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ملاذا يجب تخزين التفاح يف الثالجة؟
ت�شري درا�شة جديدة اأجريت موؤخراً من قبل �شركة فود ت�شاريتي راب 
اإىل اأن التفاح ميكن اأن يدوم لفرتة طويلة جداً اإذا مت االحتفاظ به يف 

الثالجة يف درجة حرارة مثالية.
وقالت موؤ�ش�شة راب، اإنه ميكن تناول العديد من الفواكه واخل�شروات 
ملدة ت�شل اإىل 10 اأ�شابيع بعد اإنتاجها بف�شل االحتفاظ بها للثالجة. 
تزيد عن  قد  لفرتة  لفرتة  ي��دوم  التفاح  اأن  تقريرها  راب يف  وكتبت 

ال�شهرين، عند تربيده يف درجة 4 مئوية.
18 �شهراً، نظر الباحثون يف تاأثريات  خالل الدرا�شة التي ا�شتمرت 
اأو يف  ال��ع��ادي��ة  ال��ظ��روف  املختلفة يف  ال��ف��واك��ه واخل�����ش��روات  تخزين 
 4 اأن تخزين اخليار والربوكلي يف درجة  الثالجة. ووجد الباحثون 

مئوية حافظ على هذه االأغذية ملدة 15 يوماً.
اأطال عمره  الثالجة  بالتفاح يف  باأن االحتفاظ  النتائج،  اأظهرت  كما 
ملدة 70 يوماً، لذا ين�شح العلماء، النا�س بتخزين املزيد من املنتجات 

الطازجة يف الثالجة بدرجة حرارة مثالية تبلغ 4 درجات مئوية.
"هذا البحث  وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة راب، ماركو�س جوفر: 
املهم ميكن اأن يغري قواعد اللعبة يف مكافحة اإهدار الطعام والتلوث 
التغليف مهم وغالًبا ما يوؤدي دوًرا حا�شًما  اأن  البال�شتيكي. يف حني 
تطيل  ال  البال�شتيكية  ال��ع��ب��وات  اأن  اأثبتنا  فقد  ال��ط��ع��ام،  حماية  يف 
بال�شرورة من عمر املنتجات الطازجة. ميكن اأن يوؤدي يف الواقع اإىل 

زيادة هدر الطعام يف هذه احلالة".

حيلة ذكية لتنظيف رفوف الفرن املت�سخة
بوك،  في�س  االجتماعي  التوا�شل  موقع  م�شتخدمات  اإح��دى  ك�شفت 
كيف متكنت من جعل رفوف الفرن املت�شخة تبدو وكاأنها جديدة مرة 

اأخرى من خالل نقعها يف احلمام ملدة �شاعتني فقط.
وو���ش��ع��ت امل����راأة ال��رف��وف ال�شلكية يف ح��م��ام م��ن امل���اء ال�����ش��اخ��ن، قبل 
وترتكها  ال�شحون  ج��الي��ة  اأق��را���س  م��ن  اأق��را���س  ث��الث��ة  ت�شيف  اأن 
منقوعة لبع�س الوقت، وفوجئت عندما عادت لتجد االأو�شاخ قد زالت 

بالكامل.
والتقطت املراأة �شوراً لعملية التنظيف قبل وبعد التنظيف، ون�شرتها 
نف�س  يف  البحث  بعد  ب��وك،  في�س  على  �شهرية  تنظيف  �شفحة  على 

املوقع للح�شول على معلومات للتنظيف قبل �شاعات.
لدّي  يكن  مل  الفرن،  تنظيف  من  ي��وم  "قبل  املن�شور  �شاحبة  وقالت 
غ�شالة  اأق��را���س  الأج��رب  نف�شي  يف  قلت  لذلك  للتنظيف،  و�شيلة  اأي 

ال�شحون التي اأعطتني اإياها جدتي".
ومل ت�شتخدم امل��راأة اأقر�س غ�شالة ال�شحون من قبل الأنها ال متلك 
تكون  ق��د  الأن��ه��ا  بها  �شتحتفظ  اأن��ه��ا  اعتقدت  لكنها  �شحون،  غ�شالة 
مفيدة، لكنها مل تتوقع اأن تكون بهذه الفاعلية لتنظيف رفوف الفرن. 
التنظيف مع عملية فرك خفيفة، تخل�شت من  اأقرا�س  وبا�شتخدام 

كل االأو�شاخ تقريًبا با�شتثناء احلواف التي ي�شعب فركها.

ملياردير يترّبع بـ8 ماليني يورو لأوكرانيا 
ين  مبليار  �شيتربع  اأنه  ميكيتاين  هريو�شي  الياباين  امللياردير  اأعلن 
)7،7 ماليني يورو( ل�شالح كييف، وا�شفاً الغزو الرو�شي باأنه "�شحق 

الأوكرانيا" و"حتٍد للدميوقراطية".
وقال موؤ�ش�س راكوتني، ال�شركة اليابانية العمالقة يف جمال التجارة 
فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  اإىل  وّجهها  ر�شالة  يف  االإلكرتونية، 
زيلين�شكي، اإن ترّبعه خم�ش�س "لن�شاطات اإن�شانية من اأجل م�شاعدة 
وزار  اأّن��ه  الياباين  االأع��م��ال  رج��ل  وذك��ر  اأوكرانيا".  العنف يف  �شحايا 
"اأفكاري  ر�شالته  يف  وكتب  زيلين�شكي.  والتقى   2019 ع��ام  كييف 
اأوكرانيا  �شحق  اأّن  "اأعتقد  م�شيفاً  االأوكراين"،  ال�شعب  وم��ع  معكم 
حتدياً  ي�شّكل  للقوة  م��ربر  غري  با�شتخدام  والدميوقراطية  امل�شاملة 
للدميوقراطية". وتابع "اآمل ب�شدق اأن تتمكن رو�شيا واأوكرانيا من 
حّل هذه الق�شية بطريقة �شلمية واأن يتمكن ال�شعب االأوك��راين من 
اأن يحظى بال�شالم يف اأ�شرع وقت ممكن". واأثار غزو رو�شيا الأوكرانيا 

غ�شباً دولياً وعقوبات �شديدة من الدول الكربى.
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جهاز حقن قابل لالرتداء 
لتو�سيل الدواء للج�سم

ميكن  ل��الرت��داء  ق��اب��ل  ن��وع��ه  م��ن  حقن  ج��ه��از  اأول   Plug & Play
ا�شتخدامه لتو�شيل الدواء اإىل داخل ج�شم املري�س.

اإل�شاقه باأحد  اأو  املحقن ال�شخ�شي عبارة عن جهاز �شغري ميكن ارت��داوؤه 
اأجزاء اجل�شم، وي�شاعد يف تلبية احتياجات املري�س للحقن، ويتميز باآلية 
التو�شيل املكونة من خطوة واحدة حتى يتمكن املري�س من اإدخال القارورة 

ب�شهولة، وال حاجة ل�شخ�س اآخر مل�شاعدة املري�س.
�شغطة  بعد  املري�س  يف  نف�شها  ال��ق��ارورة  حمتويات  بحقن  اجلهاز  ويقوم 

واحدة على زر الت�شغيل، وي�شف ا�شم
ميكنك  حيث  اجل��ه��از،  ه��ذا  يفعله  ما  مثايل  ب�شكل   Plug & Play
بب�شاطة "تو�شيل" قارورة الدواء، ثم ال�شغط على "ت�شغيل" لتبداأ عملية 
احلقن. العملية الب�شيطة وتقلل من االأمل ووقت االنتظار الأولئك الذين 
اأك��ر من مفيد حيث ميكن  قد يخافون من احلقن. ويعترب هذا اجلهاز 

للمر�شى معرفة حالة احلقن من خالل مالحظات م�شفرة باالألوان.
اإىل  للجهاز حتويلها  ولكن ميكن  القوارير يف احلجم،  اأن تختلف  وميكن 
اأ�شا�شية مع اإدراج قابل للتخ�شي�س، وهذا مهم الأن اأحجام االأدوية  حاوية 

البيولوجية تختلف حًقا اعتماًدا على الو�شفة الطبية.
 Cambridge Consultants ومت ت�شميم اجلهاز بوا�شطة �شركة
االأعمال  تكنولوجيا  ا�شت�شارات  وتقدم  املبتكرة،  مبنتجاتها  ت�شتهر  التي 

وتراخي�س للملكية الفكرية، بح�شب موقع يانكو ديزاين.

وفاة الر�سام والنحات الأرجنتيني �سيغي
88 عاماأً  ع��ن  اآي���ر����س  ب��وي��ن�����س  ت���ويف يف 
اأنطونيو  االأرجنتيني  والنحات  الر�شام 
���ش��ي��غ��ي، وف����ق م���ا اأف�������ادت م�������ش���ادر عدة 
مقربة من الراحل الذي يعترب اأحد اأبرز 

الفنانني يف اأمريكا الالتينية.
ر�شيداً  وراءه  �شيغي  اأن��ط��ون��ي��و  وت���رك 
غنياً من اللوحات واملطبوعات احلجرية 
والطابع  باحلنني  تت�شم  التي  والنقو�س 
�شاخرة  ن���ظ���رة  ع����ن  وت����ع����رّب  ال�������ش���ع���ري 
م��ا ح�����ش��رت فيها  امل��ج��ت��م��ع، غ��ال��ب��اً  اإىل 

�شخ�شيات رجال يعتمرون القبعات.
اأق���ام يف فرن�شا منذ  ال��ذي  الفنان  وك��ان 
���ش��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن م���وج���وداً 
م��ع زوج��ت��ه يف االأرج��ن��ت��ني ل��دى وفاته، 
الثقافة  اأبلغ م�شدر يف وزارة  بح�شب ما 

الفرن�شية وكالة فران�س بر�س.
عن  نا�شيون"  "ال  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
مقربني من اأ�شرة �شيغي اأنه تويف ب�شكتة 

قلبية بعد خ�شوعه جلراحة يف الورك.
واأقيم نحو 200 معر�س فردي الأعمال 
الطويلة  امل�شرية  خالل  �شيغي  اأنطونيو 
ال��ث��اين- ك��ان��ون   11 يف  امل��ول��ود  للفنان 
على  الواقعة  كوردوبا  يف   1934 يناير 
من  ال���غ���رب  اإىل  ك��ي��ل��وم��رت   700 ب��ع��د 

بوين�س اآير�س.

درا�سة حتدد مركبا طبيعيا يف النباتات قد 
ي�ساعد يف احلماية من مر�ض األزهامير �ص 23

هل مينع زيت الزيتون 
حقًا الزهامير

لطاملا حري اأ�شل و�شبب وعالج مر�س الزهامير العلماء خالل املائة عام 
املا�شية، لكن درا�شة جديدة قد جتيب عن ت�شاوؤالت مل يكن لها اإجابات 

يف ال�شابق بهذا ال�شاأن.
فقد اأظهرت درا�شة اأعدت يف الكلية االأمريكية الأمرا�س القلب، اأن اتباع 
االإ�شابة مبر�س  الزيتون قد يقلل من خطر  نظام غذائي غني بزيت 

الزهامير.
28 عاماً،  التي �شملت الرجال والن�شاء على مدار  الدرا�شة  واأو�شحت 
كبرية  ملعقة  ن�شف  من  اأك��ر  ا�شتهلكوا  اإنهم  قالوا  الذين  اأولئك  اأن 
اال�شطرابات  ب�شبب  ال��وف��اة  خطر  من  قللوا  يومياً  الزيتون  زي��ت  من 
 ،"neurodegenerative disorders" الع�شبية  التنك�شية 

مثل مر�س الزهامير ومر�س باركن�شون، بن�شبة 29%.
كذلك، اأ�شافت اأن ا�شتهالك زيت الزيتون البكر املمتاز يومياً قد ي�شاعد 
يف تقليل خطر االإ�شابة بالزهامير يف املراحل االأوىل، وفق 
طب  ق�شم  ورئي�شة  الطب،  يف  دكتوراة  باروليكار،  ماني�شا 

ال�شيخوخة واملدير امل�شارك ملركز فقدان الذاكرة .

-فقدان ال�شمع.
-تغيريات يف ال�شمع، مثل طنني يف االأذنني.

-ال�شقوط و�شعوبات يف امل�شي.
-�شعوبة الكالم.

-اأمل ال�شدر.
-تغيريات يف الروؤية، مثل ال�شبابية.

-خدر يف االأطراف اأو الوجه.
-غثيان.

-�شداع غري عادي اأو �شديد.

اأ�شباب الدوخة الفجائية
الداخلية االأذن  اإ�شابات   -  1

ميكن اأن توؤثر م�شاكل االأذن الداخلية على توازن اجل�شم، 
وهذه امل�شاكل هي ال�شبب الرئي�شي للدوخة والدوار.

املنخف�س الدم  �شغط   -  2
ميكن اأن تنتج الدوخة املفاجئة عن انخفا�س �شغط الدم، 
االأكل،  بعد  ال��دم  �شغط  بانخفا�س  ال�شخ�س  ي�شاب  وق��د 
وهو عر�س منت�شر بني كبار ال�شن. وقد يعاين ال�شخ�س 
على  ينطوي  وه��ذا  الو�شعي،  ال��دم  �شغط  انخفا�س  م��ن 

ال�����ش��ع��ور ب���ال���دوار ب��ع��د ال���وق���وف ب�����ش��رع��ة؛ ح��ي��ث يحدث 
ب�شبب انخفا�س مفاجئ يف �شغط الدم ب�شبب التغيري يف 
الو�شع مثل الوقوف فجاأة اأو اال�شتلقاء فجاأة. وقد تظهر 
االأعرا�س اأو تكون اأكر و�شوحاً يف ال�شباح، عندما يكون 
�شغط الدم منخف�شاً ب�شكل طبيعي، اأو اأثناء التمرين، اأو 
اأو القلق  اأو خالل فرتات التوتر  بعد تناول وجبة كبرية، 

ال�شديد.
الهلع نوبات   -  3

ميكن اأن ت�شبب نوبات الهلع اأعرا�شاً ج�شدية تظهر وت�شتد 
ب�شرعة كبرية مثل ال�شعور بالدوار اأو الدوخة

يعاين ال�شخ�س امل�شاب بنوبات الهلع من نوبات مفاجئة 
ت�شتمر لعدة  اأن  ال�����ش��دي��د، مي��ك��ن  م��ن اخل���وف  وم��ت��ك��ررة 
ج�شدية  اأع��را���ش��اً  الهلع  ن��وب��ات  ت�شبب  اأن  وميكن  دق��ائ��ق. 
تظهر وت�شتد ب�شرعة كبرية، مبا يف ذلك، ال�شعور بالدوار اأو 
الدوخة، وت�شارع �شربات القلب، واأمل يف ال�شدر اأو البطن، 

والتعّرق والغثيان، وال�شعور باالنف�شال عن الواقع.
الدم فقر   -  4

الدم،  بفقر  ي�شمى  م��ا  اجل�شم،  يف  احل��دي��د  نق�س  ب�شبب 
والذي تنتج عنه اأعرا�س كثرية منها الدوخة.

الن�شفي ال�شداع   -  5
بالدوخة  ال�شعور  ي�شحبها  ق��د  الن�شفي  ال�شداع  ن��وب��ات 

والغثيان وغري ذلك.
الدم يف  ال�شكر  ن�شبة  انخفا�س   -  6

ل���دى م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري، ق���د ي�����وؤدي ان��خ��ف��ا���س م�شتوى 
ال�شكر يف الدم اإىل جمموعة من االأعرا�س منها الدوخة 

والدوار.
تابعي املزيد اكت�شفي اأعرا�س التهاب االأذن الو�شطى

خطوات تخفيف ال�شعور بالدوخة الفجائية يف املنزل
-ا�شتلقي يف غرفة مظلمة وهادئة.

-حركي راأ�شك ببطء وحذر.
-حاويل اال�شرتخاء.

-ا�شتخدمي ع�شا امل�شي لتقليل فر�س ال�شقوط.
-نامي وراأ�شك مرفوع قلياًل با�شتخدام و�شادتني اأو اأكر.

-انه�شي من ال�شرير ببطء، واجل�شي على احلافة للحظة 
قبل الوقوف.

-قومي بت�شغيل ال�شوء، اإذا ا�شتيقظت اأثناء الليل.
-حاويل جتّنب االنحناء اللتقاط االأ�شياء ومتديد الرقبة، 

وبداًل من االنحناء، قومي بالقرف�شاء خلف�س اجل�شم.

نوع من التوابل يقلل 
ارتفاع ال�سكر يف الدم

م�شتويات  ارت��ف��اع  يكون  اأن  ميكن 
بع�س  يف  خ��ط��ريا  ال���دم  يف  ال�شكر 
هناك  احل���ظ،  وحل�شن  احل����االت. 
ال����ت����ي ميكن  االأط����ع����م����ة  ب���ع�������س 
ال��ت��ح��ك��م يف  ع���ل���ى  ت�������ش���اع���دك  اأن 
جتنبها  الواجب  وتلك  امل�شتويات، 

يف نظامك الغذائي.
ال�شكر  ارت���ف���اع  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
اأ�شبحت  اإذا  خ���ط���ريا  ال������دم  يف 
ظلت  اأو  ج��دا  مرتفعة  امل�شتويات 
وموؤ�شر  طويلة.  لفرتات  مرتفعة 
هو   )GI( ال���دم  يف  ال�شكر  ن�شبة 
ل��الأط��ع��م��ة التي  ت�����ش��ن��ي��ف  ن���ظ���ام 
حت���ت���وي ع���ل���ى ال���ك���رب���وه���ي���درات. 
وي��و���ش��ح م���دى ���ش��رع��ة ت��اأث��ري كل 
ط���ع���ام ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ر يف 
هذا  تناول  عند  )الغلوكوز(  ال��دم 

الطعام مبفرده.
باأنها  االأط���ع���م���ة  ب��ع�����س  وت���ع���رف 
اجلالي�شيمي،  املوؤ�شر  منخف�شة 
م���ث���ل االأط���ع���م���ة امل�������ش���ن���وع���ة من 
احل�����ب�����وب ال����ك����ام����ل����ة وال����ف����واك����ه 
واخل�������������ش������روات وال���ف���ا����ش���ول���ي���ا 

والعد�س.
ومع ذلك، "ا�شتخدام موؤ�شر ن�شبة 
ال�����ش��ك��ر يف ال����دم ل��ت��ح��دي��د م���ا اإذا 
من  جمموعات  اأو  االأطعمة  كانت 
يكون  اأن  ميكن  �شحية،  االأطعمة 

.NHS م�شلال"، كما تقول
 :Diabetes م���وق���ع  وي����ق����ول 
ُتعطى  التي  الغذائية  "الن�شيحة 
عموما لالأ�شخا�س امل�شابني بداء 
ال�شكري النوع 1 ال تختلف كثريا 
عن الن�شائح الغذائية لالأ�شخا�س 

غري امل�شابني مبر�س ال�شكري".
ويف الواقع، هناك بع�س االأطعمة 
والتوابل التي ميكن اأن توؤثر على 
م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ك��ر يف ال����دم، مثل 

الفلفل االأ�شود.
ويف اإحدى الدرا�شات التي اأجريت 
على 86 �شخ�شا يعانون من زيادة 
الفلفل  ت��ن��اول��وا م��ك��م��الت  ال����وزن 
االأ�شود، وجد اأن لديهم حت�شينات 
االأن�شولني  ح�����ش��ا���ش��ي��ة  يف  ك��ب��رية 
خ���الل االأ���ش��اب��ي��ع ال��ث��م��ان��ي��ة التي 

�شاركوا فيها يف الدرا�شة.
اإع���ط���اء  مت  اأخ��������رى،  درا�����ش����ة  ويف 
الفئران م�شتخل�س الفلفل االأ�شود 
الباحثون  ووج����د  ل��ال���ش��ت��ه��الك. 
يف  اأق��ل  ارت��ف��اع  لديها  الفئران  اأن 
ال�����دم بعد  ال�����ش��ك��ر يف  م�����ش��ت��وي��ات 
بالفئران  مقارنة  الغلوكوز  تناول 

يف املجموعة ال�شابطة.

اأ�سباب الدوخة الفجائية وطرق التخفيف منها

معرفة  دون  فجائية  ب��دوخ��ة  ت�صابني  ق��د 
�أن  ميكن  خماطر.  من  �إليه  ُتنذر  ما  �أو  �ل�صبب، 
تنجم �لدوخة �ملفاجئة عن �لعديد من �مل�صاكل 
�لد�خلية  �لأذن  م�صاكل  ذلك  يف  مبا  �ل�صحية، 
و�نخفا�ض �صغط �لدم، وبع�ض حالت �ل�صحة 
�لعقلية. قد تتطلب �لدوخة �ملفاجئة رعاية 

من  ع��ار���ص��ًا  ت��ك��ون  ق��د  �إذ  ع��اج��ل��ة،  طبية 
ذلك  يف  مبا  �لدماغية،  �ل�صكتة  �أعر��ض 
�لتغري�ت يف �لروؤية �أو �لكالم �أو �لتنميل، 
�أو  و�حد  طرف  �أو  �لوجه  يف  �ل�صعف  �أو 

�أكرث.
يف �ل�صطور �لتالية، ن�صتعر�ض معًا �أ�صباب 

�لتعامل  وط���رق  �لفجائية  �ل��دوخ��ة 
معها:

يجب �أن يتلقى �ل�صخ�ض عناية طبية 
�لفجائية،  �ل��دوخ��ة  ��صتمرت  �إذ� 

مع  ح��دث��ت  �أو  ج��دي��د،  م��ن  ع���ادت  �أو 
�لأعر��ض �لتالية:
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�ش�ؤون حملية

الحتاد الأفريقي ي�ستعر�ض ثراءه الثقايف احتفال بيومه الفخري يف اإك�سبو 2020 دبي

ت�سيلي حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

احتفل االحتاد االأفريقي بيومه الفخري يف اإك�شبو 
وتراثه  ثقافته  ا�شتعر�س  حيث  دب���ي،   2020
بالرق�س  ال��ق��ارة،  م�شتوى  على  الثاقبة  وروؤي��ت��ه 

وال�شعر واملو�شيقى.
وزيرة  الها�شمي،  رمي  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  وا�شتقبل 
ال��دول��ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل وامل��دي��ر العام 
�شخبوط  ال�شيخ  وم��ع��ايل  دب���ي،   2020 الإك�شبو 

بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير دولة يف وزارة 
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  ال����دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
رئ��ي�����س مفو�شية  ن��ائ��ب��ة  ن�����ش��ان��زاب��غ��ان��وا،  م��ون��ي��ك 
اأقيم يف �شاحة  االحت��اد االأفريقي، يف حفل ر�شمي 
نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  وق��ال  الو�شل. 
االحتاد  م�شاركة  " اأت��اح��ت  نهيان:  اآل  مبارك  بن 
فر�شة  ل��ل��زوار  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  االأفريقي 
االإفريقية،  ال���ق���ارة  ت���اري���خ  ال���ش��ت��ك�����ش��اف  م��ه��م��ة 
اجلهود  ع��ن  امل��زي��د  ومعرفة  وروؤي��ت��ه��ا،  وثقافتها، 
واإدراك  مواطنيها،  متكني  اأج��ل  من  تبذلها  التي 
التغيري  ����ش���ّن���اع  ك����اأح����د  احل��ق��ي��ق��ي��ة  اإم���ك���ان���ات���ه���ا 

"نفخر  معاليه:  واأ�شاف  العامل".  يف  االأ�شا�شيني 
االإفريقية  للقارة  ن�شط  �شريك  باأننا  االإم��ارات  يف 
ذو  �شريك  عاما..   50 ل�  املمتد  تاريخنا  مر  على 
واإذ نحتفل  ب��ت��ط��ّوره��ا وازده���اره���ا.  ث��اب��ت  ال��ت��زام 
االإفريقي  ل��الحت��اد  وامل���وؤث���رة  ال��ق��وي��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة 
بروز  ن�شهد  اأن  اإىل  نتطلع   ،2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
مت�شافرة  ج��ه��ود  ب���ذل  واإىل  ج���دي���دة،  م���ب���ادرات 
اإىل تقدم �شعوبنا ورفاهها". ومن جانبها،  ترمي 
ن�شانزابغانوا:"  مونيك  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  ق��ال��ت 
نحن �شعب موحد، ميتد تاريخنا �شنوات عديدة، 
نحت�شن  فنحن  حياتنا.  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  غ��ري  وق��د 

احتفلنا  وق���د  جن��اح��ات��ن��ا.  اإىل  ون�شعى  ق�ش�شنا، 
هذا العام بالعام الع�شرين الحتادنا. خالل هذين 
العقدين، جنحنا يف تنفيذ الربامج التي ا�شتمرت 
يف ت��غ��ي��ري ح���ي���اة ���ش��ع��وب��ن��ا، وم�������ش���ار ق���ارت���ن���ا نحو 
ازدهار و�شالم وا�شتدامة م�شرتكة.  االأف�شل، من 
اجلوهري،  التغيري  اإح���داث  بالتاأكيد  و�شنوا�شل 
والتاأثري يف احلياة، واإيجاد حلول ملمو�شة �شعبنا 
عر�س  الر�شمية  الكلمات  واأع��ق��ب  �شميمها."  يف 
األقاه  الغرب"،  اإىل  ال�شرق  "من  بعنوان  �شعري 
اإع��الم��ي��ة و�شاعرة  اأدي���ل، وه��ي �شخ�شية  م��ن  ك��ل 
ون��ا���ش��ط��ة ك��ي��ن��ي��ة، م��ع��روف��ة ب��ج��ه��وده��ا يف متكني 

والكاتب  وال�شاعر  االأف��ري��ق��ي،  وال�شباب  الن�شاء 
امل�شرحي موؤمن من غانا. ورافقهما عازف البيانو 
اإحدى  اأدى  ال��ذي  ت��اون،  دونوفان رو�شو من كيب 
مقطوعاته املو�شيقية، قبل اأن يوؤدي عازف الغيتار 
الطوارق.  اأغ��ن��ي��ات  م��ن  واح����دة  النيجر  م��ن  اآدم 
واختتمت فرقة كينا كو موك�شي، املوؤلفة من ثالثة 
عازيف اإيقاع وخم�شة راق�شني من اأنغوال، العر�س 
و  االإفريقية.  ال��روح  ج�شد  اآ�شر  تقليدي  برق�س 
�شت�شتقبل من�شة اليوبيل عرو�شا ترفيهية لنخبة 
القارة،  اأن��ح��اء  جميع  من  االأف��ارق��ة  الفنانني  من 
االأفريقي.  واالإب����داع  وال���رتاث  بالثقافة  احتفاال 

وُت�شتهل االأم�شية مبجموعة خمتارة من االأعمال 
االفتتاحية وعرو�س الدي جيه، يليها اأداء مذهل 
ورائد  ���ش��ت��ار،  اآي���را  ال�شهرية  االأف��رو���ش��ول  لفنانة 
االأغاين  وكاتب  واملغني  مافيكيزولو،  االأف��روب��وب 
من  العديد  على  احلا�شل  الكونغويل  والراق�س 
اجلوائز فايل اإيبوبا. يقع جناح االحتاد االأفريقي 
يف اإك�شبو 2020 دبي يف منطقة الفر�س، ويحكي 
ب���دءا م��ن روؤي���ة االآباء  ق�شة االحت���اد االأف��ري��ق��ي، 
 ،1999 االإع��الن عنه يف عام  املوؤ�ش�شني حني مت 
امل��ب��ذول��ة يف متكني  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ه��ود  يعك�س  ك��م��ا 

واإيجاد الفر�س ملواطنيها والعامل.

•• دبي  – الفجر

احتفلت ت�شيلي بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 
دب����ي، ح��ي��ث اأق��ي��م��ت م��را���ش��م رف���ع ال��ع��ل��م وعزف 
فيما  وت�شيلي،  ل��الإم��ارات  الوطنيني  الن�شيدين 
اأكدت الكلمات الر�شمية على تعزيز العالقات بني 

الدولتني، واأهمية امل�شاركة يف احلدث الدويل.
وقد ا�شتقبلت معايل رمي الها�شمي، وزيرة الدولة 
ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام الإك�شبو 
املدير  ال��ع��ل��ي،  حم��م��د  وجن��ي��ب  دب����ي،   2020
 2020 اإك�شبو  التنفيذي ملكتب املفو�س العام يف 
وزير  نائب  بينيتيز،  يانيز  رودري��غ��و  معايل  دب��ي، 

التجارة يف ت�شيلي لدى و�شوله موقع االحتفال.
ت�شيلي،  "تدعو  ال���ع���ل���ي:  حم��م��د  جن��ي��ب  وق�����ال 
الزوار  دب���ي،   2020 اإك�شبو  يف  م�شاركتها  ع��رب 
ملمو�س،  تقني  تقدم  من  حققته  ما  ال�شتك�شاف 
ال �شيما يف ظل التطورات التي اأعقبت اجلائحة، 
اإىل جانب حلول اال�شتدامة العاملية التي تقدمها، 
ودوره��ا احليوي كمركز لالبتكار يف قارة اأمريكا 
ثنائية  عالقات  "جتمعنا  واأ���ش��اف:  الالتينية". 

هذه  تو�شيع  اإىل  ونتطلع  ت�شيلي،  مع  ا�شتثنائية 
امل��ج��االت، ال  اأك���رب ع��رب خمتلف  ال��ع��الق��ة ب�شكل 
املتنوعة  وامل��وارد  املفتوح  �شيما يف �شوء االقت�شاد 

وبيئة اال�شتثمار اجلذابة املتوفرة يف ت�شيلي".
من جهته اأ�شار معايل رودريغو يانيز بينيتيز اإىل 
اأن جناح ت�شيلي يف اإك�شبو 2020 دبي، قدم اأف�شل 
ما يف فن الطهي الت�شيلي، واالبتكار والفنون ملئات 
االآالف من الزوار.  وقال: "عقدت اأكر من 100 
�شركة ت�شيلية اجتماعات عمل يف جناح ت�شيلي، ما 
قيمتها عن  تزيد  اإىل �شفقات جتارية  ي��وؤدي  قد 
الفريدة  الفر�شة  اإن  اأمريكي.  دوالر  مليون   30
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  قدمتها  ال��ت��ي 
اأتاحت  2020 هذا،  اإك�شبو  للم�شاركة يف  لبلدي 
لنا اأن نظهر للعامل، من دبي، كيف ميكن لت�شيلي 

اأن ت�شاهم يف �شنع امل�شتقبل".
املو�شيقيون  اخ��ت��ت��م  ال��ر���ش��م��ي��ة،  ال��ك��ل��م��ات  وع��ق��ب 
�شاحة  يف  احل���ف���ل  ت�����ش��ي��ل��ي  م����ن  وال����راق���������ش����ون 
الرق�س  ذل��ك  ب��ع��رو���س مبهجة، مب��ا يف  ال��و���ش��ل 
على  وال����ع����زف  وال���غ���ن���اء  كويكا"،  "ال  ال���وط���ن���ي 
وفي�شنتي  ك��ات��االن،  �شريجيو  اأخ��ذ  كما  اجل��ي��ت��ار، 

العود،  على  ج��اي��ل  ه��اين  املو�شيقي  م��ع  األ��ي��ن��دي، 
خ��الل عزف  م��ن  ت�شيلي  ع��رب  رحلة  اجلمهور يف 
اأ�شافت  كما  التقليدية،  الفولكلورية  االأغ����اين 
االأ�شلية،  ب��ارا  فيوليتا  لق�شيدة  ف��ري��دة  ترجمة 

للحياة  "�شكراً   Gracias a la Vida"
مارتينا  الراق�شان  ق��دم  بينما  عربية،  مل�شة   ،"
كان�شيو وفران�شي�شكو بوليفار عر�شا راق�شا حيا. 
ويعر�س  التنقل،  منطقة  يف  ت�شيلي  جناح  ويقع 

بوجود  ت�شيلي  به  تتميز  ال��ذي  اجل��غ��رايف  التنوع 
واملناطق  اجلليدية،  واالأنهار  واجلبال  ال�شحراء 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  تعترب  كما  ال�شاحلية، 
الغذائي من  واالأمن  اال�شتدامة  املبتكرة، وحلول 

املو�شوعات الرئي�شية. هذا ويتم تقدمي املاأكوالت 
الت�شيلية التقليدية يف مطعم اجلناح حيث ت�شمح 
لت�شيلي  املتنوعة  واملناخات  املختلفة  الت�شاري�س 

باإنتاج اأجود االأطعمة واأكرها فائدة.

حفلة ا�ستثنائية جتمع 4 جنوم من لبنان يف اإك�سبو 2020 دبي

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف فرقة ورلد �سرتنغ بقيادة هاروت فا�سليان

•• دبي– الفجر 

احت�شنت �شاحة اال�شتدامة، �شهرة فنية مو�شيقية �شمن 
�شل�شلة مو�شيقى ال�شارع يف اإك�شبو 2020  دبي، �شمت 
برجي،  زياد  عطية،  جوزيف  لبنان،  جنوم  اأملع  من   4
ب�شار جواد، وداليدا خليل، �شدحوا باأ�شواتهم يف �شماء 
2020 باأجمل االأغاين واالأحل��ان، و�شط اإقبال  اإك�شبو 

كبري من حمبيهم الذي ح�شروا خ�شي�شٌا مل�شاهدتهم.
ذا فوي�س  ال�شاب ب�شار جواد جنم  املغني  وافتتح احلفل 
رارا" جناحاً  "تي  اأغنيته  الرابع، والذي حققت  املو�شم 
اجلمهور  من  كبرياً  تفاعاًل  القت  وقد  التوقعات،  فاق 
عندما غناها وحر�س على مرافقة الغناء. تاله عر�س 
التي  خليل  دال��ي��ا  الفنانة  قدمته  غنائي  ا�شتعرا�شي 

اأم��ت��ع��ت اجل��م��ه��ور ب��اأدائ��ه��ا وغ��ن��ائ��ه��ا مب��راف��ق��ة الفرقة 
اال�شتعرا�شية.

واأ�شعل النجم جوزيف عطية اأجواء احلفل، حيث تاألق 
يف  ر�شخت  التي  اأغانيه  اأجمل  غنى  عندما  امل�شرح  على 
الغناء.  وي�شاركه  ذاك��رة حمبيه لريددها اجلمهور معه 
وجنح طفالن بال�شعود على امل�شرح اللتقاط �شورة مع 
معجبيه  بح�شور  م�شروراً  كان  ال��ذي  املف�شل  جنمهما 

ال�شغار.
وب�����ش��وت��ه ال���داف���ئ، اخ��ت��ت��م ال��ف��ن��ان زي���اد ب��رج��ي احلفل 
باللهجة  اأغانيه  اأروع  زياد  وغنى  اخلتام.  م�شك  ليكون 
بغناء  ب��داأ  عندما  اجلمهور  فرحة  لتت�شاعد  اللبنانية، 
يف  حت��ول  نقطة  تعترب  التي  حلو"  "�شو  اأغانيه  اأ�شهر 

م�شريته الفنية.

بيت الهامور يف اإك�سبو 2020 دبي يقدم عر�سًا مو�سيقيًا بفرقة مدر�سية
•• دبي- الفجر

قدم بيت الهامور بالتعاون مع اإك�شبو 2020 
دبي، عر�شاً مو�شيقياً �شم عازفني من مدرا�س 
اأعمارهم ما بني  ب��االإم��ارات، ت��رتواح  خمتلفة 
13 و16 عاماً، حيث يعد تعاون بيت الهامور 
الفنون  وخا�شًة مركز  الثقافية  املنظمات  مع 
املواهب  يعر�س  الأن��ه  مهما  اأم���را  املو�شيقية، 
دبي عرب من�شة  املقيمني يف  للطالب  البارزة 
اإك�شبو 2020، ويو�شح مدى حيوية جمتمع 
عن  ال��ع��ر���س  مو�شيقى  وع���رّبت  ثقافيا.  دب��ي 
ع������دٍد م����ن ال��ع��ن��ا���ش��ر امل���ه���م���ة يف ق�����ش��ة بيت 
ال��ه��ام��ور، مثل االأ����ش���وات ال�����ش��ادرة ع��ن بحر 
ورحلة  ال�شيادين  وت��ران��ي��م  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
ال�شعاب  من  املحيطات  عرب  الهامور  اأ�شماك 
والعودة  الداكن،  االأزرق  اللون  اإىل  املرجانية 
مرة اأخرى يف مغامرة ترويها املو�شيقى، وهو 
ما اعتمده بيت الهامور كمو�شيقاه الر�شمية، 
والتي مت تاأليفها من قبل طلبة املدار�س، كما 

�شمل العر�س عزف مقطوعات عاملية معروفة 
لها عالقة بالبحر واملياه واال�شتدامة. 

اأول  رئي�س  نائب  ال��دي��ن  �شم�س  حياة  وق��ال��ت 
للثقافة والفنون يف اإك�شبو 2020 دبي: "يعد 
يعتمد  جمتمعيا  فنيا  م�شروعا  الهامور  بيت 
فنية،  ب�شورة  االإ�شتدامة  فكرة  تو�شيل  على 
ت��ك��وي��ن جم�شمات حتاكي  ع��ن ط��ري��ق  وذل���ك 

ومنها  البحرية،  والكائنات  املرجانية  ال�شعب 
�شمك الهامور من خالل اخليوط واخلامات 
كبرياً  ال��ربن��ام��ج جن��اح��اً  ه��ذا  الفنية، والق���ى 
مفهوم  ن��ق��دم  ال��ي��وم  دب���ي.  اإك�شبو2020  يف 
املو�شيقى،  وه��و  اآخ���ر،  فني  ب�شكل  االإ�شتدامة 
ف��ور ميوزيكال  ���ش��ن��رتال  ت��ع��اون ط��الب  حيث 
مو�شيقي  ع���م���ل  ب���ع���زف   )CMA(اأرت�س

البحرية،  ال��ك��ائ��ن��ات  اأ����ش���وات  م��ن  م�شتوحى 
واأم�������واج ال���ب���ح���ار، وي���ع���زف ه�����وؤالء االأط���ف���ال 
كلها مرتبطة  مقتطفات من مو�شيقى عاملية 

بالبحر واال�شتدامة. 
ال�شابة:  ف��ل��وت  ع���ازف���ة  ل��ي��ل��ى رج����ب،  وق���ال���ت 
اأكون  اأن  اأحببت  الأنني  بالتجربة  "ا�شتمعت 
اإك�شبو  الهامور، ور�شالة  جزًء من ر�شالة بيت 
رائعة  فر�شة  وكانت  عام،  بوجه  دبي   2020
للعزف يف هذا املكان مبثل هذا ال�شن، لذا هي 

جتربة لن تن�شى".
�شاك�شافون،  وقال �شيدهنت ميهروترا، عازف 
16 عام: "كانت جتربة رائعة، تعلمت العزف 
املدر�شني  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ط���الب  ب��ع�����س  م���ن 
م����ن ح��م��ل��ة لتح�شني  اأن����ن����ي ج�����زء  واأف���ت���خ���ر 

اال�شتدامة يف العامل عن طريق العزف".
مرة  ال��ه��ام��ور  ب��ي��ت  مو�شيقى  ع��ر���س  و�شيتم 
26 من  واأي�شاً  املقبل،  مار�س   19 اأخ��رى يف 
ال�شهر نف�شه، وذلك يف من�شة بيت الهامور - 

جناح الفر�س يف اإك�شبو 2020 دبي.

�سلمان خان وجنمات من ال�سينما الهندية يتاألقون يف اإك�سبو 2020 دبي �سمن جولة فيلم دا-بانغ
•• دبي– الفجر

ت��األ��ق ال��ن��ج��م ���ش��ل��م��ان خ���ان وجم��م��وع��ة م��ن اأهم 
على  الهندية  ال�شينما  يف  اال�شتعرا�س  جن��م��ات 
اإك�شبو  ل��ل��م��ع��ار���س يف  م�����ش��رح ق��اع��ة م��رك��ز دب���ي 
"دا- اجلديد  الفيلم  جولة  �شمن  دبي،   2020
موجنريكار،  �شاجي  النجمات  واأب��ه��رت  باجن". 
و�شوناك�شي �شينها، ودي�شا باتاين، وبوجا هيجدي 
احل�شور بت�شكيلة من الفقرات الراق�شة الرائعة 
م���ن اأف�����الم ه��ن��دي��ة ���ش��ه��رية. و����ش���ارك جمموعة 
ك��ب��رية م��ن راق�����ش��ي وراق�����ش��ات اال���ش��ت��ع��را���س يف 
اأداء الرق�شات. وتاألق ب�شكل خا�س كل من اأيو�س 
�شارما وغورو راندهوا وكمال خان وماني�س بول، 

الذين قدموا اأغاٍن خمتارة من اأفالمهم. 
"�شلطان  بلقب  يعرف  ال��ذي  خ��ان  �شلمان  ولكن 
فاأ�شر  كامال،  االهتمام  على  ا�شتحوذ  بوليوود" 
قلوب اجلمهور بتفاعله املحبب واأغنيات من اأهم 

اأفالمه، وبينها �شل�شلة "دا-بانغ".
وقال �شلمان خان، متحدثا بعد العر�س الرائع: 
هذا  ك��ان  م��ذه��ال.  اجلمهور  تفاعل  ك��ان  "لقد 
و�شيكون  ال�شابق،  من  "دا-بانغ" اأف�شل  العر�س 
الن�شخة.  ه�����ذه  م����ن  اأف�������ش���ل  ال����ت����ايل  ال���ع���ر����س 

عر�س"دا-بانغ" ي�شبح اأف�شل يف كل مرة.
واأ�شاف: "اإك�شبو 2020 دبي مذهل، وقد اأحتاج 
دولة  اإن  ك��ام��ل.  ب�شكل  ل��روؤي��ت��ه  ك��ام��ل  ع���ام  اإىل 
الوحيدة  ال��دول��ة  هي  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

هذه  م��ث��ل  يف  ك��ه��ذا  ح���دث  تنظيم  ميكنها  ال��ت��ي 
الفرتة الزمنية الق�شرية".

"دا  ج��والت  "قدمنا  �شينها:  �شوناك�شي  واأ�شافت 
بانغ" يف جميع اأنحاء العامل، ولكن االأداء يف اإك�شبو 
االإقبال  كان  خمتلفة.  جتربة  كان  دبي   2020
مذهال، وتفاعل اجلمهور مفعم باحليوية. عادة 
م��ا ت��ك��ون ج��والت��ن��ا يف م��الع��ب ب��ح�����ش��ور ح�شود 
كبرية جدا، ولكن هنا "يف ال�شاحة" كان العر�س 
من  املنبعثة  بالطاقة  اأ�شعر  وكنت  حيوية،  اأك��ر 
بهذه  االأداء  على  �شاعدين  م��ا  اجلمهور،  تفاعل 

ال�شورة".
فيها  ت�شارك  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  وك��ان��ت 
دي�شا باتاين وبوجا هيجدي يف عر�س "دا-بانغ". 

قبل  متوترة  كانت  باأنها  هيجدي  بوجا  واق���رت 
عامل  يف  كبرية  اأ�شماء  "قدمت  وق��ال��ت:  العر�س 
الفن عرو�شا يف اإك�شبو 2020 دبي، واإنه ل�شرف 

كبري يل اأن اأكون هنا". 
واأبدت كل من دي�شا باتاين، و�شاجي موجنريكار، 
اإك�شبو  اإىل  ال��ع��ودة  يف  رغبتهن  هيجدي،  وب��وج��ا 
احلدث  هذا  بفعاليات  لال�شتمتاع  دبي،   2020

املذهل قبل انتهائه.
وجاءت ت�شمية جولة "دا-بانغ" على ا�شم الفيلم 
2010. وهذه  ال���ذي ح��م��ل ه���ذا اال���ش��م يف ع���ام 
الفعالية  ه��ذه  مثل  فيها  تقام  التي  الثانية  امل��رة 
الكبرية يف دبي، لتكون بذلك املدينة االأوىل التي 

ت�شت�شيفها مرتني.

•• دبي– الفجر 

اأب�����دع امل��اي�����ش��رتو ه�����اروت ف��ا���ش��ل��ي��ان م���ع ف��رق��ة "ورلد 
دبي  م�شرح  على  راِق  مو�شيقي  حفل  خ��الل  �شرتنغ" 

ميلينيوم، يف اإك�شبو 2020 دبي.
وقاد هاروت فا�شليان، مدير املو�شيقى يف اإك�شبو 2020 

الفيلهارمونية  ل��الأورك�����ش��رتا  ال��رئ��ي�����س  وال��ق��ائ��د  دب���ي 
اللبنانية، جمموعة من املو�شيقيني العامليني املوهوبني 
العازفني  بيد  العود  اآالت  وملعت  اآ�شر.  مو�شيقي  اأداء  يف 
العربية  املو�شيقى  الفرقة  عزفت  وهاين" حني  "رامي 
من  املعزوفات  تنوعت  وليلة" كما  ليلة  "األف  امل�شهورة 

حول العامل مع اندماج �شل�س لالآالت املو�شيقية.

تياجو هولندا وكال�سيكيات برازيلية على 
م�سرح دبي ميلينيوم يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

قدم املغني، وكاتب االأغاين، واملنتج 
عر�شا  ه��والن��دا،  تياجو  املو�شيقي 
برازيلية  كال�شيكيات  مع  اأيقونيا 
ميلينيوم  دبي  م�شرح  على  �شهرية 

يف اإك�شبو 2020 دبي
املوؤلفة  ه��والن��دا مع فرقته  وم��زج 
مو�شيقى  مو�شيقيني،  اأرب��ع��ة  م��ن 
ال���ب���و����ش���ا ن���وف���ا -وه������و من����ط من 
الربازيلية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى 
 1950 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف  ظ���ه���رت 
1960، مع مو�شيقى  وبداية عام 
ب��احل��ي��وي��ة �شانعا  امل��ف��ع��م��ة  اجل����از 
وعد  كما  القلب"،  من  "مو�شيقى 

مقدم احلفل.
عاما   38  - ه��والن��دا  تر�شيح  ومت 
جلوائز  ج����ان����ريو-  دي  ري�����و  م����ن 
الغرامي الالتينية يف عام 2021 
للمو�شيقى  األ��ب��وم  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  يف 
اأول  ويف  ال���ربازي���ل���ي���ة،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
عر�س له يف ال�شرق االأو�شط، قدم 
الكال�شيكية  االأغ���اين  من  العديد 
الفنانني  م��ن  للعديد  وال�شعبية 

الربازيليني.
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يحتوي دخان �لتبغ على مو�د م�صرطنة، وهي مو�د 
كيميائية ميكنها �لت�صبب يف �لإ�صابة بال�صرطان. 
�ملبا�صر  غري  �لتبغ  دخ��ان  ��صتن�صاق  ي��وؤدي  وق��د 
و�لفم  �لرئتني  يف  ب�صرطانات  �لإ�صابة  �إىل  �أي�صا 

و�لأنف.
ومع ذلك، فاإن �لتدخني �ل�صلبي ل ي�صكل خطورة 
خطورة  �أي�صا  ي�صكل  �إنه  بل  فح�صب،  �لنا�ض  على 

على �حليو�نات �لأليفة.

MIST، وهي  قبل  درا�شة جديدة من  وحققت 
�شركة بريطانية تتعامل يف ال�شجائر االإلكرتونية 
وبدائل التبغ االأخرى، يف املخاطر التي ميكن اأن 
اأن العي�س يف  يحدثها التدخني ال�شلبي، ووجدت 
منزل به مدخن يعر�س الكالب والقطط وخا�شة 
امل�شكالت  م��ن  بالعديد  االإ���ش��اب��ة  خلطر  الطيور 

ال�شحية.
من  ال�شلبي  للتدخني  املعر�شة  ال��ك��الب  وت��ع��اين 
ال��ت��ه��اب��ات ال��ع��ني واحل�����ش��ا���ش��ي��ة وم�����ش��اك��ل اجلهاز 
التنف�شي، مبا يف ذلك �شرطان الرئة، فيما تواجه 
زي��ادة يف  املدخنني  التي تعي�س يف منازل  القطط 
خماطر االإ�شابة بنوع عدواين من �شرطان الفم.

وخا�شة  الهواء  لتلوث  للغاية  ح�شا�شة  والطيور 
تغيريات  تطوير  بالتايل  وميكنهم  التبغ.  دخ��ان 
تظهر  التي  لتلك  مماثلة  التنف�شي  جهازهم  يف 
عند االأطفال املعر�شني لدخان التبغ. وميكنها اأن 
ت�شاب بتهيج اجليوب االأنفية، وااللتهاب الرئوي، 

واحل�شا�شية، و�شرطان الرئة وم�شاكل قلبية .
يوؤذي  ال�شلبي  ال��ت��دخ��ني  اأن  ال��درا���ش��ة  وت��و���ش��ح 
احليوانات االأليفة، حيث اأنه مثل االأطفال متاما، 
الوقت على  الكثري من  والقطط  الكالب  تق�شي 
االأر�س اأو بالقرب منها، وهو املكان الذي ترتاكم 
فيه بقايا التدخني، ول�شوء احلظ، ال تغطي املواد 
امل�شرطنة اجلدران واالأ�شطح فح�شب، بل ت�شقط 

اأي�شا على فراء حيواناتك االأليفة.
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س  وق�����ال 
بيانات  من  "انطالقا  كا�شمان:  فريد   ،MIST
ال����وع����ي بهذه  ن��ق�����س وا�����ش����ح يف  امل�������ش���ح، ه���ن���اك 
النتائج حتى نتمكن من  الق�شية. نريد م�شاركة 
ت�شجيع النا�س على التخل�س من ال�شجائر يف عام 
2022، ومعرفة املزيد عن ال�شرر الذي ي�شببه 
دخان التبغ لي�س فقط الأنف�شنا، ولكن حليواناتنا 

االأليفة".
ووق����ع دم����ج ب��ع�����س االإح�����ش��ائ��ي��ات ال��ت��ي جمعت 

بوا�شطة MIST مع ا�شتطالعات اأخرى الإنتاج 
ت��ق��دي��رات ل��ع��دد احل��ي��وان��ات االأل��ي��ف��ة امل��ت��اأث��رة يف 

جميع اأنحاء البالد.
مليون   6.9 اأن  الوطني  االإح�����ش��اء  مكتب  واأف���اد 
 59% واأن  املتحدة مدخنون،  اململكة  �شخ�س يف 
حيوانات  ميتلكون  املتحدة  اململكة  يف  النا�س  من 

األيفة.
ميتلكوا  اأن  املرجح  من  املدخنني  اأن  وبافرتا�س 
ح���ي���وان���ات األ���ي���ف���ة م��ث��ل اأي ���ش��خ�����س اآخ������ر، ف���اإن 
الباحثني يقدرون اأن هناك ما يقارب 4 ماليني 

حيوان األيف يف االأ�شر التي تدخن.
على  املدخنون  كان  اإذا  ما  اال�شتطالع  �شجل  كما 
ا�شتعداد لالإقالع عن التدخني اإذا علموا اأنه ي�شر 

بحيواناتهم االأليفة.
�شيحاولون  اإن��ه��م  خم�شة  ك��ل  م��ن  ث��الث��ة  وق����ال 
االإق��الع عن التدخني، وق��ال واح��د فقط من كل 

خم�شة اإنهم �شي�شتمرون بغ�س النظر.
الناجم  بال�شرر  الوعي  زيادة  اأن  اإىل  وي�شري هذا 
اأن ي�شجع املزيد من  عن التدخني ال�شلبي ميكن 

النا�س على االإقالع عن هذه العادة.
االإنفاق  ع��ادات  عن  بيانات  اال�شتطالع  جمع  كما 

عند تدخني اأ�شحاب احليوانات االأليفة.

اأمواال  ينفقون  اأنهم  خم�شة  كل  من  اثنان  اأج��اب 
على ال�شجائر اأكر من تلك التي ينفقونها على 
حيوانهم االأليف كل �شهر.وي�شار اإىل اأن التدخني 
ه���و ع��ام��ل خ��ط��ر ���ش��ائ��ع ل��ع��دد ك��ب��ري م���ن حاالت 
االإ�شابة  اح��ت��م��ال��ي��ة  وت����زداد  ال��غ��ذائ��ي.  التمثيل 
باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وم�شاعفاتها، 

مثل النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية، ب�شبب 
التبغ  دخان  يت�شبب  اأن  املنتظم.وميكن  التدخني 
غ���ري امل��ب��ا���ش��ر يف ع���واق���ب ���ش��ح��ي��ة مم��اث��ل��ة، مع 
حتذير مراكز ال�شيطرة على االأمرا�س "ال يوجد 
التعر�س للدخان  املخاطر من  م�شتوى خال من 

من جهة ثانية".

ي�صكل خطورة على كل من حوله

اآثار جانبية للتدخني ال�سلبي رمبا ل يعرفها اجلميع

وغالبا ما تقل وفرة االأحما�س الدهنية ق�شرية 
يعانون  الذين  �شنا  االأك��رب  املر�شى  يف  ال�شل�شلة 
من �شعف اإدراكي معتدل ومر�س األزهامير، وهو 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  للخرف.  �شيوعا  االأك��ر  ال�شكل 
االأحما�س  يف  االنخفا�س  ه��ذا  م�شاهمة  كيفية 
ت���ط���ور مر�س  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة يف  ال��ده��ن��ي��ة ق�����ش��رية 

األزهامير ما تزال غري معروفة اإىل حد كبري.
ق�شرية  الدهنية  االأح��م��ا���س  ترتبط  اأن  وميكن 
االأمعاء، والتي تنتقل عرب  امل�شتقة من  ال�شل�شلة 
الدهنية  االأحما�س  مب�شتقبل  الدماغ،  اإىل  ال��دم 
اإ�شارة  ج�����زيء  وه����و   ،)FFAR2(  2 احل�����رة 
اخللية يقع التعبري عنه يف خاليا الدماغ امل�شماة 

اخلاليا الع�شبية.
اأ�شتاذ  ي����اداف،  ه��اري��وم  الرئي�شي  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
ال���دم���اغ يف كلية  ج���راح���ة االأع�������ش���اب واإ�����ش����الح 
هيلث  فلوريدا  جنوب  بجامعة  للطب  مر�شاين 
)USF Health(، والذي يدير مركز اأبحاث 
امليكروبيوم باجلامعة: "درا�شتنا هي االأوىل التي 
 FFAR2 اال�شت�شعار  اآلية  حتفيز  اأن  تكت�شف 
 )SCFAs( بوا�شطة هذه امل�شتقلبات امليكروبية
الدماغ  خاليا  حماية  يف  مفيدة  تكون  اأن  ميكن 
 )Aβ( من الرتاكم ال�شام لربوتني اأميلويد بيتا

املرتبط مبر�س األزهامير".
�شرح كيف  وزم���الوؤه على  ي��اداف  الدكتور  وعمل 
مي��ك��ن ل��ل��ت��ف��اع��الت ب���ني م��ي��ك��روب��ي��وم االأم���ع���اء 
والتدهور  الدماغ  �شحة  على  توؤثر  اأن  وال��دم��اغ 

املعريف املرتبط بالعمر.
انطلق  البحث  ف��ري��ق  اإن  ي���اداف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
"غري  ال��وظ��ي��ف��ة  ع��ن  للك�شف  ال��درا���ش��ة  ه���ذه  يف 
2 يف  الدهنية احلرة  �شابقا لالأحما�س  املعروفة 

الدماغ.
االأحما�س  تثبيط م�شتقبل  اأن  الباحثون  واأظهر 
على  ق��درت��ه  )وب��ال��ت��ايل منع   2 احل���رة  الدهنية 
ال�شل�شلة  ق�شرية  الدهنية  االأحما�س  ا�شت�شعار 
االإ�شارات  الع�شبية ونقل  البيئة خارج اخللية  يف 

داخل اخللية(، ي�شاهم يف الرتاكم غري الطبيعي 
ال�شمية  ي�شبب  ال���ذي  ب��ي��ت��ا،  اأم��ي��ل��وي��د  ل��ربوت��ني 

الع�شبية املرتبطة مبر�س األزهامير.
نطاق  على  افرتا�شيا  فح�شا  الفريق  اأج��رى  ثم 
وا�شع الأكر من 144 األف مركب طبيعي للعثور 
على املر�شحني املحتملني الذين ميكنهم حماكاة 
نف�س التاأثري املفيد للجراثيم املنتجة لالأحما�س 
اإ�شارات  تن�شيط  يف  ال�شل�شلة  ق�شرية  الدهنية 

م�شتقبل االأحما�س الدهنية احلرة 2.
واأ�شار الدكتور ياداف اإىل اأن حتديد مركب طبيعي 
ال�شل�شلة  ق�����ش��رية  ال��ده��ن��ي��ة  ل��الأح��م��ا���س  ب��دي��ل 
احلرة  الدهنية  االأحما�س  م�شتقبل  ال�شتهداف 
2 على اخلاليا الع�شبية على النحو االأمثل اأمر 
مهم، الأن اخلاليا يف االأمعاء واالأع�شاء االأخرى 
قبل  امليكروبية  امل�شتقلبات  هذه  معظم  ت�شتهلك 

اأن ت�شل اإىل الدماغ من خالل الدورة الدموية.
من  م�شتق  م��رك��ب  وه���و   ،Fenchol�ال وك���ان 
العطرية،  رائ��ح��ت��ه  ال��ري��ح��ان  ي��ع��ط��ي  ال��ن��ب��ات��ات 
مل�شتقبل  الن�شط  باملوقع  االرت��ب��اط  يف  االأف�����ش��ل 

االأحما�س الدهنية احلرة لتحفيز اإ�شاراته.
 Fenchol�ال اأن  االإ�شافية  التجارب  واأثبتت 
قلل ب�شكل كبري من تراكم بروتني اأميلويد بيتا 
الزائد وموت اخلاليا الع�شبية عن طريق حتفيز 
 2 احل��رة  الدهنية  االأح��م��ا���س  اإ���ش��ارات م�شتقبل 

)FFAR2(، وهي اآلية ا�شت�شعار امليكروبيوم.
وعندما فح�س الباحثون عن كثب كيفية تعديل 
ي�شببها  التي  الع�شبية  لل�شمية   Fenchol�ال
بروتني اأميلويد بيتا، وجدوا اأن املركب يقلل من 
اخلاليا الع�شبية ال�شائخة، واملعروفة اأي�شا با�شم 
يف  �شائع  ب�شكل  توجد  والتي  "الزومبي"،  خاليا 

الدماغ مع اأمرا�س األزهامير.
وتتوقف خاليا الزومبي عن التكاثر ومتوت موتا 
االأع�شاء  يف  ت��رتاك��م  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  بطيئا. 
وتر�شل  ���ش��ارة،  التهابية  بيئة  وتخلق  املري�شة، 
ال�شليمة  اإىل اخلاليا  امل��وت  اأو  االإج��ه��اد  اإ���ش��ارات 

امل���ج���اورة، وال��ت��ي ت��ت��ح��ول يف ال��ن��ه��اي��ة اأي�����ش��ا اإىل 
خاليا زومبي �شارة اأو متوت.

 Fenchol وقال الدكتور ياداف: "يوؤثر مرّكب

فعليا على اآليتني مرتبطتني بال�شيخوخة وحتلل 
الربوتني. اإنه يقلل من تكوين اخلاليا الع�شبية 
ال��زوم��ب��ي ن�شف امل��ي��ت��ة وي��زي��د اأي�����ش��ا م��ن حتلل 

)غري وظيفي( لربوتني اأميلويد بيتا، بحيث يتم 
اإزالة الربوتني من الدماغ ب�شكل اأ�شرع".

وقبل البدء يف اإلقاء الكثري من الريحان االإ�شايف 

تاأكله  اآخ���ر  ���ش��يء  اأي  اأو  ال�شباغيتي  �شل�شة  يف 
اإىل  حاجة  هناك  اخل���رف،  جتنب  يف  للم�شاعدة 

مزيد من البحث، مبا يف ذلك يف الب�شر.

درا�سة حتدد مركبا طبيعيا يف النباتات قد ي�ساعد يف احلماية من مر�ض األزهامير
تو�صل باحثون �إىل �أن �ل�Fenchol، وهو مركب طبيعي وفري يف بع�ض �لنباتات مبا يف ذلك �لريحان، ميكن �أن ي�صاعد يف حماية �لدماغ من مر�ض �ألزهامير.و�كت�صفت �لدر��صة �جلديدة �لتي 
ُن�صرت يف جملة Frontiers in Aging Neuroscience، �آلية ��صت�صعار مرتبطة مبيكروبيوم �لأمعاء ت�صرح كيف يقلل �ل�Fenchol من �ل�صمية �لع�صبية يف دماغ �ألزهامير.وت�صري �لأدلة 

�لنا�صئة �إىل �أن �لأحما�ض �لدهنية ق�صرية �ل�صل�صلة )SCFAs(، وهي �مل�صتقلبات �لتي تنتجها بكترييا �لأمعاء �ملفيدة و�مل�صدر �لأ�صا�صي لتغذية خاليا �لقولون، ت�صاهم يف �صحة �لدماغ.
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�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/كومباكت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�شاطة الريا�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3925599 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل را�شد عبداهلل حممد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف را�شد عبداهلل حممد عبداهلل النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
هوم  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب برجر  رخ�شة رقم:1119352 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شامل احمد �شعيد ح�شن الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

�شذى الورد لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4334479 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فرونت 

الين لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4044748 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/بازلز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرتفية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1882445 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/الرتا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موفري�س للنقليات واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2752565 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/هوم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغيداء لالقم�شة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3749455 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدراقة 

لتجارة مالب�س االطفال اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1148982 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

اليت بل�س لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4044744 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/انديد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4044754 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هابين�س 

بو�شن كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3942139 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
ال�ش�����ادة/زينرت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2684636 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إع����������الن
لالعمال  اك�شبريت  ال�ش�����ادة/تيكنو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االلكرتوميكانيكيه ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3803266 

تعديل اإ�شم جتاري من/ تيكنو اك�شبريت لالعمال االلكرتوميكانيكيه ذ.م.م
TECHNO EXPERT ELECTROMECHANICAL WORKS L.L.C

اإىل/ ات�س بي ايه لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
H B A ELECTROMECHANICAL WORKS L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

اال�شم التجاري:هامن �شربي للمنا�شبات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2870851 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/2/22 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205007878
 تاريخ التعديل:2022/2/25

املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني  28  فرب�ير 2022 �لعدد 13480

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2022/3196(

املنذر : م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي  �س م ع .
املنذر اإليه : �شهيل كاراكوت مويدو . 

نتيجة  دره��م   )29،892.25( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية ل�شرف 
رقم   ال�شيارة  على  املحكمة  خزينة  يف  امل���ودع  العلني   املباعة  باملزاد  لل�شيارة  املبلغ 
موديل  هات�شباك(   _ تيدا  )ني�شان  ن��وع  م��ن  دب��ي(   /J/ خ�شو�شي   /  28330(
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�شاحلكم من قبل   ) لوؤلوؤي  )2015( _ لون )ابي�س 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

Date 28/ 2/ 2022  Issue No : 13480
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0004399)

To: The Defendant David Amobi Ngorube, Address : 9300184
We would like to inform you that on 25/01/2022, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 
25,330.83 (Twenty-five thousand three hundred thirty dirhams and eighty-
three fils) with interest equals 4% as of the lawsuit registration date until 
the full payment, provided that it shall not exceed the ruled amount.
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 28/ 2/ 2022  Issue No : 13480
Defendant's notification by publication

At the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Appeal Court 

Case No. SHCAPCICIVS2022/0000086- Civil (Partial)
To the defendant : Gurminder Singh Joga Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street. Sharjah Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 08/03/2022 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Appeal Court - 
Office No. (Case Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan AlSuwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 28/ 2/ 2022  Issue No : 13480
Notification by publication

In appeal No. KHCAPCICIVS2022/0000002
To econd appellee (the defendant) / Foin company
We inform you that the appeal submitted by the appellant/ Mohammed 
Rashid Mohammed Al Mazrouai
About the issued judgment in lawsuit No 299/2021 civil- partial 
Khorfakkan
has been set for a hearing on Wednesday, 02/03/2022 at 10:00 am at 
Khorfakkan Federal Court of Appeal. 
Therefore, you are required to attend or represent you legally, and in the 
event of your absence, the court will proceed with the appeal in accordance 
with the provisions of the law.
Consultant Ahmed Mohammed Al-Tanahi
Chief Judge of Khorfakkan Federal Court of Appeal

Khorfakkan Federal Court of Appeal

70392

Date 28/ 2/ 2022  Issue No : 13480
Defendant notification by publication

The case management office has the Sharjah Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

In the Case No. SHCFICIREA2022/0000551/Civil (Partial)
To the defendant: Laiq Dad Sher Dad - Unknown place of residence : Sharjah- 
Industrial 4- Telephone No. 0522307882 
We inform you that the plaintiff Emirates Cab LLC. has filed the above-
mentioned case and demands the following: First: We request that the case be 
registered. Second: -Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 
6477 dirhams, the value of the traffic violations and accidents he committed.
Third : Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney fees.
Therefore, you are required to attend the hearing on 01/03/2022 in front of the 
Case Management Office, Sharjah Federal Court, Court of First Instance Civil 
- Office No. (Office of the Case Manager) in person or through an authorized 
representative, and submitting a memorandum of answer to the case. All 
documents shall be attached thereto, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to consider the aforementioned case. - as 
a defendant.
Judaical services
Hamid Abdullah al saeedy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 28/ 2/ 2022  Issue No : 13480
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of payment
In execution No. 6001/2021/207-commercial execution

In: 2nd executive circuit No.184
execution Subject : implementing the judgment issued in lawsuit No. 
2362/2021 payment order, of paying the executive amount of (392995 
dirhams) including charges and expenses.
The Plaintiff : SURINDERPAL SINGH SAHANI
Address: UAE- Dubai - Naif - shop bldg. No. 36-37 owned by Mohammed 
Ali The Defendant: 1- FARID TAYEB GHASEMI.
Notification Subject: the above-mentioned executive lawsuit has been 
instituted against you and obligated you to pay the executed amount 
of 392995 dirhams to the plaintiff or the court treasury in addition 
to treasury charges for the court. Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of non compliance with 
the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing 
this notification
Prepared by Samira Ahmed Mosbeh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
MOJAU_2022- 0049134 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف االأول : زهره بنت �شيف بن حمد النعمانية - اجلن�شية : عمانية 

اإىل الطرف الثاين : عائ�شة �شرور حممد اخلالدي ، اجلن�شية : اإماراتية 
باال�شم التجاري )التقنية املبتكرة لتبديل االإطارات وزيوت ال�شيارات(  ن�شاط الرخ�شة )تبديل 

وا�شالح االطارات ، تبديل زيوت املركبات( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - 
ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 750318 ال�شادرة بتاريخ 2017/1/11 

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
MOJAU_2022- 0052105 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف االأول : كاراييل حممد كي بي مامو ، اجلن�شية : الهند 

اإىل الطرف الثاين : �شراج كيزاكي فيتيل كونهامد - اجلن�شية : الهند 
باال�شم التجاري )مطعم فريج اخلور(  ن�شاط الرخ�شة )مطعم( واملرخ�س من دائرة التنمية 

االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 623470
 ال�شادرة بتاريخ  2012/6/28 

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
MOJAU_2022- 0052133 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف االأول : ح�شن اإبراهيم م�شطفى احلمادي ، اجلن�شية اإمارات 

اإىل الطرف الثاين : ندمي ح�شني حممد يون�س - اجلن�شية : باك�شتاين 
باال�شم التجاري )كهرباء االمري لل�شيارات(  ن�شاط الرخ�شة )ت�شليح كهرباء ال�شيارات( واملرخ�س 

من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 240096 ال�شادرة 
بتاريخ  1981/12/28 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�لإمار�ت للمز�د�ت

تق�شيم تركة رقم )216 ل�شنة 2021( 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�( 

مقدم  الطلب / علي بن احمد بن جالل البلو�شي 
املتوفى / اأحمد بن جالل بن حمتاج البلو�شي 

�شينعقد مزاد علني على موقع  بانه  للجميع  ال�شرعية  ال�شارقة  بتكليف من حمكمة  للمزادات  االإمارات  تعلن 
االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االإثنني املوافق 

2022/3/7، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�شاف العقار على النحو التايل :
العقار : رقم 455 ملك ح�شة واحدة من ح�شتني مبنطقة بوطينة باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التثمني 116،250 

درهم الأعلى عطاء )مائة و�شتة ع�شر الف ومائتان وخم�شون درهم(.  
املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�شدق  �شيك  مبوجب  يتقدم  ان  باملزايدة  باالإ�شرتاك  الراغب  على  يتوجب 
www. للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات

emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.  وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا اياه 
مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على االأقل.

�لإمار�ت للمز�د�ت - ذ م م 

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�لإمار�ت للمز�د�ت

تق�شيم تركة رقم )87 ل�شنة 2019( 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�( 

مقدم  الطلب / حممد اإبراهيم حممد عبداهلل 
املتوفى / اإبراهيم حممد عبداهلل زرعوين 

�شينعقد مزاد علني على موقع  بانه  للجميع  ال�شرعية  ال�شارقة  بتكليف من حمكمة  للمزادات  االإمارات  تعلن 
االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االإثنني املوافق 

2022/3/7، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�شاف العقار على النحو التايل :
العقار رقم 783/اأ  ملك مبنطقة �شرقان باإمارة ال�شارقة ، ب�شعر التثمني 1،740،000 درهم )مليون و�شبعمائة 

واأربعون الف درهم(. 
املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�شدق  �شيك  مبوجب  يتقدم  ان  باملزايدة  باالإ�شرتاك  الراغب  على  يتوجب 
www. للعقار.  فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.  وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا اياه 

مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على االأقل.

�لإمار�ت للمز�د�ت - ذ م م 

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
     �ملو�شوع: �لأ�شماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ احمد عبداهلل حممد 
الرموم ال�شحي ، تقدم بطلب تغيري م�شمى ال�شهرة من )الرموم( 
اأ�شقائه )حممد وامنه و�شعيد ومنى  اىل )املرموم( ال�شمه واأ�شماء 
وامنه  وحم��م��د  اح��م��د  التغيري/  بعد  اأ���ش��م��اوؤه��م  لتكون  وف��اط��م��ة( 
  ، ال�شحي  املرموم  حممد  عبداهلل   / ابناء   ، وفاطمة  ومنى  و�شعيد 
وان من له م�شلحة يف االعرتا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم اال�شهادات والتوثيقات يف 

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية.
قا�صي حمكمة ر��ض �خليمة �لبتد�ئية

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70349

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - م�شطفى حممد �لغفرى   
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000790/ 

اإىل املحكوم عليه :  م�شطفى حممد الغفري 
العنوان : ال�شارقة - اخلزامية الهاتف : 0506365444 - 0505390032 - 0506316154 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ح�شن حممد حمدان الزعابي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 40.000  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ر�مي علي حممد �لطقاطقة   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005333/ 

اإىل املحكوم عليه : رامي علي حممد الطقاطقة 
هاتف  املجمع  رقم   211A البحرية  الكورني�س  �شارع  الفردان  جممع  املجاز  حي   3 املجاز  ال�شارقة   : العنوان 

0529529256
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ينال مروان عي�شى مقابله اجلن�شية اردين - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 132681.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 70392
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جابر �بر�هيم ن�شيب ب�شري   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004155/ 

: املتحرك  الهاتف  النا�شرية  ال�شارقة   : العنوان   - ب�شري  ن�شيب  ابراهيم  جابر   : عليه  املحكوم   اإىل 
0501233191/0545467003/0526661839/0507514104

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حممد خالد بالل حممد كمال با�شا ، اجلن�شية بنجالد�شي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 10300  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شليمان يو�شف �حمد �شليمان �لرياي�شه  
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000375/ 

اإىل املحكوم عليه : �شليمان يو�شف احمد �شليمان الرياي�شه 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ح�شن ال�شيد ابراهيم ال�شيد علي املو�شوي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شركة �لنخبة ملقاولت �لبناء ذ م م
فادي هارون حممد بركات   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000289/ 
اإىل املحكوم عليه :  �شركة النخبة ملقاوالت البناء - ذ م م  - العنوان : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة منطقة 

املجاز خلف �شارع كورني�س البحرية برج الهالل �شقة رقم 1003 طابق رقم 10 هاتف 0527888834 
فادي هارون حممد بركات  - العنوان : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة منطقة املجاز خلف �شارع كورني�س 
البحرية برج الهالل �شقة رقم 1003 طابق رقم 10 هاتف 0527888834  حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم 

املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ دبي بال�شرت دراي مك�س  - ذ م م - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 108018.0   لذلك انت مكلف بتنفيذ ما 
جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000117 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ظهري اقبال بيك مريزا ظفر  
2 ملك   +  1 ال�شارقة - مويلح - �شارع مليحة - حمل رقم   : جمهول حمل االإقامة 

را�شد عبداهلل عمران ال�شام�شي - هاتف رقم 00971568524909  
بناء على طلب املدعي : ح�شن عبداهلل حممد الرئي�س 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/3/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
او  �شخ�شيا   )3 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم  - مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/25 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000275/ 
اإىل املحكوم عليه : طريق امل�شتقبل ال�شتقدام االيدي العاملة  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد �شعيد علي بورقييه اخلاطري ، اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 16592.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�عالن بالن�شر 

 10116/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت - ذ م م - جمهول حمل 
االقامة مبا ان الطالب التنفيذ/طائر النور�س )ات�س يف ايه �شي( لل�شناعة )�س 
ذ م م(  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )272144.87( وق��دره  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإ�شتئنافية 

�إعالن بالن�شر 
يف �ل�شتئناف رقم KHCAPCICIVS2022 /0000002 مدين خورفكان

 اإىل امل�شتاأنف �شده الثاين )اخل�شم املدخل( / �شركة فوين دوت نت لتداول االأ�شهم
نعلمكم باأن اال�شتئناف املقدم م�ن امل�شتاأنف / حممد را�شد حممد املزروعي

ب�شاأن احلكم ال�شادر يف الدع�وى رقم 299/2021 مدين جزئي خورفكان.
قد حتدد لنظره جل�شة يوم االأربعاء املوافق 02/03/2022 ال�شاعة العا�شرة 
مكلفون  فاأنتم  ل��ذا  اال�شتئنافية.  االحت��ادي��ة  خ��ورف��ك��ان  حمكمة  مبقر  �شباحا 
نظر  �شتبا�شر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف  قانونا  ميثلكم  من  اأو  باحل�شور 

اال�شتئناف وفقا الأحكام القان�ون.
�مل�شت�شار �أحمد حممد �لظنحاين 
رئي�س حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإ�شتئنافية          

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�عالن حكم بالن�شر 

يف  �لدعوى 26/2022/38 جتاري م�شارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�شارف اجلزئية الثانية رقم 256

الفا  وارب��ع��ون  )�شبعة  امريكي  دوالر  ال��ف   47.633.14  / مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�شوع 
174،932.71 درهم )مائة واربعة و�شبعون  14 �شنت( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي  و�شتمائة وثالثة وثالثون دوالر و 
يف  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  امل�شتحقة  القانونية  وال��ف��وائ��د  فل�شا(  و�شبعون  وواح���د  دره��م��ا  وث��الث��ون  واإث��ن��ان  وت�شعمائة  دره���م 

5% �شنويا    بواقع  ال�شداد  متام  وحتى   2021/8/11
املدعي  :  اميك�س )ال�شرق االو�شط( �س م ب )م( االإمارات   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الفلك - مبنى ميديا 
 وان تاور - �شقة 27 - وميثله : اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك   املطلوب اإعالنه : 1 - حممد ر�شوان عرب عقايل - �شفته : مدعي عليه 
 / ل�شالح  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  2022/2/2 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
اميك�س )ال�شرق االو�شط( �س م ب )م( االإمارات الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 47،633.14 دوالر امريكي 
وحتى   2021/8/25 يف  احلا�شل  اال�شتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة   ، االإم���ارات  بالدرهم  يعادله  ما  او 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد 
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 7457/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 2021/4446 امر اداء بالزام املنفذ �شدهم ب�شداد مبلغ وقدره 42714194 
درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع االأبراج - مبنى 014 
- الطابق 14 - مكاين 2563786091 

�شده  منفذ  �شفته:  دروي�س  ح�شن  ميمونه  املطلوب اإعالنهم : 1- 
3- طالب ح�شن دوري�س �شفته: منفذ �شده   اند�شرتيز �س ذ م م �شفته: منفذ �شده   تيكنوفا   -2

5- ايليجانت لل�شناعات )�س ذ م م( فرع �شفته: منفذ �شده �شفته: منفذ �شده  دروي�س  �شليمان  مياه  ح�شن   -4
نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقارات واأرا�شي عائدة لكم )1 - اأر�س رقم 1710 ف�شاء - منطقة 
دبي - منطقة الو�شل /   - 1370 مبنية  رقم  اأر�س   -3  / الو�شل  - منطقة  دبي   - وادي ال�شفا 2 / 2 - اأر�س رقم 1372 مبنية 
را�شد / 6- اأر�س رقم  بن  ال�شيخ حممد  - منطقة حدائق  311 ف�شاء  رقم  اأر�س   -5  / �شعيب  �شيح   - 58 ف�شاء  رقم  اأر�س   -  4
اأر�س رقم 319 - منطقة جممع دبي لالإ�شتثمار 2 / 8 - الوحدة رقم 601 - مبنى برج   -  7  / املطار  - مدينة  دبي   - 99 ف�شاء 
رقم  الوحدة  فيوز بوديوم - االأر���س رقم 202/ 9 - الوحدة رقم 164L - مبنى برج فيوز بوديوم - االأر���س رقم 202 / 10- 
رقم  االأر�س   - بوديوم  فيوز  برج  مبنى   -  132L رقم  الوحدة   -  11  /  202 رقم  االأر�س   - بوديوم  فيوز  برج  مبنى   -  133L

االأر�س رقم 202  - بوديوم  فيوز  برج  مبنى   -  104 رقم  الوحدة   -  12  /  202

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70353 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف �لتنفيذ رقم 6001/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2362 امر اداء، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )392995 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : �شرندربال �شينغ �شهاين  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - نايف - دبي - مبنى حمل رقم 36-37 ملك حممد علي  

املطلوب اإعالنه : 1 - فريد طيب قا�شمي - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  ر����ش���وم  مبلغ   اىل  باالإ�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   392995
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0004399 يف  �لدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / دافيد اموبي جنوروب - العنوان : 9300184  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / اجرة ال�شارقة  التايل :

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :

درهم فقط خم�شة   25،330.83 مبلغ  املدعية  اإىل  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   : اأوال 
وع�شرون الفا وثالثمائة وثالثون درهما وثالثة وثمانون فل�شا مع الفائدة بواقع %4 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد على اأال تزيد عن اأ�شل املبلغ املق�شى به. 

ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف.  
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2021 / 0006319 جتاري )جزئي(
اىل املدعي عليه : مطعم اليمن ال�شعيد للمندى واملظبي عبدامللك عبده علي اليو�شفى 

ميني اجلن�شية  نعلمكم بان املدعي  عرب االإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :-
بالزام املدعي عليهما بدفع مبلغ 39954.67 درهم ت�شعة وثالثني الفا وت�شعمائة واربعة 
من   %5 بواقع  التاأخريية  والفائدة  للمدعية  فل�شا  و�شتني  و�شبعة  درهما  وخم�شني 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام ورف�س ما عدا ذلك من طلبات والزمتها بالر�شوم 

وامل�شاريف. 
حرر بتاريخ 2022/1/25 - حرر بوا�شطة املواظف. 

مركز �شعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية �لحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0000086 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جورميندر �شينغ جوجا �شيمغ  
�شلطان  بن  �شامل  ل�شيخ  ا  �شارع  العزرة  منطقة  ال�شارقة   : االإقامة  حمل  جمهول 

القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/3/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000551 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الئق داد �شري دار  
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة - ال�شناعية 4 - هاتف رقم 0522307882  

نعلمكم اأن املدعية : اجرة االإمارات - ذ م م قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي 
 6477 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   : ثانيا  الدعوى.  ت�شجيل  نلتم�س   : اأوال   :
بالر�شوم  الزام املدعي عليه تقابال   : ارتكبها.  ثالثا  التي  املرورية واحلوادث  درهم قيمة املخالفات 
اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/1 بجل�شة  باحل�شور  انت مكلف  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل 
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/17 م.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 70522
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003909 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الذهب لتوريد االيدي العاملة  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : عجمان - ليوارة - خلف بلدية عجمان- هاتف رقم 
: 0563617062 - 0569115342 - 0569115324 - �س ب : 2242  

- رقم مكاين 4376410986
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/10 م.

مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13480 بتاريخ 2022/2/28 
 �إعالن حم�شر حجز بالن�شر 

1613/2021/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة جلف تكنيكال كون�شرتك�شن �س.ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ابنو�س ل�شناعة االثاث والديكور �س.ذ.م.م 

رقم  االر���س  الوحدات 1-قطعة  عبارة عن  اموالكم اخلا�شة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
368 - املنطقة ور�شان الرابعة - رقم البلدية 0-642 و�شع العقار - ملك حر 2- الوحدة رقم 207 
 PARK املنطقة ور�شان الرابعه - رقم االر�س 1260 - رقم البلدية 150-681 - ا�شم املبنى -
CORNER - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )291828.42( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197
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•• ال�سارقة-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�شارقة 
للكتاب، يف مقّر الهيئة، وفداً من اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ االأمريكي 
عن والية نيويورك، �شم كاًل من ال�شيناتور غو�شتافو ريفريا، 
وال�شيناتور كيفن توما�س، وال�شيناتور جيم�س �شكوفي�س، حيث 
واملوؤ�ش�شات  الهيئة واجلهات  امل�شرتك بني  التعاون  �شبل  بحثوا 

املعنية بال�شوؤون الثقافية يف الواليات املتحدة.  
املرتبطة  الق�شايا  م��ن  ع���دداً  ال��ّل��ق��اء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وناق�س 
م�شاركة  ح��ج��م  وت��ع��زي��ز  امل��ك��ت��ب��ات،  وت��ط��وي��ر  ال��ن�����ش��ر،  ب�شناعة 
ال�شارقة يف احلراك الثقايف العربي باأمريكا، اإ�شافة اإىل تطوير 
اآليات ت�شاعد املوؤ�ش�شات الثقافية العربية واالأمريكية على فتح 
تخدم  م�شرتك  عمل  اآليات  وا�شتحداث  جديدة  توا�شل  قنوات 

ح�شور االأدب والفن والفكر العربي يف اأمريكا.
واطلع الوفد خالل الزيارة على اخلدمات التي تقدمها “هيئة 
ال�شارقة للكتاب” وم�شروعاتها الداعمة ل�شناعة الن�شر، كما زار 
واطلعوا على  للن�شر”،  ال�شارقة  ملدينة  “املنطقة احلرة  الوفد 
اطالعهم  اإىل  اإ�شافة  للم�شتثمرين،  تقدمها  التي  االمتيازات 
على املهرجانات واملحافل التي تقيمها الهيئة، وخا�شة جتربة 
القرائي  ال�شارقة  ومهرجان  للكتاب،  الدويل  ال�شارقة  معر�س 
كتب  بر�شوم  املتخ�ش�شة  له  املرافقة  الفنية  واملعار�س  للطفل، 

االأطفال.
ورحب �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�شارقة 
روؤية  من  تنطلق  الهيئة  اأن  واأك��د  االأم��ري��ك��ي،  بالوفد  للكتاب، 
متينة كر�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، توؤمن فيها باأثر 
التوا�شل والتعاون املثمر بني جتارب بلدان وثقافات العام، لهذا 
تفتح الهيئة اأبوابها لتبادل اخلربات والتجارب العاملية الرائدة 
اأمريكا  اأن  اإىل  م�شرياً  ب��االإب��داع،  املرتبطة  القطاعات  كافة  يف 
لها جتربة مميزة يف تاأ�شي�س �شوق عاملي موؤثر يف عامل الكتب، 
كافة  طالت  التي  التقني  التطوير  عمليات  يف  رئي�شاً  وف��اع��اًل 

قطاعات احلياة، واأهمها القطاعات املعرفية. 
ملزيد من  ب��اب��اً  اللقاء  ه��ذا  يكون  اأن  “نتطلع  ال��ع��ام��ري:  وق��ال 
تعزيز  على  للعمل  االأمريكية،  املعرفية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون 
ودعم  ب��اأم��ري��ك��ا،  العربي  الثقايف  احل���راك  يف  ال�شارقة  ح�شور 
ال�شاملة  التنمية  املعرفة وحتقيق  بناء جمتمع  املكتبات يف  دّور 

املمكنة  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإىل  ننظر  فنحن  وامل�����ش��ت��دام��ة، 
لتطوير املكتبات حملياً وعاملياً خا�شًة يف ظل التطورات العلمية 
ال��ه��ائ��ل��ة، كما نفتح اأم���ام ���ش��وق ال��ك��ت��اب االأم��ري��ك��ي، ال���ذي يعد 
املجال مل�شاعفة معدالت الرتجمة  االأ���ش��واق،  اأك��رب  واح��داً من 
الكتاب  ح�شور  حجم  لرفع  ون�شعى  والعربية،  االإجنليزية  بني 
العربي فيه، ملا لذلك من انعكا�س مبا�شر واإيجابي على احلراك 

الثقايف واالإبداعي يف املنطقة”.
واأ�شار العامري خالل الّلقاء اإىل املكانة التي و�شل اإليها معر�س 
ال�شارقة الدويل للكتاب بجهود �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
العامل، يف  للكتاب يف  اأك��رب معر�س  لقب  وذل��ك بح�شوله على 
موؤمتر  خ��الل  وذل��ك   ،2021 لعام  الن�شر  حقوق  و���ش��راء  بيع 
النا�شرين، الذي عقد قبيل اأعمال املعر�س يف دورته االأربعني.  

وعرب اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ االأمريكي عن والية نيويورك عن 
�شعادتهم بزيارة ال�شارقة واالطالع على ما تتميز به من تطور 
يف حركة الن�شر وخدمة املكتبات، والنه�شة التي ت�شهدها االإمارة 
دور  برت�شيخ  واهتمامها  واملعرفية،  االإب��داع��ي��ة  القطاعات  يف 
الكتاب يف املجتمع، واأبدوا روؤيتهم مل�شتقبل �شناعة الن�شر واآفاق 

تطويره يف ظل الت�شارع التكنولوجي الذي ي�شهده العامل. ويف 
تعليقه على زيارتهم لالإمارة، اأ�شار ال�شيناتور غو�شتاف ريفريا 
اإىل اأن ما ت�شهده ال�شارقة من ت�شجيع ورعاية للعلم واملعرفة، 
يوؤ�ش�س ل�شراكة وتعاون مثمر يف املجال املعريف والثقايف، خا�شًة 
مع اجلهود الكبرية التي يبذلها �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
التوا�شل  دوره��ا يف مد ج�شور  وتر�شيخ  القراءة  ثقافة  ن�شر  يف 
“مل�شنا  توما�س:  كيف  ال�شيناتور  قال  جهته،  ال�شعوب.من  بني 
روؤية بعيدة املدى لدى ال�شارقة يف ا�شت�شراف م�شتقبل الثقافة 
من  يت�شح  وه��ذا  احل��ي��اة،  مناحي  كافة  يف  ح�شورها  وتر�شيخ 
و�شمان  مب�شادرها،  واهتمامها  املعرفة  بنقل  التزامها  خ��الل 

و�شول الكتاب اإىل اأو�شع �شريحة يف املجتمع”. 
اإىل  اأنه يتطلع  �شكوفي�س  ال�شيناتور جيم�س  اأكد  ناحيته،  ومن 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، يف  امل��زي��د م��ن ال�����ش��راك��ات اال�شرتاتيجية م��ع 
القطاعني احلكومي واخلا�س، الفتاً اإىل اأن لقاءه مع م�شوؤويل 
ال�شارقة  بني  م�شتقبلي  تعاون  اآف��اق  يفتح  اأن  �شاأنه  من  الهيئة 
اأع��م��ال��ه��ا يف  ت��و���ش��ي��ع  اأم��ري��ك��ي��ة تتطلع اإىل  وجم��م��وع��ات ع��م��ل 

االإمارة. 

•• ال�سارقة – د.حممود علياء

ت�شارك “من�شورات القا�شمي” يف معر�س م�شقط 
 ،2022 ل��ع��ام   26� ال���  دورت���ه  للكتاب يف  ال���دويل 
املعار�س  و  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال�����دويل  ع��م��ان  مب��رك��ز 
وال���ذي ي��ق��ام خ��الل ال��ف��رتة م��ن 24 ف��رباي��ر اإىل 
5 مار�س 2022، حيث تقدم الدار نخبة جديدة 
ال�����ش��ي��خ الدكتور  ال�����ش��م��و  م���ن م���وؤل���ف���ات ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
للمكتبة  لت�شيف  املعر�س،  ل��زوار   ، ال�شارقة  حاكم 
غنياً  فكرياً  وحمتوى  منتجاً  والعربية  االإماراتية 
ب��ني ال�����ش��رد وال��ت��اري��خ وال��ف��ك��ر واحل�����وار، ويزخر 
�شموه  يقدمها  التي  والروائع،  الكتب  بالتنوع من 
�شنوياً، ويحر�س على اأن تكون حا�شراً يف معار�س 

الكتب العربية .

وكان زوار املعر�س قد توافدوا نحو جناح املن�شورات 
يف وقت مبكر من االفتتاح ال�شتغالل فر�شة اقتناء 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��وؤل��ف��ات  اأح���دث 
“ ت���اري���خ ال��ي��ع��ارب��ة يف عمان  ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي 
املن�شورات  قدمت  اأن  بعد  م”   1747- 1623م 
للجمهور  ل��ل��ك��ات��ب   بالتخفي�شات  خ��ا���س  ع��ر���س 
دولة  قيام  يف  يبحث  الكتاب  واأن  خا�شة  العماين 
حتوال  �شكلت  وال����ذي  1624م  ع���ام  يف  ال��ي��ع��ارب��ة 
اأن قيامها  اإذا  ع��م��ان احل��دي��ث،  ت��اري��خ  وا���ش��ح��ا يف 
ات�شفت  التي  النباهة  دولة  �شقوط  اأعقاب  جاء يف 
ال�شيا�شي  اال�شتقرار  بعدم  االأخ���رية  مراحلها  يف 
للتفكك  رئ��ي�����ش��ي��ا  �شببا  ك���ان  ال����ذي  واالج��ت��م��اع��ي 
واالنق�شام وانعدام العمل امل�شرتك من اجل حتقيق 
الوحدة الوطنية. فكان من ال�شروري واالأمر على 
بداية مرحلة جديدة  ت�شهد عمان  اأن  احل��ال  هذا 

من االإ�شالح ال�شيا�شي واالجتماعي من اأجل اإعادة 
الوحدة وبناء الدولة. 

امتد  التي  اليعاربة  دول��ة  ظهور  م��ع  ذل��ك  فتهي�اأ 
نفوذها اإىل �شواحل �شرقي اأفريقيا وا�شتطاعت من 
خالله اأن ت�شاهم يف ن�شر االإ�شالم واللغة العربية 
قيام  ف��ان  ذل��ك  الرغم من  املناطق. وعلى  تلك  يف 
الربتغاليني على  تزامن مع وجود  اليعاربة  دولة 
املرحلة  ه��ذه  كانت  وان  و�شواحلها،  عمان  اأرا���ش��ي 
قد بداأت ت�شهد حتوال اأ�شعف النفوذ الربتغايل يف 
 ، ب�شكل خا�س  عام وعمان  ب�شكل  العربية  املنطقة 
فقيام دولة اليعاربة كقوة �شيا�شية موؤثرة يف طبيعة 
املواجهة  على  وقدرتها  اآن��ذاك  ال�شائدة  االأح���داث 
اال�شتعمارية  مناف�شة  وك��ذل��ك  الربتغاليني.  م��ع 
االأوروب����ي����ة م��ث��ل االإجن��ل��ي��ز وال��ه��ول��ن��دي��ني الذين 
ا�شتعمارية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��رك��ات  بتاأ�شي�س  ق��ام��وا 

االإجنليزية  ال�شرقية  الهند  �شركة  متناف�شة، مثل 
يف  الهولندية  ال�شرقية  الهند  و�شركة  1600م، 
الفرن�شية  ال�شرقية  الهند  و�شركة  1602م،  عام 
1664 ، ثم خ�شوع الربتغال لل�شيطرة االإ�شبانية 

خالل ال�شنوات 1580-1640م.
املوؤلفات  القا�شمي”  “من�شورات  �شتقدم  ك��ذل��ك 
التي تخ�س تاريخ عمان وال�شخ�شيات التي حكمت 
تاريخيا  االإماراتية  العمانية  والعالقات   ، البالد 
باقتنائها  لالإ�شهام  خمف�شة  وباأ�شعار   ، وحديثا 
والتعرف على هذا التاريخ الذي �شعى من خالله 

�شاحب ال�شمو اأن يقدم قراءة تاريخية حديثة .
باالإ�شافة اإىل ذلك  هناك �شتعر�س جميع موؤلفات  
روايته  ومنها  القا�شمي،  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
وفيه ي�شيف  االأم��ري مقرن”،  “ راأ���س  التاريخية 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وامل����وؤرخ  ال��ب��اح��ث 

التاريخ  اأح�����داث  تق�شي  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  مل��و���ش��وع��ت��ه 
�شل�شلة  �شردية  بلغة  للقارئ  واالإ���ش��الم��ي  العربي 
هذا  تفا�شيل  يف  م��ه��م��اً  دوراً  لعبت  و�شخ�شيات 
“حكم قراقو�س  وك��ت��اب  وف��رجن��ة،  ع��رب��اً  ال��ت��اري��خ 
وهي حكاية اأخرى من  مباحث يف حكم التاريخ”، 
املوؤرخ  جديد  ي��اأت��ي  حيث  ال��ت��اري��خ  عمق  يف  ال�شرد 
القناع  ليك�شف  مم��ت��ع  ح��ك��ائ��ي  ب��ن��م��وذج  ال��ب��اح��ث 
اأح�����اط بقراقو�س  ال�����ذي  ال���زي���ف  ك��ث��ري م���ن  ع���ن 
وذكره  ب��اف��رتاء،  العربية  االأل�����ش��ن  تناولته  ال���ذي 
منه  والنيل  والتندر  الغواية  بق�ش�س  املتحدثون 
�شورة  ���ش��ورت��ني  يف  ق��راق��و���س  �شخ�شية  اأن  م���ع 
له  ع��دو  �شوّرها  روائية  و�شورة  �شادقة  تاريخية 
التاريخية  الق�شة  اأن  والعجيب  مناف�شيه،  م��ن 
احلقيقية طم�شت ون�شيت واخليالية بقيت وخلدت 
النا�س هذه احلكايات  اإال ذكر  فال يذكر قراقو�س 

اإليه  ن�شبت  التي  الغريبة  االأحكام  وه��ذه  العجيبة 
وافرتيت عليه .

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  موؤلفات  ت�شم  كما 
وهو  ابن ماجد”،  الفوائد يف �شرية  “نظم  كتاب: 
قراءة  يف  البحثي  ���ش��م��وه  ملنهج  ا���ش��ت��ك��م��ااًل  ي�شكل 
ت�شحيح التاريخ العربي واالإ�شالمي، واإزالة الكثري 
من ال�شوائب التي اأحلقها به بع�س املغر�شني من 
ب�شرية  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  االأج���ان���ب  ال��ب��اح��ث��ني 
البحار العربي اأحمد بن ماجد الذي ُظلم كثرياً يف 
كتب ال�شري الغربية بالتهمة امل�شنودة اإليه باأنه هو 
الذي اأر�شد فا�شكو دي غاما من ال�شاحل ال�شرقي 

االأفريقي اإىل الهند.
متميزا  ح�شورا  ال�شابقة  الإ�شداراتها  �شيكون  كما 
يف كافة املجاالت الروائية والتاريخية والبحثية ، 

كذلك يف ال�شعر والق�شة وامل�شرح والعلوم كافة .

يف معر�ض م�صقط �لدويل للكتاب .. 

»من�سورات القا�سمي«  تقدم جديد موؤلفات ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي  
 زو�ر �ملعر�ض يتز�حمون لقتناء كتاب »تاريخ �ليعاربة يف عمان 1623م -1747 م«

تنظم “ دار زايد للثقافة االإ�شالمية “ معر�س 
“15×15” يف بيت حممد بن خليفة مبدينة 

العني 
بدمج  اخل��ا���ش��ة  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  وذل���ك 

ال����ط����الب ودع�������م اأع���م���ال���ه���م وان�������ش���ج���ام���ا مع 
ا�شرتاتيجية اأبوظبي الثقافية التي تهدف اإىل 
للثقافة  رائ���دا  م��رك��زا  االإم����اراة  مكانة  تر�شيخ 

واالإبداع.

ق�شم  رئي�س  ال�����ش��اع��دي  ع��ب��داهلل  خليفة  ق��ال  و 
املعر�س  اإن  بالدار  االإع��الم  و  العامة  العالقات 
اأيام  ثالثة  ي�شتمر  و  اأم�س  م�شاء  انطلق  ال��ذي 
9 جن�شيات خمتلفة ياأتي  مب�شاركة طالب من 

دع��م��ا الأع��م��ال ط��الب ال���دار م��ن خ��الل عر�س 
املهارات  التي تربز  الفنية  اأعمالهم  و  لوحاتهم 

التي يتمتع بها الطالب، 
وت����ع����رب ع�����ن ال���������رتاث ال����ث����ق����ايف االإ�����ش����الم����ي، 

امل�شرتك.و  وال��ع��ي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  وت��ع��ك�����س 
اأن امل��ع��ر���س ي��ت�����ش��م��ن 15  اأو����ش���ح ال�����ش��اع��دي 
و15  املختلفة  باأ�شكاله  العربي  للخط  لوحة 
منها  االإ���ش��الم��ي��ة  الثقافة  تعك�س  فنية  ل��وح��ة 

امله����������ارات  لتربز  والر�شم  باخليوط  الت�شكيل 
املهتم��������ون  و  ال�����دار  ط�����الب  بها  يتمتع  التي 
بالثقافة االإ�شالمية و تعرب عن الرتاث الثقايف 

االإ�شالمي.

)15×15( معر�ض يربز مواهب طالب زايد للثقافة الإ�سالمية

بحث �جلانبان خالل �للقاء عددً� من �لق�صايا �ملرتبطة ب�صناعة �لن�صر

هيئة ال�سارقة للكتاب ت�ستقبل وفدًا من اأع�ساء جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي
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)�لبحث عن عال( لي�ض جزًء� ثانًيا من )عايزه �أجتوز(

هند �سربي: الإنتاج مرهق ومتعب جًدا 
نف�سًيا وج�سدًيا وع�سبًيا

• ما �شبب اختيارك لعودة عال عبدال�شبور مرة اأخرى بعد 
)عايزه  م�شل�شل  ع��ر���س  على  �شنوات   10 م��ن  اأك���ر  م���رور 

اأجتوز(؟
ن��ق��دم �شخ�شية عال  اأن  - ك���ان م�����ش��روع��ا م��وؤج��ال م��ن��ذ ف���رتة 
وكان  ينتِه،  مل  فيه  التفكري  لكن  اأخ���رى،  م��رة  عبدال�شبور 
اأجت���وز(،  ث��ان��ًي��ا م��ن م�شل�شل )ع��اي��زه  امل�����ش��روع وقتها ج���زًءا 
جزًءا  نقدم  اأن  اأقابله  م��ن  ك��ل  م��ن  جماهريًيا  طلًبا  وك��ان 
االآن  اأن يحقق جناحا وحتى  ا�شتطاع  امل�شل�شل  ثانًيا، الأن 
مازال ُيعر�س، وبعد ذلك ان�شغلت فى م�شاريع اأخرى، 
وامل��وؤل��ف��ة غ���ادة ع��ب��دال��ع��ال ك��ان��ت غ��ري متحم�شة 
نف�س  اأخ���رى  م��رة  �شنعيد  ه��ل  ب�شبب  للفكرة 
التيمة والفكرة؟ وهو البنت التى تريد الزواج 
جديد  ال  ب��اأن��ه  فاأح�ش�شنا  ع��ر���ش��ان،  وي��اأت��ي��ه��ا 
نقدمه اإال لو اأبعدنا عال عن عال عبدال�شبور 
ال��ت��ى ظ��ه��رت ف��ى )ع���اي���زه اأجت�����وز(، وعندما 
جاءت )نتفليك�س( وحتدثت معى وطلبت منى 
اإعادة  ف��ى  ال��ف��ك��رة  ج���اءت  ت��ق��دمي عمل معها، 
اإحياء �شخ�شية عال، وحتم�شت املن�شة للفكرة 

وبداأنا العمل فى )رحلة البحث عن عال(.
عبد  عال  �شخ�شية  عن  �شنوات  غياب  • بعد 
اجلمهور  ا�شتقبال  من  قلقة  كنت  هل  ال�شبور، 
ل���ه���ا، خ��ا���ش��ة اأن ه���ن���اك ت��غ��ي��ريا ك���ام���ال فى 

ال�شخ�شية التى اأحبها النا�س عند عر�شها؟
اأن  اأح��ب��ب��ت �شخ�شا، ل��ن ت��ري��ده  ل��و  ت��ع��رف   -
ا  بع�شً نعرف  لو  اأننا  من  الرغم  على  يتغري، 
منذ 12 عاًما �شتجدنا تغرينا، اأكيد �شاأعرف 
االختالف عن نف�شى، ومن املمكن اأال تعرفه 
اأنه  اأع��ل��م  كنت  البداية  م��ن  لكن  نف�شك،  ف��ى 
�شتكون هناك مقاومة لفكرة عال عبدال�شبور 
املدهب(  )ال�شالون  هناك  ولي�س  هى،  لي�شت 
ال����ذى ظ��ه��ر ف��ى اجل����زء االأول وال��ب��ي��ت وكل 
ال�شخ�شيات واالأخ واالأب واجلدة، وكان نف�شنا 
اأن تكون هناك �شخ�شيات اأكر موجودة فى 
ال��ع��م��ل، ل��ك��ن ال��ع��امل اجل��دي��د ل��ن يتحّمل 
الأنه خمتلف  ال�شخ�شيات،  كل هذه  ظهور 
ولكننا  طبعا،  ومقلق  اختبار  وه��ذا  متاًما، 
اأنا والُكتاب واملخرج هادى  نتحمل نتيجته 
اأن ن��ق��دم جزًءا  اإن��ن��ا ال ن��ري��د  ال��ب��اج��ورى، 

ثانًيا من )عايزه اأجتوز(.
جزًءا  لي�س  العمل  اأن  ذلك  معنى  • هل 

ثانًيا من )عايزه اأجتوز(؟
جزًءا  لي�س  امل�شل�شل  ه��ذا  احلقيقة   -
اأحبتها  النا�س  �شخ�شية  هو  بل  ثانًيا، 
كنت  فال�شخ�شية  ج���ًدا،  بها  وارتبطت 
والدراما  اآخ���ر،  عمل  ف��ى  األعبها  نف�شى 
�شخ�شية  ف���م���ث���اًل  ق����ي����ود،  ل���ه���ا  ل��ي�����س 
)اللمبى( قدمت فى بدايتها فى فيلم 
)اللمبى(  ف��ي��ل��م  ف���ى  ث���م  )ال���ن���اظ���ر(، 
بالك(  باىل  )اللى  ذلك  وبعد  االأول، 
اأعمال  وكلها  جيجا(،   8 و)اللمبى 
ولكن  واح���دة،  ل�شخ�شية  خمتلفة 
ل��ي�����س ه��ن��اك ق��واع��د وق���وان���ني فى 
ثانًيا  ج��زًءا  اأنتج  ال��درام��ا جتعلنى 
وال�شخ�شية  ن��ف�����ش��ه،  ال��ع��م��ل  م���ن 
عبدالعال،  ل��غ��ادة  ف��ك��ري��ة  ملكية 
)ع���ال  اأم  وه������ى  م�����وج�����ودة  وه������ى 
عليها،  اأطلقت  كما  عبدال�شبور(، 
وق�����د ت��خ��ي��ل��ت ه����ى وم���ه���ا ال���وزي���ر 
االإ���ش��اف��ة ف��ى اجل���زء ال��ث��ان��ى وهى 

كاتبة.
منفذة  ك���م���ن���ت���ج���ة  م���ع���ه���م���ا  واأن����������ا 

ال�10  خ��الل  م�شر  ت��غ��ريات  نر�شد  اأن  نريد  كنا  للم�شل�شل، 
�شنوات املا�شية مثلما تغري العامل كله، من املمكن اأن تكون هناك 
انتقادات قراأتها اأن هذه لي�شت عال عبدال�شبور التى نعرفها، 
فاجلمهور اأحب )عال( ويريدها، ولكن �شياأخذ اجلمهور وقًتا 
10 �شنوات واجهت  حتى يتقبلها، فعندما طرح امل�شل�شل منذ 
انتقادات كبرية جًدا وقتها، واأخذت ح�شنات كثرية فى رم�شان 
وقت عر�س امل�شل�شل، ومت و�شفى باأننى )اأوفر(، و)م�شر�شعة(، 
وحقيقى كنت ب�شر�شع وقتها ول�شت واقعية واأ�شياء كثرية، لكن 
بعد مرور ال�شنني اأ�شبحوا يت�شاءلون عنها والطبقة املتو�شطة، 

فكل �شىء ياأخذ وقته.
املمثلة  بني  التوفيق  مت  كيف  كمنتجة،  مرة  الأول  • جتربتك 
واملنتجة فى الوقت نف�شه، وهل ذلك �شّبب م�شاكل مع املخرج 

هادى الباجورى؟
اأف��ه��م ال��ن��ا���س م��ع��ن��ى ك��ل��م��ة منتجة  - ف��ى ال��ب��داي��ة، اأح����ب اأن 
املنفذ  املنتج  عن  خمتلف  الأن��ه  )نتفليك�س(،  ع��امل  فى  منفذة 
وت�شليم  )الكتابة  بكل  عالقة  ل��ه  م��ن  فهو  هنا،  نعرفه  ال��ذى 
امل�����ش��روع ف��ن��ًي��ا( ول��ي�����س ىل ع��الق��ة بالفلو�س ن��ه��ائ��ًي��ا، ف��اأن��ا مل 
املنتجة  فنًيا  فاأنا  نهائًيا،  )نتفليك�س(  من  اأم��وال  على  اأح�شل 
ه��ذا من�شة  وم��ن طلب  العمل،  ع��ن ج��ودة  وامل�����ش��وؤول��ة  املنفذة 
اأن يرف�شوا  اأكون املنفذة عنهم، وكان من حقهم  اأن  نتفليك�س 
الأننى لي�س لدى اأى خربة فى املجال، ولكن فى احلقيقة من 
عنا�شر الطماأنينة اأننى اأح�ش�شت بتمكني منهم، واأنهم �شاهدوا 
املنفذة  اأك��ون  اأن  االأع��م��ال ما يعطينى خ��ربة  اأننى قدمت من 
التى  امل�شاعدات  كل  واأعطونى  مّكنونى  احلقيقة  وفى  للعمل، 
االإنتاج فى من�شة عاملية، ووجدت  الغو�س فى عملية  تعلمنى 
وكل  وع�شبًيا  وج�شدًيا  نف�شًيا  ج��ًدا  ومتعب  مرهق  االإنتاج  اأن 
املحيطني بى كانوا ي�شاهدوننى فى تفا�شيل خمتلفة، فكانت 
العمل، وطوال الوقت  التفا�شيل داخل وخارج  ىل عالقة بكل 
اأن��ا م�س )غل�شة(، لكن كنت  ك��ده(،  )اأن��ا م�س  اأق��ول لهم  كنت 
ا الأن  البد اأن اأكون )غل�شة( كى يظهر العمل ب�شكل قوى، واأي�شً
النا�س مل يتعودوا اأن تكون ممثلة هى املنتجة فى نف�س الوقت، 
اأعلى �شوتى مرتني حتى  اأن  ولدى هذه امل�شوؤولية فكان البد 
لي�س  الأن��ه  الباجورى  ه��ادى  االأ�شتاذ  اأ�شكر  واأح��ب  ي�شمعونى، 
�شهاًل على اأى خمرج اأن يتقبل ذلك، فقد كنت قلقة من فكرة 
قلقه، فاأنا طوال الوقت كنت ال اأريد عمل ح�شا�شية، فهو خمرج 
اآخر  اأ�شمع كالمه، ولكن كان هناك تفكري  واأن��ا ممثلة، والزم 
فى طريقة العمل، وفى النهاية خرجت اأنا وهادى من العمل 

)�شمن على ع�شل(.
املجنونة،  بال�شخ�شية  نف�شًيا  اجلمهور  مع  ارتبطت  عال   •
عنها،  نهائًيا  اختلفت  اأنها  ات�شح  احللقات  عر�س  بعد  ولكن 
�شعبية  لطبقة  ك��ان  اأجت���وز(  )ع��اي��زه  ف��ى  امل�شل�شل  توجه  فهل 

معينة، وحالًيا اختلف االأمر لطبقة املن�شات؟
حياة  وف��ى  ال�����ش��ن،  بحكم  مت��اًم��ا  اختلفت  )ع���ال(  �شخ�شية   -
وت�شبح  وتلد  تتزوج  اأنها  وال�شبب  ب�30،  �شنوات  ال�10  ال�شت 
غري م�شوؤولة عن نف�شها، فعاًل فى )عايزه اأجتوز( كان والدها 
ي�شرف عليها، واأمها طوال الوقت تذلها ب�شبب اأنها تعمل وال 
ت�شرف على نف�شها، و�شيدالنية وال توجد هموم لديها �شوى 
امل�شل�شل لي�س له عالقة بطبقة  ال��زواج، ولكن  هم واح��د وهو 
تتزوج  فعندما  ال�شتات،  بكل  عالقة  له  بل  معينة،  اجتماعية 
اإىل  املنزلية، ثم ت�شل  الفتاة وتخلف وي�شبح لديها واجباتها 
�شن تبداأ ت�شاأل نف�شها )اأنا مني( وحت�س باأنها )اتهدت(، وهذا 
نف�شًيا لكل ال�شتات، ولكن تقدمي عال بهذا ال�شكل فهو اختيار 
امل��ج��ن��ون مثل  بال�شكل  ع��ال  ف��اإظ��ه��ار  وُك��ت��اب وخم����رج،  ممثلة 
)عايزه اأجتوز( له عالقة بال�شن، فهنا هى و�شلت ل�40 �شنة، 
طبيعى لن تكمل بنف�س النهج، فامل�شل�شل بداأ بدراما ثقيلة الأنه 
ظهر فيها تلقيها الطالق ثم خف كثرًيا على املتلقى فى باقى 
تغريت  ولكنها  م��وج��ودة،  نف�شها  ع��ال  روح  و�شتجد  احللقات، 
يوجد  وال  لطفلني  مربية  اأ�شبحت  الأنها  ال�شراعات،  نتيجة 

�شغل.
ال�شن؟ فى  عبدال�شبور  عال  مع  متوافقة  اأنِت  • هل 

- عال فى نف�س �شنى، فال�شتات فى �شنى لديهن اأ�شعب فرتة فى 

حياتهن، لي�شت كبرية ولي�شت �شغرية، ولي�شت حرة اأو مقيدة، 
مازالوا م�شيطرين،  عائلة،  ولديها  وزوج  اأطفال  م�شوؤولة عن 
فى حياتها،  �شيًئا  ت�شليمه  تتعامل معهم حتاول  اأ�شغر  وجيل 
فهذا هو حال كل ال�شتات فى نف�س �شنى، حتتاج للراحة والنوم 
تقدميى  �شبب  وه��ذا  م�شوؤولية،  من  وراءه���ن  يجرى  والتعب 
بنف�س  تناولها  اأح��د  يوجد  ال  الأن  ال��درام��ا،  فى  ال�شكل  لذلك 
كانت  واالأم  �شاخًرا،  كله  كان  اأجت��وز(  االأ�شلوب، فمثال )عايزه 
م�شيطرة على البنت، كنا ن�شخر منه وال منّجده، فاأح�ش�شنا اأننا 
ن�شحك معها على اأنف�شنا، اأما عن �شوؤالك ال�شابق بخ�شو�س 
الطبقة )b( اأو)c( التى كان امل�شل�شل يتوجه لهم فى )عايزه 
اأجت��وز( ال�شوؤال االأهم الذى اأتوجه به: من منا مل يتغري فى 
املنظر اأو ال�شكل اأو االأ�شلوب خالل ال�15 �شنة املا�شية؟، فعاًل 
)عال( كانت تلب�س اأ�شياء خمتلفة منها )بادى كارينا( مل يكن 
العربى، لن  اأو الوطن  وقتها هناك براندات فتحت فى م�شر 
اأذكر اأ�شماءها واأ�شبح كل البنات يلب�شن مثل بع�شهن مبختلف 
البيوت  حتى  ذل��ك  ف��ى  دميقراطية  هناك  واأ�شبح  الطبقات، 
معار�س  ت�شابه  ب�شبب  بع�شها  ت�شبه  طبقاتها  مبختلف  كلها 
ال��ب��ي��ع واأ���ش��ك��ال امل�����ش��رتي��ات، ف��زم��ان ك���ان ال�����ش��ال��ون ي��اأت��ى من 
بنًتا  �شاهدت  لو  االأم��ر، فمثال  اختلف  االآن  اأم��ا  دمياط فقط، 
فى ال�شارع هل ت�شتطيع اأن تعرف هى من اأى طبقة اجتماعية 
با�شتثناء مظاهر الراء اأو الفقر ال�شديد، لكن اجلميع اأ�شبح 
ي�شبه بع�شه وال�شو�شيال ميديا اأدخلت للجميع املو�شة وغريت 
النا�س، فكان طبيعًيا تغيري )عال( وال�شالون املذهب الذى كان 

من عالمات امل�شل�شل.
عال  ع��الق��ة  ت�����ش��ب��ه  ه���ل  ب����اأوالده����ا  ���ش��ربى  ه��ن��د  • ع��الق��ة 

عبدال�شبور باأوالدها فى امل�شل�شل؟
اأك��ي��د هناك اخ��ت��الف كبري ف��ع��اًل، وه��ذا ظهر ف��ى احللقات   -
تربت مع  الأن )عال(  بنتها )مطيورة( عنها وخمتلفة متاًما، 
والدتها على اخلوف، فربت ابنتها على االختالف باأن اأ�شبحت 
اأن�شج منها الأن اجليل نا�شج، والولد مل تركز معه، فدخل فى 
اأنا خمتلفة متاًما  اأما  عامل افرتا�شى خمتلف عن احلقيقى، 
ف��ى احلقيقة م��رك��زة ب�شكل كبري  اأن��ا  تايهة،  ع��ن )ع���ال(، ه��ى 

وبزيادة مع اأوالدى.
)عال(؟ عودة  على  مرت  مرحلة  • اأ�شعب 

االأ�شعب  امل�شروع، ولكن  - كل مرحلة كانت �شعبة من خالل 
جديدة  لي�شت  و�شخ�شية  جديد،  عامل  خلق  وهو  الكتابة  كان 
االآخ���ر على  وف��ى  الت�شاوؤل،  ه��و  لها، وه��ذا  ع��امل جديد  وخلق 
اأو  من�شة مدفوعة، وهنا العمل من اختيار اجلمهور ي�شاهده 
فاأ�شبح  6 حلقات  هنا  30 حلقة،  التليفزيون  ولي�س مثل  ال، 
نف�شى  وك��ان  االأدوار،  فى  العمل  تقدمي  فى  خمتلفة  امل��ف��ردات 
تكون احللقات اأكر وحاولنا، ولكن هذا هو الفورمات اخلا�س 

بالعربى، فامل�شل�شالت العربية حمكومة ب�6 حلقات فقط.
)البحث  رحلة  من  اأخ��رى  اأج��زاء  لتقدمي  فكر  هناك  • هل 

عن عال(؟
- اأمتنى ذلك، وهذا حمكوم باجلمهور، اأن يكون هناك مو�شم 

اآخر، ولكن هذا لي�س موؤكًدا حتى االآن.
مع  الوزير  مها  وهى  اأخ��رى،  مبوؤلفة  اال�شتعانة  �شبب  ما   •

غادة عبدالعال الكاتبة الرئي�شية للمو�شوع؟
- الأن )نتفليك�س( ال حتب الكاتب الواحد، دائًما حتب الكتابة 
من  اأك��ر  حتب  دائما  ا  واأي�شً الأ�شبابهم  الأعمالها،  اجلماعية 
واحًدا،  كله  العمل  يكون خمرج  اأن  فى  ولكننا جنحنا  املخرج، 
وهو هادى الباجورى، فوجود )مها( كان بعدما �شاهدت عملها 
جًدا،  واأحببته  ن��ي��وت��ن(،  )لعبة  ف��ى  حم�شن  تامر  امل��خ��رج  م��ع 

وغادة ومها توافقتا جًدا.
مقبلة؟ فنية  م�شاريع  لديك  • هل 

- لدى فيلم )ك��رية واجل��ن( مع املخرج م��روان حامد واأحمد 
املقبل،  االأ���ش��ح��ى  عيد  ف��ى  و�شيطرح  عبدالعزيز،  وك���رمي  ع��ز 
الكدوانى  ماجد  الفنان  مع  ونعمة(  )ف�شل  لفيلم  وان�شممت 

واملخرج رامى اإمام، 
وتاأليف اأمين وتار، و�شن�شوره خالل الفرتة املقبلة، ومل اأتعاقد 

على اأى عمل لرم�شان هذا العام. 

انطلق ت�شوير امل�شل�شل امل�شري اجلديد )ملف �شري(، بقيادة 
ال��ب��ال���ش��ي، ومت االت��ف��اق ع��ل��ى متديد  امل�����ش��ري ح�شن  امل��خ��رج 
اأجل  من  �شحية،  اح��رتازي��ة  اأج���واء  و�شط  الت�شوير،  �شاعات 

امل�شاركة يف �شباق الدراما الرم�شانية املرتقب.
وفيما تغيب الفنانة مريهان ح�شني موقتاً عن الت�شوير بعد 
اإ�شابتها بفريو�س كورونا، اأعرب الفنان امل�شري عالء مر�شي، 

عن �شعادته )بالظهور يف عمل درامي جديد، وبدور رئي�شي(.
وتدور اأحداث )ملف �شري( يف م�شاهد غمو�س واإثارة، وي�شم 
يف بطولته عدداً من النجوم منهم هاين �شالمة وعائ�شة بن 

اأحمد، وهو من تاأليف حممود حجاج.

حتدثت �لنجمة هند �صربى عن م�صل�صلها )�لبحث عن عال( وعودتها لتقدمي �صخ�صية )عال عبد �ل�صبور(، �لتى قدمتها فى م�صل�صلها 
�لكوميدى )عايزه �أجتوز(، قبل ما يزيد على 10 �صنو�ت، وهى �لعودة �لتى فاجاأت بها حمبى �ل�صخ�صية فى بد�ية عر�ض حلقات 
�ل�صخ�صية �صهدت تغري�ت كثرية، لتقدم )هند( �صخ�صية )عال( �ملطلقة و�لأم لطفلني، بعد  �أن  �لعمل، على )نتفليك�ض(، خا�صة 
�أن كانت تبحث عن عري�ض فى )عايزه �أجتوز(، لتج�صد )هند( باقتد�ر وجاذبية �صخ�صية �ملطلقة �مل�صوؤولة عن �بنيها، ومهامها 
�لجتماعية و�لعديد من �مل�صاكل �لتى ر�صدت من خالل �حللقات ما طر�أ من تغري�ت �جتماعية ونف�صية على �ملر�أة فى �صنها، وما 
طر�أ على �ملجتمع من حتولت تتعلق مبو�قع �لتو��صل �لجتماعى، وهو ما عربت عنه )هند( فى م�صل�صلها، موؤكدة �أنه لي�ض جزًء� 
ثانًيا من )عايزه �أجتوز(، كما ك�صفت فى هذ� �حلو�رها عن كو�لي�ض �لعمل على عودة �ل�صخ�صية �ملحببة للجمهور و�لتغري�ت �لتى 

مرت بها طو�ل �أكرث من 10 �صنو�ت.. 

)ملف �سري(... 
يف رم�سان

يقود املخرج امل�شري كرمي العدل 
امل�شاهد االأوىل من  ت�شوير  حالياً 
ال��ع��م��ل ال���درام���ي اجل��دي��د )اأزم���ة 
العا�شمة  يف  ال���ع���م���ر(،  م��ن��ت�����ش��ف 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب�����ريوت، ل��ي�����ش��ارك من 
ال�����درام�����ي  ال�������ش���ب���اق  خ����الل����ه يف 

الرم�شاين املقبل.
املنتجة  ال�شركة  وقالت م�شادر يف 
اإن )امل�شل�شل مكّون من 15 حلقة 
ف��ق��ط، وم���ن امل��ق��رر اأن ي��ع��ر���س يف 
رم�شان  �شهر  من  الثاين  الن�شف 

املقبل(.

الفنانة  اأع�����رب�����ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
�شعادتها  ع��ن  ع��ب��دال��غ��ف��ور،  ري��ه��ام 
توؤدي  اأن��ه��ا  اإىل  الف��ت��ة  بالتجربة، 
من  م���ت���زوج���ة  ب���ي���ت(  )����ش���ت  دور 
ال�����ش��ام��ي، وتكون  ال��ف��ن��ان ر���ش��دي 
رنا رئي�س، م�شرية يف  للفنانة  اأم��اً 
الوقت ذاته اإىل اأن االأحداث تدور 
يف اإطار اجتماعي، تراه قريباً من 

اأحوال النا�س.
وي�شارك يف امل�شل�شل كرمي فهمي، 
وهو  وع��م��رال�����ش��ع��ي��د،  رج���ب،  �شيد 

من تاأليف اأحمد عادل.

)اأزمة منت�سف 
العمر(... يف بريوت
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�سبعة اأ�سباب لتباطوؤ عملية التمثيل الغذائي
اأعلنت الدكتورة �شفيتالنا فو�س، خبرية التغذية االأوكرانية، اأن التخلي عن 
ا�شطراب  ي�شببان  املاء�  تناول كمية كافية من  الفطور وعدم  تناول وجبة 

عملية التمثيل الغذائي.
اأن ا�شطراب عملية التمثيل الغذائي غالبا ما يكون  وت�شري اخلبرية، اإىل 

�شببه اتباع نظام غذائي غري �شحيح، ولي�س االأمرا�س مبا فيها الوراثية.
ووفقا لها، اأكر االأ�شباب انت�شارا لبطء عملية التمثيل الغذائي هي:

الفطور؛ وجبة  تناول  عن  التخلي   -  1
املاء؛ من  كافية  كمية  �شرب  عدم   -  2

الطعام؛ وجبات  تناول  انتظام  عدم   -  3
الوجبة؛ يف  الطعام  من  كبرية  كمية  تناول   -  4

الع�شاء؛ يف  الرئي�شية  الوجبة  تناول   -  5
النوم؛ �شوء   -  6

االإجهاد.  -  7
املزيد  ب��اإدراج  الغذائي،  التمثيل  اأج��ل حت�شني عملية  وتن�شح اخلبرية من 
من املواد الغذائية النباتية يف النظام الغذائي، مثل اخل�شروات واحلبوب 

الكاملة والفواكه.
الغذائي.  النظام  ثلثي  النباتية  الغذائية  امل��واد  ت�شكل  اأن  "يجب  وت��ق��ول، 
الأن هذه املواد هي اأف�شل م�شاعد لتح�شني عمل االأمعاء وتنظيف اجل�شم 
والفيتامينات  املعدنية  للعنا�شر  املرتاكمة، وهي م�شدر مهم  ال�شموم  من 

واالألياف الغذائية".
املاء  م��ن دون  امل���اء، الأن��ه  م��ن  ال�����ش��روري �شرب كمية كافية  م��ن  وت�شيف، 
�شيكون من ال�شعب حت�شني عملية التمثيل الغذائي. كما يجب التخلي عن 

احللويات واملعجنات والوجبات ال�شريعة واالأطعمة �شبه اجلاهزة.
�شاعات،  اربع  مدة  بال�شبع  ت�شعرون  جتعلكم  طعام  كمية  "تناولوا  وتقول، 
ال�شعور  بتجنب  ي�شمح  م��ا  ال��ي��وم،  وج��ب��ات طعام يف   4-3 ت��ن��اول  اأي يجب 
باجلوع، وبالتايل عند تناول وجبة الطعام التالية لن تاأكلوا كمية كبرية 

من الطعام".

الفجل مثايل ل�سحة املراأة
الفجل مادة  اأن  الرو�شية،  التغذية  دروبي�شيفا، خبرية  اآنا  الدكتورة  اأعلنت 

غذائية مفيدة لالإن�شان، وميكن اعتباره مادة غذائية مثالية للمراأة.
"الفجل،  لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وتقول 
يف  تناوله  يجب  لذلك  للبكترييا.  م�شادة  خ�شائ�س  له  عالجي،  خ�شار 
فرتات املر�س. والفجل مادة غذائية ممتازة للن�شاء، الأنه يح�شن اخللفية 
الهرمونية يف ج�شم املراأة، ويخف�س ال�شعور باالأمل يف اأيام الدورة ال�شهرية، 

ويبطئ �شيخوخة اجللد".
وت�شيف، "والفجل مفيد ل�شحة الرجال اأي�شا، الأنه يرفع م�شتوى هرمون 
اإىل  الفجل  اإ�شافة  وميكن  الربو�شتات.  التهاب  ويخفف  التو�شتو�شرتون، 
ال�شلطات املتبلة بزيت الزيتون وع�شري الليمون. وميكن تناوله مع اأطباق 

اللحوم".
اأنه على الرغم من هذه اخل�شائ�س املفيدة للفجل،  وت�شري اخلبرية، اإىل 
اإال اأنه ال ين�شح به للذين يعانون من م�شكالت يف اجلهاز اله�شمي والكلى 
والنقر�س. كما متنع الن�شاء احلوامل من تناوله، الأنه يحتوي على زيوت 

طيارة تزيد من توتر الرحم.

كلثوم؟  �أم  غنتها  �لتي  �لرباعيات  �صاحب  • من 
- عمر اخليام. 

�لإلهية؟  �لكوميديا  �صاحب  �ل�صاعر  هو  • من 
- االإيطايل دانتي. 

�لفردو�ض؟  ملحمة  �صاحب  • من 
- ملتون. 

�خلان؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- احلاكم. 

�لبتول؟  كلمة  تعني  • ماذ� 
- العذراء 

�أ�صلها؟  هو  وما  �لديو�ن؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�شية تعني الدفرت اأو ال�شجل. 

- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ال تعد وال حت�شى كاجلراد والنمل واالأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�شفناء تقوم االأر�شات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ال تعد وال حت�شى كاجلراد والنمل واالأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�شفناء تقوم االأر�شات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن جميع احل�شرات ال�شغرية متلك جهازاً ع�شبياً مركزه الدماغ الذي ي�شتلم االأحا�شي�س وير�شل 
االأوامر اإىل بع�س الع�شالت لتقوم بعمل معني. وبالن�شبة اإىل دم احل�شرات فهو لي�س اأحمر مثل دم االإن�شان 

الأنه ال يحتوي على االأوك�شجني وبالتايل ال يحتوي على كريات حمر. 
وي�شكل قلب احل�شرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء االأعلى من اجل�شم مبا�شرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�شرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا االأنبوب ثقوب �شغرية ميت�س القلب الدم عربها وي�شخه نحو الراأ�س. 
والع�شالت  اجل�شم  اأع�شاء  بطريقه  ويغ�شل  اجل�شم  يف  عائداً  ي�شري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�شب  وهناك 

واالأع�شاب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�شوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 
- هل تعلم اأن خنف�شاء الروث التي تعي�س يف ال�شحاري االأفريقية ت�شنع كريات �شغرية من الروث ت�شع فيها 

بي�شها ثم تدفنه باالأر�س ب�شكل جيد اإىل اأن يفق�س. 

احلمار والديك
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�ل�صوفان
الأنه  ال��ك��ول�����ش��رتول،  م��ن  يقلل 
الكول�شرتول  ت���ر����ش���ب  مي���ن���ع 
والت�شاقه  ال�����ش��راي��ني  داخ�����ل 
ذل���ك  اإن  ح���ي���ث  ب����ج����دران����ه����ا، 
ت�شلب  من  الوقاية  يف  ي�شاعد 
وان�شدادها،  الدموية  االأوع��ي��ة 
وذل���ك ب��ت��ن��اول ث��الث��ة غرامات 

من هذه ال�شوفان يوميا اأي مبقدار كوب من ال�شوفان.
الوقاية من ال�شكري حيث اثبت دور ال�شوفان يف املحافظة على م�شتويات 
املعقدة  بالكربوهيدرات  غنيا  فكونه  عليها،  وال�شيطرة  ال���دم  يف  ال�شكر 
ال�شكر يف االمعاء  املفيدة ي�شاعد على بطء امت�شا�س  الغذائية،  وااللياف 
الوقاية من  اي�شا يلعب دورا مهما يف  ال��دم، وبالتايل  وتنظيم م�شتواه يف 
اال�شابة بال�شكر من النوع الثاين، كما وكون ال�شوفان م�شدرا جيدا لعن�شر 
املغني�شيوم فهو بذلك �شي�شاعد على تنظيم م�شتويات االن�شولني واجللوكوز 

يف اجل�شم، فوائد احلبوب ملر�شى ال�شكري كثرية.
االح�شا�س  زي��ادة  مو�شوع  �شيدعم  فهذا  اأي�شا  للربوتني  م�شدرا  ب�شفته 
بال�شبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية الطعام املتناول الحقا ومن هذا 
املنطلق تلعب حبوب ال�شوفان املتناولة يوميا دورا كبريا يف م�شالة نق�شان 

الوزن
االأمعاء،  ���ش��رط��ان  وخ��ا���ش��ة  بال�شرطانات  االإ���ش��اب��ة  م��ن  ال�����ش��وف��ان  يحمي 

الحتوائه على ن�شبة عالية من االألياف التي متنع ال�شرطان.

يف احدى االيام قررالعم �شلطان ان يذهب اإىل املدينة املجاورة يف زيارة لبع�س االهل ولي�شرتي بع�س االغرا�س 
ففرح بذلك حماره ر�شيق وقال حمدا هلل ليته يجل�س هناك يومني او حتى ا�شبع نوما الن الديك كوكو هنا 
يوؤذن مع الفجر في�شتيقظ العم �شلطان واليرتكني انام.. حمدا اهلل ذهب �شلطان للمدينة وهناك ترك احلمار 
يف ح�شرية ابن عمه وهي حظرية وا�شعة فيها كل �شيء وهنا كانت املفاجاأة.. الدجاج يلعب يف كل مكان والبط 
يت�شاجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ال يهداأ.. االوالد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل  ي�شيح واالوز 

�شئ.
طويال  وم�شى  الثقلية  االغرا�س  بع�س  ظهره  على  يحمل  ر�شيق  احلمار  لياأخذ  البيت  �شاحب  ابن  جاء  ثم   
طويال ثم عاد مرة اخرى وهكذا مل يهداأ احلال طوال اليوم ويف امل�شاء مل ي�شتطع النوم فقد اراد منه احل�شان 
ان يبتعد عنه ب�شبب �شخريه العايل والقطة تدخل وتخرج فت�شيح كل الطيور والكلب ينبح على القطة فيزداد 
االمر �شوءا و�شجيج ال�شيارات باجلوار يقلقه و�شراخ القطط عند روؤية الفئران و�شياح البط واالوز والدجاج 
عند و�شع بي�شهم ... ياالهي اكاد اجن انا احلمار ر�شيق يحدث يل هذا .. اه ياالهي اين غرفتي اين الديك كوكو 
متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما قرر �شلطان العودة اإىل القرية 
مل يكن هناك ا�شعد من احلمار ر�شيق الذي عاد اإىل الهدوء والراحة وال�شكينة يف الريف اجلميل واق�شم ان ال 

يتبطر على تلك النعمة ابدا. 

تاليا �صتورك لدى ح�صورها �لعر�ض �لأول ل�� Outlander �ملو�صم �ل�صاد�ض للمخرج �صتارزبالي يف لندن. رويرتز

اآن����ا ك��ون��وف��ال��وف��ا، خ��ب��رية التغذية  ال���دك���ت���ورة  اأع��ل��ن��ت 
من  على  يجب  اأنه  ال�شماء،  الغدد  اأخ�شائية  الرو�شية، 
اأطعمة  تناول  عن  االمتناع  القلب،  اأم��را���س  من  يعاين 

حمتوية على الدهون امل�شبعة واملتحولة وال�شكر.
لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  وتقول، 
اللحوم  ت���ن���اول  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  ي��ج��ب  ���ش��يء  ك���ل  "قبل 
الد�شم،  عالية  االأل��ب��ان  ومنتجات  الد�شمة،  وال��دواج��ن 
وتن�شح  م��ع��اجل��ة.  لعمليات  خ�شعت  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��ج��ات 
اإىل  امل�شبعة  ال��ده��ون  باإ�شافة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ب��امل��ئ��ة من   10 ع��ن  ت��زي��د  بن�شبة ال  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
متحولة  وده��ون  اليومية  احل��راري��ة  ال�شعرات  اإج��م��ايل 

بن�شبة ال تزيد عن 1 باملئة".

بحيث ال  امل�شتهلكة،  امللح  كمية  وت�شيف، يجب مراقبة 
التقليل من  ال��ي��وم. كما يجب  5 غ��رام��ات يف  تزيد عن 
باملئة   10-5 اإىل  ال�شكر  املحتوية على  االأطعمة  تناول 

من ال�شعرات احلرارية اليومية.
وتقول، "تن�شب اإىل هذه املواد ال�شكر والع�شل واملربيات 

والع�شائر املركزة ".
يقل  ال  ما  تناول  القلب  مر�شى  على  يجب  لها،  ووفقا 
500 غ���رام م��ن ال��ف��واك��ه واخل�����ش��روات يف اليوم،  ع��ن 
الد�شم،  قليلة  االأل���ب���ان  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ك��ام��ل��ة  واحل���ب���وب 
والبذور.  واملك�شرات  الد�شم  قليلة  والدواجن  واللحوم 
2-3 م��رات يف  وت��ن��اول االأ���ش��م��اك وامل��اأك��والت البحرية 

االأ�شبوع.

اأطعمة حمظورة على مر�سى القلب


