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ت�شري درا�سة جديدة �أجريت م�ؤخراً من قبل �شركة فود ت�شاريتي راب
�إىل �أن التفاح ميكن �أن يدوم لفرتة طويلة جداً �إذا مت االحتفاظ به يف
الثالجة يف درجة حرارة مثالية.
وقالت م�ؤ�س�سة راب� ،إنه ميكن تناول العديد من الفواكه واخل�ضروات
ملدة ت�صل �إىل � 10أ�سابيع بعد �إنتاجها بف�ضل االحتفاظ بها للثالجة.
وكتبت راب يف تقريرها �أن التفاح ي��دوم لفرتة لفرتة قد تزيد عن
ال�شهرين ،عند تربيده يف درجة  4مئوية.
خالل الدرا�سة التي ا�ستمرت � 18شهراً ،نظر الباحثون يف ت�أثريات
تخزين ال�ف��واك��ه واخل���ض��روات املختلفة يف ال �ظ��روف ال�ع��ادي��ة �أو يف
الثالجة .ووجد الباحثون �أن تخزين اخليار والربوكلي يف درجة 4
مئوية حافظ على هذه الأغذية ملدة  15يوماً.
كما �أظهرت النتائج ،ب�أن االحتفاظ بالتفاح يف الثالجة �أطال عمره
ملدة  70يوماً ،لذا ين�صح العلماء ،النا�س بتخزين املزيد من املنتجات
الطازجة يف الثالجة بدرجة حرارة مثالية تبلغ  4درجات مئوية.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة راب ،ماركو�س جوفر" :هذا البحث
املهم ميكن �أن يغري قواعد اللعبة يف مكافحة �إهدار الطعام والتلوث
البال�ستيكي .يف حني �أن التغليف مهم وغال ًبا ما ي�ؤدي دو ًرا حا�س ًما
يف حماية ال�ط�ع��ام ،فقد �أثبتنا �أن ال�ع�ب��وات البال�ستيكية ال تطيل
بال�ضرورة من عمر املنتجات الطازجة .ميكن �أن ي�ؤدي يف الواقع �إىل
زيادة هدر الطعام يف هذه احلالة".

حيلة ذكية لتنظيف رفوف الفرن املت�سخة
ك�شفت �إح��دى م�ستخدمات موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك،
كيف متكنت من جعل رفوف الفرن املت�سخة تبدو وك�أنها جديدة مرة
�أخرى من خالل نقعها يف احلمام ملدة �ساعتني فقط.
وو��ض�ع��ت امل ��ر�أة ال��رف��وف ال�سلكية يف ح�م��ام م��ن امل��اء ال���س��اخ��ن ،قبل
�أن ت�ضيف ث�لاث��ة �أق��را���ص م��ن �أق��را���ص ج�لاي��ة ال�صحون وترتكها
منقوعة لبع�ض الوقت ،وفوجئت عندما عادت لتجد الأو�ساخ قد زالت
بالكامل.
والتقطت املر�أة �صوراً لعملية التنظيف قبل وبعد التنظيف ،ون�شرتها
على �صفحة تنظيف �شهرية على في�س ب��وك ،بعد البحث يف نف�س
املوقع للح�صول على معلومات للتنظيف قبل �ساعات.
وقالت �صاحبة املن�شور "قبل ي��وم من تنظيف الفرن ،مل يكن لديّ
�أي و�سيلة للتنظيف ،لذلك قلت يف نف�سي لأج��رب �أق��را���ص غ�سالة
ال�صحون التي �أعطتني �إياها جدتي".
ومل ت�ستخدم امل��ر�أة �أقر�ص غ�سالة ال�صحون من قبل لأنها ال متلك
غ�سالة �صحون ،لكنها اعتقدت �أن�ه��ا �ستحتفظ بها لأن�ه��ا ق��د تكون
مفيدة ،لكنها مل تتوقع �أن تكون بهذه الفاعلية لتنظيف رفوف الفرن.
وبا�ستخدام �أقرا�ص التنظيف مع عملية فرك خفيفة ،تخل�صت من
كل الأو�ساخ تقري ًبا با�ستثناء احلواف التي ي�صعب فركها.

ملياردير يت ّربع بـ 8ماليني يورو لأوكرانيا

�أعلن امللياردير الياباين هريو�شي ميكيتاين �أنه �سيتربع مبليار ين
( 7,7ماليني يورو) ل�صالح كييف ،وا�صفاً الغزو الرو�سي ب�أنه "�سحق
لأوكرانيا" و"حتدٍ للدميوقراطية".
وقال م�ؤ�س�س راكوتني ،ال�شركة اليابانية العمالقة يف جمال التجارة
وجهها �إىل الرئي�س الأوك��راين فولودميري
الإلكرتونية ،يف ر�سالة ّ
ربعه خم�ص�ص "لن�شاطات �إن�سانية من �أجل م�ساعدة
زيلين�سكي� ،إن ت ّ
�ضحايا العنف يف �أوكرانيا" .وذك��ر رج��ل الأع�م��ال الياباين �أ ّن��ه وزار
كييف ع��ام  2019والتقى زيلين�سكي .وكتب يف ر�سالته "�أفكاري
معكم وم��ع ال�شعب الأوكراين" ،م�ضيفاً "�أعتقد �أنّ �سحق �أوكرانيا
امل�ساملة والدميوقراطية با�ستخدام غري م�برر للقوة ي�ش ّكل حتدياً
للدميوقراطية" .وتابع "�آمل ب�صدق �أن تتمكن رو�سيا و�أوكرانيا من
ح ّل هذه الق�ضية بطريقة �سلمية و�أن يتمكن ال�شعب الأوك��راين من
�أن يحظى بال�سالم يف �أ�سرع وقت ممكن" .و�أثار غزو رو�سيا لأوكرانيا
غ�ضباً دولياً وعقوبات �شديدة من الدول الكربى.

وفاة الر�سام والنحات الأرجنتيني �سيغي
ت��ويف يف ب��وي�ن����س �آي��ر���س ع��ن  88عام�أً
الر�سام والنحات الأرجنتيني �أنطونيو
� �س �ي �غ��ي ،وف ��ق م ��ا �أف� � ��ادت م �� �ص��ادر عدة
مقربة من الراحل الذي يعترب �أحد �أبرز
الفنانني يف �أمريكا الالتينية.
وت ��رك �أن�ط��ون�ي��و �سيغي وراءه ر�صيداً
غنياً من اللوحات واملطبوعات احلجرية
والنقو�ش التي تت�سم باحلنني والطابع
ال �� �ش �ع��ري وت� �ع�ّب�ررّ ع ��ن ن� �ظ ��رة �ساخرة
�إىل امل�ج�ت�م��ع ،غ��ال �ب �اً م��ا ح���ض��رت فيها
�شخ�صيات رجال يعتمرون القبعات.
وك��ان الفنان ال��ذي �أق��ام يف فرن�سا منذ
� �س �ت �ي �ن��ات ال� �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن م ��وج ��وداً
م��ع زوج �ت��ه يف الأرج �ن �ت�ين ل��دى وفاته،
بح�سب ما �أبلغ م�صدر يف وزارة الثقافة
الفرن�سية وكالة فران�س بر�س.
ون �ق �ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "ال نا�سيون" عن
مقربني من �أ�سرة �سيغي �أنه تويف ب�سكتة
قلبية بعد خ�ضوعه جلراحة يف الورك.
و�أقيم نحو  200معر�ض فردي لأعمال
�أنطونيو �سيغي خالل امل�سرية الطويلة
للفنان امل��ول��ود يف  11ك��ان��ون ال�ث��اين-
يناير  1934يف كوردوبا الواقعة على
ب �ع��د  700ك�ي�ل��وم�تر �إىل ال �غ��رب من
بوين�س �آير�س.
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ملاذا يجب تخزين التفاح يف الثالجة؟

درا�سة حتدد مركبا طبيعيا يف النباتات قد
ي�ساعد يف احلماية من مر�ض �ألزهامير
نوع من التوابل يقلل
ارتفاع ال�سكر يف الدم

ق��د ت�صابني ب��دوخ��ة فجائية دون معرفة
ال�سبب� ،أو ما ُتنذر �إليه من خماطر .ميكن �أن
تنجم الدوخة املفاجئة عن العديد من امل�شاكل
ال�صحية ،مبا يف ذلك م�شاكل الأذن الداخلية
وانخفا�ض �ضغط الدم ،وبع�ض حاالت ال�صحة
العقلية .قد تتطلب الدوخة املفاجئة رعاية
طبية ع��اج��ل��ة� ،إذ ق��د ت��ك��ون ع��ار���ض� ًا من
�أعرا�ض ال�سكتة الدماغية ،مبا يف ذلك
التغريات يف الر�ؤية �أو الكالم �أو التنميل،
�أو ال�ضعف يف الوجه �أو طرف واحد �أو
�أكرث.
يف ال�سطور التالية ،ن�ستعر�ض مع ًا �أ�سباب
ال��دوخ��ة الفجائية وط���رق التعامل
معها:
يجب �أن يتلقى ال�شخ�ص عناية طبية
�إذا ا�ستمرت ال��دوخ��ة الفجائية،
�أو ع���ادت م��ن ج��دي��د� ،أو ح��دث��ت مع
الأعرا�ض التالية:

�أ�سباب الدوخة الفجائية وطرق التخفيف منها
فقدان ال�سمع.تغيريات يف ال�سمع ،مثل طنني يف الأذنني.ال�سقوط و�صعوبات يف امل�شي.�صعوبة الكالم.�أمل ال�صدر.تغيريات يف الر�ؤية ،مثل ال�ضبابية.خدر يف الأطراف �أو الوجه.غثيان.�صداع غري عادي �أو �شديد.�أ�سباب الدوخة الفجائية
� - 1إ�صابات الأذن الداخلية
ميكن �أن ت�ؤثر م�شاكل الأذن الداخلية على توازن اجل�سم،
وهذه امل�شاكل هي ال�سبب الرئي�سي للدوخة والدوار.
� - 2ضغط الدم املنخف�ض
ميكن �أن تنتج الدوخة املفاجئة عن انخفا�ض �ضغط الدم،
وق��د ي�صاب ال�شخ�ص بانخفا�ض �ضغط ال��دم بعد الأكل،
وهو عر�ض منت�شر بني كبار ال�سن .وقد يعاين ال�شخ�ص
م��ن انخفا�ض �ضغط ال��دم الو�ضعي ،وه��ذا ينطوي على

ال���ش�ع��ور ب ��ال ��دوار ب�ع��د ال��وق��وف ب���س��رع��ة؛ ح�ي��ث يحدث
ب�سبب انخفا�ض مفاجئ يف �ضغط الدم ب�سبب التغيري يف
الو�ضع مثل الوقوف فج�أة �أو اال�ستلقاء فج�أة .وقد تظهر
الأعرا�ض �أو تكون �أكرث و�ضوحاً يف ال�صباح ،عندما يكون
�ضغط الدم منخف�ضاً ب�شكل طبيعي� ،أو �أثناء التمرين� ،أو
بعد تناول وجبة كبرية� ،أو خالل فرتات التوتر �أو القلق
ال�شديد.
 - 3نوبات الهلع
ميكن �أن ت�سبب نوبات الهلع �أعرا�ضاً ج�سدية تظهر وت�شتد
ب�سرعة كبرية مثل ال�شعور بالدوار �أو الدوخة
يعاين ال�شخ�ص امل�صاب بنوبات الهلع من نوبات مفاجئة
وم�ت�ك��ررة م��ن اخل ��وف ال���ش��دي��د ،مي�ك��ن �أن ت�ستمر لعدة
دق��ائ��ق .وميكن �أن ت�سبب ن��وب��ات الهلع �أع��را��ض�اً ج�سدية
تظهر وت�شتد ب�سرعة كبرية ،مبا يف ذلك ،ال�شعور بالدوار �أو
الدوخة ،وت�سارع �ضربات القلب ،و�أمل يف ال�صدر �أو البطن،
والتع ّرق والغثيان ،وال�شعور باالنف�صال عن الواقع.
 - 4فقر الدم
ب�سبب نق�ص احل��دي��د يف اجل�سم ،م��ا ي�سمى بفقر الدم،
والذي تنتج عنه �أعرا�ض كثرية منها الدوخة.

 - 5ال�صداع الن�صفي
ن��وب��ات ال�صداع الن�صفي ق��د ي�صحبها ال�شعور بالدوخة
والغثيان وغري ذلك.
 - 6انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
ل ��دى م��ر��ض��ى ال �� �س �ك��ري ،ق��د ي � ��ؤدي ان�خ�ف��ا���ض م�ستوى
ال�سكر يف الدم �إىل جمموعة من الأعرا�ض منها الدوخة
والدوار.
تابعي املزيد اكت�شفي �أعرا�ض التهاب الأذن الو�سطى
خطوات تخفيف ال�شعور بالدوخة الفجائية يف املنزل
ا�ستلقي يف غرفة مظلمة وهادئة.حركي ر�أ�سك ببطء وحذر.حاويل اال�سرتخاء.ا�ستخدمي ع�صا امل�شي لتقليل فر�ص ال�سقوط.نامي ور�أ�سك مرفوع قلي ًال با�ستخدام و�سادتني �أو �أكرث.
انه�ضي من ال�سرير ببطء ،واجل�سي على احلافة للحظةقبل الوقوف.
قومي بت�شغيل ال�ضوء� ،إذا ا�ستيقظت �أثناء الليل.حاويل جت ّنب االنحناء اللتقاط الأ�شياء ومتديد الرقبة،وبد ًال من االنحناء ،قومي بالقرف�صاء خلف�ض اجل�سم.

ميكن �أن يكون ارت�ف��اع م�ستويات
ال�سكر يف ال��دم خ�ط�يرا يف بع�ض
احل ��االت .وحل�سن احل��ظ ،هناك
ب �ع ����ض الأط � �ع � �م� ��ة ال � �ت� ��ي ميكن
�أن ت �� �س��اع��دك ع �ل��ى ال �ت �ح �ك��م يف
امل�ستويات ،وتلك الواجب جتنبها
يف نظامك الغذائي.
ومي �ك��ن �أن ي �ك��ون ارت �ف��اع ال�سكر
يف ال� � ��دم خ� �ط�ي�را �إذا �أ�صبحت
امل�ستويات مرتفعة ج��دا �أو ظلت
مرتفعة لفرتات طويلة .وم�ؤ�شر
ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ( )GIهو
ن �ظ��ام ت���ص�ن�ي��ف ل�ل�أط �ع �م��ة التي
حت� �ت ��وي ع �ل��ى ال �ك ��رب ��وه �ي ��درات.
وي��و��ض��ح م��دى ��س��رع��ة ت ��أث�ير كل
ط �ع��ام ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �� �س �ك��ر يف
ال��دم (الغلوكوز) عند تناول هذا
الطعام مبفرده.
وت� �ع ��رف ب �ع ����ض الأط �ع �م��ة ب�أنها
منخف�ضة امل�ؤ�شر اجلالي�سيمي،
م �ث��ل الأط� �ع� �م ��ة امل �� �ص �ن��وع��ة من
احل� � �ب � ��وب ال� �ك ��ام� �ل ��ة وال � �ف� ��واك� ��ه
واخل � � �� � � �ض� � ��روات وال� �ف ��ا�� �ص ��ول� �ي ��ا
والعد�س.
ومع ذلك" ،ا�ستخدام م�ؤ�شر ن�سبة
ال���س�ك��ر يف ال ��دم ل�ت�ح��دي��د م��ا �إذا
كانت الأطعمة �أو جمموعات من
الأطعمة �صحية ،ميكن �أن يكون
م�ضلال" ،كما تقول .NHS
وي� �ق ��ول م ��وق ��ع :Diabetes
"الن�صيحة الغذائية التي ُتعطى
عموما للأ�شخا�ص امل�صابني بداء
ال�سكري النوع  1ال تختلف كثريا
عن الن�صائح الغذائية للأ�شخا�ص
غري امل�صابني مبر�ض ال�سكري".
ويف الواقع ،هناك بع�ض الأطعمة
والتوابل التي ميكن �أن ت�ؤثر على
م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر يف ال� ��دم ،مثل
الفلفل الأ�سود.
ويف �إحدى الدرا�سات التي �أجريت
على � 86شخ�صا يعانون من زيادة
ال ��وزن ت �ن��اول��وا م�ك�م�لات الفلفل
الأ�سود ،وجد �أن لديهم حت�سينات
ك �ب�يرة يف ح���س��ا��س�ي��ة الأن�سولني
خ�ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع ال�ث�م��ان�ي��ة التي
�شاركوا فيها يف الدرا�سة.
ويف درا� � �س ��ة �أخ � � ��رى ،مت �إع �ط ��اء
الفئران م�ستخل�ص الفلفل الأ�سود
ل�لا��س�ت�ه�لاك .ووج ��د الباحثون
�أن الفئران لديها ارت�ف��اع �أق��ل يف
م �� �س �ت��وي��ات ال���س�ك��ر يف ال� ��دم بعد
تناول الغلوكوز مقارنة بالفئران
يف املجموعة ال�ضابطة.

هل مينع زيت الزيتون جهاز حقن قابل لالرتداء
لتو�صيل الدواء للج�سم
حق ًا الزهامير
لطاملا حري �أ�صل و�سبب وعالج مر�ض الزهامير العلماء خالل املائة عام
املا�ضية ،لكن درا�سة جديدة قد جتيب عن ت�سا�ؤالت مل يكن لها �إجابات
يف ال�سابق بهذا ال�ش�أن.
فقد �أظهرت درا�سة �أعدت يف الكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب� ،أن اتباع
نظام غذائي غني بزيت الزيتون قد يقلل من خطر الإ�صابة مبر�ض
الزهامير.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي �شملت الرجال والن�ساء على مدار  28عاماً،
�أن �أولئك الذين قالوا �إنهم ا�ستهلكوا �أك�ثر من ن�صف ملعقة كبرية
من زي��ت الزيتون يومياً قللوا من خطر ال��وف��اة ب�سبب اال�ضطرابات
التنك�سية الع�صبية "،"neurodegenerative disorders
مثل مر�ض الزهامير ومر�ض باركن�سون ،بن�سبة .29%
كذلك� ،أ�ضافت �أن ا�ستهالك زيت الزيتون البكر املمتاز يومياً قد ي�ساعد
يف تقليل خطر الإ�صابة بالزهامير يف املراحل الأوىل ،وفق
ماني�شا باروليكار ،دكتوراة يف الطب ،ورئي�سة ق�سم طب
ال�شيخوخة واملدير امل�شارك ملركز فقدان الذاكرة .

� Plug & Playأول ج�ه��از حقن م��ن ن��وع��ه ق��اب��ل ل�لارت��داء ميكن
ا�ستخدامه لتو�صيل الدواء �إىل داخل ج�سم املري�ض.
املحقن ال�شخ�صي عبارة عن جهاز �صغري ميكن ارت��دا�ؤه �أو �إل�صاقه ب�أحد
�أجزاء اجل�سم ،وي�ساعد يف تلبية احتياجات املري�ض للحقن ،ويتميز ب�آلية
التو�صيل املكونة من خطوة واحدة حتى يتمكن املري�ض من �إدخال القارورة
ب�سهولة ،وال حاجة ل�شخ�ص �آخر مل�ساعدة املري�ض.
ويقوم اجلهاز بحقن حمتويات ال�ق��ارورة نف�سها يف املري�ض بعد �ضغطة
واحدة على زر الت�شغيل ،وي�صف ا�سم
 Plug & Playب�شكل مثايل ما يفعله ه��ذا اجل�ه��از ،حيث ميكنك
بب�ساطة "تو�صيل" قارورة الدواء ،ثم ال�ضغط على "ت�شغيل" لتبد�أ عملية
احلقن .العملية الب�سيطة وتقلل من الأمل ووقت االنتظار لأولئك الذين
قد يخافون من احلقن .ويعترب هذا اجلهاز �أك�ثر من مفيد حيث ميكن
للمر�ضى معرفة حالة احلقن من خالل مالحظات م�شفرة بالألوان.
وميكن �أن تختلف القوارير يف احلجم ،ولكن ميكن للجهاز حتويلها �إىل
حاوية �أ�سا�سية مع �إدراج قابل للتخ�صي�ص ،وهذا مهم لأن �أحجام الأدوية
البيولوجية تختلف حقًا اعتمادًا على الو�صفة الطبية.
ومت ت�صميم اجلهاز بوا�سطة �شركة Cambridge Consultants
التي ت�شتهر مبنتجاتها املبتكرة ،وتقدم ا�ست�شارات تكنولوجيا الأعمال
وتراخي�ص للملكية الفكرية ،بح�سب موقع يانكو ديزاين.

االثنني  28فبراير  2022م  -العـدد 13480

28 February 2022 - Issue No 13480

�ش�ؤون حملية

Monday

22

االحتاد الأفريقي ي�ستعر�ض ثراءه الثقايف احتفاال بيومه الفخري يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفل االحتاد الأفريقي بيومه الفخري يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،حيث ا�ستعر�ض ثقافته وتراثه
ور�ؤي �ت��ه الثاقبة على م�ستوى ال �ق��ارة ،بالرق�ص
وال�شعر واملو�سيقى.
وا�ستقبل ك��ل م��ن م�ع��ايل رمي الها�شمي ،وزيرة
ال��دول��ة ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل وامل��دي��ر العام
لإك�سبو  2020دب��ي ،وم�ع��ايل ال�شيخ �شخبوط

بن نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير دولة يف وزارة
اخل��ارج�ي��ة وال �ت �ع��اون ال� ��دويل�� ،س�ع��ادة الدكتورة
م��ون�ي��ك ن���س��ان��زاب�غ��ان��وا ،ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س مفو�ضية
االحت��اد الأفريقي ،يف حفل ر�سمي �أقيم يف �ساحة
الو�صل .وق��ال معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان
بن مبارك �آل نهيان� " :أت��اح��ت م�شاركة االحتاد
الأفريقي يف �إك�سبو  2020دب��ي ل�ل��زوار فر�صة
م�ه�م��ة ال��س�ت�ك���ش��اف ت ��اري ��خ ال� �ق ��ارة الإفريقية،
وثقافتها ،ور�ؤي�ت�ه��ا ،ومعرفة امل��زي��د ع��ن اجلهود
التي تبذلها من �أج��ل متكني مواطنيها ،و�إدراك
�إم �ك��ان��ات �ه��ا احل �ق �ي �ق �ي��ة ك� ��أح ��د � �ص � ّن��اع التغيري

الأ�سا�سيني يف العامل" .و�أ�ضاف معاليه" :نفخر
يف الإم��ارات ب�أننا �شريك ن�شط للقارة الإفريقية
على مر تاريخنا املمتد لـ  50عاما� ..شريك ذو
ال �ت��زام ث��اب��ت ب�ت�ط� ّوره��ا وازده ��اره ��ا .و�إذ نحتفل
ب��امل���ش��ارك��ة ال�ق��وي��ة وامل ��ؤث ��رة ل�لاحت��اد الإفريقي
يف �إك���س�ب��و  ،2020نتطلع �إىل �أن ن�شهد بروز
م �ب ��ادرات ج��دي��دة ،و�إىل ب ��ذل ج �ه��ود مت�ضافرة
ترمي �إىل تقدم �شعوبنا ورفاهها" .ومن جانبها،
ق��ال��ت �سعادة ال��دك�ت��ورة مونيك ن�سانزابغانوا":
نحن �شعب موحد ،ميتد تاريخنا �سنوات عديدة،
وق��د غ�ير ه��ذا ال�ت��اري��خ حياتنا .فنحن نحت�ضن

ق�ص�صنا ،ون�سعى �إىل جن��اح��ات�ن��ا .وق��د احتفلنا
هذا العام بالعام الع�شرين الحتادنا .خالل هذين
العقدين ،جنحنا يف تنفيذ الربامج التي ا�ستمرت
يف ت�غ�ي�ير ح �ي��اة � �ش �ع��وب �ن��ا ،وم �� �س��ار ق��ارت �ن��ا نحو
الأف�ضل ،من ازدهار و�سالم وا�ستدامة م�شرتكة.
و�سنوا�صل بالت�أكيد �إح��داث التغيري اجلوهري،
والت�أثري يف احلياة ،و�إيجاد حلول ملمو�سة �شعبنا
يف �صميمها ".و�أع�ق��ب الكلمات الر�سمية عر�ض
�شعري بعنوان "من ال�شرق �إىل الغرب"� ،ألقاه
ك��ل م��ن �أدي ��ل ،وه��ي �شخ�صية �إع�لام�ي��ة و�شاعرة
ون��ا��ش�ط��ة ك�ي�ن�ي��ة ،م �ع��روف��ة ب�ج�ه��وده��ا يف متكني

الن�ساء وال�شباب الأف��ري�ق��ي ،وال�شاعر والكاتب
امل�سرحي م�ؤمن من غانا .ورافقهما عازف البيانو
دونوفان رو�سو من كيب ت��اون ،ال��ذي �أدى �إحدى
مقطوعاته املو�سيقية ،قبل �أن ي�ؤدي عازف الغيتار
�آدم م��ن النيجر واح ��دة م��ن �أغ�ن�ي��ات الطوارق.
واختتمت فرقة كينا كو موك�سي ،امل�ؤلفة من ثالثة
عازيف �إيقاع وخم�سة راق�صني من �أنغوال ،العر�ض
برق�ص تقليدي �آ�سر ج�سد ال��روح الإفريقية .و
�ست�ستقبل من�صة اليوبيل عرو�ضا ترفيهية لنخبة
من الفنانني الأف��ارق��ة من جميع �أن�ح��اء القارة،
احتفاال بالثقافة وال�ت�راث والإب ��داع الأفريقي.

و ُت�ستهل الأم�سية مبجموعة خمتارة من الأعمال
االفتتاحية وعرو�ض الدي جيه ،يليها �أداء مذهل
لفنانة الأف��رو� �س��ول ال�شهرية �آي ��را ��س�ت��ار ،ورائد
الأف��روب��وب مافيكيزولو ،واملغني وكاتب الأغاين
والراق�ص الكونغويل احلا�صل على العديد من
اجلوائز فايل �إيبوبا .يقع جناح االحتاد الأفريقي
يف �إك�سبو  2020دبي يف منطقة الفر�ص ،ويحكي
ق�صة االحت ��اد الأف��ري �ق��ي ،ب��دءا م��ن ر�ؤي ��ة الآباء
امل�ؤ�س�سني حني مت الإع�لان عنه يف عام ،1999
ك�م��ا يعك�س ج �ه��ود �أف��ري�ق�ي��ا امل �ب��ذول��ة يف متكني
و�إيجاد الفر�ص ملواطنيها والعامل.

ت�شيلي حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

احتفلت ت�شيلي بيومها الوطني يف �إك�سبو 2020
دب ��ي ،ح�ي��ث �أق �ي �م��ت م��را� �س��م رف ��ع ال�ع�ل��م وعزف
الن�شيدين الوطنيني ل�ل�إم��ارات وت�شيلي ،فيما
�أكدت الكلمات الر�سمية على تعزيز العالقات بني
الدولتني ،و�أهمية امل�شاركة يف احلدث الدويل.
وقد ا�ستقبلت معايل رمي الها�شمي ،وزيرة الدولة
ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل ،امل��دي��ر ال�ع��ام لإك�سبو
 2020دب� ��ي ،وجن �ي��ب حم�م��د ال �ع �ل��ي ،املدير
التنفيذي ملكتب املفو�ض العام يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،معايل رودري�غ��و يانيز بينيتيز ،نائب وزير
التجارة يف ت�شيلي لدى و�صوله موقع االحتفال.
وق� ��ال جن �ي��ب حم �م��د ال �ع �ل��ي" :تدعو ت�شيلي،
ع�بر م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دب��ي ،الزوار
ال�ستك�شاف ما حققته من تقدم تقني ملمو�س،
ال �سيما يف ظل التطورات التي �أعقبت اجلائحة،
�إىل جانب حلول اال�ستدامة العاملية التي تقدمها،
ودوره��ا احليوي كمركز لالبتكار يف قارة �أمريكا
الالتينية" .و�أ��ض��اف" :جتمعنا عالقات ثنائية

ا�ستثنائية مع ت�شيلي ،ونتطلع �إىل تو�سيع هذه
ال�ع�لاق��ة ب�شكل �أك�ب�ر ع�بر خمتلف امل �ج��االت ،ال
�سيما يف �ضوء االقت�صاد املفتوح وامل��وارد املتنوعة
وبيئة اال�ستثمار اجلذابة املتوفرة يف ت�شيلي".
من جهته �أ�شار معايل رودريغو يانيز بينيتيز �إىل
�أن جناح ت�شيلي يف �إك�سبو  2020دبي ،قدم �أف�ضل
ما يف فن الطهي الت�شيلي ،واالبتكار والفنون ملئات
الآالف من الزوار .وقال" :عقدت �أكرث من 100
�شركة ت�شيلية اجتماعات عمل يف جناح ت�شيلي ،ما
قد ي��ؤدي �إىل �صفقات جتارية تزيد قيمتها عن
 30مليون دوالر �أمريكي� .إن الفر�صة الفريدة
ال�ت��ي قدمتها دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
لبلدي للم�شاركة يف �إك�سبو  2020هذا� ،أتاحت
لنا �أن نظهر للعامل ،من دبي ،كيف ميكن لت�شيلي
�أن ت�ساهم يف �صنع امل�ستقبل".
وع�ق��ب ال�ك�ل�م��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،اخ�ت�ت��م املو�سيقيون
وال ��راق� ��� �ص ��ون م ��ن ت �� �ش �ي �ل��ي احل� �ف ��ل يف �ساحة �أل�ي�ن��دي ،م��ع املو�سيقي ه��اين ج��اي��ل على العود�" Gracias a la Vida" ،شكراً للحياة التنوع اجل�غ��رايف ال��ذي تتميز به ت�شيلي بوجود املو�ضوعات الرئي�سية .هذا ويتم تقدمي امل�أكوالت
ال��و��ص��ل ب�ع��رو���ض مبهجة ،مب��ا يف ذل��ك الرق�ص اجلمهور يف رحلة ع�بر ت�شيلي م��ن خ�لال عزف " ،مل�سة عربية ،بينما ق��دم الراق�صان مارتينا ال�صحراء واجلبال والأنهار اجلليدية ،واملناطق الت�شيلية التقليدية يف مطعم اجلناح حيث ت�سمح
ال��وط �ن��ي "ال كويكا" ،وال �غ �ن��اء وال� �ع ��زف على الأغ ��اين الفولكلورية التقليدية ،كما �أ�ضافت كان�سيو وفران�سي�سكو بوليفار عر�ضا راق�صا حيا .ال�ساحلية ،كما تعترب ال�ت�ط��ورات التكنولوجية الت�ضاري�س املختلفة واملناخات املتنوعة لت�شيلي
اجل�ي�ت��ار ،كما �أخ��ذ �سريجيو ك��ات��االن ،وفي�سنتي ترجمة ف��ري��دة لق�صيدة فيوليتا ب��ارا الأ�صلية ،ويقع جناح ت�شيلي يف منطقة التنقل ،ويعر�ض املبتكرة ،وحلول اال�ستدامة والأمن الغذائي من ب�إنتاج �أجود الأطعمة و�أكرثها فائدة.

بيت الهامور يف �إك�سبو  2020دبي يقدم عر�ض ًا مو�سيقي ًا بفرقة مدر�سية
•• دبي -الفجر

حفلة ا�ستثنائية جتمع  4جنوم من لبنان يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

احت�ضنت �ساحة اال�ستدامة� ،سهرة فنية مو�سيقية �ضمن
�سل�سلة مو�سيقى ال�شارع يف �إك�سبو  2020دبي� ،ضمت
 4من �أملع جنوم لبنان ،جوزيف عطية ،زياد برجي،
ب�شار جواد ،وداليدا خليل� ،صدحوا ب�أ�صواتهم يف �سماء
�إك�سبو  2020ب�أجمل الأغاين والأحل��ان ،و�سط �إقبال
كبري من حمبيهم الذي ح�ضروا خ�صي�ص ٌا مل�شاهدتهم.
وافتتح احلفل املغني ال�شاب ب�شار جواد جنم ذا فوي�س
املو�سم الرابع ،والذي حققت �أغنيته "تي رارا" جناحاً
فاق التوقعات ،وقد القت تفاع ً
ال كبرياً من اجلمهور
عندما غناها وحر�ص على مرافقة الغناء .تاله عر�ض
ا�ستعرا�ضي غنائي قدمته الفنانة دال�ي��ا خليل التي

�أم�ت�ع��ت اجل�م�ه��ور ب ��أدائ �ه��ا وغ�ن��ائ�ه��ا مب��راف�ق��ة الفرقة
اال�ستعرا�ضية.
و�أ�شعل النجم جوزيف عطية �أجواء احلفل ،حيث ت�ألق
على امل�سرح عندما غنى �أجمل �أغانيه التي ر�سخت يف
ذاك��رة حمبيه لريددها اجلمهور معه وي�شاركه الغناء.
وجنح طفالن بال�صعود على امل�سرح اللتقاط �صورة مع
جنمهما املف�ضل ال��ذي كان م�سروراً بح�ضور معجبيه
ال�صغار.
وب���ص��وت��ه ال��داف��ئ ،اخ�ت�ت��م ال�ف�ن��ان زي ��اد ب��رج��ي احلفل
ليكون م�سك اخلتام .وغنى زياد �أروع �أغانيه باللهجة
اللبنانية ،لتت�صاعد فرحة اجلمهور عندما ب��د�أ بغناء
�أ�شهر �أغانيه "�شو حلو" التي تعترب نقطة حت��ول يف
م�سريته الفنية.

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف فرقة ورلد �سرتنغ بقيادة هاروت فا�ضليان
دب��ي وال �ق��ائ��د ال��رئ�ي����س ل�ل�أورك �� �س�ترا الفيلهارمونية
•• دبي– الفجر
اللبنانية ،جمموعة من املو�سيقيني العامليني املوهوبني
�أب� ��دع امل��اي �� �س�ترو ه� ��اروت ف��ا��ض�ل�ي��ان م��ع ف��رق��ة "ورلد يف �أداء مو�سيقي �آ�سر .وملعت �آالت العود بيد العازفني
�سرتنغ" خ�لال حفل مو�سيقي راقِ على م�سرح دبي "رامي وهاين" حني عزفت الفرقة املو�سيقى العربية
ميلينيوم ،يف �إك�سبو  2020دبي.
امل�شهورة "�ألف ليلة وليلة" كما تنوعت املعزوفات من
وقاد هاروت فا�ضليان ،مدير املو�سيقى يف �إك�سبو  2020حول العامل مع اندماج �سل�س للآالت املو�سيقية.

قدم بيت الهامور بالتعاون مع �إك�سبو 2020
دبي ،عر�ضاً مو�سيقياً �ضم عازفني من مدرا�س
خمتلفة ب��الإم��ارات ،ت�ترواح �أعمارهم ما بني
 13و 16عاماً ،حيث يعد تعاون بيت الهامور
مع املنظمات الثقافية وخا�ص ًة مركز الفنون
املو�سيقية� ،أم��را مهما لأن��ه يعر�ض املواهب
البارزة للطالب املقيمني يف دبي عرب من�صة
�إك�سبو  ،2020ويو�ضح مدى حيوية جمتمع
دب��ي ثقافيا .وع�ب ّ�رت مو�سيقى ال�ع��ر���ض عن
ع � ��د ٍد م ��ن ال �ع �ن��ا� �ص��ر امل �ه �م��ة يف ق �� �ص��ة بيت
ال�ه��ام��ور ،مثل الأ� �ص��وات ال���ص��ادرة ع��ن بحر �شمل العر�ض عزف مقطوعات عاملية معروفة
اخلليج ال�ع��رب��ي وت��ران�ي��م ال�صيادين ورحلة لها عالقة بالبحر واملياه واال�ستدامة.
�أ�سماك الهامور عرب املحيطات من ال�شعاب وق��ال��ت حياة �شم�س ال��دي��ن نائب رئي�س �أول
املرجانية �إىل اللون الأزرق الداكن ،والعودة للثقافة والفنون يف �إك�سبو  2020دبي" :يعد
مرة �أخرى يف مغامرة ترويها املو�سيقى ،وهو بيت الهامور م�شروعا فنيا جمتمعيا يعتمد
ما اعتمده بيت الهامور كمو�سيقاه الر�سمية ،على تو�صيل فكرة الإ�ستدامة ب�صورة فنية،
والتي مت ت�أليفها من قبل طلبة املدار�س ،كما وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ت�ك��وي��ن جم�سمات حتاكي

ال�شعب املرجانية والكائنات البحرية ،ومنها
�سمك الهامور من خالل اخليوط واخلامات
الفنية ،والق��ى ه��ذا ال�برن��ام��ج جن��اح�اً كبرياً
يف �إك�سبو 2020دب ��ي .ال�ي��وم ن�ق��دم مفهوم
الإ�ستدامة ب�شكل فني �آخ��ر ،وه��و املو�سيقى،
حيث ت�ع��اون ط�لاب ��س�ن�ترال ف��ور ميوزيكال
�أرت�س( )CMAب �ع ��زف ع �م��ل مو�سيقي

م�ستوحى م��ن �أ� �ص��وات ال�ك��ائ�ن��ات البحرية،
و�أم � � ��واج ال �ب �ح��ار ،وي �ع��زف ه� � ��ؤالء الأط �ف��ال
مقتطفات من مو�سيقى عاملية كلها مرتبطة
بالبحر واال�ستدامة.
وق��ال��ت ل�ي�ل��ى رج ��ب ،ع��ازف��ة ف �ل��وت ال�شابة:
"ا�ستمعت بالتجربة لأنني �أحببت �أن �أكون
جز ًء من ر�سالة بيت الهامور ،ور�سالة �إك�سبو
 2020دبي بوجه عام ،وكانت فر�صة رائعة
للعزف يف هذا املكان مبثل هذا ال�سن ،لذا هي
جتربة لن تن�سى".
وقال �سيدهنت ميهروترا ،عازف �ساك�سافون،
 16عام" :كانت جتربة رائعة ،تعلمت العزف
م��ن ب�ع����ض ال �ط�ل�اب �إ� �ض��اف��ة �إىل املدر�سني
و�أف� �ت� �خ ��ر �أن� �ن ��ي ج� ��زء م ��ن ح �م �ل��ة لتح�سني
اال�ستدامة يف العامل عن طريق العزف".
و�سيتم ع��ر���ض مو�سيقى ب�ي��ت ال�ه��ام��ور مرة
�أخ��رى يف  19مار�س املقبل ،و�أي�ضاً  26من
ال�شهر نف�سه ،وذلك يف من�صة بيت الهامور -
جناح الفر�ص يف �إك�سبو  2020دبي.

�سلمان خان وجنمات من ال�سينما الهندية يت�ألقون يف �إك�سبو  2020دبي �ضمن جولة فيلم دا-بانغ

تياجو هوالندا وكال�سيكيات برازيلية على
م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي– الفجر

•• دبي– الفجر

ت ��أل��ق ال�ن�ج��م ��س�ل�م��ان خ��ان وجم�م��وع��ة م��ن �أهم
جن�م��ات اال�ستعرا�ض يف ال�سينما الهندية على
م���س��رح ق��اع��ة م��رك��ز دب ��ي ل�ل�م�ع��ار���ض يف �إك�سبو
 2020دبي� ،ضمن جولة الفيلم اجلديد "دا-
باجن" .و�أب �ه��رت النجمات �ساجي موجنريكار،
و�سوناك�شي �سينها ،ودي�شا باتاين ،وبوجا هيجدي
احل�ضور بت�شكيلة من الفقرات الراق�صة الرائعة
م��ن �أف�ل��ام ه�ن��دي��ة � �ش �ه�يرة .و� �ش��ارك جمموعة
ك�ب�يرة م��ن راق���ص��ي وراق �� �ص��ات اال��س�ت�ع��را���ض يف
�أداء الرق�صات .وت�ألق ب�شكل خا�ص كل من �أيو�ش
�شارما وغورو راندهوا وكمال خان وماني�ش بول،
الذين قدموا �أغانٍ خمتارة من �أفالمهم.
ولكن �سلمان خ��ان ال��ذي يعرف بلقب "�سلطان
بوليوود" ا�ستحوذ على االهتمام كامال ،ف�أ�سر
قلوب اجلمهور بتفاعله املحبب و�أغنيات من �أهم
�أفالمه ،وبينها �سل�سلة "دا-بانغ".
وقال �سلمان خان ،متحدثا بعد العر�ض الرائع:
"لقد ك��ان تفاعل اجلمهور م��ذه�لا .ك��ان هذا
العر�ض "دا-بانغ" �أف�ضل من ال�سابق ،و�سيكون
ال �ع��ر���ض ال� �ت ��ايل �أف �� �ض��ل م ��ن ه� ��ذه الن�سخة.
عر�ض"دا-بانغ" ي�صبح �أف�ضل يف كل مرة.
و�أ�ضاف�" :إك�سبو  2020دبي مذهل ،وقد �أحتاج
�إىل ع��ام ك��ام��ل ل��ر�ؤي �ت��ه ب�شكل ك��ام��ل� .إن دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة هي ال��دول��ة الوحيدة

قدم املغني ،وكاتب الأغاين ،واملنتج
املو�سيقي تياجو ه��والن��دا ،عر�ضا
�أيقونيا مع كال�سيكيات برازيلية
�شهرية على م�سرح دبي ميلينيوم
يف �إك�سبو  2020دبي
وم��زج ه��والن��دا مع فرقته امل�ؤلفة
م��ن �أرب �ع��ة مو�سيقيني ،مو�سيقى
ال �ب��و� �س��ا ن ��وف ��ا -وه� � ��و من ��ط من
امل��و��س�ي�ق��ى ال���ش�ع�ب�ي��ة الربازيلية
ظ� �ه ��رت يف ن �ه��اي��ة ع � ��ام 1950
وبداية عام  ،1960مع مو�سيقى
اجل ��از امل�ف�ع�م��ة ب��احل�ي��وي��ة �صانعا
"مو�سيقى من القلب" ،كما وعد
مقدم احلفل.
ومت تر�شيح ه��والن��دا  38 -عاما
م ��ن ري� ��و دي ج ��ان �ي�رو -جلوائز
الغرامي الالتينية يف عام 2021
يف ف�ئ��ة �أف���ض��ل �أل �ب��وم للمو�سيقى
ال���ش�ع�ب�ي��ة ال�ب�رازي �ل �ي��ة ،ويف �أول
عر�ض له يف ال�شرق الأو�سط ،قدم
العديد من الأغ��اين الكال�سيكية
وال�شعبية للعديد م��ن الفنانني
الربازيليني.

ال �ت��ي ميكنها تنظيم ح��دث ك �ه��ذا يف م�ث��ل هذه
الفرتة الزمنية الق�صرية".
و�أ�ضافت �سوناك�شي �سينها" :قدمنا ج��والت "دا
بانغ" يف جميع �أنحاء العامل ،ولكن الأداء يف �إك�سبو
 2020دبي كان جتربة خمتلفة .كان الإقبال
مذهال ،وتفاعل اجلمهور مفعم باحليوية .عادة
م��ا ت �ك��ون ج��والت�ن��ا يف م�لاع��ب ب�ح���ض��ور ح�شود
كبرية جدا ،ولكن هنا "يف ال�ساحة" كان العر�ض
�أك�ثر حيوية ،وكنت �أ�شعر بالطاقة املنبعثة من
تفاعل اجلمهور ،م��ا �ساعدين على الأداء بهذه
ال�صورة".
وك��ان��ت ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي ت�شارك فيها
دي�شا باتاين وبوجا هيجدي يف عر�ض "دا-بانغ".

واق��رت بوجا هيجدي ب�أنها كانت متوترة قبل
العر�ض وق��ال��ت" :قدمت �أ�سماء كبرية يف عامل
الفن عرو�ضا يف �إك�سبو  2020دبي ،و�إنه ل�شرف
كبري يل �أن �أكون هنا".
و�أبدت كل من دي�شا باتاين ،و�ساجي موجنريكار،
وب��وج��ا هيجدي ،رغبتهن يف ال�ع��ودة �إىل �إك�سبو
 2020دبي ،لال�ستمتاع بفعاليات هذا احلدث
املذهل قبل انتهائه.
وجاءت ت�سمية جولة "دا-بانغ" على ا�سم الفيلم
ال ��ذي ح�م��ل ه��ذا اال� �س��م يف ع��ام  .2010وهذه
امل��رة الثانية التي تقام فيها مثل ه��ذه الفعالية
الكبرية يف دبي ،لتكون بذلك املدينة الأوىل التي
ت�ست�ضيفها مرتني.
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يحتوي دخان التبغ على مواد م�سرطنة ،وهي مواد
كيميائية ميكنها الت�سبب يف الإ�صابة بال�سرطان.
وق��د ي ��ؤدي ا�ستن�شاق دخ��ان التبغ غري املبا�شر
�أي�ضا �إىل الإ�صابة ب�سرطانات يف الرئتني والفم
والأنف.
ومع ذلك ،ف�إن التدخني ال�سلبي ال ي�شكل خطورة
على النا�س فح�سب ،بل �إنه ي�شكل �أي�ضا خطورة
على احليوانات الأليفة.

Monday

23

ي�شكل خطورة على كل من حوله

�آثار جانبية للتدخني ال�سلبي رمبا ال يعرفها اجلميع

وحققت درا�سة جديدة من قبل  ،MISTوهي
�شركة بريطانية تتعامل يف ال�سجائر الإلكرتونية
وبدائل التبغ الأخرى ،يف املخاطر التي ميكن �أن
يحدثها التدخني ال�سلبي ،ووجدت �أن العي�ش يف
منزل به مدخن يعر�ض الكالب والقطط وخا�صة
الطيور خلطر الإ��ص��اب��ة بالعديد م��ن امل�شكالت

ال�صحية.
وت�ع��اين ال�ك�لاب املعر�ضة للتدخني ال�سلبي من
ال�ت�ه��اب��ات ال�ع�ين واحل���س��ا��س�ي��ة وم���ش��اك��ل اجلهاز
التنف�سي ،مبا يف ذلك �سرطان الرئة ،فيما تواجه
القطط التي تعي�ش يف منازل املدخنني زي��ادة يف
خماطر الإ�صابة بنوع عدواين من �سرطان الفم.

والطيور ح�سا�سة للغاية لتلوث الهواء وخا�صة
دخ��ان التبغ .وميكنهم بالتايل تطوير تغيريات
يف جهازهم التنف�سي مماثلة لتلك التي تظهر
عند الأطفال املعر�ضني لدخان التبغ .وميكنها �أن
ت�صاب بتهيج اجليوب الأنفية ،وااللتهاب الرئوي،
واحل�سا�سية ،و�سرطان الرئة وم�شاكل قلبية .
وت��و��ض��ح ال��درا� �س��ة �أن ال�ت��دخ�ين ال�سلبي ي�ؤذي
احليوانات الأليفة ،حيث �أنه مثل الأطفال متاما،
تق�ضي الكالب والقطط الكثري من الوقت على
الأر�ض �أو بالقرب منها ،وهو املكان الذي ترتاكم
فيه بقايا التدخني ،ول�سوء احلظ ،ال تغطي املواد
امل�سرطنة اجلدران والأ�سطح فح�سب ،بل ت�سقط
�أي�ضا على فراء حيواناتك الأليفة.
وق� ��ال امل ��ؤ� �س ����س وال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�شركة
 ،MISTفريد كا�سمان" :انطالقا من بيانات
امل �� �س��ح ،ه �ن ��اك ن �ق ����ص وا�� �ض ��ح يف ال ��وع ��ي بهذه
الق�ضية .نريد م�شاركة النتائج حتى نتمكن من
ت�شجيع النا�س على التخل�ص من ال�سجائر يف عام
 ،2022ومعرفة املزيد عن ال�ضرر الذي ي�سببه
دخان التبغ لي�س فقط لأنف�سنا ،ولكن حليواناتنا
الأليفة".
ووق� ��ع دم ��ج ب�ع����ض الإح �� �ص��ائ �ي��ات ال �ت��ي جمعت

بوا�سطة  MISTمع ا�ستطالعات �أخرى لإنتاج
ت�ق��دي��رات ل�ع��دد احل �ي��وان��ات الأل�ي�ف��ة امل �ت ��أث��رة يف
جميع �أنحاء البالد.
و�أف��اد مكتب الإح���ص��اء الوطني �أن  6.9مليون
�شخ�ص يف اململكة املتحدة مدخنون ،و�أن 59%
من النا�س يف اململكة املتحدة ميتلكون حيوانات
�أليفة.
وبافرتا�ض �أن املدخنني من املرجح �أن ميتلكوا
ح �ي��وان��ات �أل �ي �ف��ة م �ث��ل �أي ��ش�خ����ص �آخ � ��ر ،ف� ��إن
الباحثني يقدرون �أن هناك ما يقارب  4ماليني
حيوان �أليف يف الأ�سر التي تدخن.
كما �سجل اال�ستطالع ما �إذا كان املدخنون على
ا�ستعداد للإقالع عن التدخني �إذا علموا �أنه ي�ضر
بحيواناتهم الأليفة.
وق ��ال ث�لاث��ة م��ن ك��ل خم�سة �إن �ه��م �سيحاولون
الإق�لاع عن التدخني ،وق��ال واح��د فقط من كل
خم�سة �إنهم �سي�ستمرون بغ�ض النظر.
وي�شري هذا �إىل �أن زيادة الوعي بال�ضرر الناجم
عن التدخني ال�سلبي ميكن �أن ي�شجع املزيد من
النا�س على الإقالع عن هذه العادة.
كما جمع اال�ستطالع بيانات عن ع��ادات الإنفاق
عند تدخني �أ�صحاب احليوانات الأليفة.

�أج��اب اثنان من كل خم�سة �أنهم ينفقون �أمواال
على ال�سجائر �أكرث من تلك التي ينفقونها على
حيوانهم الأليف كل �شهر.وي�شار �إىل �أن التدخني
ه��و ع��ام��ل خ�ط��ر ��ش��ائ��ع ل �ع��دد ك�ب�ير م��ن حاالت
التمثيل ال �غ��ذائ��ي .وت� ��زداد اح�ت�م��ال�ي��ة الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وم�ضاعفاتها،

مثل النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية ،ب�سبب
التدخني املنتظم.وميكن �أن يت�سبب دخان التبغ
غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��ر يف ع ��واق ��ب ��ص�ح�ي��ة مم��اث �ل��ة ،مع
حتذير مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض "ال يوجد
م�ستوى خال من املخاطر من التعر�ض للدخان
من جهة ثانية".

درا�سة حتدد مركبا طبيعيا يف النباتات قد ي�ساعد يف احلماية من مر�ض �ألزهامير
تو�صل باحثون �إىل �أن الـ ،Fencholوهو مركب طبيعي وفري يف بع�ض النباتات مبا يف ذلك الريحان ،ميكن �أن ي�ساعد يف حماية الدماغ من مر�ض �ألزهامير.واكت�شفت الدرا�سة اجلديدة التي
ُن�شرت يف جملة � ،Frontiers in Aging Neuroscienceآلية ا�ست�شعار مرتبطة مبيكروبيوم الأمعاء ت�شرح كيف يقلل الـ Fencholمن ال�سمية الع�صبية يف دماغ �ألزهامير.وت�شري الأدلة
النا�شئة �إىل �أن الأحما�ض الدهنية ق�صرية ال�سل�سلة ( ،)SCFAsوهي امل�ستقلبات التي تنتجها بكترييا الأمعاء املفيدة وامل�صدر الأ�سا�سي لتغذية خاليا القولون ،ت�ساهم يف �صحة الدماغ.
وغالبا ما تقل وفرة الأحما�ض الدهنية ق�صرية
ال�سل�سلة يف املر�ضى الأك�بر �سنا الذين يعانون
من �ضعف �إدراكي معتدل ومر�ض �ألزهامير ،وهو
ال�شكل الأك�ثر �شيوعا للخرف .وم��ع ذل��ك ،ف�إن
كيفية م�ساهمة ه��ذا االنخفا�ض يف الأحما�ض
ال��ده �ن �ي��ة ق �� �ص�يرة ال���س�ل���س�ل��ة يف ت �ط��ور مر�ض
�ألزهامير ما تزال غري معروفة �إىل حد كبري.
وميكن �أن ترتبط الأح�م��ا���ض الدهنية ق�صرية
ال�سل�سلة امل�شتقة من الأمعاء ،والتي تنتقل عرب
ال��دم �إىل الدماغ ،مب�ستقبل الأحما�ض الدهنية
احل� ��رة  ،)FFAR2( 2وه ��و ج� ��زيء �إ�شارة
اخللية يقع التعبري عنه يف خاليا الدماغ امل�سماة
اخلاليا الع�صبية.
وق��ال ال�ب��اح��ث الرئي�سي ه��اري��وم ي ��اداف� ،أ�ستاذ
ج��راح��ة الأع �� �ص��اب و�إ�� �ص�ل�اح ال ��دم ��اغ يف كلية
مر�ساين للطب بجامعة جنوب فلوريدا هيلث
( ،)USF Healthوالذي يدير مركز �أبحاث
امليكروبيوم باجلامعة" :درا�ستنا هي الأوىل التي
تكت�شف �أن حتفيز �آلية اال�ست�شعار FFAR2
بوا�سطة هذه امل�ستقلبات امليكروبية ()SCFAs
ميكن �أن تكون مفيدة يف حماية خاليا الدماغ
من الرتاكم ال�سام لربوتني �أميلويد بيتا ()Aβ
املرتبط مبر�ض �ألزهامير".
وعمل الدكتور ي��اداف وزمل�ا�ؤه على �شرح كيف
مي �ك��ن ل �ل �ت �ف��اع�لات ب�ي�ن م �ي �ك��روب �ي��وم الأم� �ع ��اء
وال��دم��اغ �أن ت�ؤثر على �صحة الدماغ والتدهور
املعريف املرتبط بالعمر.
وق��ال ال��دك�ت��ور ي ��اداف �إن ف��ري��ق البحث انطلق
يف ه��ذه ال��درا� �س��ة للك�شف ع��ن ال��وظ�ي�ف��ة "غري
املعروفة �سابقا للأحما�ض الدهنية احلرة  2يف
الدماغ.
و�أظهر الباحثون �أن تثبيط م�ستقبل الأحما�ض
الدهنية احل��رة ( 2وب��ال�ت��ايل منع ق��درت��ه على
ا�ست�شعار الأحما�ض الدهنية ق�صرية ال�سل�سلة
يف البيئة خارج اخللية الع�صبية ونقل الإ�شارات

داخل اخللية) ،ي�ساهم يف الرتاكم غري الطبيعي
ل�بروت�ين �أم�ي�ل��وي��د ب�ي�ت��ا ،ال ��ذي ي�سبب ال�سمية
الع�صبية املرتبطة مبر�ض �ألزهامير.
ثم �أج��رى الفريق فح�صا افرتا�ضيا على نطاق
وا�سع لأكرث من � 144ألف مركب طبيعي للعثور
على املر�شحني املحتملني الذين ميكنهم حماكاة
نف�س الت�أثري املفيد للجراثيم املنتجة للأحما�ض
الدهنية ق�صرية ال�سل�سلة يف تن�شيط �إ�شارات
م�ستقبل الأحما�ض الدهنية احلرة .2
و�أ�شار الدكتور ياداف �إىل �أن حتديد مركب طبيعي
ب��دي��ل ل�ل�أح�م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة ق���ص�يرة ال�سل�سلة
ال�ستهداف م�ستقبل الأحما�ض الدهنية احلرة
 2على اخلاليا الع�صبية على النحو الأمثل �أمر
مهم ،لأن اخلاليا يف الأمعاء والأع�ضاء الأخرى
ت�ستهلك معظم هذه امل�ستقلبات امليكروبية قبل
�أن ت�صل �إىل الدماغ من خالل الدورة الدموية.
من
وك ��ان الـ ،Fencholوه��و م��رك��ب م�شتق
امل �ج��اورة ،وال �ت��ي ت�ت�ح��ول يف ال�ن�ه��اي��ة �أي���ض��ا �إىل فعليا على �آليتني مرتبطتني بال�شيخوخة وحتلل
الربوتني� .إنه يقلل من تكوين اخلاليا الع�صبية
ال �ن �ب��ات��ات ي�ع�ط��ي ال��ري �ح��ان رائ �ح �ت��ه العطرية ،خاليا زومبي �ضارة �أو متوت.
الأف���ض��ل يف االرت �ب��اط باملوقع الن�شط مل�ستقبل وقال الدكتور ياداف" :ي�ؤثر مر ّكب  Fencholال��زوم�ب��ي ن�صف امل�ي�ت��ة وي��زي��د �أي���ض��ا م��ن حتلل
الأحما�ض الدهنية احلرة لتحفيز �إ�شاراته.
و�أثبتت التجارب الإ�ضافية �أن الـFenchol
قلل ب�شكل كبري من تراكم بروتني �أميلويد بيتا
الزائد وموت اخلاليا الع�صبية عن طريق حتفيز
�إ� �ش��ارات م�ستقبل الأح�م��ا���ض الدهنية احل��رة 2
( ،)FFAR2وهي �آلية ا�ست�شعار امليكروبيوم.
وعندما فح�ص الباحثون عن كثب كيفية تعديل
الـ Fencholلل�سمية الع�صبية التي ي�سببها
بروتني �أميلويد بيتا ،وجدوا �أن املركب يقلل من
اخلاليا الع�صبية ال�شائخة ،واملعروفة �أي�ضا با�سم
خاليا "الزومبي" ،والتي توجد ب�شكل �شائع يف
الدماغ مع �أمرا�ض �ألزهامير.
وتتوقف خاليا الزومبي عن التكاثر ومتوت موتا
بطيئا .ويف ال��وق��ت نف�سه ،ت�تراك��م يف الأع�ضاء
املري�ضة ،وتخلق بيئة التهابية ��ض��ارة ،وتر�سل
�إ��ش��ارات الإج�ه��اد �أو امل��وت �إىل اخلاليا ال�سليمة

(غري وظيفي) لربوتني �أميلويد بيتا ،بحيث يتم يف �صل�صة ال�سباغيتي �أو �أي ��ش��يء �آخ��ر ت�أكله
للم�ساعدة يف جتنب اخل��رف ،هناك حاجة �إىل
�إزالة الربوتني من الدماغ ب�شكل �أ�سرع".
وقبل البدء يف �إلقاء الكثري من الريحان الإ�ضايف مزيد من البحث ،مبا يف ذلك يف الب�شر.
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/3196
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه � :سهيل كاراكوت مويدو .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )29,892.25دره��م نتيجة
الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذل��ك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم
( / 28330خ�صو�صي  /J/دب��ي) م��ن ن��وع (ني�سان تيدا _ هات�شباك) موديل
( _ )2015لون (ابي�ض ل�ؤل�ؤي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

Khorfakkan Federal Court of Appeal
Date 28/ 2/ 2022 Issue No : 13480

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

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 eightythree 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
Date 28/ 2/ 2022 Issue No : 13480

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كومباكت
للو�ساطة الريا�ضية
رخ�صة رقم CN 3925599:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة 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�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هابين�س
بو�شن كافيه
رخ�صة رقم CN 3942139:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
�شذى الورد لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 4334479:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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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 CourtOffice 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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين
اليت بل�س لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 4044744:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا هوم
برجر رخ�صة رقم CN 1119352:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد را�شد ح�سن حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل احمد �سعيد ح�سن الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فرونت
الين لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 4044748:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زينرت
للت�صميم والديكور
رخ�صة رقم CN 2684636:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوم
الغيداء لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 3749455:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بازلز
للرتفية
رخ�صة رقم CN 1882445:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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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 : SharjahIndustrial 4- Telephone No. 0522307882
We inform you that the plaintiff Emirates Cab LLC. has filed the abovementioned 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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انديد
لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 4044754:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرتا
موفري�س للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2752565:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تيكنو اك�سبريت لالعمال
االلكرتوميكانيكيه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3803266:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /تيكنو اك�سبريت لالعمال االلكرتوميكانيكيه ذ.م.م
TECHNO EXPERT ELECTROMECHANICAL WORKS L.L.C

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

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

�إعالن ت�صفية �شركة

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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Date 28/ 2/ 2022 Issue No : 13480

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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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
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:هامن �صربي للمنا�سبات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2870851 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/2/22:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205007878:
تاريخ التعديل2022/2/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الدراقة
لتجارة مالب�س االطفال اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 1148982:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70349

املو�ضوع :الأ�سماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو /احمد عبداهلل حممد
الرموم ال�شحي  ،تقدم بطلب تغيري م�سمى ال�شهرة من (الرموم)
اىل (املرموم) ال�سمه و�أ�سماء �أ�شقائه (حممد وامنه و�سعيد ومنى
وف��اط�م��ة) لتكون �أ��س�م��ا�ؤه��م بعد التغيري /اح�م��د وحم�م��د وامنه
و�سعيد ومنى وفاطمة  ،ابناء  /عبداهلل حممد املرموم ال�شحي ،
وان من له م�صلحة يف االعرتا�ض على ذلك ان يتقدم خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�شهادات والتوثيقات يف
حمكمة را�س اخليمة االبتدائية.
قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052133
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :ح�سن �إبراهيم م�صطفى احلمادي  ،اجلن�سية �إمارات
�إىل الطرف الثاين  :ندمي ح�سني حممد يون�س  -اجلن�سية  :باك�ستاين
باال�سم التجاري (كهرباء االمري لل�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (ت�صليح كهرباء ال�سيارات) واملرخ�ص
من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  240096ال�صادرة
بتاريخ  1981/12/28يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052105
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :كاراييل حممد كي بي مامو  ،اجلن�سية  :الهند
�إىل الطرف الثاين � :سراج كيزاكي فيتيل كونهامد  -اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (مطعم فريج اخلور) ن�شاط الرخ�صة (مطعم) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم 623470
ال�صادرة بتاريخ 2012/6/28
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049134
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :زهره بنت �سيف بن حمد النعمانية  -اجلن�سية  :عمانية
�إىل الطرف الثاين  :عائ�شة �سرور حممد اخلالدي  ،اجلن�سية � :إماراتية
باال�سم التجاري (التقنية املبتكرة لتبديل الإطارات وزيوت ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تبديل
وا�صالح االطارات  ،تبديل زيوت املركبات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان -
ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  750318ال�صادرة بتاريخ 2017/1/11
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سليمان يو�سف احمد �سليمان الرياي�سه
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0000375ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رامي علي حممد الطقاطقة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0005333مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جابر ابراهيم ن�صيب ب�شري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004155مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�صطفى حممد الغفرى
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0000790أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه � :سليمان يو�سف احمد �سليمان الرياي�سه
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ح�سن ال�سيد ابراهيم ال�سيد علي املو�سوي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :رامي علي حممد الطقاطقة
العنوان  :ال�شارقة املجاز  3حي املجاز جممع الفردان �شارع الكورني�ش البحرية  211Aرقم املجمع هاتف
0529529256
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ينال مروان عي�سى مقابله اجلن�سية اردين  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 132681.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :جابر ابراهيم ن�صيب ب�شري  -العنوان  :ال�شارقة النا�صرية الهاتف املتحرك :
0501233191/0545467003/0526661839/0507514104
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد خالد بالل حممد كمال با�شا  ،اجلن�سية بنجالد�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 10300
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :م�صطفى حممد الغفري
العنوان  :ال�شارقة  -اخلزامية الهاتف 0506316154 - 0505390032 - 0506365444 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ح�سن حممد حمدان الزعابي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 40.000
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13480بتاريخ 2022/2/28
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اعالن بالن�شر
 10116/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت  -ذ م م  -جمهول حمل
االقامة مبا ان الطالب التنفيذ/طائر النور�س (ات�ش يف ايه �سي) لل�صناعة (�ش
ذ م م) قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )272144.87دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0000275مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :طريق امل�ستقبل ال�ستقدام االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد �سعيد علي بورقييه اخلاطري  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 16592.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000117مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ظهري اقبال بيك مريزا ظفر
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -مويلح � -شارع مليحة  -حمل رقم  2 + 1ملك
را�شد عبداهلل عمران ال�شام�سي  -هاتف رقم 00971568524909
بناء على طلب املدعي  :ح�سن عبداهلل حممد الرئي�س
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/25م.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة النخبة ملقاوالت البناء ذ م م
فادي هارون حممد بركات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0000289جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شركة النخبة ملقاوالت البناء  -ذ م م  -العنوان  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة منطقة
املجاز خلف �شارع كورني�ش البحرية برج الهالل �شقة رقم  1003طابق رقم  10هاتف 0527888834
فادي هارون حممد بركات  -العنوان  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة منطقة املجاز خلف �شارع كورني�ش
البحرية برج الهالل �شقة رقم  1003طابق رقم  10هاتف  0527888834حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم
املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ دبي بال�سرت دراي مك�س  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  108018.0لذلك انت مكلف بتنفيذ ما
جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة
تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف
حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13480بتاريخ 2022/2/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  26/2022/38جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف  :دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�ضوع الدعوى  :بالزام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ  47.633.14 /ال��ف دوالر امريكي (�سبعة وارب�ع��ون الفا
و�ستمائة وثالثة وثالثون دوالر و � 14سنت) او ما يعادله بالدرهم الإماراتي  174,932.71درهم (مائة واربعة و�سبعون
دره��م وت�سعمائة و�إث �ن��ان وث�لاث��ون دره�م��ا وواح ��د و�سبعون فل�سا) وال�ف��وائ��د القانونية امل�ستحقة م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق يف
 2021/8/11وحتى متام ال�سداد بواقع � %5سنويا
املدعي  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى ميديا
وان تاور � -شقة  - 27وميثله � :أ�سامة ح�سن عثمان دبلوك املطلوب �إعالنه  - 1 :حممد ر�ضوان عرب عقايل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/2/2يف الدعوى املذكورة �أع�لاه ل�صالح /
اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  47,633.14دوالر امريكي
او ما يعادله بالدرهم الإم��ارات  ،والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/8/25وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70392

حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية
�إعالن بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم  KHCAPCICIVS2022 /0000002مدين خورفكان

�إىل امل�ست�أنف �ضده الثاين (اخل�صم املدخل) � /شركة فوين دوت نت لتداول الأ�سهم
نعلمكم ب�أن اال�ستئناف املقدم مـن امل�ست�أنف  /حممد را�شد حممد املزروعي
ب�ش�أن احلكم ال�صادر يف الدعـوى رقم  299/2021مدين جزئي خورفكان.
قد حتدد لنظره جل�سة يوم الأربعاء املوافق  02/03/2022ال�ساعة العا�شرة
�صباحا مبقر حمكمة خ��ورف�ك��ان االحت��ادي��ة اال�ستئنافية .ل��ذا ف�أنتم مكلفون
باحل�ضور �أو من ميثلكم قانونا ويف حالة غيابكم ف��إن املحكمة �ستبا�شر نظر
اال�ستئناف وفقا لأحكام القانـون.
امل�ست�شار �أحمد حممد الظنحاين

رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70197

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIPOR2021 / 0006319جتاري (جزئي)

اىل املدعي عليه  :مطعم اليمن ال�سعيد للمندى واملظبي عبدامللك عبده علي اليو�سفى
ميني اجلن�سية نعلمكم بان املدعي عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية � -ش ذ م م
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليهما بدفع مبلغ  39954.67درهم ت�سعة وثالثني الفا وت�سعمائة واربعة
وخم�سني درهما و�سبعة و�ستني فل�سا للمدعية والفائدة الت�أخريية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمتها بالر�سوم
وامل�صاريف.
حرر بتاريخ  - 2022/1/25حرر بوا�سطة املواظف.
مركز �سعادة املتعاملني

وزارة العدل

70522

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004399مدين (جزئي)

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

�إىل  :املحكوم عليه  /دافيد اموبي جنوروب  -العنوان 9300184 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/1/25قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /اجرة ال�شارقة التايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
�أوال  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي �إىل املدعية مبلغ  25,330.83درهم فقط خم�سة
وع�شرون الفا وثالثمائة وثالثون درهما وثالثة وثمانون فل�سا مع الفائدة بواقع %4
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على �أال تزيد عن �أ�صل املبلغ املق�ضى به.
ثانيا  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000551مدين (جزئي)

�إعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 1613/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل املدعي عليه  :الئق داد �شري دار
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 4هاتف رقم 0522307882
نعلمكم �أن املدعية  :اجرة الإمارات  -ذ م م قد اقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي
� :أوال  :نلتم�س ت�سجيل الدعوى .ثانيا  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ 6477
درهم قيمة املخالفات املرورية واحلوادث التي ارتكبها .ثالثا  :الزام املدعي عليه تقابال بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/1أمام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/2/17م.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة جلف تكنيكال كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ابنو�س ل�صناعة االثاث والديكور �ش.ذ.م.م
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات -1قطعة االر���ض رقم
 - 368املنطقة ور�سان الرابعة  -رقم البلدية  642-0و�ضع العقار  -ملك حر  -2الوحدة رقم 207
 املنطقة ور�سان الرابعه  -رقم االر�ض  - 1260رقم البلدية  - 681-150ا�سم املبنى PARK - CORNERوفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )291828.42درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6001/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية
70522

الإمارات للمزادات  -ذ م م

الإمارات للمزادات  -ذ م م

حماكم دبي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم ( 87ل�سنة )2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
مقدم الطلب  /حممد �إبراهيم حممد عبداهلل
املتوفى � /إبراهيم حممد عبداهلل زرعوين
تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع بانه �سينعقد مزاد علني على موقع
الإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني املوافق
 ،2022/3/7وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار رقم �/783أ ملك مبنطقة �شرقان ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  1,740,000درهم (مليون و�سبعمائة
و�أربعون الف درهم).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا اياه
مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على الأقل.

الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم ( 216ل�سنة )2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
مقدم الطلب  /علي بن احمد بن جالل البلو�شي
املتوفى � /أحمد بن جالل بن حمتاج البلو�شي
تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع بانه �سينعقد مزاد علني على موقع
الإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني املوافق
 ،2022/3/7وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار  :رقم  455ملك ح�صة واحدة من ح�صتني مبنطقة بوطينة ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني 116,250
درهم لأعلى عطاء (مائة و�ستة ع�شر الف ومائتان وخم�سون درهم).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا اياه
مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على الأقل.

حمكمة التنفيذ

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2362امر اداء ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 392995درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سرندربال �سينغ �سهاين
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -نايف  -دبي  -مبنى حمل رقم  37-36ملك حممد علي
املطلوب �إعالنه  - 1 :فريد طيب قا�سمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
ر� �س��وم خلزينة
 392995درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بالإ�ضافة اىل مبلغ
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13480بتاريخ 2022/2/28
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم  7457/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى  2021/4446امر اداء بالزام املنفذ �ضدهم ب�سداد مبلغ وقدره 42714194
درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأبراج  -مبنى 014
 الطابق  - 14مكاين 2563786091املطلوب �إعالنهم  -1 :میمونه ح�سن دروی�ش �صفته :منفذ �ضده
 -3طالب ح�سن دوری�ش �صفته :منفذ �ضده 		
 -2تيكنوفا اند�سرتیز �ش ذ م م �صفته :منفذ �ضده
 -5ايليجانت لل�صناعات (�ش ذ م م) فرع �صفته :منفذ �ضده
 -4ح�سن میاه �سلیمان دروی�ش �صفته :منفذ �ضده
نعلنكم بانه مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقارات و�أرا�ضي عائدة لكم (� - 1أر�ض رقم  1710ف�ضاء  -منطقة
وادي ال�صفا � - 2 / 2أر�ض رقم  1372مبنية  -دبي  -منطقة الو�صل � -3 /أر�ض رقم  1370مبنية  -دبي  -منطقة الو�صل /
� - 4أر�ض رقم  58ف�ضاء � -سيح �شعیب � -5 /أر�ض رقم  311ف�ضاء  -منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد � -6 /أر�ض رقم
 99ف�ضاء  -دبي  -مدينة املطار � - 7 /أر�ض رقم  - 319منطقة جممع دبي للإ�ستثمار  - 8 / 2الوحدة رقم  - 601مبنى برج
فيوز بوديوم  -الأر���ض رقم  - 9 /202الوحدة رقم  - 164Lمبنی برج فیوز بوديوم  -الأر���ض رقم  -10 / 202الوحدة رقم
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإ�ستئنافية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCICIVS2022 /0000086مدين

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003909مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :جورميندر �سينغ جوجا �سيمغ
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ا ل�شيخ �سامل بن �سلطان
القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23م.

�إىل املدعي عليه  :الذهب لتوريد االيدي العاملة
جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :عجمان  -ليوارة  -خلف بلدية عجمان -هاتف رقم
� - 0569115324 - 0569115342 - 0563617062 :ص ب 2242 :
 رقم مكاين 4376410986انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم
الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/10م.
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يف معر�ض م�سقط الدويل للكتاب ..

«من�شورات القا�سمي» تقدم جديد م�ؤلفات ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
زوار املعر�ض يتزاحمون القتناء كتاب «تاريخ اليعاربة يف عمان 1623م  1747-م»

•• ال�شارقة – د.حممود علياء

ت�شارك “من�شورات القا�سمي” يف معر�ض م�سقط
ال ��دويل للكتاب يف دورت ��ه ال �ـ ـ 26ل�ع��ام ،2022
مب��رك��ز ع �م��ان ال � ��دويل ل �ل �م ��ؤمت��رات و املعار�ض
وال ��ذي ي�ق��ام خ�لال ال�ف�ترة م��ن  24ف�براي��ر �إىل
 5مار�س  ،2022حيث تقدم الدار نخبة جديدة
م��ن م ��ؤل �ف��ات � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة  ،ل��زوار املعر�ض ،لت�ضيف للمكتبة
الإماراتية والعربية منتجاً وحمتوى فكرياً غنياً
ب�ين ال���س��رد وال �ت��اري��خ وال�ف�ك��ر واحل � ��وار ،ويزخر
بالتنوع من الكتب والروائع ،التي يقدمها �سموه
�سنوياً ،ويحر�ص على �أن تكون حا�ضراً يف معار�ض
الكتب العربية .

وكان زوار املعر�ض قد توافدوا نحو جناح املن�شورات
يف وقت مبكر من االفتتاح ال�ستغالل فر�صة اقتناء
�أح ��دث م��ؤل�ف��ات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي “ ت��اري��خ ال �ي �ع��ارب��ة يف عمان
1623م  1747-م” بعد �أن قدمت املن�شورات
ع��ر���ض خ��ا���ص بالتخفي�ضات ل�ل�ك��ات��ب للجمهور
العماين خا�صة و�أن الكتاب يبحث يف قيام دولة
ال�ي�ع��ارب��ة يف ع��ام 1624م وال ��ذي �شكلت حتوال
وا��ض�ح��ا يف ت��اري��خ ع�م��ان احل��دي��ث� ،إذا �أن قيامها
جاء يف �أعقاب �سقوط دولة النباهة التي ات�صفت
يف مراحلها الأخ�ي�رة بعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالج �ت �م��اع��ي ال ��ذي ك ��ان �سببا رئ�ي���س�ي��ا للتفكك
واالنق�سام وانعدام العمل امل�شرتك من اجل حتقيق
الوحدة الوطنية .فكان من ال�ضروري والأمر على
هذا احل��ال �أن ت�شهد عمان بداية مرحلة جديدة

من الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي من �أجل �إعادة
الوحدة وبناء الدولة.
فتهيـ�أ ذل��ك م��ع ظهور دول��ة اليعاربة التي امتد
نفوذها �إىل �سواحل �شرقي �أفريقيا وا�ستطاعت من
خالله �أن ت�ساهم يف ن�شر الإ�سالم واللغة العربية
يف تلك املناطق .وعلى الرغم من ذل��ك ف��ان قيام
دولة اليعاربة تزامن مع وجود الربتغاليني على
�أرا��ض��ي عمان و�سواحلها ،وان كانت ه��ذه املرحلة
قد بد�أت ت�شهد حتوال �أ�ضعف النفوذ الربتغايل يف
املنطقة العربية ب�شكل عام وعمان ب�شكل خا�ص ،
فقيام دولة اليعاربة كقوة �سيا�سية م�ؤثرة يف طبيعة
الأح��داث ال�سائدة �آن��ذاك وقدرتها على املواجهة
م��ع الربتغاليني .وك��ذل��ك مناف�سة اال�ستعمارية
الأوروب� �ي ��ة م�ث��ل الإجن �ل �ي��ز وال�ه��ول�ن��دي�ين الذين
ق��ام��وا بت�أ�سي�س ��ش��رك��ات اق�ت���ص��ادي��ة ا�ستعمارية

متناف�سة ،مثل �شركة الهند ال�شرقية الإجنليزية
1600م ،و�شركة الهند ال�شرقية الهولندية يف
عام 1602م ،و�شركة الهند ال�شرقية الفرن�سية
 ، 1664ثم خ�ضوع الربتغال لل�سيطرة الإ�سبانية
خالل ال�سنوات 1640-1580م.
ك��ذل��ك �ستقدم “من�شورات القا�سمي” امل�ؤلفات
التي تخ�ص تاريخ عمان وال�شخ�صيات التي حكمت
البالد  ،والعالقات العمانية الإماراتية تاريخيا
وحديثا  ،وب�أ�سعار خمف�ضة للإ�سهام باقتنائها
والتعرف على هذا التاريخ الذي �سعى من خالله
�صاحب ال�سمو �أن يقدم قراءة تاريخية حديثة .
بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك �ستعر�ض جميع م�ؤلفات
ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي ،ومنها روايته
التاريخية “ ر�أ���س الأم�ير مقرن” ،وفيه ي�ضيف
ال�ب��اح��ث وامل � ��ؤرخ �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�شارقة

مل��و��س��وع�ت��ه ال�ب�ح�ث�ي��ة يف تق�صي �أح � ��داث التاريخ
العربي والإ��س�لام��ي للقارئ بلغة �سردية �سل�سلة
و�شخ�صيات لعبت دوراً م�ه�م�اً يف تفا�صيل هذا
ال�ت��اري��خ ع��رب�اً وف��رجن��ة ،وك�ت��اب “حكم قراقو�ش
مباحث يف حكم التاريخ” ،وهي حكاية �أخرى من
ال�سرد يف عمق ال�ت��اري��خ حيث ي��أت��ي جديد امل�ؤرخ
ال �ب��اح��ث ب �ن �م��وذج ح�ك��ائ��ي مم�ت��ع ليك�شف القناع
ع��ن ك �ث�ير م��ن ال��زي��ف ال� ��ذي �أح � ��اط بقراقو�ش
ال��ذي تناولته الأل���س��ن العربية ب��اف�تراء ،وذكره
املتحدثون بق�ص�ص الغواية والتندر والنيل منه
م��ع �أن �شخ�صية ق��راق��و���ش يف � �ص��ورت�ين �صورة
تاريخية �صادقة و�صورة روائية �صو ّرها ع��دو له
م��ن مناف�سيه ،والعجيب �أن الق�صة التاريخية
احلقيقية طم�ست ون�سيت واخليالية بقيت وخلدت
فال يذكر قراقو�ش �إال ذكر النا�س هذه احلكايات

العجيبة وه��ذه الأحكام الغريبة التي ن�سبت �إليه
وافرتيت عليه .
كما ت�ضم م�ؤلفات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
كتاب“ :نظم الفوائد يف �سرية ابن ماجد” ،وهو
ي�شكل ا��س�ت�ك�م��ا ًال ملنهج ��س�م��وه البحثي يف قراءة
ت�صحيح التاريخ العربي والإ�سالمي ،و�إزالة الكثري
من ال�شوائب التي �أحلقها به بع�ض املغر�ضني من
ال�ب��اح�ث�ين الأج��ان��ب خ��ا��ص��ة ف�ي�م��ا يتعلق ب�سرية
البحار العربي �أحمد بن ماجد الذي ُظلم كثرياً يف
كتب ال�سري الغربية بالتهمة امل�سنودة �إليه ب�أنه هو
الذي �أر�شد فا�سكو دي غاما من ال�ساحل ال�شرقي
الأفريقي �إىل الهند.
كما �سيكون لإ�صداراتها ال�سابقة ح�ضورا متميزا
يف كافة املجاالت الروائية والتاريخية والبحثية ،
كذلك يف ال�شعر والق�صة وامل�سرح والعلوم كافة .

بحث اجلانبان خالل اللقاء عدد ًا من الق�ضايا املرتبطة ب�صناعة الن�شر

هيئة ال�شارقة للكتاب ت�ستقبل وفد ًا من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة
للكتاب ،يف مق ّر الهيئة ،وفداً من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
عن والية نيويورك� ،ضم ك ً
ال من ال�سيناتور غو�ستافو ريفريا،
وال�سيناتور كيفن توما�س ،وال�سيناتور جيم�س �سكوفي�س ،حيث
بحثوا �سبل التعاون امل�شرتك بني الهيئة واجلهات وامل�ؤ�س�سات
املعنية بال�ش�ؤون الثقافية يف الواليات املتحدة.
وناق�ش اجل��ان�ب��ان خ�لال ال� ّل�ق��اء ع��دداً م��ن الق�ضايا املرتبطة
ب�صناعة ال�ن���ش��ر ،وت�ط��وي��ر امل�ك�ت�ب��ات ،وت�ع��زي��ز ح�ج��م م�شاركة
ال�شارقة يف احلراك الثقايف العربي ب�أمريكا� ،إ�ضافة �إىل تطوير
�آليات ت�ساعد امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية والأمريكية على فتح
قنوات توا�صل جديدة وا�ستحداث �آليات عمل م�شرتك تخدم
ح�ضور الأدب والفن والفكر العربي يف �أمريكا.
واطلع الوفد خالل الزيارة على اخلدمات التي تقدمها “هيئة
ال�شارقة للكتاب” وم�شروعاتها الداعمة ل�صناعة الن�شر ،كما زار
الوفد “املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر” ،واطلعوا على
االمتيازات التي تقدمها للم�ستثمرين� ،إ�ضافة �إىل اطالعهم
على املهرجانات واملحافل التي تقيمها الهيئة ،وخا�صة جتربة
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،ومهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل ،واملعار�ض الفنية املرافقة له املتخ�ص�صة بر�سوم كتب
الأطفال.
ورحب �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة
للكتاب ،بالوفد الأم��ري�ك��ي ،و�أك��د �أن الهيئة تنطلق من ر�ؤية
متينة كر�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،ت�ؤمن فيها ب�أثر
التوا�صل والتعاون املثمر بني جتارب بلدان وثقافات العام ،لهذا
تفتح الهيئة �أبوابها لتبادل اخلربات والتجارب العاملية الرائدة
يف كافة القطاعات املرتبطة ب��الإب��داع ،م�شرياً �إىل �أن �أمريكا
لها جتربة مميزة يف ت�أ�سي�س �سوق عاملي م�ؤثر يف عامل الكتب،
وف��اع� ً
لا رئي�ساً يف عمليات التطوير التقني التي طالت كافة
قطاعات احلياة ،و�أهمها القطاعات املعرفية.
وق��ال ال�ع��ام��ري“ :نتطلع �أن يكون ه��ذا اللقاء ب��اب�اً ملزيد من
التعاون مع امل�ؤ�س�سات املعرفية الأمريكية ،للعمل على تعزيز
ح�ضور ال�شارقة يف احل��راك الثقايف العربي ب��أم��ري�ك��ا ،ودعم
دوّر املكتبات يف بناء جمتمع املعرفة وحتقيق التنمية ال�شاملة

وامل���س�ت��دام��ة ،فنحن ننظر �إىل ال�ك�ث�ير م��ن ال�ف��ر���ص املمكنة
لتطوير املكتبات حملياً وعاملياً خا�ص ًة يف ظل التطورات العلمية
ال�ه��ائ�ل��ة ،كما نفتح �أم ��ام ��س��وق ال�ك�ت��اب الأم��ري �ك��ي ،ال��ذي يعد
واح��داً من �أك�بر الأ��س��واق ،املجال مل�ضاعفة معدالت الرتجمة
بني الإجنليزية والعربية ،ون�سعى لرفع حجم ح�ضور الكتاب
العربي فيه ،ملا لذلك من انعكا�س مبا�شر و�إيجابي على احلراك
الثقايف والإبداعي يف املنطقة”.
و�أ�شار العامري خالل ال ّلقاء �إىل املكانة التي و�صل �إليها معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب بجهود �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة،
وذل��ك بح�صوله على لقب �أك�بر معر�ض للكتاب يف العامل ،يف
بيع و��ش��راء حقوق الن�شر لعام  ،2021وذل��ك خ�لال م�ؤمتر
النا�شرين ،الذي عقد قبيل �أعمال املعر�ض يف دورته الأربعني.
وعرب �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي عن والية نيويورك عن
�سعادتهم بزيارة ال�شارقة واالطالع على ما تتميز به من تطور
يف حركة الن�شر وخدمة املكتبات ،والنه�ضة التي ت�شهدها الإمارة
يف القطاعات الإب��داع�ي��ة واملعرفية ،واهتمامها برت�سيخ دور
الكتاب يف املجتمع ،و�أبدوا ر�ؤيتهم مل�ستقبل �صناعة الن�شر و�آفاق

تطويره يف ظل الت�سارع التكنولوجي الذي ي�شهده العامل .ويف
تعليقه على زيارتهم للإمارة� ،أ�شار ال�سيناتور غو�ستاف ريفريا
�إىل �أن ما ت�شهده ال�شارقة من ت�شجيع ورعاية للعلم واملعرفة،
ي�ؤ�س�س ل�شراكة وتعاون مثمر يف املجال املعريف والثقايف ،خا�ص ًة
مع اجلهود الكبرية التي يبذلها �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة،
يف ن�شر ثقافة القراءة وتر�سيخ دوره��ا يف مد ج�سور التوا�صل
بني ال�شعوب.من جهته ،قال ال�سيناتور كيف توما�س“ :مل�سنا
ر�ؤية بعيدة املدى لدى ال�شارقة يف ا�ست�شراف م�ستقبل الثقافة
وتر�سيخ ح�ضورها يف كافة مناحي احل�ي��اة ،وه��ذا يت�ضح من
خ�لال التزامها بنقل املعرفة واهتمامها مب�صادرها ،و�ضمان
و�صول الكتاب �إىل �أو�سع �شريحة يف املجتمع”.
ومن ناحيته� ،أكد ال�سيناتور جيم�س �سكوفي�س �أنه يتطلع �إىل
امل��زي��د م��ن ال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية م��ع �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،الفتاً �إىل �أن لقاءه مع م�س�ؤويل
الهيئة من �ش�أنه �أن يفتح �آف��اق تعاون م�ستقبلي بني ال�شارقة
وجم �م��وع��ات ع�م��ل �أم��ري�ك�ي��ة تتطلع �إىل ت��و��س�ي��ع �أع�م��ال�ه��ا يف
الإمارة.

( )15×15معر�ض يربز مواهب طالب زايد للثقافة الإ�سالمية
تنظم “ دار زايد للثقافة الإ�سالمية “ معر�ض
“ ”15×15يف بيت حممد بن خليفة مبدينة
العني
وذل ��ك �ضمن ا�سرتاتيجيتها اخل��ا��ص��ة بدمج

ال � �ط �ل�اب ودع� � ��م �أع� �م ��ال� �ه ��م وان �� �س �ج��ام��ا مع و ق��ال خليفة ع�ب��داهلل ال���س��اع��دي رئي�س ق�سم
ا�سرتاتيجية �أبوظبي الثقافية التي تهدف �إىل العالقات العامة و الإع�لام بالدار �إن املعر�ض
تر�سيخ مكانة الإم� ��اراة م��رك��زا رائ ��دا للثقافة ال��ذي انطلق م�ساء �أم�س و ي�ستمر ثالثة �أيام
مب�شاركة طالب من  9جن�سيات خمتلفة ي�أتي
والإبداع.

دع�م��ا لأع �م��ال ط�لاب ال ��دار م��ن خ�لال عر�ض وت�ع�ك����س ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح وال�ع�ي����ش امل�شرتك.و
لوحاتهم و �أعمالهم الفنية التي تربز املهارات �أو� �ض ��ح ال �� �س��اع��دي �أن امل �ع��ر���ض ي�ت���ض�م��ن 15
لوحة للخط العربي ب�أ�شكاله املختلفة و15
التي يتمتع بها الطالب،
وت� �ع�ب�ر ع� ��ن ال� �ت� ��راث ال� �ث� �ق ��ايف الإ� � �س �ل�ام� ��ي ،ل��وح��ة فنية تعك�س الثقافة الإ��س�لام�ي��ة منها

الت�شكيل باخليوط والر�سم لتربز املهــــــــــارات
التي يتمتع بها طـــــالب الـــــدار و املهتمــــــــون
بالثقافة الإ�سالمية و تعرب عن الرتاث الثقايف
الإ�سالمي.
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حتدثت النجمة هند �صربى عن م�سل�سلها (البحث عن عال) وعودتها لتقدمي �شخ�صية (عال عبد ال�صبور) ،التى قدمتها فى م�سل�سلها
الكوميدى (عايزه �أجتوز) ،قبل ما يزيد على � 10سنوات ،وهى العودة التى فاج�أت بها حمبى ال�شخ�صية فى بداية عر�ض حلقات
العمل ،على (نتفليك�س) ،خا�صة �أن ال�شخ�صية �شهدت تغريات كثرية ،لتقدم (هند) �شخ�صية (عال) املطلقة والأم لطفلني ،بعد
�أن كانت تبحث عن عري�س فى (عايزه �أجتوز) ،لتج�سد (هند) باقتدار وجاذبية �شخ�صية املطلقة امل�س�ؤولة عن ابنيها ،ومهامها
االجتماعية والعديد من امل�شاكل التى ر�صدت من خالل احللقات ما طر�أ من تغريات اجتماعية ونف�سية على املر�أة فى �سنها ،وما
جزءا
طر�أ على املجتمع من حتوالت تتعلق مبواقع التوا�صل االجتماعى ،وهو ما عربت عنه (هند) فى م�سل�سلها ،م�ؤكدة �أنه لي�س ً
ثان ًيا من (عايزه �أجتوز) ،كما ك�شفت فى هذا احلوارها عن كوالي�س العمل على عودة ال�شخ�صية املحببة للجمهور والتغريات التى
مرت بها طوال �أكرث من � 10سنوات..

جزءا ثان ًيا من (عايزه �أجتوز)
(البحث عن عال) لي�س ً

Monday
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هند �صربي :الإنتاج مرهق ومتعب جدً ا
نف�س ًيا وج�سد ًيا وع�صب ًيا
• ما �سبب اختيارك لعودة عال عبدال�صبور مرة �أخرى بعد
م��رور �أك�ث�ر م��ن � 10سنوات على ع��ر���ض م�سل�سل (عايزه
�أجتوز)؟
 ك��ان م���ش��روع��ا م ��ؤج�لا م�ن��ذ ف�ت�رة �أن ن�ق��دم �شخ�صية عالعبدال�صبور م��رة �أخ ��رى ،لكن التفكري فيه مل ينتهِ ،وكان
امل���ش��روع وقتها ج ��زءًا ث��ان� ًي��ا م��ن م�سل�سل (ع��اي��زه �أجت ��وز)،
وك��ان طل ًبا جماهري ًيا م��ن ك��ل م��ن �أقابله �أن نقدم جزءًا
ثان ًيا ،لأن امل�سل�سل ا�ستطاع �أن يحقق جناحا وحتى الآن
مازال يُعر�ض ،وبعد ذلك ان�شغلت فى م�شاريع �أخرى،
وامل��ؤل�ف��ة غ��ادة ع�ب��دال�ع��ال ك��ان��ت غ�ير متحم�سة
للفكرة ب�سبب ه��ل �سنعيد م��رة �أخ ��رى نف�س
التيمة والفكرة؟ وهو البنت التى تريد الزواج
وي��أت�ي�ه��ا ع��ر��س��ان ،ف�أح�س�سنا ب ��أن��ه ال جديد
نقدمه �إال لو �أبعدنا عال عن عال عبدال�صبور
ال �ت��ى ظ �ه��رت ف��ى (ع��اي��زه �أجت � ��وز) ،وعندما
جاءت (نتفليك�س) وحتدثت معى وطلبت منى
ت�ق��دمي عمل معها ،ج��اءت ال�ف�ك��رة ف��ى �إعادة
�إحياء �شخ�صية عال ،وحتم�ست املن�صة للفكرة
وبد�أنا العمل فى (رحلة البحث عن عال).
• بعد غياب �سنوات عن �شخ�صية عال عبد
ال�صبور ،هل كنت قلقة من ا�ستقبال اجلمهور
ل �ه��ا ،خ��ا� �ص��ة �أن ه �ن��اك ت �غ �ي�يرا ك��ام�ل�ا فى
ال�شخ�صية التى �أحبها النا�س عند عر�ضها؟
 ت�ع��رف ل��و �أح�ب�ب��ت �شخ�صا ،ل��ن ت��ري��ده �أنيتغري ،على الرغم من �أننا لو نعرف ً
بع�ضا
منذ  12عامًا �ستجدنا تغرينا� ،أكيد �س�أعرف
االختالف عن نف�سى ،ومن املمكن �أال تعرفه
ف��ى نف�سك ،لكن م��ن البداية كنت �أع�ل��م �أنه
�ستكون هناك مقاومة لفكرة عال عبدال�صبور
لي�ست هى ،ولي�س هناك (ال�صالون املدهب)
ال ��ذى ظ�ه��ر ف��ى اجل ��زء الأول وال �ب �ي��ت وكل
ال�شخ�صيات والأخ والأب واجلدة ،وكان نف�سنا
�أن تكون هناك �شخ�صيات �أكرث موجودة فى
ال�ع�م��ل ،ل�ك��ن ال �ع��امل اجل��دي��د ل��ن يتح ّمل
ظهور كل هذه ال�شخ�صيات ،لأنه خمتلف
متامًا ،وه��ذا اختبار ومقلق طبعا ،ولكننا
نتحمل نتيجته �أنا وال ُكتاب واملخرج هادى
ال �ب��اج��ورى� ،إن�ن��ا ال ن��ري��د �أن ن�ق��دم جزءًا
ثان ًيا من (عايزه �أجتوز).
• هل معنى ذلك �أن العمل لي�س جزءًا
ثان ًيا من (عايزه �أجتوز)؟
 احلقيقة ه��ذا امل�سل�سل لي�س جزءًاثان ًيا ،بل هو �شخ�صية النا�س �أحبتها
وارتبطت بها ج �دًا ،فال�شخ�صية كنت
نف�سى �ألعبها ف��ى عمل �آخ ��ر ،والدراما
ل �ي ����س ل �ه��ا ق � �ي ��ود ،ف �م �ثًل�ااً �شخ�صية
(اللمبى) قدمت فى بدايتها فى فيلم
(ال �ن��اظ��ر) ،ث��م ف��ى ف�ي�ل��م (اللمبى)
الأول ،وبعد ذلك (اللى باىل بالك)
و(اللمبى  8جيجا) ،وكلها �أعمال
خمتلفة ل�شخ�صية واح ��دة ،ولكن
ل�ي����س ه �ن��اك ق��واع��د وق��وان�ي�ن فى
ال��درام��ا جتعلنى �أنتج ج��زءًا ثان ًيا
م��ن ال�ع�م��ل ن�ف���س��ه ،وال�شخ�صية
ملكية ف�ك��ري��ة ل �غ��ادة عبدالعال،
وه � ��ى م� ��وج� ��ودة وه � ��ى �أم (ع�ل�ا
عبدال�صبور) ،كما �أطلقت عليها،
وق� ��د ت �خ �ي �ل��ت ه ��ى وم �ه ��ا ال ��وزي ��ر
الإ� �ض��اف��ة ف��ى اجل ��زء ال�ث��ان��ى وهى
كاتبة.
و�أن� � � � ��ا م �ع �ه �م��ا ك �م �ن �ت �ج��ة منفذة

للم�سل�سل ،كنا نريد �أن نر�صد ت�غ�يرات م�صر خ�لال الـ10
�سنوات املا�ضية مثلما تغري العامل كله ،من املمكن �أن تكون هناك
انتقادات قر�أتها �أن هذه لي�ست عال عبدال�صبور التى نعرفها،
فاجلمهور �أحب (عال) ويريدها ،ولكن �سي�أخذ اجلمهور وق ًتا
حتى يتقبلها ،فعندما طرح امل�سل�سل منذ � 10سنوات واجهت
انتقادات كبرية جدًا وقتها ،و�أخذت ح�سنات كثرية فى رم�ضان
وقت عر�ض امل�سل�سل ،ومت و�صفى ب�أننى (�أوفر) ،و(م�سر�سعة)،
وحقيقى كنت ب�سر�سع وقتها ول�ست واقعية و�أ�شياء كثرية ،لكن
بعد مرور ال�سنني �أ�صبحوا يت�ساءلون عنها والطبقة املتو�سطة،
فكل �شىء ي�أخذ وقته.
• جتربتك لأول مرة كمنتجة ،كيف مت التوفيق بني املمثلة
واملنتجة فى الوقت نف�سه ،وهل ذلك �س ّبب م�شاكل مع املخرج
هادى الباجورى؟
 ف��ى ال �ب��داي��ة� ،أح ��ب �أن �أف �ه��م ال�ن��ا���س م�ع�ن��ى ك�ل�م��ة منتجةمنفذة فى ع��امل (نتفليك�س) ،لأن��ه خمتلف عن املنتج املنفذ
ال��ذى نعرفه هنا ،فهو م��ن ل��ه عالقة بكل (الكتابة وت�سليم
امل���ش��روع ف�ن� ًي��ا) ول�ي����س ىل ع�لاق��ة بالفلو�س ن�ه��ائ� ًي��ا ،ف ��أن��ا مل
�أح�صل على �أم��وال من (نتفليك�س) نهائ ًيا ،ف�أنا فن ًيا املنتجة
املنفذة وامل���س��ؤول��ة ع��ن ج��ودة العمل ،وم��ن طلب ه��ذا من�صة
نتفليك�س �أن �أكون املنفذة عنهم ،وكان من حقهم �أن يرف�ضوا
لأننى لي�س لدى �أى خربة فى املجال ،ولكن فى احلقيقة من
عنا�صر الطم�أنينة �أننى �أح�س�ست بتمكني منهم ،و�أنهم �شاهدوا
�أننى قدمت من الأع�م��ال ما يعطينى خ�برة �أن �أك��ون املنفذة
للعمل ،وفى احلقيقة م ّكنونى و�أعطونى كل امل�ساعدات التى
تعلمنى الغو�ص فى عملية الإنتاج فى من�صة عاملية ،ووجدت
�أن الإنتاج مرهق ومتعب ج�دًا نف�س ًيا وج�سد ًيا وع�صب ًيا وكل
املحيطني بى كانوا ي�شاهدوننى فى تفا�صيل خمتلفة ،فكانت
ىل عالقة بكل التفا�صيل داخل وخارج العمل ،وطوال الوقت
كنت �أق��ول لهم (�أن��ا م�ش ك��ده)� ،أن��ا م�ش (غل�سة) ،لكن كنت
البد �أن �أكون (غل�سة) كى يظهر العمل ب�شكل قوى ،و� ً
أي�ضا لأن
النا�س مل يتعودوا �أن تكون ممثلة هى املنتجة فى نف�س الوقت،
ولدى هذه امل�س�ؤولية فكان البد �أن �أعلى �صوتى مرتني حتى
ي�سمعونى ،و�أح��ب �أ�شكر الأ�ستاذ ه��ادى الباجورى لأن��ه لي�س
�سهلاً على �أى خمرج �أن يتقبل ذلك ،فقد كنت قلقة من فكرة
قلقه ،ف�أنا طوال الوقت كنت ال �أريد عمل ح�سا�سية ،فهو خمرج
و�أن��ا ممثلة ،والزم �أ�سمع كالمه ،ولكن كان هناك تفكري �آخر
فى طريقة العمل ،وفى النهاية خرجت �أنا وهادى من العمل
(�سمن على ع�سل).
• عال ارتبطت مع اجلمهور نف�س ًيا بال�شخ�صية املجنونة،
ولكن بعد عر�ض احللقات ات�ضح �أنها اختلفت نهائ ًيا عنها،
فهل توجه امل�سل�سل ف��ى (ع��اي��زه �أجت��وز) ك��ان لطبقة �شعبية
معينة ،وحال ًيا اختلف الأمر لطبقة املن�صات؟
 �شخ�صية (ع�ل�ا) اختلفت مت��ا ًم��ا بحكم ال���س��ن ،وف��ى حياةال�ست الـ� 10سنوات بـ ،30وال�سبب �أنها تتزوج وتلد وت�صبح
غري م�س�ؤولة عن نف�سها ،فعلاً فى (عايزه �أجتوز) كان والدها
ي�صرف عليها ،و�أمها طوال الوقت تذلها ب�سبب �أنها تعمل وال
ت�صرف على نف�سها ،و�صيدالنية وال توجد هموم لديها �سوى
هم واح��د وهو ال��زواج ،ولكن امل�سل�سل لي�س له عالقة بطبقة
اجتماعية معينة ،بل له عالقة بكل ال�ستات ،فعندما تتزوج
الفتاة وتخلف وي�صبح لديها واجباتها املنزلية ،ثم ت�صل �إىل
�سن تبد�أ ت�س�أل نف�سها (�أنا مني) وحت�س ب�أنها (اتهدت) ،وهذا
نف�س ًيا لكل ال�ستات ،ولكن تقدمي عال بهذا ال�شكل فهو اختيار
ممثلة و ُك �ت��اب وخم ��رج ،ف��إظ�ه��ار ع�لا بال�شكل امل�ج�ن��ون مثل
(عايزه �أجتوز) له عالقة بال�سن ،فهنا هى و�صلت لـ� 40سنة،
طبيعى لن تكمل بنف�س النهج ،فامل�سل�سل بد�أ بدراما ثقيلة لأنه
ريا على املتلقى فى باقى
ظهر فيها تلقيها الطالق ثم خف كث ً
احللقات ،و�ستجد روح ع�لا نف�سها م��وج��ودة ،ولكنها تغريت
نتيجة ال�صراعات ،لأنها �أ�صبحت مربية لطفلني وال يوجد
�شغل.
• هل �أنتِ متوافقة مع عال عبدال�صبور فى ال�سن؟
 -عال فى نف�س �سنى ،فال�ستات فى �سنى لديهن �أ�صعب فرتة فى

(ملف �سري)�( ...أزمة منت�صف
العمر) ...يف بريوت
يف رم�ضان
انطلق ت�صوير امل�سل�سل امل�صري اجلديد (ملف �سري) ،بقيادة
امل �خ��رج امل���ص��ري ح�سن ال�ب�لا��س��ي ،ومت االت �ف��اق ع�ل��ى متديد
�ساعات الت�صوير ،و�سط �أج��واء اح�ترازي��ة �صحية ،من �أجل
امل�شاركة يف �سباق الدراما الرم�ضانية املرتقب.
وفيما تغيب الفنانة مريهان ح�سني موقتاً عن الت�صوير بعد
�إ�صابتها بفريو�س كورونا� ،أعرب الفنان امل�صري عالء مر�سي،
عن �سعادته (بالظهور يف عمل درامي جديد ،وبدور رئي�سي).
وتدور �أحداث (ملف �سري) يف م�شاهد غمو�ض و�إثارة ،وي�ضم
يف بطولته عدداً من النجوم منهم هاين �سالمة وعائ�شة بن
�أحمد ،وهو من ت�أليف حممود حجاج.

يقود املخرج امل�صري كرمي العدل
حالياً ت�صوير امل�شاهد الأوىل من
ال�ع�م��ل ال��درام��ي اجل��دي��د (�أزم ��ة
م�ن�ت���ص��ف ال �ع �م��ر) ،يف العا�صمة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ي��روت ،ل�ي���ش��ارك من
خ �ل�ال� ��ه يف ال� ��� �س� �ب ��اق ال� ��درام� ��ي
الرم�ضاين املقبل.
وقالت م�صادر يف ال�شركة املنتجة
�إن (امل�سل�سل مك ّون من  15حلقة
ف�ق��ط ،وم��ن امل �ق��رر �أن ي�ع��ر���ض يف
الن�صف الثاين من �شهر رم�ضان
املقبل).

م ��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أع� ��رب� ��ت الفنانة
ري�ه��ام ع�ب��دال�غ�ف��ور ،ع��ن �سعادتها
بالتجربة ،الف�ت��ة �إىل �أن�ه��ا ت�ؤدي
دور (� �س ��ت ب �ي ��ت) م �ت��زوج��ة من
ال�ف�ن��ان ر� �ش��دي ال���ش��ام��ي ،وتكون
�أم�اً للفنانة رنا رئي�س ،م�شرية يف
الوقت ذاته �إىل �أن الأحداث تدور
يف �إطار اجتماعي ،تراه قريباً من
�أحوال النا�س.
وي�شارك يف امل�سل�سل كرمي فهمي،
�سيد رج ��ب ،وع�م��رال���س�ع�ي��د ،وهو
من ت�أليف �أحمد عادل.

حياتهن ،لي�ست كبرية ولي�ست �صغرية ،ولي�ست حرة �أو مقيدة،
م�س�ؤولة عن �أطفال وزوج ولديها عائلة ،مازالوا م�سيطرين،
وجيل �أ�صغر تتعامل معهم حتاول ت�سليمه �شي ًئا فى حياتها،
فهذا هو حال كل ال�ستات فى نف�س �سنى ،حتتاج للراحة والنوم
والتعب يجرى وراءه��ن من م�س�ؤولية ،وه��ذا �سبب تقدميى
لذلك ال�شكل فى ال��درام��ا ،لأن ال يوجد �أح��د تناولها بنف�س
الأ�سلوب ،فمثال (عايزه �أجت��وز) كان كله �ساخ ًرا ،والأم كانت
منجده ،ف�أح�س�سنا �أننا
م�سيطرة على البنت ،كنا ن�سخر منه وال ّ
ن�ضحك معها على �أنف�سنا� ،أما عن �س�ؤالك ال�سابق بخ�صو�ص
الطبقة (� )bأو( )cالتى كان امل�سل�سل يتوجه لهم فى (عايزه
�أجت��وز) ال�س�ؤال الأهم الذى �أتوجه به :من منا مل يتغري فى
املنظر �أو ال�شكل �أو الأ�سلوب خالل الـ� 15سنة املا�ضية؟ ،فعلاً
(عال) كانت تلب�س �أ�شياء خمتلفة منها (بادى كارينا) مل يكن
وقتها هناك براندات فتحت فى م�صر �أو الوطن العربى ،لن
�أذكر �أ�سماءها و�أ�صبح كل البنات يلب�سن مثل بع�ضهن مبختلف
الطبقات ،و�أ�صبح هناك دميقراطية ف��ى ذل��ك حتى البيوت
كلها مبختلف طبقاتها ت�شبه بع�ضها ب�سبب ت�شابه معار�ض
ال�ب�ي��ع و�أ� �ش �ك��ال امل���ش�تري��ات ،ف��زم��ان ك��ان ال���ص��ال��ون ي ��أت��ى من
دمياط فقط� ،أم��ا الآن اختلف الأم��ر ،فمثال لو �شاهدت بن ًتا
فى ال�شارع هل ت�ستطيع �أن تعرف هى من �أى طبقة اجتماعية
با�ستثناء مظاهر الرثاء �أو الفقر ال�شديد ،لكن اجلميع �أ�صبح
ي�شبه بع�ضه وال�سو�شيال ميديا �أدخلت للجميع املو�ضة وغريت
النا�س ،فكان طبيع ًيا تغيري (عال) وال�صالون املذهب الذى كان
من عالمات امل�سل�سل.
• ع�لاق��ة ه�ن��د � �ص�برى ب� ��أوالده ��ا ه��ل ت���ش�ب��ه ع�لاق��ة عال
عبدال�صبور ب�أوالدها فى امل�سل�سل؟
 �أك�ي��د هناك اخ�ت�لاف كبري ف�ع�ًل�اً  ،وه��ذا ظهر ف��ى احللقاتبنتها (مطيورة) عنها وخمتلفة متامًا ،لأن (عال) تربت مع
والدتها على اخلوف ،فربت ابنتها على االختالف ب�أن �أ�صبحت
�أن�ضج منها لأن اجليل نا�ضج ،والولد مل تركز معه ،فدخل فى
عامل افرتا�ضى خمتلف عن احلقيقى� ،أما �أنا خمتلفة متامًا
ع��ن (ع�ل�ا) ،ه��ى تايهة� ،أن��ا ف��ى احلقيقة م��رك��زة ب�شكل كبري
وبزيادة مع �أوالدى.
• �أ�صعب مرحلة مرت على عودة (عال)؟
 كل مرحلة كانت �صعبة من خالل امل�شروع ،ولكن الأ�صعبكان الكتابة وهو خلق عامل جديد ،و�شخ�صية لي�ست جديدة
وخلق ع��امل جديد لها ،وه��ذا ه��و الت�سا�ؤل ،وف��ى الآخ��ر على
من�صة مدفوعة ،وهنا العمل من اختيار اجلمهور ي�شاهده �أو
ال ،ولي�س مثل التليفزيون  30حلقة ،هنا  6حلقات ف�أ�صبح
امل�ف��ردات خمتلفة فى تقدمي العمل فى الأدوار ،وك��ان نف�سى
تكون احللقات �أكرث وحاولنا ،ولكن هذا هو الفورمات اخلا�ص
بالعربى ،فامل�سل�سالت العربية حمكومة بـ 6حلقات فقط.
• هل هناك فكر لتقدمي �أج��زاء �أخ��رى من رحلة (البحث
عن عال)؟
 �أمتنى ذلك ،وهذا حمكوم باجلمهور� ،أن يكون هناك مو�سم�آخر ،ولكن هذا لي�س م�ؤكدًا حتى الآن.
• ما �سبب اال�ستعانة مب�ؤلفة �أخ��رى ،وهى مها الوزير مع
غادة عبدالعال الكاتبة الرئي�سية للمو�ضوع؟
 لأن (نتفليك�س) ال حتب الكاتب الواحد ،دائ ًما حتب الكتابةاجلماعية لأعمالها ،لأ�سبابهم و� ً
أي�ضا دائما حتب �أك�ثر من
املخرج ،ولكننا جنحنا فى �أن يكون خمرج العمل كله واحدًا،
وهو هادى الباجورى ،فوجود (مها) كان بعدما �شاهدت عملها
م��ع امل�خ��رج تامر حم�سن ف��ى (لعبة ن�ي��وت��ن) ،و�أحببته جدًا،
وغادة ومها توافقتا جدًا.
• هل لديك م�شاريع فنية مقبلة؟
 لدى فيلم (ك�يرة واجل��ن) مع املخرج م��روان حامد و�أحمدع��ز وك��رمي عبدالعزيز ،و�سيطرح ف��ى عيد الأ��ض�ح��ى املقبل،
وان�ضممت لفيلم (ف�ضل ونعمة) مع الفنان ماجد الكدوانى
واملخرج رامى �إمام،
وت�أليف �أمين وتار ،و�سن�صوره خالل الفرتة املقبلة ،ومل �أتعاقد
على �أى عمل لرم�ضان هذا العام.
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�أطعمة حمظورة على مر�ضى القلب
�أع �ل �ن��ت ال��دك �ت��ورة �آن ��ا ك��ون��وف��ال��وف��ا ،خ �ب�يرة التغذية
الرو�سية� ،أخ�صائية الغدد ال�صماء� ،أنه يجب على من
يعاين من �أم��را���ض القلب ،االمتناع عن تناول �أطعمة
حمتوية على الدهون امل�شبعة واملتحولة وال�سكر.
وتقول ،يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء،
"قبل ك��ل � �ش��يء ي�ج��ب ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ت �ن��اول اللحوم
وال��دواج��ن الد�سمة ،ومنتجات الأل�ب��ان عالية الد�سم،
وامل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي خ�ضعت لعمليات م�ع��اجل��ة .وتن�صح
منظمة ال�صحة العاملية ب�إ�ضافة ال��ده��ون امل�شبعة �إىل
ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي بن�سبة ال ت��زي��د ع��ن  10ب��امل�ئ��ة من
�إج�م��ايل ال�سعرات احل��راري��ة اليومية وده��ون متحولة
بن�سبة ال تزيد عن  1باملئة".

وت�ضيف ،يجب مراقبة كمية امللح امل�ستهلكة ،بحيث ال
تزيد عن  5غ��رام��ات يف ال�ي��وم .كما يجب التقليل من
تناول الأطعمة املحتوية على ال�سكر �إىل  10-5باملئة
من ال�سعرات احلرارية اليومية.
وتقول" ،تن�سب �إىل هذه املواد ال�سكر والع�سل واملربيات
والع�صائر املركزة ".
ووفقا لها ،يجب على مر�ضى القلب تناول ما ال يقل
ع��ن  500غ��رام م��ن ال�ف��واك��ه واخل �� �ض��روات يف اليوم،
واحل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة وم�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان قليلة الد�سم،
واللحوم والدواجن قليلة الد�سم واملك�سرات والبذور.
وت�ن��اول الأ��س�م��اك وامل ��أك��والت البحرية  3-2م��رات يف
الأ�سبوع.

�سبعة �أ�سباب لتباط�ؤ عملية التمثيل الغذائي

�أعلنت الدكتورة �سفيتالنا فو�س ،خبرية التغذية الأوكرانية� ،أن التخلي عن
تناول وجبة الفطور وعدم تناول كمية كافية من املاءـ ي�سببان ا�ضطراب
عملية التمثيل الغذائي.
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أن ا�ضطراب عملية التمثيل الغذائي غالبا ما يكون
�سببه اتباع نظام غذائي غري �صحيح ،ولي�س الأمرا�ض مبا فيها الوراثية.
ووفقا لها� ،أكرث الأ�سباب انت�شارا لبطء عملية التمثيل الغذائي هي:
 - 1التخلي عن تناول وجبة الفطور؛
 - 2عدم �شرب كمية كافية من املاء؛
 - 3عدم انتظام تناول وجبات الطعام؛
 - 4تناول كمية كبرية من الطعام يف الوجبة؛
 - 5تناول الوجبة الرئي�سية يف الع�شاء؛
� - 6سوء النوم؛
 - 7الإجهاد.
وتن�صح اخلبرية من �أج��ل حت�سني عملية التمثيل الغذائي ،ب ��إدراج املزيد
من املواد الغذائية النباتية يف النظام الغذائي ،مثل اخل�ضروات واحلبوب
الكاملة والفواكه.
وت�ق��ول" ،يجب �أن ت�شكل امل��واد الغذائية النباتية ثلثي النظام الغذائي.
لأن هذه املواد هي �أف�ضل م�ساعد لتح�سني عمل الأمعاء وتنظيف اجل�سم
من ال�سموم املرتاكمة ،وهي م�صدر مهم للعنا�صر املعدنية والفيتامينات
والألياف الغذائية".
وت�ضيف ،م��ن ال���ض��روري �شرب كمية كافية م��ن امل��اء ،لأن��ه م��ن دون املاء
�سيكون من ال�صعب حت�سني عملية التمثيل الغذائي .كما يجب التخلي عن
احللويات واملعجنات والوجبات ال�سريعة والأطعمة �شبه اجلاهزة.
وتقول" ،تناولوا كمية طعام جتعلكم ت�شعرون بال�شبع مدة اربع �ساعات،
�أي يجب ت�ن��اول  4-3وج�ب��ات طعام يف ال�ي��وم ،م��ا ي�سمح بتجنب ال�شعور
باجلوع ،وبالتايل عند تناول وجبة الطعام التالية لن ت�أكلوا كمية كبرية
من الطعام".

ال�شوفان
يقلل م��ن ال�ك��ول���س�ترول ،لأنه
مي �ن��ع ت��ر� �س��ب الكول�سرتول
داخ� ��ل ال �� �ش��راي�ين والت�صاقه
ب� �ج ��دران� �ه ��ا ،ح� �ي ��ث �إن ذل ��ك
ي�ساعد يف الوقاية من ت�صلب
الأوع�ي��ة الدموية وان�سدادها،
وذل��ك ب�ت�ن��اول ث�لاث��ة غرامات
من هذه ال�شوفان يوميا �أي مبقدار كوب من ال�شوفان.
الوقاية من ال�سكري حيث اثبت دور ال�شوفان يف املحافظة على م�ستويات
ال�سكر يف ال��دم وال�سيطرة عليها ،فكونه غنيا بالكربوهيدرات املعقدة
وااللياف الغذائية ،املفيدة ي�ساعد على بطء امت�صا�ص ال�سكر يف االمعاء
وتنظيم م�ستواه يف ال��دم ،وبالتايل اي�ضا يلعب دورا مهما يف الوقاية من
اال�صابة بال�سكر من النوع الثاين ،كما وكون ال�شوفان م�صدرا جيدا لعن�صر
املغني�سيوم فهو بذلك �سي�ساعد على تنظيم م�ستويات االن�سولني واجللوكوز
يف اجل�سم ،فوائد احلبوب ملر�ضى ال�سكري كثرية.
ب�صفته م�صدرا للربوتني �أي�ضا فهذا �سيدعم مو�ضوع زي��ادة االح�سا�س
بال�شبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية الطعام املتناول الحقا ومن هذا
املنطلق تلعب حبوب ال�شوفان املتناولة يوميا دورا كبريا يف م�سالة نق�صان
الوزن
يحمي ال���ش��وف��ان م��ن الإ��ص��اب��ة بال�سرطانات وخ��ا��ص��ة ��س��رط��ان الأمعاء،
الحتوائه على ن�سبة عالية من الألياف التي متنع ال�سرطان.

الفجل مثايل ل�صحة املر�أة

• من �صاحب الرباعيات التي غنتها �أم كلثوم؟
 -عمر اخليام.

• من هو ال�شاعر �صاحب الكوميديا الإلهية؟
 -الإيطايل دانتي.

• من �صاحب ملحمة الفردو�س؟
 -ملتون.

• ماذا تعني كلمة اخلان؟
 -احلاكم.

• ماذا تعني كلمة البتول؟
 -العذراء

• ما معنى كلمة الديوان؟ وما هو �أ�صلها؟
 -فار�سية تعني الدفرت �أو ال�سجل.

تاليا �ستورك لدى ح�ضورها العر�ض الأول لــ  Outlanderاملو�سم ال�ساد�س للمخرج �ستارزبالي يف لندن .رويرتز

�أعلنت الدكتورة �آنا دروبي�شيفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أن الفجل مادة
غذائية مفيدة للإن�سان ،وميكن اعتباره مادة غذائية مثالية للمر�أة.
وتقول اخلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء" ،الفجل،
خ�ضار عالجي ،له خ�صائ�ص م�ضادة للبكترييا .لذلك يجب تناوله يف
فرتات املر�ض .والفجل مادة غذائية ممتازة للن�ساء ،لأنه يح�سن اخللفية
الهرمونية يف ج�سم املر�أة ،ويخف�ض ال�شعور بالأمل يف �أيام الدورة ال�شهرية،
ويبطئ �شيخوخة اجللد".
وت�ضيف" ،والفجل مفيد ل�صحة الرجال �أي�ضا ،لأنه يرفع م�ستوى هرمون
التو�ستو�سرتون ،ويخفف التهاب الربو�ستات .وميكن �إ�ضافة الفجل �إىل
ال�سلطات املتبلة بزيت الزيتون وع�صري الليمون .وميكن تناوله مع �أطباق
اللحوم".
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أنه على الرغم من هذه اخل�صائ�ص املفيدة للفجل،
�إال �أنه ال ين�صح به للذين يعانون من م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي والكلى
والنقر�س .كما متنع الن�ساء احلوامل من تناوله ،لأنه يحتوي على زيوت
طيارة تزيد من توتر الرحم.

 هل تعلم �أن �أ�صناف احل�شرات التي ال تعد وال حت�صى كاجلراد والنمل والأر�ضة تلعب دوراً مهماً جداً يفن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها .يف املناطق املعتدلة ت�ضطلع الديدان مب�س�ؤولية تغذية الرتبة.
يف ال�سفناء تقوم الأر�ضات بهذه املهمة.
 هل تعلم �أن �أ�صناف احل�شرات التي ال تعد وال حت�صى كاجلراد والنمل والأر�ضة تلعب دوراً مهماً جداً يفن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها .يف املناطق املعتدلة ت�ضطلع الديدان مب�س�ؤولية تغذية الرتبة.
يف ال�سفناء تقوم الأر�ضات بهذه املهمة.
 هل تعلم �أن جميع احل�شرات ال�صغرية متلك جهازاً ع�صبياً مركزه الدماغ الذي ي�ستلم الأحا�سي�س وير�سلالأوامر �إىل بع�ض الع�ضالت لتقوم بعمل معني .وبالن�سبة �إىل دم احل�شرات فهو لي�س �أحمر مثل دم الإن�سان
لأنه ال يحتوي على الأوك�سجني وبالتايل ال يحتوي على كريات حمر.
وي�شكل قلب احل�شرة جزءاً من �أنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�سم مبا�شرة حتت اجللد ومفتوح
مبا�شرة حتت الدماغ .ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �صغرية ميت�ص القلب الدم عربها وي�ضخه نحو الر�أ�س.
وهناك ين�صب ال��دم ف��وق الدماغ ثم ي�سري عائداً يف اجل�سم ويغ�سل بطريقه �أع�ضاء اجل�سم والع�ضالت
والأع�صاب .وبذلك يحمل معه الغذاء امله�ضوم من البقايا املطلوب طردها �إىل اخلارج.
 هل تعلم �أن خنف�ساء الروث التي تعي�ش يف ال�صحاري الأفريقية ت�صنع كريات �صغرية من الروث ت�ضع فيهابي�ضها ثم تدفنه بالأر�ض ب�شكل جيد �إىل �أن يفق�س.

احلمار والديك
يف احدى االيام قررالعم �سلطان ان يذهب �إىل املدينة املجاورة يف زيارة لبع�ض االهل ولي�شرتي بع�ض االغرا�ض
ففرح بذلك حماره ر�شيق وقال حمدا هلل ليته يجل�س هناك يومني او حتى ا�شبع نوما الن الديك كوكو هنا
ي�ؤذن مع الفجر في�ستيقظ العم �سلطان واليرتكني انام ..حمدا اهلل ذهب �سلطان للمدينة وهناك ترك احلمار
يف ح�ضرية ابن عمه وهي حظرية وا�سعة فيها كل �شيء وهنا كانت املفاج�أة ..الدجاج يلعب يف كل مكان والبط
ي�صيح واالوز يت�شاجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ال يهد�أ ..االوالد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل
�شئ.
ثم جاء ابن �صاحب البيت لي�أخذ احلمار ر�شيق يحمل على ظهره بع�ض االغرا�ض الثقلية وم�شى طويال
طويال ثم عاد مرة اخرى وهكذا مل يهد�أ احلال طوال اليوم ويف امل�ساء مل ي�ستطع النوم فقد اراد منه احل�صان
ان يبتعد عنه ب�سبب �شخريه العايل والقطة تدخل وتخرج فت�صيح كل الطيور والكلب ينبح على القطة فيزداد
االمر �سوءا و�ضجيج ال�سيارات باجلوار يقلقه و�صراخ القطط عند ر�ؤية الفئران و�صياح البط واالوز والدجاج
عند و�ضع بي�ضهم  ...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 �سلطان العودة �إىل القرية
مل يكن هناك ا�سعد من احلمار ر�شيق الذي عاد �إىل الهدوء والراحة وال�سكينة يف الريف اجلميل واق�سم ان ال
يتبطر على تلك النعمة ابدا.

