبيقات واالأنظمة الذكية 
التي ت�ستخدمها يف التوا�سل مع اأفراد املجتمع اإىل جانب عر�ض اأحدث الدوريات الفارهة ودورية االإنقاذ متعددة 

املهام وخدمات مركز االت�سال 901.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اطلع وفد  من االإدارة  العامة للجمارك  يف اأبوظبي  على  االإجن��ازات وامل�ساريع  التطويرية 
امليدانية  ال��ق��درات  تعزيز   على   تركز  وال��ت��ي  اأبوظبي  �سرطة  يف  امل��خ��درات  مكافحة  ملديرية  
والتقنية واالإجرائية . والتقى العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة املخدرات 
الوفد الزائر وجرى خالل اللقاء  بحث عدد من املو�سوعات  ذات االهتمام  امل�سرتك  و�سبل  
تعزيز التعاون بني اجلانبني .    واأكد مدير مديرية مكافحة املخدرات ب�سرطة اأبوظبي �سرورة 
تعزيز التعاون مع خمتلف  اجلهات املعنية مبكافحة االإدمان ومعاجلته والوقاية منه، واإطالق 
املبادرات امل�سرتكة والربامج املتكاملة.  وا�ستعر�ض جهود �سرطة اأبوظبي  الريادية يف مكافحة 
املخدرات وحر�سها  املتوا�سل  على  �سمان �سالمة املجتمع عرب الت�سدي للم�ساكل املرتبطة 
�سرح   اإىل   الوفد   وا�ستمع   . ال�سلبية  اآثارها  تتفاقم  اأن  بداية ظهورها وقبل  االآف��ة منذ  بهذه 
حول جهود مكافحة املخدرات  واطلع  من خالل العر�ض التقدميي  على اأبرز اإجنازاتها خالل 
الفرتة املا�سية.  ويف نهاية الزيارة اأ�ساد الوفد  باالإجنازات املتميزة التي حتققها �سرطة اأبوظبي 

يف الت�سدي  واملكافحة الآفة املخدرات .

جمارك �أبوظبي تطلع على �إجناز�ت �شرطة �أبوظبي يف مكافحة �ملخدر�ت
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تعد ممار�شة الريا�شة وتناول نظام غذائي 
متوازن وتقليل تناول امللح، تغيريات يف منط 
�شحة  تعزيز  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  احلــيــاة 

القلب.
يف  العي�س  اأن  اإىل  جديدة  درا�ــشــة  وت�شري 
يف  اأي�شا  ي�شاعد  اأن  ميكن  تلوثا  اأقل  مناطق 

درء خطر اأمرا�س القلب.

ووجدت الدرا�سة احلديثة، التي اأجرتها جامعة 
تلوث  م���ن  ���س��غ��رية  ج��زي��ئ��ات  اأن  ���س��ن��غ��اف��ورة، 
ترتبط   ،  PM2.5 ب��ا���س��م  م��ع��روف��ة  ال���ه���واء، 
اأن  بها جمموعة من امل�ساكل ال�سحية، وميكن 

توؤدي اإىل النوبات القلبية وال�سكتات القلبية.
وم��ن خ��الل درا���س��ة 18 األ��ف حالة من حاالت 
الفريق  وج��د  امل�ست�سفى،  خ���ارج  القلب  ت��وق��ف 

احلاالت  ه���ذه  م��ن  ح��ال��ة   492 اأن 
ن��اج��م��ة عن  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 

الرغم  وعلى   .PM2.5
من اأن هذا رقم �سغري، 

اإال اأنه يو�سح �سدة تلوث الهواء.
قال  األرت"،  "�ساين�ض  م��وق��ع  اإىل  حديثه  ويف 
عامل االأوبئة جويل اأيك: "قدمنا دليال وا�سحا 
 PM2.5 على وجود ارتباط ق�سري املدى بني
حدث  وه��و  امل�ست�سفى،  خ��ارج  القلبية  وال�سكتة 

كارثي غالبا ما يوؤدي اإىل املوت املفاجئ".
اأن اجلهود  النتائج  "تو�سح هذه  اآيك:  واأ�ساف 
تلوث  ج��زي��ئ��ات  م�����س��ت��وي��ات  لتقليل  امل��ب��ذول��ة 
ال���ه���واء، وخ���ط���وات احل��م��اي��ة من 
اجل�سيمات،  ل��ه��ذه  ال��ت��ع��ر���ض 
يف  دورا  ت��ل��ع��ب  اأن  مي��ك��ن 
ال�سكتات  م�����ن  احل�������د 
القلبية املفاجئة 
ل������������دى 

�سكان �سنغافورة، مع تقليل العبء على خدمات 
ال�سحة اأي�سا".

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ال���درا����س���ة اأج����ري����ت يف 
لي�ست م�سكلة منح�سرة يف  اأنها  اإال  �سنغافورة، 
هذا البلد فقط، بل اإنها اأزمة �سحية عاملية يف 

طور التكوين.
م�ستويات  ت��رت��ف��ع  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  ويف 
ال��ت��ل��وث، وت�����س��ه��د امل����دن ال���ك���ربى، م��ث��ل لندن 
و���س��ن��غ��اف��ورة، م�����س��ت��وي��ات م��ت��زاي��دة م���ن تلوث 
���س��يء لي�ض ف��ق��ط لكوكب  اأم���ر  ال���ه���واء. وه���ذا 
االأر�ض، ولكن الأنظمة القلب واالأوعية الدموية 

واخلدمات ال�سحية لكل دولة معنية.
واإىل جانب ذلك، يتم ن�سر املزيد من الدرا�سات 
ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر وج�����ود ���س��ل��ة ب���ني ت���ل���وث الهواء 

و�سل�سلة من االأمرا�ض الفتاكة.
ال��ذي��ن يحتمل  ف���اإن  ك��ل ه���ذا،  ويف خ�سم 
ب���اآث���ار االخ���ت���ن���اق من  ي�����س��ع��روا  اأن 
ت����ل����وث ال�����ه�����واء ه����م اأول����ئ����ك 
ي�����ع�����ان�����ون من  ال������ذي������ن 
اأمرا�ض القلب واالأوعية 
اأو  وال�����رب�����و  ال����دم����وي����ة، 
من  يعانون  الذين  اأول��ئ��ك 

�سعف يف جهاز املناعة.
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ه��ن��اك اأبحاث 
ت�سري اإىل اأن تلوث الهواء ميكن اأن يزيد 
بجانب  اأخ��رى  باأمرا�ض  االإ�سابة  خطر  من 
املرتبطة  ت��ل��ك  ذل���ك  يف  مب��ا  القلبية،  ال��ن��وب��ات 

بعادات منط احلياة امل�سرطنة.
ويف وقت �سابق من هذا العام، وجد باحثون من 
الهواء ميكن  اأن تلوث  معهد فران�سي�ض كريك 
االأ�سخا�ض  يف  حتى  ال��رئ��ة،  �سرطان  ي�سبب  اأن 

الذين مل يدخنوا.
ومن خالل فح�ض البيانات من اأكرث من 400 
ل��ن��وع من  ال��ت��ع��ر���ض  اأن  وج����دوا  �سخ�ض،  األ���ف 
ميكن   ،PM2.5 با�سم  املعروفة  اجل�سيمات 
اأن يعزز منو اخلاليا التي حتتوي على طفرات 

م�سببة لل�سرطان.

اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة لتقليل  اأن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
خم��اط��ر اال���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال���رئ���ة ه���ي عدم 
اأن هناك طرقا اأخرى ميكن من  اإال  التدخني، 

خاللها تقليل املخاطر.
ويف ح��ال��ة ال��ب��ح��ث ال����ذي اأج�����راه امل��ع��ه��د، فاإن 
اأنظف  ه��واء  به  مكان  اإىل  االنتقال من مدينة 
ق���د ي���ك���ون ط��ري��ق��ة حم��ت��م��ل��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل فر�ض 

االإ�سابة ب�سرطان الرئة.
ت�سارلز  الربوفي�سور  قاده  الذي  البحث  واأ�سار 
تلوث  ت�سبب  كيفية  اإىل  �سبتمرب،  يف  �سوانتون 
ال���ه���واء يف االإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال���رئ���ة، قائال: 
لل�سرطان  امل�سببة  ال��ط��ف��رات  ذات  "اخلاليا 
العمر،  يف  تقدمنا  م��ع  طبيعي  ب�سكل  ت��رتاك��م 
لكنها عادة ما تكون غري ن�سطة. لقد اأثبتنا اأن 
الرئتني،  يف  اخلاليا  ه��ذه  يوقظ  الهواء  تلوث 

وي�سجعها على النمو ورمبا تكون اأوراما".
التي  "االآلية  �سوانتون:  الربوفي�سور  واأ���س��اف 
على  النهاية  يف  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  ح��ددن��اه��ا 
الرئة  اأف�سل للوقاية من �سرطان  اإيجاد طرق 
وعالجه يف حالة عدم التدخني. واإذا متكنا من 
منع اخلاليا من النمو ا�ستجابة لتلوث الهواء، 
ب�سرطان  االإ����س���اب���ة  خم��اط��ر  ت��ق��ل��ي��ل  فيمكننا 

الرئة".
وقالت الدكتورة اإميليا لني، موؤلفة م�ساركة يف 
الدرا�سة: "وفقا لتحليلنا، فاإن زيادة م�ستويات 
تلوث الهواء تزيد من خطر االإ�سابة ب�سرطان 
الفم  و�سرطان  املتو�سطة  الظهارة  وورم  الرئة 
اأو�سع  دور  اإىل  النتيجة  ه��ذه  وت�سري  واحل��ل��ق. 
لل�سرطانات التي ي�سببها االلتهاب الناجم عن 

مادة م�سرطنة مثل تلوث الهواء".
التغيريات  "حتى  ل���ني:  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��اف��ت 
اأن  ميكن  ال��ه��واء  تلوث  م�ستويات  يف  ال�سغرية 
توؤثر على �سحة االإن�سان.  ويعي�ض نحو 99% 
احلدود  ت��ت��ج��اوز  مناطق  يف  ال��ع��امل  �سكان  م��ن 
 ،PM2.5 ال�سنوية ملنظمة ال�سحة العاملية ل� 
ما يربز حتديات ال�سحة العامة التي يفر�سها 

تلوث الهواء يف جميع اأنحاء العامل".

تلوث �لهو�ء ميكن �أن يزيد خطر �ل�شكتة �لقلبية و"�ملوت �ملفاجئ"؟

�لتفاوؤل.. ميكن �أن يح�ّشن �ل�شيخوخة ويطيل �لعمر!

ارتبطت  للباحثني،  ووفقا 
النف�سية  "العوامل 
بزيادة  االإيجابية" 
ال��ع��م��ر. وما  ط����ول 
ي��ع��ن��ي��ه ه���ذا ه���و اأن 
ت�سري  ب���ي���ان���ات���ه���م 
املتفائلني  اأن  اإىل 
ي����ع����ي���������س����ون ل����ف����رتة 
اأط����������ول م�����ن اأول����ئ����ك 
ي����ك����ون����وا  مل  ال�������ذي�������ن 

متفائلني.
املعنية  ال�����درا������س�����ة  وغ����ط����ت 
ام����������������راأة   69744
 1 4 2 9 و
رج��������ال، 

واأك���م���ل���ت امل���ج���م���وع���ت���ان ا����س���ت���ط���الع���ات حول 
م�ستويات التفاوؤل اإىل جانب عاداتهم ال�سحية 

و�سحتهم العامة.
االأكرث  والن�ساء  ال��رج��ال  اأن  الباحثون  ووج��د 
تفاوؤال لديهم عمر طويل بن�سبة 11 اإىل 15 
 85 �سن  اإىل  ي�سلوا  اأن  املرجح  من  وكان   ،%
املجموعة  م��ن  % اأك��رث   70 اإىل    50 بن�سبة 

االأقل تفاوؤال.
العمر،  ب��ع��د  امل���ذك���ورة  ال��ن��ت��ائ��ج  اح��ت�����س��اب  ومت 
واالأمرا�ض  الدميوغرافية  العوامل  وح�سبت 

املزمنة واالكتئاب وعوامل �سحية اأخرى.
وكتبوا يف جملة PNAS: "يف اخلتام، وجدنا 
مرتبطة  ال���ت���ف���اوؤل  م���ن  اأع���ل���ى  م�����س��ت��وي��ات  اأن 
طول  لتحقيق  اأك���رب  واحتمالية  اأط���ول  بعمر 
ع��م��ر ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي. االأه����م م��ن ذل����ك، مت تكرار 
م�ستقلتني  جمموعتني  عرب  االرتباطات  ه��ذه 
ومت�سابهتني ب�سكل ملحوظ من حيث احلجم 
ل���دى ال���رج���ال وال��ن�����س��اء، ب��ع��د ���س��ب��ط عوامل 
االإرباك املحتملة واملتغريات الو�سيطة املحتملة. 
زيادة  اأن  تظهر  ال��ت��ي  االأب��ح��اث  اإىل  وبالنظر 
فرتة ال�سحة غالبا ما ت�ساحب زيادة العمر 
اأن التفاوؤل  االفرتا�سي، ت�سري نتائجنا اإىل 
اجتماعيا مهما يف  نف�سيا  م��وردا  يكون  قد 
ال�����س��ح��ي��ة. وت�سيف  ال�����س��ي��خ��وخ��ة  ت��ع��زي��ز 
التي  العوامل  تر�سانة  اإىل  النتائج  ه��ذه 
ميكن تعديلها والتي ينبغي ا�ستهدافها 
لتح�سني �سحة ال�سكان وطول العمر".

الدرا�سة  امل�����س��ارك��ة يف  امل��ع��ّدة  واأ���س��اف��ت 
"بينما  يل:  ل���وي���ن���ا  ال����ربوف����ي���������س����ورة 
م����ن عوامل  ال���ع���دي���د  االأب�����ح�����اث  ح������ددت 
فاإننا  املبكرة،  وال��وف��اة  ك��االأم��را���ض  اخلطر 
النف�سية  ال��ع��وام��ل  ع��ن  ن�سبيا  القليل  ن��ع��رف 
تعزز  اأن  ميكن  التي  االإيجابية  واالجتماعية 

ال�����س��ي��خ��وخ��ة ال�����س��ح��ي��ة. وه����ذه ال���درا����س���ة لها 
�سلة قوية بال�سحة العامة الأنها ت�سري اإىل اأن 
التفاوؤل هو اأحد االأ�سول النف�سية واالجتماعية 
االإن�سان.  عمر  اإطالة  على  القدرة  لديها  التي 
وم��ن امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام، اأن ال��ت��ف��اوؤل ق��د يكون 
عالجات  اأو  تقنيات  با�ستخدام  للتعديل  قابال 

ب�سيطة ن�سبيا".
التفاوؤل  يجعل  ال���ذي  بال�سبب  يتعلق  م��ا  ويف 
ي�ساعد يف حت�سني طول العمر واحتمال العي�ض 
لفرتة اأطول، مل يكن الباحثون متاأكدين من 

ذلك.
وق���ال���ت ك��ب��رية ال��ب��اح��ث��ني ال��ربوف��ي�����س��ور لورا 
اأن  اإىل  اأخ����رى  اأب���ح���اث  "ت�سري  ك��وب��زان�����س��ك��ي: 
قادرين  يكونون  قد  تفاوؤال  االأك��رث  االأ�سخا�ض 
عن  ف�سال  وال�سلوك،  ال��ع��واط��ف  تنظيم  على 
ال��ت��ع��ايف م��ن ال�����س��غ��وط��ات وال�����س��ع��وب��ات ب�سكل 

اأكرث فعالية".
القدرة على  اإىل  باالإ�سافة  وع��الوة على ذلك، 
اأك�����رب، افرت�ض  ت��ن��ظ��ي��م ���س��ل��وك��ي��ات��ه��م ب���درج���ة 
ال��ب��اح��ث��ون اأي�����س��ا يف ال��وق��ت ال���ذي ُن�����س��رت فيه 
االأ�سخا�ض  اأن  ���س��ن��وات  ث���الث  ق��ب��ل  ال��درا���س��ة 

االأكرث تفاوؤال لديهم عادات �سحية.
املعرفة  يف  درا���س��ت��ن��ا  "ت�ساهم  يل:  واأ���س��اف��ت 
ال��ع��ل��م��ي��ة ح����ول االأ�����س����ول ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي قد 
اأن تكون  ن���اأم���ل  حت��م��ي م���ن خم��اط��ر ال���وف���اة. 
حول  البحث  من  ملزيد  اإل��ه��ام  م�سدر  نتائجنا 
ال�سحية  االأ����س���ول  لتعزيز  امل��ط��ل��وب  ال��ت��دخ��ل 
العامة مع  ال�سحة  التي قد حت�سن  االإيجابية 

ال�سيخوخة".
م��ا ه��ي االإج�������راءات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ميكنني 

اتخاذها للعي�ض لفرتة اأطول؟
الركيزتان  ب���االأ����س���ا����س���ي���ات.  ي���ب���داأ  ����س���يء  ك���ل 
تناول  هما  اأط��ول  لفرتة  للعي�ض  االأ�سا�سيتان 

الريا�سة  ومم���ار����س���ة  م���ت���وازن  غ���ذائ���ي  ن���ظ���ام 
بانتظام.

عن  يقل  ال  مبا  الربيطانية   NHS وتو�سي 
التمارين  م��ن  االأ���س��ب��وع  ون�����س��ف يف  ���س��اع��ت��ني 

البدنية املعتدلة اإىل ال�سديدة.
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن االم��ت��ن��اع ع��ن تناول 
بامللح  الغنية  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ت��دخ��ني  ال��ك��ح��ول 

تعترب فعالة اأي�سا.

عندما تتم مناق�شة مو�شوع كيفية العي�س لفرتة اأطول، غالبا ما يت�شمن احلديث كيفية جعل اجل�شم اأقوى واأكرث مرونة.
ومع ذلك، ت�شري االأبحاث التي اأجرتها كلية الطب بجامعة بو�شطن اإىل اأن العوامل النف�شية ميكن اأن تلعب دورا اأي�شا. ون�شروا بياناتهم يف جملة 

نعي�شها. اأن  ميكن  التي  واملدة  تفكرينا  طريقة  بني  رابطا  ووجدوا   ،PNAS
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العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مبارك 

جمعه لل�سيانه العامه واملكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4488794 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/هي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلمال لالزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4420915 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تيك ون �ستوديو

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4475322 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حمدان �سعيد �سامل �سليم التميمي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
كونتيرن  هاو�ض   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجميل امل�ساحات اخلارجيه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4498840 
تعديل مدير / اإ�سافة �سعيد على �سعيد عبود الهاجرى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعيد على �سعيد عبود الهاجرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف امريه على �سامل بادعام احل�سرمى

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : عامل الطبيعة للديكور 

رخ�سة رقم:CN 3049300 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حازم حممود ح�سن حممود من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حازم حممود ح�سن حممود من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد �سالح حممد على

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ عامل الطبيعة للديكور
ALAM ALTABIEA DECOR

اإىل/ اأملا الأعمال النجارة امل�سلحة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ALMA ENFORCED CARPENTRY WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال النجارة امل�سلحة  4390004

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال النجارة و تركيب االأر�سيات اخل�سبية 4330005

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ليمار للمقاوالت العامه 

رخ�سة رقم:CN 1152098 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة كمال مرزوق �سليمان عطيه بركه

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كمال مرزوق �سليمان عطيه بركه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل خليفه ماجد عبداهلل امل�سافرى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ليمار للمقاوالت العامه
LIMAR GEN CONTRACTING

اإىل/ ليمار للمقاوالت العامه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
LIMAR GEN CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مركز ملبار للطباعة 

رخ�سة رقم:CN 1787369 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبدرزاق كاالكاندن راينكوتى كاالكاندن

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدرزاق كاالكاندن راينكوتى كاالكاندن %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ملبار للطباعة
MALABAR TYPING CENTER

اإىل/ مركز ملبار للطباعة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MALABAR TYPING CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : العماد لتجارة االأدوات ال�سحية 

رخ�سة رقم:CN 2638600 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهيل كادافاث بارامبان خالد كادفاث بارامبان %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سهيل كادافاث بارامبان خالد كادفاث بارامبان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على جالل على حممد احلب�سى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ العماد لتجارة االأدوات ال�سحية
AL EMAD SANITARY WARE TRADING

اإىل/ العماد لتجارة االأدوات ال�سحية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL EMAD SANITARY WARE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ور�سه جولدن �سبوت لت�سليح ال�سيارات  

رخ�سة رقم:CN 4462934 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نوال �سامل مبارك هادى العامرى %51

تعديل مدير / اإ�سافة حممد فرحاد دودو مياه
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فرحاد دودو مياه  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نوال �سامل مبارك هادى العامرى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من ور�سه جولدن �سبوت لت�سليح ال�سيارات
GOLDEN SPOT AUTO REPAIR WORKSHOP
اإىل/ �سي تي جي جاردن لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م

CTG GARDEN USED AUTO SPARE PARTS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
ال�سخ�ض  �سركة   - لل�سفر  لنك  نيب   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:CN 2821175 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة نواز �سريف ميا حممد على

تعديل مدير / حذف بيجاى بوديل
تعديل نوع نرخ�سة / من �سياحية اإىل جتارية

تعديل اإ�سم جتاري من/ نيب لنك لل�سفر - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
NEP LINK TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مركز فرنت د�سك الجناز املعامالت احلكومية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
FRONT DESK GOVERNMENT TRANSACTIONS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تقدمي اخلدمات احلكومية تو�سيل  8299023
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الوكيل ال�سريبي  6920007

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تدقيق ومراجعة احل�سابات  6920001
 تعديل ن�ساط / حذف بيع تذاكر ال�سفر  7911007

 تعديل ن�ساط / حذف تنظيم الرحالت ال�سياحية  7912001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
وم�سك  املحا�سبية  ا�سيت  موؤ�س�سة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سجالت  رخ�سة رقم:CN 2264814 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة جوباكمران �سوكمران كري�سنان �سوكمران

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جوباكمران �سوكمران كري�سنان �سوكمران %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ا�سيت املحا�سبية وم�سك ال�سجالت
ASSET ACCOUNTING AND BOOK KEEPING EST

اإىل/ ا�سيت املحا�سبية وم�سك ال�سجالت - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ASSET ACCOUNTING AND BOOK KEEPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  فيو  تات�ض  موؤ�س�سة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

االلكرتوميكانيكيه  رخ�سة رقم:CN 3978371 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فاربي�ض نور حممد %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد فاربي�ض نور حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد �سيف عبيد بن ر�سيد الزعابى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة تات�ض فيو للمقاوالت االلكرتوميكانيكيه

TOUCH VIEW ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING EST

اإىل/ تات�ض فيو للمقاوالت االلكرتوميكانيكية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
TOUCH VIEW ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
الواحد  ال�سخ�ض  �سركة   - : فريم�سيلي مطعم  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 4539497 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة و�سيع اهلل عبداحلليم

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة و�سيع اهلل عبداحلليم  100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سم�ض الهادى عبداحلليم

تعديل مدير / حذف �سم�ض الهادى عبداحلليم
تعديل اإ�سم جتاري من/ فريم�سيلي مطعم - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

VERMICELLI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ تندر فيك�ض لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
THUNDER FIX GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف مطعم  5610001

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:اي ام دبليو لتجارة احلا�سب االيل ذ.م.م
خادم  هامل  خليفه  ال�سيد  مبنى   0.8 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

الغيث واخرين
CN 1007616 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/1  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - االدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2350000733   تاريخ التعديل:2023/01/14
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:زون ميكر لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2904827 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة - كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2022/4/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 
   236C5EF7E6712DBF35D:بالرقم العدل  املوثق لدى كاتب   ، العادية 

تاريخ التعديل:2023/01/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خمترب 

اليا�سمني لال�سنان
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3860644 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الوايف لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �سرق 0.9 - 

مبنى احمد نا�سر �سال هوي�سل
CN 3882229 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/6/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305000989   

تاريخ التعديل:2023/01/15
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004842 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جواد حممد �سهراب ، العنوان : 9558530  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي - بالتايل : ن�ض احلكم
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -1  : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
ان  االوىل على  االإجارة  اتفاقية  درهم عن   99.77 بواقع  يومية  اأجرة  �سداد  درهم   578،668.88
تبداأ من تاريخ 2021/8/18 وتنتهي بت�سليم العني املوؤجرة او ال�سداد التام. 2- بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3،974،180.40 درهم مع �سداد اأجرة يومية بواقع 652.34 درهم 
عن اتفاقية االجارة الثانية على ان تبداأ من تاريخ 2021/8/18 وتنتهي بت�سليم العني املوؤجرة او 
ال�سداد التام. 3- باإلزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545
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العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : باورالين للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 1004315 
االإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1638123  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب  رقم 914  
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
باورالين للتجارة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لت�سفية 
 2023/1/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : بحر الرقاقة لالإلكرتونيات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 4 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم - ديرة - هور 
العنز �سرق - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 881605 
االإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1487694  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
واملوثق   2022/12/29 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة 
اأي اعرتا�ض  2022/12/29 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا 
ح�شابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�ض : 2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات
البطني  رق��ة   - مكتوم  ال  م��ان��ع  را���س��د  م��ان��ع  ال�سيخ  ملك   303 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2274080  : ف��اك�����ض   04-2272828  : ه��ات��ف 
االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بحر 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - لالإلكرتونيات  الرقاقة 
2022/12/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/29 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008170 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم دار الزيتون - ذ م م  - جمهول حمل االإقامة  
نعلمكم بان املدعي / حممد راقوى احمد حممد م�ستاق احمد اجلن�سية : الهند يف الدعوى رقم 

الثالثة.  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة   2022-8170
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 

الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 6000 درهم باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/1/3 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 6325/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763  

مو�سوع املنازعة : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا اىل ال�سركة 
املدعية مبلغ وقدره 265،120.10 درهم )مئتني وخم�سة و�ستون الف ومائة وع�سرون درهم وع�سرة فلو�ض( باالإ�سافة 

اىل الفائدة القانونية املرتتبة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
املتنازع : ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو - �ض ذ م م - عنوانه : �سارع ام �سقيم ، ارجان ، دبي الند ، الرب�ساء جنوب ، دبي 
، االإمارات العربية املتحدة ، مكاين 2847186917 - هاتف رقم 044334327 - فاك�ض رقم 043607133 
وحملها املختار مكتب حليمة املرزوقي وم�ساركوها حمامون وم�ست�ض  - وميثله : رو�سة عبدالعزيز عبدالرحمن فوالذ  
2-�سباب خلدمات تو�سيل الطلبات - �ض ذ م م - �سفتهما : متنازع  1- طاهر ندمي �سرفراز خان ،  املطلوب اإعالنه : 
�سدهما. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا اىل ال�سركة املدعية مبلغ وقدره 265،120.10 درهم )مئتني وخم�سة و�ستون الف 
اال�ستحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  املرتتبة  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  فلو�ض(  وع�سرة  درهم  وع�سرون  ومائة 
وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/1/17 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2641/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها اخلام�سة / اأ�سوار دبي للمقاوالت )�ض 

ذ م م( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : حممد فاروق قادر �سيد حممد - عنوانه : اإمارة دبي ، ديرة ، النهدة ، �سارع بغداد ، بجوار 
 جمعية االإحتاد التعاونية ، مبنى ملك حممد عبداهلل ال جا�سم، الطابق االأول ، �سقة رقم 102-101 

املطلوب اإعالنه : 1- مينى كري�ستى كري�ستى جوميز - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها 
اخلام�سة / اأ�سوار دبي للمقاوالت )�ض ذ م م( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2023/1/23 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 13737/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : يلتم�ض طالب التنفيذ من مقام املحكمة املوقرة و�سع ال�سيغة التنفيذية على ال�سيك ، ومنع املنفذ 
�سده من ال�سفر وحجز جواز �سفره والتعميم بذلك ، واملطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع وال�سادرة عن بنك را�ض اخليمة 

الوطني مع امل�ساريف بقيمة اجمالية )30،386(  
طالب التنفيذ : ميتل التجارية )�ض ذ م م(  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - �سارع عود ميثاء ، بناية 

عود ميثاء ، الطابق الثالث ، مكتب رقم 316 ، هاتف 0508495041 ، 04/3245444  
املطلوب اإعالنه : 1- براتيك جاجدي�ض كاتاريا جاجدي�ض مادهافجى كاتاريا ، 2-مطبخ �سبي�سى داين لل�سعبي �ض ذ م 

م - �سفتهما : منفذ �سدهما  
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 30416 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70469

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1248/2022/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 20/2021 عقاري كلي، )5125 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : كرمي مريزا اأقا جاهد برى   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الرب�ساء االوىل - بردبي - دبي - مبنى اي راي�ض تاور - �سقة 27  

املطلوب اإعالنهم : 1- زينت للتطوير العقاري - �ض ذ م م  - �سفته : منفذ �سده ، 2- حممد ح�سني ا�سغر 
كا�ساين - �سفته : منفذ �سده.  3- همايون حممد هادي امريياين - �سفته : منفذ �سده. 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
5125.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 8844/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  ام��ر   2299/2022 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)218000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ : نيكوال�ض اوليفر رينكى  

عنوانه : وكيله القانوين مكتب �سعيد عبداهلل ال�سويدي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد 
- دوار ال�ساعة ، قرية االأعمال B مكتب 319 

املطلوب اإعالنه : 1- نيكوال�ض جوزيف جنيم - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 218000 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70645 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 5774/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 315/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )230،594.50 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : �سركة اأبوظبي للطباعة والن�سر - ذ م م  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - دبي ، �سارع ال�سيخ زايد ، مركز دبي املايل العاملي 
، املبنى رقم /3 ، الطابق ال�ساد�ض ، مكتب رقم 605 

املطلوب اإعالنه : 1- ام ا�ض اأف الإدارة املن�ساآت - ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   230594.50 وق��دره  به 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 838/2022/38 م�شارف جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سان مون لل�سحن - ذ م م - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : جبل دالو للتجارة العامة - �ض ذ م م 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/11/21 ح�سوريا يف مواجهة 
�سكال،  االدخ��ال  1- قبول طلب  املدخل.  املدعي عليه ومبثابة احل�سوري يف حق اخل�سم 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 110،100 دره��م )مائة وع�سرة  بان  املدخل  ال��زام اخل�سم   -2
األف ومائة درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  3- رف�ض 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  عليه.   امل��دع��ي  مواجهة  يف  ال��دع��وى 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
 اعالن بالن�شر

   137/2022/342 التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�شتئناف  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- �س�ستاينبل بلدرز )�ض ذ م م( 
جمهول حمل االقامة

مبا ان امل�ستاأنف / قوة للتطوير العقاري - �ض ذ م م  وميثله : حممد علي حممد 
علي الدهبا�سي - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2022/2145 
ال�ساعة   2023/1/24 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جت��اري.  ا�ستئناف 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية

�شركة �شمري حممود واأولده ذ م م ، �شمري حممود العلي   
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008687/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �سركة �سمري حممود واأوالده ذ م م  ، 2 - �سمري حممود العلي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ح�سناء م�سطفى غ�ساين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 134837.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة �شمري حممود واأولده ذ م م ، �شمري حممود العلي   

مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008682/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �سركة �سمري حممود واأوالده ذ م م ، 2 - �سمري حممود العلي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ح�سناء م�سطفى غ�ساين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 136550.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002082 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رويال داميوند - جمهول حمل االإقامة  
الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب   2023/1/26 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
امل�ستندات وذلك  ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/4 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اإعالن ح�شور اإجتماع بالإت�شال املرئي عن بعد

بالدعوى 2022/8831 جتاري جزئي
حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية  

يخطر اخلبري املعني بالدعوى اأعاله / اأمري �سعد يو�سف املدعي عليها / �سوبر 
ماركت ميناء العرب ذ م م ومن ميثلها قانونيا ، بان اجتماع اخلربة االوىل يوم 
االإثنني بتاريخ 2023/1/16 ال�ساعة 12 ظهرا بنظام االونالين برنامج زووم 
، ويرجى االإت�سال باخلبري على تليفون / 050-6227854 - 6321546-

 alhamili_uae@yahoo.com  : االمييل   ،  02
الأجل احل�سول على الرابط

ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سوف يجري االجتماع يف امليعاد املقرر.
اخلبري / اأمري �شعد يو�شف 
الفئة الوىل / رقم القيد )32(    

اإعالن اإجتماع خربة 

70608
العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اإعالن مدعى عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0008531 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سعيد خليفة عبيد را�سد خليفة - جمهول حمل االإقامة 

اىل املدعي عليه الثاين : مهند عبداللطيف حميد النايف 
الدعوى املرفوعة من املدعي )ة( : حممد امني ا�سامه اللبنان 

)�ستة  درهم   )6500( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  الق�ساء   : ب  فيها  يطالبكم  والتي 
اآالف وخم�سمائة درهم( الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ : 5000 درهم )خم�سة اآالف درهم( 
تعوي�سا ماديا عما اأ�سابه من اأ�سرار من جراء اإ�ستيالء املدعي عليهما للمبلغ املطالب به من املدعي ونتيجة 
اإخالل املدعي عليهما وعدم تنفيذهما ملا مت االإتفاق عليه واإ�ستيالئهما على  ما فاته من ك�سب من جراء 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   12% بواقع  القانونية  الفائدة  مع   ، حق  وجه  دون  املدعي  اأموال 
ال�سداد. الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائية. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/1/19 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/1/12م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 996/2022/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء رقم CF202210061390 املحررة بتاريخ 6/10/2022 وملحق عقد 
300،000 درهم كعربون م�ستحق للمدعي لعجز  4/10/2022 وال��زام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ  امل��وؤرخ  البيع 
املدعي عليها االوىل عن اإمتام البيع وعدم تنفيذ التزاماتها والزامهم بالفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�سداد والزام املدعي عليها الثانية بان ت�سلم للمدعي ا�سل ال�سيك رقم 000006 مببلغ 300،000 درهم وامل�سحوب على بنك 

االإمارات دبي الوطني مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدعى : اجاى براكا�ض لوهيا  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - �سارع املطار ، بناية كري�ستال 1 - مكتب رقم 108 - 

بالقرب من حمطة مرتو جي جي كو - مكاين 34677 -92190 - وميثله : �سامل خمي�ض �سعيد ح�سن اليماحي  
املطلوب اإعالنه : 1 - بالك تيرن م د م �ض - �سفته : مدعى عليه 

اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء رقم CF202210061390 املحررة  مو�سوع االإعالن : قد 
 300،000 للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  االوىل  املدعي عليها  وال��زام   4/10/2022 امل��وؤرخ  البيع  6/10/2022 وملحق عقد  بتاريخ 
درهم كعربون م�ستحق للمدعي لعجز املدعي عليها االوىل عن اإمتام البيع وعدم تنفيذ التزاماتها والزامهم بالفائدة القانونية بقيمة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها الثانية بان ت�سلم للمدعي ا�سل ال�سيك رقم 000006 مببلغ 
300،000 درهم وامل�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  9.00 �سباحا يف قاعة  ال�ساعة   2023/1/19 املوافق  اخلمي�ض 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70591 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 5884/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763  

الف  وث��م��ان��ون  )ث��الث��ة  دره���م   83،469.50 مبلغ  للمتنازعة  ت���وؤدي  ب��ان  امل��ت��ن��ازع �سدها  ال���زام   : امل��ن��ازع��ة  م��و���س��وع 
واربعمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سون فل�سا( باالإ�سافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدها  املتنازع  والزام   ، التام  ال�سداد  وحتى   2022/2/22
املتنازع : العربية املتحدة للهند�سة البحرية - ذ م م عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع اآل 

مكتوم - مبنى برج امل�سعود 2 �سقة 702 - وميثله : حممد علي �سعيد حميد اخلييلي  
املطلوب اإعالنه : الفر�سة االأف�سل ل�سيانة املباين ذ م م - �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ 83،469.50 
بواقع  التاأخريية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  فل�سا(  درهم وخم�سون  و�ستون  وت�سعة  واربعمائة  الف  وثمانون  درهم )ثالثة 
9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 2022/2/22 وحتى ال�سداد التام ، والزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 16955/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
بقيمة  امل�سرق  بنك  عن  وال�سادر   )000023( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)75000 درهم( 
طالب التنفيذ : عادل عبداحلليم حممد زهران

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�سوق الكبري - 
�سقة الطابق 3 مكتب 15 - بجوار م�سجد على بن ابي طالب.

املطلوب اإعالنه : 1- جاجى �سينغ اومكار �سينغ ناروكا - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   75000

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 11666/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )005924( )002833( )005916( 

وال�سادر عن بنك االإمارات دبي الوطني بقيمة )24،765( 
طالب التنفيذ : فري ماك لل�سناعات - �ض ذ م م  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عود ميثاء - بردبي 

- دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج �سعيد 2 �سقة الطابق اخلام�ض - مكتب 501  
املطلوب اإعالنه : 1- مزون للخدمات امليكانيكية )�ض ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�سوع االإعالن : قد 
وقدره 24765 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70591

العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 8625/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

، ب�سداد  245/2022 جتاري م�سارف جزئي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
املبلغ املنفذ به وقدره )187133.20 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

كيو لالعمال  اي��ه  ار  �سركة  م(  م  ذ  )���ض  الكهروميكانيكية  كون�سورتيوم لالعمال  اي��ه  ار   : التنفيذ  طالب 
اإم��ارة دب��ي - بور�سعيد - دي��رة - دب��ي - �سارع دبي  الكهروميكانيكية ذ م م �سابقا  - عنوانه : االإم���ارات - 

ديرة - بور�سعيد  
املطلوب اإعالنه : مركز االإمارات العربية املتحدة لل�سرافة )�ض ذ م م(  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   187133.20

التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70591 العدد 13749 بتاريخ 2023/1/16 

 اعالن بالن�شر
   804/2022/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

، 2- تامناي جيفان  امل�ستاأنف �سدهما / 1- جلوبال ون جيت واي م م ح   اىل 
بهينجاركار جيفان  - جمهول حمل االقامة - مبا ان امل�ستاأنف / �سركة كود 

برو البز - �ض م ح  - وميثله / رميا عبد احلكيم اجلر�سى 
االأداء  اأمر  يف  ال�سادر  احلكم  اأع��اله ال�ستئناف  املذكورة  الق�سية  بقيد  نبلغكم 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70392
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على  حر�سه  من  انطالقاً  امل�ساركة  ه��ذه  وت��اأت��ي   
ال��ت��واج��د يف ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة الكربى 
الباحثني  اإىل  ال���و����س���ول  ���س��ب��ل  ل���ه  ت��ي�����س��ر  ال��ت��ي 
واالأك���ادمي���ي���ني وامل��ه��ت��م��ني ب��ت��اري��خ وت�����راث دولة 
امل��ت��ح��دة وم��ن��ط��ق��ة اخلليج،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
وخدماته  الرثية  اأجندته  على  ال�سوء  وت�سليط 
املعر�ض  جمهور  تقريب  �سبيل  يف  يقدمها  التي 
من ذاكرة االإمارات، واإطالعهم على ما يقدمه يف 
املعار�ض  له، ويف  التابع  والرتميم  مركز احلفظ 

بالن�سبة  يوؤديه  الذي  وال��دور  الرقمية،  واملن�سات 
ملختلف �سرائح املجتمع االإماراتي والقارئ العربي 

مبا يرثي ثقافاتهم ومعارفهم.
وع��ن ه��ذه امل�����س��ارك��ة ق��ال ���س��ع��ادة عبد اهلل ماجد 
واملكتبة  االأر�سيف  ي�سارك  ال��ع��ام:  املدير  علي  اآل 
ويف  ال��ك��ربى،  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
معر�ض  مقدمتها  ويف  ال��ك��ربى،  الكتب  معار�ض 
الكبري  الثقايف  احل��دث  للكتاب،  ال��دويل  القاهرة 
ال���ذي ي��ع��ّد حم��ط اأن���ظ���ار امل��ث��ق��ف��ني وال���ق���راء من 

ولرواد  للقراء  يقدم  لكي  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
لدولة  وامل�سرف  املوثق  التاريخي  البعد  املعر�ض 

االإمارات العربية املتحدة.
واملكتبة  االأر�سيف  م�ساركة  تقت�سر  لن  واأ���س��اف: 
ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى م��ن�����س��ت��ه ال���ت���ي ي���ع���ر����ض فيها 
والعاملية  وال��ع��رب��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  اإ����س���دارات���ه  اأح����دث 
ال���ت���ي ت��ف��ت��ح ���س��ف��ح��ات م��ه��م��ة يف ت���اري���خ وت����راث 
�سبه  ومنطقة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
اأي�ساً  �سينظم  ولكنه  فح�سب،  العربية  اجل��زي��رة 

الفعاليات والن�ساطات املهمة ذات ال�سلة مبهامه 
املعر�ض،  اأه������داف  ت���دع���م  وال���ت���ي  واه���ت���م���ام���ات���ه، 
الرتاث  “حماية  ع��ن  ب��ن��دوة  ال��ب��داي��ة  و���س��ت��ك��ون 
 23 يف  الرقمنة”  ع�����س��ر  يف  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ه��وي��ة 
الفعاليات  م��ن  ع����دداً  و�سينظم  اجل����اري،  ي��ن��اي��ر 
اإىل  باالإ�سافة  للمعر�ض،  املهني  الربنامج  �سمن 
االأر�سيف  من�سة  بها  �ستحفل  وور���ض  حما�سرات 
اأيام  م��ع  بالتزامن  كله  وذل��ك  الوطنية  واملكتبة 
واملكتبة  االأر����س���ي���ف  م��ن�����س��ة  و���س��ت��ك��ون  امل��ع��ر���ض، 

املعر�ض  م��رت��ادي  ال�ستقبال  م�ستعدة  الوطنية 
واالإجابة عن جميع ا�ستف�ساراتهم. واأ�سار �سعادته 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���س��ي��ف  ي��ج��ع��ل  م��ا  اأن  اإىل 
ال��ك��ربى داخ���ل دولة  ي�����س��ارك يف م��ع��ار���ض الكتب 
واجلادة  القيمة  اإ���س��دارات��ه  وخارجها-  االإم���ارات 
عرب  ويقدم  الثقافية،  االأو���س��اط  بها  ي��رثي  التي 
االإمارات  تاريخ  عن  موثقة  معلومات  �سفحاتها 
املجيد وتراثها العريق، اإىل جانب اهتمامه باإثراء 
مكتبة االإمارات باجلديد من االإ�سدارات العربية 

التي  العلمية  وال���درا����س���ات  وال��ب��ح��وث  وال��ع��امل��ي��ة 
الزاهر  االإم��ارات وحا�سرها  دول��ة  ملا�سي  تتطرق 
يف خمتلف املجاالت، ذلك باالإ�سافة اإىل اهتمامنا 
امل��م��ي��زة، وال��ت��ج��ارب االإبداعية  ب��ت��ب��ادل اخل���ربات 
الن�سر  ودور  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات  م���ع  وامل��ب��ت��ك��رة 
والتوزيع الكربى، واالط��الع على وجهات النظر 
التي نرثي بها جتربتنا يف اإن�ساء املكتبة الوطنية 
التي تن�سجم مع معطيات امل�ستقبل انطالقاً من 

الذروة التي بلغها االآخرون يف هذا املجال. 

عبد اهلل ماجد: املعر�س حدث ثقايف عربي كبري وم�شاركتنا ت�شمل ع�شرات الفعاليات

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ينهي حت�شري�ته للم�شاركة يف �لقاهرة �لدويل للكتاب2023

ت�سارك جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 
يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 
ال���� “ 53 “ امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه مب��رك��ز م�سر 
بالتجمع  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ض 
اخلام�ض بالقاهرة يف الفرتة من 24 يناير 

اإىل 6 فرباير املقبل.
وق�����ال ����س���رح امل�����س��ت�����س��ار اإب���راه���ي���م حممد 
جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ض  بوملحه 
اإن اجلائزة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال��دوي��ة  دب���ي 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه���ذا املعر�ض  ا���س��ت��ع��دت  ق��د 
م��ن خ���الل اإ���س��دارات��ه��ا ال��ت��ي ت�����س��ارك بها 
لهذه  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ض  يف 
اإ�سدارا   12 ومنها  كتابا،   147 ب�  ال��دورة 

جديدا تعر�ض الأول مرة.
املعر�ض يعد واح��داً من  اأن  وذك��ر بوملحه 
اأهم معار�ض الكتب التي تقام يف منطقتنا 
العربية والعامل، ويحظى مب�ساركة متميزة 
�ستى  يف  وبعناوين  الن�سر  دور  ك��ربى  م��ن 
�سعبي  باإقبال  ع��ادة  يحظى  كما  امل��ج��االت، 

وا�سع من اجلمهور.
 147 ال����  اأن  ب��وم��ل��ح��ه  امل�ست�سار  واأ����س���اف 
اإ�سداراً تتنوع يف جمال الدرا�سات القراآنية، 

النبوية،  وال�������س���رية  ب��ال�����س��ن��ة  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
الثقافة  و�سل�سلة  ال��ف��ق��ه��ي��ة،  وال���درا����س���ات 

االإ�سالمية، والرتاجم واالأعالم، واالإعجاز 
العلمي، كما �سيتم توزيع ن�سخ اجلائزة من 

»م�سحف ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان«، 
كما �سيتم عر�ض 12 اإ�سداراً جديداً.

جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي ت�شارك بـ 147 
�إ�شد�ر� يف معر�س �لقاهرة �لدويل للكتاب

جناة  القطرية  للكاتبة  جديد  كتاب  حديثا  �سدر 
مفهوم  معرفة  اىل  يهدف  اأن���ا(  )م��ن  بعنوان  علي 
الذات يف اإطار الفل�سفة القدمية واحلديثة وتنمية 

وتطوير املوهبة.
وتناول الكتاب الذي يقع يف 281 �سفحة من احلجم 
وتقديرها   ال���ذات  مفهوم  تطور  م��راح��ل  املتو�سط 
و�سفائها  وم�ساحمتها  معها  والت�سالح  وكيفيتها 

لتكون قاعدة االنطالق نحو م�ستقبل اأف�سل.
االإب��������داع  ودالالت  م���ف���اه���ي���م  ال���ك���ت���اب  وت�������س���م���ن 
يف  وخ��ط��وات��ه  وال��ن��ج��اح  للم�ستقبل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
احلياة الأ�سحاب االإرادة الفوالذية وا�ستثمار الوقت 
وعناوين مرتبطة بالذات كالظلم واحلقد واحل�سد 
والت�سامح  املكافاأة  و  والهدنة  والغرور  وال�سغوط 

وال�سعادة 
وق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة ال��ق��ط��ري��ة جن���اة ع��ل��ي يف مقدمة 
اإن�����س��ان ب��ق��درات خمتلفة  ال��ك��ت��اب ان اهلل خ��ل��ق ك��ل 
واأودع فيه خ�ساال تتالءم مع ذاته وميزه عن بقية 
كامنة  ذاتية  بقوة  واأم���ده  عليها  وف�سله  اخلالئق 
القدرات وتلك  النف�ض فهناك من يكت�سف هذه  يف 

فيح�سن  ال���ذات���ي���ة  ال���ق���وة 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وي��ن��ط��ل��ق يف 
وتفاوؤل  ث��ق��ة  ب��ك��ل  احل��ي��اة 

وجناح.
من  ه����ن����اك  ان  واردف����������ت 
لكنه  القدرات  هذه  يعرف 
ا�ستخدامها  ُي��ح�����س��ن  ال 
ف��ّي��ه��ي��م على  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
وجهة  دون  م�����ن  وج����ه����ه 
وي���ظ���ل ي��ب��ح��ث ع����ن ذات����ه 
ح������ت������ى ن������ه������اي������ة ح����ي����ات����ه 
وه���ن���اك ّم���ن ت��خ��ف��ى عليه 
وي�ست�سلم  الذاتية  قدراته 
لتحديات احلياة وعواقبها 
مع اأن تلك القدرات جتعله 

يعي�ض حياة ناجحة.
متثل  ال���ذات  معرفة  اأن  القطرية  الكاتبة  وبينت 
نقطة انطالق الكت�ساف هذه القدرات وتلك القوى 
اخلفية م�سرية  اىل القدرات الكثرية  التي ميلكها 

ح���ت���ى ول�����و ك�����ان ي�����س��ري يف 
حياته بالطريق ال�سحيح.

معرفة  ال���ك���ت���اب  وت����ن����اول 
ال���������ذات ب���اع���ت���ب���اره���ا من 
ال�����ت�����ح�����دي�����ات ال�������س���ع���ب���ة 
االإن�سان  ي��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي 
ي�ستطيع  ال  وب�����دون�����ه�����ا 
االأهداف  وحتقيق  التطور 

واالإجنازات. 
القطرية  الكاتبة  وذك���رت 
ال��ذات م�سطلح  ان معرفة 
النف�ض  ع��ل��م  يف  ُي�����س��ّت��خ��دم 
لو�سف  ال��ف��ل�����س��ف��ة  وع���ل���م 
ميتلكها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
وانها  نف�سه  عن  ال�سخ�ض 
عملية عقلية وفكرية يقوم 
والتقدم  للتطور  حم��اول��ة  يف  دائ��م��ا  ال�سخ�ض  بها 
وبالتدريج  اأح��ي��ان��ا  ملمو�سة  غ��ري  بطريقة  تتم  و 

وب�سكل ت�سل�سلي.

وذكرت اأن معرفة الذات تنق�سم اىل ثالثة م�ستويات 
ه���ي امل�����س��ت��وى ال��ب��ي��ول��وج��ي ال�����ذي ي��ع��ن��ي معرفة 
ال���ق���درات اجل�سمانية  م��ع��رف��ة  خ���الل  م���ن  ال�����ذات 
يدل  الذي  االجتماعي  وامل�ستوى  والفي�سيولوجية 
املهارات  واإتقان  الدرا�سة  على  القدرة  معرفة  على 
االآخرين  والتفاعل مع  التوا�سل  االجتماعية مثل 
مب��ا يف ذل���ك ال��ت��ع��ل��م واإت���ق���ان م��ع��اي��ري ال�����س��ل��وك يف 

املجتمع وامل�ستوى ال�سخ�سي.
وتناول الكتاب الذي �سدر عن دار ال�سرق القطرية 
اتخاذ  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  ال��ت��ي تتمثل  ال����ذات  م��ع��رف��ة 
بهدف  العام  ال�سلوك  وتن�سيق  املختلفة  ال��ق��رارات 
ال�سخ�سية  وان  امل��ت��داخ��ل��ة  احل���ي���اة  اأم�����ور  ت��ن��ظ��ي��م 
وامل�ساعر  واملعتقدات  ال��ق��درات  تت�سمن  احلقيقية 
العقلية  واحل����االت  احلقيقية  وال��ق��ي��م  وال��رغ��ب��ات 

املختلفة لدى االإن�سان.
 كما تناول الكتاب طرق تطوير الذات والنهو�ض بها 
االأمل  وع��دم فقدان  الياأ�ض  ك�سر حاجز  من خالل 
وجتاوز عقبات احلياة وقهر التحديات لي�سنع منها 

�سلًما لريتقي للقمة.

�شدور كتاب جديد بعنو�ن )من �أنا( 
للكاتبة �لقطرية جناة علي 

�سهر  خ��الل  را���س��د،  بن  تنظم مكتبة حممد 
يناير اجلاري، �سل�سلة متميزة من الفعاليات 
الثقافية والرتفيهية ور�ض العمل والندوات؛ 
وذلك �سمن برنامج فعاليتها الدوري، الذي 
للزّوار واالأع�ساء  يقدم زاداً ثقافياً ومعرفياً 

من خمتلف �سرائح املجتمع. 
يناير   17 يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اأوىل  وت�����ب�����داأ 
الدوريات،  مكتبة  ت�ست�سيف  حيث  اجل��اري؛ 
ال�سهرية  اجلل�سات  فعاليات  �سل�سلة  �سمن 
املبدعات  ال�سباحية مب�ساركة جمموعة من 
االإماراتيات والعرب، جل�سة حوارية، بعنوان 

»املتطلبات االأكادميية وم�ستقبل اأبنائنا« مع 
والتعّلم،  التعليم  يف  االأك��ادمي��ي��ة  امل�ست�سارة 

دينا خف�ض. 
18 و19 يناير، تنظم املكتبة، يف ردهة  ويف 
اال�ستقبال، فعالية بعنوان »اأيام جربان خليل 
حياته  على  ال�سوء  ت�سلط  وال��ت��ي  ج���ربان«، 
ك�ساعر واأديب وكاتب واأحد اأئمة اأدباء الع�سر 
العربّية،  النه�سة  رواد  من  ورائ��د  احلديث، 
»االأجنحة  لكتاب  مناق�سة  م��ع  ت��ب��داأ  وال��ت��ي 
حوارية،  جل�سة  عقد،  جانب  اإىل  املتك�سرة«، 
الها�سمي،  بديعة  ال��دك��ت��ورة  اجلل�سة  ت��دي��ر 

ت�سلط ال�سوء على ال�سورة والكلمة يف حياته 
واأدبه، مع الدكتور يو�سف حطيني، واالأ�ستاذ 

كاظم فيا�ض. 
جماليات  مناق�سة  الفعالية،  تت�سمن  كما 
ر���س��ائ��ل ج����ربان خ��ل��ي��ل ج�����ربان، ال��ت��ي تقف 
كلمات  عنه  تعرب  م�ستعل  ع�سق  على  �ساهدة 
مو�سيقية  �سعرية  اأم�سية  جانب  اإىل  رائعة، 
�سعيد  يا�سر  ال�ساعر  م��ع  ق�سائده،  لبع�ض 
دح����ي، وع�����ازف ال���ع���ود حم��م��د ���س��ع��ي��د دحي، 
باالإ�سافة اإىل وجود معر�ض ملوؤلفاته املتوفرة 

يف املكتبة. 

كما �ست�ست�سيف املكتبة، يوم 26 يناير، حفلي 
جنيبة  للكاتبة  »ال��ه��ائ��م��ون«  لكاتب  توقيع 
االإماراتي  للكاتب  »اأمل«  وك��ت��اب  ال��رف��اع��ي، 
حوارية  جل�سة  اإىل  باالإ�سافة  البدور،  خالد 
اإ�سداراتهم،  حم��ت��وى  ملناق�سة  ��اب  ال��ك��تَّ م��ع 

والتي �ستديرها االأ�ستاذة هاجر الرئي�سي. 
يناير، مع حفل   30 يوم  الفعاليات،  وتختم 
 »The Slum Queen« ك��ت��اب  توقيع 
تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  ناجي،  روبلي  للكاتبة 
جل�سة حوارية للكاتبة وقراءات لبع�ض اأفكار 

الكتاب. 

مكتبة حممد بن ر��شد تنظم �شل�شلة فعاليات ثقافية وترفيهية خالل يناير �جلاري 
احت�سن  العربي  لل�سعر  ال�سارقة  مهرجان  فعاليات  �سمن 
ال�����س��ع��ري بن�سو�ض  ال�����س��ارق��ة االإب�����داع  ال��ث��ق��اف��ة يف  ق�����س��ر 
اهلل  �سعادة عبد  �سبعة مبدعني بح�سور  اإلقاءها  تبارى يف 
العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة يف ال�سارقة و حممد اإبراهيم 
املن�سق  ال��دائ��رة  يف  الثقافية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الق�سري 
بيت  م��دي��ر  ال��ربي��ك��ي  اهلل  عبد  وحم��م��د  للمهرجان  ال��ع��ام 
يف  املهرجان.�سارك  و�سيوف  املهتمني  من  ولفيف  ال�سعر 
االأم�سية ال�ساد�سة ال�سعراء: جا�سم ال�سحيح واأحمد هاليل 
البدري  و�سريفة  “البحرين”  عابد  وح�سن  “ال�سعودية” 

“تون�ض” واإبراهيم احلمد “العراق” وعبد الوهاب بو�سنة 
اللطيف  عبد  االإع��الم��ي  االأم�سية  اأدار  فيما  “اجلزائر” 
ن�سو�ض  ق��راءة  يف  ال�سعراء  “ال�سودان”.وتبارى  حمجوب 
غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ال���غ���زل واحل����ب حم��ت�����س��دة مب���ف���ردات ال�سوق 
على  وحت�ض  احلياة  على  لالإقبال  دع��وة  وحتمل  واحلنني 
التم�سك باالأمل و عامل احلب و اجلمال واالإ�سراق الروحي 
البديع ومناجاة الذات و عوامل ال�سحراء و احلياة البدوية 
اهلل  عبد  �سعادة  م��ن  ك��ل  ك��رم  االأم�سية  ختام  ال��ع��رب��ي��ة.ويف 

العوي�ض وحممد الق�سري ال�سعراء امل�ساركني يف االأم�سية .

�شعر�ء ي�شردون �شرية �حلب
 يف مهرجان �ل�شارقة لل�شعر �لعربي

•• ابوظبي-الفجر:

اأنهى االأر�شيف واملكتبة 
التح�شريات  الوطنية 
يف  مل�شاركته  الــالزمــة 
ملعر�س   54 الـــ  الـــدورة 
القاهرة الدويل للكتاب 
يف الفرتة من 25 يناير- 

6 فرباير 2023.
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اأبرز �شيوف ال�شرف يف الدراما الرم�شانية 

تدخالت وعدم �لتز�م.. ��شتبعاد 
فنانني من م�شل�شالت رم�شان

ل��ك��ن، وب��ع��د ع���دة اأي����ام، ف��وج��ئ��ت ب����اأّن الت�سوير 
ب�سّدة،  اأغ�سبها  مّم��ا  اإخ��ب��اره��ا،  دون  من  انطلق 
القائمني على  اأن يدفعها للتوا�سل مع  من دون 
خطوة  على  ت��ق��دم  اأن  م��ن  "اأكرب  الأّن��ه��ا  امل�سل�سل، 

كهذه"، بح�سب تعبريها.
من جهته، قال مدحت العدل يف ت�سريحات من�سوبة 
اإليه اإّنه من "الوارد جداً تر�سيح اأكرث من فنان لدور 
ما قبل اأن ير�سي الدور على اأحدهم". واعترب اأّن ذلك 
"ال يقلل من اأّي فنان"، مو�سحاً اأّنه ال يرى اأّّي م�سكلة 

يف ما حدث.
وي��وؤّدي دور البطولة يف "عملة نادرة" كلٌّ من: نيللي 
عيد،  واأحمد  رية،  اأبو  وكمال  �سليمان،  كرمي، وجمال 

وجومانا مراد.
يف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، ان��ف��ج��رت اأزم�����ة ج���دي���دة خالل 
ت�سوير م�سل�سل "بابا املجال"، الذي يقوم ببطولته 
املمثل م�سطفى �سعبان، وذلك بعد ا�ستبعاد املمثلة 
يا�سمني رئي�ض، رغم توقيعها على عقد مع ال�سركة 

املنتجة.
اأّم�����ا ال�����س��ب��ب، ب��ح�����س��ب ب���ي���اٍن ����س���ادر ع���ن �سركة 
خارج  �سفرها  اإىل  فيعود  املنتجة،  ال��ب��ات��رو���ض 
م�سر ليلة راأ�ض ال�سنة، رغم ارتباطها مبواعيد 
ال�سركة  على  القائمني  دفع  ما  وهو  ت�سوير، 

اإىل اإنهاء عقدها.
ا�ستبدال  نف�سه،  البيان  يف  ال�سركة  واأعلنت 
قامت  التي  اأم��ني  ن�سرين  باملمثلة  رئي�ض 
ي��ك��ون لبطل  اأن  ال��ع��ق��د، ون��ف��ت  ب��ت��وق��ي��ع 
ما  يف  يّد  اأّي  �سعبان  م�سطفى  امل�سل�سل 
بني  القرار م�سرتٌك  اأّن  موؤّكدة  جرى، 
املخرج و�سركة االإنتاج. كما لفتت اإىل 
اأّنه مّت تقدمي �سكوى يف حّق يا�سمني 

رئي�ض اإىل نقابة املهن التمثيلية.
ويتوىل اإخراج "بابا املجال" اأحمد 
خ��ال��د م��و���س��ى، وه���و م��ن بطولة 
م�سطفى �سعبان، وبا�سم �سمرة، 
بدر،  و�سو�سن  ال�سايغ،  و�سهر 

وريا�ض اخلويل.
املمثل  ا����س���ت���ب���ع���د  ك������ذل������ك، 
امل�ساركة  م���ن  ف��ه��م��ي  اأح���م���د 
"ال�سجل  م�������س���ل�������س���ل  يف 
عر�سه  امل��ق��رر  االأ�سود"، 
املن�سات  اإح�����دى  ع���رب 
ال����رق����م����ي����ة خ����الل 
رم�سان.  ���س��ه��ر 
وك�سف خمرج 
العمل جميل 

يف  فهمي  تدخالت  كرثة  اإىل  يعود  ال�سبب  اأّن  املغازي 
اأّنه مت  اإىل  امل�سارك يف العمل، الفتاً  اختيارات الفريق 
ا�ستبداله بخالد �سليم، الذي كان منذ البداية مر�سحاً 

لتاأدية الدور.
"ال�سجل  ن�ّض  بكتابة  ب��دوي  يا�سر  ال�سيناري�ست  وق��ام 
ومي  �سليم،  خالد  املمثلني  بطولة  من  وهو  االأ�سود"، 

�سليم، وهالة فاخر، ومنذر رياحنة.
وك�����ان امل���خ���رج ���س��ام��ح ع��ب��د ال���ع���زي���ز، ق���د اأع���ل���ن منذ 
م�سل�سل  م��ن  ���س��ربي  يا�سمني  املمثلة  ا�ستبعاد  ف��رتة 
"ال�سادر"، الذي جتري اأحداثه يف 15 حلقة، معترباً 
ال�سعبية"،  الفتاة  دور  ل��ت��اأدي��ة  منا�سبة  "لي�ست  اأّن��ه��ا 
�سربي  رّدت  فيما  امل�سل�سل.  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سية 
العمل  امل�ساركة يف  اع��ت��ذرت عن  اإّن��ه��ا هي من  بالقول 

ل�سعف ال�سيناريو.

�سيوف ال�سرف يف م�سل�سالت رم�سان 
ك�سيوف  للظهور  امل�سريني  املمثلني  ي�ستعد عدد من 
�سرٍف يف اأعمال تليفزيونية �ستعر�ض يف �سهر رم�سان 

املقبل.
االأخرية  ال�سنوات  يف  امل�سل�سالت  من  الكثري  وتعتمد 
على وجود �سيوف �سرف، بهدف الرتويج للعمل، وبعد 
اأن كانت هذه امل�ساركات ال�سرفية غري مدفوعة، تغرّي 
مقابل  اأج���وراً  يتقا�سون  املمثلون  و�سار  اليوم  احل��ال 
ازدياد  ب�سبب  واحل��ل��ق��ات،  امل�ساهد  بع�ض  يف  ال��ظ��ه��ور 

احلاجة اإليهم.
ومن اأبرز الفنانني امل�ساركني يف اأدوار �سرفية هذا العام 
اأدائها دور البطولة  الفنانة �سو�سن بدر. فاإ�سافة اإىل 
يف م�سل�سل "بابا املجال" مع املمثل م�سطفى �سعبان، 
ويف م�سل�سل "جميلة" مع املمثلة ريهام حجاج، ت�سارك 
املمثلة  ع���ودة  ي�سهد  ال���ذي  "توحة"  م�سل�سل  يف  ب��در 
غياب  بعد  التليفزيونية،  للدراما  غامن  عال  امل�سرية 

ا�ستمر �سنوات طويلة.
اأحمد �سبحي وتوىل  "توحة" الكاتب  واأّل��ف �سيناريو 
وه��و من بطولة عال غامن،  النقلي،  اإخ��راج��ه حممد 
امل�����س��ري، وحممد  ودي��ن��ا ف���وؤاد، وم��ي القا�سي، ودن��ي��ا 

جناتي.
يف  �سرف  �سيف  ري��ة  اأب��و  كمال  الفنان  يظهر  ب���دوره، 
اأوي"، وذلك بعد  "الكبري  ال�سابع من م�سل�سل  اجلزء 
اأن اعتذر عن امل�ساركة يف م�سل�سل "�سوق الكانتو" الذي 

ي�سّور حالياً، وهو من بطولة اأمري كرارة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق����ّرر امل��م��ث��ل اأك����رم ح�سني االع���ت���ذار عن 
امل�ساركة يف م�سل�سالت املو�سم احلايل، واكتفى بالوجود 
"اللعبة"،  م�سل�سل  الرابع من  اجل��زء  �سرف يف  �سيف 
وهو من بطولة �سيكو، وه�سام ماجد، وحممد ثروت، 

ومي ك�ساب، ومن اإخراج معتز التوين.

م�سل�سل  اأب��ط��ال  ك��اأح��د  ب��دي��ر  اأح��م��د  املمثل  ويح�سر 
"ح�سرة العمدة"، كما ي�سارك �سيف �سرف يف اجلزء 
حمادة  املمثلني  اأم����ام  "املداح"  م�سل�سل  م��ن  ال��ث��ال��ث 
اإدارة املخرج  ول��و���س��ي، وه��ب��ة جم���دي، وحت���ت  ه���الل، 

اأحمد �سمري فرج.
يقوم  ال���ذي  الغداء"،  على  "موعد  م�سل�سل  ويعتمد 
م�ساركة  على  الرحمن،  عبد  حممد  املمثل  ببطولته 

االإعالن  دون  لكن من  فيه،  ال�سرف  عدد من �سيوف 
عن قائمة امل�ساركني النهائية حّتى االآن.

الفنان  يطّل  ع��ام،  ك��ل  م��ن  �سهر رم�سان  وك��ع��ادت��ه يف 
م�سل�سل  يف  االأّول  �سرفيني.  دوري���ن  يف  ف���وؤاد  بيومي 
"العمدة"، حيث من املقرر اأن تكون معظم م�ساهده مع 
املمثلة زينة. اأّما الثاين ففي م�سل�سل "�سر ال�سلطان"، 

وهو من اإخراج خالد يو�سف.

ت�سارك الفنانة اللبنانية دانا حلبى �سيفة �سرف يف فيلم "مغامرات كوكو" للفنان بيومى فوؤاد 
اإ�سماعيل  اختارها خمرج  املقبل، حيث  4 فرباير  يوم  ال�سينمات  يف  انطالق عر�سه  واملقرر 

فاروق لتج�سد عدد من امل�ساهد يف العمل ال�سيما بعد م�ساركتها معه يف م�سل�سل "م�سوار 
الون�ض" للنجم حممد رجب واملعرو�ض حالياً على قناة احلياة.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فوؤاد، خالد ال�ساوي، �سريين ر�سا، اإيهاب 
عبد  عمرو  �سالح،  نان�سي  او�ض"،  "او�ض  ا�سامة  حممد  ف�سايل،  منة  فهمي، 

ال�سرف منهم  وع��دد من �سيوف  اإمي��ان م�سطفى،  ليلة،  اأب��و  العزيز، طاهر 
ا�سماعيل  اخ��راج  وم��ن  نا�سر،  ايهاب  وح��وار  و�سيناريو  املريغنى،  حمدى 

فاروق، ويناق�ض الفيلم ق�سية الرفق باحليوان ب�سكل اجتماعى كوميدى.
م�سل�سل "م�سوار الون�ض" مكون من 45 حلقة، وتاأليف اأحمد عبد الفتاح 
رجب،  حممد  وبطولة  �سيرنجى  �سركة  واإنتاج  ف��اروق  اإ�سماعيل  واإخ��راج 
حم�سن  حلبى،  دان��ا  ف�ساىل،  منة  ح�سني،  مريهان  املغنى،  عبد  حممود 
�سليمان،  حنان  جمال،  ميمى  داود،  اأب��و  حممد  فهمى،  اإي��ه��اب  من�سور، 

عالء مر�سى، عبري منري، ريهام نبيل، اأحمد اإمام، الطفلة رمي عبد 
القادر، جيهان خريى، ندى بهجت، حممد املغربى وعدد اآخر من 

الفنانني.
وو�سجل "م�سوار الون�ض" اأوىل جتارب دانا حلبى فى الدراما 

امل�سرية، بعدما قدمت م�سرحتني خالل العامني املا�سيني 
فوؤاد،  بيومى  مب�ساركة  ير"  نيو  "هابى  بعنوان  االأوىل 

حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن، حم��م��د اأن�����ور، ك���رمي عفيفى، 
�سيماء �سيف، طرابل�سة النجوم بيومي فوؤاد و�سيماء 
ت�ض"  و"عائلة  ال���ه���وارى،  جم��دى  واإخ����راج  �سيف 

وحممد  خاطر  وم�سطفى  ف��وؤاد  بيومى  بطولة 
�سالم و�سليمان عيد و�سيماء �سيف واأو�ض اأو�ض 

واإخراج  ب�سعفان  ال�سهري  البنا  وم�سطفى 
اأوتاكا.

يعي�ض الفنان اإيهاب توفيق حالة انتعا�سة فنية، حيث اإنه انتهى من ت�سجيل اأحدث 
اأغانيه بعنوان "هتعاتب" وي�ساركه فيها املطرب ال�سغري حممد اأ�سامة �ساحب 
واأحلان  �سردينا  الرحمن  عبد  كلمات  ومن  رايقة  الغزالة  اغنية 
عزيز ال�سافعى وتوزيع اأحمد عادل واأ�سراف تامر عبد املنعم، 
منت�سف  مو�سم  خالل  لعر�سها  بت�سويرها  يقوم  و�سوف 

العام الدرا�سى.
اإي��ه��اب توفيق ق��د ط��رح اأح���دث اأغنياته  وك��ان امل��ط��رب 
التى حتمل ا�سم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" 
االجتماعى،  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع  م��ن�����س��ات  وب���اق���ى 
عزيز  واأحل���ان  ح�سني  تامر  كلمات  م��ن  واالأغ��ن��ي��ة 

ال�سافعى وتوزيع و�سام عبد املنعم.
الثانية  االأغ��ن��ي��ة  ه��ى  عندى"  "ليكى  اأغ��ن��ي��ة 
للفنان اإيهاب توفيق فى اأقل من �سهر، حيث 

طرح موؤخرا اأغنية "با�سا"،
طريقة  ع���ل���ى  ت�����س��وي��ره��ا  مت  وال����ت����ى   
اإيقاعها  يتما�سى  حيث  كليب،  الفيديو 
اللحن  ناحية  من  ال�سيف  اأج���واء  مع 

والتوزيع املو�سيقى.
ومن  دبى،  فى  ت�سويرها  مت  "با�سا" 
اإخ��راج عادل �سرحان، وكلمات حممد 

�سكرى واأحلان بينو وتوزيع مان�سى.
وكان الفنان اإيهاب توفيق قد اأحيا حفال 
ل��ب��ن��ان، وق���دم خ��الل احل��ف��ل باقة  غنائيا ف��ى 
جمهوره،  ل��دى  املحببة  اأغنياته  اأ���س��ه��ر  م��ن  مم��ي��زة 
وذلك �سمن احلفالت التى يحييها جنوم الغناء والطرب 

فى خمتلف االأماكن مبنا�سبة ال�سيف.

د�نا حلبي �شيفة �شرف فيلم "مغامر�ت 
كوكو" بعد م�شاركتها فى "م�شو�ر �لون�س"

�إيهاب توفيق ينتهى من 
ت�شجيل "هتعاتب" مع 
مطرب �لغز�لة ر�يقة

مع بدء ت�شوير الكثري من م�شل�شالت �شهر رم�شان، ظهرت العديد من اخلالفات 
بني املمثلني، اأّدت اإىل ا�شتبعاد البع�س منهم وا�شتبدالهم باآخرين.

وك�شفت الفنانة فردو�س عبد احلميد اأّنها فوجئت با�شتبعادها من امل�شاركة 
يف م�شل�شل "عملة نادرة" الذي تقوم ببطولته نيللي كرمي.

وقالت عبد احلميد اإّنها تلقت منذ فرتة ات�شااًل من موؤلف العمل مدحت العدل الذي اأبلغها برغبته يف اأن تن�شم اإىل طاقم 
العمل، م�شريًة اإىل اأّنها وافقت بعد قراءة 5 حلقات من امل�شل�شل.
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ميكن اأن تظهر قبل اأيام من �شكتة كبرية!

�شغرية دماغية  �شكتة  ح�شول  لدى  تطر�أ  عالمات   4
ت�سبب النوبات االإقفارية العابرة، التي يطلق عليها ا�سم ال�سكتة الدماغية 

ال�سغرية، اأعرا�سا م�سابهة ل�سكتة دماغية كاملة.
ذلك  ومع  املجهول،  من  تاأتي  وكاأنها  الدماغية  ال�سكتات  تبدو  اأن  وميكن 
حوايل  ثمة  لكن  دق��ائ��ق.  غ�سون  يف  حياتهم  تغري  ب��اآث��ار  امل�سابني  ت��رتك 
�سخ�ض من كل �سبعة قد يتلقى يف الواقع حتذيرا على �سكل "�سكتة دماغية 
اأن  وميكن  الكاملة.  الدماغية  ال�سكتة  من  اأي��ام  اأو  �ساعات  قبل  �سغرية" 
ي�ساعدك اكت�ساف عالمات معينة واال�ستجابة لها ب�سرعة باحل�سول على 

العالج الذي حتتاجه.
طبيا  املعروفة   - ال�سغرية  الدماغية  ال�سكتات  حت��دث  االأح��ي��ان،  بع�ض  يف 
با�سم النوبات االإقفارية العابرة )TIAs( - من تلقاء نف�سها، دون �سكتة 

دماغية كاملة تاأتي بعد ذلك.
ولكن وفقا ملايو كلينك، فاإن واحدا من كل ثالثة اأ�سخا�ض اأ�سيبوا بنوبة 

نق�ض الرتوية العابرة ي�ساب ب�سكتة دماغية كاملة يف غ�سون عام.
من  حتذير  مبثابة  تكون  اأن  ميكن  العابرة  االإقفارية  "النوبة  اأن  ويو�سح 
�سكتة دماغية يف امل�ستقبل وفر�سة للوقاية منها". وحتدث معظم النوبات 

االإقفارية العابرة قبل ال�سكتة الدماغية "ب�ساعات اأو اأيام".
وتنجم النوبة االإقفارية العابرة عن امل�ساكل االأ�سا�سية نف�سها التي ت�سبب 
ال�سكتة الدماغية الكاملة، على الرغم من اأن هذه امل�ساكل واالأعرا�ض التي 

ت�سببها تكون اأكرث حدة يف ال�سكتة الدماغية الكاملة.
ويف معظم االأحيان، يكون ال�سبب االأ�سا�سي هو تراكم الروا�سب الدهنية يف 

ال�سرايني املوؤدية اإىل الدماغ - واملعروفة با�سم اللويحات.
وميكن اأن يت�سبب تراكم اللويحات يف جتلط الدم، ما مينعه من الو�سول 
اإىل دماغك. نتيجة لذلك، ال حت�سل اأجزاء من دماغك على كمية كافية 

من االأك�سجني.
مقدم  ويو�سح  ب�سرعة.  العابرة  االإقفارية  النوبة  اأعرا�ض  متر  ما  وغالبا 
ت�ستمر  اأن  "ميكن   :Northwest Medicine ال�سحية  الرعاية 

لب�سع دقائق اأو حتى 24 �ساعة".
الدماغية  لل�سكتة  الرئي�سية  االأع��را���ض  اأح��د  الكالمية  باحلب�سة  وُيعرف 
االإقفارية العابرة. ويحدث هذا عندما يجد �سخ�ض ما �سعوبة يف احلديث 

اأو يف فهم االآخرين.
اأو  الوجه  ال�سلل يف  اأو  التنميل  اأو  ال�سعف  االأخ��رى  االأعرا�ض  ت�سمل  وقد 

الذراع اأو ال�ساق، عادة يف جانب واحد من اجل�سم.
وقد تت�سبب ال�سكتة العابرة اأي�سا يف ما يلي:

- العمى يف اإحدى العينني اأو كلتيهما اأو ازدواج الروؤية.
- الدوار اأو فقدان التوازن اأو التن�سيق.

وعلى الرغم من اأن اأعرا�ض النوبة االإقفارية العابرة قد تكون موؤقتة، اإال 
اأنه يتعني اأخذها على حممل اجلد الأنها قد تكون عالمة حتذير حلدوث 

�سكتة دماغية اأكرب.

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

االأردن؟ يف  اأغتيل  لبناين،  وزراء  رئي�س  اأول  هو  • من 
- ريا�ض بك ال�سلح

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

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

جي�س؟ ليها  لي�س  التي  االأوروبية  الدولة  هي  • ما 
- �سوي�سرا

- اأطول احل�سرات عمراً... من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من طور الريقة 
اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة.

فق�ست حمكمة  باإجنلرتا..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  اإىل  زورق �سغري  على منت  قرد  و�سل  عام1705  - يف 
ع�سكرية باإعدامه �سنقاً ، بتهمة التج�س�ض حل�ساب فرن�سا .

 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  االآن  العامل  يف  بي�سة  اأك��رب   -
ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�ض وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

- اأول مدينة زودت ب�سبكة هاتفية . . هي باري�ض عام 1880م .
- عدد خاليا املخ الب�سري اأثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت واالأع�ساب واأجهزة اجل�سم املختلفة .

- البعو�سة لها اأ�سنان ، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�سناً

- امل�سرتي،اكرب الكواكب ال�سم�سية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افرت�سنا اأن عداء يجري ب�سرعة 6 
اأميال يف ال�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج اإىل خم�ض �سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�سور " �ستيجو�سورو�ض " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�سه واالأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�ض اأن ال�سر�سور، بعد احتكاكه باالإن�سان، ي�سارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�سه .
- ت�سع اأنثى االأخطبوط 60 األف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها وال تغادره حتى متوت جوعاً .

�سلوى الك�سولة
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الربتقال 
ال����ربت����ق����ال اأح�������د اأه����م 
ال��������ف��������واك��������ه امل�����ف�����ي�����دة 
وال�����������س�����ح�����ي�����ة، ف����ه����ذه 
التي  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ف��اك��ه��ة 
حتتوي على كم هائل من 
الفيتامينات والعنا�سر، 
�سي  فيتامني  وبخا�سة 
واملقوى  امل��ن��اع��ة  م��ع��زز 
ل��دف��اع��ات اجل�����س��م �سد 

العدوى واملر�ض.
فائدة   11 اأب����رز  وه���ذه 

للربتقال التي جتعله اأهم اأنواع الفاكهة ال�ستوية التي ال غنى عنها.
وبجانب العنا�سر والفيتامينات التي يحتويها الربتقال، واالألياف الغذائية 

املهمة، ما يعزز من فوائده التي من بينها:
-ال�سعور بال�سبع �سريعاً بعد تناوله
-خف�ض ن�سب الكول�سرتول يف الدم

-مقاومة ال�سرطانات املتعددة كالقولون والرئة
-يعزز فكرة نق�سان الوزن ل�سعراته احلرارية املنخف�سة

-يفيد يف �سحة العظام وتقوية املفا�سل
-يعزز من �سحة العينني والروؤية

-تعزيز �سحة اجللد والب�سرة
-يقوى املناعة والوقاية من نزالت الربد

-الوقاية من ت�سلب ال�سرايني
- الوقاية من قرحة املعدة

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�سة لذلك غ�سبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�سم�ض احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�سيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�سايقني وتلك الزحمة نا�ض هنا ونا�ض هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. االأمر فقد اظلمت الدنيا �سريعاً الأن ال�سم�ض اختفت وعندما و�سلت املدر�سة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�ساً حقيبتها املدر�سية واأ�سبح الهواء ثقيال ال هواء وال ت�ستطيع اأن تتنف�ض جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �سيء تغري فجاأة ال �سم�ض ال ه��واء ال  اأي��ن النا�ض  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �ساأعود  اآه 
مدر�سة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ال ت�ستطيع احلركة ثم بكت ب�سدة 
اأري��د اأمي ف�سمعت من يقول ال ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه وال هواء  واأخ��ذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�ض منه والظالم حالك فال�سم�ض غا�سبة ذهبت ولن تعود والنا�ض اختفت الأن اجلو اأ�سبح باردا جداً بدون 
ال�سم�ض، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�سم�ض ولن يخرج لنا واالآن رمبا �سنموت كلنا ال هواء وال �سم�ض 
وال قمر وال اأي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�سفة اأنا اآ�سفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه االأم��اين الطائ�سة املرعبة لعن اهلل ك�سلي ول�ساين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�سغري الذي 
يتمنى االأ�سياء ال�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط الطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سواتاً واأ�سواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�سم�ض ت�سرق من جديد والهواء يداعب �سفريتيها واأ�سوات النا�ض 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�سة يف قمة ال�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها اأي�ساً مل حتكي ملاما.

والت�سلب  االأمل  اإىل  امل��ف��ا���س��ل  ال���ت���ه���اب  ي������وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
وااللتهابات وكذلك م�ساكل يف احلركة. وعلى الرغم من عدم 
االأعرا�ض  ملنع  اأن هناك طرقا  اإال  لهذه احلالة،  وجود عالج 
تلعب احلركة  املفا�سل،  التهاب  اأو تخفيفها. ونظرا لطبيعة 
دورا رئي�سيا يف اإدارة االآثار اجلانبية. واأخربت ناتايل مار�ض، 
تلقت  اأنها  "اإك�سربي�ض"  موقع  الطبيعي،  العالج  اأخ�سائية 
ا�ستف�سارات متزايدة من موظفي املكاتب الذين يعتقدون اأن 
اآالم املفا�سل ناجتة عن العمل من املكتب. لكن ناتايل، التي 
تدريب  اإن  قالت  هامب�ساير،  يف  الفيزيولوجية  العيادة  تدير 
بالوقاية  االأمر  يتعلق  اأهمية" عندما  "اأكرث  والقوة  احلركة 
اإيّل  ي��اأت��ي  االأخ���رى.  املفا�سل  وم�ساكل  املفا�سل  التهاب  م��ن 
منهم  وكثري  املفا�سل،  اآالم  من  ي�سكون  املر�سى  من  الكثري 

العام  من  الوقت  هو  ه��ذا  اأن  يبدو  املكاتب.  يف  العاملني  من 
الذي يبداأ فيه العمل اجلاد يف التاأثري على النا�ض مع برودة 
اأن  النا�ض  من  الكثري  يعتقد  العام.  نهاية  واق��رتاب  الطق�ض 
لي�ض   - املكتب  م��ن  العمل  يف  �سيء  اأه��م  ه��ي  اجل�سم  و�سعية 
هذا هو احلال. ميكنك اجللو�ض يف و�سع م�ستقيم - ال�سا�سة 
والكر�سي على ارتفاع مثايل - ل�ساعات متتالية، ولكن يف نهاية 
اليوم، اإذا كنت ثابتا طوال الوقت، ف�ستظل تعاين من التيب�ض 
واالأمل نتيجة لذلك. هذا هو ال�سبب يف اأن من املهم بب�ساطة 
النهو�ض والتحرك". وحذرت من اأن تخطي 10000 خطوة 
يف اليوم ال يكفي "الإحداث فرق". قالت ناتايل: "10000 
خ��ط��وة ه��ي ه��دف ج��ي��د، لكن يجب اأن ت��ق��رن ذل��ك ب��� 150 
القوة  وت��دري��ب  االأ���س��ب��وع  يف  الهوائية  التمارين  م��ن  دقيقة 

مرتني يف االأ�سبوع الإحداث فرق. املفتاح هو تقوية ع�سالتك 
االإ�سابة  خ��ط��ر  م��ن  �سيقلل  وه���ذا  م��ف��ا���س��ل��ك،  ح��ت��ى حت��م��ي 
با�سطرابات الع�سالت والعظام مثل اآالم الظهر واآالم الرقبة 
باالإ�سافة اإىل التهاب املفا�سل اأي�سا يف وقت الحق من احلياة. 

ت���دري���ب ال���ق���وة ال 
ي����ع����ن����ي دائ����م����ا 
االأوزان  رف�����ع 

اأي�سا.  الثقيلة 
بب�ساطة  مي��ك��ن 
رف�������ع اأط����ف����ال����ك 

ل������ل������ع������ب 
معهم 

ن�شائح للعاملني يف �ملكاتب لتجنب �لتهاب �ملفا�شل!
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