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حيلة حلفظ ال�شلطة يف الثالجة با�شتخدام املنا�شف الورقية
تقدم  التي  اللذيذة  ال�سلطة  ط��ازج من  تناول طبق  ي�ساهي  �سيء  ال 
لبع�ض  الثالجة  يف  ال�سلطة  و�سع  عند  ولكن  للج�سم،  كبرية  فوائد 

الوقت، تتحول اخل�سروات للون البني وت�سبح غري �ساحلة لالأكل.
حلل هذه امل�سكلة، تقدم اإحدى م�ستخدمات اإن�ستغرام طريقة ب�سيطة 

ميكن من خاللها احلفاظ على ال�سلطة طازجة لوقت اأطول.
و من املهم تقليل هدر الطعام ومعرفة اأف�سل طريقة للحفاظ على 
ا.   ال�سلطة طازجة لفرتة اأطول ميكن اأن ي�ساعدك يف توفري املال اأي�سً
لفرتة  ط��ازج��ة  املعباأة  ال�سلطة  بقاء  ل�سمان  �سهلة  طريقة  وت��وج��د 
اأطول: �سعي من�سفة ورقية مبللة داخل الكي�ض، وهي خدعة يدوية 
االحتفاظ  اأن��ه ميكنهم  ي��درك اجلميع  ولكن ال  ف��رتة،  معروفة منذ 

بال�سلطة طازجة ب�سهولة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
و متت م�ساركة هذه احليلة من قبل مدّونة الطعام ماري �سابا، والتي 
تقول "عندما ت�سلني اإىل املنزل باأكيا�ض �سلطة، اقطعي الكي�ض و�سعي 
من�سفة ورقية بداخله. �ستمت�ض املناديل الورقية الرطوبة وحتافظ 
الفيديو  مقطع  وح��ظ��ي  اأطول".  ل��ف��رتة  ط��ازج��ة  اخل�����س��راوات  على 
كنت  "لقد  املعجبني  اأح��د  كتب  و  امل�ستخدمني،  من  العديد  باإعجاب 
اأفعل هذا منذ وقت. اأفرغ كي�ض اخل�سروات، ثم اأ�سع من�سفة ورقية يف 
قاع الكي�ض ثم اأعيد اخل�سروات اإىل الكي�ض". واأ�ساف اآخر "اأنا اأفعل 
اأقوم  فاأنا  وع��اء،  يف  بال�سلطة  احتفظت  واإذا  بال�سبط،  ال�سيء  نف�ض 

ا، فهذا يجعلها تدوم لفرتة اأطول". دائًما بلفها مبن�سفة ورقية اأي�سً

التغري املناخي يقلل �شاعات نوم الإن�شان
 30 اأك��ر من  اإن زي��ادة درج��ات احل��رارة مبعدل  قالت درا�سة جديدة 
درجة مئوية يوؤدي اإىل تاآكل 14 دقيقة من نوم االإن�سان يف املتو�سط، 
واإن تاأثري التغريات املناخية ميتد اإىل االأن�سطة اليومية االأ�سا�سية مبا 

يف ذلك جمموعة من النتائج ال�سلوكية والنف�سية والف�سيولوجية.
بيانات  وا�ستخدموا  باحثون من جامعة كوبنهاغن،  الدرا�سة  واأجرى 
االأ�ساور ال�سحية التي ارتداها 47 األف �سخ�ض من 68 دولة. وحّذرت 
الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "وان اإيرث"، من اأنه بحلول عام 2099 
النوم  58 �ساعة م��ن  اإىل   50 ت��اآك��ل  اإىل  ت���وؤدي درج���ات احل���رارة  ق��د 
لل�سخ�ض الواحد �سنوياً. ووجد فريق البحث اأن تاأثري درجة احلرارة 
املرتفعة على قلة النوم اأكرب بكثري بالن�سبة للمقيمني من البلدان ذات 
كيلتون  وف�ّسر  واالإن���اث.  ال�سن  كبار  ل��دى  وكذلك  املنخف�ض  الدخل 
مينور الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة تاأثري ارتفاع احلرارة على النوم 
من خالل االآلية التي يقوم بها اجل�سم ا�ستعداداً للنعا�ض، حيث "يطرد 
االأوعية  تو�سيع  املحيطة عن طريق  البيئة  اإىل  الداخل  احل��رارة من 
الدموية وزيادة تدفق الدم اإىل اليدين والقدمني. ولكي يحدث ذلك، 

يجب اأن تكون البيئة املحيطة اأكر برودة مما نحن عليه".

متى يكون امل�شاب بجدري القرود معديا؟
مع تزايد القلق ب�ساأن مر�ض جدري القرود الذي انت�سر يف عدد من 
العلماء جهودهم  يركز  االأو�سط،  ال�سرق  اإىل منطقة  ال��دول، وو�سل 
لك�سف كل املعلومات املتعلقة بالفريو�ض، مما ي�سهل عملية مواجهته، 
ولعل اأبرز تلك املعلومات التي ال بد من فهمها للحد من انت�ساره، هي 

املدة التي يبقى ال�سخ�ض امل�ساب فيها "معديا".
ويعد جدري القرود مر�سا معديا عادة ما يكون خفيفا، وهو متوطن 
يف مناطق من غرب وو�سط قارة اإفريقيا. واالإ�سابة باملر�ض يف بدايتها 
كانت حتدث عند االحتكاك باحليوان امل�ساب، اإال اأنها االآن تنتقل االآن 
بني �سخ�ض واآخر. وانت�سر املر�ض يف عدد من الدول غري االإفريقية، 
ال�سرق  اإىل  وو�سل  وكندا،  املتحدة  والواليات  واليونان  اإ�سبانيا  مثل 

االأو�سط، مع ت�سجيل اإ�سرائيل اأول اإ�سابة باملنطقة.
مالب�ض  مل�ض  مثل  املبا�سر،  االحتكاك  خالل  من  املر�ض  هذا  وينت�سر 
اأبرز  من  واح��دا  اجلن�سي  االت�سال  ويعد  لعابه،  اأو  امل�ساب  ال�سخ�ض 

اأ�سباب العدوى.
فاإنه ميكن  امل�ساب،  املبا�سر مع  العدوى حتدث عرب االحتكاك  والأن 
احتواوؤه ب�سهولة من خالل تدابري مثل العزل الذاتي والنظافة فور 

ت�سخي�ض اأي اإ�سابة جديدة.
ويعاين االأ�سخا�ض الذين ي�سابون بالفريو�ض يف البداية من احلمى، 
االأعرا�ض  وت�سمل  واجل�سم.  الوجه  على  الطفح اجللدي  قبل ظهور 

كذلك ال�سداع واآالم الع�سالت واآالم الظهر والق�سعريرة واالإرهاق.
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خمرج »�شبي من اجلنة«: 
الغرب ل يفهم الإ�شالم

اعترب املخرج ال�سويدي من اأ�سل م�سري طارق �سالح الذي ي�سعى فيلمه 
ال�سينمائي  كان  ملهرجان  الذهبية  بال�سعفة  الفوز  اجلنة" اإىل  من  "�سبي 
الوقت  ويف  باالإ�سالم  مهوو�ض  "الغرب  اأن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  حديث  يف 

نف�سه ال يفهم هذا الدين اإطالقاً".
املخرج  ع��اد  هيلتون"،  النيل  "حادث  فيلمه  على  �سنوات  خم�ض  نحو  بعد 
بعمل  م�سري،  واأب  �سويدية  الأم  �ستوكهومل  يف  واملولود  عاما،   50 البالغ 
ت�سويقي �سيا�سي ديني ينتقد اأداء ال�سلطات امل�سرية يف عهد الرئي�ض عبد 

الفتاح ال�سي�سي ويغو�ض يف عامل اأبرز املوؤ�س�سات املعنية باالإ�سالم ال�سني.
اإكو التي  "ا�سم الوردة" للكاتب االإيطايل اومبريتو  ويذّكر الفيلم برواية 
تدور اأحداثها يف اأحد االأديرة خالل الع�سور الو�سطى، ومت اقتبا�ض فيلم 
ق��راءة هذا  اأعيد  "كنت  بر�ض  لوكالة فران�ض  وق��ال �سالح  �سينمائي منها. 
اأخ��ربت ق�سة من هذا النوع ولكن  " ماذا لو  الكتاب عندما �ساألت نف�سي: 
يف �سياق اإ�سالمي؟ ". واأ�ساف �سالح الذي يقّدم يف فيلمه ملحة من الداخل 
اأه���م موؤ�س�سة متخ�س�سة يف  ال��ت��ي مت��ّث��ل  ال��ق��اه��رة  االأزه���ر يف  ع��ن جامعة 
العلوم االإ�سالمية ال�سّنية "اأعتقد اأن الغرب ال يفهم اأي �سيء اإطالقاً عن 

االإ�سالم".
وعلى غرار "حادث النيل هيلتون" الذي �سّور يف املغرب، مل ي�سّور "�سبي 

من اجلنة" يف م�سر بل يف تركيا.

م�شمم املعارك بفيلم »العنكبوت« 
يك�شف كوالي�س اأخطر امل�شاهد

اأن��درو ماكينزي، م�سمم املعارك يف  حر�ض 
ال�سينما امل�سرية، على خروج م�ساهد احلركة 
"العنكبوت" بطريقة غري م�سبوقة  يف فيلم 
با�ستخدام العديد من التقنيات احلديثة مع 
الأبطال  ال�سخ�سية  ال�سالمة  على  احلفاظ 
العمل وعلى راأ�سهم الفنان اأحمد ال�سقا، وفقا 
عربية".  ن��ي��وز  "�سكاي  م��وق��ع  اإىل  حل��دي��ث��ه 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وانت�سرت 
تنفيذ  ج�������ودة  ح������ول  اجل����م����ه����ور  اإ��������س�������ادات 
"االأك�سن" يف الفيلم الذي تدور اأحداثه حول 
املطاردات  من  والكثري  املخدرات  جتار  عامل 
مع قوات ال�سرطة، و�سارك يف بطولته ظافر 
ال��ع��اب��دي��ن وم��ن��ى زك��ي وحم��م��د مم���دوح كما 
 27 لنحو  و�سلت  اإي����رادات  حتقيق  يف  جن��ح 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه م��ن��ذ ع��ر���س��ه يف ع��ي��د الفطر 
املبارك، وي�سيف ماكينزي ملوقع "�سكاي نيوز 
"يف لقائي االأول مع خمرج الفيلم  عربية": 
اتفقنا على �سرورة تنفيذ  اأحمد نادر جالل 
عقدنا  ع���ايل،  م�ستوى  على  اأك�����س��ن  م�ساهد 
اج��ت��م��اع��ات م��ط��ول��ة م��ع ك��اف��ة اأف�����راد فريق 
م�ساهد  لتحقيق  دقيقة  خطة  لو�سع  العمل 
رائعة، كان لدينا رغبة يف ت�سوير )كادرات( 
مل ُتنفذ من َقبل يف م�سر، وجنحنا يف املهمة 

بعد كثري من اجلهد والتخطيط".

النظام الغذائي املتوازن.. 
فوائده واآلية اتباعه �ص 23

فوائد عظيمة لمت�شا�س 
C اجل�شم لفيتامني

يوؤخذ  اأن  يجب  لكن  ما،  نوًعا  معقدة  والفيتامينات  الغذائية  املكمالت  تبدو  اأن  ميكن 
اأو عالمات  اأن االأمر ال يقت�سر على جمرد اختيار مكمالت غذائية بعينها  يف االعتبار 
جتارية ما واإمنا يجب االإملام بكيفية التاأكد من خالل الن�سائح العلمية اأن اجل�سم يقوم 
 Mind موقع  ن�سره  م��ا  بح�سب  منها.  امل��رج��وة  الفوائد  جلني  املغذيات  بامت�سا�ض 
الفيتامينات  بع�ض  من  ا�ستفادة  اأق�سى  حتقيق  يتطلب   ،Your Body Green
بالن�سبة  االأم��ر،  يحتاج  ال��ده��ون، يف حني  اأو  تناولها مع طعام معني  يتم  اأن  واملكمالت 
اإن معرفة كيفية  اليوم فح�سب.  اأن يتم تناولها يف وقت معني من  اأخ��رى،  لفيتامينات 
من  حد  اأق�سى  حتقيق  على  ت�ساعد  اأن  ميكن   C لفيتامني  اجل�سم  امت�سا�ض  حت�سني 
األك�سندر  بروفي�سور  يقول  الكوالجني.  وتعزز  املناعة  تدعم  التي  االأك�����س��دة،  م�سادات 
اإن  اأوري��غ��ون  جامعة  يف  بولينغ  لينو�ض  معهد  يف  ال�سريرية  االأب��ح��اث  من�سق  مي�سيلز، 
"فيتامني C فيتامني قابل للذوبان يف املاء واإىل جانب كونه م�ساد لالأك�سدة، فهو يدعم 
ال�سليم  املناعي  اجلهاز  وظيفة  ي�سمل  مبا  اجل�سم،  داخ��ل  الهامة  الوظائف  من  العديد 
واالمت�سا�ض  والغ�ساريف  العظام  على  واحلفاظ  الكوالجني  وتكوين  االأن�سجة  و�سفاء 

االأمثل للحديد. ويكافح االإجهاد التاأك�سدي داخل اجل�سم.

احلارة االأطعمة   .1
الغنية  االأطعمة  تناول  ُيف�سل  اأنه  �ستيفان�سكي  اأو�سحت 
االإمكان  قدر  مبكًرا  الع�ساء  اأو  الغداء  وجبة  يف  بالتوابل 
عملية  ُيعقد  اأن  ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ال��ك��اري،  الأن 

اله�سم حتى يف منت�سف الليل بعد النوم بالفعل.
م�ستويات  على  ا  اأي�سً بالتوابل  الغنية  االأطعمة  حتتوي 
عالية من الكاب�سي�سني، وهي مادة كيميائية نباتية تزيد 
من عملية التمثيل الغذائي وحرق ال�سعرات احلرارية من 
اأجل احلرارة، والتي ميكن اأن ت�سيب البع�ض بحاالت من 

االأرق.
اأوما نايدو  اأن �سرحت طبيبة التغذية النف�سية  كما �سبق 
وجبة  لكل  الكاب�سي�سني  م��ن  ملليغرام   2.5 "تناول  اأن 
ت����وازن ال��ط��اق��ة يف  اأن���ه يعيد  )7.68 م��ل��غ / ي���وم( ث��ب��ت 

اجل�سم"، وهو ما ال يحتاج اإليه املرء عند النوم.
والد�سمة املقلية  االأطعمة   .2

اأ�سافت �ستيفان�سكي اأن االأطعمة املقلية والدهنية معروفة 
وميكن  الليل،  اأث��ن��اء  اله�سم  عملية  تعطل  باأنها  ��ا  اأي�����سً
املك�سرات  مثل  ال�سحية  ال��ده��ون  ت��ن��اول  على  االقت�سار 

والبذور اأو االأفوكادو.
احلم�سية االأطعمة   .3

قالت �ستيفان�سكي اإن اأحد اأف�سل الن�سائح لتناول الطعام 
يف امل�ساء هو حماولة تقليل اإنتاج حم�ض املعدة. وبالطبع، 
ف���اإن جت��ن��ب االأط��ع��م��ة احلم�سية ي��ع��د ق����راًرا ج��ي��ًدا، مبا 
ال�سكر  التي حتتوي على  ي�سمل كل االأطعمة وامل�سروبات 

واملخبوزات واحلبوب وبع�ض منتجات االألبان.
والكافيني الغازية  امل�سروبات   .4

يعرف الكثريون اأن القهوة لي�ست امل�سروب الوحيد الذي 
اإذ  النوم،  قبل  جتنبه  يجب  ال��ذي  الكافيني  على  يحتوي 

ميكن اأن تت�سبب امل�سروبات الغازية وال�ساي املحتوي على 
�ستيفان�سكي  واأ�سارت  ا.  اأي�سً ب��االأرق  االإ�سابة  يف  الكافيني 
عملية  ا  اأي�سً تعطل  اأن  ميكن  الغازية  امل�سروبات  اأن  اإىل 

اله�سم.
الكبرية الوجبات   .5

كبرية  كميات  تناول  جتنب  يجب  عامة،  كقاعدة  اأخ���رًيا، 
�ستيفان�سكي،  ذكرته  ما  بح�سب  النوم،  قبل  طعام  اأي  من 
ك��ب��رية يوؤدي  ت��ن��اول وج��ب��ة  ال��ن��وم بعد  اأن حم��اول��ة  حيث 
الليل وهو ما يتطلب  ا�ستمرار عملية اله�سم خالل  اإىل 

طاقة.
خفيفة  ع�ساء  ووجبات  اأك��رب  غ��داء  وجبات  تناول  ي�ساعد 
بخيارات  �ستيفان�سكي  ون�سحت  ال��ن��وم.  ج��ودة  تعزيز  يف 
اأن تكون يف الواقع داعمة للنوم بداًل من تثبيطه،  ميكن 
واحلم�ض  امل��وز  مثل  باملغني�سيوم  الغنية  االأط��ع��م��ة  مثل 

واملك�سرات والبذور وال�سوكوالتة الداكنة.

للحفاظ على قوة الرتكيز
اإن الفطور هو الوجبة االأهم يف اليوم؛ وهي عبارة تتكرر 
كثرًيا ولكن يبقى دائما ت�ساوؤل حول املكونات، التي ميكن 
اأن جتعل للفطور تاأثريا عميقا على اجل�سم على املديني 
الدرا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  بخا�سة  وال��ب��ع��ي��د،  الق�سري 
العلمية ربطت بني وجبة الفطور وبني انخفا�ض خماطر 
زيادة الوزن، بل وانخفا�ض خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب 
 Eat "التاجية، وفًقا ملا ن�سره موقع "اإيث ذي�ض نوت ذات

.This Not That
ا اأن االإيقاع اليومي وتوقيت الوجبات  اأي�سً ومن املعروف 
وامت�سا�سه  ال��ط��ع��ام  ه�����س��م  ك��ي��ف��ي��ة  يف  م��ه��م  دور  ل��ه��م��ا 
الفطور  فاإن مكونات وجبة  لذا،  وا�ستخدامه يف اجل�سم. 

مهمة ب�سكل عام، وميكن اأن توؤثر بع�ض خيارات العنا�سر 
الغذائية يف وجبة الفطور ب�سكل اإيجابي على وظائف املخ 

ب�سكل خا�ض.
اأثناء  ال�����س��ي��ام  ب��ع��د  ت��اأت��ي  وج��ب��ة  اأول  ه��و  ال��ف��ط��ور  والأن 
النوم، فاإن م�ستوى ال�سكر يف الدم عند اال�ستيقاظ يكون 
وبالتايل،  االإدراك.  على  تلقائًيا  يوؤثر  قد  ا، مما  منخف�سً
فاإن تناول وجبة الفطور هو اأول فر�سة يف اليوم الإطعام 

العقل و�سبط اإيقاع منحنى ال�سكر يف الدم.
وميكن اأن ت�ستمل مكونات وجبة الفطور املثالية للتحكم 
االأمثل يف ن�سبة ال�سكر يف الدم وذروة االأداء االإدراكي على 
تناول  ف��اإن  ل��ذا،  واالأل��ي��اف.  ال�سحية  والدهون  الربوتني 
اأن ي�ساعد يف توجيه بو�سلة  وجبة فطور متوازنة ميكن 
اليوم اإىل االجتاه ال�سحيح، بل واحلفاظ على اأداء متميز 

فيما بالرتكيز واالإدراك على املدى الطويل.
اأف�����س��ل وج���ب���ات ال���ف���ط���ور، ال���ت���ي ميكن  اإن واح������دة م���ن 
اال���س��ت��م��ت��اع ب��ه��ا للحفاظ ع��ل��ى ن�����س��اط ال��ع��ق��ل ه��ي وجبة 
الفطور التي ت�سمل فئات طعام متعددة من حمية البحر 
التوت  م��ع  ال�سيا  ب��ذور  ب��ودن��غ  اأن  اأي  املتو�سط،  االأب��ي�����ض 
�سعور  ومتنح  ال��دم��اغ  تعزز  فطور  وجبة  يكون  اأن  ميكن 

باالمتالء وال�سبع ل�ساعات.
واأحما�ض  االأل��ي��اف  على  باحتوائها  ال�سيا  ب��ذور  وتتميز 
اأوميغا3- الدهنية واحلديد والكال�سيوم النباتي. وميكن 
والقرفة  الكاجو  حليب  م��ع  ال�سيا  ب���ذور  م�سحوق  خفق 
للح�سول على توليفة غنية باملغذيات. كما ميكن اإ�سافة 
كوب من التوت للح�سول على م�سادات االأك�سدة القوية 
واملغذيات االإ�سافية، ورمبا متثل اإ�سافة طبقة من اللوز 
املق�سر والكاكاو اخلام قيمة م�سافة من املركبات النباتية 

والدهون ال�سحية.

البقع ال�شبغية يف اجل�شم.. 
اأ�شبابها وطرق عالجها

ت��ع��د ال��ب��ق��ع ال�����س��ب��غ��ي��ة م���ن اأك���ر 
امل�����س��اك��ل اجل��م��ال��ي��ة، ال���ت���ي ت����وؤرق 
كونها  الن�ساء،  خا�سة  االأ�سخا�ض 
ب�����س��رت��ه��ا وجتعلها  م��ظ��ه��ر  ت��ف�����س��د 

تبدو يف مرحلة عمرية اأكرب
وق��ال��ت ال��راب��ط��ة االأمل��ان��ي��ة الأطباء 
البقع  اإن  اجل���ل���دي���ة  االأم�����را������ض 
كرة  اإىل  غالبا  ت��رج��ع  ال�سبغية 
ال��ت��ع��ر���ض الأ���س��ع��ة ال�����س��م�����ض على 
�سنوات ب�سبب حمامات  مدى عدة 
امل���ك���ث���ف���ة م����ث����ال؛ حيث  ال�����س��م�����ض 
زي���ادة  يف  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  تت�سبب 
املوجودة  ال�سبغية  اخلاليا  اإف��راز 
ال�سبغية  ل����ل����م����ادة  ال���ب�������س���رة  يف 
مما  "امليالنني"،  با�سم  امل��ع��روف��ة 

يف�سد املظهر اجلمايل للب�سرة.
يتم  اأنه عادة ال  الرابطة  واأ�سافت 
الب�سرة  ع��ل��ى  امل������ادة  ه����ذه  ت���وزي���ع 
�سورة  واإمن�����ا يف  م��ت�����س��او،  ب�����س��ك��ل 
ظهور  اإىل  ي�������وؤدي  م����ا  ت���ك���ت���الت، 
على  بقع  �سورة  يف  لونية  تغريات 
الأ�سعة  ُع��ر���س��ة  االأك������ر  امل��ن��اط��ق 
ال�سم�ض من اجل�سم كظهر اليدين 

وال�ساعدين والوجه.
وملواجهة هذه البقع ميكن للمراأة 
عيوب  ت�سحيح  اأق����الم  ا���س��ت��خ��دام 
والتي  التمويه،  الب�سرة، وكرميات 
تعمل على اإخفاء هذه البقع ب�سكل 
رائع، اإال اأنه من االأف�سل اال�ستعانة 
ب��خ��ب��ري جت��م��ي��ل م��ت��خ�����س�����ض عند 
امل�ستح�سرات؛  ه����ذه  ا���س��ت��خ��دام 
اإن��ه ي�ساعد امل��راأة يف التعرف  حيث 
اللونية  الدرجات  على كيفية مزج 
على  وُي��ط��ل��ع��ه��ا  للب�سرة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
طريقة و�سع الكرمي ب�سكل مثايل 

للتمتع باأف�سل نتائج.
البقع  ه�������ذه  ع����ل����ى  ول����ل����ق���������س����اء 
مت��ام��ا ميكن ل��ل��م��راأة ال��ل��ج��وء اإىل 
جلدية؛  اأم�����را������ض  اخ��ت�����س��ا���س��ي 
حيث يقوم الطبيب مبعاجلة هذه 
البقع با�ستخدام م�سباح ي�ستخدم 
اأو  الليزر  الأ�سعة  م�سابهة  اإ���س��اءة 
اأحد نوعيات الليزر كليزر الياقوت 
ب�سكل  البقع  وي�سلطها على  مثال، 
باالأن�سجة  االإ���س��رار  دون  مق�سود 

املحيطة.
ي�ستلزم  ال��ع��الج  ه���ذا  الأن  ون��ظ��را 
ال�سم�ض؛  اأ�سعة  م��ن  ت��ام��ة  حماية 
من  بالوقاية  االل��ت��زام  ينبغي  ل��ذا 
كرمي  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة 
واق ذي ُمعامل حماية عال يرتاوح 
من  ول���ل���وق���اي���ة   .50 و   30 ب���ني 
من  ال�سبغية  ال��ب��ق��ع  ه���ذه  ت��ك��ّون 
االأ�سا�ض تن�سح الرابطة املراأة باأال 
املبا�سرة  ال�سم�ض  الأ�سعة  تتعر�ض 
من  واق  ك�����رمي  ب���ا����س���ت���خ���دام  اإال 
ال�سم�ض ذي ُمعامل حماية عال ال 

يقل عن 30.

ن�شيحة خرباء.. 5 اأطعمة وم�شروبات جتنبها قبل النوم

غنية  اأط��ع��م��ة  يت�ضمن  خفيف  ع�����ض��اء  ت��ن��اول  ُيف�ضل 
والبذور  واملك�ضرات  واحلم�ص  امل��وز  مثل  باملغني�ضيوم 
اإىل  اخللود  من  اخل��راء  يحذر  الداكنة  وال�ضوكوالتة 
الكورتيزول  ه��رم��ون  الأن  ف��ارغ��ة،  معدة  على  الفرا�ص 
اأن ين�ضط، ويف الوقت  املعروف با�ضم هرمون التوتر ميكن 

نف�ضه ين�ضحون باأن تكون وجبة قبل النوم خفيفة.
 Mind Your Body موقع  ن�ضره  ملا  وفقا  واجلديد، 

حتى  معينة،  اأطعمة  تناول  اأن  هو   ،Green
واإن كانت خفيفة، قبل وقت النوم ميكن 

اأن يوؤدي اإىل املعاناة من االأرق.
ب��ح�����ض��ب م����ا ن�����ض��ح��ت ب��ه 

جويل  التغذية  اخت�ضا�ضية 
 5 هناك  ف��اإن  �ضتيفان�ضكي، 
يجب  وم�����ض��روب��ات  اأطعمة 

النوم،  قبل  تناولها  جتنب 
كما يلي:
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�ش�ؤون حملية

برنامج ثقايف حافل لنادي تراث الإمارات يف »اأبوظبي الدويل للكتاب«

برعاي�ة �ضعيد بن طحنون 

مـلتقــى الإبــداع الثامــن ينطلــق 28 مــايــو

ال��دورة احلادية  ي�سارك نادي تراث االإم��ارات، يف فعاليات 
ينظمه  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ض  والثالثني 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة الثقافة  م��رك��ز 
التمكني«،  مرحلة  »قائد  �سعار  حتت  باأبوظبي،  وال�سياحة 
29 مايو اجل���اري مبركز  اإىل   23 ال��ف��رتة م��ن  وذل��ك يف 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض »اأدنيك«.
العام  امل��دي��ر  الرميثي  ب��والح��ج  �سعيد  حميد  �سعادة  ون���ّوه 
ال���ن���ادي ع��ل��ى امل�ساركة  ت����راث االإم�������ارات ب��ح��ر���ض  ل���ن���ادي 
البناءة يف املعر�ض طيلة ال�سنوات ال�سابقة، وذلك يف اإطار 
ت�سكل  موؤ�س�سة  بو�سفه  ل��ل��ن��ادي  امل�����س��ه��ود  ال��ث��ق��ايف  ال����دور 
من  مهماً  ج��زءاً  والرتاثية  الثقافية  والدرا�سات  البحوث 
اإ�سرتاتيجيتها، حيث ت�سمل ر�سالة النادي واأهدافه العمل 
على حفظ ون�سر وتر�سيخ الرتاث والتعريف به مبا ي�سمل 

ذلك البحث والتنقيب فيه وحتقيق م�سادره.
امل�ساركة متثل �سفحة يف  اأن هذه  كما �سدد الرميثي على 
حملياً  الكربى  املحافل  يف  للنادي  الفاعل  احل�سور  كتاب 
واإقليمياً، يف �سبيل حتقيق ر�سالته، وتعزيز عالقات التعاون 
الثقايف وتبادل اخلربات مع املنظمات الدولية واملوؤ�س�سات 
العلمية واملراكز والهيئات ذات ال�سلة بعمل النادي، الذي 
يحر�ض على متيز م�ساركاته التي تعد جزءاً من املنظومة 
ثقافياً  مركزاً  بو�سفها  اأبوظبي  الإم��ارة  الفاعلة  الثقافية 
عاملياً مهماً، ووجهة معرفية يتعاظم دورها عاماً بعد عام 

ال �سيما يف �سناعة الن�سر واالإنتاج الفكري.
زايد  م��رك��ز  م��دي��رة  املن�سوري  فاطمة  اأب��ان��ت  جهتها  م��ن 
النادي يف  اأن م�ساركة  للنادي،  التابع  للدرا�سات والبحوث 
دورة هذا العام من املعر�ض، ت�ست�سحب معها اإرث املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
لالإمارات،  احلياتية  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  الطيب  واأث���ره 

ال������دورة احل���ادي���ة والثالثني  ���س��ع��ار  م���ع  ات�����س��اق��اً  وذل�����ك 
للمعر�ض، حيث ينظم جناح النادي برناجماً ثقافياً يقدم 
ال�سياق مب�ساركة  ه��ذا  ال��ن��دوات يف  م��ن  ع���دداً  م��ن خالله 
الذين  املتخ�س�سني،  واالأك��ادمي��ي��ني  الباحثني  م��ن  نخبة 
يتناولون فل�سفة التمكني يف فكر املغفور له ال�سيخ خليفة، 
وم�ساألة  الثقافية،  والتنمية  امليمون،  عهده  يف  واأبوظبي 
وال�سباب يف  والريا�سة  امل��راأة،  واالأ�سالة، ومتكني  ال��رتاث 

فكره »طيب اهلل ثراه«.
واأ���س��ارت املن�سوري اإىل اأن ن��ادي ت��راث االإم���ارات درج على 

تقدمي اإ�سدارات جديدة بالتزامن مع معار�ض الكتاب يف 
كل عام، وذلك يف اإطار دوره بو�سفه من�سة تراثية وثقافية 
مهمة، ووجهة يق�سدها الزوار من االأكادمييني والباحثني 
وال��ط��الب ال��ذي��ن مت��ث��ل ل��ه��م اإ����س���دارات ال��ن��ادي م�سدراً 
الدرا�سات  جم��ال  يف  عنه  غنى  ال  معرفياً  ومعيناً  بحثياً، 

الرتاثية االإماراتية واخلليجية والعربية.
العام  ه��ذا  ال��ن��ادي  ج��ن��اح  اأن  اإىل  ن��وه��ت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ي�سم عدداً من االإ�سدارات اجلديدة يف خمتلف املجاالت، 
للدكتور حممد فاحت  االإم���ارات«  »ال�سنع يف  اأب��رزه��ا كتب: 

االإمارات  دول��ة  يف  واحل�سرية  التقليدية  زغ��ل،و»ال��ع��م��ارة 
العربية املتحدة« ل�سم�سة الظاهري، و»الرحالة الغربيون 
علي  عفيفي  علي  للدكتور  امل��ت��ح��دة«  العربية  واالإم�����ارات 
غازي، و»املتاحف احلكومية واخلا�سة يف االإمارات« لفاطمة 
ع��م��ر، و»م��دخ��ل ت��اري��خ��ي ل��درا���س��ة ال����درور يف االإم�����ارات« 
للدكتور  ال�سعبية«  االأمثال  يف  و»التنا�ض  املعمري،  لفهد 
ع��ب��داحل��ك��ي��م ال��زب��ي��دي، و»ع��و���س��ة ب��ن��ت خ��ل��ي��ف��ة.. معجزة 
ال�سعر ال�سعبي االإماراتي« ملحمد جنيب قدورة، باالإ�سافة 
ب��ن �ساملني،  ال��دواوي��ن ال�سعرية ه��ي دي���وان  اإىل ع��دد م��ن 

ودي����وان ب��ن ح��وف��ان، ودي����وان اخل����وايف يف غ��ري��ب القوايف 
)اجل��زء الرابع(. يذكراأن جناح ن��ادي ت��راث االإم��ارات ظل 
ميثل عالمة جذب طوال ال�سنوات املا�سية لزوار املعر�ض 
حمطة  ميثل  ك��ون��ه  وال��ث��ق��اف��ات،  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن 
للتعريف بح�سارة وتراث االإم��ارات عند زوار املعر�ض عن 
طريق املعرو�سات الرتاثية التي يقدمها اجلناح مثل زينة 
املراأة االإماراتية ولبا�سها وحليها، واأدوات ا�ستخراج اللوؤلوؤ 
وفلق املحار، والور�ض الرتاثية احلية للم�سغوالت اليدوية 

الن�سائية.

•• الفجرية ـ الفجر

"م�ستقبلي  �سعار  االإب��داع حتت  الثامنة من ملتقى  ال��دورة  تنطلق فعاليات 
ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن  الدكتور  ب��اإدارة وقيادة" برعاي�ة معايل  ري��ادة 
حممد اآل نهيان، وذلك يوم ال�سبت 28 مايو اجلاري يف فندق �سيتي �سيزنز 

باإمارة دبي. 
من  نخبة  وافرتا�سياً" ويجمع  "ح�سورياً  الهجينة  بن�سخته  امللتقى  يعقد 
جمال  يف  للمهتمني  خرباتهم  خال�سة  ليقدموا  واملتخ�س�سني  اخل���رباء 
تطوير الذات وتنمية املهارات القيادية واالإدارية والذي تنظمه موؤ�س�سة الرخ 
الب�سرية  التنمية  وم�ست�سار  امل��درب  مع  بالتعاون  العامة  والعالقات  للن�سر 

الدكتور �سيف املعيلي.
العلمي،  الفجرية  ن��ادي  ال��ذي عقد يف مقر  ال�سحفي  املوؤمتر  ذل��ك يف  ج��اء 
الثقايف  اخلبري  بح�سور  للملتقى  الثامنة  ال���دورة  تفا�سيل  ع��ن  ل��الإع��الن 
خالد الظنحاين رئي�ض موؤ�س�سة الرخ مدير امللتقى، والدكتور �سيف املعيلي 
م�سرف عام امللتقى، و�سعيد الكياين املن�سق االإعالمي، وعذراء غازي في�سل 
املدربني  من  وع��دد  للملتقى،  الفني  املن�سق  ح�سني  واأحمد  االإداري،  املن�سق 

واالإعالميني.
وقال اخلبري الثقايف خالد الظنحاين رئي�ض موؤ�س�سة الرخ مدير امللتقى، اإن 
اال�ستثمار يف االإن�سان هو اأ�سا�ض التقدم، ملا له من مردود وتاأثري يف التنمية 
والتطور والرقي، وهي روؤي��ة رائ��دة اهتمت بها دول��ة االإم��ارات منذ ن�ساأتها 
على يد املغفور له، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، م�سرياً 
اأن موؤ�س�سة الّرخ من منطلق م�سوؤوليتها الوطنية واملجتمعية اأرادت اأن يكون 
هذا امللتقى خطوة نحو تر�سيخ الثقة يف قدرة ال�سباب على القيادة بكفاءة، 
"2071" وركائزها  االإم���ارات  مئوية  لتحقيق  الرامية  اجلهود  يدعم  مبا 

املت�سلة بالتنمية االجتماعية والب�سرية.
واأو�سح الظنحاين اأن امللتقى يهدف اإىل تعزيز مهارات القيادة لدى املتدربني 
يف االإجناز والتاأثري، واإعدادهم وفق اأعلى املعايري الدولية يف جمال االإدارة 
والقيادة، ف�ساًل عن التقاء املبدعني وتبادل اخلربات فيما بينهم ومتكينهم 
ليتعرفوا من خاللها على مناذج  الذاتية  اإبداعاتهم وجتاربهم  من عر�ض 
تطوير  يف  االإيجابية  امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة  متنوعة،  وممار�سات  خمتلفة 
مهارات االآخرين وتنميتها. واأكد الدكتور �سيف املعيلي م�سرف عام امللتقى 
القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  امللتقى  زخم  وا�ستدامة  ا�ستمرار  على  احلر�ض  على 
يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستدامة  التنمية  ومتطلبات  اأه��داف  الإجن��از  الر�سيدة 
بتطوير وتنمية قدرات املبدعني من ال�سباب االإماراتي وتاأهيلهم للمتطلبات 
امل�ستقبلية وابتكار حلول جديدة ومتكينهم يف االإدارة والقيادة ملواكبة ت�سارع 
االإدارة  يف  ناجحة  اأج��ي��ال  اإع���داد  جانب  اإىل  القطاعات  خمتلف  يف  التطور 

والقيادة باحرتافية للم�ستقبل.
من  م��درب��ني  جمموعة  يقدمها  ور���ض  ع��دة  امللتقى  يت�سمن  املعيلي:  وق��ال 
خرباء التدريب مثل عبداهلل بن �سماء واأنور بن �سليم وال�سعودي عبدالكرمي 
اآل معي�ض، كما ي�سارك يف التقدمي والعر�ض نخبة من امل�ساركني املبدعني 
وامل�ست�سارة  ب��ال��دول��ة،  املواطنني  كبار  جمعية  رئي�سة  ال�سلمان  م��رمي  وه��م 
عرابي،  ل���وؤي  الت�سكيلي  وال��ف��ن��ان  اخل��ال��دي،  يا�سمني  ال��دك��ت��ورة  االأ���س��ري��ة 
والفنانة الت�سكيلية عائ�سة عيد، والدكتورة فاطمة الدربي، واإميان املعمري، 

ورهف �سقري والدكتورة نوير العرادة، وحليمة م�سطفى.
واأعرب املعيلي عن ثقته يف اأن ت�سهد هذه الدورة جناحاً ي�ساف اإىل املنجزات 
التي مت حتقيقها يف الدورات ال�سابقة حيث كان امللتقى من�سة ريادية ونقطة 
االإدارة  جم��ال  يف  وال��ع��ري��ق��ة  املتميزة  اخل���ربة  ذات  ال�سخ�سيات  ب��ني  ت��الق 

وال�سباب الراغب والطموح الجتياز مهارات امل�ستقبل بثقة.

بعد تخرجها مع 100 م�ضارك من 18 دولة برنامج القيادات االإعالمية ال�ضابة 2022 
 نورة الزعابي: فخورون بدعم القيادة الر�شيدة 

لتعزيز التطور وتنمية القدرات والبتكار
ت��وج��ه��ت ن����ورة ال��زع��اب��ي ع�����س��و جم��ل�����ض راأ�����ض اخليمة 
لل�سباب، بال�سكر واالمتنان اإىل معايل �سما بنت �سهيل 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب، على تهنئتها لها 

مبنا�سبة 
�سمن  عربية  دول��ة   18 من  �سابة   100 مع  تخرجها 
برنامج القيادات االإعالمية ال�سابة 2022، وان�سمامها 
مواهب،  كمديرة  اجلديد  االإع��الم  اأكادميية  فريق  اإىل 
اإن��ه��ا ف��خ��ورة للغاية بهذا االه��ت��م��ام م��ن معايل  وق��ال��ت 
التميز  التي ر�سخت يف نفو�سهم احلر�ض على  الوزيرة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ع��ن  امل�سرفة  ال�����س��ورة  وعك�ض 
الفئات  القدرات لدى  واالإب��داع وتنمية  التطور  لتعزيز 

ال�سبابية املختلفة.
وقالت نورة الزعابي اإنها تتقدم بوافر ال�سكر واالمتنان 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  النظري  �سعيد  �سعادة  اإىل  اأي�ساً 
وطموحاتهم،  تطلعاتهم  دعم  على  لل�سباب،  االحتادية 
للم�ساهمة يف م�سرية البناء والتطور واالزدهار يف اأرجاء 
الوطن الغايل، مبا يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات العاملية 

التي تعك�ض ريادة دولة االإمارات يف �ستى املجاالت.
والوفاء  واالح��رتام  واالمتنان  التقدير  واأ�سافت:" كل 
بال�سباب  ع��ل��ى االه��ت��م��ام  ل��ل��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
وتهيئة االأجواء والفر�ض اأمام النجاح واالإبداع والتميز 

واالبتكار، لتمكني ال�سباب واال�ستثمار يف قدراته لتعزيز 
دوره يف م�سرية التنمية للخم�سني عاماً القادمة، وحتمل 
والتكنولوجيا،  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  الوطنية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
انطالقاً من املكانة املرموقة للوطن الغايل الذي قدم 
القفزات  وحتقيق  امل�ستقبل  �سناعة  يف  امللهم  النموذج 

التنموية".

:)STARS( طبقا للت�ضنيف العاملي

جامعة ال�شارقة الأوىل يف الوطن العربي التي حت�شل على الت�شنيف الذهبي لإجنازاتها يف جمال ال�شتدامة
�سجل  اإىل  ي�ساف  جديد  اإجن��از  يف 
العامر،  ال�سارقة  جامعة  اإجن���ازات 
اال�ستدامة  حت�سني  جمعية  �سنفت 
 )AASHE( العايل  التعليم  يف 
املتحدة  ب���ال���والي���ات  ف���ل���وري���دا  يف 
�سمن  ال�سارقة  جامعة  االأمريكية 
تتبع  ن���ظ���ام  يف  ال���ذه���ب���ي���ة  ال���ف���ئ���ة 
والت�سنيف  والتقييم  اال���س��ت��دام��ة 
)STARS(، وهو ت�سنيف عاملي 
اال�ستدامة  اأداء  قيا�ض  على  يعمل 
تعددية  بطريقة  اجل��ام��ع��ات  ل��دى 
و�ساملة وكيفية ترجمة هذه الروؤية 
ل��ل��ق��ي��ا���ض على  ق��اب��ل��ة  اأه������داف  اإىل 
وبذلك  اجلامعي.  احل��رم  م�ستوى 
االأوىل  ال�سارقة هي  ت�سبح جامعة 
يف الوطن العربي التي حت�سل على 
يف  الإجن��ازات��ه��ا  ال��ذه��ب��ي  الت�سنيف 

جمال اال�ستدامة.
اال�ستدامة  حت�سني  جمعية  وكانت 
 )AASHE( العايل  التعليم  يف 
لهذا  امل��ت��ق��دم��ة  اجل��ام��ع��ات  �سنفت 
 1085 وع�������دده�������ا  ال���ت�������س���ن���ي���ف 
جامعات  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ج���ام���ع���ة 

مبجاالت  االه���ت���م���ام  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة واالل�����ت�����زام 
مب��ع��اي��ري ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، ودعم 
ملعاجلة  فيها  اال���س��ت��دام��ة  م�ساريع 
اإطار  يف  وذل��ك  البيئية،  التحديات 
�ساحب  وتوجيهات  لروؤية  تلبيتها 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�سارقة  ح��اك��م  ل���الحت���اد  االأع���ل���ى 
وموؤ�س�ض جامعة ال�سارقة، وتوا�سل 
لتوجيهات  تنفيذا  االه��ت��م��ام  ه���ذا 
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و 
ال�سارقة  ح���اك���م  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
رئي�ض جامعة ال�سارقة التي تهدف 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  ت�����س��ب��ح  اأن  اإىل 
يف  للتميز  وعاملًيا  اإقليمًيا  مرجعا 
اأفراد  اال�ستدامة ون�سر الوعي بني 
مفهوم  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمع  و���س��رائ��ح 
خمتلف  يف  ومكوناتها  اال�ستدامة 
االأ�ستاذ  عرب  جانبه،  من  املجاالت. 
الدكتور عماد ال�سيوف مدير مكتب 
عن  ال�سارقة،  بجامعة  اال�ستدامة 
اإعداد  يف  �ساهم  من  جلميع  �سكره 

دول������ة، ومت   40 ال���ع���امل مي��ث��ل��ون 
 82 اإىل  ال���ذه���ب���ي���ة  ال���ف���ئ���ة  م���ن���ح 
جامعة  ومنها  فقط  عاملية  جامعة 
ال�����س��ارق��ة، وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة على 
اإجنازاتها  ح�سب  اجلامعات  تقييم 
جماالت  خم�سة  يف  اال���س��ت��دام��ة  يف 
ال�سراكة  االأك���ادمي���ي،  امل��ج��ال  ه��ي: 
التخطيط  املوارد،  اإدارة  املجتمعية، 

واالإدارة، االبتكار والقيادة.
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ه����ذا االجن������از، اأكد 
ال���دك���ت���ور حميد  ���س��ع��ادة االأ����س���ت���اذ 
جامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  ب�����اأن  ال�������س���ارق���ة، 

للم�ساركة  ال�����س��ارق��ة  جامعة  ملف 
اإ�سراف  حت���ت  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ه����ذا  يف 
وت��وج��ي��ه االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور معمر 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ال��ط��ي��ب، 
والدرا�سات  العلمي  البحث  ل�سوؤون 
ال��ع��ل��ي��ا، واأك������د ب�����اأن اإن�������س���اء مكتب 
اال�ستدامة يف جامعة ال�سارقة منذ 
ع���ام 2017 ك���ان ل��ه اأث���ر ك��ب��ري يف 
اال�ستدامة  بق�سايا  ال��وع��ي  تعزيز 
وت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة اال����س���ت���دام���ة بني 
هيئة  واأع�����س��اء  واملوظفني  الطلبة 

املحلي  املجتمع  وك��ذل��ك  التدري�ض 
م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
املبادرات البيئية وتنظيم احلمالت 
التوعوية املختلفة داخل  والربامج 
احل�����رم اجل���ام���ع���ي وخ����ارج����ه، اإىل 
اال�ستدامة  دوائ�����ر  اإن�������س���اء  ج��ان��ب 
دورها  وتعزيز  املكتب  لهذا  التابعة 
الفعال يف متيز اجلامعة يف خمتلف 
جماالت اال�ستدامة �سعياً الأن تكون 
منوذجاً عاملياً يحتذى به يف جمال 

اال�ستدامة واالبتكار.
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ي�ضري االأطباء واأخ�ضائيو التغذية ب�ضكل دائم اإىل اأهمية 
اجل�ضم  �ضحة  على  للحفاظ  متوازن،  غذائي  نظام  اتباع 
الغذائي  النظام  يعني  ماذا  ولكن  الوزن،  اإنقا�ص  بهدف  اأو 

املتوازن؟.
االأمريكية  الب�ضرية  واخل��دم��ات  ال�ضحة  وزارة  ن�ضرت 
)HHS( ووزارة الزراعة االأمريكية )USDA( ن�ضخة 
كدليل  ُت�ضتخدم  والتي  الغذائية،  اإر�ضاداتها  من  حمدثة 

معياري لالأكل ال�ضحي.

يقول متحدث با�سم وزارة الزراعة االأمريكية: "روتني االأكل 
اأن  وميكن  احلياة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  مهم  ال�سحي 
باتباع نظام  ال��وق��ت،  ت��رتاك��م مب��رور  اإيجابية  اآث���ار  ل��ه  تكون 
ميكن  كما  الغذائية،  االإر���س��ادات  مع  يتوافق  متوازن  غذائي 
ب��اأم��را���ض م��زم��ن��ة مثل  ل���الأف���راد تقليل خم��اط��ر االإ���س��اب��ة 

اأمرا�ض القلب وال�سكري من النوع 2 وال�سرطان."
ووفقا الأخ�سائية التغذية واملتحدث الوطني با�سم اأكادميية 
التغذية وعلم التغذية غري�ض ديرو�سا، فاإن النظام الغذائي 
املتوازن هو نظام يلبي االحتياجات الغذائية للفرد من اأجل 

م�ساعدته يف احلفاظ على �سحة جيدة ووزن �سحي.
وبح�سب ديرو�سا يحتاج الب�سر اإىل كمية معينة من ال�سعرات 
النظام  ويوفر  جيدة،  �سحة  يف  للبقاء  واملغذيات  احل��راري��ة 
التي  والطاقة  الغذائية  العنا�سر  جميع  امل��ت��وازن  الغذائي 

يحتاجها ال�سخ�ض، دون جتاوز ال�سعرات احلرارية 
ال��ي��وم��ي��ة امل��و���س��ى ب��ه��ا. ي��ح��ت��وي ع��ل��ى الكميات 

امل��ن��ا���س��ب��ة م��ن جم��م��وع��ات غ��ذائ��ي��ة متنوعة 
للج�سم.

الغذائية  املجموعات  اأن  ديرو�سا  تو�سح  و 
واحلبوب  واخل�سروات  الفواكه  اخلم�ض، 

اأ�سا�ض  ه��ي  االأل��ب��ان،  ومنتجات  وال��ربوت��ني 
م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي امل����ت����وازن، على 

يحتاجها  التي  الطعام  كمية  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
العمر  باختالف  تختلف  اأن  ميكن  �سخ�ض  كل 

والوزن واجلن�ض والطول وم�ستوى الن�ساط.
ال����زراع����ة  وزارة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  ي����ق����ول 

"تعد  االأم����������ري����������ك����������ي����������ة: 
 M y P l a t e

رائعة  اأداة   Plan
مي�����ك�����ن ل�������الأف�������راد 
ا������س�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا 
م��ا وكمية  مل��ع��رف��ة 
ك���������ل جم����م����وع����ة 
جمموعات  م�����ن 

اخلم�ض  ال����ط����ع����ام 
اأن  ي������ج������ب  ال��������ت��������ي 

على  بناء  ي�ستهلكوها، 
منط حياتهم".

م�ضطلح  اأت���ى  اأي���ن  م��ن 
ال���غ���ذائ���ي  "النظام 

املتوازن"؟
ال���ق���رن  اإىل  ت����اري����خ����ه  ي����ع����ود 

بارتولوميو  االإي���ط���ايل  االإن�����س��اين  وال��ع��امل  ع�سر  اخل��ام�����ض 
وال��ذي ميكن   ،  Il Platina با�سم  ا  اأي�سً امل��ع��روف  �ساكي، 
ال�سرور  مبيعا،"ب�سدق  حمية  كتاب  اأول  كتب  اإن��ه  يقال  اأن 

وال�سحة".
بتو�سياته  مهوو�سا  الراقي  املجتمع  "اأ�سبح  ديرو�سا:  تقول 
وكيفية  وال�سحة  الطعام  تذوق  بالعالقة بني متعة  املتعلقة 
الر�سينة"  "نقا�سات عن احلياة  كتاب  اأما  عام،  العي�ض مائة 
يزال  ف��ال  كورنارو"  "األفيز  ت��األ��ي��ف  م��ن   )1558( ل��ل��ع��ام 

ي�ست�سهد بها حتى يومنا هذا.
اإدراك املخاطر التي كان يواجهها يف  "بعد  ت�سيف ديرو�سا: 
االأر�ستقراطي  هذا  تبنى  نف�سه،  مع  املت�سامح  حياته  اأ�سلوب 
مئويا،  لي�سبح  وع��ا���ض  مقت�سدا  غذائيا  نظاما  الفيني�سي 
يحيي  وبالتايل  القدماء  الكّتاب  اإىل  كتابه  وي�سري 
مبادئ االعتدال اليونانية القدمية الإظهار 
بنظام  ي��ب��داأ  ال�سحي  احل��ي��اة  من��ط  اأن 

غذائي �سحي."

نظام  حتقيق  �ضعوبة  م��دى  ما 
غذائي متوازن؟

يتطلب جهدا،  اأنه  الرغم من  على 
النظام  ي�سبح  اأن  مب��ج��رد  اأن���ه  اإال 
ال��غ��ذائ��ي امل��ت��وازن ج��زءا م��ن احلياة 
احلفاظ  ال�سهل  من  ي�سبح  اليومية، 

عليه.
نظاما  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  ال  دروي�سا:"  ت���ق���ول 
���س��ارم��ا ب��ال م��ت��ع��ة، ف��ه��ن��اك عدد 
االأ�سخا�ض  م���ن  ق��ل��ي��ل 
ميكنهم  ال����ذي����ن 
على  احل���ف���اظ 
خ��ط��ة االأك����ل 
ولكن  ه�������ذه، 
يعني  ه����������ذا 
اأن���������������ه ي���ج���ب 
ب��������ذل اجل���ه���د 
ل�������ت���������������س�������م�������ني 
م���������ا ي�����ك�����ف�����ي م���ن 
واملعادن  الفيتامينات 
وامل���������������اء وم�������������س������ادات 
والكربوهيدرات  االأك�سدة 
وال�����ربوت�����ي�����ن�����ات وال�����ده�����ون 
الغذائية  وجباتنا  يف  ال�سحية 

على اأ�سا�ض يومي".

ي��ع��ن��ي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من  "هذا  وت�����س��ي��ف دي���رو����س���ا: 
واخل�سروات  الفاكهة  ذل��ك  يف  مب��ا   ، ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
واحلبوب والن�سويات ومنتجات االألبان واالأطعمة الربوتينية 

، مثل اللحوم واالأ�سماك".
وتقرتح وزارة الزراعة االأمريكية عرب اإر�ساداتها، ملء ن�سف 
ي��زي��د قليال ع��ن ربع  ب��ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات، وم���ا  طبقك 
باحلبوب، وربع بالربوتني، مثل اجلنب اأو ال�سمك، ثم ن�سيف 
االألبان على اجلانب، نظرا الختالف احتياجات كل �سخ�ض، 
 Start Simple with فمن اجليد التوجه اإىل تطبيق
MyPlate ، امل�سمم لالأ�سخا�ض لتحديد اأهداف الوجبة 
نظام  حتقيق  على  مل�ساعدتهم  اخلفيفة  والوجبات  اليومية 
غذائي �سحي، وميكن اأن يجعل حتقيق نظام غذائي متوازن 

اأمرا ممكنا.

كيف يوؤثر النظام الغذائي املتوازن على �ضحتنا؟
ج�سمك  يكون  املتوازنة،  التغذية  دون  "من  ديرو�سا:  تقول 
ب���االأم���را����ض وال����ع����دوى والتعب  ل��الإ���س��اب��ة  اأك�����ر ع��ر���س��ة 
يح�سلون  ال  الذين  وت�سيف:"االأطفال  االأداء"،  وانخفا�ض 
على ما يكفي من االأطعمة ال�سحية قد يواجهون م�ساكل يف 

النمو، واأداء اأكادميي �سعيف وعدوى متكررة."
اأهم  من  اأربعة  ف��اإن  العامة،  امل�سلحة  يف  العلوم  ملركز  ووفقا 
مرتبطة  املتحدة  الواليات  يف  للوفاة  رئي�سية  اأ�سباب   10
ارتباطا مبا�سرا بالنظام الغذائي، اأمرا�ض القلب وال�سرطان 

وال�سكتة الدماغية ومر�ض ال�سكري من النوع 2.

كيف توؤثر على �ضحتك اإذا كنت تفتقد للمغذيات؟
التغذية  �سوء  اأن  الوقائي  الطب  تقارير  درا�سة يف  اأو�سحت   
الطعام  نوعية  نق�ض  ولكن  ال��غ��ذاء،  بنق�ض  فقط  يتعلق  ال 

املغذي.
اأو�سحت ديرو�سا: 

اأو  ج��دا  القليل  على  احل�سول  اإىل  التغذية  �سوء  "ي�سري 
يوؤدي  اأن  الغذائية، وميكن  العنا�سر  بع�ض  الكثري جدا من 
النمو  ت��وق��ف  ذل����ك  اإىل م�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة خ���ط���رية، مب���ا يف 

وم�ساكل العني وال�سكري واأمرا�ض القلب".
وبح�سب اخل���رباء ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن ���س��وء ال��ت��غ��ذي��ة: نق�ض 
التغذية واالإفراط يف التغذية، وينتج نق�ض التغذية عن عدم 
احل�سول على ما يكفي من الربوتني اأو ال�سعرات احلرارية 
والطول  ال���وزن  انخفا�ض  اإىل  وي���وؤدي  الدقيقة  املغذيات  اأو 

مقابل العمر والوزن بالن�سبة لل�سن.
�سوء  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  اإىل  ديرو�سا  وت�سري 
التغذية، قد ي�سابون بنق�ض يف الفيتامينات واملعادن، وخا�سة 

احلديد والزنك وفيتامني اأ واليود.

يجب اأن يكون جزءا من احلياة اليومية

النظام الغذائي املتوازن.. فوائده واآلية اتباعه

واأو���س��ح��ت اخل��ب��رية يف م��ق��اب��ل��ة مع 
اختيار  اأن��ه عند  "�سبوتنيك"،  رادي��و 
املهم  م��ن  خفيفة،  لوجبة  الطعام 
االنتباه اإىل تكوينه، م�سرية 
اإىل ان اخليار ال�سحي 
لوجبة  امل�����ث�����ايل 
خ�������ف�������ي�������ف�������ة 
�����س����ري����ع����ة 
تناول  ه��و 
�����������س����������يء 
ي������ح������ت������وي 
ع������������������ل������������������ى 
ت  ا ملك�سر ا
دقيق  اأو 

اأو  ال���ت���وت  اأو  ال��ف��واك��ه  اأو  اخل�����س��ار  اأو  ال��ك��ام��ل��ة  احل���ب���وب 
البقوليات.

وجبة خفيفة هي  واأف�سل  اأ���س��رع  "اإن  اأرزوم��ان��ي��ان  وق��ال��ت 
ت��ن��اول اخل��ب��ز اجل��ي��د م��ع دق��ي��ق احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة واللنب 
املزيج  اإن  اإىل  واأ�سارت  والتوت".  املك�سرات  واإ�سافة  الرائب 
الذي  ال�ساندويت�ض،  حتى  �سيحول  املكونات  من  ال�سحيح 
ي�سنف عادة على اأنه من الوجبات اخلفيفة غري ال�سحية، 

اإىل وجبة �سحية.
خفيفة  وجبة  ال�ساندويت�ض  يكون  اأن  "ميكن  واأو���س��ح��ت: 
جيدة اإذا تناولنا حلما مطبوخا يف املنزل اأو دجاجا اأو �سمكا 
اأو خبزا مع اإ�سافة حبوب كاملة ودقيق ذو حمتوى نخالة 
ون�سحت  االألياف".  م��ن  متبقية  كمية  وي��ح��وي  م��رت��ف��ع 
اأو  الطماطم  اأو  اخل��ي��ار  م��ن  �سريحة  بو�سع  اأرزوم��ان��ي��ان 

اخل�ض يف اأعلى ال�ساندويت�ض.
واأ�سارت خبري التغذية اإىل اأن العديد من املنتجات التي 
االآن  ال�سابق �سارة، يتم ت�سنيعها  كانت تعترب يف 
با�ستخدام تقنيات اأخرى. لذلك، وفقا لها، فاإن 
تكون جزءا من  اأن  ت�ستحق  احلديثة  النقانق 

نظام غذائي �سحي.
"ظهرت نقانق جيدة  اأرزومانيان:  واأ�سافت 
والتي  للبيع،  معرو�سة  اجل���ودة  وعالية 
حت��ت��وي ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال، ع��ل��ى حلم 
الديك الرومي وحلم البقر واحلليب 
�سيء  اأي  على  وال حت��ت��وي  وال��ت��واب��ل، 
اإ�سايف. هذه النقانق لها مدة �سالحية 

ق�سرية، وهي وجبة خفيفة �سحية جيدة".
وح���ذرت اخل��ب��رية م��ن اأن��ه "اإذا ك��ان اأم��ام��ك منتج يحتوي 
على مواد حافظة وحمليات �سناعية وحم�سنات نكهة، فمن 
مبحاولة  ن�سحت  كما  ا�ستخدامه".  عن  التوقف  االأف�سل 
الغذائي  النظام  من  العميقة  املعاجلة  منتجات  "ا�ستبعاد 

حتتوي  التي  ال�سناعي،  االإنتاج  مواد  وكذلك  بنا،  اخلا�ض 
ال�سوديوم،  ونرتيت  والغلوتامات،  النكهة،  م��ع��ززات  على 
اأن  اإىل  واملواد احلافظة، واملحليات اال�سطناعية"، م�سرية 
"املخبوزات ال�سناعية واملعكرونة �سريعة التح�سري تعترب 

من خيارات الوجبات اخلفيفة غري ال�سحية".

لي�ضت دائما �ضارة اأو غري مفيدة!

تعّرف على �شر حتويل الوجبات ال�شريعة اإىل ماأكولت لذيذة ومفيدة
اأو غري مفيدة للج�ضم، وهذا ما ك�ضفته مارغريتا  اأن الوجبات ال�ضريعة لي�ضت دائما �ضارة  يبدو 
الغر�ص  لهذا  املنتجات  اأف�ضل  عن  متحدثة  اله�ضمي،  واجلهاز  التغذية  اأخ�ضائية  اأرزومانيان 

واأكرثها فائدة.
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�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
�سوبر هوب  ال�سادة :دي  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN خدمات تو�سيل رخ�سة رقم : 4453765 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد جمعه �سعيد نا�سر القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز حممد رحمه حممد املزروعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون ذا فري�ست 

CN ارتي�ست للرجال رخ�سة رقم : 3956209 
 قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عي�سى �سعيد عبداهلل نامي اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هالل �سالح طريبي�ض هالل املن�سوري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
املغريي  :ها�سل  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للمقاوالت العامة وال�سيانة رخ�سة رقم : 2773184 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفه ها�سل �سعيد ها�سل املغريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ها�سل �سعيد ها�سل املغريي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلوبيل للمقاوالت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : العامة رخ�سة رقم : 2349913 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد جمعه را�سد جمعه �سامل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :االحتمال للحداده 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رخ�سة رقم : 1781738 
تعديل وكيل خدمات

حذف يو�سف حممد �سعيد �سليمان الغ�ساين
تعديل نوع الرخ�سة/ من جتارية اىل مهنية

تعديل �سكل قانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفر�ستق 

CN الأعمال االأر�سيات رخ�سة رقم:2859857 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مناكري 

CN لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم:3894085 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN �سجر اجلوالن رخ�سة رقم:1485655 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة 

CN جيفز اك�سرب�ض رخ�سة رقم:1714427 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/خفايا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الروح للحفالت رخ�سة رقم:3789743 
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بزن�ض كال�ض للنقل بال�سيارات الفخمة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2873612 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بخيت مبخوت بخيت طناف املنهاىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد مبخوت بخيت طناف املنهاىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد مبخوت بخيت طناف املنهاىل
تعديل راأ�ض املال / من 50000 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�سم جتاري من/ بزن�ض كال�ض للنقل بال�سيارات الفخمة 

 BUSINESS CLASS TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS 

اإىل/بزن�ض كال�ض للنقل بال�سيارات الفخمه ذ.م.م 
BUSINESS CLASS TRANPSORTATION VIA LUXURIOUS CARS L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ال�سحراء الإدارة املن�ساآت  ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 37 ق 47+ 48 وحدة دائرة ال�سوؤون البلدية

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1146396 

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

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/19  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  االدارية، 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/5/21 بالرقم:2205019144 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:املعهد الفيكتوري للدرا�سات االدارية  ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2975977 

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

الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  للتدقيق-  دايريكتوري  ال�سادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/18  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  ذ.م.م، 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/5/22 بالرقم:2205019078 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:فري الين للهواتف املتحركة  ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي- �سارع الدفاع- بناية ورثة عي�سى عبيد املن�سوري

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1157072 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
قانوين  كم�سفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�سادة/�ستاندرد  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2022/5/17 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
 22FFB9D4EB728E6495C:غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل:2022/5/22
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز رويال للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1369380 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / انت�سار حممد عبداهلل حممد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / انت�سار حممد عبداهلل حممد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زيد ها�سم �سامل ها�سم احلب�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز رويال للعلوم والتكنولوجيا ذ.م.م 

ROYAL SCIENCE & TECHNOLOGY INSTITUTE L.L.C L.L.C

اإىل/مركز رويال للعلوم والتكنولوجيا- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ROYAL SCIENCE & TECHNOLOGY INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

 �إعـــالن �شطب قيد
بري  جولي�ض  بنك  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�سية:�سوي�سرا(  ليمتد  كومباين  اآند 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �ض.ب:  �سطب قيد فرع ال�سركة يف 
111182- �سارع بينونة- بناية/ بنك اخلليج االأول- اأبوظبي- 
�ض.ب: 11182( واملقيدة حتت رقم )2149( يف �سجل ال�سركات 
القانون االحتادي رقم  وتنفيذا الحكام  الوزارة.  االجنبية يف 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج 
احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�سر على  تاريخ  ال يتجاوز �سهر من 

االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
MOJAU_2022- 0065967 رقم �ملعاملة

�عالن ن�شر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبداللطيف علي ح�سن را�سد احلمادي - اماراتي اجلن�سية ميلك 
املوؤ�س�سة الفردية امل�سماه )بقالة قمة التالل( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية 
رقم )617866( ، ويرغب ال�سيد عبداللطيف علي ح�سن را�سد احلمادي - اماراتي اجلن�سية - يف 
اري��ريي عبدالرحمن  ال�سيد /عزيز  اإىل  البالغة )100%( وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
اإىل  القانوين من )موؤ�س�سة فردية(  ال�سكل  تغيري  اأخ��رى: مت  تعديالت  - هندي اجلن�سية   اري��ريي 
)�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م(  مت تغيري اال�سم التجاري من )بقالة قمة التالل( اإىل )بقالة قمة 

التالل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م(
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون االحت��ادي رقم )4(  احكام   امل��ادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
MOJAU_2022- 0065895 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء  
رقم  التوكيل  مب��وج��ب  ح�سني  منري  �سهزاد  كانويل   / ال�سيد  وميثلها   - املعدنية  لل�سناعات  الظافر  بغلف   -: املخطر 
121799/1/2019 - العنوان املختار :- اإمارة ال�سارقة - دوار ال�ساعة - بناية دميا�ض - الطابق الثامن - مكتب 804 

shahzad@atlawyers،net -: بريد اإليكرتوين  -  065214576 فاك�ض   -  065214567 – هاتف 
 24 رقم  قطعة  �سد / املخطر اإليها :1- / يونيبتون ردي ميك�ض )�ض ذ م م( وعنوانها : العني - �سناعية العني 64878 

 037214865  -  037824434 فاك�ض:   -037825825  : هاتف   -   4-  012 –  2 –
و�سبعون  واثنان  وثالثمائة  الفاً  واربعون  و�سبعة  مئة   )147،472،43( مببلغ  بالوفاء  اإليها  املخطر  تكليف   / املو�سوع 
الودية  واملحاوالت  الطرق  كافة  ا�ستنفاذ  الرغم من  على  ال�سداد،  اليه عن  املخطر  امتنعت  فل�سا،  واربعون  وثالثة  درهما 
املمكنة من قبل املخطرة ، وعليه فان املخطرة مبوجب هذا االإخطار تكلف املخطر اإليها ب�سرورة دفع قيمة تلك الفواتري 
واال �سوف ت�سطر اآ�سفة اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية بحقها ، لذلك فاإن املخطرة تنذر املخطر اإليها باالآتي : اأوال :- 
�سداد مبلغ وقدره )147،472،43( )مئة و�سبعة واربعون الفا وثالثمائة واثنان و�سبعون درهما وثالثة واربعون فل�سا( 
قيمة الدين يف ذمة املخطر اإليها وامل�ستحق االأداء للمخطر مبوجب الفواتري املبينة ب�سدر هذا االإخطار وذلك يف خالل 
)5ايام( خم�سة اأيام من تاريخ هذا االإخطار، ثانيا :- �سيقوم املخطر باتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقه 
قبل املخطر اإليها ومنها ا�ست�سدار امر اأداء اذا مل ت�ستجيب ملا ورد يف البند اأوال يف هذا االإخطار يف املدة املحددة قانون ، مع 

حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى ب�سائر اأنواعها قبل املخطر اإليها ،
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 681/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى االوىل رقم 400  

 800،000.00 ب�سداد مبلغ وقدره  والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة   : املو�سوع   : الدعوى  مو�سوع 
اإماراتي  درهم   2،944،000.00 مبلغ  االإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دوالر  الف  )ثمامنائة  امريكي  دوالر 
)اثنني مليون وت�سعمائة اربعة واربعون الف درهم اإماراتي(  املدعى : �سياماك �سرباز - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - 

بردبي - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى برج ريجال - �سقة 707 - وميثله : اأمريه حممد �سقر حممد ال�سوري  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد فريد برويز حممود - �سفته : مدعى عليه 

والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : املو�سوع  ومو�سوعها  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
ب�سداد مبلغ وقدره 800،000.00 دوالر امريكي )ثمامنائة الف دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ 
يوم  جل�سة  لها  وحددت  اإماراتي(  درهم  الف  واربعون  اربعة  وت�سعمائة  مليون  )اثنني  اإماراتي  درهم   2،944،000.00
االربعاء املوافق 2022/5/25 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 1854 ل�شنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
اىل املنفذ �سدهم / 1- احالم ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 2- امنه ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 3- خالد ح�سن 
حممود احمد الهيدو�ض 4- خليفة ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 5- زليخة ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 6- �سعاد 
 -9 القحطاين  �سريفة �سالح حممد   -8 الهيدو�ض  احمد  �سمرية ح�سن حممود   -7 الهيدو�ض  احمد  ح�سن حممود 
11- فاطمة ح�سن حممود احمد  10- �سالح ح�سن حممود احمد الهيدو�ض  �سيخة ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 
– ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيال عن ورثة املرحوم ح�سن  الهيدو�ض 12- حممد ح�سن حممود احمد الهيدو�ض 
حممود احمد الهيدو�ض 13- ورثة / جميلة ح�س�ن حممود احمد الهيدو�ض وهم : عامر ونوره )من مطلقها عبداهلل 
الهيدو�ض(  علي  باكر  ابراهيم  قبلها  املتوفى  زوجها  )من  وعائ�سة  وخالد  وحممود  واحمد  و�سالح  الفال�س�ي(  عامر 

ل�سالح طالب التنفيذ / �سيدانا للتجارة ملالكها زياد اليا�ض �سعود 
للمزادات  االم��ارات  موقع  على  وذل��ك  علني  م��زاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االحتادية  االبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
املوافق  اخلمي�ض  ي���وم  ظ��ه��راً  ع�سر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف   http://www.emiratesauction.ae

العقارعلى النحو التايل: واأو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  العائدة  العقار  لبيع  وذلك   ،26/05/2022
درهم   13،235،413  : التثمني  �سعر  ال�سارقة،  ب��اإم��ارة   2 ال�سناعية  مبنطقة  ملك   116 رق��م  قطعة  العقار   -
 : التخفي�ض  بعد  العر�ض  �سعر  دره��م(،  واربعمائة وثالثة ع�سر  الفا  )ثالثة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة وثالثون 

حمالت + م�ستودعات(. مبنية  �سناعية  )ار�ض   : عن  عبارة  والعقار  درهم،   6،617،706.5
يتوجب على الراغب باال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى 
من يرغب بال�س�راء اأو اال�س�ت�ف�س�ارعن ذلك مراجعة ق�س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع االلكرتوين لالمارات 
اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   . البيع  موعد  قبل  وذل��ك   http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

التقدم باعرتا�س�ه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االقل. 
رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جيه ا�ص دي ريتيل تريدينغ - ذ م م  
1 - ال�سكل القانوين  SS09 ملك كورتيلي ريتيل - �سيح �سعيب  العنوان : حمل رقم 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   770100  : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   :
1255900 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة االإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه تي 
ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد 
 الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 04-2517721

تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 
ن�سر هذا االإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات
دي��رة -  ال��زرع��وين -  602 ملك عبدالرحيم حممد  العنوان : مكتب رق��م 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مبوجب 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
اأعاله لت�سفية جيه ا�ص دي ريتيل تريدينغ - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/4/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392
�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

 �عالن بالن�شر
للم�شتاأنف �شده للح�شور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   

يف �لإ�شتئناف رقم 2022/597   
بناء علي طلب امل�ستاأنف : مرمي دروي�ض احمد مالئي 

اىل امل�ستاأنف �سده : �سركة باب اجلزيرة لتجارة االإطارات - ذ م م 
انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
وذل��ك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
رقمها  املذكور  الدعوى  يف   2022/5/26 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم 

اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير �لدعوى / وفاء و�ئل ��شنينه        

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
 يف �لإ�شتئناف رقم 563/2021/322 ��شتئناف عقاري   

املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف العقارية االوىل رقم 90   
املو�سوع  : ويف  ثانيا   ، �سكال  اال�ستئناف  بقبول   : اأوال    : املوقرة احلكم  املحكمة  نلتم�ض من عدالة   : الدعوى  مو�سوع 
مقداره  اإ�سايف  مبلغ  امل�ستاأنف  للم�سرف  ي��وؤدي  ب��ان  �سده  امل�ستاأنف  بالزام  جم��ددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل 
1،506،893/48 درهم )مليون وخم�سمائة و�ستة اآالف وثمامنائة وثالثة وت�سعون درهما وثمانية واربعون فل�سا( 
واالأرب��اح التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد ، مع الزامه بكافة الطلبات الواردة يف �سحيفة 
افتتاح الدعوى والتي مل يق�ض بها احلكم امل�ستاأنف ، وبتاأييد احلكم فيما عدا ذلك - مع الزام امل�ستاأنف �سده بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.  م�ستاأنف  : م�سرف االإمارات االإ�سالمي )�سركة م�ساهمة( - 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم : 04/2227008 
هاتف متحرك رقم : 0557016552 - مكاين )3135291835( فاك�ض رقم 04/2227008   وميثله : نوف 
يو�سف ح�سن علي ها�سم احلمادي ، املطلوب اإعالنه : عثمان اأحمد قري�سي حممد �ساكر قري�سي - �سفته : م�ستاأنف 
�سده    قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/307 عقاري جزئي. وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 
قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/6/14

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف �لتنفيذ رقم 2109/2021/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

1939/2020 مدين جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
)462814.6 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �ساه ميله بي بي - باك�ستانية اجلن�سية ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها من ورثة املتوفى/ عبدالقادر �ستار 
خان - باك�ستاين اجلن�سية )االم( - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض 

اخلان - بجوار م�سرف ال�سارقة اال�سالمي - بناية ا�سا�ض - �سقة 504 وميثله / عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد 
املطلوب اإعالنه : 1 - جمدى عدىل من�سور �سعد 2- اوكالند لالعمال الفنية �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سدهما  

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 462814.60 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف �لتنفيذ رقم 973/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
الوطني بقيمة  را�ض اخليمة  وال�سادر عن بنك  املرجتع رقم )732273(  ال�سيك  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�سوع 

 )150000(
طالب التنفيذ : ابوبكر كاالتيل واداكاييل  

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�سا�ض - �سقة 504  
املطلوب اإعالنه : 1- بابو جوزيف جوزيف - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 153515 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف �لتنفيذ رقم 2461/2022/209 تنفيذ عمايل

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  
عمايل   2020/14386 رق��م  العمالية  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جزئي، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )451987 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : �سب�ساليزد ادفرتايزجن اأند ميديا �سريفي�سز منطقة حرة - ذ م م - عنوانه :  دبي - 

بردبي - ميديا �سيتي - بناية جتاواي - بلوك A - مكتب 102 - مكاين 1494577793
املطلوب اإعالنه : ايلي يو�سف روكز - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره 451987.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70353 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

�عالن بالن�شر 
 207/2022/1992 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  حممد ا�سلم نبي بخ�ض - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م ب )م( االإمارات )حاليا( �سركة 

امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م ب )�سابقا(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)46637.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�عالن بالن�شر 

 207/2022/872 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  عارفه كوكاب - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االإم���ارات  )م(  ب  م  �ض  االو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م ب )�سابقا( - قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24329.93( درهم 

ر�سوم خلزينة املحكمة. اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  باالإ�سافة اىل مبلغ  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر
 1111/2022/60 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- جاكوب توما�ض نكيدات �ساكو توما�ض  

مبا ان املدعي / جيفينج ما  
بان  عليها  املدعى  ب��ال��زام   2022/5/16 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )484،000.00( اأربعمائة واربع وثمانون الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 
احل��ق يف  ولكم  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ومبلغ خم�سمائة  وامل�ساريف 
اإ�ستئنافه بح�سب االأحوال وفق االأحكام وفق االأحكام الواردة  التظلم االمر او 

يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية. 
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�عالن بالن�شر        

 487/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- االحتاد ال�سرقي لنقل املواد بال�ساحنات �ض ذ م م  2-ح�سن حممد �سفر 
حممد االأن�ساري 3- �سيدهارت ديجامبار دومب - جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : اك�سريو للتجارة العامة ) ذ م م(  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )1.130.088 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة املعجل بال كفالة ومبلغ 300.000 درهم 
تعوي�سا والزمهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
املوافق 2022/5/25 ال�ساعة 12.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل. )علما بان مت اعادة الدعوى اىلحمكمة اأول درجة( 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001397 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ممتاز خاتون حممد جعفر حممد اعظم - جمهول حمل االإقامة :   
نعلمكم اأن املدعي ايروين جيكانا اي�سجويرا - فلبيني اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي : 
- الزام املدعي عليه بتعوي�ض مببلغ 15000 درهم عن ال�سرر املعنوي والنف�سي 

- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات. 
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/11 م.   
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001397 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 2 - حممد بالل حممد اقبال  - جمهول حمل االإقامة :   
نعلمكم اأن املدعي ايروين جيكانا اي�سجويرا - فلبيني اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي : 
- الزام املدعي عليه بتعوي�ض مببلغ 15000 درهم عن ال�سرر املعنوي والنف�سي 

- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات. 
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/11 م.   
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001397 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 3 - فيكتور وارنكوال برييرا - جمهول حمل االإقامة :   
نعلمكم اأن املدعي ايروين جيكانا اي�سجويرا - فلبيني اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي : 
- الزام املدعي عليه بتعوي�ض مببلغ 15000 درهم عن ال�سرر املعنوي والنف�سي 

- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات. 
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/11 م.   
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001679 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بوابة ال�سموخ للمقاوالت - ذ م م  
جمهول حمل االإقامة :

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70533

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001079 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مملكة االلوان لال�سباغ والديكور  
جمهول حمل االإقامة :

اأمام مكتب   8.30 ال�ساعة  2022/5/25 يف  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/5/11   
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70533

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )110029/2022(
املنذر : م�سنع �سودامكو االإمارات ملواد البناء ذ.م.م

بوكالة املحامية / موزة اخلظر
رقم  جتاريه  رخ�سه  ���ض.ذ.م.م  للمقاوالت  تيكنولوجي  كون�سرتك�سن  ادفان�سد  االأوىل:-  اإليها  املنذر   : �سد 
دبي -مبوجب تعامالت جتارية بني املنذرة واملنذر اإليها تتمثل يف توريد املنذرة مواد البناء   /  711072
للثانية وقامت املنذر اليها باإ�ستالم تلك املواد دون اإي اعرتا�سات على تلك املواد املوردة وحيث تر�سد للمنذرة 
املعامالت  تلك  ج��راء  دره��م( من  وت�سعمائة  دره��م )مليون   1،000،900 وق��دره  اإليها مبلغ  املنذر  بذمة 
والذي اأقرت به املنذر اليها. لذلك، جئنا بكتابنا هذا ننذركم للمرة االأخرية ونكلفكم بالتكافل والت�سامن 
 1،000،900 اإليه الثاين بالوفاء للمنذرة مببلغ وقدره  اإليهم االأوىل واملنذر  والت�سامم فيما بني املنذر 
درهم )مليون وت�سعمائة درهم( املرت�سد يف ذمتكم وذلك يف غ�سون خم�سة اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا االإنذار 
واإال �سن�سطر اآ�سفني الإتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة اأمام املراجع الق�سائية املخت�سة حلماية حقوق 
املنذرة ولتح�سيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والنفقات القانونية والتعوي�سات 

واأتعاب املحاماة باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
�إخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/109998(
املنذر/ بنك دبي االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - بوكالة املحامي حممد عبدامللك

املنذر اليه : �سيدو ابراهيم ابراهيم توتاتيكو الم ماكار - جمهول العنوان
املو�سوع : اعالن باخطار عديل

املنذر  ل�سالح  اإليه على عقد متويل  واملنذر  املنذر  فيما بني  التوقيع  30/1/2020 مت  بتاريخ  اأن��ه  حيث 
اإليه مببلغ 48،650 درهم - قر�ض متويل �سيارة نوع )هوندا �سيفيك( موديل �سنة )2017( رقم اللوحة 
)92484( رمز )R( خ�سو�سي دبي - اللون اأخ�سر على اأن يتم ال�سداد وفقا ل�سروط واأحكام عقد التمويل 
املذكور. - وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد 
تر�سد يف ذمته مبلغ وقدره 51،138/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�ستجد من اأرباح وغرامات وم�ساريف 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  يخطر  املنذر  ف��ان   ، وعليه  وتعاقدية.  قانونية 
51،138/00 درهم، وذلك خالل مدة �سبعة اأيام من تاريخه، واإال �سي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
اإجراءات  اإج��راءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة  اإليه، مبا يف ذلك  القانونية �سد املنذر 

التنفيذ االأخرى طبقا لقانون املعامالت املدنية والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 70197
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000826 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كفاح كمال عبدالوهاب  
جمهول حمل االإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/20 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70392

�لعدد 13550 بتاريخ 2022/5/23 
MOJAU_2022- 0065968 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

هندي   - جويل  رام��اوت��ار  رام��اوت��ار  جويل  ك��وم��ار  م��ان��وج   / ال�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
تاأ�س�ست  االث��اث( والتي  امل�سماه )الريف لنقل  الفردية بوكيل خدمات  املوؤ�س�سة  اجلن�سية ميلك 
كومار  م��ان��وج  ال�سيد/  وي��رغ��ب   ،)610779( رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
جويل راماوتار راماوتار جويل - هندي اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 

اجلن�سية هندية   - كوالتور  مو�سى  ال�سيدة/نبيله  اإىل  وذلك   )%100(
2013 يف  ل�سنة  القانون االحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021
Date 23/ 5/ 2022  Issue No : 13550
Notification by publication details

1111/2022/60
To the defendant : JACOB THOMAS THEKXEDATH CHACKO 
THOMAS - Unknown residence
Since the plaintiff : Jifeng Ma
Request to issue a payment order, Dubai first instance court decided 
dated 16-05-2022  
To obligate the defendant to pay plaintiff an amount of (484.000.00) 
Four hundred and eighty-four thousand dirhams and the legal 
interest at the rate of 5% from claim date until full payment and the 
fees, expenses and an amount of five hundred dirhams as attorney`s 
fees. You have the right to complain the order or appeal it, as the 
case may be, in accordance with the provisions set forth in Article 
66 of the Executive Regulations of the Civil Procedures Law.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 23/ 5/ 2022  Issue No : 13550
Notarial Notice by Publication

No. (98039/2022)
Document No. 34544/2022
Notifier: NATIONAL BANK OF FUJAIRAH (DUBAI BRANCH)
VS
Notifier Party: FLAIR FACILITY MANAGEMENT L.L.C

Notice through the Notary Public
Subject: A notice served to the Notified Party to pay the overdue rent amount 

of AED (529,920.00) (Five Hundred Twenty-Nine Thousand Nine Hundred 
and Twenty UAE Dirhams) and any rent that may falls due after that during 

the period of 30 days from the date of publishing this legal notice
Pursuant to the tenancy contract concluded between the notifier and notified 
party on 01/07/2021 with reference no. {597-365} for the rent of unit no. 128 
Rooms - Plot no. 597-365, Property Type: Labour Accommodation - Location: 
Dubai Investment Park 2 - Dubai Emirates, for one year as from 15/07/2021 
till 30/09/2022 in an amount of AED (529,920.00) (Five Hundred Twenty-Nine 
Thousand Nine Hundred and Twenty UAE Dirhams) to be paid in one instalment 
by cheque, moreover the tenancy contract included the obligation of the notified 
party to pay the rent amount in the manner and dates agreed in addition to the 
other terms of the contract.
The landlord submitted cheque no. 000004 dated 01/09/2021 in an amount of 
AED (529,920.00) (Five Hundred Twenty-Nine Thousand Nine Hundred and 
Twenty UAE Dirhams) issued from Abu Dhabi Commercial Bank, for payment 
on its due date but it was returned unpaid for insufficient funds.
The landlord has fulfilled all terms of the contract concluded with the tenant and 
handed over the leased property to the tenant free from occupancies and in a fit-
to-use condition, however, the tenant violated the terms of contract and failed to 
pay the agreed rent.
According to Article no. 25 of Law no. 26 of 2007 amended by Law no (33) of 
2008 which stated in the first paragraph that: (A landlord may request eviction of 
the lessee from the real property before expiry of the lease contract only in the 
following cases : If the lessee fails to pay the rent or any part thereof within thirty 
days from the date of service of a notice on the lessee by the landlord requesting 
the payment unless otherwise agreed by both parties.
Therefore, The notifier hereby serves this notice to the notified party through 
the Notary Public in Dubai in order to pay the overdue rent amounting AED 
(529,920.00) (Five Hundred Twenty-Nine Thousand Nine Hundred and Twenty 
UAE Dirhams) and any rent that may falls due after that, within 30 days from 
receiving this legal notice. In the event of your failure to pay within the said 
period, you shall vacate the leased property and pay all dues in addition to a 
compensation for all damages caused to the notifier. We will take all applicable 
legal actions to clear the outstanding payments payable by you till date as well as 
obligating you to vacate the leased property and hand it over to the landlord free 
from occupancies and obligating you to pay legal interests, charges, expenses and 
attorney fees.
With all respect,
Notary Public
(Signed and stamped on 09 MAY 2022)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 23/ 5/ 2022  Issue No : 13550
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In lawsuit No. 11/2022/681 - civil partial

In First Case Administration Circuit No. 400
Lawsuit Subject: asking to obligate the defendants to pay jointly an amount of 
800.000.00 USD (eight hundred thousand dollars) or equivalent 2.944.000.00 AED 
(two million nine hundred forty four thousand dirhams only)
The plaintiff: Siamak Sarpaz - Address : UAE- Dubai- Bar Dubai Dubai - Al Saada 
St- Regal Tower Building - apartment No. 707
Represented by: Amira Muhammad Saqr Muhammad al-Suri
The defendant: Mohamed Farid Pervez Mahmoud (Pakistani national)
Notification subject: He has filed a lawsuit against you claiming the obligation of 
the defendants to pay jointly an amount of 800.000.00 USD (eight hundred thousand 
dollars) or equivalent 2.944.000.00 AED (two million nine hundred forty four 
thousand dirhams only) A session was set on Wednesday, 25-05-2022 at 90:00 am in 
the remote litigation hall BUILDING DESC&, so you are required to attend or your 
legal representative, and you must submit your notes or documents to the court at least 
three days before the session
Prepared by : Murr Ahmed Abdullah Khamis Murr
accreditation date: 19-05-2022   08:12:59

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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االثنني    23  مايو    2022  م   -    العـدد   13550  
 Monday     23   May   2022   -  Issue No   13550

•• اأبوظبي -الفجر:

ت�سارك اأكادميية ال�سعر التابعة للجنة 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
معر�ض  يف  ب���اأب���وظ���ب���ي،  وال����رتاث����ي����ة 
يف   2022 للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
دورته ال�31 الذي ينطلق بني الفرتة 
23 وحتى 29 مايو اجلاري يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
جناحها  يف  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة  وت��ق��دم 
 ،)12J05 ب��امل��ع��ر���ض )رق���م  اخل��ا���ض 
ي�سل  التي  االإ���س��دارات  جمموعة من 
متنوعاً  ك���ت���اب���ا   252 اإىل  ع����دده����ا 
جانب  اإىل  والبحثية  ال��ن��ق��دي��ة  منها 
الف�سيحة  ال�������س���ع���ري���ة  امل���ج���م���وع���ات 

وال���ن���ب���ط���ي���ة، م�����ن ب���ي���ن���ه���ا ع������دد من 
ال��ت��ي �سدرت  االإ������س�����دارات احل��دي��ث��ة 
خالل العامني اجلاري واملا�سي. منها: 
النبطي  لل�سعر  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��و���س��وع��ة 
“االأجزاء  احل�����س��ن،  غ�����س��ان  ل��ل��دك��ت��ور 
التوهج  و�سعرية   .”16 و   15 و   14
وكتاب  ف�سل،  �سالح  للدكتور  احل�سي 
عبدامللك  للدكتور  القراءة”  “نظرية 
يف  ق�سيدة   100“ ودي���وان  مرتا�ض، 
اإك�سبو 2020” ملائة �ساعر نبطي من 
واأي�سا  املليون،  �ساعر  م�سابقة  �سعراء 
“االأغنية  ك��ت��اب  م���ن  ال��ث��ال��ث  اجل����زء 
للكاتب موؤيد ال�سيباين،  االإماراتية”- 
الرقراقي”  “ديوان  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املزروعي.  ق���ذالن  ب��ن  عبيد  للباحث 

اجلزء الثاين من ديوان ال�ساعر �سيف 
بن �سليمان ال�سام�سي. وديوان: قافية 
اأم����اين  ل��ل�����س��اع��رة  املعجزات”  الآخ�����ر 
لل�ساعر  “يارديل”  ودي��وان  الزعيبي. 
لن  “كاأغنية  ودي��������وان  ع����ن����از.  ع���م���ر 
تكتمل” لل�ساعر حممد االأمني جوب. 
“وقوف على اأطالل بحرية”  ودي��وان 
ل���ل�������س���اع���ر ه����زب����ر حم����م����ود. ودي�������وان 
“�ساقية حتاول الغناء” لل�ساعرة اآالء 
ال��ق��ط��راوي، ودي���وان “يا ت��ارك��اً للريح 

قلبي” لل�ساعرة مرام دريد الن�سر. 
اأن�������س���ط���ة االأك����ادمي����ي����ة على  وت�����س��م��ل 
من  ل��ع��دد  تواقيع  املعر�ض  اأي���ام  م���دار 
اإ�سداراتها عرب من�سة التواقيع، حيث 
�ست�سهد �سبع حفالت توقيع كتب هي: 

للموؤلفنّي  االإماراتية”  “الرم�سة 
ع���ب���داهلل ال��ك��ع��ب��ي وح���ن���ان ال����ف����ردان، 
لعمر عناز، وكتاب  “يارديل”  ودي��وان 
احلديث”  الع�سر  يف  ال�سعر  “ترجمة 
“جنوم  ودي��وان  نيفني طينة”  “د.  ل�� 
حجو،  حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  تراب”  م���ن 
باالإ�سافة اإىل كتاب “�ساعر وق�سيدة” 
و”ديوان  عيلبوين”،  “خليل  للكاتب 
للباحث عبيد بن قذالن،  الرقراقي” 
التعيني”  ع��ل��ى  “ال  دي������وان  واأي�������س���ا 
وكتابا  ال����ع����م����ادي،  حم���م���د  ل��ل�����س��اع��ر 
يف  ل��الأم��اك��ن  ال��ّت��اري��خ��ّي��ة  “االأ�سماء 
اإمارة اأبوظبي” و”االأماكن يف منطقة 
الظفرة” للباحث علي اأحمد الكندي.

وت���ت�������س���م���ن ف���ع���ال���ي���ات االأك����ادمي����ي����ة 

ي�سارك  �سعرية  اأم�سية  تنظيم  اأي�سا 
ب��ن طع�سا�ض  م�����س��اع��د  ال�����س��اع��ر  ف��ي��ه��ا 
بالعبد  املر  حمدة  وال�ساعرة  احلارثي 
لل�سعر  اأم�����س��ي��ة  ج��ان��ب  اإىل  امل���ه���ريي، 
كرمي  ال�ساعر  فيها  ي�سارك  الف�سيح 
املطريي،  �سيخة  وال�����س��اع��رة  م��ع��ت��وق 
االأم�سيات  ه��ذه  ق�سائد  و�ستخ�س�ض 
ل����رث����اء ال����راح����ل ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ماآثره  وتخليد  ث���راه  اهلل  طيب  زاي���د 
م�سرية  يف  اجلّمة  واإجن��ازات��ه  ال�سخية 
�ست�سهد  االإم���ارات.ك���م���ا  دول����ة  تنمية 
االأكادميية يف جناحها خالل  م�ساركة 
الت�سجيل  ب����اب  ف��ت��ح  امل���ع���ر����ض،  اأي������ام 
بالدرا�سة  االل���ت���ح���اق  يف  ل��ل��راغ��ب��ني 
الذي  ال���درا����س���ي اجل���دي���د  امل��و���س��م  يف 

القادم.وحتر�ض  �سبتمرب  يف  �سينطلق 
اأكادميية ال�سعر من خالل م�ساركاتها 
التي  الثقافية  الفعاليات  يف  امل�ستمرة 
واملوؤ�س�سات  الكتب  م��ع��ار���ض  تنظمها 
اأن تكون حا�سرة  بالدولة على  املعنية 
بدولة  واالأدب��������ي  ال���ث���ق���ايف  امل�����س��ه��د  يف 
اإ�سدارتها  ع��ر���س��ه��ا  ع���رب  االإم��������ارات، 
واأدب  وال���ن���ق���د  ال�����س��ع��ر  يف  امل���ت���ن���وع���ة 
املوروث ال�سعبي التي تخاطب الذائقة 
واخلليجي  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ق��ارئ  الفكرية 
امل�سهد  ُت��ري  كما  م�ستوياتها،  بكافة 
قيّم  ذات  مبوؤلفات  احل�ساري  الثقايف 
ت�سكل  ع��م��ي��ق��ة،  وم��ع��رف��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
والتنموي  احل�ساري  امل�سروع  جوهر 

لدولة االإمارات العربية املتحدة. 

ل�سكل  اأولية  منهجية  ق��راءة  الندوة  هذه  وتعد 
ال�سرد يف االإمارات خالل ن�سف قرن حيث �ستتم 
والق�س�سية،  الروائية  الكتابة  مالمح  مناق�سة 
له  وباتت  ملفتة،  بطريقة  ال�سرد  تطور  بعدما 
املنجر  مواكبة  حت��اول  التي  النقدية  م�ساحته 
وق��د دفع  ال��رواي��ة،  الكبري خا�سة يف  ال�����س��ردي 
ذلك العديد من النقاد اإىل متابعة هذا التطور 

ب�سكل تطبيقي.
ال��ت��وج��ه لدى  ال��ن��دوة يف �سياق  ت��اأت��ي ه��ذه  كما 

الثقافية  ال��ع��وي�����ض  ع��ل��ي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة 
يف  امل�سابهة  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  للتعاون 
ال���دول���ة واخل�����روج اإىل م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة لها 
عراقتها وح�سورها املميز على ال�ساحة الثقافية 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  مثل  وع��رب��ي��اً  حملياً 
وثقافية  م��ع��رف��ي��ة  من�سة  ي��ع��د  ال����ذي  ل��ل��ك��ت��اب 

دولية بارزة.
االأ�سماء  م���ن  ال���ن���دوة  يف  امل�����س��اه��م��ون  وي��ع��ت��رب 
البارزة يف عامل النقد واملتابعة والكتابة الروائية 

وال��ق�����س�����س��ي��ة، ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ال���دك���ت���ورة مرمي 
النقد والبحث وقد  نا�سجاً يف  الها�سمي �سوتاً 
�ساركت يف العديد من الندوات واالأم�سيات ولها 
اأب��رزه��ا: تطور  ال�سياق  اأك��ر من كتاب يف ه��ذا 
االإم��ارات جماعة احلرية،  ال�سعرية يف  احلركة 

وكتاب غربة املدين وغريها من الكتب.
احلركة  بو�سعري  الر�سيد  الدكتور  عا�سر  كما 
الثقافية املحلية اأكادميياً وبحثياً وقدم لل�ساحة 
عدة كتب اأبرزها: مدخل اإىل الق�سة الق�سرية 

االإماراتية، وهواج�ض الرواية اخلليجية.
ناقداً  ه��وي��دي  �سالح  الدكتور  ا�سم  ب��رز  بينما 
ع�سرين  من  الأك��ر  املحلية  الثقافة  يف  وباحثاً 
والكتب  الدرا�سات  من  العديد  قدم  حيث  عاما 
مقاربات  العائم  ال�سرد  جبل  اأهمها:  والبحوث 
وال�سرد  الق�سرية،  االإماراتية  الق�سة  يف  ن�سية 

الوام�ض مقاربة يف نقد النقد.
وح��م��ل��ت ال��ك��ات��ب��ة ن���ادي���ة ال��ن��ج��ار ال��ع��دي��د من 
والق�س�سية  الروائية  الكتابة  حقل  يف  اجلوائز 

ومنها “ثالثية الدال” التي حازت على جائزة 
اإم��ارات��ي يف جمال  ملوؤلف  اإم��ارات��ي  اأف�سل كتاب 
النجار  ن��ادي��ة  وكتبت   .2017 ع��ام  االإب���داع يف 
االأط��ف��ال منها ق�سة  م��ن ق�س�ض  ع���ددا  اأي�����س��ا 
“النمر االأرقط” التي مت اإدراجها �سمن منهج 
اللغة العربية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 

وغريها من الكتب املتميزة.
ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت��رب ال��ك��ات��ب ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي من 
ال��ف�����س��اء الرقمي  ال��الم��ع��ة يف ع���امل  االأ���س��م��اء 

كتابته  على  انعك�ض  كبري  ب�سكل  ين�سط  حيث 
االإب���داع���ي���ة م��ث��ل رواي������ة ���س��ق��ة زب���ي���دة ورواي�����ة 
التي  االأدب��ي��ة  االأع��م��ال  البان�سيون وغريها من 

اأغنت جتربته و�سقلتها.
�سيدير  الذي   � �سليمان  القا�ض حم�سن  وميتاز 
الندوة � بجملة من االأن�سطة يف جماالت الق�سة 
جماميع  ع��دة  ر�سيده  ويف  وال�سينما  وامل�����س��رح 
ال�ستائر  خ��ل��ف  م��ن��ه��ا:  وم�����س��رح��ي��ة  ق�����س�����س��ي��ة 

املعّلقه، وم�سرحية لعبة البداية وغريها.

موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية تنظم ندوة )ال�شرد يف الإمارات 
خالل ن�شف قرن( يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

ي�سارك احتاد كتاب واأدب��اء االإم��ارات، يف الدروة 
الواحد والثالثني من معر�ض اأبوظبي للكتاب 
ه���ذا ال���ع���ام، وال�����ذي ي��ق��ام يف ال���ف���رتة م���ن 23 
29 م��ن �سهر م��اي��و اجل����اري، م��ن خالل  حتى 
الذي يعر�ض ملجموعة   10C17 جناحه رقم 
يف  موؤلفاً   289 عن  تزيد  التي  اإ�سداراته  من 
وال�سعر  ال�سرد  بني  املتنوعة،  الكتابة  جم��االت 

والدرا�سات املختلفة.
كما ي�ست�سيف جناح احتاد الكتاب، على هام�ض 

املعر�ض،
 ال��ع��دي��د م��ن اجل��ل�����س��ات ال��ت��ي ت��ن��اق�����ض ق�سايا 
حيث  وال��ك��ت��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  ق�سايا  م��ن  خمتلفة 
تقام اأوىل ندواته حتت عنوان »م�ساريع القراءة، 
من الفكرة اإىل االأثر« مب�ساركة الكاتبة عائ�سة 
كتاب  احتاد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �سلطان، 
واأدب���اء االإم����ارات، وب���اإدارة جن��ارة الظاهري، يف 

اأول اأيام املعر�ض.
ي�ست�سيفها جناح االحتاد  التي  ال��ن��دوات  وم��ن   
على مدى اأيام املعر�ض، ندوة » التنوع يف الكتابة 
الكاتبة  مب�ساركة  ه��وي��ة«  ع��ن  يبحث  اإث����راء   ..
فاطمة املزروعي، واإدارة روال البنا، وكذلك ندوة 

»الن�سو�ض امل�سرحية، من الكتاب اإىل امل�سرح .. 
احلليان  م��رع��ي  مب�ساركة  ال��واق��ع«  على  ن��ظ��رة 
و�سعيد احلنكي، وبا�سمة يون�ض، وندوة »اإ�سكالية 
القراءة النقدية، مدار�ض ومناهج« ي�سارك فيها 
كّل من د.بديعة الها�سمي، وموزة بن خادم، ود. 
التي  الفعاليات  من  وغريها  الها�سمي،  م��رمي 
تلقي نظرة على العملية الكتابية واآثارها. كما 
اأن لل�سعر ن�سيبه من الفعاليات التي ي�ست�سيفها 
اجلناح، حيث ينظم اأم�سية �سعرية ملجموعة من 
الرحمن احلمريي،  عبد  ال�سباب، هم  ال�سعراء 
وتديرها  امل��ط��ريي،  و�سيخة  ال��ن��ج��ار،  وح�����س��ن 

ال�ساعرة �ساجدة املو�سوي.
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل���ن���اح  ي�ست�سيف  ك��م��ا   
الثقافة وال�سباب، ندوة بعنوان »اإك�سبو 2020، 
ت�سامن على االأر���ض، عناق يف ال�سماء« ي�سارك 

فيها الكاتب والروائي علي اأبو الري�ض،
العميمي،  �سلطان  والكاتب  الباحث  ويديرها   
رئي�ض جمل�ض اإدارة احتاد كتاب واأدباء االإمارات، 
م��اي��و، وكذلك   27 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة  م�ساء 
العزلة(«  ق��راءة يف كتاب )ن�سو�ض من   « ن��دوة 
مب�ساركة عدد من االأدباء امل�ساهمني يف الكتاب، 

م�ساء يوم ال�سبت املوافق 28 مايو.
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ه���ذا، ي�����س��ارك احت���اد ال��ك��ت��اب يف 
ال��ع��ام، مبجموعة من  ب��امل��ع��ر���ض، ه���ذا  ج��ن��اح��ه 
اأ�سدرت  منها  خم�سة  اجل���دي���دة،  االإ����س���دارات 
للثقافة  اأب���وظ���ب���ي  جم��م��وع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

والفنون،
دولة  يف  ال�سعرية  احلركة  »تطور  كتاب  وه��ي،   
االإمارات، )جماعة احلرية (« للناقدة د. مرمي 

الها�سمي، 
ال��ن�����س��و���ض االأدبية  ال��ق��ائ��د يف  وك��ت��اب »���س��ورة 
كذلك  ال��ك��ل��ب��اين.  اأ���س��م��اء  للناقدة  التعليمية« 
االإ�سارات  يف  ��ّي  ال��ّن�����سّ ال��ب��ن��اء  »م�ستويات  ك��ت��اب 
االإلهّية الأبي حّيان الّتوحيدّي« للناقدة عائ�سة 
االأدب  »اأ�سلوبية  كتاب  واأي�ساً  الزعابي،  �سعيد 
للناقدة  اأمنوذجاً(«  االإماراتي  )ال�سعر  القيادي 

عائ�سة الغي�ض،
والطبعة الثانية من رواية »�سيح املهب«، لالأديب 

الراحل نا�سر جربان.
اأكادميية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأ����س���در االحت�����اد  ك��م��ا 
د.عبد  للناقد  ال��ق��راءة«  »نظرية  كتاب  ال�سعر، 

امللك مرتا�ض.

احتاد الكتاب ي�شارك يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب بـ6 عناوين جديدة وجمموعة من الفعاليات

ال�شعر  لأكادميية  اإ�شدارا   252
يف اأبوظبي الدويل للكتاب

•• دبي - د.حممود علياء

“ ال�ضرد يف  بعنوان  ندوة ثقافية  للكتاب  الدويل  اأبوظبي  بالتعاون مع معر�ص  الثقافية  العوي�ص  �ضلطان بن علي  موؤ�ض�ضة  تنظم 
االإمارات خالل ن�ضف قرن” ي�ضارك فيها كل من الدكتورة مرمي الها�ضمي والدكتور الر�ضيد بو�ضعري والدكتور �ضالح هويدي والكاتبة 
نادية النجار والكاتب عبد اهلل النعيمي ويديرها القا�ص حم�ضن �ضليمان، وذلك يوم الثالثاء 24 مايو اجلاري يف معر�ص اأبوظبي 

الدويل للكتاب 2022 يف قاعة م�ضرح ال�ضباب، ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء.
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اأعلن اعتزاله العمل الفني عن عمر 78 عامًا

اأحمد الزين: خرجت من املهنة باحرتام 
وحمبة النا�س وبلقب ابن البلد

منها  خ��رج��َت  التي  اخلال�سة  م��ا  للتمثيل،  اعتزالك  اأعلنَت   •
بعدما اأم�سيَت 60 عاماً يف املهنة؟

هم  ونهبوه  البلَد  �سرقوا  َمن  اأن  هي  منها  التي خرجُت  العربة   -
البلد(،  )اب��ن  �سخ�سية  اأق��دم  واأن��ا  عاماً   44 منذ  التمثيل.  ملوك 
والكل �ساهد فيديو )اأبو عبد البريوتي( و�سمع كالم اأحمد الزين 

َ اأننا نعي�ض كل ما قلُته. وَتَبنينَّ
هناك عبارة اأحبها كثرياً كان يرددها ق�سي خويل يف م�سل�سل )بنت 

ال�سهبندر( وهي خل�ض الكالم.
اأم�سيَتها  التي  الغنية  الفنية  جتربتك  تلّخ�ض  اأن  ميكن  • كيف 
اأع��م��ال عربية  يف  وامل�����س��ارك��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون  وال�سينما  امل�����س��رح  ب��ني 

وحملية وم�سرتكة؟
- �ساأجيب ب�سكل خمت�سر وحقيقي.

ِل�ساً لها، ومل اأتركها يف  اأنا اأحببُت املهنَة ومل اأخنها يوماً وكنُت خُمْ
كل حروب لبنان، وبقي اأحمد الزين ابن البلد.

واليوم اأخرج من املهنة باحرتام وحمبة النا�ض وبلقب ابن البلد.
الفنية  ر���س��ال��ت��ك  وي��ح��م��ل��ون  ي�سبهونك  مم��ث��ل��ون  ي��وج��د  ك��م   •
واإخال�ض  واح���رتام  وتربية  واأخ���الق  مبادئ  من  فيها  مبا  نف�سها 

للمهنة؟
مل��اذا اختفى،  اأع��رف  الفني يوجد حممد �سبحي وال  الو�سط  - يف 
اأعي�ض  واأن��ا  الذي ي�سكن حالياً مع والدته،  الرحباين  زياد  وهناك 

مبفردي.
يقال  الذي  الرحباين  زياد  فكر  ما  حد  اإىل  ي�سبه  فكرك  هل   •

اإنه �سابق لع�سره؟
اأننا  ع��ن  ع��دا  م��ا،  م��ك��ان  يف  مت�سابهة  ك��ان��ت  امل�سرحية  اأع��م��ال��ن��ا   -

ك�سخ�سني ن�سبه بع�سنا.
• كيف؟

- كان زياد الرحباين َيح�سر اأعمايل امل�سرحية ويجل�ض بهدوء يف 
املقعد اخللفي، واأنا كنت اأفعل مثله عندما اأح�سر م�سرحياته.
ال�سخ�سي؟ امل�ستوى  على  البع�ض  بع�سكما  ت�سبهان  • وكيف 

�سعر  زي��اد  لكن  موقف،  اأ�سحاب  وباأننا  بالنظافة  نت�سابه  نحن   -
ب�)القرف( قبلي وَقَبَع يف البيت قبلي.

ال�سيء الوحيد الذي لن اأوقفه هو برنامج )ابن البلد( الذي بداأُت 

به قبل 12 عاماً.
اأثري  خالل  من  اللبنانيني  امل�سوؤولني  عربه  ت�ستم  • والذي 

االإذاعة الر�سمية؟
- اأنا اأ�ستمهم من اإذاعتهم.

اأنه  وجتد  فنياً  ممّيز  لعمٍل  ميكن  هل   •
م����ا يجعلك  امل���وا����س���ف���ات  م����ن  مي���ل���ك 

ترتاجع عن قرار االعتزال؟
اأع��اين م�سكلًة يف ال��ورك واأقوم   -

ب���ع���الج���ه، واجل�������واب ع���ن هذا 
ال�������س���وؤال ي�����س��در ع���ن ورك���ي 

ومدى جتاوبه مع العالج.
لكنني تعبُت نف�سياً.

و�سط  يف  تعي�ض  لكنك   •
م�������زدح�������م ب�����ال�����ن�����ا������ض... 
ال�سهرة  ل����ك  ت���ع���ن���ي  اأال 

واالأ�سواء �سيئاً؟
- اأبداً.

املقابالت  اأوق��ف��ُت  انني  حتى 
التلفزيونية.

ومنى اأبو حمزة زعالنة مني بعدما حاولْت كثرياً ال�ست�سافتي يف 
برناجمها.

واأحياناً هم يتو�سطون لدى بع�ض ال�سخ�سيات التي متون علّي.
العمل يف  60 عاماً من  بعد  اأق��ول  اأن  وم��اذا ميكن   78 بعمر  اأن��ا 

الفن؟ ويفرت�ض اأن يتكلم االآخرون عني.
واأرف�ض  البلد  ابن  الأنني  )املنار(  راأ�سهم  وعلى  منى  زع��الن  الكل 
مذهبية.  اأو  حزبية  اإعالمية  موؤ�س�سة  مل�سلحة  مقابلة  يف  الظهور 

االإعالم يف لبنان م�سينَّ�ض وال ميكن ا�ستثناء اأحد.
اأي�ساً؟ م�سينَّ�ض  الفن  • وهل 

ب طائفي، وهذا االأمر  - كال! لكن بع�ض �سركات االإنتاج لديها َتَع�سُّ
ين�سحب على كل الطوائف على ما اأظن.
االإنتاج؟ ب�سركات  عالقتك  هي  • وكيف 

- اأختار عماًل واحداً بني 5 اأو 6 اأعمال ُتعر�ض علّي. التعامل مع 

جداً،  كبري  العطاء  يف  و�سخاوؤها  �سحرين،  فيلمز(  )اإي��غ��ل  �سركة 
العامل  يف  لي�ض  ُم��َزْل��ِزاًل  جناحاً  )للموت(  م�سل�سل  يحقق  ولذلك 

العربي وح�سب، بل حتى يف دول االغرتاب.
اأي  30 حلقة، بل يتمتع مبوا�سفات  هو لي�ض جمرد م�سل�سل من 

فيلم �سينمائي.
�سركة  اتخذت  منه يف حال  ثالث  ت�سارك يف جزء  اأن  • هل ميكن 

االإنتاج قراراً بذلك؟
- مع جمال �سنان اأقبل مبا بقي من عمري.

العطاء  من  عاماً   60 بعد  الراحة  اإىل  بحاجة  اأنك  ت�سعر  • هل 
والتعب واجلهد؟

- طبعاً. لكن الكل �سدي ب�سبب هذا القرار وهم يعرت�سون عليه 
واأنا �ساأ�ستمر يف )ابن البلد( فقط.

والطبيعة؟ االأر�ض  مع  حياتك  تكمل  اأن  • تريد 
اأن يحني موعد لقائي  - �ساأم�سي بقية عمري يف قريتي بانتظار 

بزوجتي )الراحلة( هدى.

العمل  اعتزاله  الزين  اأحمد  الفنان  اأعلن 
الفني عن عمر 78 عامًا، بعد رحلة طويلة مع 
الفن قّدم خاللها جمموعة كبرية من االأعمال 

التي تركت اأََثرًا كبريًا بني النا�ص.
يرافقه لقب )ابن البلد( منذ 44 عامًا، وهو 
اأو�ضح اأنه يعاين م�ضكلة يف الورك، واأنه ي�ضعر 

بالتعب بعد 60 عامًا من العطاء الفني.

واجهت �ضعوبات كثرية يف الت�ضوير

لو�شي: �شاركت يف »انحراف« لعجابي بالق�شة

اأن  يف  ورغبته  بها،  امل��خ��رج  ك  مت�سُّ اأن   ، لو�سي،  واأ���س��اف��ت 
تقراأ ال�سيناريو اأوال، واال�ستجابة جلميع ما طلبته خالل 
العمل، الفتة  اأمر جعلها ت�سعر بالراحة يف  العمل،  قراءة 
ال�سارة  على  ا�سمها  و���س��ع  طريقة  على  اتفقت  اأن��ه��ا  اإىل 

ب�سورة تر�سيها، الأّن العمل بطولة روجينا التي قّدمت 
للغاية،  ب�سكل جيد  دوره��ا 

وت�ستحق الدعم يف جتربتها اجلديدة.
واأو�سحت اأنها حر�ست خالل فرتة التح�سري على التعمق 
بها  اخل��ا���ض  املحامي  م��ع  واجللو�ض  ف��وزي��ة،  �سخ�سية  يف 
للنقا�ض حول ت�سرفاتها و�سلوكياتها، باعتبار اأن ق�سيتها 
اأمام  وُن��ظ��رت  معروفة 

بها،  اخلا�سة  التفا�سيل  بجميع  مت�سك  حتى  الق�ساء، 
من  اإيجابية  كانت  ال��دور  على  الفعل  ردود  اأن  اإىل  الفتة 
التوا�سل مع  كبريا عرب مواقع  ج��دال  واأث���ارت  اجلمهور، 

عر�ض حلقات العمل.
واأ�سارت اإىل اأنها كانت حري�سة على اإظهار اجلرمية التي 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا ف���وزي���ة ك��م��ا ك��ت��ب��ت يف 
ت�سوراتها  ووف��ق  ال�سيناريو، 
وطريقة  وم���ع���ت���ق���دات���ه���ا 
حتّكمها يف املحيطني بها، 
وقوتها التي ت�ستخدمها 
من دون راأفة اأو رحمة، 
م��وؤك��دة اأن ج��زءا من 
ال����دور  جن��اح��ه��ا يف 
ارت������ب������ط ب���ت���واف���ر 
م�������ن�������اخ ال����ع����م����ل 
يجعل  ال����������ذي 
يركز  امل���م���ث���ل 
بدوره يف ظل 
جهة  وج����ود 
اإن����ت����اج����ي����ة 
ت�������������ق�������������ّدم 
ل��ل��ف��ن��ان ما 
ي���ح���ت���اج���ه 
وخم���������������رج 
يجعل املمثل 

يرّكز يف دوره.
اإنها فقدت  وقالت لو�سي 

فوزية،  ل��دور  تقم�سها  ب�سبب  الت�سوير،  خ��الل  �سوتها 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى رف���ع ���س��وت��ه��ا وال��ط��ب��ق��ة ال�����س��وت��ي��ة التي 
تتحدث بها اأمام الكامريا، م�سرية اإىل اأن هذا االأمر جعلها 
ت�سطر للذهاب اإىل الطبيب من اأجل معرفة امل�سكلة التي 
اأيام،  اإج��ازة عدة  اأن ت�سطر للح�سول على  واجهتها، قبل 
وا�ستئناف  اأخ��رى  م��رة  �سوتها  ا�ستعادة  من  تتمكن  حتى 

الت�سوير.

حريق املقهى
الت�سوير  ك��ث��رية يف  اأن��ه��ا واج��ه��ت ���س��ع��وب��ات  واأو���س��ح��ت 
ارتبطت بطبيعة االأحداث والت�سوير اخلارجي مع تقّلبات 
اإليها كان  بالن�سبة  االأ�سعب  امل�سهد  الطق�ض احل��ادة، لكن 
مرتبطا بحريق املقهى، ب�سبب الدخان الذي جعلها ت�سعر 
باختناق حاد، حيث تعاين م�ساكل يف ال�سدر، ب�سبب مثل 
هذه الروائح.وحول م�سهد نهاية ال�سخ�سية بقتل فوزية 
على يد الدكتورة حور، التي تقوم بدورها روجينا، قالت 
وكانت  العر�ض،  قبل  ملونتاج  خ�سع  امل�سهد  هذا  اإن  لو�سي 
االأمر  ه��ذا  النهاية  يف  لكن  ُع��ر���ض،  مم��ا  اأك���رب  م�ساحته 
خالل  حري�سة  وك��ن��ت  للعمل،  وروؤي��ت��ه  ب��امل��خ��رج  مرتبط 
طبيب،  مب�ساعدة  له  والتح�سري  واقعي،  ب�سكل  ت�سويره 
التي  بالطريقة  اخلا�سة  التفا�سيل  بع�ض  ع��ن  و���س��وؤال��ه 
لو�سي  بال�سعق.واأكدت  للموت  يتعّر�ض  َمن  عليها  يكون 
لو  حتى  تقّدمها  التي  االأدوار  اختيار  على  حتر�ض  اأن��ه��ا 
رف�سها  اأن  اإىل  م�سرية  ط��وي��ال،  االن��ت��ظ��ار  اإىل  ا���س��ط��رت 
اأو تعاليا، ولكن  اال�سرتاك يف بع�ض االأعمال لي�ض غرورا 
االأمر مرتبط برغبتها يف احلر�ض على اال�سرتاك باأدوار 

جيدة وموؤثرة تنا�سب تاريخها الفني وال تنتق�ض منها.

قالت الفنانة لو�ضي اإن م�ضاركتها يف م�ضل�ضل انحراف جاءت الإعجابها ال�ضديد بامل�ضل�ضل والق�ضة التي يطرحها، اإ�ضافة اإىل �ضعورها 
باأهمية دور فوزية الذي تقّدمه يف االأحداث، م�ضرية اإىل اأنها مل تكن متحم�ضة يف البداية عندما توا�ضل معها املخرج روؤوف عبدالعزيز 
من اأجل اال�ضرتاك يف امل�ضل�ضل، لعدم رغبتها يف اال�ضرتاك باأي عمل درامي تقدم من خالله دورا هام�ضيا، اإذا مت حذفه لن يكون موؤثرا 

يف االأحداث، وهو و�ضع عدد كبري من االأدوار التي ُتعر�ص عليها اأخريًا.
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طبيب يحدد اأف�شل فاكهة 
للوقاية من ال�شرطان

مينع  الرمان  اأن  الرو�سي،  املناعة  عامل  بروديو�ض،  اأندريه  الدكتور  اأعلن 
تطور االأورام ال�سرطانية.

الفاكهة  هو  الرمان  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  الرو�سي  العامل  وي�سري 
االأكر فعالية للوقاية من ال�سرطان.

وي�سيف مو�سحا، حتتوي ثمار الرمان على ن�سبة عالية جدا من مركبات 
ال��ف��الف��ون��وي��د ال��ت��ي ت��ق��ل��ل االل��ت��ه��اب��ات وت�����س��اع��د ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة اخلاليا 

ال�سرطانية.
70باملئة من حاجة  الرمان على  100 غرام من ثمار  " حتتوي  ويقول، 
اجل�سم اليومية اإىل مركبات الفالفونويد، اأي اأن تناول 150 غراما من 

ثمار الرمان كافية لتوفري حاجة اجل�سم اليومية منها".

كيف نحدد وجود النرتات 
يف الفراولة؟

الفراولة  ثمار  �سحوب  اأن  فيكولوف،  فالدميري  ال��زراع��ي  املهند�ض  اأعلن 
وعدم ال�سعور بنكهتها املميزة، ي�سري اإىل وجود النرتات فيها.

وي�سري فيكولوف، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، اإىل اأنه من االأف�سل عدم 
تناول كمية كبرية من ثمار الفراولة املبكرة، الأنها قد حتتوي على ن�سبة 

عالية من النرتات.
تطرح  مك�سوفة  اأرا���ض  يف  املزروعة  املبكرة  الفراولة  ثمار  ب��داأت  وي�سيف، 
املزروعة يف مزارع  الفراولة  االأ�سواق ثمار  "تطرح يف  االأ�سواق. ويقول،  يف 
حممية، اأي يف ظروف غري مثالية- قلة االإ�ساءة واحلرارة وا�ستخدام كمية 
النرتات يف هذه  النرتوجينية، ما ي�ساعد على تراكم  االأ�سمدة  كبرية من 
رائحتها  اإىل  االنتباه  يجب  الفراولة،  ثمار  �سراء  عند  وي�سيف،  الثمار". 
الفراولة  لثمار  املميز  الطبيعي  ال��ل��ون  وج��ود  ع��دم  "اإن  وي��ق��ول،  ولونها. 
)باهتة اللون( وكرب حجمها، وعدم االإح�سا�ض برائحتها املميزة، قد ت�سري 

ب�سورة غري مبا�سرة اإىل وجود النرتات".
وي�سيف، "الفراولة املزروعة يف اأماكن مك�سوفة ويف ظروف �سحيحة، يكون 
�سكلها خمتلفا ولونها �ساطعا ولها رائحة مميزة، وهي �سحية وال ت�سكل اأي 
بالفراولة  الت�سمم  اأن حاالت  اإىل  وي�سري اخلبري،  ال�سحة".  على  خطورة 
ن��ادرة، الأن النا�ض ال تاأكل منها كميات كبرية عادة )100-150 غراما( 

لذلك ميكن ا�ستبعاد التاأثري ال�سلبي للنرتات يف اجل�سم.
ويقول، "نادرا ما ت�سبب الفراولة الت�سمم. الأننا ال ناأكلها بالكيلوغرامات. 
بتناولها،  باالإفراط  اأن�سح  ولكن مع ذلك هناك خماطر معينة. لذلك ال 
حيث يكفي تناول يف املرة الواحدة ما ال يزيد عن 100-150 غراما منها، 
ال�ستبعاد اأي تاأثري �سلبي للنرتات يف اجل�سم، وهذه الكمية تكفي للح�سول 

على الفيتامينات والعنا�سر املعدنية ال�سرورية".

ال�ضم�ص؟ حرارة  درجة  تبلغ  • كم 
تقريًبا. مئوية  درجة  مليون   15

االأر�ص؟ فيه  اهلل  خلق  يوم  • كم 
اأيام.  6

بالعامل؟ خليج  اأكر  • ما 
خليج املك�سيك.

اأوروبا؟ اأنهار  اأطول  • ما 
الدانوب.

التلفيزيون؟ عرفت  بلد  اأول  هي  • ما 
الواليات املتحدة.

مت�ساويان. و�ساعدك  قدمك  طول  اأن  تعلم  • هل 
فقط. اإ�سم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 

االأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�سار  اأن  تعلم  • هل 
نائماً. عمره  من  عاماً   25 يق�سي  العادي  • ال�سخ�ض 

اأفريقيا. قارة  يف  اآخر  حيوان  اأي  من  اأكر  الب�سر  يقتل  النهر  فر�ض  اأن  تعلم  • هل 
ج�سمه. حرارة  درجة  لتنظيم  اآذانه  ي�ستخدم  • الفيل 

العامل. يف  االأ�سغر  هو  ال�سمايل  املتجمد  املحيط  اأن  تعلم  • هل 
واالإكتئاب. القلق  هي  �سيوعاً  االأكر  النف�سية  االأمرا�ض  اأن  تعلم  • هل 
املحفز(. االإ�سعاع  باإنبعاث  ال�سوء  )ت�سخيم  تعني  ليزر  اأن  تعلم  • هل 

بها. تعي�ض  التي  الربك  خارج  تنمو  اأن  ميكنها  ال  التما�سيح  اأن  تعلم  • هل 
كاالأنبوب. الداخل  من  جوفاء  الرنة  حيوان  • �سعرة 

يوم. كل  نف�ض   23،000 ب�  مايقدر  تتنف�ض  اأنك  تعلم  • هل 
اأبداً. يتاآكل  ال  الذهب  اأن  تعلم  • هل 

البنف�سجية. فوق  االأ�سعة  حتت  متوهج  بلون  تظهر  العقارب  اأن  تعلم  • هل 
.9% بن�سبة  حجمه  يزداد  فاإنه  املاء  يتجمد  عندما  اأنه  تعلم  • هل 

ال�سباح. يف  ي�ستيقظ  عندما  يتمدد  النمل  اأن  تعلم  • هل 
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االأفوكادو 
ت��ع��د ف��اك��ه��ة االأف�����وك�����ادو م���ن هبات 
الطبيعة اإىل �سحتك وجمالك، فهي 
اإىل  الفيتامينات  من  بالكثري  غنية 
جانب م�سادات االأك�سدة، كما ت�ساعد 
باأمرا�ض  االإ���س��اب��ة  م��ن  يف احل��م��اي��ة 
العط�ض  حت��ارب  وال�����س��رط��ان،  القلب 

وهي مفيدة جدا يف خ�سارة الوزن.
باملواد  االأف��وك��ادو  ن��واة  تتمتع  كذلك 
امل�سادة لالك�سدة، كما انها تقلل من 

ح�سول االلتهابات يف اجل�سم.
وملن يعانون من م�ساكل يف املعدة كاال�سهال، عليكم بتناول نواة االفوكادو 
منع  يف  مفيدة  فانها  كذلك  امل�سكلة.  ه��ذه  م��ن  التخل�ض  يف  فعالة  كونها 

وتقليل القرحة يف املعدة واحلد من م�ساكل اجلهاز اله�سمي.
ومبا انها تقلل من حدوث االلتهابات يف اجل�سم، فانها بالتايل حتارب ت�سكل 
او ن�سوء االورام يف اجل�سم، وهي قوية اي�سا يف حماربة اخلاليا املتطرفة يف 

اجل�سم ما يعني املحافظة عبى ن�سارة و�سباب اجل�سم.
وال يخفى على احد ان اف�سل املا�سكات امل�ستخدمة ل�سد وترطيب الب�سرة 

وحماربة اثار ال�سيخوخة هي تلك املحتوية على االفوكادو.
من  وال��وق��اي��ة  اجل�سم  مناعة  تعزيز  يف  ك��ب��رية  فعالية  االف���وك���ادو  ل��ب��ذور 
اال�سابة بامرا�ض العظام، وملن يرغبون باالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا 

يف الدم نن�سحكم بتناول نواة االفوكادو.
ث��م و�سعها يف كي�ض  االف��وك��ادو وطحنها  داخ���ل حبة  م��ن  ال��ن��واة  ن��زع  يتم 
بال�ستيكي وتك�سريها، ليتم بعدها خلطها يف اخلالط وا�ستخدامها كبودرة 

على االطباق ويف كافة الوجبات.

مل يكن هذا ال�سباح يف املدر�سة �سباحاً عادياً بالن�سبة للجميع، فقد ان�سم اإىل هيئة التدري�ض مدر�ض جديد للغة 
العربية والدين، ال عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�ض وا�سمه فريد ق�سرياً جداً، نعم كان 
ممتالأً بع�ض ال�سيء مع ق�سره ال�سديد فهو ال يتعدى 110 �سم واذا كانت هيئة التدري�ض قد تقبلته الأنهم انا�ض 
كبار يفهمون انه ال حيلة له يف ذلك اال ان التالميذ مل ي�سكتوا فدار الهم�ض والغمز وال�سحك والتلميحات الغريبة 
بينهم وكان مو�سوع ال�ساعه.  ا�سبح اال�ستاذ فريد م�سئواًل عن تدري�ض اللغه العربية لل�سفوف االأوىل ثانوي وعانى 
كثرياً يف اليومني االأولني لدخوله تلك املدر�سة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�ستجمع �ستات نف�سه وثقته واي�ساً 
الق�سري ان مي�سك بزمام  ا�ستطاع ذلك  التالميذ على احرتامه و�سبحان اهلل فقد  قوته املحدودة وقرر ان يرغم 
االمور .. كيف، احكي لكم .. دخل ال�سيد فريد اإىل ال�سف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�سفحة و�ساأل 
من منكم قام بتح�سري ذلك الدر�ض فلم يجد اجابه بل هم�سات و�سخرية .. ح�سناً من منكم يحفظ تلك االأية التى 
�ساأ�سامح  اليوم  الطويلة وهو يقول  بع�ساه  ال�سيد فريد يده  .. ح�سناً ال جميب، رفع  نعم اهلل تعاىل  تتحدث عن 
ولكن لن ا�سامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�سا ب�سئ من االن�سباط ف�سكت اجلميع فاأ�ستدرك يقول االأن لنقراأ االأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �سوته بالب�سملة وبداأ يف تالوة االأية الكرمية .. �سبحان من اخرج 
هذا ال�سوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�سد ال�سغري و�سبحان من انزل على روؤو�ض التالميذ هدوء 
و�سكينة فاأعتدل اجلميع ين�ستون خا�سعني لتالوة ا�ستاذهم وعندما ختم االأية كانوا مازالوا من�ستني فاأ�سرع وبداأ 
يف �سرح االأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على االن�سات بل انه كلما �سكت طالبوه 
بالزيادة وبداأت االأ�سئلة تنهال عليه .. ومع اخر �سوؤال رن جر�ض احل�سة فاأ�ستنكروا ذلك اجلر�ض وغ�سب بع�سهم .. 
اختتم ح�سته واطلق �سالمه عليهم وان�سرف وهم يف قمة ال�سعادة، وانطلقوا يف الف�سحة يحكون عن االأ�ستاذ فريد، 
يف �سباح اليوم التايل كان لالأ�ستاذ فريد �سعبية غريبة يف املدر�سة حتى للذين مل يح�سروا له در�ساً ويف االأذاعه 
بع�ض  بع�سهم  عيون  يف  وت��رك  فاأبدع  بعقريته  فريد  االأ�ستاذ  اطلقها  البينات  اهلل  بكلمات  البداية  كانت  املدر�سية 
املدر�سة ب�سخ�سيته  الرابحة يف  الورقة  القلوب حب من نوع غريب فاأ�سبح يف �ساعات قليلة هو  الدموع وترك يف 

اجلذابة وا�سلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه وال عجب يف انه بعد ذلك كان ي�سري وهو يح�ض باأنه عمالق. 

عار�ضة اأزياء تقدم ت�ضميًما للعالمة التجارية الكولومبية Faride Ramos خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف بوغوتا - ا ف ب

اأن  "ل�سرت" ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ل��م��اء  ا�ستو�سح 
من  – 19" اأق���ل  "كوفيد  م��ن  مت��ام��ا  يتعافني  ال��ن�����س��اء 

الرجال بن�سبة 33%.
 The Lancet وقد ن�سروا درا�سة بهذا ال�ساأن يف جملة

الطبية. العلمية   Respiratory Medicine
قدمها  بيانات  بتحليل  الربيطانيون  االأخ�سائيون  وق��ام 
2320 �سخ�سا قد خ�سعوا للعالج من "كوفيد – 19" 
يف م�ست�سفيات خمتلفة. ومت تقييم حالتهم فور خروجهم 
واحد.  ع��ام  وبعد  اأ�سهر   5 م��رور  بعد  ثم  امل�ست�سفى،  من 
واأظهرت الدرا�سة اأن  ربع املتعافني من "كوفيد – 19" 

تقريبا عادت حالتهم بعد ن�سف العام اإىل ما قبل االإ�سابة 
ال��ت��اج��ي. وازداد ع��دد ه���وؤالء بعد م���رور عام  ب��ال��ف��ريو���ض 
التام  ال�سفاء  احتمال  اأن  وات�سح   .28.9% اإىل  واح��د 
كما  بالرجال.  مقارنة   ،33% بن�سبة  اأق��ل  الن�ساء   لدى 
الذين  امل��ر���س��ى  ل��دى  �سعفا  ال��ت��ام  ال�سفاء  اح��ت��م��ال  يقل 
التنف�ض  لعملية  الذين خ�سعوا  اأما  ال�سمنة.  يعانون من 
 .58% اال�سطناعي فيقل احتمال �سفائهم التام بن�سبة 
 " ب��اأن  مفاده  ا�ستنتاج  اإىل  الربيطانيون  العلماء  وتو�سل 
االأمد  طويل  ج��دي��دا  مر�سا  ُي�سبح  – 19" ق��د  كوفيد 

دون اأن يخ�سع املر�سى للعالج الطويل الفعال.

علماء: الن�شاء يتعافني متاما من 
كوفيد اأقل من الرجال


