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فوائد الع�سل والليمون على معدة خاوية
�صحية  فوائد  الريق  على  والأطعمة  امل�صروبات  بع�ض  تناول  يوفر 
اأن  اأدلة على  بعيدة املدى لله�صم والب�صرة وال�صحة العامة. وتوجد 
الدافئ يف بداية  واملاء  الع�صل  الليمون )احلام�ض( وقليل من  خلط 

اليوم وقبل تناول الإفطار مينحك الفوائد التالية:
تناول هذا ال�صراب با�صتمرار على الريق ينقي الكبد واجل�صم ب�صكل 

عام من ال�صموم واملواد الكيميائية 
وخ�صارة  ال�صعرات  حرق  على  وامل�صاعدة  اله�صمي،  اجلهاز  تن�صيط   *

الوزن.
* حت�صني حركة الأمعاء، والوقاية من الإم�صاك.

عام من  ب�صكل  الكبد واجل�صم  ينقي  با�صتمرار  ال�صراب  تناول هذا   *
ال�صموم واملواد الكيميائية.

* تعزيز �صفاء الب�صرة.
* تقوية املناعة، وتن�صيط اجل�صم.

* عالج التهابات احللق.

الأطفال يرثون الذكاء من الأمهات 
�صمات مت�صاوية من كال  الأطفال  يرث  اأن  املنطقي  اأن��ه من  يف حني 
الوالدين، اإل اأن درا�صة وراثية جديدة اأظهرت باأن الذكاء يتم وراثته 

من الأم ولي�ض من الأب. 
واأجريت الدرا�صة التي ن�صرت يف جملة �صايكولوجي �صبوت، على ما 
عاماً،  و22   1- بني  اأعمارهم  ت��راوح  �صخ�صاً   12686 من  يقرب 
حيث متت درا�صة عدة عوامل تخ�صهم مثل العرق وم�صتوى التعليم 

وو�صع احلالة القت�صادية. 
الدرا�صة  امل�صاركني يف  اأمهات  لدى  العوامل  نف�ض هذه  درا�صة  ومتت 
الأنثى  ب��ك��روم��وزوم  ال��ذك��اء مرتبط  م���ورث  اأن  ل��وح��ظ  اأي�����ص��اً، حيث 

الرئي�صي. 
كما اكت�صفت درا�صة اأخرى ذات �صلة، باأن الن�صاء ينقلن مورثات الذكاء 

اإىل اأطفالهن. 
ي�صغلن  الثقافات  معظم  يف  الأمهات  لأن  نظراً  باأنه  اخل��راء  ويقول 
يوؤثر على  به  يقمن  ما  فاإن  الأ�صا�صية لالأطفال،  الرعاية  دور مقدم 
ت�صكيل اأدمغة اأطفالهن خالل مرحلة منوهم احلرجة، وفق ما ورد يف 

�صحيفة تاميز اأوف اإنديا اأونالين. 

كيف حتمي عينيك من متالزمة 
النظر اإىل الكمبيوتر؟

اإىل  النظر  متالزمة  من  ي�صتكون  من  ع��دد  الطبية  التقارير  تقّدر 
احلالة  وت�صّمى  العامل،  حول  اإن�صان  مليون   60 بحوايل  الكمبيوتر 
اأي�صاً ب� "متالزمة الإجهاد الرقمي للعني". وتنتج عن هذه املتالزمة 
الروؤية، وال�صداع، وجفاف  اأهمها: �صبابية  الأعرا�ض،  جمموعة من 

العني، واآلم الرقبة، و�صعوبة اإعادة تركيز النظر اإىل بع�ض الأ�صياء.
وميكن اأن توؤثر هذه الأعرا�ض على الإنتاجية، اأو القدرة على العمل 

والإجناز يف بع�ض الأوقات.
قاعدة  باتباع  وُين�صح  احلالة.  هذه  لعالج  بالراحة  الأطباء  ويو�صي 
بعيداً  النظر  ذل��ك  ويعني  الإج��ه��اد.  من  العني  ملنع   20:20:20
على  م��راً،   20 م�صافة  على  �صيء  اإىل  دقيقة،   20 كل  ال�صا�صة  عن 
مرة  ال�صا�صة  اإىل  العودة  قبل  ثانية   20 مل��دة  اإليه  النظر  ي�صتمر  اأن 

اأخرى.
وين�صح الأطباء باتباع التو�صيات التالية للوقاية من متالزمة النظر 

اإىل الكمبيوتر:
* تناول املزيد من اخل�صروات وخا�صة الورقية.

* تناول مكمالت حتتوي على اللوتني.
اأوقات  اأمام ال�صا�صة، وتفادي مت�صية  * مراقبة الوقت الذي تق�صيه 

ل فائدة منها.
* ارتداء النظارات الطبية ي�صاعد على تخفيف اإجهاد العني.
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متارين ريا�سية ميكنك ممار�ستها يف املطبخ
اأهميتها  رغ��م  الريا�صة  ملمار�صة  ال��وق��ت  امل��ن��ازل  رب��ات  م��ن  الكثري  ل جت��د 

خل�صارة الوزن واحلفاظ على ر�صاقة اجل�صم والوقاية من الأمرا�ض. 
وميكن لربة املنزل ا�صتغالل اأوقات حت�صري وجبات الطعام، ملمار�صة بع�ض 

التمارين الريا�صية الب�صيطة يف املطبخ، بح�صب �صحيفة تاميز ناو نيوز:
كبرية،  م�صاحة  اإىل  يحتاج  ول  ب�صيط  القرف�صاء:مترين  مت��ري��ن   -  1

وي�صاعد على تقوية ع�صالت الفخذين والظهر وال�صاقني.
يتم تنفيذ التمرين بالوقوف على القدمني ثم النزول باجلزء العلوي من 
اجل�صم مع ثني الركبتني اإىل حني الو�صول اإىل و�صعية ت�صبه اجللو�ض على 

الكر�صي، ثم الوقوف من جديد وتكرار هذا التمرين عدة مرات.
اأو  اإىل معدات  يحتاج  اآخ��ر ل  ب�صيط  اجل��دار:مت��ري��ن  على  اجللو�ض   -  2
اجلدران  اأح��د  اإىل  ا�صتندي  وال�صاقني.  القلب  ع�صالت  ويقوي  م�صاحة، 
مع حماكاة و�صعية اجللو�ض على كر�صي، ثم رفع اإحدى ال�صاقني لالأعلى 
التمرين  ومتابعة  ال�صاقني  بني  التبديل  مع  اخل�صر،  م�صتوى  اإىل  لت�صل 

ملدة دقيقة اأو دقيقتني.
ال��ق��دم��ني:مي��ك��ن ل��رب��ة امل��ن��زل مم��ار���ص��ة هذا  اأ���ص��اب��ع  ع��ل��ى  ال��وق��وف   -  3
التمرين يف اأي مكان واأي وقت، وذلك بالوقوف مع املباعدة بني ال�صاقني، 
اإىل و�صعية  ورفع كعبي القدمني ورفع ثقل اجل�صم بالأ�صابع، ثم العودة 

الوقوف الأ�صا�صية وتكرار التمرين عدة مرات.
�صغري،  مطبخ  يف  ه��ذا  التمرين  ه��ذا  تنفيذ  التناوب:ميكن  مترين   -  4

وي�صاعد على حرق ال�صعرات احلرارية وتقوية عدد كبري من الع�صالت.
متباعدتني مبقدار عر�ض  و�صاقيك  يديك حول خ�صرك،  و�صع  قفي مع 
اإىل  والأخ���رى  الركبة،  ثني  الأم��ام مع  اإىل  �صاقيك  اإح��دى  كتقيك. قربي 
اخللف بحيث تكون ال�صاق موازية لالأر�ض. ثم بديل بني ال�صاقني وكرري 

هذا التمرين ملدة دقيقة.

اأول مطبخ لعب لالأطفال 
ي�����ص��ع ال��ط��ف��ل ق��ط��ع��ة م���ن اخل�����ض على 
هل  األيك�صا:  فتتفاعل  ال�صوق،  ما�صحة 
�صنقوم باإعداد �صلطة؟ اأنا اأحب ال�صلطة. 

رمبا نحتاج بع�ض الأفوكادو". 
ذكي  مطبخ  مع  الأط��ف��ال  يتفاعل  هكذا 
ج���دي���د ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م�����ص��اع��د اأم������ازون 
خا�صة  طعام  وج��ب��ات  لإع���داد  ال�صوتي، 
يتخارونها  م���ك���ون���ات  ع���ر  ب��ال�����ص��غ��ار، 

باأنف�صهم من متجر ملحق باملطبخ. 
األيك�صا  وبات باإمكان الأطفال اللعب مع 
يف مطبخ خا�ض بهم ومتجر بقالة مقابل 
ال�صوتي  امل�صاعد  ويقدم  دولر.   300
وم�صاعدة  للطبخ،  ن�صائح  اأم���ازون  م��ن 
للت�صوق والكثري من الو�صفات الب�صيطة 

اخلا�صة بالأطفال.
جهاز  اإىل  بالإ�صافة  املجموعة  و�صت�صم 
التي  امللحقات،  من  كبرياً  ع��دداً  األيك�صا 
تتفاعل معها األيك�صا ب�صكل مبا�صر، وتقدم 
ال��ط��ب��خ والق���راح���ات لالأطفال  ح��ل��ول 
وتعمل  امل�صلية.  لعبتهم  ممار�صة  خ��الل 
اأمازون على اإثبات اأن منتجاتها منا�صبة 
جلميع اأفراد العائلة، وهذا ما دفعها اإىل 
نقل األيك�صا اإىل �صندوق األعاب الأطفال، 
ال�صركة مرحلة جتريبية خا�صة  وبداأت 
األعاب  لإن�صاء  املطورين  من  العديد  مع 

ودمى ذكية تعمل مع األيك�صا.

11 فـائــــدة
�ص 23 للزعــتـــر الأخـــ�ســـــــر 

هل الكات�سب حقا قنبلة 
خفية من ال�سكر؟

الكات�صب مليء بال�صكر امل�صاف وهو الأمر الذي غالبا ما يثري قلق الآباء حيال 
تقدميه كثريا لأطفالهم.

ويف حني اأن املكون الرئي�صي يف الكات�صب هو معجون الطماطم، فاإن ال�صكر هو 
ثاين اأهم مكون يف اأغلب منتجات الكات�صب.

اأنه  امل�صتهلك وجدت  اإحدى هيئات حماية  اأجرتها  التي  اأحد الختبارات  ولكن 
رغم احتواء الكات�صب على كميات مرتفعة من ال�صكر، فاإنه لي�ض م�صرا كما قد 
يعتقد الكثريون، لأنه يف العادة ل ياأكل الأ�صخا�ض �صوى كميات �صغرية منه يف 

كل مرة.
 14 تقييم  جرى  بامل�صتهلك،  " املعنية  فارنت�صت  "موؤ�ص�صة  اأجرته  اختبار  ويف 
من اأً�صل 19 منتجا للكات�صب باأنها "جيدة". وكانت املوؤ�ص�صة تفح�ض حمتوى 
ال�صكر،  وحمتوى  والفطريات  احل�صرية  واملبيدات  امل�صرة  امل��واد  من  الكات�صب 

وجدت املوؤ�ص�صة اأن كمية ال�صكر يف كل منتج تختلف ب�صكل ملحوظ.
ويف حني اأن بع�ض املنتجات كان بها 14 جراما من ال�صكر لكل 100 ملليلر، 

كانت حتتوى اأخرى على 27 جراما لكل 100 ملليلر.
ما  مراقبة  اإذن  يجب  لل�صكر،  ا�صتهالكه  يف  ف��ارق  اإح���داث  حقا  امل��رء  اأراد  واإذا 
يتناوله من امل�صروبات ال�صكرية واملياه الغازية خ�صو�صا تلك التي قد ل يعتقد 

اأنها مليئة بال�صكر.

الك�صور
وفقا خلراء اجلمعية الريطانية لدرا�صة ه�صا�صة العظام، 
-18 اأعمارهم  فاإن املاليني من �صكان بريطانيا )تراوح 
عندما يتخلون عن تناول  ب�صحتهم،  يجازفون  �صنة(   35
منتجات الألبان. فقد ات�صح للخراء اأنه خالل الع�صرين 
�صنة املا�صية انخف�صت كمية منتجات الألبان امل�صتهلكة يف 
بدل  يتناولون  ه��وؤلء  ب��داأ  حيث   ،30% بن�صبة  بريطانيا 
واأجبان  الهند  وج��وز  وال��ل��وز  ال�صويا  ف��ول  منتجات  منها 

نباتية.
هذه  اأن  العلماء  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���ص��ة  نتائج  بينت  وق��د 
املجموعة من النا�ض اأكرث عر�صة لك�صور الأطراف. ويرر 
الكمية  على  ح�صولهم  ع��دم  ع��ن  ن��اجت  ب��اأن��ه  ه��ذا  العلماء 
امل��وج��ودة يف منتجات احلليب  املغذية  امل���واد  م��ن  ال��الزم��ة 
الطبيعي ونق�ض فيتامني D. وهذا بدوره يوؤثر يف عملية 
ال�صبب  ك��ان  نق�صه  اأن  تبني  حيث  الكال�صيوم،  امت�صا�ض 
الهيكل  واأم��را���ض  العظام  ه�صا�صة  ح���الت  م��ن   73% يف 

العظمي، والك�صور.

�صعف املناعة وعملية الأي�ض
اأعلن اأطباء اجلمعية الريطانية لعلم التغذية التطبيقي 
ال��غ��ذائ��ي ع��ن قلقهم م��ن تخلي ع���دد ك��ب��ري من  وال��ع��الج 
لهم،  ووفقا  ومنتجاته.  احلليب  تناول  عن  الريطانيني 
فاإن اأن�صار التغذية النباتية واحلميات الغذائية القدمية، 
ت�صببوا يف تدهور �صحة الريطانيني. وهناك ما يوؤكد اأن 
البكترييا املوجودة يف منتجات الألبان ترفع مناعة اجل�صم، 
واأنها م�صوؤولة عن ن�صاط حركة الأمعاء، واأن التخلي متاما 
عن تناول منتجات الألبان يبطئ عملية الأي�ض، ما ي�صبب 

زيادة الوزن.

�صوء حالة اجللد
اأكد خراء مركز البحوث العلمية يف اليابان فائدة احلليب 
اللواتي  الن�صاء  جلد  حالة  اأن  بينت  جتربة  بعد  املخمر، 
تناولن يوميا كوبا من احلليب املخمر حت�صنت، كما حت�صن 
طبيعية  حماية  اأف�صل  وه��ذه  حتته،  الدهنية  الغدد  عمل 
ل  اللواتي  الن�صاء  اأن  اليابانيون  العلماء  ويعتقد  للجلد. 
ي�صتخدمن منتجات الألبان املخّمرة، لي�ض لديهن اإمكانية 

طبيعية لتجديد �صباب ب�صرتهن.

باحلليب وم�صتقاته.. ميكنك اأن تقي نف�صك من الأمرا�ض 
املزمنة

اأن تناول احلليب ومنتجاته  اإ�صبانية حديثة  اأفادت درا�صة 
اأن ي��ق��ي م���ن خطر  يف م���راح���ل احل���ي���اة امل��خ��ت��ل��ف��ة، مي��ك��ن 
الطفولة  مرحلة  من  بداية  املزمنة،  بالأمرا�ض  الإ�صابة 

وحتى ال�صيخوخة.
الدرا�صة اأجراها باحثون بجامعة غرناطة الإ�صبانية، ون�صروا 

 Advances in" نتائجها يف العدد الأخري من دورية
Nutrition" العلمية.

حتوي  الأل��ب��ان،  ومنتجات  احلليب  اأن  الباحثون  واأو���ص��ح 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف تلبية 
والكال�صيوم  ال��روت��ني  م��ن  للج�صم  ال��غ��ذائ��ي��ة  املتطلبات 
واملغني�صيوم والفو�صفور والبوتا�صيوم والزنك وال�صيلينيوم 

."B12" وفيتامني ،"A" وفيتامني
ا���ص��ت��ه��الك منتجات  اأن  اإل  ف��وائ��ده��ا،  اأن���ه رغ���م  واأ���ص��اف��وا 
الأل��ب��ان واحل��ل��ي��ب يف انخفا�ض ح��ول ال��ع��امل، وخ��ا���ص��ة يف 

البلدان الفقرية.

منتجات الألبان
دور احلليب  لر�صد  اجل��دي��دة،  درا���ص��ت��ه  ال��ف��ري��ق  واأج����رى 
مثل  املزمنة،  الأمرا�ض  من  الوقاية  يف  الألبان  ومنتجات 
التمثيل  ال��دم��وي��ة، وم��ت��الزم��ة  القلب والأوع��ي��ة  اأم��را���ض 
الغذائي، و�صرطان القولون واملثانة، ومر�ض ال�صكري من 

النوع الثاين.
وكثافة  النمو  على  الأل��ب��ان  منتجات  ت��اأث��ري  فح�صوا  كما 
املعادن يف العظام، وتوليد كتلة الع�صالت، وتاأثرياتها على 

الأطفال خالل فرة احلمل اأو الر�صاعة الطبيعية.
 14 نتائج  الفريق  راج��ع  ال��درا���ص��ة،  نتائج  اإىل  وللتو�صل 
درا�صة �صابقة اأجريت يف هذا ال�صاأن، ووجدوا اأن هناك عالقة 
ووزن  احلمل،  اأثناء  للحليب  املعتدل  التناول  بني  اإيجابية 

الطفل املثايل عند الولدة، وجودة العظام اأثناء الطفولة. 
اإ�صافة اإىل ذلك، وجدوا اأن تناول احلليب ومنتجات الألبان 
يومياً، يقي كبار ال�صن من خطر التعر�ض للوهن و�صعف 

الع�صالت، ويقلل من ك�صور العمود الفقري.
 وارتبط ا�صتهالك منتجات الألبان قليلة الد�صم، بانخفا�ض 
خطر الإ�صابة مبتالزمة التمثيل الغذائي، ما يدعم الراأي 
القائل باأن منتجات الألبان ل تزيد خطر الإ�صابة باأمرا�ض 
لها  يكون  اأن  وميكن  ُي�صاع،  كما  الدموية  والأوعية  القلب 

تاأثري وقائي �صد هذه الأمرا�ض املزمنة.
ا�صتهالك  اأن  اإىل  اأي�صاً،  احلالية  العلمية  الدلئل  وت�صري 
والزبادي،  الد�صم  قليلة  الأل��ب��ان  وخا�صة  املنتجات،  ه��ذه 
من  ال��ث��اين  بالنوع  الإ���ص��اب��ة  خطر  بانخفا�ض  يرتبط  ق��د 

ال�صكري. 
ومتالزمة التمثيل الغذائي، حالة خطرية ترتبط باخللل 
رئي�صياً  خطر  ع��ام��ل  كونها  ع��ن  ف�صاًل  واخل���رف،  امل��ع��ريف 
لأم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، وال��ك��ب��د الدهني، 

وال�صكري من النوع الثاين.
كانت درا�صات �صابقة، اأفادت اأن تناول منتجات الألبان بكرثة 
يزيد كثافة العظام وقوة العمود الفقري لدى الرجال فوق 
الألبان،  منتجات  تناول  اأن  واأ�صافت  عاماً.  �صن اخلم�صني 
الوفاة  الأ���ص��خ��ا���ض م��ن خ��ط��ر  ال���زب���ادي، يحمي  وخ��ا���ص��ة 
الدماغية،  ال�صكتة  اأو  ال��وع��ائ��ي��ة  ال��دم��اغ��ي��ة  ب��الأم��را���ض 

والإ�صابة ب�صرطان الأمعاء، و�صرطان القولون.

نقل كورونا لـ 2400 قرد 
لتطوير اللقاح املنا�سب

ال���ت���ج���ارب مل تعد  ف���ئ���ران  ي���ب���دو 
على  دخلت  اأي�صاً  فالقرود  كافية، 
اخلط، حيث نقلت املعاهد الوطنية 
 )NIH( ل��ل�����ص��ح��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
قرد   2400 ل����  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض 
من ف�صيلة "املكاك" يف املخترات 
للفريو�ض  م�����ص��اد  ل��ق��اح  لتجريب 
العامل  حول  الآلف  ي�صيب  ال��ذي 

يومياً.
للوقاية  الأوروب�������ي  امل���رك���ز  واأك�����د 
عليها  وال�صيطرة  الأم���را����ض  م��ن 
بالفعل  توفوا  اأ�صخا�ض   910 اأن 
بالفريو�ض،  اإ����ص���اب���ت���ه���م  ن��ت��ي��ج��ة 
مل���ا ن��ق��ل��ت��ه ���ص��ح��ي��ف��ة مريور  وف���ق���اً 

الريطانة .
الوطنية  امل���ع���اه���د  وج�����دت  ف��ي��م��ا 
اأن   )NIH( لل�صحة  الأمريكية 
اأظ���ه���ر بع�ض  ل��ق��اح��اً مت اخ��ت��ب��اره 
النتائج الإيجابية على قرود املكاك 
يثبت  ل��ك��ن مل  ب��امل��ر���ض  امل�����ص��اب��ة 
الآن،  حتى  ك��ام��ل  ب�صكل  فعاليته 
يتمكنوا  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ي��اأم��ل  ف��ي��م��ا 
با�صتخدام  اللقاح  من جتربة ذلك 
 "COVID-19" �����ص����الل����ة 
ك���ورون���ا وحقنها  ���ص��اللت  اإح����دى 
بالقردة واختبار فعالية اللقاح من 

جديدة.
هناك  اإن  ال�������ص���ح���ي���ف���ة،  وق����ال����ت 
اأجرتها  ����ص���ري���ري���ة  جت������ارب  ع�����دة 
ال�����ص��ني ع��ل��ى ع��ق��ار ي��ع��رف با�صم 
بع�ض  اأن  ويعتقد  "رمييديفري"، 
الب�صر تناولوا الدواء التجريبي يف 

حماولة للتعايف من الفريو�ض.
امل�صتخدمة يف  ال��ق��ردة  ع��دد  وع��ن 
امللكية  اجلمعية  قالت  املخترات، 
ال��ري��ط��ان��ي��ة مل��ن��ع ال��ق�����ص��وة على 
"يف   :RSPCA احل����ي����وان����ات 
ا�صتخدام  ي��ت��م  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
�صنوياً، حيث  قرد   3000 ح��وايل 
على   الخ��ت��ب��ارات  معظم  تتمحور 
وفعالية  �صالمة  واختبار  تطوير 
الب�صرية  وال���ل���ق���اح���ات  الأدوي���������ة 

املحتملة".
امل���ت���ح���دة، فقد  ال����ولي����ات  اأم�����ا يف 
لدرا�صة  ت�����ص��ت��خ��دم  ال���ق���رود  ك��ان��ت 
الأبحاث  ويف  ال��دم��اغ  عمل  كيفية 
حيث  الب�صري،  بالإجناب  املتعلقة 
ق����رد يف  األ�����ف   71 ا����ص���ت���خ���دام  مت 
نف�ض  وه��و   ،2010 يف  املخترات 
ملا  وفقاً   2018 يف  تقريباً  العدد 
ذكرته اجلمعية التي تعد من اأقدم 
املوؤ�ص�صات حول العامل املدافعة عن 

حقوق احليوان.

هذه خماطر التخلي عن 
تناول منتجات الألبان ؟

الألبان،  منتجات  تناول  عدم  اإىل  التغذية  خرباء  بع�ض  يدعو 
لأنها حتتوي على مواد كيميائية وهرمونات وم�ضادات حيوية، 
البالغ غري قادر بيولوجيا على ه�ضم �ضكر  ولأن ج�ضم الإن�ضان 

الألبان  منتجات  تناول  عن  التخلي  ولكن  احلليب. 
حمفوف مبخاطر �ضحية عديدة منها:
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اإعالن اأ�سماء الفائزين يف م�سابقة النخلة يف عيون العامل 
بدورتها احلادية ع�سرة 2020

جناح م�ضت�ضفى توام يف تطوير تقنية اإزالة الأورام ال�ضغرية 

ت�سخي�ص اأورام الكلى �سغرية احلجم با�ستخدام الت�سوير املقطعي وال�سونار

 �سرطة اأبوظبي ت�سارك بفعالية يوم البيئة وال�سحة وال�سالمة 

نادي الإمارات العلمي ي�ست�سيف امللتقى الآ�سيوي 2020

•• اأبوظبي – الفجر

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
مب�صابقة  الفائزين  اأ�صماء  الزراعي  والبتكار  التمر 
الت�صوير الدولية "النخلة يف عيون العامل" بدورتها 
احلادية ع�صرة 2020 التي تنظمها اجلائزة برعاية 
معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح 
النتائج  ج��اءت  اجل��ائ��زة، حيث  اأم��ن��اء  رئي�ض جمل�ض 

على النحو التايل:
املركز  اللمكي  امل�صورة من��ارق  به  ف��ازت  الأول  املركز 

املركز  ال��ري��ح  الرحمن  امل�صور عبد  ب��ه  ف��از  ال��ث��اين 
الثالث فاز به امل�صور يو�صف اأحمد البادي جاء ذلك 
عبد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ب��ه  اأدىل  �صحفي  ت�صريح  يف 
الوهاب زايد، اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
عما  �صعادته  ع��ن  معرباً  ال��زراع��ي،  والب��ت��ك��ار  التمر 
حققته امل�صابقة خالل اإحدى ع�صر �صنة مبا يعزز من 
توظيف  عر  التمر  نخيل  ب�صجرة  الإن�صان  عالقة 
وعي  لتنمية  كو�صيلة  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  ف��ن 
ف�صاء  وخلق  التمر.  نخيل  �صجرة  باأهمية  اجلمهور 
ال�صوئيني  امل�صورين  ب��ني  اخل���رات  لتبادل  اأرح���ب 

ال�صياحية  املقومات  واإب��راز  العامل.  اأنحاء  كافة  من 
التمر من خالل  نخيل  ل�صجرة  والراثية  والبيئية 
الإن�صان  ارت��ب��اط  وت�صجيع  الفوتوغرافية  ال�صورة 

بالأر�ض والبيئة.
واأ�صاف اأمني عام اجلائزة باأن الدورة احلادية ع�صرة 
ميثلون  م�صور   91 مب�صاركة  متيزت  امل�صابقة  من 
امل�صاركة  ال�صور  ع��دد  وبلغ  العامل،  ح��ول  دول��ة   13
ع���رت ع��ن حبهم  ال��ت��ي  ال�����ص��ور  اأج��م��ل  م��ن   301
بال�صجرة  احلميمة  وعالقتهم  التمر  نخيل  ل�صجرة 

املباركة.

•• العني – الفجر

مع التقدم امل�صتمر يف املجال العلمي، اأ�صبح 
با�صتطاعتنا ت�صخي�ض املزيد من اأورام الكلى 
�صغرية احلجم با�صتخدام و�صائل ت�صخي�ض 
املقطعي والت�صوير  الت�صوير  خمتلفة مثل 

با�صتخدام ال�صونار.
الأحيان  اأغ��ل��ب  يف  ال�����ص��غ��رية  الأورام  ه���ذه 
اأو  مبكرة  م��راح��ل  يف  خبيثة  اأورام����ا  ت��ك��ون 
الورم   اإزال��ة  اأورام��ا حميدة، وبالتايل ميكن 

دون احلاجة لإزالة الكلية ب�صكل كامل.
اإزالة  تقنية  توام يف تطوير  جنح م�صت�صفى 
الذي  املنظار  با�صتخدام  ال�صغرية  الأورام 
م��ن اجلراحة  اأف�صل  ع��دة  ن���واٍح  م��ن  يعتر 

املعتادة عن طريق �صق البطن.
حيث قام الدكتور اأفتاب اأحمد باتي طبيب 
ا�صت�صاري جراحة امل�صالك يف م�صت�صفى توام 
مب�صاعدة فريق طبي متكامل من اإزالة ورم 
اليمنى  الكلية  م��ن  بالكامل  �صم   4 بحجم 
املري�ض  ملري�ض مع املحافظة عليها، وغادر 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ي��وم��ني بحالة 

�صحية جيدة.
قال الدكتور افتاب: اإن اجلراحة عن طريق 
اجلراحة  م��ن  بكثري  اأف�صل  تعتر  املنظار 

التقليدية من عدة جوانب مثل:
بكثري  اأق��ل  املنظار  عملية  بعد  المل  درج��ة 
املري�ض  ا�صت�صفاء  املعتادة  باملعليات  مقارنة 
ب�صكل اأ�صرع وبالتايل خروجه من امل�صت�صفى 

العملية  م�����ص��اع��ف��ات  اأق����ل  زم��ن��ي��ة  ف���رة  يف 
العمليات  م�����ص��اع��ف��ات  م���ن  اق����ل  ب��امل��ن��ظ��ار 

اجلراحية املعتادة
اأف�صل من الناحية التجميلية، حيث  نتائج 
كبري  ل�صق  حت��ت��اج  التقليديه  العمليه  اإن 
اأثرا  ي��رك  مم��ا  البطن،  جانب  منطقة  يف 
العمليه  حتتاج  بينما  امل�صتقبل،  يف  وا�صحا 
تكاد  باملنظار لأرب��ع �صقوق �صغرية احلجم، 

ت�صبح غري مرئيه مع مرور الوقت.
الناحيه  م����ن  ب���امل���ن���ظ���ار  اجل����راح����ه  ن���ت���ائ���ج 
اجلراحه  نتائج  ع��ن  تختلف  ل  العالجيه 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ه واأ����ص���اف ال��دك��ت��ور اأف���ت���اب: اإن 
التحدي يف عملية ا�صتئ�صال ورم الكليه مع 

املحافظه عليها يكمن يف عدة اأمور:

مع  ك��ام��ل  ب�صكل  ال���ورم  ا�صتئ�صال  يتوجب 
لتجنب  بالكليه  امل�صا�ض  عدم  على  احلر�ض 
اأي اإ�صابه اأو م�صاعفات حمتمله قد توؤثر يف 

وظيفة الكليه ب�صكل دائم
للورم  ال��و���ص��ول  ال�صهل  م��ن  لي�ض  اأح��ي��ان��ا 
ن��ظ��را ل�صعوبة  امل��ن��ظ��ار وذل����ك  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

موقعه اأو قربه من اأع�صاء حيويه مهمة.
احلاجة اإىل اإيقاف تدفق الدم للكليه ب�صكل 
موؤقت اإىل حني النتهاء من ا�صتئ�صال الورم 
النزيف،  لتجنب  ك��ام��ل  ب�صكل  الكليه  م��ن 
حيث اإن نحو ربع الدم الذي يتم �صخه من 
القلب خم�ص�ض لتغذية الكليتني، وبالتايل 

فاإن الكليه عر�صه للنزيف يف حال ا�صتئ�صال 
الورم منها. يتم جتنب النزيف باإيقاف تدفق 
با�صتخدام  الكلية  ع��ن  م��وؤق��ت  ب�صكل  ال���دم 

ملقط معدين عن طريق املنظار.
عن  ال��دم  انقطاع  م��دة  تتجاوز  ل  اأن  يجب 
يف  تلف  اأي  لتجنب  دقيقة  ث��الث��ني  الكليه 
يزيد  وذل���ك  ال����دم.  ان��ق��ط��اع  نتيجة  الكليه 
من �صعوبة املهمة حيث  يجب اإجناز العمل 
يف ف��رة زمنية حم��دودة مع احلر�ض على 
باأي  الت�صبب  دون  وج��ه،  اأكمل  على  اإمتامه 

�صرر لأن�صجة الكلية ال�صليمة.
اأف��ت��اب م��ع تطور  ال��دك��ت��ور  يف النهاية، ق��ال 

با�صتخدام  واجل���راح���ات  امل��ن��ظ��ار  ج���راح���ات 
املزيد  اإزال��ة  ن�صاعد يف  اأن  ال��روب��وت، نتمنى 
املحافظه  مع  الكليه  يف  املعقده  الأورام  من 
ع��ل��ى ال��ك��ل��ي��ه. و���ص��دد ال��دك��ت��ور اأف���ت���اب على 
عن  الكليه  اأورام  مر�صى  ا�صتف�صار  اأهمية 
لإزالة  احل��اج��ه  دون  ال����ورم   اإزال����ة  اإمكانية 
ال�صروري  من  اإنها  حيث  بالكامل،  الكليه 
اأمكن  اإذا  ووظيفتها  الكليه  على  املحافظه 
الكلى  اأي ق�صور يف وظيفة  لتجنب  الأم��ر. 
ناجم عن اأمرا�ض مثل اأمرا�ض مثل ال�صكر، 
يف  اأورام  اأو  ح�����ص��وات  ال����دم،  �صغط  ارت��ف��اع 

الكلية الأخرى، وغريها...

•• العني - الفجر

�صاركت �صرطة اأبوظبي يف فعالية بلدية مدينة اأبوظبي 
والتي اأقيمت بجامعة زايد مبدينة خليفة مبنا�صبة يوم 
على  "حافظ  �صعار  حت��ت  وال�صالمة  وال�صحة  البيئة 

�صالمتك و�صالمة الآخرين" .
مدير  نائب  الكندي  �صلطان  خلفان  العميد  واأو���ص��ح   
الفعالية  اأن  اأب��وظ��ب��ي   ب�صرطة  الب�صرية  امل���وارد  قطاع 
ت��ه��دف ل��زي��ادة ال��وع��ي وامل��ع��رف��ة ب��ني ال��ط��الب والكادر 
وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  ل��ر���ص��ي��خ  وامل��وظ��ف��ني  الأك���ادمي���ي 
�صعيد  حمود  الدكتور  العقيد  واأك���د     . حياة  كاأ�صلوب 
اأمن  املجتمعية يف قطاع  ال�صرطة  اإدارة  العفاري مدير 
وال�صراكات  باملبادرات  اأبوظبي  �صرطة  اهتمام  املجتمع 
ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي ت��دع��م ال���رام���ج امل��ف��ي��دة وال���ت���ي حتقق 
الأفراد  ثقافة  من  وترفع  وال�صحي  املجتمعي  الأم��ان 
ال�صالمة  الوقائية وال�صحة  بالإجراءات  العام  والوعي 
املهنية والبيئة.  واأو�صح اأنه مت تعريف الطالب والزوار 
التي تقدمها  التوعوية  الأمنية واملجتمعية  باخلدمات 
مديريتي   : الفعالية  يف  �صاركت  حيث  اأبوظبي  �صرطة 
ال�صائقني  وت��رخ��ي�����ض  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة  ال���ط���وارئ 
والآل�����ي�����ات ك��م��ا ق���دم���ت م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 

وا�صراطات  امل����روري����ة  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ص��ر  حم���ا����ص���رات 
ال�صائقني  توعية  جانب  اإىل  الآمنة  والقيادة  ال�صالمة 
يرتكبها  التي  ال�صلوكيات  بتفادي  الطرق  وم�صتخدمي 
البع�ض بال مبالة والتي ت�صبب ت�صويه وا�صرار بيئية 

م�صافة  وت��رك  القيادة  ع��ن  الن�صغال  بعدم  وتنبيههم 
اأم�����ان ك��اف��ي��ة ب���ني امل���رك���ب���ات وت���ق���دمي ن�����ص��رات توعية 
مرورية لدوريات ال�صعادة و قدمت اإدارة الدفاع املدين  
-اأبوظبي التوعية با�صراطات ال�صالمة والوقاية فيما 

ال�صحي  الوعي  بن�صر  الطبية  اخلدمات  اإدارة  اأ�صهمت 
والتثقيفي.  وذكر ان اإدارة ال�صرطة املجتمعية عر�صت  
فيديو توعوي عن الن�صب الهاتفي لتخاذ احليطة يف 
التعامل مع الت�صالت والر�صائل الهاتفية الحتيالية 
ومت توزيع ن�صرات اإر�صادية توعوية وكتيبات ا�صتفاد منها 
اأع�صاء  فريق  و�صارك  كما  �صخ�ض  5000اآلف  نحو  
والتن�صيق  التنظيم  عمليات  �صرطة" يف  " كلنا  مبادرة 
وق�صم  الهند�صية  امل�صاريع  اإدارة  و�صاركت  وال��ت��اأم��ني.  
البيئة وال�صحة وال�صالمة املهنية مبركز ال�صراتيجية 
املمار�صات  اأف�صل  ح��ول  بالتوعية  املوؤ�ص�صي  والتطوير 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��خ��ل�����ض م��ن النفايات  يف جم���الت ح��م��اي��ة 
وال�صتدامة وال�صحة وال�صالمة والتغذية. كما �صاركت 
 K9الأمني التفتي�ض  و  العمليات  اإدارت���ي  الفعالية  يف 
وتفاعل اجلمهور مع "روبوت املوروث ال�صرطي الآيل" 
الذي يعمل على تعزيز ثقافة اأهمية الذكاء ال�صطناعي 
اأفراد  توعية  يف  الآل��ي��ة  ال��روب��وت��ات  باأهمية  وتعريفهم 
املجتمع وتعزيز ثقافتهم الأمنية و اطلعوا على دوريات 
وقدمت   ، لل�صرطة  القدمي  وال��زي  القدمية  ال�صرطة 
فرقة اخليالة عرو�صاً نالت اإعجاب احل�صور وخ�ص�صت 
ال�صرطة ومنها  من�صة �صرطية لالطالع على خدمات 

خدمة اأمان لتعزيز الوقاية من اجلرمية .

•• دبي - د.حممود علياء 

ي�صت�صيف نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة 
وال��ع��ل��وم ب��دب��ي خ��الل ال��ف��رة م��ن 6 – 11 نوفمر 
القادم فعاليات امللتقى العلمي الآ�صيوي التابع للمنظمة 
العاملية ل�صغل اأوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا الذي 
امل�صتقبل"  "توا�صل العقول ل�صنع  ينعقد حتت عنوان 

حيث يتزامن مع فعاليات اأك�صبو دبي 2020.
واملكتب  ال��ن��دوة  ب��ني  تن�صيقي  اج��ت��م��اع  وق��د عقد  ه��ذا 
البدور  ب��الل  ال��ن��دوة  م��ن  الآ���ص��ي��وي ح�صره  الإقليمي 
رئي�ض جمل�ض الإدارة والدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�ض 
واملهند�صة مرمي  العلمي  الإم��ارات  نادي  اإدارة  جمل�ض 
ب��ن ث��اين نائب رئي�ض ال��ن��ادي وج��م��ال اخل��ي��اط املدير 
الإقليمي  املكتب  ومن  النادي  مدير  اأ�صرف  وم.  امل��ايل 
واملهند�ض  املنظمة  رئي�ض  نائب  امل��ري  عدنان  املهند�ض 

داود الأحمد اأمني عام املكتب الآ�صيوي.

�صاب من منت�صبي   400 فيه  ي�صارك  اأن  املتوقع  ومن 
اأع�صاء  اإىل  بالإ�صافة  اآ�صيا،  يف  العلوم  ومراكز  اأندية 
العاملية  املنظمة  وممثلي  الإقليمي،  التنفيذي  املكتب 
الإدارة.  جمل�ض  رئي�ض  للمنظمة  الفخري  والرئي�ض 
امللتقى  فئات  يف  وب��رام��ج  م�صاريع  امل�صاركون  و�صيقدم 
الأ�صياء  "انرنت  ت�صم  وال��ت��ي  ال����دورة  ل��ه��ذه  امل��ق��ررة 
– العلوم  – الروبوت  – الف�صاء  ال�صناعي  – الذكاء 
 – احل��ي��وي��ة  – التكنولوجيا  – ال���زراع���ة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
توجه  ت��رج��م  والطاقة" وال���ت���ي  وال��ف��ل��ك  ال��ف��ي��زي��اء 

الإمارات نحو العلوم والبتكار.
و�صيعقد على هام�ض امللتقى اجتماع اجلمعية العمومية 
تت�صمن  كما  التنفيذي،  املكتب  واجتماع  اآ�صيا،  ملل�صت 
"�صتقبلنا  بعنوان   YCC ال�صباب  موؤمتر  الفعاليات 
وزيارات  العلمية  الور�ض  من  وجمموعة  الف�صاء"  يف 

للموؤ�ص�صات العلمية يف الدولة.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأّن النادي ع�صو باملنظمة منذ عام 

1995، و�صبق اأن �صارك يف امللتقيات العلمية والآ�صيوية 
العاملي  العلمي  امللتقى  اإن  القارات، حيث  على م�صتوى 

يعقد كل �صنتني يف قارة، وامللتقى الآ�صيوي ينعقد كل 
�صنتني اأي�صاً بالتناوب مع امللتقى العاملي.

بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة
يوم الإمارات الثقايف برعاية �سما 

بنت حممد بن خالد اآل نهيان
•• اأبوظبي-الفجر

الإمارات  يف  الثقافية  بالتجربة  والإب���داع  للثقافة  كلمات  من�صة  احتفت 
يف فعالية �صارك فيها عدد من مثقفي واأدب��اء دولة الإم��ارات حتت عنوان 
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  الثقايف" ،  الإمارات  "يوم 
دولة الإمارات العربية املتحدة ودعم معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
الدكتورة  ال�صيخة  رعاية  حتت  اأم�ض  اأقيم  ،حيث  املعرفة   وتنمية  الثقافة 
�صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان -رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صات ال�صيخ 

حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية
وبداأت الفعالية التي اأقيمت يف م�صرح مكتبة الكويت الوطنية بكلمة للكاتب 
فهد العودة قال فيها؛ “لقد اخرنا اأن نحتفي بتجربة الإم��ارات العربية 
وزاخرة  بالعطاِء  حافلٌة  جتربٌة  وهي  املعا�صر،  الأدب  �صعيد  على  املتحدة 
ن��ع��رف بتق�صرينا  اأط��راف��ه��ا  الإمل����ام ببع�ض  ن��ح��اول  اإذ  ب��الأ���ص��م��اء. ون��ح��ن 
اأن احلالة الأدبية يف الإم��ارات وخ�صو�صا يف الوقت الراهن،  م�صبقا، ذلك 
اأو�صع من اأن نحيط بها يف ليلة واح��دة، واأ�صمل من اأن نتحدث عنها عر 
عدد قليل من الأ�صماء، ولكن عزاوؤنا اأنها البداية فقط، واأنه احتفاء رمزي 

تقديرا لهذا الوطن احلبيب وتع�صيًدا 
الكويت  وب��ني  بينه  التالحم  مل�صرية 
ال�صعيد  ومنها  ال�صعد  على خمتلف 

الثقايف والفني والأدبي”
بعدها قدمت الدكتورة رفيعة غبا�ض 
اإماراتية  ون��ا���ص��ط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  وه���ي 
“املراأة  ب��ع��ن��وان  م��رم��وق��ة حم��ا���ص��رة 
ا�صمي  اىل  اأهدتها  الإبداع”  حا�صنة 
الأم����ريي����ن ال���راح���ل���ني ال�����ص��ي��خ عبد 
�صباح  وال�صيخ  ال�صباح  ال�صامل  اهلل 
يف  الكبري  لدورهما  ال�صباح  ال�صامل 
دولة  يف  التعليمية  احل��رك��ة  م�صرية 
الإمارات العربية املتحدة يف �صتينيات 
وتناولت  املا�صي.  القرن  و�صبعينيات 

دور املراأة يف املجتمع الإماراتي
بعد ذلك قدم مدير اأكادميية ال�صعر يف الإمارات الروائي والباحث �صلطان 
كافكا..  امل�صخ عند  اىل  وليلة  ليلة  األ��ف  ” من  بعنوان  العميمي حما�صرة 
القيمة  حما�صرته  يف  العميمي  وت��ن��اول  حياتنا؟  يف  الرجمة  اأث��رت  كيف 
العامل  حول  ثقافاتنا  تكونت  وكيف  اإليها  حاجتنا  ومدى  الرجمة  معنى 

نتيجة جلهود املرجمني من خمتلف اللغات واإليها؟
ثم عقدت ندوة حول الرواية يف الإم��ارات �صارك فيها ثالث روائيني وهم 
الروائي والنا�صر  علي ال�صعايل والروائية نادية النجار والروائية �صاحلة 
حاورهم  الذي  الزمام،  اأحمد  الكاتب  كلمات  من�صة  رئي�ض  وقدمهم  عبيد 

عن ما�صي وراهن احلركة الروائية يف الإمارات واأفاقها اأي�صا.
بعدها  كان لل�صعر دورة باأم�صية جميلة ورائقة �صارك فيها ال�صاعران اأحمد 
الع�صم واأمل ال�صهالوي الذين قدما جمموعة من ق�صائدهما و�صط تفاعل 

اجلمهور.
�صاحب الفعالية معر�ض للكتاب نظمته مكتبة كلمات واحتوى على جمموعة 
من كتب امل�صاركني يف يوم الإمارات الثقايف، وكانت ال�صيخة الدكتورة �صما 
قد �صرحت قائلة : اإن احلراك الأدبي والثقايف يف دولة الكويت حراك ذو 
تاريخ كبري وعريق ومياثله حراك ثقايف واأدبي يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة يحاول اأن ي�صتلهم من التجربة الإبداعية الكويتية جناحاتها التي 
قدمت للحركة الثقافية العربية العديد من الأدباء الذين حفروا اأ�صماءهم 
على جدران الفكر والأدب لي�ض خليجيا ول عربيا فقط بل عامليا ،كما اأن 
الإم��ارات قدمت لهذا احل��راك العديد من الأدب��اء واملفكرين الذين كانوا 
جزءا اأ�صيال يف معادلة احلياة الثقافية الإماراتية والعربية و العاملية اأي�صا 
و كم كانت �صعادتي بهذا الحتفاء الذي قدمته من�صة كلمات ، وليكن هذا 
اليوم يوما اأول يف رحلة تبادل ثقايف ومعريف بني احلياة الثقافية يف الكويت 
م�صتقبل  م��دار  على  نتائجها  نتلم�ض  اإيجابية  لتجربة  توؤطر  والإم����ارات 
م�صرك يجمعنا مع اأ�صقائنا يف الكويت وكل دول اخلليج العربي نحو نتاج 
ثقايف وفكري يحمل مالمح هويتنا الثقافية وي�صبح رقما قويا يف معادلة 

الإبداع الأدبي للح�صارة الب�صرية.

�ش�ؤون حملية

ا�ستمرار فتح باب امل�ساركة يف جائزة العوي�ص 
لالإبداع يف دورتها ال�سابعة والع�سرين

••  دبي - د.حممود علياء

مراعاة  على  وبراجمها  اأن�صطتها  كافة  يف  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  حتر�ض 
اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  وامل�����ص��ارك��ني  وامل�����ص��اه��م��ني  املتلقني  وذوق  ح��اج��ة 
والأعمار والتوجهات، وتلبية من الندوة لرغبة امل�صاركني يف جائزة العوي�ض 
لالإبداع يف دورتها ال� 27 تقرر ا�صتمرار فتح باب امل�صاركة حتى نهاية �صهر 

مار�ض 2020 يف املجالت التالية:
الثقافية  اجلائزة  الثاين:  الق�صم  الثقافية،  العام  �صخ�صية  الأول:  الق�صم 
اخلا�صة، والق�صم الثالث امل�صابقات العامة والتي تت�صمن م�صابقة البحوث 
واأف�صل  العلمي،  البتكار  واملقيمني، وم�صابقة  الإم��ارات  والدرا�صات لأبناء 
اأبناء  اأف�صل كتاب لأح��د  اأبناء الإم��ارات عن دول��ة الإم���ارات،  كتاب ي�صدره 
دولة  عن  املواطنني  لغري  كتاب  اأف�صل  خمتلفة،  مو�صوعات  يف  الإم���ارات 
الإم�����ارات. ك��ذل��ك ت�صتقبل اجل��ائ��زة م�����ص��ارك��ات يف جم��ال الإب����داع الأدبي 
اأعمال   - – مو�صيقى  – م�����ص��رح  – رواي����ات  – ق�ص�ض  "�صعر  وال��ث��ق��ايف 
مرجمة – اأف�صل كتاب لأدب الأطفال، اأف�صل موقع توا�صل اجتماعي– 
وثائقي  فيلم  اأف�صل   – حملي  ث��ق��ايف  برنامج  اأف�صل   – يوتيوب  اأف�صل 
ق�صري"، واأف�صل عمل فني "الر�صم – اخلط العربي – الت�صوير – النحت 
واخلزف – املو�صيقى". اأما م�صابقات ال�صباب فقد خ�ص�صت ملن ل تتجاوز 

اأعمارهم 25 �صنة ويف املجالت ال�صابقة كافة .
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نبتة طبية وعطرية معروفة جدًا يف الدول العربية واأوروبا، وي�ضتخدم منذ القدم 
اأيام اليونان والرومان يتم حرق الزعرت  ملحاربة العديد من الأمرا�ض. ومنذ 

من اأجل تنقية الهواء الداخلي، ويتم نقعه يف احلمامات قبل الذهاب اإىل 
املعركة.

الزعرت  اأو  ال�ضائع  الزعرت  مثل  خمتلف،  نوع   300 حتت  الزعرت  يوجد 
الليموين، وي�ضتخدم الزعرت يف مطبخ حو�ض املتو�ضط، ولكن له كذلك 
خ�ضائ�ض طبية ل تعد ول حت�ضى. وي�ضتخدم كذلك يف جمال ال�ضحة 

ويف جمال التجميل حيث يدخل يف العديد من املنتجات ال�ضيدلنية. 
كما ميكن ا�ضتخدامه يف املنزل ل�ضنع عالجات خا�ضة يف متناول يدك.

تعّرفوا يف ما يلي على فوائد الزعرت الأخ�ضر:
مركبات الزعر:

- الثيمول وهو م�صاّد قوي للعدوى
- جريانيول

- رلينالول
- كارفاكرول

- الفالفونويدات، والتي تعطي هذه النبتة خ�صائ�صها امل�صاّدة لالأك�صدة.

كيف يتم حت�ضري �ضاي الزعرت؟
- ا�صنعي �صاي الزعر  

اأو على �صكل زيوت  �صاي،  على �صكل  اأو جمففاً  ا�صتهالكه طازجاً  - ميكن 
نقاط  )ث������الث  ب���امل���اء اأ����ص���ا����ص���ي���ة  م����ل����يء  ك������وب  يف 

ال�صاخن(.

الزعرت  �ضاي  ل�ضنع 
الطازج:

من  غ�����رام�����ات   -10
ال��زع��ر ال���ط���ازج يتم 
املاء  م��ن  ل��ر  نقعه يف 

املغلي.

- ُيرك ملدة 10 دقائق.
ال�����ص��ح��ري��ة )م��ل��ع��ق��ة م���ن الع�صل  امل���ك���ون���ات  اإل���ي���ه  ُي�����ص��ف��ى وُي�������ص���اف   -

والليمون...(.

ل�ضنع �ضاي الزعرت املجفف:
ثماين مالعق �صغرية من الزعر املجفف يف لر من املاء املغلي.

فوائد الزعرت الأخ�ضر:
- الزعر يق�صي على نزلة الرد وامل احللق
- الزعر يق�صي على نزلة الرد وامل احللق

- مطهر، الزعر غني بالفينولت، وله خ�صائ�ض مطّهرة وكم�صاّد حيوي 
وم�صاّد للبكريا.

من اأجل تنف�ض اأف�ضل
يحارب نزلة الربد

ي�����ص��ت��خ��دم ال���زع���ر ع��ل��ى ���ص��ك��ل �صاي 
والغرغرة؛  ال���رد  ن��زل��ة  مل��ح��ارب��ة 

ملحاربة اأمل احللق.
البول  التهابات  ملحاربة 

ب�صرب  الرو�صتات  حتى  اأو  واملثانة  البولية  امل�صالك  التهابات  عالج  ،يتّم 
�صاي الزعر.

 K "ك" الزعر مليء بالفيتامينات �صاي الزعر م�صدر مهم لفيتامني 
وت�صكيل  ال��دم  تخرث  يف  دوراً  تلعب  التي  الروتينات  لت�صنيع  ال�صروري 

العظام.
للحديد  مهم  م�صدر  املجفف  ،ال��زع��ر  املعدنية  بالعنا�صر  اجل�صم  مي��دُّ 
الدم.  احل��م��راء يف  ال���دم  ك��ري��ات  ولت�صكيل  الأك�����ص��ج��ني،  لنقل  ال�����ص��روري 
الع�صبية.  والنواقل  والهرمونات  اجلديدة  اخلاليا  ت�صنيع  على  وي�صاعد 
والزعر الأخ�صر الطازج يعطي اجل�صم كمية وافرة من الفيتامني "�صي" 

.C
املطّهرة  ال��زع��ر  خ�صائ�ض  :اإنَّ  اجل��ل��دي��ة  لل�صحة  الأخ�����ص��ر  ال��زع��ر   -
وال�صافية ت�صاعد على حماربة حب ال�صباب واجلروح والحمرار )ي�صتخدم 

على �صكل منقوع لال�صتخدام اخلارجي(.
لعالج  ال��زع��ر  منقوع  ال�صتحمام  ح��و���ض  يف  الروماتيزم:�صعي  �صد   -

الروماتيزم والتهاب املفا�صل واآلم الع�صالت.
كم�صاّد  تعمل  الزعر  يحتويها  التي  الفالفونويدات:الفالفونويدات   -
لالأك�صدة، الأمر الذي ي�صمح مبحاربة التلف الذي ت�صببه اجلذور احلّرة 

)التي ت�صبب اأمرا�ض ال�صرطان والأمرا�ض الأخرى(.
على  وي�صاعد  والكال�صيوم،  للمنغنيز  م�صدر  :ال��زع��ر  لالأ�صنان  مفيد   -

ال�صليم  للعظام والأ�صنان ب�صكل جيد. واإذا ا�صتخدم ال���ت���ك���وي���ن 
واللثة  الأ�صنان  يعالج  فاإنه  للغرغرة، 
وجت����وي����ف الأ�����ص����ن����ان وي����ح����ارب 

الرائحة الكريهة للفم.

الأخـــ�ســـــــر  للزعــتـــر  فـائــــدة   11
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الباذجنان للتنحيف
ال�صحية  ال����ف����وائ����د 
الرائعة للباذجنان 
من  ت����ت���������ص����ك����ل 
ج����������م����������ل����������ة 

معادن  م���ع   ،)B1()B3()B6()C()K(فيتامينات
واملنغنيز  وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  وال��ن��ح��ا���ض  وال��ف��و���ص��ف��ور  املغني�صيوم 
وهو  الغذائية،  الأل��ي��اف  من  كبرية  وكمية  الفوليك  وحم�ض 

تقريباً ل يحتوي اأي كولي�صرول اأو دهون م�صبعة .
فوائد الباذجنان للتنحيف اثبتها العلم حديثا ، حيث يت�صدر 
الباذجنان اليوم قائمة الأطعمة امل�صتخدمة يف خ�صارة الوزن، 
والفيتامينات،  والأل��ي��اف  وامل��ع��ادن  باملغذيات  اجل�صم  وت��زوي��د 
على  تواظبني  �صتجعلك  التي  ال�صحية  ف��وائ��ده  ع��ن  ف�صاًل 

تناوله.

فوائد الباذجنان للريجيم
تختلف �صكل ثمرة الباذجنان من حيث احلجم والّلون، 
والأرجواين،  والأ���ص��ود،  وال�صغري،  الكبري،  فهناك 
ويعّد  الفوائد عينها،  اأّنها حتمل  اإّل  والأحمر، 
الباذجنان من اخل�صروات الغنّية بالألياف 
عند  منا�صبة  يجعلها  مم��ا  ال��غ��ذائ��ّي��ة 
اّتباع حمية غذائّية عدا عن كونها 
احلرارّية،  ال�صعرات  منخف�صة 
ويحتوي الكوب الواحد من 
غراماً   82 ال���ب���اذجن���ان 
من  غ�����رام�����ات   3 ع���ل���ى 
�صعرة  و20  الأل�����ي�����اف 
حيث  ف����ق����ط،  ح�����راري�����ة 
مي���ك���ن ا����ص���ت���خ���دام���ه يف 
الّنظام الغذائّي املنخف�ض 
ب���ال�������ص���ع���رات احل������رارّي������ة، 
وي�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل م��ل��ح��وظ يف 
لوفرة  وذل������ك  ال�������وزن  اإن���ق���ا����ض 

الألياف على زيادة  اّلتي يحتويها، وت�صاعد  الغذائية  الألياف 
الطعام  مقدار  يقّل  وبالّتايل  والمتالء  بال�ّصبع  ال�صعور  مّدة 

املتناول وتقّل ن�صبة ال�صعرات احلرارّية املاأخوذة يومّياً
يحتوي الكوب الواحد من الباذجنان اأو ما يعادل 82 غراماً، 
3 غرامات من الألياف و20 �صعرة حرارية فقط، وهو  على 
ال�صعرات  وقليلة  ب��الأل��ي��اف  الغنّية  الأطعمة  م��ن  ُي��ع��ّد  بذلك 
الوزن؛  ن��زول  عملية  حتفيز  على  تناوله  وي�صاعد  احل��راري��ة، 
حيث ميكن تناوله بدًل من الأغذية عالية ال�صعرات احلرارية. 
على  ي�صاعد  الأل��ي��اف  من  حمتواه  ف��اإّن  ذل��ك  اإىل  وبالإ�صافة 

ال�صعور بالمتالء وال�صبع لفرٍة اأطول، ويقلل من ال�صهية.

و�ضفة للتنحيف
املكونات

املاء من  لر   1
متو�صطة ليمونة   1

احلجم متو�صطة  باذجنانة   1

طريقة التح�ضري
التفاح و�صودا اخلبز  بقليل من خل  الباذجنان جيداً  -نغ�صل 
نغ�صله  ثم  املحتملة،  ال�صامة  املبيدات  اأن��واع  كل  على  للق�صاء 

جيداً باملاء.
- ُنقطع الباذجنان ل�صرائح �صميكة، ون�صعها يف وعاء زجاجي 
مع لير من املاء، ثم نع�صر الليمون على املاء ونحرك قلياًل.

- ننقل الوعاء ليرد طوال الليل بالثالجة،
خ�صائ�صه  ك��ل  بتحرير  ال��ب��اذجن��ان  �صيقوم  التريد  وخ��الل   

املغذية لل�صائل.

ل يحتوي اأي كولي�ضرتول اأو دهون م�ضبعة

الباذجنان..  فوائد مده�سة للتنحيف والر�ساقة
منح  على  ت�ضاعد  التي  اخل�ضروات  اهم  من  فهو  ذلك  يف  بفعاليته  معروف  للتنحيف  الباذجنان 

الر�ضاقه للج�ضم و اي�ضا معروف بخ�ضائ�ضه يف حرق ال�ضحوم و اذابة الدهون.

فوائد تناول
 التفاح على الريق!

�صّحة  على  ف��ائ��دًة  الفاكهة  اأك��رث  م��ن  لونها(  ك��ان  )مهما  التفاحة  تعتر 
اأّن  اإّل  الثمرة.  الغذائية، خ�صو�صاً يف بذور وق�صر  لقيمتها  الن�صان، نظراً 

فائدة التفاح تكمن بتناوله يف ال�صباح الباكر، وخ�صو�صاً على الريق.
ومن اأبرز فوائد تناول التفاح على الريق:
- يحمي من الألزهامير، ويخّف�ض ن�صبة 

الكول�صرول يف الدم ويجّدد اخلاليا.
- يقوي العظام وي�صفي من الربو عند 
ا�صابة  وي��ق��ّل��ل م��ن خطر  الأط���ف���ال، 

بهذا  اجل��ن��ني 
اذا  املر�ض، 
ت����ن����اول����ت����ه 

امل���������������������������راأة 
احلامل.

ي���������ق���������ي   -
م������������ن م������ر�������ض 

ال�����������������ص��������رط��������ان، 
واأمرا�ض  وال�����ص��ك��ري 

القلب، واحل�صا�صية.
الوزن،  على خ�صارة  ي�صاعد   -
القليل  على  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��راً 

من ال�صعرات احلرارية.
- يعالج ال�صعال، وي�صاهم يف 

تفتيت ح�صى املرارة.
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املال والأعمال

التفاقية تبني على جناح برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة الذي مت اإطالقه يف 2018

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني اقت�سادية اأبوظبي واأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة

القت�ساد تبحث تعزيز التعاون مبجالت الأمن الغذائي مع وفد جتاري اأمريكي

دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي تك�سف عن اأع�ساء جلنة حتكيم جوائز اأبوظبي للتميز ال�سياحي 

م�سرف عجمان يفوز ب�سهادتي الأيزو لإدارة اجلودة ور�ساء العميل

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ خالد بن حممد بن  �صمو  �صهد 
اأبوظبي رئي�ض مكتب  التنفيذي لإم��ارة  ع�صو املجل�ض 
بني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ام�����ض  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي 
برول  و���ص��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن�����وك ل��ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون بينهما 
وتعزيز القيمة املحلية امل�صافة يف اإمارة اأبوظبي، وذلك 
لتعزيز  اأدن��وك  برنامج  ال��ذي حققه  النجاح  اأعقاب  يف 

القيمة املحلية امل�صافة.
التنمية  دائ����رة  �صتعمل  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
ومعايري  اإج�����راءات  تبني  على  اأب��وظ��ب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
 ICV اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�صافة  برنامج 
اخلا�ض  القطاع  من  املوردين  طلبات  وتقييم  لفح�ض 
اأبوظبي مبا ي�صاهم يف تو�صيع نطاق برنامج  اإم��ارة  يف 
امل�صاهمة  يف  الإيجابي  واأث��ره  امل�صافة  املحلية  القيمة 
املوؤ�ص�صات  باإمكان  و�صيكون  املحلي.  القت�صاد  منو  يف 
ا�صت�صدار �صهادة موحدة لعتماد تعزيز القيمة املحلية 
امل�صافة، ت�صتخدم من قبل اجلهات احلكومية باأبوظبي 
يف عمليات التقييم التجاري لر�صية عقود م�صريات 

اخلدمات وال�صلع يف الإمارة.
وي��اأت��ي ال��ت��ع��اون يف ���ص��ي��اق م���ب���ادرات ب��رن��ام��ج اأبوظبي 
اإج����راءات  و���ص��ي��ع��زز   ،  21 غ���داً  التنموية  للم�صرعات 
ويح�صن  املحلي،  املحتوى  لتنمية  اأبوظبي  اقت�صادية 
م�صتوى ال�صفافية، ويزيد من م�صاهمة القطاع اخلا�ض 

يف م�صرية التنمية القت�صادية باأبوظبي.

�صلطان  الدكتور  معايل  من  كل  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
برول اأبوظبي الوطنية  اأدنوك  وجمموعة �صركاتها، 
رئي�ض  احلمادي  ال�صرفاء  حممد  علي  حممد  ومعايل 
دائرة التنمية القت�صادية - اأبوظبي، بح�صور عدد من 

امل�صوؤولني من اجلانبني.
وقال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر - بهذه 
للتعاون  من��وذج��اً  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  متثل   :  - املنا�صبة 
البّناء بني اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية يف اإمارة 
وذلك  املحلي،  القت�صاد  وت��ط��ور  من��و  لدعم  اأب��وظ��ب��ي 
مبادرات  واأه���داف  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  متا�صياً 
برنامج اأبوظبي للم�صرعات التنموية غداً 21 الرامية 
لالإمارة  امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية  تعزيز  اإىل 

وتوفري املزيد من فر�ض عمل للمواطنني .
واأ�����ص����اف: ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��ب��ن��ي ع��ل��ى جن��اح��ن��ا على 
اأدن���وك  م���دى ال��ع��ام��ني امل��ا���ص��ي��ني يف تطبيق ب��رن��ام��ج 
التزامنا  امل�صافة، والذي يوؤكد  القيمة املحلية  لتعزيز 
بتعزيز القيمة لدولة الإمارات فيما نعمل على تنفيذ 

ا�صراتيجيتنا املتكاملة للنمو الذكي 2030 .
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  مع  تعاوننا  يعك�ض  وتابع: 
اأبوظبي لإ�صدار �صهادة موحدة لعتماد تعزيز القيمة 
املحلية امل�صافة التزام اأدنوك  الرا�صخ بدعم ال�صركات 
وزيادة  القت�صادي  التنويع  م�صرية  وحتفيز  املحلية 
على  ونحن  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل 
ثقة باأن توحيد اإجراءات ومعايري اإ�صدار �صهادة اعتماد 
عجلة  دف��ع  يف  �صي�صهم  امل�صافة  املحلية  القيمة  تعزيز 

ويعزز  الإم���ارة  يف  والقت�صادية  الجتماعية  التنمية 
تبادل املعرفة واخلرات ويخلق املزيد من فر�ض العمل 
للمواطنني يف القطاع اخلا�ض. من جانبه، قال معايل 
حممد علي ال�صرفاء احلمادي: ي�صجع برنامج اأبوظبي 
يف  م�صاهمتها  زي��ادة  على  ال�صركات  املحلي  للمحتوى 
القت�صاد املحلي لإمارة اأبوظبي عر تعزيز م�صاركتها 
يف امل��ن��اق�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة. وك��ان��ت اأدن�����وك ���ص��ب��اق��ة يف 
امل�صافة  املحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  �صهادة  اإ���ص��دار 
من  عامني  اأول  يف  وا�صتطاعت  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
اإطالقها اإعادة توجيه مليارات الدراهم اإىل القت�صاد 
املحلي. واأ�صاف احلمادي: عمدنا اإىل توحيد اإجراءات 
من  امل�صافة  املحلية  القيمة  تعزيز  �صهادة  برناجمي 
دائرة  من  املحلي  للمحتوى  اأبوظبي  وبرنامج  اأدن��وك 
ممار�صة  �صهولة  لتعزيز  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية 
تعود  التي  ال�صتثمارات  وت�صجيع  الإم��ارة  يف  الأعمال 
توحيد  اخلطوة  ه��ذه  وتعك�ض  عليها.  اإ�صافية  بقيمة 
اجلهود بني جميع اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية 
يف اإمارة اأبوظبي لتحفيز منو قطاعها اخلا�ض، وتوجيه 
الإنفاق احلكومي نحو تطوير املحتوى املحلي. كما اأننا 
فخورون باأن هذا التعاون ي�صب يف دعم حتقيق اأهداف 
غداً 21  لتحقيق النمو القت�صادي امل�صتدام. وتقي�ض 
  ICV امل�صافة   املحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  �صهادة 
م�صاهمة املوردين من القطاع اخلا�ض يف منو وتطور 
القت�صاد املحلي من خالل جمموعة من العوامل التي 
ت�صمل ال�صلع امل�صنعة حملياً، وم�صتوى اإنفاق ال�صركات 
على �صال�صل الإمداد واخلدمات املحلية، وال�صتثمارات 

املحلية لل�صركة و�صجلها يف جمال التوطني، بالإ�صافة 
اإىل م�صاهمة موظفيها املقيمني يف الدولة لالقت�صاد 
لتعزيز  برناجمها  اأطلقت  ق��د  اأدن���وك  وك��ان��ت  املحلي. 
دفع  بهدف   2018 العام  يف  امل�صافة  املحلية  القيمة 
الإمارات  دول��ة  يف  القت�صادي  والتنويع  النمو  عجلة 
اخلا�ض.  القطاع  يف  للمواطنني  عمل  فر�ض  واإت��اح��ة 
اعتماد  �صهادة  على  م���وّرد   3000 م��ن  اأك���رث  وح�صل 
تعزيز القيمة املحلية امل�صافة من الرنامج الذي �صاهم 
يف اإعادة توجيه اأكرث من 44 مليار درهم لالإنفاق يف 
القت�صاد املحلي وتوفري اأكرث من 1500 فر�صة عمل 
للمواطنني من اأ�صحاب املهارات والكفاءات يف القطاع 
اخلا�ض منذ اإطالقه عام 2018. ويف العام 2019، 
برنامج  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  اأطلقت 
 21 غ��داً  برنامج  اإط���ار  يف  املحلي  للمحتوى  اأبوظبي 
على  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ص�صات  ت�صجيع  بهدف  وذل��ك 
م�صاهمتها  وتعزيز  احلكومية  املناق�صات  يف  امل�صاركة 
القت�صادية يف الناجت املحلي الإجمايل لأبوظبي. ومن 
واإ�صدار  امل�صاهمات  هذه  تقييم  اإج��راءات  توحيد  �صاأن 
�صهادة م�صركة لعتماد تعزيز القيمة املحلية امل�صافة 
التجارية يف الإمارة وبالتايل  ت�صهيل مزاولة الأعمال 
زيادة ال�صتثمارات يف املحتوى املحلي. وميكن لل�صركات 
الراغبة بامل�صاركة يف املناق�صات احلكومية وال�صتفادة 
جلهات  التقدم  امل�صافة،  املحلية  القيمة  برنامج  م��ن 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  املرخ�صة  الت�صديق 
اعتماد  �صهادة  لإ�صدار  اأدن��وك  من  واملعتمدة  اأبوظبي 

تعزيز القيمة املحلية امل�صافة.

•• دبي-وام:

ال�صام�صي الوكيل  بحث �صعادة عبد اهلل �صلطان الفن 
امل�صاعد لقطاع املعاجلات التجارية يف وزارة القت�صاد 
داين  برئا�صة  امل�صتوى  رف��ي��ع  اأم��ري��ك��ي  جت���اري  ووف���د 
�صرايت، رئي�ض جمل�ض الأعمال الإماراتي - الأمريكي 
القت�صادية  ال����رواب����ط  اأط�����ر  وت��ن��وي��ع  ت��ن��م��ي��ة  ���ص��ب��ل 
والتجارية الإماراتية - الأمريكية حتديدا يف املجالت 

املتعلقة بالأمن الغذائي.
مت خالل اللقاء - ال��ذي عقد مبقر ال��وزارة يف دبي - 
القت�صادية  للعالقات  املتقدمة  امل�صتويات  ا�صتعرا�ض 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وم��ن��اق�����ص��ة ف��ر���ض جديدة 
بالأمن  املتعلقة  امل��ج��الت  يف  ال�صراكة  نطاق  لتو�صيع 
جمال  يف  املتقدمة  التقنيات  يف  وال�صتثمار  الغذائي، 

الزراعة والري وال�صناعات الغذائية.
امل�صوؤول  ف��ر���ص��خ  ���ص��اك��ر  ال�����ص��ي��د  ���ص��ارك يف الج��ت��م��اع 
للوليات  ال��ع��ام��ة  القن�صلية  يف  الرئي�صي  ال��ت��ج��اري 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف دب����ي، ومم��ث��ل��ون م��ن �صركات 
اأمريكية تعمل يف جمالت املزارع العمودية والهند�صة 
الزراعية وتقنيات الربة وتكنولوجيا الري، والزراعة 
امل��ائ��ي��ة وامل������زارع ب���احل���اوي���ات وال����زراع����ة ب����دون تربة، 
و�صال�صل التوريد وال�صحن والإمداد للمواد الغذائية.

وقال �صعادة عبد اهلل �صلطان الفن ال�صام�صي، اإن ملف 
التنموية  الأجندة  على  اأولوية  يحتل  الغذائي  الأم��ن 

املوؤ�ص�صات  م���ن  ال��ع��دي��د  ج���ه���ود  وت��ت��ك��ات��ف  ل���ل���دول���ة، 
واملحلي،  الحت��ادي  امل�صتويني  على  املعنية  احلكومية 
حمددة  وحم���اور  وا�صحة  ا�صراتيجية  وف��ق  بالعمل 
ل�صمان ا�صتيفاء متطلبات هذا امللف احليوي و�صمان 

ا�صتدامته.
وقدم �صعادته نبذة عن مالمح  روؤية الإمارات 2021  
القت�صاد  م��وؤ���ص��رات  واأب�����رز  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  وحم��ددات��ه��ا 
ون�صبة  املحلي  الناجت  منو  مبعدلت  املتعلقة  الوطني 
تنوع القطاعات غري النفطية مقابل القطاع النفطي 

املقبلة..  امل��رح��ل��ة  الأول���وي���ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  واأي�����ص��ا 
والإج������راءات  امل���ب���ادرات  ات��خ��ذت  ال��دول��ة  اأن  مو�صحا 
املتبعة يف �صوء هذه الروؤية الطموحة وهو ما ترجمه 
ال��ع��دي��د م���ن امل���رات���ب امل��ت��ق��دم��ة ل��ل��دول��ة يف خمتلف 

موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
كما ا�صتعر�ض احلوافز واملميزات التي يطرحها قانون 
مناخ  على  واأث��ره  اجلديد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
التي  الدولة والقطاعات  ال�صتثمار وبيئة الأعمال يف 
اإىل  ن�صب ت�صل  اإىل  فيها  التملك  �صقف  لفتح  حددها 

املتعلقة  الأن�صطة  بينها  من  ت��رز  والتي   ،100%
بال�صتثمار يف التكنولوجيا الزراعية احلديثة.

القت�صادية  العالقات  ظل  يف  اأن��ه  ال�صام�صي  واأو���ص��ح 
والوليات  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  املتقدمة  وال��ت��ج��اري��ة 
اأمام  وا�صعة  جتارية  فر�ض  توجد  الأمريكية  املتحدة 
�صراكات اإماراتية واأمريكية يف القطاعات ذات الهتمام 
املتبادل، وخا�صة يف امل�صاريع الزراعية واملتعلقة بالأمن 

الغذائي الذي يحتل اأولوية على الأجندة التنموية.
يذكر اأن اإجمايل حجم التجارة اخلارجية غري النفطية 
بني البلدين �صجل حوايل 27 مليار دولر بنهاية عام 
ثالث  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ومتثل   ،2018
اأكر �صريك جتاري للدولة، فيما متثل دولة الإمارات 

وجهة رئي�صية لل�صادرات الأمريكية اإىل املنطقة.
ال�صركات  ممثلي  م��ع  مفتوحا  نقا�صا  ال��ل��ق��اء  و���ص��ه��د 
الأمريكية، تناول اأبرز احلوافز اخلا�صة بال�صتثمارات 
املتعلقة مبجالت الأمن الغذائي داخل اأ�صواق الدولة، 
الأولوية  ذات  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ت�����ص��دي��ري��ة  وال��ف��ر���ض 
والت�صهيالت املقدمة للم�صتثمرين �صواء داخل اأ�صواق 
والقدرات  املتخ�ص�صة،  احل���رة  ب��امل��ن��اط��ق  اأو  ال��دول��ة 
اللوج�صتية واحلوافز اجلمركية، ومت ت�صليط ال�صوء 
على التفاقيات الإقليمية التي وقعتها دولة الإمارات 
لتي�صري حركة التجارة مع العديد من الأ�صواق الواعدة 
والتي تتيح لل�صركات العاملة يف الدولة ال�صتفادة من 

التجارة احلرة مع اأ�صواق املنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�صفت دائرة الثقافة وال�صياحة- اأبوظبي النقاب عن 
للتميز  اأبوظبي  ج��وائ��ز  حتكيم  جلنة  اأع�صاء  اأ�صماء 
يف  التميز  لتكرمي  م��وؤخ��راً  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�صياحي 
من  نخبة  اللجنة  وت�صم  وال�����ص��ي��اح��ة.  ال�صفر  ق��ط��اع 
حول  من  وال�صفر  ال�صياحة  قطاع  وعمالقة  اخل��راء 

العامل.
وت�صعى دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي من خالل 
اإر�صاء  اإىل  ال�صياحي  للتميز  اأبوظبي  جوائز  اإط��الق 
ال�صياحة وال�صفر عاملياً، وتكرمي  معيار جديد لقطاع 

الإجن������ازات امل��م��ي��زة ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع، وحتفيز 
م�صتويات امل�صاركة والتوا�صل، ورفع القدرة التناف�صية 
املحلي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  وال�����ص��ف��ر  ال�����ص��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 

والدويل.
وُيقام حفل توزيع اجلوائز هذا العام يف 1 اأبريل القادم 
يف متحف اللوفر اأبوظبي يف جزيرة ال�صعديات، حيث 
�صيتم تكرمي اأف�صل الر�صيحات يف كل فئة. و�صت�صم 
من  القطاع  �صخ�صيات  اأمل��ع  من  نخبة  التحكيم  جلنة 
جميع اأنحاء العامل، مبن فيهم عمالق ديزين ال�صابق 
لل�صياحة  الدولية  ال�صراكة  ورئي�ض  فورميكا،  ج��ون 
للمجل�ض  التنفيذي  وامل��دي��ر  ن��ي��وم��ان،  اإم.  وولفغانغ 

العاملي لل�صياحة امل�صتدامة راندي درباند، واأول رئي�ض 
والجتماعات  للموؤمترات  الدولية  للجمعية  اأفريقي 
امل�صتقلة  وال�����ص��ح��ف��ي��ة  ب��ري��ت��وري��و���ض،  ف��ري�����ص��ني  ن��ي��ن��ا 

املخت�صة ب�صوؤون ال�صحة وال�صفر داناي مري�صري. 
كل  يف  الر�صيحات  اأف�����ص��ل  باختيار  اللجنة  �صتقوم 
جلميع  الرئي�صية  الفئات  اجل��وائ��ز  تغطي  حيث  فئة، 
املجالت الأ�صا�صية يف �صل�صلة القيمة اخلا�صة بالقطاع 
ال�صياحي  ال��ت��م��ي��ز  ج��ائ��زة  ت�صمل  وال��ت��ي  ال�����ص��ي��اح��ي؛ 
�صفري  و   ، ال�صياحية  ال�صعادة  يف  التميز  و   ، ال��ك��رى 
التميز يف  ، و  الثقافية  ال�صياحة  التميز يف  ، و  التميز 
الفاخرة  ال�صيافة  يف  التميز  و   ، الرفيهية  ال�صياحة 

، و وك��ي��ل خدمات  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ط��ه��ي  ، و جت��رب��ة 
اأعمال  يف  التميز  وكذلك جائزة   ، ال�صتثنائية  ال�صفر 

الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ض . 
يعتر فورميكا اأحد عمالقة قطاع ال�صياحة وال�صيافة 
عاملياً، ومدرب  املتحدثني  اأه��م  م��ن  وه��و  واخل��دم��ات، 
ا�صت�صارات  وخ���ب���ري  وال����ف����رق،  ل���الأع���م���ال  م��ت��م��ر���ض 
فورميكا  ميتلك  ال�صغرية.  لالأعمال  متميز  وتوجيه 
من  العديد  خاللها  �صغل  عاماً   25 عن  تزيد  خ��رة 
قادة  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  العليا  الإداري�����ة  املنا�صب 
وذلك لدى موؤ�ص�صات مرموقة مثل  قطاع اخلدمات، 

منتجعات والت ديزين العاملية و فنادق حياة . 

•• عجمان-الفجر:

امل���ع���ل���وم���ات يف م�صرف  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����ص��م  اأك���م���ل 
من  �صهادتني  على  وح�صل  بنجاح  مهمته  عجمان 
هما  )اأي�����زو(  ال��ق��ي��ا���ص��ي  للتوحيد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة 
واأيزو  اجل��ودة(  اإدارة  )نظام   9001:2015 اأي��زو 
�صهادة  تعد  العميل(.   )ر�صاء   10002:2018
اإط��ار للجودة  واأه��م  ر�صوخا  ال�صهادات  اأك��رث  الأي��زو 
اإذ حت�����دد مع�����ايري نظ�����ام اإدارة اجلودة يف املوؤ�ص�صات 
ال��دول��ي��ة املطبقة يف هذا  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  ب��ن��اء ع��ل��ى 

ال�صدد.
ع��ل��ق ال�����ص��ي��د/ حم��م��د اأم����ريي، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
باحل�صول  فخورون  نحن  قائال:  عجمان،  مل�صرف 
هذا  العميل.  ور���ص��اء  اجل���ودة  اإدارة  �صهادتي  على 
الجناز هو �صهادة تقدير لأعلى املعايري وم�صتويات 

من  وج��زء  عجمان  م�صرف  يقدمها  التي  اخلدمة 
والإبتكار  خدمتنا  ج��ودة  لتح�صني  متوا�صلة  جهود 

من اأجل تلبية احتياجات عمالئنا. 
�صهادة  ع��ل��ى  للح�صول  التقييم  عملية  وت�صمنت 
الأيزو مراجعة �صاملة للعمليات التجارية والإدارات 
ل�����ص��م��ان م��ط��اب��ق��ت��ه��ا لأف�صل  يف م�����ص��رف ع��ج��م��ان 

املمار�صات العاملية.
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صام�صي،  �صامل  اأك��د 
اأن نح�صل  يف م�صرف عجمان،: من دواع��ي فخرنا 
املنهج  الأي��زو مما يوؤكد  ال�صهادتني من  على هاتني 
اإدارة  اأجل  الدقيق واملنتظم يف م�صرف عجمان من 
على  تاأكيد  هما  ال�صهادتان  هاتان  للجودة.  �صاملة 
كل  يف  العاملية  باملعايري  ب��الإل��ت��زام  ال��ق��وي  اإلتزامنا 
م�صتوى من عملياتنا و�صوف متثالن عالمة فارقة 

يف طريقنا من اأجل تعزيز الأداء وخدمة العمالء. 

هيئة النقل يف عجمان تتفقد النقل البحري
•• عجمان-الفجر:

امل�صاريع  تطوير  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صام�صي  ر���ص��ا  ال�صيده  تفقدت 
النقل  خ��دم��ات  تقدمي  م��واق��ع  عجمان  يف  النقل  لهيئة  امل�صاندة  واخل��دم��ات 
ربطهم  مت  التي  وال���زوار  الرا�صدية  وال�صفيا  م�صريف  هي  الأرب��ع��ه  البحري 
املدير  اأ�صارت  و  عجمان  خور  على  املطله  البحري  للنقل  الرئي�صية  باملحطة 
خدمات  اأهمية  على  امل�صاندة  اخلدمات  و  امل�صاريع  تطوير  لقطاع  التنفيذي 
ت�صهم  وو�صيلة  العام  النقل  ملنظومة  اإكمال  باعتبارها  العره  البحري  النقل 
يف الربط بني جميع انحاء اإمارة عجمان. واأكدت اأن الهيئة ت�صعى اإىل تلبية 
طريق  ع��ن   ، الزدح����ام  لتقليل  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  وال�صعي  اجلمهور  احتياجات 
تقدمي خدمات نقل متكاملة مب�صتويات خمتلفة ل�صتقطاب �صرائح متعددة 
من قاطنني الإمارة و جلذب اجلمهور وت�صجيعهم ل�صتخدام النقل البحري 
يف تنقالتهم م�صرية اإىل اأن الهيئة توفر حمطات نقل عام قريبة من حمطة 
العرة ومتدها مبظالت مكيفة لالنتظار. واأو�صحت ال�صام�صي اأن قطاع النقل 
البحري يعد جزءاً مهما من منظومة النقل املتكامل يف اإمارة عجمان، ويعتر 

و�صيلة نقل حيوية واقت�صادية ت�صهم يف تكاملية و�صائل النقل و ترابطها.

جمارك اأبوظبي تدرب مفت�سيها 
عرب تقنية الواقع الفرتا�سي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي ا�صتخدام تقنية الواقع الفرا�صي  بداأت الإدارة العامة جلمارك 
املراكز  يف  التفتي�ض  لعمليات  ميدانية  حم��اك��اة  ع��ر  مفت�صيها  ل��ت��دري��ب 
والكفاءات  القدرات  تطوير  بهدف  واجلوية  والبحرية  الرية  اجلمركية 

اجلمركية لإجناز عمليات التفتي�ض الفعلي باحرافية عالية .
امل�صاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي  غريب  فهد  وق��ال 
بجمارك اأبوظبي يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات وام اإن تقنية الواقع 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  بخا�صية  مدعومة  املفت�صني  لتدريب  الف��را���ص��ي 
لتقييم اأدائهم والعمل على تطويرهم ب�صكل تلقائي .. فيما ت�صهم التقنية 

اجلديدة يف تدريب اأعداد كبرية من املفت�صني ب�صكل فردي اأو جماعي.
واأ�صاف اأن الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي ت�صتعر�ض خالل م�صاركتها يف 
التفتي�ض  لعمليات  تدريب  من�صة    2020 و�صيمتك�ض  يومك�ض  معر�صي 
عر الواقع الفرا�صي .. مو�صحا اأن تقارير التدريب اخلا�صة باملفت�صني 
اجلمركيني مربوطة ب�صكل مبا�صر مع نظام اإدارة املعرفة تدريب اخلا�صة 
بالإدارة حيث يتم رفع التقارير بطرق موؤمتتة .. م�صريا اإىل اأن الإدارة ت�صم 
اإىل  املراكز اجلمركية  التوطني يف  ن�صبة  1917 موظفا فيما ت�صل  نحو 
اأداء  كفاءة  رفع  اإىل  تهدف  التدريب  من�صة  اأن  ال�صام�صي  وبني   .100%
اإج��راءات التفتي�ض التي  املفت�صني اجلمركيني وتطوير مهاراتهم وت�صريع 
تعزز من جتارة اأبوظبي واقت�صادها مع الركيز على جانب الأمن والأمان 
.. لفتا اإىل حر�ض جمارك اأبوظبي على حتديث املن�صة الفرا�صية ب�صكل 
م�صتمر لتتغلب على اأحدث و�صائل التهريب واإخفاء الب�صائع مع احلفاظ 
على �صالمة املفت�ض اجلمركي. واأ�صار اإىل اأن جمارك اأبوظبي اأطلقت من�صة 
لتحويل  لالبتكار  الإم���ارات  �صهر  خ��الل  الإدارة  ملوظفي  الذكية  البتكار 
الأفكار اإىل م�صاريع ابتكارية تخدم العمل اجلمركي حيث ا�صتقبلت املن�صة 
الذكاء  خا�صية  تعمل  فيما  الآن  حتى  الإدارة  موظفي  م��ن  ف��ك��رة   496
الإدارة  ل�صراتيجية  وف��ق��ا  امل��ق��دم��ة  الأف��ك��ار  ت�صفية  على  ال�صطناعي 
املنافذ  لأمن  العامة  الهيئة  اأن  بالذكر  اجلدير  اأبوظبي.  جلمارك  العامة 
واحلدود واملناطق احلرة ت�صارك للمرة الأوىل يف فعاليات معر�صي يومك�ض 
و�صيمتك�ض 2020  وذلك من خالل ثالث اأكر جناح م�صارك ي�صم اأكرث 
التي  الأنظمة  الكثري من  املعر�صان  و  و�صركة عار�صة..  موؤ�ص�صة   25 من 
من  العديد  يف  الوطنية  ال�صناعات  �صهدته  ال��ذي  ال�صريع  التطور  جت�صد 
اأ�صبحت تناف�ض ب�صكل ملحوظ يف هذا املجال على  التي  التقنية  املجالت 

امل�صتويني الإقليمي والدويل .

البنوك الإماراتية يف 4 دول خليجية ا�ستثمارات  درهم  مليار   141.4
•• اأبوظبي - وام:

ارتفع اإجمايل ا�صتثمارات البنوك الإماراتية يف دول جمل�ض التعاون لدول 
العام  الأخ��ري من  الربع  141.4 مليار دره��م خالل  اإىل  العربية  اخلليج 
الربع  يف  دره��م  مليار   127 مع  مقارنة   11.3% ن�صبته  بنمو   2019

الثالث من العام ذاته.
على  موؤ�صرا  الإم��ارات��ي��ة  البنوك  ا�صتثمارات  يف  امل�صجلة  ال��زي��ادة  وتعك�ض 
و�صلطنة  والبحرين  ال�صعودية  يف  ال�صتثماري  بالتو�صع  نهجها  ا�صتمرار 
ع��م��ان وال��ك��وي��ت وه��و الأم���ر ال���ذي يو�صع م��ن ق��اع��دة ال��ع��م��الء وي��رف��د يف 
بح�صب  متميزة  نتائج  م��وؤخ��را  اأظ��ه��رت  التي  اأعمالها  النهائية  احل�صيلة 
الوجهة  ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعد  اأعلنتها.  التي  املالية  البيانات 
ال�صتثمارية الأكر للبنوك الإماراتية حيث بلغ قيمة ا�صتثماراتها خالل 
ن�صبتها  بزيادة  دره��م  مليار   76.4 نحو   2019 العام  الأخ��ري من  الربع 

من العام ذاته. الثالث  الربع  يف  درهم  مليار   65 مع  مقارنة   17.5%
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12312 بتاريخ 2018/4/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8569 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/02/16 الثنني  يوم  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة 

�ضده يوين بيتون ردي مك�ض )�ض.ذ.م.م( او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                  الو�ضف                    �ضعر التقييم  
                                                  معدات لنتاج اخلر�ضانه             2،028،400 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية
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�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
يف �لدعوى رقم  2019/4546 جتاري جزئي 

املعلن اليها / املدعي عليها : القد�ض لو�صطاء التاأمني �ض م ع 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة املحا�صبية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم الأربعاء املوافق 2020/3/4 وذلك يف متام الثالثة والربع ع�صرا 
موعدا لعقد الإجتماع الأول للخرة املحا�صبية وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - منطقة 
فيوز  القرهود  بناية  كريك  جمريا  فندق  من  بالقرب  را�صد  ال�صيخ  �صارع  القرهود 
مكتب رقم 709 الطابق ال�صابع هاتف رقم 04/2200272 ، فاك�ض رقم 04/2200273 
�ض ب رقم 446047 دبي. لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع 

املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة القانونية 

اخلبري املحا�صبي / عبدالرحمن كرم�صتجي 

دعوة حل�شور
�جتماع �خلربة �ملحا�شبية �لأول

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
يف �لدعوى رقم 2019/1332 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليهم : 1( الوادي للتريد - �ض ذ م م
 -  103 �صقة   - الق�صي�ض  مبنى   - دم�صق  ���ص��ارع   - الوىل  الق�صي�ض   - دب��ي   : )ال��ع��ن��وان 
متحرك  هاتف   -  84724  : ب  �ض   -  042678121 رق��م  فاك�ض   -  042511850 رق��م  هاتف 
الق�صي�ض   - دبي   : )العنوان  �صاحب   اإ�صماعيل  �صيخ  ح�صني  حممد   )2   )0508575341
متحرك  ه��ات��ف   -  84724 ب  ���ض   -  304 �صقة   - ب��احل��ب  مبنى   - دم�صق  ���ص��ارع   - الأوىل 
0508575341(.  يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلرة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف املدون 
امل��واف��ق 2020/3/3 وذلك  ي��وم الثالثاء  ال��واح��دة من ظهر  ال�صاعة  ادن��اه وذل��ك يف مت��ام 
املعرفة  بيت  ع.   م  �ض  امل�صرق  بنك  قبل  من  عليكم  املرفوعة  ال��دع��وى  يف  دفوعكم  لبيان 
لالإ�صت�صارات الإدارية - بناية ال�صم�ض امل�صيئة - الدور الول مكتب رقم 112- هاتف رقم 
الطاير  بجانب   0506516092 رقم  متحرك  هاتف   042833622 رقم  فاك�ض   042830100

لل�صيارات - القرهود / دبي. 
 �خلبري �مل�شريف / حممد كامل عري�ن

�عالن �جتماع خربة بالن�شر 

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2/2020/72 تظلم جتاري  
مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 1270/2019 امر على عري�صة 

جتاري والر�صوم وامل�صاريف  
طالب الإعالن / 1-  جيفري�صون دا �صيلفا اجويار - �صفته بالق�صية : متظلم 

املطلوب اإعالنه :1- فتحي املقطوف احلجرى - �صفته بالق�صية : متظلم �صده
جمهول حمل القامة

القرار  تظلم من  ومو�صوعه  اع��اله  امل��ذك��ورة  التظلم  عليكم  اق��ام  قد   : الإع���الن  مو�صوع 
وامل�صاريف.   وال��ر���ص��وم  جت���اري  عري�صة  على  ام��ر   1270/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر 
 Ch1.A.5 وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2020/3/1  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
فان احلكم  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية 
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 712/2020/60  �مر �د�ء    

مو�صوع الدعوى : اإلزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 90000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% مع 
طلب منع املدعي عليه من ال�صفر والزامه الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب الإعالن : عبدالرحمن �صعد الدين منيب ال�صيد - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- عماد ح�صني جاكار - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/2/12 بالزام املدعى عليه عماد ح�صني 
الف  )ت�صعون  دره��م   90000 مبلغ  ال�صيد  منيب  الدين  �صعد  عبدالرحمن  للمدعي  ي��وؤدي  بان  جاكار 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف 2019/12/18 وحتى ال�صداد التام 
بال  املعجل  بالنفاذ  الأم��ر  و�صملت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم 
املحكمة  ال�صفر وحجز جواز �صفره خزينة  املدعي عليه عماد ح�صني جاكار من  ثانيا : مبنع  كفالة. 
اليوم  يوم من   15 الأم��ر خالل  اإ�صتئناف  يف  ولكم احلق  الدولة.  منافذ  بذلك على جميع  والتعميم 

التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 225/2020/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهم ب�صداد مبلغ وقدره )2.150.000 دولر او ما يعادله 8.257.500 

درهم اإماراتي( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد مع حتميل 
املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن :  �صركة ا�صيلور مانوفاكت�صورينغ )تايلند( كو. ليميتد  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : احمد ح�صن رم�صان ال علي - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنهما : 1- خالد مو�صى ابراهيم غلوم علي 2- �صاتي�ض راجيندرا �صينغ راجيندرا �صينغ رام �صينغ 
- �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهم ب�صداد مبلغ وقدره )2.150.000 
دولر او ما يعادله 8.257.500 درهم اإماراتي( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى متام ال�صداد مع حتميل املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2020/3/8   ي��وم الح��د  
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 505/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ 40.000.05 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ الإ�صتحقاق حتى ال�صداد التام والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  اك�ض بالت فورم - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : وجدان عبداهلل حممد ابو �صهاب ال�صويدي - �صفته بالق�صية : وكيل 

بالق�صية : مدعي  م م - �صفته  ذ  الهند�صية -  الفال�صي لالإن�صاءات  : 1- �صركة  اإعالنه  املطلوب 
عليه - جمهول حمل الإقامة

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ 40.000.05 درهم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق حتى ال�صداد التام والزام املدعي عليه بالر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2020/3/5  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�إعالن بالن�شر 

�خلبري/ �إيزي�ض جماهد  
املدعي عليها الأوىل / �صركة كومبا�ض اأو�صني لل�صحن - ذ م م 
املدعي عليها الثانية / �صركة كومبا�ض اأو�صن لل�صحن - ذ م م 

احلكم  مبوجب  املحا�صبية  اخلرة  اعمال  بدء  جماهد  احل�صابي/اإيزي�ض  اخلبري  يعلن 
الدعوى رقم 2019/4071 جتاري  بتاريخ 2020/2/9 يف  البتدائية   دبي  ال�صادر من حمكمة 
الغرير لالأغذية ذ م م وتعلن املدعي عليهما ومن ميثلهما قانونا  جزئي واملقامة من �صركة 
مبوعد اإجتماع خرة لتقدمي كافة ما لديهم من م�صتندات ودفوع وذلك يوم الثنني املوافق 
2020/3/2 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا وذلك مبقر مكتب اخلبريالكائن يف امارة دبي - ديرة 
  .. اوتومول  الفطيم  مقابل   - ني�صان  توكيل   - لل�صيارات  العربية  ال�صركة  مكاتب خلف  بناية 

الطابق التا�صع مكتب 910 - هاتف : 2947002-04 ، فاك�ض / 04-2947003
�خلبري/ �إيزي�ض جماهد 

�عالن �ملدعي عليها 
مبوعد �جتماع خربة  

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
يف �لدعوى رقم 2019/1603 جتاري كلي 

املدعي / �صركة �صهر لل�صرافة 
املدعي عليه / مهدي ا�صغر �صريزاديان يزد 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�صن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  يعلن 
البتدائية يف الدعوى رقم 2018/1603 جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ �صركة �صهر لل�صرافة 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه ال�صيد/ مهدي ا�صغر �صريزاديان يزد مدعوا حل�صور اجتماع 
اخلرة امل�صرفية او بوا�صطة وكيل معتمد، واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 2020/3/5 يف 
متام ال�صاعة 00 : 11 احلادية ع�صر �صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�صعيد 
- بناية الو�صل بزن�ض �صنر - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - الطابق 
التا�صع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف 
لنتمكن  لنا  تقدميها  توؤدون  التي  وامل�صتندات  الأوراق  جميع  " واح�صار  اعاله  املحدد  املوعد 

من اأداء مهمتنا. 
مكتب �خلبري�مل�شريف     
د.عقيل حممد هادي ح�شن  �لهادي 

تكليف �لإعالن بالن�شر 
باللغتني �لعربية و�لإنكليزية

حل�شور �جتماع �خلربة �مل�شرفية 
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�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
 �عـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات - خورفكان  : ال�صيدة/ �صيخه حممد 
را�صد حممد الكندي ، اجلن�صية : الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته 
الأزياء  ت�صميم  الرخ�صة  ن�صاط   ، الأزي��اء  لت�صميم  الب�صاير  دار  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة 
واملالب�ض ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 617729 ال�صادر 
را�صد علي احمد  ال�صيدة/عهود  الإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2012/2/29 يف 
اإىل رخ�صة  الرخ�صة من رخ�صة مهنية  نوع  بتغيري  والتي ترغب  الإم��ارات   : ، اجلن�صية  النعيمي 
جتارية وال�صم التجاري من دار الب�صاير لت�صميم الأزياء ، ن�صاط الرخ�صة ت�صميم الأزياء واملالب�ض  
، اإىل ال�صم التجاري : دار ق�صة لالأزياء ، ن�صاط الرخ�صة ، ت�صميم الأزياء واملالب�ض ، جتارة املالب�ض 
اجلاهزة ، تف�صيل وخياطة املالب�ض الن�صائية العربية )العباءات الن�صائية(. ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 191

كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  الهند   - �صاجاواب  �صاجاواب  اني�صه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات   - اللوغانى  البريق  عبدالرحمن  علي  يو�صف  ال�صيد/  من  كل  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها 
فيلور  بيجو  وال�صيد/  اجلن�صية  الهند   - باريارامكوتا  ابراهام  جوى  كوريان  جوى  �صيجو  وال�صيد/  اجلن�صية 
 - بانيكري  اناتها  رافيندر  بانيكري  اناتها  رافيندر  اني�ض  وال�صيد/  اجلن�صية  الهند   - فيجايان  فيلور  فيجايان 
الهند اجلن�صية ويف الرخ�صة امل�صماة )الزيان للمقاولت الفنية( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)763604(. تغريات اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة حيث كان ال�صكل القانوين للرخ�صة )موؤ�ص�صة 
فردية بوكيل خدمات( لي�صبح ال�صكل احلايل )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( مت تغيري ال�صم التجاري من 
)الزيان للمقاولت الفنية( لي�صبح )الناقة للمقاولت الفنية ذ م م(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 189
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ علي بارامبيل كوجنو حممد ا�صرف علي بارامبيل كوجنو حممد - 
الهند اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صاجي �صامنو 
تاأ�ص�صت  للتجارة(  مويلح  )دار  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  الهند   ، �صيتيار  جان  �صامنو  �صيتيار  جان 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )540491(  تغريات اخرى : مت تغيري الن�صاط التجاري من )بيع 
الحذية الن�صائية - بالتجزئة ، بيع الحذية الرجالية -  بالتجزئة ، بيع احذية الطفال - بالتجزئة ، 
بيع م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة ، بيع الهدايا بالتجزئة ، بيع العطور - بالتجزئة( لي�صبح )بيع 

م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة ، بيع الهدايا بالتجزئة، بيع العطور - بالتجزئة(. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�ض 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 185

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ب�صام �صوكت فايق امل�صعود - اأردين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ با�صم امل�صعود - 
ايطايل اجلن�صية يف الرخ�صة خدمات با�صم )الرنيم للمقاولت ال�صحية وال�صباغ( 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )559896(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 187

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�صديق اهلل رحمن اهلل - افغان�صتان اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ �صيف اهلل يار 
حممد - افغان�صتان اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )الت�صييد اجلديد ملقاولت التك�صية 
والر�صيات والنجارة امل�صلحة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)555179(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه 

الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 193

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�صعيد عبدالرحمن حممد علي - عبدويل الزرعوين 
اىل   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي   -
ال�صيد/ احمد ب�صري ماروكارا ابو حاجي ماروكارا - هندي اجلن�صية يف )�صالون �صماء 
ال�صجل )169826( يتنازل  البطني للحالقة( مبوجب رخ�صة رقم )741283( وبرقم 

�صاحب الرخ�صة لخر تعديل الن�صاط. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�إعالن بالن�شر

�لدعوى رقم 193 ل�شنة 2020 جتاري جزئي 
لدى حمكمة �أبوظبي �لتجارية �لإبتد�ئية  

املرفوعة من / م�صرف الهالل �ض م ع
 بوكالة نا�صر ال�صام�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

�صد املدعي عليه / غ�صنفر عبا�ض �صيد �صهزاد ح�صني نقوي 
او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  نقوي  ح�صني  �صهزاد  �صيد  عبا�ض  غ�صنفر  عليه  املدعي 
بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة امل�صرفية املقرر عقده ال�صاعة 12.00 ظهرا يوم 
الإثنني املوافق 2020/3/2 وذلك باملكتب الكائن يف مركز �صبايدر لالعمال الكائن يف 
فندق كونراد دبي �صارع ال�صيخ زايد ، الطابق 19 غرفة اجتماع رقم 2 م�صطحبني معكم 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   
�خلبري�مل�شريف / هالة حممد يون�ض 
للتو��شل هاتف متحرك رقم 0506531833 

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

بالدعوى رقم 2019/117 جتاري ب�شيطة - �لعني
العامة/  للمقاولت  الع�صامي  اىل/موؤ�ص�صة  دعوة 
حل�صور اجتماع اخلرة واملعاينة بالدعوى املرفوعة من 
العامة/وذلك  للمقاولت  الإبداعي  الت�صكيل  /موؤ�ص�صة 
�صباحا  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة   2020/2/29 ال�صبت  يوم 
يف موقع الفيال مو�صوع النزاع ، م�صطحبني معكم كافة 

الوثائق املتعلقة بالدعوى. 
�خلبري �لهند�شي / �شليم لوند 
هاتف 050/7921696 

دعوة حل�شور �جتماع خربة

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/1347(

املنذر : دى ا�ض ا�ض للحديد )ذ م م( 
املنذر اليه : بريفكت �صتيل - �ض م ح - جمهول حمل الإقامة 

ملديونيتكم ملوكلتنا مببلغ وقدره = 199.788 درهم قيمة ب�صائع من احلديد املورد اليكم وقمتم مبنح 
موكلنا �صيكات مقابل لها. 

ورغم  انكم  وحيث  ر�صيد  وج��ود  لعدم  ال�صيكات  ارت���دت  ا�صتحقاقها  ميعاد  يف  ال�صيكات  وبتقدمي 
املخاطبات الودية مل تلتزموا ب�صداد املبالغ املر�صدة بذمتكم. 

وحر�صا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�صداد املبالغ املر�صدة بذمتكم وقدرها 
=/199.788 درهم خالل خم�صة ايام من تاريخ الن�صر ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �صيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف والتعوي�صات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�صداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : كيه او زد للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب S10 ملك وليد ابراهيم حممد - ور�صان 1 - ال�صكل القانوين : ذات 
 1208991  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   750203 الرخ�صة:  رقم  م�صوؤولية حم��دودة. 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/2/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/2/3 وعلى من لديه اأي 
اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة العنوان 
 :مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721

الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  : 2389722-04  م�صطحباً  فاك�ض 
)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  كيه او 
زد للتجارة العامة - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/3 وعلى  2020/2/3 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2783/2019/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�صداد مبلغ 24250 درهم وفائدة 12% من 

تاريخ الفاتورة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف  
طالب الإعالن : ابيك�ض لل�صقالت )�ض ذ م م( - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- بات�صون ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/5 بالزام املدعى عليها بات�صون ميدل 
اي�صت منطقة حرة - ذ م م بان توؤدي للمدعية ابيك�ض لل�صقالت )�ض ذ م م( مبلغ 24250 درهم )اربعة 
وع�صرون الفا ومائتني وخم�صون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق يف 
2013/1/19 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم 

احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 462/2019/11 مدين جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55200 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  

طالب الإعالن :  عالء الدين �صيد عبدالعال حممد - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : ابراهيم علي كرم حممد خوري - �صفته بالق�صية : وكيل 

م  2-عمرو حممد كامل �صره -  م  ذ  - �ض  العامة  ال�صروق للخدمات  : 1- عبق  اإعالنهما  املطلوب 
�صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2019/8/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع 
املذكورة اأعاله ل�صالح/ عالء الدين �صيد عبدالعال حممد - بالزام املدعي عليهما بان يردا للمدعي 
مبلغ خم�صة وخم�صون الف ومائتي درهم وفائدة بواقع 9%  من تاريخ املطالبة حتى ال�صداد والزمتهما 
بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

�ملحكمة  �لإبتد�ئية   �ملدنية 

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/2273 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صدهما/1- عبداهلل احمد لطف الزبريي - 2-ماك فاليت �صبورت 
ال��زب��ريي - جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  م م ح - ملك عبداهلل احمد لطف 
مالك  ب�صفته  الروي�صان  ناجي  بن  يحيى  بن  حممد  التنفيذ/ال�صيخ  طالب 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ح�صني  ع��ب��داهلل  كلندر  وميثله/خالد  �صبا  �صركة 
 )506958( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�صامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4783 تنفيذ عمايل   
م   م  ذ  ���ض   - ال��ع��ام��ة  ال����وادي للتجارة  املنفذ ���ص��ده/1- رح���اب  اىل 
طه  حممد  التنفيذ/طارق  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأق��ام عليك الدعوى  حممد حيزه - قد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )19805(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 125/2020/204 تنفيذ �شرعي  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 627/2019 احوال نف�ض م�صلمني ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 37470 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ الإ�صتحقاق  

طالب الإعالن : الهه حبيب اهلل كامفريوزي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- علي امري حامتي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
م��و���ص��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك بتنفيذ 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صدد  م�صلمني  نف�ض  اح��وال   2019/627 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  الإ�صتحقاق.  تاريخ  وامل�صاريف من  للر�صوم  �صامال  درهم(   37470(
اأي���ام م��ن تاريخ امل��ذك��ور خ��الل 7  ب��ال��ق��رار   الج����راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم الل��ت��زام 

 ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 10/2020/300 ��شتئناف مدين  
مو�صوع الإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 173/2019 مدين كلي 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : م�صطفى ا�صعد - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

وميثله : خالد حممد �صعيد بوج�صيم - �صفته  بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- النظم ملحا�صبة والتدقيق - حما�صبون قانونيون - �صفته 

بالق�صية : م�صتاأنف �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/173 مدين 
كلي.  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2020/2/26 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 12462/2019/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )364.900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد و�صمول 

  MB198555195AE احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. رقم ال�صكوى
طالب الإعالن : او بي ا�ض اوتوموتيف - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعى عليه 

وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�صف ال�صركال - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- عبيد جمعة بني �صبيح الفال�صي - �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل 

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )364.900 درهم( 
املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 12% من  وتذكرة عودة مببلغ )5000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
 MB198555195AE ال�صكوى  رقم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال�صداد  متام  وحتى 
فاأنت  لذا   Ch1.A.5 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  املوافق  2020/2/27   يوم اخلمي�ض  لها جل�صة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 799/2016/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2014/2289 ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2232000 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : �صركة اأمارنتي �صيبينغ بي تي اي ليمتد - �صفته بالق�صية : طالب 
التنفيذ - املطلوب اإعالنه : 1- �صركة / كي دي كي لتاجري ال�صفن )�ض ذ م م( - �صفته 

بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

ع��ب��ارة عن  ام��وال��ك��م اخلا�صة وه��ي  ب��ان��ه مت احل��ج��ز على  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع 
للمبلغ  وف��اء  الكرونية(  اجهزة   + مكتبي  )اأث��اث  عن  عبارة  وهي  �صركتكم  موجودات 

املطالب به هذه للعلم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 105/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2763 اأمر اداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 222135 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : يحيى �صعيد ابراهيم تهتموين - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�صعيدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- جلوبال جيت ملقاولت البناء موؤ�ص�صة فريده ومتثلها مالكتها ال�صيدة/ 

نادياداود وهبي 2- لوؤي �صميح ح�صني اأبوزيد  - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما
جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )222135( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 555/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2179 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )276530.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل )�ض م ع( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- بال انرنا�صيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م 2-هان�صديب �صينغ �صا�صار 
3-م�صنع الدانة لتجهيز اللحوم 4-بيجامنو �صري كاليانيوا - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم 

- جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )276530.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 6310/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1064 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )146605 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : حممد �صامر جا�صم العبد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالعزيز عي�صى ح�صن عبداهلل العظب املطرو�صي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- بهمن هو�صنك وزيرى فراهانى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )146605( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2117/2017/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/719 جتاري كلي  

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8698732 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صكاي اوبي ا�ض )�ض م ح( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- نا�صيونال اير كارجو ال�صرق الو�صط )م ح م( - �صفته بالق�صية : 
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
طالب  اىل  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  وم��ا  دولر   )224000( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 6421/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1100 جتاري جزئي ، واملعدل 
بالإ�صتئناف رقم 2019/1614 اإ�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 455976 درهم( ، 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بديوي تك�ض للتجارة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : ابراهيم علي املو�صى احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
3-جوبال  خي�صكاين  لل�صاند  2-جيتيندرا  ح  م  �ض   - للتجارة  جلو�صي   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

كي�صان بان�صي لل - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )455976( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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 • كليب )يف الأحالم( من األبومك الأخري)اأقوى واحدة( اأحدث �صجة كبرية واأثار الكثري من اجلدل حوله. هل ترين 
اأنه جاء اأقوى من الأغنية؟

اإن كليب )يف الأح��الم( جاء معّراً متاماً عن الأغنية، والنا�ض ا�صتغربوا كيف نحكي والإخ��راج، لأن  - بل 
ملدة  مْنع عر�صه  1995 مت  العام  ه��ادي(  كليب )حبك  قّدمُت  ال��واق��ع. عندما  يهربون من  َم��ن  هناك 
اأك��رث من كده قرب...  اأك��ر من كده قلب عايزة  الأغنية )عايزة  اأق��ول يف  العام، لنني  عام ون�صف 
عايزة حب يهّز فوؤادي اأنا مليت احلب العادي(، ولكن بعد عْر�صها ك�صرت الدنيا ولغاية يومنا هذا. 
وعندما قّدمت )بن�ض اجلّو( مع زياد الرحباين، �صكلت الأغنية �صدمًة لأنها تت�صمن عبارات 
مثل )طفي ال�صو(، واأي�صاً َتكّرر الأمر مع )بحب بغرامك( التي ا�صتخدمُت فيها عبارة )يا 

ابي�ض يا ا�صود(. فهذه امل�صطلحات مل تكن ُت�صتخدم يف الأغنيات.
م�صكلة  ول  الأغنيات،  اختيار  يف  اأف��ك��اري  وتعك�ض  لطيفة،  هي  الأح���الم(  )يف  اأغنية 
عندي يف غناء املوا�صيع اجلريئة واأنا ل اأختبئ اأو اأخاف من موا�صيع تعك�ض واقعاً 
نعي�صه فعاًل. ول يوجد رجل ل يقوم ب�)�صات( مع فتاة وهو موجود يف احلمام، اأو 

يف اأي مكان عام اأو غري عام. هذا اأمر عادي ويح�صل يف املجتمع.
الراجع  الفنان  من  يتطلب  اإليه  والتوّجه  اجلديد  اجليل  اإىل  الغناء  • هل 

عن اأفكار لطاملا اآمن بها؟
- كال، الغناء للجيل اجلديد ل يتطلب من الفنان اأن يراجع عن اأفكاره، بل 
كل ما هو مطلوب منه اأن يقّدم له اأعماًل ع�صرية تتما�صى مع املحتوى املوجود 
يف الإنرنت. اجليل اجلديد ي�صمع كل �صيء. مثاًل، طفل عمره 4 �صنوات، ي�صمع 
كل الأغنيات التي ت�صدر يف العامل، ولذا يفر�ض بالفنان اأن يواكب واأل يكون 
اأن جنح فيه. قّدمت )ما ترح�ض  �صبق  ب�)�صتايل( معني  يتم�صك  واأل  كال�صيكياً 
بعيد( مع جان ماري ريا�صي، وكانت خمتلفة عن ال�صائد وك�صرت الدنيا والكل قّلدنا 
اأوورد( لأنها  وقّدم مثلها وحققت جناحاً لفتاً، وفزنا عنها بجائزة )الوارلد ميوزيك 
الفنان  يقّدم  اأن  يجب  الغربية.  واملو�صيقى  ال�صرقية  املو�صيقى  بني  وجتمع  جديدة،  كانت 

للجيل اجلديد اأغنيات باأفكار وموا�صيع جديدة تعّر عنه، واأي�صاً مو�صيقى جديدة.
اإىل اعتماد قواعد فنية جديدة، خ�صو�صاً  الفنان ودَفَعه  اأن الع�صر فر�ض نف�صه على  • هل ترين 

اأنك تنتمني اإىل اجليل املخ�صرم ومن الفنانات اللواتي عا�صرن الكبار؟
من  غنيُت  الع�صر.  ذاك  يف  كانت  بداياتي  لأن  الكبار،  ع�صر  اإىل  اأنتمي  اأن��ا  طبعاً،   -
اأحلان املو�صيقار بليغ حمدي، وكنت يف �صنتي الأوىل يف الأكادميية عندما جئت 
اإىل م�صر، كما غنيت ل�صيد مكاوي وعمار ال�صريعي، ويف الوقت ذاته غنيت 
للملّحن زياد الطويل ابن امللحن كمال الطويل اأول حلن له وهو )حبك 

هادي(، وهو كان يف مثل عمري. اأنا اأنتمي اإىل هذا اجليل الفني.
نراك  اأن  ميكن  فهل  ال�صغرية،  ال�صا�صة  على  كُمحاِورة  •  جنحِت 

خالل الفرة املقبلة يف برامج اأخرى جديدة؟
- قدمُت برناجمني هما )يال نغني( و)حكايات لطيفة( ول مانع 
الذي  املُنا�ِصب  الرنامج  توافر  التجربة يف حال  تكرار  لدّي من 
فكرة  على  ويقوم  ويحرمه  املُ�صاِهد  فكر  ويخدم  فن  فيه  يكون 

جديدة.
جانب  اإىل  فيها  �صاركِت  التي  الفنية  املجالت  يف  رائدة  •  كنِت 
تلفزيونية  اأو  �صينمائية  اأو  م�صرحية  م�صاريع  م��ن  ه��ل  الغناء. 

ت�صتعّدين لها للفرة املقبلة؟
- كانت يل جتارب يف ال�صينما وامل�صرح والدراما، واأمتني من كل 
قلبي اأن اأقّدم جمدداً جتارب مماثلة، ولكن ع�صقي هو للم�صرح 
الغنائي واأحبه كثرياً، واأعتر اأن جتربتي يف امل�صرحية التي 
اأهّم  ك��ان��ت م��ن  ال��رح��ب��اين  ال��راح��ل من�صور  ق��ّدم��ُت��ه��ا م��ع 
التجارب يف حياتي، واأمتنى اأعماًل اأخرى �صواء يف امل�صرح 

الغنائي، اأو يف فيلم غنائي اأو عمل درامي غنائي.

حنان مطاوع
 يف ورطة!

ال��ف��ن��ان��ة ح��ن��ان مطاوع  اأع���رب���ت 
ع�����ن ����ص���ع���ادت���ه���ا ب����ال����ت����واج����د يف 
م�����ص��ل�����ص��ل )ال����ق����اه����رة ك����اب����ول(، 
املقبل،  رم�صان  يف  عر�صه  املقرر 
ناحية  م��ن  بال�صيناريو  م�صيدة 
الأحداث،  ومتا�صك  ال�صخ�صيات 
الإن�صاين  اجل���ان���ب  اإن  وق���ال���ت 
تقدمها  ال���ت���ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  يف 
يف  رئي�صيا  �صببا  ك���ان  بامل�صل�صل 
اأن  خ��ا���ص��ة  لتقدميها،  حتم�صها 
الب�صر،  اأح������وال  ي��ر���ص��د  ال��ع��م��ل 
وقتا  ت�صتغرق  مل  اأنها  اإىل  لفتة 
طويال للموافقة على �صخ�صيتها 
بعدما وجدت الدور مركبا وفيه 
تتعر�ض  حيث  كبرية،  تناق�صات 
خ����الل الأح�������داث لأزم�����ة كبرية 
وتقع يف ورطة وم�صكالت كثرية 
وينقذها من تلك الأزمة والدها 

نبيل احللفاوي.
العامل  اأن  م���ط���اوع  واأ����ص���اف���ت 
الأ����ص���ا����ص���ي ل��ق��ب��ول امل�����ص��ارك��ة يف 
اأي ع��م��ل ف��ن��ي ه��و ال����دور اجليد 

واملنا�صب لها والذي 
ت����������خ����������رج م����ن����ه 

م�������ص���ت���ف���ي���دة، 
موؤكدة اأن ما 

ي��ه��م��ه��ا هو 
ال������وج������ود 
ب������ع������م������ل 

ي�صيف 
فنيا  ل��ه��ا 

ول������ي�������������ض 
جم�������������������������رد 

فقط  ال���ظ���ه���ور 
خالل �صهر رم�صان.

ال�صوء  امل�����ص��ل�����ص��ل  وي�����ص��ل��ط 
التي  الإرهابية  الأع��م��ال  على 
وي�صارك  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ت���ق���ع 
لطفي  ط�������ارق  ال���ب���ط���ول���ة  يف 

وخالد  ع���ب���دال���وه���اب  وف��ت��ح��ي 
ال�صاوي و�صريين ونور حممود 

تاأليف  وامل�صل�صل  ���ص��رور،  وك��رمي 
عبدالرحيم كمال واإخراج ح�صام 

علي.

روبي تفكر يف 
العودة اإىل الغناء

الفنانة روبي بجدية  تفكر 
الذي  الغناء  اإىل  العودة  يف 
ب��داأت من خالله م�صوارها 

الفني، 
ح��ي��ث ت��ع��ك��ف م����وؤخ����راً على 
ال�صتماع لعدد من الأغنيات 

اجلديدة، 
اأ�صهر  م�����ع  ت���ت���وا����ص���ل  ك���م���ا 
للخروج  وامل��ل��ح��ن��ني  ال�����ص��ع��راء 
بعمل مميز ي�صمن لها عودة 
عن  غياب  �صنوات  بعد  قوية 

ال�صاحة الغنائية.
اأن  وت��اأت��ي ه��ذه اخلطوة بعد 
ختام  حفل  اأ�صهر  قبل  اأحيت 
مهرجان القاهرة ال�صينمائي، 
وغنت روبي يف املهرجان بع�صاً 
تفاعل  و����ص���ط  اأغ���ن���ي���ات���ه���ا،  م���ن 

وترحيب  احل�������ص���ور  م���ن  ���ص��دي��د 
م�����ا ج���ع���ل���ه���ا تطلق  ك����ب����ري، وه������و 
ت�صريحات �صحافية حول رغبتها 

يف العودة اإىل الغناء،
األبوم  اإط����الق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  دون   
ك����ام����ل، ح���ي���ث ت���ف���ك���ر يف اإط�����الق 
اأغنية منفردة كل فرة اإىل جانب 

اأعمالها مبجال التمثيل.
الفنانة  األ��ب��وم��ات  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 
ورا  "م�صيت  ب��ع��ن��وان  ك����ان  روب����ي 
الذي   ،2007 ع���ام  اإح�صا�صي" 
لق���ى جن��اح��اً ك��ب��رياً، ك��م��ا حققت 
الطربية  حتقدر"  "م�ض  اأغ��ن��ي��ة 

جناحاً كبرياً، 
وك�صفت جمال �صوت روبي، حيث 
ن���ال���ت ا���ص��ت��ح�����ص��ان اجل���م���ي���ع، كما 

�صورتها بطريقة الفيديو كليب.

علينا تقدمي اأغنيات باأفكار وموا�ضيع جديدة تعرّب عن اجليل اجلديد

لطيفة التون�سية: اأنا اأنتمي اإىل ع�سر الكبار
ِدَث جدًل وا�ضعًا على ال�ضاحة الفنية، بعد طْرحها كليب اأغنية  ْ ا�ضتطاعت الفنانة لطيفة التون�ضية اأن حتحُ
)يف الأحالم( من األبومها الأخري )اأقوى واحدة(، حيث وجد الكثريون اأنه يقّدم اأفكارًا جريئة ل تتما�ضى 

مع جمتمعنا العربي.
موؤكدة )ل  الواقع(، كما قالت يف هذا احلوار،  يعك�ض  العمل )لأنه  بهذا  لكن لطيفة، تبدو مقتنعة متامًا 
م�ضكلة عندي يف غناء املوا�ضيع اجلريئة، واأنا ل اأختبئ ول اأخاف من موا�ضيع تعك�ض واقعًا نعي�ضه فعاًل(، 
اأو غري  اأي مكان عام  اأو يف  اأنه )ل يوجد رجل ل يقوم ب�)�ضات( مع فتاة وهو موجود يف احلمام،  معتربة 

عام(.
تكرار  اأنها ل متانع  اإىل  م�ضرية  التقدمي،  اللقاء عن جتربتها يف  لطيفة خالل  اأخرى، حتدثت  ناحية  من 
امل�ضرح  اأن تكرر جتربة  اأفكارًا جديدة، كما متّنت  الذي يحمل  املحُنا�ِضب  الربنامج  التجربة يف حال توافر 

الغنائي، معتربة اأن امل�ضرحية التي قّدمْتها مع الراحل من�ضور الرحباين من اأهّم التجارب يف حياتها.

�سبا مبارك ت�سور
 )حار�ص اجلبل(

توا�صل الفنانة �صبا مبارك، ت�صوير دورها يف م�صل�صلها الدرامي اجلديد 
اجلبل". "حار�ض 

ون�صرت �صبا، �صورا لل�صخ�صية التي تقدمها بامل�صل�صل، عر ح�صابها على 
"اإن�صتغرام"، وعلقت: يف رم�صان2020، حار�ض اجلبل، رمال... �صبا مبارك، 
 fortuna media اإن��ت��اج  وم��ن  ري��اح��ن��ة،  م��ن��ذر  ال��ن��م��ر،  عبداملح�صن 

.saed alhawari واإخراج   ،production
امل�صل�صل بطولة ال�صعودي عبداملح�صن النمر، و�صبا مبارك، ومنذر رياحنة 
وخالد القي�ض، ويقدم خالل اأحداثه ق�ص�ض القبائل، ويدور العمل يف عام 
ا وجفاًفا وهو  اأطلق عليه عام املوت الذي �صهدت فيه املنطقة جوًعا واأمرا�صً
ما اأدى اإىل اإقامة احلروب والغزوات وبالرغم من ذلك يثبت احلب نف�صه 
و�صط هذه الأحداث، وي�صهد العمل اأجمل ق�ص�ض احلب يف زمن النزاعات.
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فوائد اجلوافة للحامل
تعتر اجلوافة من الفواكه ال�صيفية، وين�صح بغ�صلها جيداً عند ا�صتخدامها 
لأنها تر�ض مبواد كيميائية؛ لكي تبقى �صاحلة للتخزين والتواجد طيلة 

العام نظراً لقيمتها الغذائية
اأخ�صائية  هناء م�صطفى،  الدكتورة  وت�صرح  احلوامل،  عليها من  والطلب 

التغذية، عن فوائد اجلوافة وهي فاكهة ا�صتوائية للعلم كما يلي...

 القيمة الغذائية للجوافة
الفواكه  حتتوي اجلوافة على ن�صبة كبرية من احلديد، ولذلك فهي من 
الفاكهة  معرفة  ومي��ك��ن  الهيموجلوبني،  ونق�ض  ال���دم  فقر  تعالج  ال��ت��ي 
باأن لونه ي�صود حني تقطع وتعر�ض  التي حتتوي على ن�صبة من احلديد 

للهواء.
حتتوي اجلوافة على ن�صبة كبرية من الفيتامينات مثل فيتامني �صي الذي 

يعزز من مناعة ج�صم املراأة احلامل.
حتتل اجلوافة مركزاً متقدماً بالن�صبة للفواكه التي حتتوي على فيتامني 

�صي وهي مثل الفلفل احللو يف ذلك.
حتتوي على ن�صبة كبرية من الألياف مما يجعلها منا�صبة للتحكم مب�صتوى 

الكول�صرول يف دم احلامل وحتميها بذلك من ارتفاع �صغط الدم.
تعمل اجلوافة على مقاومة غثيان ال�صباح، ولذلك تو�صف على الريق على 

�صكل ثمرة اأو ع�صري غري حملى؛ لأن ال�صكر ال�صناعي يزيد من الغثيان.
الذي  اأ  فيتامني  مثل  هامة  فيتامينات  من  ن�صبة  على  اجلوافة  وحتتوي 

يقوي النظر للحامل واجلنني.
وحتتوي اجلوافة على فيتامني "هاء"، وكذلك على فيتامني ب�9 امل�صئول 

عن �صحة اجلهاز الع�صبي للجنني.
حتتوي على ن�صبة كبرية من م�صادات الأك�صدة.

وحتتوي على املغني�صيوم الذي ي�صاعد على امت�صا�ض الكال�صيوم، ويب�صط 
ب�صم  ين�صح  للحامل، وهناك من  النف�صية  الع�صالت فيح�صن من احلالة 

رائحة اجلوافة للح�صول على مزاج ح�صن.
ونظراً لحتواء اجلوافة على فيتامني ب بعدة اأنواع منه، فتفيد اجلوافة يف 
زيادة الركيز عند احلامل خا�صة اأن بع�ض احلوامل ي�صتكني من الن�صيان 

و�صعف الذاكرة.
�صبط حمو�صة املعدة عند احلامل؛ لأنها ذات �صفة قلوية.

 
ما هي فوائد اجلوافة للجنني؟

تقوي مناعة اجلنني.
تقوي عظام واأ�صنان اجلنني؛ لحتوائها على املغني�صيوم الداعم لمت�صا�ض 

الكال�صيوم.
وحتفز عقل اجلنني على الذاكرة القوية.

حت��ت��وي اجل��واف��ة ع��ل��ى حم�ض ال��ف��ول��ي��ك مم��ا يقلل م��ن ال��ت�����ص��وه��ات عند 
الأجنة.

 
حماذير ا�ضتخدام اجلوافة

يجب التخل�ض من البذور لكي ل ت�صاب احلامل بالإم�صاك.
ويجب عدم الإكثار منها لطبيعتها القلوية.

ويف حال تناولها بدون بذورها وبكميات كبرية فهي ت�صبب الإ�صهال.

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�ضف  • من 
-�صمب�صون 

؟  البنزين  اكت�ضف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�ضف  • من 
- كري�صتوف كولومبو�ض

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�صبة الأمم ثم بعد ما ف�صلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�ضف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�ضف  • من 
-مالبيغي 

• هل تعلم اأن �صجرة ال�صنديان )البلوط ال�صخمة( متثل البيئة املالئمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثالثة مواطن منف�صلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�صان. بني اجل��ذور يعي�ض عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الربة باجلحور التي حتفرها، وي�صكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�صجرة  التي تفيد 
موطناً للح�صرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�صناجب والع�صافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�صان 

فهي اأغنى مواطن ال�صجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�صات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�صيا. واأن املوطن الأ�صلي حليوان ال�صين�صال  اأن املوطن الأ�صلي لالأنانا�ض هو يف منطقة �صرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�صلي لل�صعب النورماندي موجود يف ا�صنكندنافيا. 
• هل تعلم اإن البكاء والبت�صام وال�صحك هي طرق الإن�صان للتعبري عن م�صاعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�صة  له طريقته  فاحليوان  �صعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�صتعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي تراوح بني اإ�صدار الأ�صوات واحلركة والت�صرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�صان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�صانية ولي�صت  اأي�صاً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�صل وتغذية العني. وال�صحك 
حيوانية، مع اأن بع�ض احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�صحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�صان. فالإن�صان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�صتطيع احليوانات فعله. 

اخلراف الأذكياء
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م�ضروبات الدايت
م�صروب  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
ال���������ص����ودا ال�����ع�����ادي وال����داي����ت 
اإل  احل��ل��و  امل���ذاق  يف  يت�صابهان 
اأن هناك فارق كبري يف حمتوى 
يعني  ول  ب���ي���ن���ه���م���ا.  ال�������ص���ك���ر 
اأف�صل  اأح��ده��ا  اأن  ال��ف��ارق  ه��ذا 
ل  ال��داي��ت  فم�صروبات  �صحياً، 
حت��ت��وي ع���ادة ع��ل��ى اأي���ة مقدار 
ال�صكر، لكنها حتتوي على  من 

بدائل ا�صطناعية للتحلية.
وحتتوي عبوة الكوكاكول مثاًل 
ال�صكر،  م��ن  غ���رام���اً   39 ع��ل��ى 
من  غ����رام����اً   65 اإىل  ت��رت��ف��ع 
ال�صكر يف عبوة احلجم الكبري.

من  غ���رام  اأي  ي��وج��د  ل  بينما 
اأو الكربوهيدرات يف الكوكا كول زيرو، ولذلك هي ل حتتوي على  ال�صكر 
اأدلة على ارتباط بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف  �صعرات حرارية، لكن هناك 

حتلية م�صروبات الدايت مبر�ض ال�صكري من النوع 2.
وقد وجدت درا�صات اأن تناول عبوة من م�صروبات الدايت يومياً يزيد خطر 

الإ�صابة بال�صكري من النوع2 بن�صبة تراوح بني 8 % و13 %.

كاريل بري�ض خالل ح�ضورها احلفل ال�ضنوي الثاين ع�ضر ملوؤ�ض�ضة مارتيل نا�ضفيل يف فندق اأومني يف نا�ضفيل، تيني�ضي. ا ف ب

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعال �صياحهم 
وت�صابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�صرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �صيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�صي�ض فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�ض بيننا زعيم. قال ح�صناً دعوين افكر، جل�ض الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �صاأمت�صى قلياًل.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�صى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �صاأدور حول نف�صي وانا مغم�ض العينني ب�صع مرات وعندما اقف 
�صيقوم الذي يف قبالة راأ�صي باأكل احل�صي�ض كله، فقال ا�صخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�صحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�صم رائحة خيانة وا�صم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�صنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�صتطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�صي عليهما قبل ان يق�صيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�صخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�ض 
عيناك و�صندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�صحك الثعلب. وقال �صاأ�صرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�ض عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�صع �صعريات من �صوف �صاحبه واألقى بها فوق ب�صع �صجريات ق�صرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�صعريات ال�صوف بني ال�صجريات فاأخذ يقرب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�صجريات خروف هو من �صياأكل احل�صي�ض ويف احلال قفز بني ال�صجريات وجاء الذئب م�صرعاً وقفز اي�صاً بني 
ال�صجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�صم منه ق�صمة كبرية ف�صرخ الثعلب 
متاأملاً ب�صدة وهو يقول هذا انا يا �صديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�صعوهم �صرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�صحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�صائ�ض معاً.

الن�صاء  اأّن كثرًيا من  الأهمية، علًما  للن�صاء غاية يف  الكرف�ض  فوائد 
اإىل مطابخهّن على  ال�صحية، ول يدخلنها  يغفلن هذه اخل�صروات 

الإطالق.

حماربة الأمرا�ض ال�ضرطانية
ا باملواد امل�صاّدة لالأك�صدة،  ُيعتر الكرف�ض من اخل�صروات الغنية جدًّ
والتي توؤّمن الوقاية من اأمرا�ض �صتى. والكرف�ض غني مبادة اللوتني 

التي ُذكر علميًّا مدى فاعليتها يف حماربة الأمرا�ض ال�صرطانية.

تعزيز �ضحة اجلهاز الع�ضبي
عائلتِك  ون��ظ��ام  ن��ظ��ام��ِك  اإىل  الكرف�ض  ب��اإ���ص��اف��ة  الآن  وم��ن��ذ  ق��وم��ي 
يحتوي  فهو  اجل��ّب��ار؛  العن�صر  ه��ذا  منافع  من  لال�صتفادة  الغذائي، 
اأهميتها  اإىل  العلمية  الأب��ح��اث  اأ���ص��ارت  التي  البيجينني  م��ادة  على 

للخاليا الع�صبية و�صحة اجلهاز الع�صبي.

احلفاظ على م�ضتوى �ضغط الدم
اأ�صار بع�ض الدرا�صات اإىل الدور الفّعال الذي يقوم به الكرف�ض، بف�صل 
مكوناته، يف خف�ض م�صتوى �صغط الدم املرتفع. لكن رغم ذلك نحن 

بحاجة لأبحاث علمية معّمقة اأكرث حول هذا املو�صوع.

حماربة اللتهابات
مكافحة  يف  ت�صاهم  التي  اخل��ارق��ة  اخل�صروات  من  الكرف�ض  ُيعتر 
اللتهابات يف اجل�صم، والتي تلعب دوًرا فاعاًل يف تقوية جهاز املناعة.

امل�ضاعدة على خ�ضارة الوزن
ُيعتر الكرف�ض من اأنواع اخل�صروات املفيدة واملغذية، والتي ت�صاعد 
على خ�صارة الوزن عند اإدراجه �صمن حمية غذائية �صحية ومدرو�صة، 
وذلك ن�صبًة لحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية، وعلى 

وحدات حرارية �صئيلة.

فوائد الكرف�ص للن�ساء ل ت�سّدق !


