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فاكهة تبدد الرغبة يف تناول ال�سكر
تزداد الرغبة اأحيانا يف تناول ال�سكر، وقد يواجه البع�ض عدم املقدرة 
اأ�سباب  على �سبط نف�سه لتناول ال�سكريات، درا�سة جديدة ك�سفت عن 
لدرا�سة  ووفقا  منها.  احل��د  على  ت�ساعد  التي  والبدائل  الرغبة  ه��ذه 
الن�ساء و%68 من  %97 من  اإىل  التغذية، فاإن"ما ي�سل  يف جملة 
الرجال اأفادوا باأنهم يعانون من اأحد اأنواع ا�ستهاء الطعام، مبا يف ذلك 
الرغبة ال�سديدة يف تناول ال�سكر". وبح�سب اأخ�سائية التغذية �سيدين 
جرين متيل الرغبة ال�سديدة يف تناول ال�سكر اإىل نق�ض يف الربوتني 
يف�سل  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف  الغذائي  النظام  يف  للكربوهيدرات  تقيد  اأو 
والربوتينات  الدهون  م�سادر  مع  احل��رق  بطيئة  الفواكه  اإىل  اللجوء 
 King's College من  لبحث  ووفقا  ال�سديدة.  الرغبة  لتهدئة 
London ، فاإن انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم بعد عدة �ساعات من 
تناول الطعام ميكن اأن يوؤدي اإىل ال�سعور باجلوع ويف�سي اإىل ا�ستهالك 
احلفاظ  احلالة،  ويف هذه  ذلك،  لتعوي�ض  احلرارية  لل�سعرات  مفرط 
على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم ما يعترب املفتاح ل�سحق تلك الرغبة 
ت�ساعد يف  فاكهة  اأف�سل  اإن  وتقول جرين  الطعام.  تناول  ال�سديدة يف 
"الأفوكادو" التي حتتوي  �سحق الرغبة بتناول �سيء حلو الطعم هي 
على الألياف والدهون ال�سحية، وت�سيف جرين "الأفوكادو لي�ض فقط 
م�سدرا قويا للربوتني، ولكنه يوفر دهونا �سحية اأحادية غري م�سبعة 

ومتعددة غري م�سبعة تلعب دورا كبريا يف تغذية واإر�ساء اجل�سم".

كم فنجانا من القهوة نحتاج يوميا؟
�سربها قد  الإف���راط يف  ف��اإن  الفوائد  بعدد من  القهوة  يف حني ربطت 
ميثل خماطر �سحية، لذا تثار ت�ساوؤلت عدة ب�ساأن كم فنجانا يجب اأن 
ت�سرب يف اليوم؟ فالقهوة تعرف باأنها امل�سروب الأكرث �سعبية يف جميع 
العامل نحو حوايل ملياري  الب�سر حول  ُي�ستهلك  العامل، حيث  اأنحاء 
الكافيني،  يف  معظمنا  يفكر  القهوة  يف  نفكر  اأن  فبمجرد  يوميا.  كوب 
الذي له عددا من الفوائد ال�سحية الكبرية ب�سرف النظر عن قدرته 
على جعلنا ن�سعر مبزيد من اليقظة، وفقا ل�ست�سارية التغذية ومديرة 
"�سيتي ديتاتيانز" �سويف ميدلني.  واأو�سحت: "لدى الن�ساء على وجه 
الوفاة  خماطر  من  يقلل  القهوة  متو�سط   تناول  اأن  تبني  اخل�سو�ض، 
لأ�سباب رئي�سية مثل اأمرا�ض القلب". واأ�سافت اأن "القهوة لها تاأثري 
القهوة  ب��ني  رب��ط��ت درا���س��ات ع��دة  ال��دم��اغ، حيث  اإي��ج��اب��ي على �سحة 
وتقليل خماطر الإ�سابة باأمرا�ض مثل مر�ض األزهامير وباركن�سون". 
"احلد الأق�سى للجرعة اليومية املو�سي بها  اأن  واأ�سارت ميدلني اإىل 
من الكافيني يتمثل يف زهاء 300-400 مغم، متو�سط   كوب القهوة 
اأن  يعني  وه���ذا  الكافيني،  م��ن  مغم   100-80 ب��ني  م��ا  على  يحتوي 
حوايل 3 اإىل 4 فناجني من القهوة يف اليوم كحد اأق�سى �سمن احلد 

الآمن"، وفقا ل�سحيفة "ديلي اإك�سربي�ض" الربيطانية.

وداعا لت�ساقط ال�سعر.. فيتامني �سهري يلعب دورا هاما
ال�سعر  ت�ساقط  ب�����س��اأن  اخل��ط��ر  ن��اق��و���ض  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة طبية  دق���ت 
ال�سعر  ت�ساقط  ظ��اه��رة  ع��ن  حتدثت  حيث  الن�ساء،  ل��دى  وخ�سو�سا 
 100 اأكرث من حوايل  ت�ساقط  اأن  ال�سوء على  واألقت  بكمية كبرية 

�سعرة يف اليوم قد يحدث ترقق تدريجي يف فروة الراأ�ض.
وذكرت الدرا�سة اأن ت�ساقط ال�سعر الدائم ميكن اأن يت�سبب يف ال�سعور 
بال�سيق، لكن هناك عدد من العالجات الطبيعية التي اأظهرت نتائج 

واعدة يف حتفيز منو ال�سعر.
وك�سفت عن ارتباط ت�ساقط ال�سعر ب�سكل وثيق مع فيتامني )د(، حيث 
اجللدية،  وال��ع��الج��ات  اجللدية  الأم��را���ض  ط��ب  يف  مهما  دورا  يلعب 
نظرا خل�سائ�سه امل�سادة لاللتهابات واملُعدلة للمناعة وتنظيم متايز 

اخلاليا الكرياتينية وانت�سارها.
ووجدت الدرا�سة اأن فيتامني )د( "متورط ب�سكل معقد" يف م�سارات 
تاأ�سري خمتلفة لنمو ب�سيالت ال�سعر ومتايزها، وفقا ل�سحيفة "ديلي 

اإك�سربي�ض" الربيطانية.
 Wiley Online( مكتبة  يف  ُن�����س��رت  اأخ����رى  درا����س���ة  واأ����س���ارت 
ا�سطرابات  من  بالعديد  )د(  فيتامني  نق�ض  "ارتبط   :)Librar

ت�ساقط ال�سعر، مثل الثعلبة البقعية وفقدان ال�سعر الأنثوي".
وتن�ض الدرا�سة على ما يلي: "اأظهرت درا�ستنا وجود ارتباط كبري بني 
نق�ض فيتامني )د( و�سدة ال�سلع الوراثي. وهذا ي�سري اإىل اأن فيتامني 

)د( قد يلعب دورا يف ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان".
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ماذا يقول لون عينيك 
عن �سخ�سيتك؟

ال��روح، ويلعب لون عينيك دوًرا كبرًيا يف كيفية روؤيتك  العيون هي نافذة 
متييز  عند  اأخ���رى  ميزة  اأي  قبل  العيون  اإىل  اأدمغتنا  وتنظر  ل��الآخ��ري��ن، 

الوجوه، لذا فاأنت حمظوظ اإذا كان النا�ض ميتدحون عينيك بانتظام.
عينيك  ل��ون  تغيري  اأن   Lenstore �سركة  اأج��رت��ه  ج��دي��د  بحث  ووج���د 
الفعلي ل ميكن اأن يوؤثر فقط على مزاج الأ�سخا�ض من حولك، بل يك�سف 

ا عن �سماتك ال�سخ�سية. اأي�سً
الطاوو�ض"  "ذيل  ت�سبه  ال��زرق��اء  العيون  اإن  ال�سركة  با�سم  متحدث  وق��ال 
نتيجة  الأ�سل  ال��زرق��اء يف  العيون  ذل��ك، كانت  اأك��رث جاذبية، وم��ع  وتعترب 

لطفرة جينية لرجل عا�ض قبل 10000 عام يف منطقة البلطيق.
ب�سحر  فرد  كل  يتمتع  لذلك  روحية خمتلفة،  ر�سالة  لون عني  كل  وينقل 
العيون  اإن  ب��ه، ويقول اخل��رباء  ول��د  ال��ذي  اللون  النظر عن  بغ�ض  خا�ض 
الزرقاء ت�ستدعي عن�سر املاء، وجتعلنا نفكر يف �ساطئ البحر والرومان�سية 

والإميان، والأ�سخا�ض ذوو العيون امللونة يكونون عاطفيني وروحانيني.
الال�سقة  العد�سات  اختيار  يكون  "قد   Lenstore يف  الفريق  واأ���س��اف 
الزرقاء خياًرا جيًدا ل�سخ�ض يتطلع اإىل اإحياء الرومان�سية وحت�سني طول 
عمرها، واإذا كان لديك عيون بنية، فاأنت ت�ستدعي امل�ساعر الرتابية، فالبني 

لون الأر�ض، ويعني ال�ستقرار والبيت ال�سعيد".
وحياتهم  عالقتهم  يف  ع��ام  ب�سكل  م�ستقرون  اللون  ه��ذا  ذوو  والأ�سخا�ض 
مما  البنية،  العيون  اإىل  النظر  عند  بالأمان  الآخ��رون  و�سي�سعر  اليومية، 

يتيح لهم معرفة اأنك �سخ�ض جدير بالثقة وموثوق.

رو�سيا ترد على هجوم في�سبوك.. 
مالحقة قانونية لـدعوات القتل

قالت رو�سيا اإنها �ستالحق ميتا ال�سركة 
دعوات  ب�سبب  قانونيا،  في�سبوك  ل�  الأم 

اإىل قتل مواطنني رو�ض.
التي  الرو�سية  التحقيق  جلنة  واأ���س��ارت 
اأن  اإىل  ال����ك����ربى  اجل����رائ����م  يف  حت���ق���ق 
واإن�ستغرام،  ل��ف��ي�����س��ب��وك  الأم  ال�����س��رك��ة 
خففت قواعدها ب�ساأن الر�سائل العنيفة 

التي ت�ستهدف اجلي�ض والقادة الرو�ض.
حتقيقا  �ستطلق  اأنها  اللجنة  واأو�سحت 
لقتل  ق��ان��ون��ي��ة  غ���ري  دع�����وات  "ب�سبب 
م��واط��ن��ني رو�����ض م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ني يف 

�سركة ميتا الأمريكية".
الرو�سي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  طلب  كما 
"متطرفا"  اأن ي�سّنف عمالق الإنرتنت 
ودعا اإىل حظر اإن�ستغرام يف البالد، وفق 

ما ذكرت "فران�ض بر�ض".
وكانت "ميتا" قد اأعلنت اأن "في�سبوك" 
للقوات  املناه�ض  اخلطاب  ا�ستثناء  ق��ّرر 
الرو�سية يف اأوكرانيا من قواعده املتعلقة 
بحظر اأي حمتوى على املوقع يدعو اإىل 
لن  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  وال��ب��غ�����ض،  العنف 
حتذف بالتايل املن�سورات املعادية جلي�ض 

رو�سيا وقادتها.

اكت�ساف كبري يتحدى عقودا من 
الن�سائح لتجنب كافة الدهون امل�سبعة �ص 25

جر�س اإنذار قبل الإ�سابة 
بال�سرطان.. توجه للطبيب فورا

يو�سي الأطباء دائما بعدم جتاهل بع�ض الأعرا�ض التي تباغت اجل�سم، لأنها قد 
تكون "جر�ض اإنذار" ينبه اإىل بدء الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض اأخرى خبيثة، 

فيما يزيد الت�سخي�ض املبكر من فر�ض العالج والتعايف.
ويوجد اأكرث من 200 نوع من اأمرا�ض ال�سرطان التي ت�سيب مناطق خمتلفة 

من ج�سم الإن�سان، ثم حتدث لديه ا�سطرابات متفاوتة احلدة.
قابل  غري  ب�سكل  وتتكاثر  عادية  غري  خاليا  تنمو  عندما  املر�ض  هذا  ويح�سل 

للتحكم، ثم تنت�سر يف مناطق اأخرى من اجل�سم.
وخ���الل هذه  للج�سم،  ال��ع��ادي  الن�سيج  وت��دم��ري  باجتياح  اخل��الي��ا  ه��ذه  وت��ق��وم 

العملية، ينت�سر املر�ض وينهك ال�سحة، بح�سب �سحيفة "ديلي ريكورد".
ي�سيب  امل��ر���ض  ه��ذا  اإن  العمومية  ال�سحة  هيئة  ت��ق��ول  م��ث��ال،  بريطانيا،  ويف 
كثريين، مو�سحة اأن �سخ�سا من كل اثنني �سيتطور لديه هذا املر�ض يف مرحلة 

ما من مراحل حياته.
الأعرا�ض  اإىل  باحثون  وينبه  اأعرا�ض،  بعدة  م�سحوبا  ال�سرطان  مر�ض  ويكون 

الأكرث �سيوعا، والتي ل ينببغي التغا�سي عنها على الإطالق.
وال�سعور  ال�سهية  فقدان  ثم  الليل،  يف  ب�سدة  التعرق  الأع��را���ض؛  تلك  بني  من 
ب��الإع��ي��اء وخ�����س��ارة ال����وزن، ب�سكل غ��ري م��ف��ه��وم، اإ���س��اف��ة اإىل الإح�����س��ا���ض بالأمل 
واحلكة، على نحو غري مربر، اإىل جانب ح�سول انتفاخات وتورمات غري معتادة 

يف مناطق من اجل�سم.

اأ�شباب �شعف �شهية الأطفال
ي��خ��ت��ار الأط���ف���ال يف ال��ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان الأط��ع��م��ة ذات 
امل����ذاق اجل��ي��د وال�����س��ه��ي��ة وه���و الأم����ر ال���ذي ي��رتت��ب عليه 
اأن  عدم احل�سول على تغذية �سحية متنوعة. كما ميكن 
توؤثر على �سهية الأطفال مثل  اأخرى  اأ�سباب  تكون هناك 
الإم�ساك والنتفاخ والربد واحلمى ومنط احلياة امل�ستقرة 
الزيت.  اأو  بال�سكر  الغنية  الأطعمة  تناول  يف  الإف��راط  اأو 
التي  وامل�سروبات  الأطعمة  لبع�ض  تر�سيحات  يلي  وفيما 

ت�ساعد يف تعزيز ال�سهية املنخف�سة لالأطفال.
�ساي الزجنبيل

تقليل  يف  ت�ساعد  ن�سطة  مركبات  على  الزجنبيل  يحتوي 
الأي�ض  م��ع��دل  اله�سم وزي����ادة  ال��ب��ط��ن وحت�����س��ني  ان��ت��ف��اخ 
مما يعزز ال�سهية. ميكن حتلية �ساي الزجنبيل لالأطفال 
باإ�سافة 1 ملعقة �سغرية من الع�سل، مما يجعله م�سروًبا 

حلو املذاق ومنع�ض وُيح�سن اله�سم.
م�سروب ال�سمر

لتح�سري هذا امل�سروب احللو وال�سحي، ميكن نقع ملعقة 
املاء  ي�سفي  ثم  الليل.  ط��وال  امل��اء  يف  ال�سمر  من  �سغرية 
ي�ساعد  الفطور.  وجبة  قبل  الطفل  ويتناوله  ال�سباح  يف 
ال�سموم من اجل�سم كما يعمل  ال�سمر على طرد  م�سروب 
كفاحت لل�سهية عن طريق زيادة معدل الأي�ض. وميكن اأن 
ي�ساعد وج��ود الإن��زمي��ات والأل��ي��اف يف ال�سمر على تقليل 
النتفاخ وتوؤدي الألياف اإىل تخفيف الإم�ساك مما ي�ساعد 

ا يف حت�سني ال�سهية. اأي�سً
القرفة والريحان

يتم تخمري قطعة واحدة من عود القرفة مع 5-7 اأوراق 
امل��اء. ثم يتم ت�سفية اخلليط قبل  1 كوب من  ريحان يف 
الفلفل  م��ن  ور���س��ة  الع�سل  م��ن  ملعقة �سغرية   1 اإ���س��اف��ة 
معدل  زي���ادة  يف  ال�سحي  امل�����س��روب  ه��ذا  ي�ساعد  الأ����س���ود. 

الأي�ض ويح�سن ال�سهية ال�سعيفة.

مزيج اخلل والليمون
ب��ا���س��ت��خ��دام ع��ب��وة زج��اج��ي��ة ك��ب��رية عند  ين�سح اخل����رباء 
اإ�سافة ن�سف ملعقة �سغرية  اأن يتم  املزيج، على  حت�سري 
من اخلل الأبي�ض وملعقتني كبريتني من الع�سل ون�سف 
اإىل ن�سف لرت من ع�سري الليمون.  لرت من املاء الدافئ 
الزجاجية.  العبوة  اإغالق  اإحكام  التقليب جيًدا يتم  وبعد 
كل  كبرية  مالعق   3-2 الطفل  باإعطاء  اخل��رباء  يو�سي 
يوم، بهدف حتقيق نتائج ملمو�سة يف ال�سهية وزيادة معدل 

الأي�ض والتمتع ب�سحة جيدة.

هكذا ميكن اأن تاأكل مبطعمك املف�شل
اإن فقدان الوزن لي�ض باملهمة ال�سهلة، وتزداد الأمور تعقيًدا 
عندما يحب الأحباء والأقرباء تناول الطعام يف اخلارج يف 
اأكرث  اأحد املطاعم، فعندئذ ي�سبح اللتزام بنظام غذائي 
 Times of �سعوبة. ولكن بح�سب ما ن�سرته �سحيفة 
اأنه ميكن احلفاظ على  India فاإن املفاجاأة ال�سارة هي 

النظام الغذائي، بح�سب ن�سائح اخلرباء فيما يلي:
و�سلطة اللحم  كرات   .1

كرات  على  يح�سلوا  اأن  الإي��ط��ايل  املطبخ  لع�ساق  ميكن 
اللحم املخبوزة، التي ميكن تناولها كمقبالت مع �سل�سة 
لذيذة. ويوؤدي اإقرانها مع �سلطة اأو خ�سراوات �سوتيه على 

اجلانب لال�ستمتاع بوجبة جيدة.
الدجاج فاهيتا   .2

الدجاج  فاهيتا  اختيار  ميكن  املك�سيكي  الطعام  حالة  ويف 
التي حتتوي على الكمية املنا�سبة من ال�سعرات احلرارية. 
كما اأنه يحتوي على بروتني خال من الدهون، مما ي�ساعد 
يف اإنقا�ض ال��وزن. وميكن احل�سول على وعاء �سغري من 

الفا�سوليا اأو ال�سل�سة كطبق جانبي.
مقلي وخ�سار  الربوكلي  دجاج   .3

ين�سح  الكبار،  اإىل  الأطفال  من  ال�سيني  الطعام  وملحبي 

اخل����رباء ب��اخ��ت��ي��ار ط��ب��ق �سحي م��ث��ل دج���اج ال��ربوك��ل��ي اأو 
اخل�����س��ار ���س��ت��ري ف����راي، وه���ي خ���ي���ارات غ��ن��ي��ة بالربوتني 

ولذيذة املذاق.
تندوري دجاج   .4

بال�سل�سات  مليئة  الهندية  امل��ط��اع��م  قائمة  عنا�سر  اإن 
التندوري  دج��اج  طلب  ف��اإن  لذا  املقلية،  واملكونات  الثقيلة 
النكهة اخلالية من  الكثري من  رائعة لإ�سافة  و�سيلة  هو 

الدهون.
الرومي الديك  �سرائح  �سندوي�سات   .5

اختيار  ه��و  �سندويت�سات  ت��ن��اول  عند  ال��ق��رارات  اأف�سل  اإن 
الوجه مع طبقة �سحية ولذيذة مثل  �ساندويت�ض مفتوح 
�سرائح الديك الرومي اأو الدجاج مع قطع اخل�سار امللونة 
املقطعة، لتقليل الكربوهيدرات وال�ستفادة من الربوتني 

والألياف.
برغر نو-بان   .6

اإىل جانب  ب���رغ���ر  دون خ��ب��ز  ب��وج��ب��ة  ال���س��ت��م��ت��اع  مي��ك��ن 
ال�سعرات  تقليل  �سيمكن  الطريقة  وبهذه  ال�سلطة،  بع�ض 

احلرارية.
الرقيقة البيتزا  من  �سريحتان   .7

ال�سلبية من خالل  الآث��ار  البيتزا مع جتنب  ميكن تناول 
ومغطاة  اجل���ن  م��ن  قليل  بكميات  رق��ي��ق��ة  ب��ي��ت��زا  اخ��ت��ي��ار 
باخل�سراوات وميكن اإ�سفاء الطابع ال�سخ�سي من خالل 
حتديد التف�سيالت اخلا�سة مع مراعاة تناول �سريحتني 

فقط من البيتزا.
ذكية حيلة   .8

يف  املف�سل  طعامهم  ي��ن��درج  ل  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�سبة 
القائمة يف اأي مطعم، ميكن اللجوء اإىل حيلة ذكية وهي 
انتقاء وجبة حتتوي على كوبني من اخل�سراوات و150-

200 غرام من الدهون ال�سحية و150-200 غرام من 
الكربوهيدرات.

خطاأ يوؤدي اإىل حتول 
البطاط�س للون الأخ�سر

ال���ب���ط���اط�������ض غ�������ذاء اأ����س���ا����س���ي يف 
ال��ع��امل، وميكن  ال��ع��دي��د م��ن دول 
ال��رتاب��ي يف  زراع���ة ه��ذا املح�سول 
قمت  واإذا  ب�سيطة،  خطوات  ب�سع 
ال�ستمتاع  مي��ك��ن��ك  الآن  ب���ذل���ك 
ب��ال��ب��ط��اط�����ض يف وق����ت م��ب��ك��ر من 
�سهر يونيو -حزيران عندما تكون 
جاهزة للح�ساد. وميكن اأن تواجه 
امل�سكالت  م���ن  ع�����دًدا  ال��ب��ط��اط�����ض 
اأثناء منوها، وهناك خطوة واحدة 
مهمة ل يجب عليك تخطيها اأبًدا 
�ساحًلا  حم�سولك  على  للحفاظ 
البطاط�ض  زراع����ة  ل��الأك��ل. مي��ك��ن 
حم�سول  لإن����ت����اج  ال�����درن�����ات  م����ن 
عايل الغلة يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر 
املح�سرة  البذور  هذه  وبذر  فقط، 
و�سعها  مثل  ب�سيط  اأمر  ا  خ�سي�سً
وم�سم�ض،  ���س��ي��ق  ت��رب��ة  خ��ن��دق  يف 
ول�����ك�����ن ه�����ن�����اك خ�����ط�����وة اأخ��������رى 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ات����خ����اذه����ا  ي���ج���ب 
الب�ستنة  جلمعية  ووف��ًق��ا  من��وه��ا. 
عملية  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  امللكية 
لتاأمني  ���س��روري��ة  "التاأري�ض" 
حم�������س���ول ����س���ح���ي، ول����ك����ن كيف 
اأن  ت��ف��ع��ل ذل����ك؟ مي��ك��ن  اأن  ي��ج��ب 
يكون لهذه املهمة الب�سيطة تاأثري 
النهائي،  حم�����س��ول��ك  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
تعتقد،  مما  اأ�سهل  بها  القيام  لكن 
وتاأري�ض براعم البطاط�ض املبكرة 
حمايتها  مفتاح  هو  �سحيح  ب�سكل 
وقد  من��وه��ا،  اأث��ن��اء  العنا�سر  م��ن 
-اآذار  مار�ض  يف  ال��رباع��م  تتعر�ض 
اأوائل مايو  واأبريل -ني�سان وحتى 
-اأيار اإىل خطر ال�سقيع، لذا راقب 
املزروعة حديًثا  الرباعم  عن كثب 

ملنع اآثار اأ�سرار الطق�ض البارد.

ري�س ويذر�سبون 
تطرح منزلها للبيع

ب��ع��د ق��ي��ام��ه��ا ب���اأع���م���ال جت��دي��د يف 
الذي  برينتوود  يف  اإقامتها  مكان 
توت  منذ  زوجها  جيم  ابتاعته مع 
عامني مببلغ 15.9 مليون دولر 
اأمريكي، تطرح املمثلة الأمريكية  

للبيع  ويذر�سبون منزلها  ري�����ض 
هذا  دولر.  م��ل��ي��ون   25 مب��ب��ل��غ 
بتحقيق  ل���ه���ا  ���س��ي�����س��م��ح  ال�����س��ع��ر 
ماليني  ال��ع�����س��رة  ت��ق��ارب  مكا�سب 
بتغيريات  ق��ي��ام��ه��ا  ب���ع���د  دولر، 
املنزل  يف  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  يف 
الذي  احلديث  الت�سميم  معتمدة 
ل يخلو من الألوان ويطبع املنزل 
ب���ن���وع م���ن ال������دفء. امل���ن���زل ال���ذي 
880 مرت  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  مي��ت��د 
م��رب��ع م���وؤل���ف م���ن 7 غ����رف، 10 
حمامات، �سالة �سينما مع حديقة 

وحو�ض �سباحة.

هل يعاين ابنك من نق�س ال�سهية؟.. اإليك حال �سحريا مبكونات من مطبخك

ميثل اإطعام الأطفال وح�شولهم على تغذية 
كافية ومفيدة حتدًيا كبرًيا للكثري من الآباء، 
اأي  اأن  حيث  الأوىل  �شنواتهم  خالل  خا�شًة 
على  يوؤثر  اأن  ميكن  النمو  �شنوات  يف  نق�ص 
�شحة الأطفال. ولكن يكون من ال�شعب غالًبا 
ذلك  يعود  ورمبا  الأك��ل،  يف  الأطفال  اإر�شاء 
يف�شح  الذي  الأم��ر  وهو  ال�شهية،  �شعف  اإىل 
يف  ورد  ما  وبح�شب  الق�شور.  لأوج��ه  املجال 

 Times �شحيفة  ن�شرته  تقرير 
ال�شتفادة  ميكن   of India

الب�شيطة  املكونات  بع�ص  من 
لعالج  امل���ن���زل  يف  امل��ت��اح��ة 
م�شكلة نق�ص �شهية الأطفال.
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�ش�ؤون حملية

بوت�سوانا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

 �شمن اأ�شبوع اإك�شبو للغذاء والزراعة و�شبل العي�ص

الربنامج الدوبلوما�سي القت�سادي للرتويج للعالمات التجارية وقهوة اأنغول وثقافات العامل!

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

الوطني  بيومها  ب��وت�����س��وان��ا  ج��م��ه��وري��ة  احتفلت 
فخامة  بح�سور  وذل���ك  دب���ي،   2020 اإك�سبو  يف 
ما�سي�سي،   ك��ي��اب��ي��ت�����س��وي   م��وغ��وي��ت�����س��ي  ال��دك��ت��ور 
املرا�سم  اأقيمت  حيث  بوت�سوانا،  جمهورية  رئي�ض 
الو�سل،  �ساحة  يف  الأمم  من�سة  على  الر�سمية 
2020، و�سملت املرا�سم  القلب الناب�ض لإك�سبو 
رفع علمي الدولتني، وعزف الن�سيدين الوطنيني 
خالل  الر�سمية  الكلمات  اأك���دت  فيما  لكالهما، 
احلفل، على العالقات الثنائية املتينة التي تربط 
دولة  لت�سبح  ب��وت�����س��وان��ا  وج��ه��ود  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
مزدهرة وم�ستدامة من خالل ال�سراكات الدولية 
ال���ذك���ي���ة.  وك�����ان م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان مبارك 
واملفو�ض  والتعاي�ض  الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
فخامة  ا�ستقبال  يف  دب��ي،   2020 لإك�سبو  العام 

الدكتور موغويت�سي كيابيت�سوي  ما�سي�سي رئي�ض 
جمهورية بوت�سوانا والوفد املرافق له.

كيابيت�سوي  موغويت�سي  الدكتور  فخامة  وق��ال 
عالمة  دب���ي  اإك�سبو2020  "ميثل  ما�سي�سي: 
فارقة على طريق حلم مت حتقيقه، ي�سعى جلمع 
وبناء  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  للم�ساركة يف  م��ع��اً؛  ال��ع��امل 
�سراكات ذكية ل�سالح املواطنني العامليني املمثلني 
يف هذا احلدث الدويل ال�ستثنائي، ومن اجلدير 
املتحدة قامت  العربية  الإم��ارات  دولة  اأن  بالثناء 
من  حت��دي��اً  الأك����رث  ال��ف��رتة  خ���الل  با�ست�سافته 
جائحةكوفيد19-، التي لزالت توؤثر على العامل 

باأ�سره".  
وتابع: "تتيح لنا م�ساركتنا يف اإك�سبو 2020 دبي 
تعزيز وتو�سعة نطاق عالقاتنا الثنائية مع دولة 
الإمارات العربية املتحدة، حيث نوا�سل ا�ستك�ساف 
املنفعة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  للتعاون  ج��دي��دة  ط��رق 
كذلك  ن��درك  نحن  و�سعوبنا.  لبلداننا  املتبادلة 
اأجنزناها  ال��ت��ي  ال�ستثمارية  ال�سفقات  اأه��م��ي��ة 

خالل هذا احلدث، ون�سجع املهتمني على القدوم 
اإىل بوت�سوانا لال�ستثمار والتجارة. تتمتع روابط 

الأع���م���ال ال��ت��ي مت اإن�����س��اوؤه��ا م��ع دول���ة الإم����ارات 
لتاأ�سي�ض  ال��ط��ري��ق  وت��ف��ت��ح  ك���ب���رية،  ب��اإم��ك��ان��ي��ات 

الأم����د، وت�سجع  دول��ي��ة طويلة  ع��الق��ات جت��اري��ة 
التدفقات ال�ستثمارية بني البلدين".

كلمته:  مبارك يف  بن  نهيان  ال�سيخ  وق��ال معايل 
الزّواَر  بوت�سوانا  تدعو  م�ساركتها،  خالل  "من 
مالها  وراأ�����ض  الطبيعية،  م��وارده��ا  اإىل  للتعرف 
ي�ستعر�ض  فيها.  امل��زده��رة  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ع��ريف، 
اآفاقا  ب��وت�����س��وان��ا  ا�ستك�سفت  ك��ي��ف  اأي�����س��ا  اجل��ن��اح 

جديدة عرب بناء �سراكات ذكية". 
واأ�ساف معاليه: "تعتز دولة الإمارات بالعالقات 
الثنائية املتينة التي تربطها ببوت�سوانا؛ وناأمل يف 
للمزيد  جم��الت  ا�ستك�ساف  عرب  اإط��اره��ا  تو�سيع 
من التعاون يف القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك، 
ومن بينها الأعمال التجارية الزراعية، وال�سحة، 

والتعليم وغري  ذلك".
وتخلل الحتفال باليوم الوطني يف �ساحة الو�سل، 
مو�سوعات؛  اأرب��ع��ة  على  رك��ز  ق��وي  ثقايف  عر�ض 
يف  وال��ط��ع��ام  والب��ت��ك��ار  وال�سياحة  التعدين  ه��ي 
خالل  من  م��وؤث��راً  اأداًء  العر�ض  وق��دم  بوت�سوانا، 

الرق�ض التقليدي وامل�سرح والأغنية املعا�سرة، كما 
�ستمتد الحتفالت على مدار اليوم، حيث �سيكون 
لال�ستمتاع  فر�سة  ال����دويل،  احل���دث  زوار  ل��دى 
�سيقدم  الو�سل،  �ساحة  يف  ا�ستثنائي  فني  بعر�ض 
الرتاثية  واملو�سيقى  اجل��از  مو�سيقى  من  مزيجاً 
التي تعك�ض تقاليد وثقافة بوت�سوانا حتت عنوان 

احلدائق". يف  "بوت�سوانا 
التنقل،  الواقع يف منطقة  بوت�سوانا،  ي�سم جناح 
ث����روة م��ن راأ�����ض امل����ال ال��ف��ك��ري، وي�����س��م��ح للزوار 
هذه  الذكية  ال�سراكات  �ساعدت  كيف  باكت�ساف 
ال��دول��ة على اقتحام ح��دود ج��دي��دة، وحتقيق ما 
والأفكار  ال�سلع  حركة  وت�سريع  متوقع،  غري  هو 
اأن بوت�سوانا دولة حديثة، لكنها  وال��رثوة. ورغم 
حت��ت��وي ع��ل��ى م�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة م���ن الأرا����س���ي 
باحلياة  والغنية  ب�سر،  مي�ّسها  مل  ال��ت��ي  ال��ربي��ة 
اأكرث  �سكانها  يتحدث  كما  والنباتية،  احليوانية 
متنوعة  اأر���س��ا  بحق  يجعلها  ل��غ��ة، مم��ا   20 م��ن 

الثقافات واملذاقات واملعتقدات.

•• دبي - الفجر

  "MIREX" افتتحت وزارة اخلارجية  الأنغولية
ب��ال�����س��راك��ة م��ع ج��ن��اح اأن��غ��ول يف اإك�����س��ب��و 2020 
الربنامج  من  كجزء  اأنغول  قهوة  معر�ض   ، دب��ي 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي الق���ت�������س���ادي ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
امل�سنوعة  للقهوة  التجارية  للعالمات  ال��رتوي��ج 
يف اأنغول. وذلك متا�سياً مع اأ�سبوع  اإك�سبو للغذاء 
اأنغول  ا�ست�سافت  حيث  العي�ض،  و�سبل  والزراعة 
حدًثا ملدة 5 اأيام يف جناح اأنغول حتت �سعار "قهوة 

اأنغول: تربط ثقافات العامل!".
بداأ احلدث الذي مت ا�ست�سافته يف امل�سرح املفتوحة 
األبينا  لل�سيدة  افتتاحية  بكلمة  اأن��غ��ول  جل��ن��اح 

 ، اأنغول  العام  جلناح  املفو�ض  اأفريكانو -  اأ�سي�ض 
وجميع  اأنغول  من  ال�ستثمار  بوفد  رحبت  حيث 
اإثيوبيا و�سان تومي وبرين�سيبي ،  املتحدثني من 
ال�سعودية  العربية  واململكة  واملك�سيك  كو�ستاريكا 
على  ال�سوء  الفتتاحية  الكلمة  �سلطت  وم�سر. 
والإمكانيات   ، ال���ن  ���س��ن��اع��ة  يف  اأن���غ���ول  ت���اري���خ 
اأعلى  اإنتاج  يف  اأنغول  لأرا���س��ي  الكبرية  الزراعية 
�سلطت  ال��ق��ه��وة. كما  م��ن  ج���ودة لأن����واع خمتلفة 
ال�سيدة اأفريكانو ال�سوء على نية اأنغول يف زيادة 
اإن��ت��اج ال��ن وحت��وي��ل اأن��غ��ول لت�سبح واح���دة من 
اأف�سل دول العامل يف اإنتاج القهوة باأنواعها، حيث 
قهوة  و�سن�سنع   ، ال��ن  ب��زراع��ة  "�سنقوم  ق��ال��ت: 
ك�سماد  ال��ك��اد  ق�ض  با�ستخدام   ، للبيئة  �سديقة 

ي�ساهم يف تنويع القت�ساد الوطني."
وق��د اأب��رز احل��دث ال��ذي ا�ستمر مل��دة خم�سة اأيام، 
قطاع  يف  وال�ستثمار  ال��ن  �سناعة  تعزيز  اأهمية 
ال��زراع��ة ، حيث ج��اء وف��د خا�ض م��ن اأن��غ��ول اإىل 
مدير   ، �ساردينها  كارلو�ض  ال�سفري  برئا�سة  دب��ي 
ال��ت��ع��اون ال����دويل ، و���س��م م�����س��وؤول��ني م��ن وزارة 
ال�ستثمار  وك���ال���ة     )MIREX(اخلارجية
وترويج ال�سادرات )AIPEX( واملعهد الوطني 
للقهوة )INCA( ، بالإ�سافة اإىل منتجي القهوة 
 Café Ginga م��ث��ل  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ات 
 ،Café Bela Negra ، Café Calulo
 ، Café Gabela ، Novagrolíder ،

Cáfrica ، .Tumbwaza

قائاًل  �ساردينها  ك��ارل��و���ض  ال�سفري  اأ���س��اف  حيث 
اأك��رب م�سدر للن يف  ثالث  كنا  ال�سبعينيات  :"يف 
ال��ع��امل، و م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ت��غ��ري ال��ع��امل كثرياً 
وك��ذل��ك ت��غ��ريت اأن���غ���ول ! ل��ك��ن ق��ه��وت��ن��ا ل تزال 
، لأن  الغنية  والنكهة  نف�ض اجل��ودة  حتافظ على 
واحرتام  والت�سحية  باحلب  يعملون  مزارعينا 
الطبيعة وتقاليدنا ، مع احلر�ض على منح العامل 
اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ن��ا... ه��دف��ن��ا امل��وؤ���س�����س��ي ه��و اإع���ادة 
املعايري  م��راع��اة  الوطني مع  ال��ن  اإط��الق قطاع 
ثقافات  تربط  اأنغول:  "قهوة  الدولية. مببادرة: 
العامل" حيث تهتم وزارة اخلارجية بالتنوع، لأنه 
امل�ستخدمة  الطقو�ض  اأو  الأ�سكال  هي  ما  يهم  ل 
يف حت�سري القهوة ، ولكن النا�ض يحبون القهوة 

للقهوة  ال��ك��ث��ري  �سيتوجه  ول��ه��ذا  ام��ت��ي��از،  لأن��ه��ا 
الأنغولية ب�سبب جودتها ".

كما �سم احلدث Café de Angola معر�ض 
اأنغول  ل��ق��ه��وة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  �سمل  دويل 
القهوة وحما�سرات  ل��ت��ذوق  ق��دم  فر�ض  وال���ذي 
وط�����اولت م�����س��ت��دي��رة واأف�����الم وث��ائ��ق��ي��ة تعر�ض 
اأنغول  اأنغول ومزاياها. وقد متيز معر�ض  قهوة 
ب��الإب��داع والإب��ت��ك��ار وال��ف��ن، حيث مت  بالرتحيب 
الرقمية   ال�����س��ن��اع��ات  ق���وة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
TechFin  يف تقدمي قهوة اأنغول اإىل العامل. 
امل��ال��ك واملوؤ�س�ض    ، ن��ه��ى ج��اه��ني  ال�����س��ي��دة  وق��ال��ت 
من  اأك���رث  "هناك   :Click Media ملن�سة 
اأنحاء العامل! واإن  مليار عا�سق للقهوة يف جميع 

التجارة  اإنت�سار  و�سرعة  الرقمية  ال�سناعات  قوة 
الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��ي مت��ث��ل امل��ف��ه��وم ال��رئ��ي�����س��ي ل� 
Click Media باعتبارها اأول من�سة رقمية 
لالإعالم يف املنطقة، ميكن اأن تكون �سبباً رئي�سياَ 
يف اإي�����س��ال ق��ه��وة اأن��غ��ول اإىل ال��ع��امل،  اإىل جانب 
الزراعة  مثل  للقهوة  املختلفة  القطاعات  تعزيز 
التي  الطريقة  .. هذه هي  وال�سناعة والت�سدير 
لت�سبح  مكانتها  اأن��غ��ول  ب��ه��ا  ت�ستعيد  اأن  مي��ك��ن 
املنتجة وامل�سدرة للقهوة  اأكرب الدول  واحدة من 
بعر�ض  احلفل  واختتم  العامل!".  م�ستوى  على 
راق�ض ومو�سيقي قدمه دانيال نا�سيمنتو وفرقة 
زوار  ا�ستقطبت   التي  الأنغولية  كو ميك�سي  كينا 

اإك�سبو لال�ستمتاع بالقهوة مع اأنغول.  

يف اإك�شبو ٢٠٢٠ دبي  تزامنًا مع اليوم العاملي للمياه: 

جامعة الإمارات تنظم املوؤمتر الدويل حول اإدارة وا�ستدامة م�سادر املياه يف املناطق اجلافة
•• العني-الفجر: 

حتت رعاية معايل �سهيل بن حممد 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل���زروع���ي، 
التحية ومعايل ديفيد �سبريز، وزير 
اأ�سرتاليا  جنوب  يف  وامل��ي��اه  البيئة 
العربية  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  تنظم 
وا�ستدامة  "اإدارة  م��وؤمت��ر  املتحدة 
املناطق  احل��ل��ول يف  امل��ي��اه:  م�سادر 
اجلافة" يف الفرتة من 22 – 24 
بالتعاون مع جناح   2022 مار�ض 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  اأ�سرتاليا 
املركز  امل��وؤمت��ر  تنظيم  يف  وي�سارك 
بجامعة  والطاقة  للمياه  الوطني 
الإمارات العربية املتحدة بالتعاون 
مع معهد جنوب اأ�سرتاليا لأبحاث 
امل��ي��اه. واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي 
امل�����س��ارك للبحث  ال��ن��ائ��ب   - م����راد 
املوؤمتر  ورئي�ض  باجلامعة  العلمي 
روؤية  مع  متا�سياً  ياأتي  امل��وؤمت��ر  اأن 
واأولويات  التنمية  لدعم  اجلامعة 
دولة الإمارات، ومتا�سياً مع اأجندة 
املتقدمة  ل��ل��ع��ل��وم  الإم������ارات  دول����ة 
2031 وا�سرتاتيجية الأمن املائي 
واأو�سح   .2036 الإم���ارات  لدولة 
ع���دة ع��وام��ل م��ن بينها  ه��ن��اك  اأن 
النمو ال�سكاين والتح�سر والتغري 
املناخي التي ت�ساهم يف ندرة موارد 
القاحلة  امل��ن��اط��ق  ال��ع��ذب��ة يف  امل��ي��اه 

و���س��ب��ه ال��ق��اح��ل��ة. م���وؤك���داً ع��ل��ى اأن 
عقبة  ُت�����س��ّك��ل  امل��ي��اه  نق�ض  م�سكلة 
امل�ستدامة،  التنمية  اأم���ام  رئي�سية 
وحت������دي������ات ك�����ب�����رية ل����س���ت���خ���دام 
ي��ه��دف هذا  امل��ائ��ي��ة.  امل����وارد  واإدارة 
املياه  ق�سايا  مناق�سة  اإىل  امل��وؤمت��ر 
للتحديات  وال���ت�������س���دي  ال��ع��امل��ي��ة 
روؤية  م��ع  يتما�سى  مب��ا  امل�ستقبلية 
توا�سل   - دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و 
تتبنى  امل�ستقبل.  و���س��ن��ع  ال��ع��ق��ول 
��ا م��و���س��وع يوم  ه���ذه ال���روؤي���ة اأي�����سً
واأ�ساف:  ال��ع��ام.  ه��ذا  العاملي  املياه 

مهمة  من�سة  املوؤمتر  هذا  "ميثل 
جديدة  روؤى  وت����ق����دمي  ل���ت���ب���ادل 
واإدخال تقنيات مبتكرة وممار�سات 
حت�سني  �ساأنها  م��ن  تقليدية  غ��ري 
وا�ستدامتها  امل��ي��اه  اإدارة  م�ستقبل 
القاحلة  و�سبه  القاحلة  املناطق  يف 
حول العامل. كما �سي�ساعد املوؤمتر 
املنا�سبة  احل����ل����ول  اك���ت�������س���اف  يف 
جمال  يف  امل�ستقبلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
وا�ستدامتها".  املائية  امل��وارد  اإدارة 
الدكتور حم�سن  اأو�سح  من جانبه 
الوطني  امل����رك����ز  م���دي���ر  ����س���ري���ف، 

للمياه والطاقة، اأن برنامج املوؤمتر 
ميتد ملدة اأربعة اأيام ، مبا يف ذلك 6 
ور�ض عمل تفاعلية يقدمها خرباء 
دوليون، حول عدة موا�سيع مثل: 
احلديثة  امل��ي��اه  تقنيات  تطبيقات 
اجلغرافية.  امل��ع��ل��وم��ات  ون���ظ���م   ،
وال���س��ت�����س��ع��ار ع���ن ب��ع��د وال���ذك���اء 
املناخ  تغري  وتاأثريات  ال�سطناعي 
وا�ستدامة املياه وغريها. بالإ�سافة 
رئي�سًيا  ا تقدميًيا  132 عر�سً اإىل 
ا  عر�سً  32 تقدمي  �سيتم  و�سفهًيا، 
جتميع  ح��ول  للمل�سقات  تقدميًيا 

املياه ، واإعادة تغذية املياه اجلوفية 
ومعاجلة   ، املياه  حتلية  وتقنيات   ،
م���ي���اه ال�������س���رف ال�����س��ح��ي واإع������ادة 
و�سيتّم  املناخ.  وتغري   ، ا�ستخدامها 
بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية 
التحتية، تنظيم زيارة ميدانية اإىل 
ومن   . خورفكان  يف  الرفي�سة  �سد 
املوؤمتر  اأن حماور  بالذكر  اجلدير 
تت�سمن: درا�سات املياه الجتماعية 
والقت�سادي، التقنيات املتقدمة يف 
املناخ  ت��غ��رّي  امل��ائ��ي��ة،  امل�����وارد  اإدارة 
تنمية  امل���ائ���ي���ة،  امل�������وارد  وم����رون����ة 
واإدارة املياه غري التقليدية )حتلية 
واإعادة  املياه،  تدوير  واإع���ادة  املياه، 
م�سادر  ا�ستدامة  املياه(،  ا�ستخدام 
امل�ستدامة،  التنمية  )اأه��داف  املياه 
وال����ع����الق����ة ب����ني امل����ي����اه وال����غ����ذاء 
الجتماعي  وال���ن���م���و  وال����ط����اق����ة، 
البيئية  والقت�سادي،وال�ستدامة 
املائية  امل��وارد  املناطق اجل��اف��ة(،  يف 
والعمليات الهيدرولوجية )جتميع 
مياه الأمطار والتنبوؤ بالفي�سانات 
بالإ�سافة  واإدارت�����ه�����ا(،  امل��ف��اج��ئ��ة 
ال�ساحية  امل����ن����اط����ق  اإدارة  اإىل 
املياه  ج���ودة  اإدارة  امل��ي��اه،  وم�����س��ادر 
والتقنيات املكانية ونظم املعلومات 
بعد،  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية، 
امل����وارد  اإدارة  يف  وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 

املائية.

اإلكني روبن�سون ينقل زوار اإك�سبو 2020 دبي 
لأجواء كولومبيا مبو�سيقاه ال�ساحرة

•• دبي  – الفجر

 2020 اإك�سبو  زوار  على  ط��ّل  ال��ك��اري��ب��ي،  ج��زر  م��ن 
اإىل  لينقل اجل��م��اه��ري  روب��ن�����س��ون،  اإل��ك��ني  املغني  دب��ي 
تفاعل  التي  ال�ساحرة،  مبو�سيقاه  كولومبيا  اأج���واء 
عر�سه  يف  ال���دويل  احل��دث  زّوار  م��ن  اجلمهور  معها 
�سمل  ميلينيوم   دبي  م�سرح  على  املبهج  الفولكلوري 
مل�ساهد  روبن�سون  اإلكني  خلف  ب�سريا  عر�سا  احلفل 

م���ن ك��ول��وم��ب��ي��ا و���س��واط��ئ��ه��ا، م���ا و���س��ع اجل��م��ه��ور يف 
هو  روب��ن�����س��ون  واإل��ك��ني  املبهجة.  الكاريبية  الأج����واء 
تتمتع  ح��ي��ث  ال��ك��اري��ب��ي،  للفولكلور  اجل��دي��د  ال��وج��ه 
هذه الأمناط من املو�سيقى – والتي ت�سمل مو�سيقى 
ال�سعبية،  ال��ب��ح��ارة  وم��و���س��ي��ق��ى  وم��ي��ن��ت��و،  ك��ال��ي��ب�����س��و، 
جت�ّسد  وقوية  �ساحرة  – بكلمات  الدينية  واملو�سيقى 
البحر  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة يف منطقة  اجل���زر  اآخ���ر  ج��وه��ر 

الكاريبي. 
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اإقليم ليغوريا الإيطايل يف دبي

جل�سة طاولة م�ستديرة ملناق�سة القت�ساد الأزرق واملوانئ والقوارب: فر�سة فريدة جللب المتيازات 

جدول حافل بالفعاليات ليوم القدي�س باتريك يف اإك�سبو 2020 دبي

حفل يو بي 40 ي�ستقطب خمتلف اجلن�سيات والأعمار

تذوق-الفن عالقة مده�سة بني الطعام والفنون يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر

دب���ي يف مهمة  ل��ي��غ��وري��ا يف  اإق��ل��ي��م  م�����س��ارك��ات  تنطلق 
امل��ن��ط��ق��ة والتميز  ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��وؤ���س�����س��ي��ة ه��دف��ه��ا 
اإك�سبو ويف معر�ض دبي الدويل للقوارب  الإقليمي يف 

حتى تاريخ 13 مار�ض اجلاري.
ليغوريا،  املخ�س�ض  الإق��ل��ي��م��ي  ال��ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
واأندريا  ليغوريا  اإقليم  رئي�ض  توتي،  جيوفاين  �سارك 
جل�سة  يف  القت�سادية  التنمية  م�ست�سار  بنفيدوتي، 
مل��ن��اق�����س��ة مو�سوع  امل��خ�����س�����س��ة  امل�����س��ت��دي��رة  ال���ط���اول���ة 
والقوارب  واملوانئ  الأزرق  القت�ساد  بوابة  "ليغوريا 

الرتفيهية".
ل�سادرات  املهمة  التفا�سيل  لتو�سيح  فر�سة  وه���ذه 
زيادة  املتحدة:  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  ليغوريا 
ال�سنوي  النمو  متو�سط   2.3%  +( ال�سادرات  تدفق 
ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��د امل���ا����س���ي(، وب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا يف عام 
القطاع  من  مدعومة  ال�سادرات  كانت  حيث   2013
الإم���ارات  اإىل  الليغورية  ال�����س��ادرات  متثل  ال��ب��ح��ري. 
ح�سة  اأعلى  )ث��اين  التدفقات  اإجمايل  من   2.5%

على امل�ستوى الوطني(. يو�سح جيوفاين توتي، رئي�ض 
اإقليم ليغوريا: "اإن وجود ليغوريا يف معر�ض اإك�سبو يف 

دبي هو فر�سة فريدة جللب المتيازات التي توفرها 
ل�ستعرا�سها  ال��ق��وارب  �سناعة  وب��الأخ�����ض،  اأرا�سينا، 

يف هذا املعر�ض ال�ستثنائي. وهو قطاع له موطنه يف 
ليغوريا، والتي تدل عليها الأرقام التي لها تاأثري كبري 
من الناحية القت�سادية والتوظيفية. بالطبع �سناعة 
القوارب هي املرادف لقت�ساد البحر يف اإقليم ليغوريا 
اإىل اخلدمات اللوج�ستية،  ولي�ض الوحيد،  بالإ�سافة 
التي  ملنطقتنا،  الإ�سرتاتيجية  والقطاعات  وامل��وان��ئ، 
جميع  لغتنام  عليها  الرتكيز  ونوا�سل  عليها  ركزنا 
ليغوريا  كانت  لطاملا  بالكامل.  الت�سغيل  اإع��ادة  فر�ض 
اليوم  اإليه  ن�سعى  ما  وهو  وال�سفقات،  للتجارة  مكاًنا 
وتنميته يف امل�ستقبل، حتى يف الفرتة احلرجة هذه."

التنمية  م�����س��ت�����س��ار  ب���ن���ف���ي���دوت���ي،  اأن�����دري�����ا  ق�����ال  ك���م���ا 
ركيزة  هو  الأزرق  "القت�ساد  لالإقليم:  القت�سادية 
اأكرب  وع��ي  خلق  واجبنا  وم��ن  ملنطقتنا  اإ�سرتاتيجية 
اأن  ل��ذل��ك، نعتقد  ب��ح��رن��ا.  امل�����س��ت��م��دة م��ن  ب��ال��ف��ر���ض 
واج��ب��ن��ا وه��دف��ن��ا اأن ي��ك��ون لنا وج���ود يف دب��ي لتقدمي 
ويعترب  البحري،  املجال  يف  ال�سهري  الليغوري  التميز 
الإق��ل��ي��م من�سة ع��امل��ي��ة مت��ث��ل ف��ر���س��ة ف��ري��دة لإع���ادة 
تن�سيط العالقات التجارية التي اأ�سعفتها اجلائحة يف 

ال�سنوات الأخرية."

•• دبي– الفجر

زوار اإك�سبو 2020 دبي على موعد مع يوم كامل من 
املرح والأجواء الحتفالية املبهجة، التي �ست�سود موقع 
باتريك"،  القدي�ض  "يوم  ب���  احتفاء  ال���دويل  احل���دث 
ال����ذي ي�����س��ادف ي���وم اخل��م��ي�����ض 17 م��ار���ض اجل����اري، 
وي��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��الت ال��ي��وم ال��وط��ن��ي لأي��رل��ن��دا يف 

اإك�سبو 2020 دبي.
حيث �سيكون الزوار على موعد مع العرو�ض املو�سيقية 
الأي��رل��ن��دي��ة، وامل�����س��ريات املمتعة والأن�����س��ط��ة ال��ت��ي مت 
تنظيمها لتالئم كافة اأفراد العائلة، بالإ�سافة للكثري 
�ستجعلهم  التي  والرتفيهية  الثقافية  الفعاليات  من 

يعي�سون الروح الأيرلندية على اأ�سولها.
قبل اليوم املنتظر �سيتم تنظيم جمموعة من عرو�ض 
اإك�سبو،  اأرج������اء  يف  الأي���رل���ن���دي���ة  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ر����س���وم 
الفلوكلورية  امل��ج��م��وع��ة  ت��ق��دم��ه  ل��ع��ر���ض  ب��الإ���س��اف��ة 
حديقة  يف  مار�ض   15 يف  "كايال" وذل��ك  الأيرلندية 
21:20 بتوقيت دولة الإمارات  الحتفالت، ال�ساعة 
باتريك"،  "القدي�ض  يوم  ومبنا�سبة  املتحدة.  العربية 
�سيتم اإ�ساءة جناح اأيرلندا باللون الأخ�سر، مع تقدمي 
عن  ف�سال  الأيرلندية،  واملو�سيقى  للرق�ض  عرو�ض 
الفعاليات  و�ستت�سمن  كما  الفخار،  �سناعة  عرو�ض 

املقامة يف 17 مار�ض كال مما يلي:
اإفطار عمل ل�سبكة الأعمال الأيرلندية ال�سنوية ليوم 
من  الأيرلندية،  القرية  يف  وذل��ك  باتريك،  القدي�ض 
الإمارات  دول��ة  بتوقيت   09:00-07:30 ال�ساعة 
م�سبقا  الت�سجيل  ويتطلب احل�سور  املتحدة،  العربية 

لأيرلندا،  الوطني  اليوم  احتفالت    ."IBN" عرب 
دول����ة  ب��ت��وق��ي��ت   11:00-10:00 ال�������س���اع���ة  م����ن 
الإمارات العربية املتحدة، ويت�سمن املرا�سم الر�سمية 
لرفع العلم، وخطابات ممثلي دولة الإمارات العربية 
مو�سيقية  عرو�ض  اإىل  بالإ�سافة  واأي��رل��ن��دا،  املتحدة 

�سيقة.
م��ه��رج��ان ال��ق��دي�����ض ب��ات��ري��ك ال��ع��ائ��ل��ي، ال����ذي ي�سمل 
ورواية  الريا�سية،  الفعاليات  م��ن  منوعة  جمموعة 
جلميع  امل��الئ��م��ة  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  الق�س�ض، 
الريا�سية،  اإك�����س��ب��و  ���س��اح��ة  ال��ع��ائ��ل��ة، وذل���ك يف  اأف����راد 

وحديقة الحتفالت، من ال�ساعة 18:00-13:00 
بتوقيت دولة الإمارات العربية املتحدة.

باتريك،  القدي�ض  مهرجان  يف  البدنية  اللياقة  ف�سل 
قيا�سي عاملي يف مو�سوعة  رقم  لت�سجيل  يهدف  الذي 
اجلن�سيات  عدد  حيث  من  القيا�سية  لالأرقام  غيني�ض 
العار�سة  تقام بقيادة  التي  الفعالية،  امل�ساركة يف هذه 
مادن،  مييف  الأي��رل��ن��دي��ة  البدنية  اللياقة  وم��دون��ة 
-17:30 ال�ساعة  م��ن  الريا�سية،  اإك�سبو  �ساحة  يف 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  بتوقيت   16:15
موكب مهرجان القدي�ض باتريك، بقيادة عازفو قوات 

اجلناح  من  املوكب  هذا  �سينطلق  الأيرلندية،  الدفاع 
الأي��رل��ن��دي و���س��ول اإىل ���س��اح��ة ال��و���س��ل، اب��ت��داء من 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  بتوقيت   18:30 ال�����س��اع��ة 
مهرجان  بحفل  لحقا  الفعاليات  وتختتم  امل��ت��ح��دة. 
ال��ق��دي�����ض ب��ات��ري��ك، ال���ذي ينظم ب��رع��اي��ة خ��ا���س��ة من 
قاعة احلفالت الوطنية وبقيادة عازف الكمان ال�سهري 
مارتن هايز، مع ح�سور خا�ض للمو�سيقي الأيرلندي 
"دايثي"، و�سيقام احلفل يف �ساحة الو�سل من ال�ساعة 
العربية  الإمارات  دولة  بتوقيت    20:00-19:00

املتحدة.

•• دبي– الفجر

الربيطانية  الريغي  مو�سيقى  اأ�ساطري  حفل  ا�ستقطب 
 2020 اإك�سبو  يف  الأر�����ض  �ساحة  يف   "40 ب��ي  "يو 
حيث  والأع��م��ار،  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  جمهورا  دب��ي 
ومنها  الأغ���اين  اأ�سهر  كامبل  علي  ال�سهري  املغني  ق��دم 

ومن". "بيوتفل 
وت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور م��ع ال��ف��رق��ة وامل��و���س��ي��ق��ى ال�ساخبة 
والأج�����واء امل��م��ي��زة ال�����س��اح��رة يف ه���ذا احل��ف��ل، وه���و من 

احلفالت الناجحة التي جمعت خمتلف اجلن�سيات من 
اإك�سبو  جميع الأعمار يف مكان واحد، مبا ُيج�ّسد �سعار 

امل�ستقبل".  نع  و�سُ العقول  "توا�سل  دبي   2020
يذكر اأن "يو بي 40" هي فرقة ريغي وبوب اإجنليزية، 
باإجنلرتا؛  برمنغهام  يف   1978 دي�سمرب  يف  تاأ�س�ست 
اأكرث  اإىل  ي�سل  ما  الفني  ر�سيدها  يف  الفرقة  ومتتلك 
امل��م��ل��ك��ة املتحدة  اأغ��ن��ي��ة ف���ردي���ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة   50 م���ن 
مبهرا  جناحا  الفرقة  حققت  وقد  الفردية؛  لالأغنيات 

على ال�سعيد الدويل اأي�سا.   

•• دبي– الفجر

ب��ال��ت��ع��اون مع  دب���ي،  وال��ف��ن��ون يف  الثقافة  اأط��ل��ق��ت هيئة 
 2020 اإك�سبو  يف  #تذوق_الفن  م��ب��ادرة  "طلبات"، 
فنانني  �ستة  دع��وة  على  تقوم  اإبداعية  فكرة  وه��ي  دب��ي، 
الفريدة على  مل�ساتهم ور�سوماتهم  الإم��ارات لإ�سفاء  يف 
ي�ست�ساف  بحيث  "طلبات"،  تو�سيل  �سائقي  خ����وذات 
مدار  وع��ل��ى  �سهر  طلبات" ك��ل  "مطبخ  يف  واح���د  ف��ن��ان 
ال���دويل. وج��اء اختيار اخل���وذات تقديرا للدور  احل��دث 
الأ���س��ا���س��ي ال����ذي ي���وؤدي���ه ���س��ائ��ق��و ت��و���س��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات يف 
الإمارات ويف اأنحاء العامل. وت�ست�سيف املبادرة يف ال�سهر 
الأخ��ري من احل��دث ال��دويل غ��اري يونغ، وهو فنان من 
فنية،  اأع��م��ال  ب��ع��دة  ا�ستهر  الأ���س��ل،  �سيني  نيوزيلندا 
والتجريدية،  الواقعية  والر�سومات  البورتريهات  منها 
و�سارك يف ت�سجيل رقمني قيا�سيني يف مو�سوعة غيني�ض 
لالأرقام القيا�سية، عن اأطول لوحة غرافيتي يف دبي عام 
الظالم  يف  ت�سيء  فنية  لوحة  واأكرب   ،2015-2014
2016-2017. ويف ركن خا�ض  راأ���ض اخليمة عام  يف 
داخل "مطبخ طلبات"، يجل�ض يونغ مع فر�ساته واألوانه، 
"طلبات"  رواد  ���س��ي��م��ا  ل  ال�����دويل،  احل����دث  زوار  اأم�����ام 

املميز  الربتقايل  باللون  خ��وذة  بفر�ساته  ليلون  منهم، 
باللون  رائ��ع��ة  فنية  ���س��ورة  عليها  وي��ر���س��م  ل�"طلبات"، 
التقاط  يطلبون  اأو  ب�سعادة  ال��زوار  يتابعه  فيما  الأزرق، 
التجربة  ه��ذه  ع��ن  �سهريا.  فنانا  بو�سفه  معه  ال�سور 
ال�ستثنائية، حتدث الفنان غاري يونغ قائال: "يعرفني 
النا�ض اأي�سا با�سم ’اإنغور�ض ون‘، واأقيم يف دبي منذ ع�سر 
�سنوات. واليوم، اأنا ب�سدد جتربة جديدة متثل نوعا اآخر 
من التقدير لل�سائقني الذين يقومون بتو�سيل طعامنا، 
وهي واحدة من اأ�سعب الوظائف باعتقادي. لقد اخرتت 
رمزا منا�سبا لهوؤلء ال�سائقني، حيث ر�سمت جناَحي �سقر 
على جانَبي اخلوذة، وو�سعت بع�ض الرموز يف الر�سومات 
لتدل على خفة احلركة، والرتقاء، والرتكيز، والن�ساط 
من  ال�سائقون  اكت�سبها  التي  العنا�سر  وه��ي  ال��ذه��ن��ي، 

خالل العمل على تو�سيل الطعام".
م�ساعر  اإي�سال  اأح��اول  ل��ذا  اأر�سمه،  ما  واأ�ساف:" اأح��ب 
جميلة م��ن خ���الل ال��ر���س��وم��ات، واأ����س���ارك ك��ث��ريا يف فن 
الفن  بني  العالقة  الكبرية." وعن  واجلداريات  ال�سارع 
لنا  يجلب  ك��اله��م��ا  غاري:"بالتاأكيد،  ق���ال  وال��ط��ع��ام، 
اأكرب  اأ�سفنا الفن للطعام، نح�سل على قدر  املتعة. واإذا 
من املتعة والر�سا، وهو ما يجعلنا نتذوق ب�سكل اأف�سل، 

بل ن�سعر بحال اأف�سل." وعن جترتبه يف اإك�سبو 2020 
دبي، قال: "�ساركت يف جناح نيوزيلندا من قبل، وتروق 
يل فكرة اأن ي�ساهد النا�ض تطور فكرة العمل، لأن ذلك 

 2020 اإك�سبو  واأن��ا متحم�ض حيال  اأك��رث.  به  يربطهم 
دبي لتفرده يف كافة تفا�سيله، واأ�ستمتع به كاأي زائر يف 

وقت فراغي."

فرقة �سيتارا بروجيكت مالباريكو�س 
الهندية تقدم عر�سها يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

ا  �سهرة بني جيلها، عر�سً الهنديات  املطربات  اأكرث  اإح��دى  �سيتارا،  قدمت 
مبا�سًرا يف اإك�سبو 2020 دبي جنًبا اإىل جنب مع فرقتها "�سيتارا بروجيكت 
مالباريكو�ض" اإىل جانب اثنني من اأكرب النجوم يف الهند، نرياجن �سوري�ض 

وميثون جياراج، وذلك على م�سرح اليوبيل 
ال�سينما  م��ع  غالبا  �سيثارا  الهندية  وال��راق�����س��ة  وامللحنة  املغنية  وتعمل 
وح�سلت  والكانادا،  والتيلجو  التاميل  اأف��الم  اإىل  بالإ�سافة  املاليالمية 
على العديد من اجلوائز، مبا يف ذلك جائزتي ولية كريال ال�سينمائيتني 

لأف�سل مطربة.
واأخذت �سيتارا، مع كل من �سوري�ض وجياراج، اجلمهور يف رحلة مو�سيقية 
جديد  مبزيج  الأم�سية  �سيتارا  واختتمت  الهند،  جنوب  ل�سينما  مبهجة 
و�سط   Dam Mast Qalander ال�سهرية  ال�سوفية  الأغنية  من 

تاأثريات �سوئية مفعمة باحلياة.

من�سق الأغاين »فات �سام« ي�سعل الأجواء 
على من�سة اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

اأحيا املنتج ومن�سق الأغاين "دي جيه فات �سام" حفال مو�سيقيا رائعا على 
من�سة اليوبيل �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 دبي الفنية والثقافية، وذلك 
بح�سور عدد كبري من ع�ساق مو�سيقى الهيب هوب ورميك�سات املو�سيقى 

اجلديدة.
وتفاعل الزوار مع جملة الأغاين التي قدمها "فات �سام"، وا�سمه احلقيقي 
اأنغام  الت�سفيق احل��ار وت��ردي��د الأغ���اين على  اأح��م��د، مبوجات من  اإ���س��الم 

الإيقاعات املو�سيقية.
بداأ "دي جيه فات �سام" م�سريته الفنية عام 2004؛ وجنح يف التعاون مع 

عدد كبري من الفنانني يف جميع اأنحاء العامل العربي.

لوي�س هاميلتون بطل �سباقات فورمول 1 
لل�سيارات �سبع مرات يزور اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

1 على موعد مع لوي�ض هاميلتون، بطل  �سيكون ع�ساق �سباقات فورمول 
14 مار�ض، يف  1 لل�سيارات �سبع مرات، اليوم الثنني  �سباقات الفورمول 
اأول ظهور له يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث �سيحل �سيفا على "بيرتونا�ض" 
اإيه  ملر�سيد�ض-  الفني  وال�سريك  اللقب  و�سريك  املاليزي،  النفط  عمالق 

اإم جي، فريق بيرتونا�ض للفورمول 1.
اإىل من�سة الو�سل يف جل�سة  "بيرتونا�ض" لوي�ض هاملتون  حيث �ستجلب 
اجلمهور،  اأم���ام  مبا�سر  ب�سكل  الأ�سئلة  م��ن  جمموعة  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  حية 
وهكذا �سيتمكن ع�ساق الفورمول 1 يف دبي، من ال�ستماع مبا�سرة لأعظم 

�سائق يف هذا اجليل.
تاأتي زيارة �سائق املر�سيد�ض- اإيه اإم جي، كمقدمة ل�سباق جائزة البحرين 
والذي  م��ار���ض،   20 الأح���د  ي��وم   ،1 للفورمول  ل��ط��ريان اخلليج  ال��ك��ربى 

�سيفتتح مو�سم �سباقات الفورمول 1.
املت�سابق الربيطاين، امللقب ب�الفار�ض لإجنازاته التي �سملت �سعوده 182 
اجلل�سة  خالل  �سيتحدث  الريا�سية،  م�سريته  خالل  التتويج  من�سة  على 
امل�ستقبلية  توقعاته  ت�سمل  التي  املو�سوعات  احلوارية حول جمموعة من 
للمو�سم القادم، الختالفات التي طراأت على ال�سيارات مابني نهاية املو�سم 
يف  لال�ستمرار  دوافعه  عن  ف�سال  احل��ايل،  واملو�سم  ال�سباقات  من  ال�سابق 

خو�ض ال�سباقات وفقا لأعلى امل�ستويات. 
اإك�سبو  يف  الو�سل  �ساحة  يف  هاميلتون  لوي�ض  مع  ال�سحفية  املقابلة  ُتعَقد 
 17:05-16:50 ال�ساعة  من  مار�ض،   14 الثنني  اليوم  دبي   2020
على  مبا�سرة  بثها  �سيتم  كما  امل��ت��ح��دة؛  العربية  الإم����ارات  دول���ة  بتوقيت 
تلفزيون اإك�سبو، وعرب قنوات بيرتونا�ض اخلا�سة ب�سباقات ال�سيارات عرب 
نظرا  مبكرا  بالو�سول  املعجبني  ونن�َسح   ، الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

ملحدودية الأماكن. 
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العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كانف�ص لتجارة املواد الغذائية وامل�شروبات �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 3 ملك علي حممد �سعيد بوج�سيم - القرهود - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 684991 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1111464 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/3 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم  احل�شابات 
  04-2973071  : فاك�ض   04-2973060  : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �شركة لدي فورتون�ص لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
العنوان : م�ستودع S64 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - القوز ال�سناعية الثالثة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   769717  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1255993 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
ا�ص  اإىل امل�سفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2022/3/9 وعلى من لديه 
ايه ام ايه للمحا�شبة والتدقيق العنوان : مكتب رقم 911 ملك اإيهاب احمد عم 
علي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص 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  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية كانف�ص لتجارة املواد الغذائية وامل�شروبات �ص ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2022/3/3 وعلى من 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ا�ص ايه ام ايه للمحا�شبة والتدقيق 
 - التجاري  اإيهاب احمد عم علي - اخلليج  911 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
مب��وج��ب ه���ذا تعلن الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دبي  فاك�ض :   هاتف :     
�شركة لدي فورتون�ص  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  الغذائية - ذ م م وذل��ك مبوجب  املواد  لتجارة 
2022/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/9 
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جابريل ايوديلي او�سو   
)كلي(   مدين   SHCEXCICV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004423/ 

اإىل املحكوم عليه :  جابريل ايوديلي او�سو 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة  
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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1464394 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف 
)ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اداء    اأمر   AJCFICICPL2019 /0001064 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : 1 - �سركة ايرو�ض ل�سناعة م�ستلزمات التكييف - ذ م م 
العنوان : 9007340 

 9007341  : العنوان   - ابوبكر  لجنارا  مونالكو  كافيتيل  بيال  منري   -2
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2019/7/3 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اعاله ل�سالح / �سركة كنوف اك�سيد ان�سيولي�سن - ذ م م 
بالتايل : اأمر بالزام املطلوب �سدهما 1 - �سركة ايرو�ض ل�سناعة م�ستلزمات التكييف ذ م م  2- منري 
اك�سيد  ، بان يوؤديا بالت�سامن للطرف الطالب �سركة كنوف  ابوبكر  بيال كافيتيل مونالكو لجنارا 

ان�سيولي�سن ذ م م ، مبلغ وقدره 60000 درهما يتون األف درهما مع الإلتزام بامل�سروفات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0009863 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جراند اميريت�ض لل�سياحة وال�سفر - العنوان : 9420489  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / م�سطفى �سفيق الفقري -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
الف  ع�سر  اثنني  درهم   12،000 وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
درهم - بالإ�سافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�سى به بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
 - وامل�ساريف  الر�سوم  الدين - مع  اأ�سل  ال تتجاوز  التام على  ال�سداد  الدعاء وحتى 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  
املحكمة البتدائية املدنية       

             وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة ال�ستئنافية الحتادية

مكتب ادارة الدعوى

70535 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0001087 اأمر على عري�سة
الإمارات   - الزرعوين  بوك�سه  ح�سن  حممد  عقيل   : عليه  املدعي  اىل 

العربية املتحدة / اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي ريجينا ارزادون تريلي�ض - فيلبيني اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان ي�سلم املدعية جواز ال�سفر اخلا�ض بها. 

حرر بتاريخ 2022/3/4 
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001222 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يحيى عبدالكرمي عبداهلل �سابر الأمريي  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - اخلزامية )مقابل منطقة الطالئع( 0506602666 

بناء على طلب املدعي : علي احمد احمد غريب البلو�سي 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالبكم ب : 

- الزام املدعي عليه دفع مبلغ )15000( درهم او ا�سرتجاع الغنام 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 

- اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء 
- �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة )229( الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0005017 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احلورية امبلومينت بلي�سمنت �ض م ح / ذ م م  
هاتف   - بيزن�ض  مكاتب  بناية   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 
 : اللكرتوين  الربيد   -  380 ب  �ض   0554648671  -  05055660637 رقم 

 4290509238  : مكاين  رقم   hr.alhuriya@gmail.com
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/3/14 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن حكم بالن�سر 

  يف  الدعوى 1017/2021/38 جتاري م�سارف جزئي
املنظورة يف : دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   64.858.54( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والفائدة 5% من 2021/8/14 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   

املدعي  : اأميك�ض )ال�سرق الو�سط( - �ض م ب )م( الإمارات  
عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �سقة 27 - بالقرب من حمطة مرتو 

اخليل - وميثله : اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك  
املطلوب اإعالنه : 1 - ليون كريكو بيوكيان - �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/16 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح /
اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض م ب )م( الإمارات بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ / 64.858.54 الف درهم )اربعة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا   54 و  درهما  وخم�سون  وثمانية  وثمامنائة  الفا  و�ستون 
احلا�سل يف 2021/12/14 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.       
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2158/2022/13 عمايل جزئي  

املنظورة يف : الدائرة اجلزئية العمالية الرابعة رقم 26  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )71498 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

 )mb220560794ae( ال�سكوى  رقم  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
املدعى : �سوريانا للخدمات الهند�سية  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�سبا الرابعة - دبي - مبنى 1702 ملك ناجي �سالح ر�سيد  
املطلوب اإعالنه : 1 - حممد ممدوح عثمان حممد احمد - �سفته : مدعى عليه 

درهم(   71498( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها   ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�����س��داد ال���ت���ام. رق���م ال�سكوى 
)mb220560794ae( وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 ال�ساعة 10.00 �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 الأقل. 

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن بالن�سر )تظلم( 

يف الدعوى رقم 118/2022/72 تظلم جتاري  
املنظورة يف : دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190  

مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار رقم 16 ال�سادر بتاريخ 2022/2/17 يف المر على عري�سة رقم 705/2021 
جتاري اخلا�ض برف�ض ال�سرف. 

املتظلم : اهاروب ابراهيم خاطر  - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت - مدخل املكاتب - مكتب 
  info@alhaddadco.com رقم 25 - هاتف رقم 043311224 رقم مكاين 2719591105 امييل

وميثله : علي �سلطان علي احلداد  
املطلوب اإعالنه : 1 - ل�سمندا�ض جاى كومار لل �ساند - متظلم �سده

بتاريخ  ال�����س��ادر   16 رق��م  ال��ق��رار  م��ن  اأع���اله ومو�سوعه تظلم  امل��ذك��ور  التظلم  اأق���ام عليك���م  ق��د   : الإع����الن  م��و���س��وع 
وحددت لها جل�سة يوم  ال�سرف.  برف�ض  اخلا�ض  جتاري   705/2021 رقم  عري�سة  على  المر  يف   2022/2/17
الثالثاء املوافق 2022/3/22 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 3753/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- كافيه باربريا  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : فا�ست لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/21 مبثابة احل�سوري 
الف  وت�����س��ع��ون  )واح����د  دره���م   91،585.00 مبلغ  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ال����زام 
وخم�سمائة خم�سة وثمانون درهم( والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمتها   ، التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى   2021/9/29 يف 
اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

 اعالن بالن�سر
   2022/374 ا�ستئناف جتاري  

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

اىل امل�ستاأنف �سدهما / 1- من يدي للتجارة العامة �ض ذ م م
2- قفطان مني يدي جرنال تريدجن - �ض م ح - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ستاأنف / حنان وداهو  وميثله / مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ  
قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/4049 جتاري جزئي.  

�سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/3/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اعالن بالن�سر 
 207/2014/880 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  النجم املتجه للمجوهرات �ض ذ م م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ ام ا�ض تي �سي ليمتد  

وميثله / علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)2074338.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70488

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
مذكـرة تبليـغ امل�ستانف �سدهم

يف الق�سية رقم 1457/2021 ا�ستئناف مدين - الدائرة الثانية
�سادر من حمكمة ا�ستئناف ال�سارقه الحتاديه

اىل امل�ستاأنف امل�ستانف �سده اخل�سم املدخل / م�سنع املدار لالن�ساءات املعدنية
العنوان : ال�سارقة - �سناعية رقم 17 - امتداد �سارع الدائري - ار�ض م�سورة - مكتب �سربة رقم 5 ملك 

علياء علي عبداهلل ال�سويدي و�سركاوؤها - هاتف رقم : 0505334024 
بناء على طلب امل�ستانف / هيثم ابو احل�سن 

تعلمك املحكمه با�ستئناف احلكم ال�سادر يف دعوى البتدائية رقم : 2720/2021
 23/3/2022 اأمام هذه املحكمة يف مت�ام ال�س�اعة )09:30( م�ن �س�ب�اح ي�وم  لذلك يقت�سي ح�سوركم 
يف قاعة رقم )315(، وذلك عرب تقنية الت�سال عن بعد عب�ر ال�رابط ال�ذي �سريفع عرب برنامج العدالة 
adel. :الذكي او التوا�سل مع امني ال�سر يف حال وج�ود اي م�س�كلة تقنية وذلك من خالل المييل التايل

عن  تخلفكم  حالة  ويف  بيانات  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة  وذلك   ali@gov.moj.ae
احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوق�ت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 

حرر يف 11/03/2022م / حرره : عادل املازمي
قـلم الكتـاب

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
انذار عديل بالن�سر

رقم )47328/2022(
املنذرة : جو�سفني �سا�سني اياليدا

املنذر اليه : ادون كوناراد فريجارا كاباجوين
املو�سوع : انذار عدىل رقم 18781/1/2022

وقدره  مبل�غ  ب�س�داد  ب��ال��وف�����اء  وتكليف�ه  ال�����س�����داد  ب��وج�����وب  اإل��ي�����ه،  امل��ن�����ذر   / امل��ن�����ذرة  تخط�ر 
قيم�ة  وذل�����ك  دره�م“  وع�س�رون  واربعمائ�ة  ال�����ف  وع�س�رون  “ثالث�ة  دره�����م   )23،420(
املديوني�ة الثابت�ة لدينا مبوج�ب اإي�س�ال امان�ة �س�ادر ع�ن املن�ذر الي�ه وم�ذيل بتوقيع�ة ، وذلك 
ا�س�فني  �سن�س�ط�ر  واإل  الإن�ذار  ه�ذا  اإ�ستالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأق�س�ى  ك�ح�د  اأي�ام  خم�س�ة  خالل 
وحلفظ  املبلغ  ذلك  �س�داد  اأج�ل  م�ن  حي�الك�م  الالزم�ة  القانونية  الإج���راءات  كاف�ة  لإتخ�اذ 

حقوق املن�ذر م�ع ح�ف�ظ ح�ق امل�ن�ذر يف املطالبة بالفائ�دة القانونية والتعوي�ض. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 70392
املعلن اليه للمدعى عليه / رامي عبد املنعم ذكريا ل�سني

الق�سيه رقم 375 ل�سنة 2022 جتاري جزئي
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

جرب  ها�سم  حممد  و�سيم  د.   / امل�سريف  اخلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
م��ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة ال�����س��ارق��ة الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة - امل���وق���رة لعمال 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  ح��ددن��ا  اع��اله فقد  ال��دع��وى  امل�سرفية يف  اخل��ربة 
15/03/2022 ال�ساعة الواحدة والربع ظهراً لعقد الجتماع للخربة 
امل�سرفية ذلك من خالل الت�سال املرئي عرب تطبيق )زووم( لذا يطلب 
اح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  اأو  ح�سوركم 

كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�سريف / د. و�سيم جرب
رقم القيد بوزارة العدل 630

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة امل�سريف 

70533

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
يف الدعوي رقم 87/2021 مدين كلي - دبي

املدعى عليه الثالث / فوكيد كاخاروف باتخنوفيت�ض
اخل�سم املدخل الأول / �سركة �سالني للخدمات املالية

اخل�سم املدخل ا الثاين/ �سركة اإي�ست ويل اأنف�ست القاب�سة
اخل�سم املدخل الثالث / �سركة يف اأي اأيه اأ�سطبل للتجارة العامة

اخل�سم املدخل الرابع / �سركة الرمزي للتجارة العامة
نحيط �سيادتكم علماً اأنه قد مت اإنتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة �سدكم من ال�سادة/ 
�سركة اإي�ست ويل جروب ليمتد وعليه فاأنتم مكلفون باحل�سور اأو من ميثلكم قانوناً يف اإجتماع اخلربة الول 
املقرر انعقاده يوم اخلمي�ض املوافق 24/03/2022 يف متام ال�ساعة الواحدة بعد الظهر، عرب تقنية املكاملات 
ال�سوتية واملرئية عن بعد عرب تطبيق )zoom(، وعليه يرجى التوا�سل مع اخلبري على رقم الهاتف الأر�سي 
info@ الإليكرتوين  الربيد  خالل  ومن   0543592535 حممول  هاتف  رقم  اأو   048868184

لالأ�سخا�ض  الإلكرتوين  بالربيد  تزويدنا  بعد  الجتماع  برابط  تزويدكم  يتم  و�سوف   mak-ca.com
املخولني بح�سور الجتماعات و برقم الهاتف املتحرك اأي�سا وتزويدنا ب�سورة الهوية والتوكيالت والتفوي�سات 
وفقا  اأعمالها  �ستبا�سر  اخلرية  فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  باحل�سور.  للمخولني  الالزمة 

لل�سالحيات املخولة
اخلبري احل�سابي / اأ/ اأ�سامة اأحمد علي مالك      

مذكرة اإعالن بالن�سر   

70545 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

م  م  ذ  العقاري �ض  للتطوير  تيتنز  �سركة/  حتذر وتنبه 
على كافه الراغبني يف التعاقد ب�ساأن الوحدات املتوفره 
مب�سروع هريا تاور، الكائن يف اإماره دبي ، مبدينه دبي 
او  �سخ�ض  اي  مع  التعاقد  اأو  التعامل  بعدم  الريا�سيه 
اأو  ال�سراء  اأو  بالبيع  التعامل  كان  �سواء  غريها  �سركه 
الإيجاره ولن تتحمل �سركه / تيتنز للتطوير العقاري 
�ض ذ م م اي م�سوؤلية جتاه الغري او اي �سخ�ض يف حاله 

عدم الإلتزام بذلك املذكور اعاله.

حتذير وتنبيه هام

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 70197
اعالن بالن�سر 

 207/2014/882 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  اك�سبان داياموندز �ض ذ م م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ام ا�ض تي �سي ليمتد  
وميثله / علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)11036702.1( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70488 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

MOJAU_2022- 0054921 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد /ربني جوروجن لل باهادور جوروجن - نيبايل اجلن�سية ، وال�سيدة �سفورا 
)ور�سة  امل�سماة  خدمات  بوكيل  مهنية  اأعمال  �سراكة  ميلكان  اجلن�سية  هندية   - كيداران  تيل  اأ�سوكاريادين 
ال�سيارة الالمعة ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )791315( 
، ويرغب ال�سيد /ربني جوروجن لل باهادور جوروجن - نيبايل اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة )50%(، اىل ال�سيد ارام بهادور ج�ض - نيبايل اجلن�سية ، وترغب ال�سيدة �سفورا ا�سوكاريادين تيل 
اإىل ال�سيد / رام  كيداران - هندية اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك 
مهنية  اعمال  )�سراكة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   : اأخرى  تعديالت  اجلن�سية.  نيبايل   - ج�ض  بهادور 
بوكيل خدمات( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
 اعالن بالن�سر

   1/2022/377 ا�ستئناف اأمر على عري�سة جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد حممد وحيد جرجي - جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ستاأنف / عامر �سعيد بن حممد ال�سمراين  
وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي 

عري�سة   على  ام��ر   2021/120 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  /احلكم  ال��ق��رار  ا�ستاأنف  قد 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   .2022/1/17 ب��ت��اري��خ  تنفيذية  �سيغة 
2022/3/30 ال�ساعة 5.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197



�شحة وتغذية
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ُتعرف  العامل، حيث  اأنحاء  للوفاة يف جميع  القلب �شببا رئي�شيا  اأمرا�ص  تعد 
باأنها م�شوؤولة عن زهاء 9 ماليني حالة وفاة �شنويا.

ال�شلوك  يف  تغيريات  باإجراء  غالبا  يو�شى  حيث  منها،  الوقاية  ميكن  ولكن، 
وتناول  التدخني،  عن  والإق��الع  التمارين  من  املزيد  ممار�شة  مثل  ال�شحي، 

الطعام ال�شحي. 
ويو�شي اخلرباء عادة بتغيري النظام الغذائي، مع تناول م�شتوى اأقل من الدهون 
امل�شبعة - وبدل من ذلك تناول الدهون املتعددة غري امل�شبعة )املوجودة عادة 

يف املك�شرات والزيوت النباتية والأ�شماك(، والتي تعترب �شحية. 

يو�شي اخلرباء عادة بتغيري النظام الغذائي

اكت�ساف كبري يتحدى عقودا من الن�سائح 
لتجنب كافة الدهون امل�سبعة

درا�سة مهمة تك�سف عن اأطعمة 
ثبت اأنها تقلل من اآلم املفا�سل!

اأن يوؤدي ال�ستاء  ميكن 
اأعرا�ض  تفاقم  اإىل 
املفا�سل،  ال��ت��ه��اب 
اإىل  ي����������وؤدي  م�����ا 
الآلم  ت���ف���اق���م 

واللتهابات.
وق������������ام������������ت 

جملة  يف  ن�������س���رت  ج����دي����دة  درا������س�����ة 
العديد من  بتحليل   ،Nutrients
اخل�سائ�ض  ذات  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
تاأثريها  لتقييم  لاللتهابات  امل�سادة 
املفا�سل.  ال���ت���ه���اب  اأع�����را������ض  ع���ل���ى 
وارت�����ب�����ط�����ت الأن�����ظ�����م�����ة ال����غ����ذائ����ي����ة 
والكيتونية  وال��ن��ب��ات��ي��ة  امل��ت��و���س��ط��ي��ة 
امل�سرتكة  وال�سمة  الل��ت��ه��اب.  بتقليل 
لاللتهابات  امل�����س��ادة  احل��م��ي��ات  ل��ه��ذه 
واخل�سروات.  ال��ف��واك��ه  تف�سيل  ه��ي 
مب�سادات  غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة  وه������ذه 
وتوفر  اللتهاب  تقلل  التي  الأك�سدة 

عددا من الفوائد ال�سحية الأخرى.
وجتنب الأطعمة امل�سببة لاللتهابات 
والبي�ساء  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  مثل 

مفيد اأي�سا.
ومي�����ك�����ن ل���الأط���ع���م���ة 
ع����������ال����������ي����������ة 

املعاجلة التي 
حت��ت��وي على 

ل�سكر  ا
و  اأ
امل����ل����ح 

ن  اأ
ت����������������زي����������������د 

اللتهاب �سوءا.

�سيوعا  اأك��رث  العظام  ه�سا�سة  اأن  كما 
عند الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
م�ستويات  خف�ض  ي����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
تخفيف  اإىل  ال���دم  يف  الكولي�سرتول 
التهاب  م����ن  ال����ن����وع  ه�����ذا  اأع�����را������ض 

املفا�سل.
الأط�����ع�����م�����ة، مثل  ب���ع�������ض  وحت�����ت�����وي 
خ�سائ�ض  ع��ل��ى  ال��زي��ت��ي��ة،  الأ���س��م��اك 
وم�سادة  ل��ل��ك��ول��ي�����س��رتول  خم��ف�����س��ة 

لاللتهابات.
التغذية  خ������رباء  ج��م��ع��ي��ة  وت���و����س���ي 
الأ�سخا�ض   )BDA( ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

امل���������س����اب����ني 

الأ�سماك  ب��ت��ن��اول  امل��ف��ا���س��ل  ب��ال��ت��ه��اب 
ال��زي��ت��ي��ة م���رة واح����دة يف الأ���س��ب��وع اأو 
ت��ن��اول م��ك��م��الت زي���ت ال�����س��م��ك. ومن 
الع��ت��ب��ارات ال��غ��ذائ��ي��ة الأخ����رى التي 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل وزنك 

العام.
اأن توؤدي الدهون الزائدة اإىل  وميكن 
تفاقم اللتهاب وميكن اأن توؤدي زيادة 
ال��وزن اإىل زي��ادة مقدار ال�سغط على 

املفا�سل، ما يوؤدي اإىل تفاقم الأمل.
عاداتك  يف  التغيريات  ت�ساعدك  وق��د 

الغذائية على اإنقا�ض الوزن.
 BDA جمعية  وتو�سي 
ب��������������اأن ال����ت����م����ري����ن 

املنتظم مع الأكل 
ميكن  ال�����س��ح��ي 
اأف�سل  يكون  اأن 

لتقليل  ط���ري���ق���ة 
كنت  اإذا  امل���ف���ا����س���ل  اآلم 

تعاين من زيادة الوزن.
التمارين  مبمار�سة   NHS وتو�سي 
على  احلفاظ  اإىل  بالإ�سافة  بانتظام 

نظام غذائي �سحي.
النوع  اأو  الإف����راط  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
تفاقم  اإىل  ال��ت��م��اري��ن  م���ن  اخل���اط���ئ 

الأعرا�ض،
 ل��ذل��ك ي��و���س��ون ب��ا���س��ت�����س��ارة طبيبك 
التمرين  وم�����س��ت��وى  ن����وع  ل��ت��ح��دي��د 

املنا�سب.
طرق  جت��رب��ة  اأي�سا  ي�ساعدك  وق��د 
والتربيد  ل��الإح��م��اء  خمتلفة 
يف  الت�سبب  عدم  ل�سمان 

اأي اإ�سابة لنف�سك.
ي�����وؤدي  اأن  ومي����ك����ن 
بالتمارين  ال��ق��ي��ام 
واملتكررة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
الأمل  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 
وم������ن������ع ال���ت�������س���ل���ب 
وزي��������������������ادة ن�����ط�����اق 

حركتك.

اإع����داد م��اري��ن��ك��ا ���س��ت��ور، زم��ي��ل��ة التطوير  ول��ك��ن بحثا ج��دي��دا، م��ن 
اأب��ح��اث ال�سرطان،  ال��وظ��ي��ف��ي يف وح���دة ع��ل��م الأوب���ئ���ة يف م��رك��ز 
الأوبئة يف مركز  ونيتا فروهي، قائدة الربنامج، وحدة علم 
بدل  اأن��ه  اإىل  ي�سري  كامربيدج،  جامعة  الطبية،  البحوث 
م���ن اله���ت���م���ام ف��ق��ط ب��ك��م��ي��ة ال���ده���ون امل�����س��ب��ع��ة التي 
اأن ننظر اأي�سا اإىل م�سادر الطعام  ن�ستهلكها، يجب 

التي تاأتي منها الدهون امل�سبعة.
الأب���ح���اث حول  م��ع��ظ��م  رك����زت  الآن،  وح��ت��ى 
ال���ده���ون امل�����س��ب��ع��ة ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر يف 
باأمرا�ض  و���س��ل��ت��ه��ا  امل�����س��ب��ع��ة  ال����ده����ون 
حتتوي  الأط����ع����م����ة  ول����ك����ن  ال����ق����ل����ب. 
العنا�سر  م��ن  خمتلفة  اأن�����واع  ع��ل��ى 

الغذائية.
املهم  م��ن  اأن���ه  ال�سبب يف  ه��و  وه���ذا 
التي حتتوي  الأطعمة  التحقق من 
ترتبط  والتي  امل�سبعة  الدهون  على 
ب���اأم���را����ض ال���ق���ل���ب، ب����دل م���ن جمرد 

التفكري يف الدهون امل�سبعة وحدها. 
درا�سة  من  بيانات  على  البحث  واعتمد 
كامربيدج،  بجامعة   EPIC-CVD
والأوعية  ال��ق��ل��ب  �سحة  يف  ن��ظ��رت  وال��ت��ي 
يف  العمر  منت�سف  يف  لالأ�سخا�ض  الدموية 
 10529 ذلك  و�سمل  اأوروبية.  دول   10
م�����س��ارك��ا اأ���س��ي��ب��وا ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب خالل 
الدرا�سة، وقورنوا مقابل 16730 م�ساركا 

مل يفعلوا ذلك.
وجرى اختيار امل�ساركني ب�سكل ع�سوائي من 
385747 م�ساركا يف درا�سة EPIC للتاأكد 
الدرا�سة  ملجتمع  ممثلة  كانت  النتائج  اأن  م��ن 
البيانات  اأي�����س��ا يف  ال��ب��اح��ث��ون  ون��ظ��ر  ب��اأك��م��ل��ه. 

املتعلقة بعاداتهم الغذائية كجزء من التحليل.
قد  التي  املختلفة  العوامل  م��راع��اة  على  وحر�سوا 
ت��ك��ون م��رت��ب��ط��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب - م��ث��ل ع��م��ر ال�سخ�ض 
واجلن�ض، وم�ستويات الن�ساط البدين، وما اإذا كان يدخن ، وما 

اإذا كان يعاين من زيادة الوزن اأو ال�سمنة.
الدهون  ا�ستهالك  ح��ول  النتائج  تف�سري  فر�ض  م��ن  ه��ذا  وقلل 

واأمرا�ض القلب من خالل هذه العوامل الأخرى.
ومل يجد الباحثون اأي ارتباط عام بني كمية الدهون امل�سبعة التي 
ول��ك��ن هذه  القلب.  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  امل�����س��ارك��ون وخ��ط��ر  تناولها 
تعترب  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  اإىل  ن��ظ��روا  ك��ان��ت خمتلفة عندما  ال�����س��ورة 

م�سادر منوذجية للدهون امل�سبعة.
امل�سبعة  ال��ده��ون  من  املزيد  تناولوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  ووج���دوا 
من اللحوم احلمراء والزبدة كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض 
القلب. وكان العك�ض �سحيحا بالن�سبة لأولئك الذين تناولوا املزيد 
من الدهون امل�سبعة من اجلن والزبادي والأ�سماك - والتي ارتبطت 

يف الواقع بانخفا�ض خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
وتتوافق هذه النتائج مع ما اأظهرته الأبحاث ال�سابقة حول العالقة 
بني هذه الأطعمة واأمرا�ض القلب. وتظهر هذه النتائج اأن الرتباط 
بني اأمرا�ض القلب والدهون امل�سبعة يعتمد على م�سادر الغذاء التي 

تاأتي منها.
مراقبة  على  يعتمد  اأن���ه  يف  ال��ب��ح��ث،  يف  ال��ت��ح��ذي��رات  اأح���د  ويتمثل 
الرتباطات بني النظام الغذائي وال�سحة. وعلى هذا النحو، هذا ل 

ميكن اأن يثبت ال�سبب والنتيجة.
���س��واه��د، ح��ي��ث �سيتم  اإج����راء جت��رب��ة معا�سة ذات  ف���اإن  وم���ع ذل���ك، 
لتباعه  ع�سوائي  ب�سكل  للم�ساركني  معني  غذائي  نظام  تخ�سي�ض 
اأن يكون غري عملي - وقد ل يرغب  املحتمل  ل�سنوات عديدة، من 
مدة  ط��وال  معني  غذائي  بنظام  الل��ت��زام  يف  امل�ساركني  من  العديد 
الغذائية  العنا�سر  م��ن  العديد  على  الأط��ع��م��ة  ال��درا���س��ة.وحت��ت��وي 
معا  تعمل  ق��د  التي  املختلفة  واخل�سائ�ض  وامل��ع��ادن  والفيتامينات 

للوقاية اأو الت�سبب يف اأمرا�ض معينة.
وعلى �سبيل املثال، على الرغم من احتواء اجلن 

حتتوي  اأنها  اإل  امل�سبعة،  ال��ده��ون  على  وال��زب��ادي 
 K2 اأي�����س��ا ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر غ��ذائ��ي��ة م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني

وال��ربوب��ي��وت��ي��ك. وق���د ت��وؤث��ر ك��ل م��ن ه���ذه العنا�سر 
الغذائية على خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب من خالل 

م�سارات خمتلفة مرتابطة - مثل تاأثريها على ن�سبة ال�سكر يف 
الدم اأو م�ستويات الكولي�سرتول اأو اللتهابات.

واأظهرت الدرا�سات ال�سابقة اأي�سا اأن الدهون امل�سبعة املختلفة 
يتعلق  عندما  املخاطر  م�ستويات خمتلفة من  حتمل 

الأمر باأمرا�ض القلب.
فرعي  )ن��وع  الباملتيك  حم�ض  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
من الدهون امل�سبعة( اأكرث وفرة يف اللحوم احلمراء 

تاأثري  اأن��ه قد يكون له  مقارنة باجلن وال��زب��ادي. وتظهر الأبحاث 
�سار على م�ستويات الكولي�سرتول املنت�سرة يف الدم - وهو عامل خطر 
معروف لأمرا�ض القلب.ويف املقابل، يرتبط حم�ض البنتاديكانويك 
)نوع فرعي اآخر من الدهون امل�سبعة، توجد ب�سكل �سائع يف منتجات 
اأن  الألبان( بانخفا�ض خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.ويو�سح هذا 
�سحتنا تتاأثر يف النهاية مبزيج جميع العنا�سر الغذائية واملكونات 
ال��ن�����س��ط��ة ب��ي��ول��وج��ي��ا )مب���ا يف ذل���ك ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن وامل����واد 
الكيميائية النباتية( يف الأطعمة التي نتناولها. وهذا هو ال�سبب يف 
العنا�سر  اإىل جانب  نتناولها  التي  الأطعمة  النظر يف  املهم  اأنه من 
القلب  اأم��را���ض  من  الوقاية  عليها.وتعتمد  حتتوي  التي  الغذائية 
واتباع  التدخني  وع��دم  البدين  الن�ساط  مثل  ع��دي��دة،  عوامل  على 

نظام غذائي �سحي.
ولكن كما يظهر بحثنا، فاإن تقليل تناول الدهون امل�سبعة قد ل يكون 

كافيا لتقليل املخاطر.
 وب��دل من ذل��ك، يتعلق الأم��ر بالرتكيز اأك��رث على تقليل الأطعمة 
بكثري  اأعلى  مبخاطر  ترتبط  التي  وال��زب��دة  احل��م��راء  اللحوم  مثل 
من الأطعمة الأخرى 
ال������ت������ي حت����ت����وي 
الدهون  على 

امل�سبعة.
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•• ال�سارقة-الفجر:

فتحت مبادرة “ثقافة بال حدود” باباً جديداً اأمام القراء واملهتمني بالأدب والعلم واملعرفة، للدخول 
اإىل جمتمع متعدد الروؤى من القراء وم�ساركة ت�سوراتهم وجتاربهم يف املطالعة، حيث اأعلنت عن 
انطالق فعاليات “نادي اأ�سدقاء ثقافة القرائي” تزامناً مع “�سهر القراءة الوطني 2022«.وعلى 
كتاب “ر�سائل جوهرية” لقرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
قادتها  نقا�سية،  جل�سة  يف  قارئاً  خم�سني  جتمع  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  القا�سمي، 
الأ�سرة يف  ل�سوؤون  الأعلى  باملجل�ض  والإعالمي  الثقايف  املكتب  رئي�ض  غاب�ض،  �سعادة �ساحلة عبيد 
ال�سارقة، وا�ستعر�ست، خالل اأوىل فعاليات النادي، اأبرز الأفكار والروؤى التي ينطلق منها الكتاب، 

وتوقفت عند جماليات بناءه يف امل�سمون واللغة والأ�سلوب.

العام،  م��دار  على  ي�ستمر  ال��ذي  النادي،  جمع  الثقافية”،  القراءة  ن��وادي  “حتديات  عنوان  وحتت 
م�ساركيه يف جل�سة ع�سف ذهني، للوقوف عند الآليات والأ�ساليب الواجب اتباعها ل�سمان حتقيق 
الفائدة الأكرب من جتارب مناق�سة الكتب وتبادل الروؤى حولها، وا�ستعرا�ض الأثر املعريف والإبداعي 

الذي ميكن للم�ساركني اأن يجنوه من ان�سمامهم لنوادي القراءة.
واأقيمت خالل الفعالية اأي�ساً جل�سة قرائية، �سارك فيها الطفالن �سلطان البادي وغاية الأحبابي، 
وا�ستفادوا من  ال��ق��راءة،  يف  مواهبهم  الأط��ف��ال عن  والتفاعل، حيث عرب  احلما�سة  اأج���واء من  يف 

املعلومات التي عززت خرباتهم، ور�سخت حب الكتاب فيما بينهم. 
اأن النادي يركز على بناء قاعدة بيانات ملحبي  واأكدت مرمي احلمادي، مديرة “ثقافة بال حدود”، 
القراءة ت�سمن ا�ستمراريتهم وتطوير مهاراتهم فيها، وت�سهم يف تعزيز ال�سلوك القرائي املجتمعي 
ت�سجيعها  اإىل  النادي  ي�سعى  لفئات جديدة  القارئ  دائ��رة اجلمهور  تو�سيع  ككل، وذلك من خالل 

على املطالعة واإدماجها يف جمتمع القراء، مثل ربات املنازل والأمهات، واملتقاعدين، بهدف حتفيز 
الأفراد والأ�سر على التو�سع يف املعرفة. 

القرائي( بالفائدة على املجتمع، واأن  “اأ�سدقاء ثقافة”  اأن يعود )نادي  “ناأمل  وقالت احلمادي: 
يكون اأداة فاعلة يف ن�سر الثقافة والوعي بني الأفراد، وي�سهم يف خلق جيل مرتبط بالكتاب كم�سدر 
اإح��داث نقلة معدلت  اأهمية الكتاب، يف �سبيل  رئي�ض من م�سادر املعرفة، واأن ي�سلط ال�سوء على 

زة«.  القراءة واإثراء ف�ساءاتها بالأ�ساليب الإبداعية واملحفِّ
التي  القرائية  ال�ساعات  بح�سب  الع�سويات،  من  فئات  عدة  للنادي  املنت�سبني  الأع�ساء  منح  ويتم 
واملا�سي،  وال��ذه��ب��ي،  والف�سي،  املميز،  ال��ق��ارئ  ف��ئ��ات:  وه��ي  لهم،  الثقافية  وامل�ساركات  ينجزونها 
حيث ي�سعى من خاللها اإىل تر�سيخ دور القراءة يف �سنع مثقف موؤثر يف امل�سهد الإبداعي بدولة 

الإمارات. 

الندوة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ب��دور  ب��الل  و�سرح 
اأن اأ���س��ا���ض امل���ب���ادرة وه��دف��ه��ا اإح�����داث م��زي��د من 
ال�سراكة والتعاون بني خمتلف املوؤ�س�سات والأندية 
لتوطيد  الندوة  تطلع  مع  يتما�سى  مبا  الثقافية، 

والهيئات  اجل��م��ع��ي��ات  م���ع  وت��وث��ي��ق��ه��ا  ال��ع��الق��ات 
تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  ال��ب��دور  املماثلة.واأكد  الأخ���رى 
يف  وامل�ساهمة  الثقافية  احل��رك��ة  وتن�سيط  لدعم 
وت�سجيع  مب�ستواها،  والرت���ق���اء  تنميتها  عملية 

الثقافية  امل��ج��الت،  امل��واه��ب وال��ك��ف��اءات يف جميع 
املفاهيم  وت��ر���س��ي��خ  وال��ع��ل��م��ي��ة،  والأدب����ي����ة  م��ن��ه��ا 
الثقافية الإيجابية.واأ�سارت عائ�سة �سلطان رئي�ض 
اللجنة الثقافية امل�سوؤولة عن املبادرة اأن املر�سحني 

عدد  يف  �سيتناف�سون  كتاب  �سالون  اأو  ن��اٍد  كل  عن 
الإن�سانية  املعرفة  ف��روع  خمتلف  من  الكتب  من 
ال�سعر،  ال��ق�����س��رية،  الق�سة  ال�����س��رية،  “الرواية،  
هناك  و���س��ت��ك��ون  العامة”  وال��ث��ق��اف��ة  وامل�������س���رح، 

جمموعتان من القراءات ليختار املت�سابق اإحداهما 
للمناف�سة.واأ�سافت �سلطان اأن املناف�سات �ستجري 
املخت�سني  م��ن  م�سرتكة  جل��ان  اأم���ام  الت�سفيات 
اأن��دي��ة ال��ق��راءة، اأما  وال��ق��راء املحرتفني وروؤ���س��اء 

اأ�سئلة التحدي يف جميع املراحل ف�ستعد بالتعاون 
وامل�سرح.و�ستجرى  والأدب  النقد  يف  اأ���س��ات��ذة  م��ع 
القراءة  �سهر  م��ن  الأخ���ري  الأ���س��ب��وع  يف  املناف�سات 

و�سيح�سل الفائز على جوائز قيمة. 

مبادرة حتدي املعرفة 
يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�سارقة-الفجر:

توا�سل فعالية �سا�سة التي تنظمها موؤ�س�سة )فن( 
لتعزيز فنون الإعالم لل�سباب والأطفال، برنامج 
ال���ذي يجمع ع�����س��اق ف��ن الأمني  ال��ث��اين  ي��وم��ه��ا 
الإلكرتونية  والأل��ع��اب  واملو�سيقى  والكوميك�ض 
لالحتفاء بالثقافة والفنون اليابانية عرب �سل�سلة 
امل�ستوحاة  والإبداعية  التعليمية  الن�ساطات  من 

من فن الإنيمي. 
“اجلادة”  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  وي�������س���ارك 
بال�سارقة، جمموعة من الفنانني ورواد الأعمال 

ال�سباب وامل�سممني حيث يقدمون خاللها ور�سات 
عمل ون�ساطات تفاعلية تهدف اإىل تعريف حمبي 
الثقافية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  بجماليات  الأمن���ي  ف��ن 

والإبداعية العاملية.  

ا�شتك�شاف عامل ال�ت�شيبي
وق��دم��ت ال��ف��ن��ان��ة وامل���درب���ة ���س��ارة حم��م��د ور�سًة 
باأ�سلوب  الر�سم  حول  “مقدمة  بعنوان  تعليمية 
تعّرف فيها ال�سغار على طريقة ر�سم  ت�سيبي”، 
املتحركة  ال��ر���س��وم  ل�سخ�سيات  م�����س��غ��رة  ن�����س��خ 
تتميز  وال��ت��ي  “ت�سيبي”  ال����  ال��ي��اب��ان��ي��ة  وامل��ان��غ��ا 

وعيونها  ال�سغرية  واأج�سادها  الكبرية  بروؤو�سها 
امل����ع����رّبة، ك��م��ا ت��ع��ل��م امل�������س���ارك���ون حت���دي���د ن�سب 
اأويل  خمطط  اإع���داد  وكيفية  ال�سحيحة  الوجه 
بر�سم  ال�سغار  الفنانون  وا�ستمتع  لر�سوماتهم، 

عيون تعك�ض م�ساعر �سخ�سياتهم.
وقالت املدربة �سارة حممد: “�سممت هذه الور�سة 
اأ�سا�سيات ر�سم  املبتدئني حول  الفنانني  لتعريف 
اإطالق  م��ن  ومتكينهم  )ت�سيبي(  ال���  �سخ�سيات 
اإ�سافة  خ��الل  من  الإب��داع��ي��ة  ملخيالتهم  العنان 
وغريها  ال�سعر  ت�سريحات  مثل  ب�سيطة  عنا�سر 
مل�سة مبتكرة  ت�سيف  التي  الفنّية  التفا�سيل  من 

على ر�سوماتهم«. 

املانغا والأوريغامي وال�شخ�شيات ال�شعبية
ور�سة  “�سا�سة”  ف��ع��ال��ي��ة  ب���رن���ام���ج  وت�����س��م��ن 
املانغا”   ف��ن  ح��ول  “مقدمة  بعنوان  للمبتدئني 
الذي قدمها املدرب علي غريب، حيث تعلم فيها 
�سخ�سيات  لر�سم  الأ�سا�سية  امل�ساركون اخلطوات 
املانغا كيفية اختالفها عن ر�سم الق�س�ض امل�سورة 
)الكوميك�ض(، كما اأخذت �سركة “ك�سكول جيمز” 
لالألعاب الإلكرتونية ال�سباب والأطفال يف رحلة 
الألعاب  مطّور  “عقلية  ور�سة  عرب  ا�ست�سكافية 

الأوريغامي  “فن  ور�سة  رّك��زت  فيما  امل�ستقل”، 
بفن طي  ال��زوار  تعريف  على  واإيقاف احلركة” 
الورق الياباين )الأوريغامي( ل�سنع اأ�سكال ورقية 
ناب�سة  �سخ�سيات  اإىل  وكيفية حتويلها  خمتلفة 

باحلياة من خالل تقنيات اإيقاف احلركة.
“الر�سوم  ح��ول  ور���س��ت��ني  الفعالية  �سهدت  كما 
اأتيحت  ح��ي��ث  ال�سعبية”  ال��ي��اب��ان��ي��ة  امل��ت��ح��رك��ة 
الفر�سة اأمام ع�ساق الإنيمي ال�سباب ل�ستك�ساف 
�سخ�سيات  وتلوين  ر�سم  الإبداعية يف  اإمكاناتهم 

الإنيمي املفعمة بامل�ساعر والتعابري املختلفة.

عرو�ص مو�شيقية حية 
وق�����س��ى ع�����س��اق الإن���ي���م���ي ال�����س��ب��اب ل��ي��ل��ة فنّية 
على  متميزة  عائلية  اأج����واء  �سمن  ا�ستثنائية 
اإيهاب  حم��م��ود  ال��ب��ي��ان��و  ع���ازف  مو�سيقى  اأن��غ��ام 
ATS ال��ل��ذي��ن ق��دم��ا مقاطع  وع���ازف اجل��ي��ت��ار 
الأنيمي  ل���ربام���ج  ال��ت�����س��وي��ري��ة  امل��و���س��ي��ق��ى  م���ن 
ال�سهرية وكان اأبرزها اأغنية “�سينزو �سا�ساغيو” 
على  )الهجوم  تيتان”  اأون  “اأتاك  برنامج  م��ن 
�سورو”  اأن����د  “�سادني�ض  واأغ��ن��ي��ت��ي  اجل���ب���اب���رة( 
)احلزن والأ�سى( و”جريايا اأو�سي” من برنامج 

“ناروتو«. 

تنظمها موؤ�ش�شة )فن( لتنمية املهارات الفنية لالأطفال وال�شباب

جمهور فعالية »�سا�سة« يتعلم تقنيات ر�سم الإنيمي
 ويعي�س حلظات �ساحرة مع املو�سيقى والأفالم اليابانية

تزامنًا مع �شهر القراءة 2022

ثقافة بال حدود تفتح ناديًا للقراء وتبداأ فعالياته مبناق�سة كتاب ر�سائل جوهرية

•• دبي - د.حممود علياء 

تزامنا مع �شهر القراءة اأطلقت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع �شالون 
املنتدى الثقايف ومنتدى اقراأ للكتاب “مبادرة حتدي املعرفة”، والتي تقوم 
على اإجراء مناف�شات فردية بني عدد من القراء املحرتفني  والأع�شاء يف 

�شالونات القراءة  واأنديتها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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ال�شخ�ص الذي يقف اأمام املمثل قد يرفعه وقد ُي�ْشِقطه

جريي غزال: اأنا انتقائّي يف اأعمايل واأختار الأدواَر بعنايٍة
• كّر�سَت جتربتك التمثيلية الناجحة من خالل م�ساركتك 
دوراً  ف��ي��ه  ل��ع��ب��َت  ال����ذي  ب����ريوت(  ي��ا  )���س��ت��ي  يف م�سل�سل 
مم��ي��زاً ول��ف��ت الأن���ظ���ار، ع��دا ع��ن اأن���ك ق��دم��ِت ثنائية 
تتعامل مع  انك  يوؤكد  وه��ذا  زينة مكي،  ناجحة مع 

جمال التمثيل بجدية وبطريقة اإحرتافية.

تطوير  اأج��ل  م��ن  كممثل  نف�سك  على  ت�ستغل  فكم   
اأدواتك؟

وهذه  للعمل،  املُ���ْخ���ِرج  ب����اإدارة  يرتبط  الأم���ر  ه��ذا   -
العفوية  كممثل.  عليها  اأعتمد  التي  الإ�سرتاتيجية 
اأرغب يف  األعبها واأنا ل  هي التي تخدم الأدوار التي 
اأدائ��ي م�سطنعاً.  ي�سبح  ل  كي  العفوية  خ�سارة هذه 
وكانت  ا�سمر  فيليب  املُ��ْخ��ِرج  م��ع  كانا  يل  عملني  اأول 
املُْخِرج  مع  تكرر  نف�سه  والأم���ر  ج��داً،  كبرية  به  ثقتي 
اي��ل��ي ���س��م��ع��ان. يف م��وق��ع ال��ت�����س��وي��ر اأن����ا اعتمد 

كممثل على اإدارة املخرج.

ت�������س���ت���ع���ني  األ   •
كما  اأداء،  مب���درب 
غالبية  ي��ف��ع��ل 
امل�����م�����ث�����ل�����ني 
ال�������ذي�������ن 

يعتربونه �سرورياً؟
- كال، لأنني اأ�سعر باأنني ل�ست بحاجة له مبا اأن املُْخِرجني يقومون بهذه 

املهمة، ولكنني اأح�سر لل�سخ�سية جيداً واأعمل عليها ب�سكل مكثف.

معنّي  ِرج  خُمْ هناك  فهل  عمل،  اأي  يف  مهم  املُْخِرج  ا�سم  اأن  �سك  • ل 
ل التعامل معه علماً اأن هناك جياًل جديداً من املُْخِرجني متكنوا  تف�سّ

من فر�ض اأنف�سهم على ال�ساحة الدرامية يف اأول اأعمالهم؟
- ا�سم املُْخِرج يهمني كثرياً. 

على  وي�سيطر  م�سل�سل  اأي  يف  ال�سعف  نقطة  يكت�سف  اجليد  واملُ��ْخ��ِرج 
اخللل، والن�ض مهم جداً وكذلك ال�سركة املُْنِتجة للعمل.

 لكن املُْخِرج هو الأ�سا�ض بالن�سبة يل يف اأي عمل لأنه ال�سخ�ض الأخري 
املُْخِرج  دام  وم��ا  ُي��ْف�����ِس��ده.  واإم���ا  ِلحه  ُي�سْ ف��اإم��ا  عليه،  مل�سته  ي�سع  ال��ذي 

)قب�ساي( فال م�سكلة على الإطالق.

معهم؟ التعامل  تتمنى  معّينون  ِرجون  خُمْ يوجد  • وهل 
- الأ�سماء كثرية.

ِرجون ملع اإ�سمهم يف الفرتة الأخرية من بينهم جو بو عيد   وهناك خُمْ
وليال راجحة. بع�ض املُْخِرجني برزوا من خالل املن�سات، واأنا اأ�سرُت اإىل 
هذين ال�سمني لأنني التقيُت بهما وتوا�سلُت معهما، ولكن يوجد الكثري 

غريهم ممن قّدموا اأعماًل جيدة.

اأدائك  ر  َتَطوُّ حول  املُْخِرجني  من  ت�سمعها  التي  التعليقات  اأبرز  • ما 
من عمل اىل اآَخر؟

الراحة  اأدائ��ي �سخ�سياً من خالل  اأمل�ض تطور  اأن  اأ�ستطيع  اأنا كممثل   -
اأ�ساركهم  ال��ذي��ن  املمثلني  اأم���ام  ال��وق��وف  عند  بها  اأ�سعر  ال��ت��ي  الكبرية 
امل�ساهد. يوجد فارق وا�سح جداً بني اأول عمل وثاين عمل وثالث عمل 
التي  ال�سخ�سيات  م��ع  ك��ث��رياً  ارحت���ُت  الثالث  العمل  يف  يل. 
تواجدُت معها، وارحتُت مع زينة مكي يف كل املَ�ساهد 
الكامريا  ن�����س��ي��ُت  اأن��ن��ي  ح��ت��ى  ب��ه��ا،  جمعتني  ال��ت��ي 
ال��ذي كنُت  التوتر  ك��ل  ال���دور، وزال  ورّك���زُت على 

اأ�سعر به يف الفرتة الأوىل.

يا  )����س���ت���ي  يف  م���ك���ي  زي���ن���ة  م����ع  • ث��ن��ائ��ي��ت��ك 
اأنت  فهل  ج��داً،  وموفقة  لفتة  كانت  ب��ريوت( 
حمظوظ باملمثالت اللواتي تت�سارك معهم يف 

اأعمالك؟
اأي�ساً.  اأعطيتها  وان��ا  ك��ث��رياً  اأعطْتني  مكي  زينة   -

وبيني وبني  ُي�ْسِقطه،  املمثل قد يرفعه وقد  اأم��ام  ال��ذي يقف  ال�سخ�ض 
والنا�ض  املُ�ساهد،  على  اأّث���ر  الأم���ر  وه��ذا  كبري،  َتناُغم  هناك  ك��ان  زينة 
واآمنوا بالعالقة بيننا، نتيجة اجلهد  اأََحّبونا معاً  �سدقونا كثنائي. هم 
الكبري الذي بذلناه. كان هناك تخطيط لبع�ض الأمور، بينما ح�سلت 
اأمور اأخرى ب�سكل عفوي وطبيعي. التناغم بيننا كان طبيعياً وجهودنا 

اإنعك�ست ايجاباً.
الأف�سل؟ هي  مكي  زينة  مع  ثنائيتك  اأن  يعني  هذا  • وهل 

- ل ميكنني اأن اأنكر اأي�ساً اأن كارين رزق اهلل اأعطتني هي اأي�ساً وثنائيتي 
معها كانت موفقة جداً. هي )الثنائية مع زينة مكي( مل تكن اأف�سل بل 

كانت خمتلفة وعلى نطاق اآَخر متاماً.

من  اخلربة  اكت�سبَت  بعدما  املهنة،  مع  تعاطيك  يف   َ َتَغريرَّ الذي  ما   •
لناحية  اأو  الأدوار  اختيار  لناحية  �سواء  خ�سَتها،  التي  التجارب  خالل 
ا�ستطعَت ان تفر�ض نف�سك من  اأنك  املُْنِتجني، وخ�سو�ساً  التعاطي مع 

عمل اإىل اآَخر؟
اأعمايل واأختار الأدواَر  اأنا انتقائّي يف  اأي �سيء. يف الأ�سا�ض  - مل يتغري 

بعنايٍة ول اأت�سّرع اأبداً،
 وهذا اأمٌر ثاِبت عندي. كنُت ول اأزال اأحر�ض على �سورتي وعلى املَ�ساهد 
املزيد من  الأم��ر يحّملني  دائ��م��اً، وه��ذا  اأفعل  اأط��ل فيها كما كنت  التي 
اأول  يف  كما  اأن��ا يف حر�سي  ال��ي��وم  املُ��ْن��ِت��ج��ني.  م��ع  امل�سوؤولية يف عالقتي 

اأعمايل )اأم البنات( ولكن امل�سوؤولية �سارت اأكرب.

للتمثيل؟ تفرغت  فهل  اأخرى،  واهتمامات  اأعمال  لديك  • كانت 
انا م�ستمّر يف عملي يف جمال املجوهرات من خالل اخلط الذي  - بل 

يحمل ا�سمي،
عن  توقفُت  ولكنني  م��وج��وداً  ي���زال  ل   )mtv( ال���  يف  مكتبي  اأن  كما   
الظهور كاإعالمي على الهواء. اأنا بحاجة اإىل حتٍد جديد والتحدي يف 

هذه املرحلة هو الجتاه نحو التمثيل.
• والغناء؟

- اأبداً. مل اأطرح نف�سي يوماً كمغني، بل اأديت ب�سوتي )تيرت( م�سل�سل 
ومل يتجاوز الأمر هذه الناحية.

املقبلة؟ للمرحلة  جديدك  • ما 
حلقة   15 م��ن  عمل  وه��و   )303 )ب���ريوت  م�سل�سل  ت�سوير  با�سرنا   -
�سُيعر�ض يف امل��و���س��م ال��رم�����س��اين امل��ق��ب��ل، وت�����س��ارك ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 
النجوم من بينهم عابد فهد و�سالفة معمار ونادين الرا�سي، وهو من 

نوع )الأك�سن(.

رم�سان  مو�سم  يف  ح��امت  حممد  الفنان  يناف�ض 
للمخرجة  ال����روح(  )ط��ل��وع  مب�سل�سل   2022
ك��ام��ل��ة اأب����وذك����ري، وي���ق���وم ح���امت خ���الل اأح����داث 
اإعالنات  �سركة  مدير  وه��و  اأك���رم  ب��دور  امل�سل�سل 
�سوًيا  ويخو�سا  �سلبي(،  )م��ن��ة  روح  م��ن  م��ت��زوج 

رحلة ل رجعة فيها.
النجمة  امل�سل�سل  بطولة  ح��امت  حممد  وي�سارك 
اإلهام �ساهني، اأحمد ال�سعدين، عادل  منة �سلبي، 
كرم، ويتكون م�سل�سل طلوع الروح من 15 حلقة، 
وهو تاأليف حممد ه�سام عبية ومن اإخراج كاملة 

اأبوذكري.
اإطالق  ح���امت  حم��م��د  ينتظر  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
من�سة  ع��ل��ى  ب��اأه��ل��ه��ا  م���ن���ّورة  الأح�����دث  م�سل�سله 
وي��ق��وم حامت  املقبل،  م��ار���ض   6 ي��وم   vip �ساهد 
م�سور  وه���و  م��ه��اب،  ب�سخ�سية  امل�سل�سل  خ���الل 
لديه موهبة خا�سة، قادم من ال�سوي�ض للقاهرة 
ينتظره  م��ا  اأن  يكت�سف  ول��ك��ن��ه  ح��ل��م��ه،  لتحقيق 

خمتلف متاًما عن اأحالمه.
من  الثالث  اجل��زء  ح��امت  ملحمد  حالًيا  وُي��ع��ر���ض 
 dmc قناة  على  اأبوالعرو�سة  الناجح  امل�سل�سل 
تطّور  ح����امت  ي�����س��ت��ك��م��ل  ح��ي��ث  درام������ا،   dmcو
�سخ�سية �سريف الذي �سي�سبح اأًبا للمرة الأوىل، 
رجب،  �سيد  النجوم  امل�سل�سل  بطولة  يف  وي�سارك 
�سو�سن بدر، مدحت �سالح، نرمني الفقي، حممد 

عادل، وهو من تاأليف واإخراج هاين كمال.
وك��ان النجم حممد ح��امت ق��د ���س��ارك م��وؤخ��ًرا يف 
به  ناف�ض  وال���ذي  ال��ن��ي��ل،  ق�سر  م�سل�سل  بطولة 
اأعماًل  ق��دم  كما   ،2021 رم�سان  مو�سم  خ��الل 
درام��ي��ة ن��ال��ت جن��اًح��ا ك��ب��رًيا م��ث��ل يف ك��ل اأ�سبوع 
على  النار.وقد ح�سل حامت  يوم جمعة وممالك 
جائزتني عن دوره يف فيلم ملا بنتولد، وهما اأف�سل 
ممثل من مهرجان ماملو لل�سينما العربية بدورته 
العا�سرة وجائزة اأف�سل ممثل �ساعد يف م�سابقة 

امل�سرية  التي تقيمها اجلمعية  امل�سرية  ال�سينما 
ال�سينمائي  الناقد  برئا�سة  ال�سينما  ونقاد  لكتاب 

برئا�سة  امل�سابقة  حتكيم  وجل��ن��ة  اأب��اظ��ة  الأم���ري 
املخرج الكبري على بدرخان.

عبده،  ف��ي��ف��ي  ال��ف��ن��ان��ة  روج�����ت 
)�سغل  بعنوان  اجلديد  مل�سل�سها 

�سريين  الفنانة  مب�ساركة  ع��ايل( 
ر���س��ا وم���ن اإخ����راج م��رق�����ض ع����ادل، ال���ذي من 
املقرر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل 2022.
ون�����س��رت )ف���ي���ف���ي(، م����وؤخ����را، م��ق��ط��ع فيديو 
ترويجي للم�سل�سل عرب )اإن�ستجرام( وكتبت: 
�ساء  اإن   2022 رم�سان  ع��ايل،  �سغل  )م�سل�سل 

يا رب فيفي عبده و�سريين ر�سا  اهلل يعجبكم 
تاأليف ح�سني م�سطفي حمرم- اخراج مرق�ض 

عادل(.
امل�سل�سل تاأليف ح�سني م�سطفى حمرم واإخراج 

�سريين  عبده،  فيفى  وبطولة  ع��ادل  مرق�ض 
ب�����س��م��ة داود، م���روان  ت���وين م���اه���ر،  ر����س���ا، 

وع��دد من �سيوف  �سرور،  ك��رمي  يون�ض، 
ال�سرف.

ال�سديقتني  ح���ول  الأح�����داث  ت���دور 
ف���ي���ف���ي ع�����ب�����ده و������س�����ريي�����ن ر����س���ا 
املواقف  م���ن  ال��ع��دي��د  وت���واج���ه���ان 

الكوميدية خالل احللقات.

حممد حامت يناف�س بـ )طلوع 
الروح( يف رم�سان 2022

فيفي عبده 
تروج مل�سل�سل 
)�سغل عايل( 

مب�ساركة �سريين 
ر�سا 

بعد جناحه يف م�شل�شل )�شتي يا بريوت(، با�شر 
)بريوت  اجلديد  عمله  ت�شوير  غ��زال  ج��ريي 

.)3٠3
بالتمثيل  وعالقته  جديده  عن  حتدث  غ��زال 
يف  اهلل،  رزق  وكارين  مكي  زينة  مع  وجتربته 

احلوار الآتي:
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خرباء: بيتا كاروتني يزيد من خطر 
الإ�سابة ب�سرطان الرئة واملعدة!

اأن  ولكن يجب  لتناولها  ال�سحية  الفوائد  الغذائية  املكمالت  نا�سرو  يعزز 
ت�ستطيع احل�سول على جميع العنا�سر الغذائية التي حتتاجها من نظامك 

الغذائي.
وحتذر الأبحاث من اأن اأحد املكمالت الغذائية ال�سائعة يزيد يف الواقع من 
خطر الإ�سابة ب�سرطان الرئة واملعدة. ويعد "بيتا كاروتني" اأحد املكمالت 

الغذائية التي تاأتي مع حتذير �سحي.
يعطي "بيتا كاروتني" الفاكهة واخل�سروات ال�سفراء والربتقالية لونها.

ويتحول اإىل فيتامني A يف اجل�سم، لذلك ميكنه اأداء الوظائف نف�سها فيه 
.A مثل فيتامني

كاروتني" التي  "بيتا  كمية  ق��ادرا على احل�سول على كل  تكون  اأن  ويجب 
حتتاجها من نظامك الغذائي اليومي، لكن بع�ض النا�ض يختارون تناول 

املكمالت.
وتن�سح مراجعة الأدبيات حول مكمالت "بيتا كاروتني" والنتائج ال�سحية، 
بعدم تناولها. ووفقا للمراجعة، التي ُن�سرت يف الكتاب التعليمي للجمعية 
ال�سرطان  من  الوقاية  جت��ارب  "كانت  ال�سريري،  الأورام  لعلم  الأمريكية 
ال�سلبية  الآث��ار  بع�ض  اأ�سا�سي، مع  ب�سكل  �سلبية  النطاق  وا�سعة  الع�سوائية 

واملفيدة امللحوظة".
وتذكر املراجعة اأن هذه التجارب اأظهرت اأن "بيتا كاروتني" يزيد من خطر 

الإ�سابة ب�سرطان الرئة واملعدة.
ووجدت اأي�سا اأن فيتامني E يزيد من �سرطان الربو�ستات والورم احلميد 
يتكون من غدد غري طبيعية يف  ورم حميد  - وهو  وامل�ستقيم  القولون  يف 

الأمعاء الغليظة.
ويف مكان اآخر، ُوجد اأن مكمالت "بيتا كاروتني" تزيد من خطر الإ�سابة 
ل� ب�سدة  تعر�سوا  اأو  ي��دخ��ن��ون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  ل��دى  ال��رئ��ة  ب�سرطان 

العمل. يف   asbestos
ن�سائح  اأي�سا   )DHSC( الجتماعية  والرعاية  ال�سحة  اإدارة  واأ�سدرت 
على  ق��ادرا  تكون  اأن  ويجب  كاروتني".  "بيتا  مكمالت  تناول  ح��ول  مهمة 
احل�سول على كمية "بيتا كاروتني" التي حتتاجها عن طريق تناول نظام 

.DHSC �غذائي متنوع ومتوازن، وفقا ل
وتن�سح هيئة ال�سحة "اإذا قررت تناول مكمالت "بيتا كاروتني"، فمن املهم 

عدم تناول الكثري لأن ذلك قد يكون �سارا".
وت�سيف: "ل تتناول اأكرث من 7 ملغ من مكمالت "بيتا كاروتني" يف اليوم 
ما مل ين�سح الطبيب بذلك. وُين�سح الأ�سخا�ض الذين يدخنون اأو الذين 

تعر�سوا ل�asbestos بعدم تناول اأي مكمالت "بيتا كاروتني"".
امل�سادر الغذائية الرئي�سية للبيتا كاروتني:

واجلزر  ال�سبانخ  مثل   - )الورقية(  واخل�سراء  ال�سفراء  اخل�سراوات   •
والفلفل الأحمر.

وامل�سم�ض. والبابايا  املانغو  مثل   - ال�سفراء  • الفاكهة 

الفطر  بعيد  امل�شلمون  احتفل  هجرية  �شنة  اأي  • يف 
املبارك لأول مرة؟

- يف ال�سنة الثانية من الهجرة
الأندل�ص؟ يف  امل�شلمون  معاقل  اآخر  كانت  التي  املدينة  ا�شم  • ما 

- مدينة غرناطة
ال�شرعة؟ بازدياد  يتباطاأ  الزمن  اأن  القائل  • من 

- اأين�ستاين 
الدفرتيا؟ ميكروب  مكت�شف  • من 

- العامل لوفر

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ل ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 
والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�سم  هي  بل  ا�ستفهام  اأداة  فقط  لي�ست  الإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �سوى راأ�سه.
النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
بني  املتو�سط  البحر  يف  وقعت  التي   ) ال�سواري  )ذات  هي  اإ�سالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  هل   •

امل�سلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون. 
األف   8000 بحوايل  اأكرث  احلايل  الوقت  يف  اجلو  يف  املوجود  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  اأن  تعلم  • هل 

مرة من ال�سنوات املا�سية.
تنقل  اأن  ت�ستطيع  لأنها  وذلك  الأر���ض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�ستهني  التي  الذبابة  • اأن 

النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�سطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�سعاف  ت�ساوي  لأنها  جًدا  كثرية  ال�سماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 

الأر�ض.
• هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي وفر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها.

الأرنب ال�صغري
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الكركم  
ك�������س���ف���ت درا�����س����ة 
�������س������ح������ي������ة ع����ن 
ال��������ع��������دي��������د م����ن 
الكركم،  ف����وائ����د 
اأن���ه  اإىل  م�����س��رية 
ي����ح����م����ي ال���ق���ل���ب 
ال�سموم  وي���ط���رد 
من اجل�سم ويقي 

من ال�سرطان.
واأظهرت الدرا�سة 

اأن الكركم يعد حبيب القلب؛ حيث اإنه يحتوي على مادة )كركومني(، التي 
يحد من خطر  ما  الأك�����س��دة،  اأح��د م�سادات  باعتبارها  ال��دم  متنع جتلط 

الإ�سابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.
يف  ي�سهم  فهو  ل��ذا  لاللتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثري  ميتاز  الكركم  اأن  واأ�سافت 
بالإ�سافة  اجللدية،  والأمرا�ض  والروماتيزم  املعدة  التهابات  اآلم  تخفيف 
اإىل اأنه يتمتع بتاأثري ُمطّهر؛ حيث اإنه ي�ساعد على �سفاء اجلروح واحلروق 

ال�سغرية ويحول دون الإ�سابة بالعدوى.
يكافح من��و اخلاليا  ال��ك��رك��م  اأن  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  نتائج  واأظ��ه��رت 
يحتوي  التي  الفعالة،  امل��واد  ويعزز  الأورام.  انت�سار  ويحد من  ال�سرطانية 
الإ�سابة  حماربة  يف  ي�سهم  مما  امل��خ،  خاليا  اإ�سالح  عملية  الكركم،  عليها 

مبر�ض الزهامير.
الكتئاب؛  لعالج  ال�سيني  الطب  الكركم يف  ُي�ستخدم  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
حيث اأظهرت بع�ض الدرا�سات اأن تناول الكركم بانتظام يخفف من اأعرا�ض 

الكتئاب على نحو فعال.

فاأنا  اري��د الفطار  امي ل  �سقاوه فقال لمه  يبت�سم ويقفز يف  ال�سغري من جحرة �سباحا وهو  الأرن��ب  خرج 
�ساأخرج للبحث عن افطار �سهي حول البيت فقالت الأم اأنت �سغري واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا اعدك 
. وذهب الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�سه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها حتى ا�ساع 
طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ ما قاله فقد 
اح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �سهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو نف�سه هذا الفطار 
،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ الرنب ال�سغري غري احل�سائ�ض الكثيفة الطويلة التي خباأته وبعد ان ذهب 
الذئب جاء ال�سبع ي�سم�سم على فري�سه فخاف الرنب وجرى فوجد امامه الثعلب وب�سرعه قال الرنب انقذين 
من ال�سبع ارجوك و�ساأكون �سديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا الرنب املجنون الذي يريد ان يكون 
�سديقه وجرى خلف ال�سبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد اإىل الرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه 
فاأخذ يناديه تعال ايها الرنب لنبقى ا�سدقاء ف�سرخ الرنب وقال امي قالت يل ل ت�ساحب الكرب �سنا وا�سنانا 
واختفى الرنب م�سرعا م�ستكمال قفزاته ال�سريعة حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره 
فا�سرع اإىل امه وقال امي ا�سرعي اريد افطارا �سهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد 

�سيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد ان ياأكلني.

ا لنهاية امل�شل�شل التلفزيوين بام وتومي يف امل�شرح اليوناين يف لو�ص اأجنلو�ص. رويرتز ليلي جيم�ص لدى ح�شورها عر�شً

انعدام  اأو  ق��ل��ة  اأن  ا���س��رتال��ي��ون،  ع��ل��م��اء  اأع���ل���ن 
الإ�سابة  يف  �سببا  يكون  قد  اجتماعيا  التوا�سل 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
اإىل   ،BMC Geriatrics جملة  وت�سري 
باحثون  اأجراها  علمية  درا�سة  لنتائج  وفقا  اأن��ه 
�سن  يف  ي��زداد  الأ�سرتالية،  مونا�ض  جامعة  من 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  ال�سيخوخة 
بالعمر  التقدم  ب�سبب  لي�ض  الدموية،  والأوعية 
الآخرين  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ق��ل��ة  ب�سبب  ب��ل  ف��ق��ط، 

اأي�سا.
اإىل ه���ذا ال���س��ت��ن��ت��اج بعد  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���س��ل 
درا�ستهم لبيانات 11 األف رجل وامراأة اأعمارهم 
فوق 70عاما، جمعت خالل اأربعة اأعوام ون�سف 
ال�سن الأ�سحاء  اأن كبار  العام. ات�سح للباحثني 

الذين يعانون من العزلة الجتماعية، هم اأكرث 
ال��ق��ل��ب والأوعية  ب��اأم��را���ض  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة 
اخلطر  ه��ذا  واأن  ب��امل��ئ��ة.   68 بن�سبة  ال��دم��وي��ة 
اجتماعي"  "دعم  لديهم  الذين  لدى  يت�ساعف 
ب���ه���م، مقارنة  امل��ح��ي��ط��ني  حم�����دود م���ن ج���ان���ب 

بالذين كانوا ن�سيطني اجتماعًيا.
م�ستوى  ك���ان  اإذا  اأن����ه  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون،  وي�����س��ري 
مرة  امل�����س��ن  لل�سخ�ض  الح��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
واح��دة اأو اأقل يف ال�سهر مع اأربعة اأق��ارب فقط، 
فاإنه يعاين من نق�ض يف العالقات الجتماعية. 
اربعة  وج��ود  هو  الجتماعي،  بالدعم  واملق�سود 
اأ�سدقاء واأكرث ميكن لل�سخ�ض امل�سن  اأو  اأق��ارب 
اأو  الأم����ور  خمتلف  ومناق�سة  معهم  ال��ت��وا���س��ل 
اإذا  وحيدا  ال�سخ�ض  ويعترب  م�ساعدتهم.  طلب 

ع��ان��ى م��ن ه��ذا ال�سعور ث��الث��ة اأي���ام اأو اأك���رث يف 
الأ�سبوع.

ه���اري جينينغز يف  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ق��ول 
"الأ�سرة  الدرا�سة،  نتائج  على  تعليقه 
وال��دع��م الج��ت��م��اع��ي اأو ال��ع��الق��ة مع 
النا�ض.  حياة  يف  دائمة  لي�ست  املجتمع 
لأن����ه م���ع ت��ط��ور ف��ه��م��ن��ا ل���ل���دور الذي 
القلب  �سحة  يف  العوامل  ه��ذه  تلعبه 

والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، ي��ج��ب بذل 
ملعاجلتها،  ال���الزم���ة  اجل��ه��ود 

اأج�����ل م�����س��اع��دة كبار  م���ن 
على  ال����ب����ق����اء  ال���������س����ن 

ت��وا���س��ل دائ�����م ودع���م 
جيد".

انعدام التوا�سل اجتماعيا قد يكون �سببا لأمرا�س القلب والأوعية الدموية


