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هل ينتقل كورونا عرب الطعام؟
قال خبري �لتغذية �الأملاين برنهارد بورديك �إنه ال يوجد دليل علمي 
حتى �الآن على �إمكانية �إ�شابة �الأ�شخا�س بفريو�س كورونا من خالل 

تناول �الأطعمة �أو مل�س �الأطعمة �مللوثة.
ف�شتفالن  نوردر�ين  بوالية  �مل�شتهلك  و�أ�شاف �خلبري مبركز حماية 
م�شتبعد�  ي��ز�ل  ال  �الأ�شطح  طريق  ع��ن  �ل��ع��دوى  �نتقال  �أن  �الأمل��ان��ي��ة 

للغاية؛ نظر� الأن �لفريو�شات ال ت�شتقر كثري� يف �لبيئة �ملحيطة.
تكون  �أن  يجب  ولكن  نيئة،  �للحوم  ت��ن��اول  يجوز  ال  �أ�شا�شي  وب�شكل 
�ختيار  عند  و�الإر���ش��اد�ت  �لن�شائح  بع�س  يلي  وفيما  جيد�،  مطهوة 
�للحوم: ميكن للمرء �لتعرف على �للحوم �جليدة من خالل ر�ئحتها 
�للحوم  يختارون  �لذين  لالأ�شخا�س،  وبالن�شبة  ولونها،  و�شطحها 

�لع�شوية، فاإنهم يدعمون بذلك �شيا�شة �لرفق باحليو�ن.
يجب نقل �للحوم �لنيئة وتخزينها وهي يف حالة باردة، ومن �الأف�شل 
�أكيا�س تربيد  4 درجات مئوية، وهناك  �أال تزيد درجة �حلر�رة على 
لالأمر��س  �مل�شببة  للجر�ثيم  ميكن  وعندئذ  �للحوم،  لنقل  منا�شبة 
و�ملوجودة على �شطح �للحوم �أن تتكاثر ببطء فقط، على �لعك�س من 
�الأجو�ء، �لتي ت�شود فيها درجة حر�رة ما بني 10 و65 درجة مئوية 
فاإن �لبكترييا تتكاثر ب�شرعة، وخا�شة �لبكترييا، �لتي ت�شبب عدوى 

غذ�ئية مثل �أمر��س �الإ�شهال.

علماء يح�سمون اجلدل حول العالقة بني كورونا وفيتامني »د«
ح�شم علماء وخرب�ء �شحة يف بريطانيا �جلدل حول قدرة �لفيتامني 

�مل�شتجد. كورونا  بفريو�س  �الإ�شابة  فر�س  تقليل  "د" على 
و�أعلن �ملعهد �لوطني لل�شحة وجودة �لرعاية يف بريطانيا، �أنه وعقب 
يدعم  دليل  �أي  �إىل  �لتو�شل  يتم  مل  طبية،  در����ش��ات  خم�س  تدقيق 
"كوفيد- "د" للوقاية من  فيتامني  تناول  بفائدة  �لقائلة  �لفر�شية 

�ملبادئ  مدير  عن  غارديان" �لربيطانية  "ذ�  �شحيفة  ونقلت   ."19
�أن هناك فو�ئد  "يف حني  �ملعهد، بول كري�شب، قوله:  �لتوجيهية يف 
�شحية مرتبطة بفيتامني )د(، فاإننا مل نتو�شل الأدلة كافية للقول 
باأن هذ� �ملكمل ذو جدوى للعالج �أو �لوقاية من كوفيد19-"، م�شيفا 
�أدلة  �أي  باأن �لبحث يف �ملو�شوع م�شتمر، و�أن �ملعهد ير�قب عن كثب 

جديدة قد تظهر حول هذ� �ملو�شوع.
�لتغذية،  حول  �ال�شت�شارية  �لعلمية  �للجنة  �أعلنت  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
تو�شلها ال�شتنتاجات مماثلة لتلك �لتي �أكدها �ملعهد �لوطني لل�شحة 
بتناول  للتو�شية  �الأدل����ة  كفاية  ع��دم  �إىل  م�شرية  �ل��رع��اي��ة،  وج���ودة 

فيتامني "د" للوقاية من �لتهابات �جلهاز �لتنف�شي �حلادة.
تقييمها  ف���اإن  �ل��رع��اي��ة،  وج����ودة  لل�شحة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ع��ه��د  وبح�شب 
حول  �الأدل���ة  �شعف  �إىل  �أ���ش��ار  فيها،  �لتدقيق  �أع���ادت  �لتي  للد�ر�شات 
تاأخذ  مل  حيث  ك��ورون��ا،  وب���اء  �شد  �مل��ع��رك��ة  "د" يف  فيتامني  �أه��م��ي��ة 
بعني �العتبار عو�مل �أخرى مهمة مثل موؤ�شر كتلة �جل�شم و�لو�شع 
�القت�شادي و�الجتماعي للعينات �الإح�شائية، ف�شال عن عدم مر�عاة 
�ل��ذي خ�شعو�  �الأف����ر�د  م��ن  ع��دد  ل��دى  �ل�شعيفة  �ل�شحية  �حل���االت 

لالختبار�ت بتلك �الأبحاث.

حرارة ال�سيف تهددك مب�ساكل الدورة الدموية
حذرت غرفة �ل�شيادلة بوالية هي�شن �الأملانية من �أن حر�رة �ل�شيف 
�ل�شديدة تهدد مب�شاكل �لدورة �لدموية، مو�شحة �أن درجات �حلر�رة 
�لعالية توؤدي �إىل تو�شيع �الأوعية �لدموية بغر�س ت�شريف �حلر�رة 
ب�����ش��ورة �أف�����ش��ل، م��ا ي��وؤث��ر بال�شلب ع��ل��ى �ل����دورة �ل��دم��وي��ة وم���ن ثم 

ينخف�س �شغط �لدم.
وت��ت��م��ث��ل �ل��ع��و�ق��ب �مل��رت��ب��ة ع��ل��ى �ن��خ��ف��ا���س �شغط �ل���دم يف �ل���دو�ر 

و�ل�شد�ع و�ل�شعور باالإعياء و�الإ�شابة باالإغماء و�ل�شربة �حلر�رية.
وميكن مو�جهة هذه �ملتاعب على نحو فعال و�شريع من خالل و�شع 
خرقة باردة على جانب �لرقبة، حيث يعمل ذلك على تن�شيط �لدورة 
�لدموية، ومن ثم �رتفاع �شغط �لدم جمدد�ً. كما ميكن �أي�شا تناول 

وجبة خفيفة مملحة وجعل �ل�شيقان يف و�شع مرتفع.
ب�شرب  �لغرفة  تن�شح  �ل�شيف  يف  �لدموية  �ل��دورة  م�شاكل  ولتجنب 
من  �أن��ه  �إىل  م�شرية  يومياً،  ل��ر   1.5 ع��ن  يقل  ال  مبعدل  �ل�شو�ئل 
غري  و�ل�شاي  �ملخففة  و�لع�شائر  �مل��اء  �شرب  �لغر�س  لهذ�  �الأف�شل 

�ملحلى بال�شكر.
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ن�سائح ذهبية لل�سفر 
بال�سيارة دون م�ساكل �سحية

�ل�شفر  �أث��ن��اء  �شحية  م�شاكل  �الأط��ف��ال،  خا�شة  �الأ�شخا�س،  بع�س  يو�جه 
بال�شيارة كالغثيان، وهو ما قد يحول دون �ال�شتمتاع بالرحلة.

"�أوروبا" بع�س �لن�شائح �لذهبية  �ل�شيار�ت  وفيما يلي يقدم خرب�ء نادي 
لتفادي �مل�شاكل �ل�شحية و�ال�شتمتاع بالرحلة بدون منغ�شات.

- ت�شاعد �ملالب�س �ملنا�شبة و�ملريحة على �لتاأقلم مع درجات �حلر�رة �لعالية 
�لروتني  تغيري  �لرحلة مبا�شرة عدم  بد�ية  �ملهم قبل  �أف�شل. ومن  ب�شكل 
كان  �إذ�  �ل�شيارة  يف  �ل��ن��وم  ميكنهم  كما  �الإم��ك��ان،  بقدر  لالأطفال  �ليومي 

�ل�شفر يف �ل�شباح �لباكر.
- يجب �أن يتم تناول �لوجبة، �لتي ت�شبق �ل�شفر ب�شكل معتدل بحيث ال يتم 
�الإكثار من �لطعام فيها وال حتى يتم تقليله، كما ميكن ��شطحاب وجبات 

خفيفة من �خل�شرو�ت و�لفو�كه �أثناء �لرحلة.
- َمن يعانون من دو�ر �ل�شفر، ميكنهم تركيز نظرهم بعيد�ً على نقط ثابتة 

�أكرث، و�شرب ما يكفي من �ملاء �أو حتى من �ل�شاي.
- للخروج من �مللل �أثناء �ل�شفر ميكن �ال�شتعانة بكتب �أو ب�شماع �لر�ديو �أو 
�ملقاطع �ملو�شيقية، مع �حلر�س باأال تكون درجة تربيد مكيف �لهو�ء عالية 
بحيث يزيد �لفارق عن �جلو �خلارجي الأكرث من 6 درج��ات؛ فقد ي�شبب 
هذ� م�شاكل يف �لدورة �لدموية بعد �خلروج من �ل�شيارة وعدم توجيه تيار 

�ملكيف مبا�شرة على �جل�شم، لعدم �الإ�شابة بنزالت �لربد.

اختبار �سريع ورخي�ص 
لت�سخي�ص كورونا يف دقيقتني

فنلند�  يف  للتكنولوجيا  �شركتان  ط��ورت 
من��وذج��اً ج��دي��د�ً م��ن �الخ��ت��ب��ار �ل�شريع 
باالعتماد  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  لت�شخي�س 
دقيقتني  خ���الل  �ل�شخ�س  �شهيق  ع��ل��ى 
فقط، ومقابل �ثنني يورو، ح�شب و�شائل 
�إعالم حملية. و�أو�شحت �ل�شركة �الأوىل 
يف بيان �أن �ختبار�ت فاعلية �جلهاز بد�أت 
يف ي��ون��ي��و )ح���زي���ر�ن( �جل����اري، مبر�كز 
وكاز�خ�شتان،  ه��ل�����ش��ي��ن��ك��ي،  يف  ���ش��ح��ي��ة 
وتو�شعت بعد ذلك يف هولند�، و�لواليات 
�ملتحدة. وقال �لبيان: "�إذ� ثبتت فعاليته، 
فاإن هذ� �الختبار �شيكون �الأ�شرع، ورمبا 

�الأرخ�س يف �لعامل". 
�شهيق  على  باالعتماد  �الختبار  ويجرى 
ثانية   30 مل�����دة  م������ر�ت   4 �ل�����ش��خ�����س 
�أجهزة  ف��ي��ه  ت��ر���ش��د  �ل����ذي  يف �جل���ه���از، 
�ملكونات  وتقي�س  �لدقيقة،  �ال�شت�شعار 

�لع�شوية �لطائرة يف �لهو�ء �خلارج.
ومب��ج��رد �إر����ش���ال ع��ي��ن��ة �ل���ه���و�ء، ير�شل 
�شحابي،  خ����ادم  �إىل  �ل��ب��ي��ان��ات  �جل���ه���از 
با�شتخد�م  �ل��ث��ان��ي��ة   �ل�����ش��رك��ة  ل��ت��ح��ل��ل��ه 
�ملعلومات  و�إع����ادة  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 

�مل�شتخل�شة �إىل �جلهاز يف دقيقتني.

اال�ستحمام باملاء البارد.. 
يعزز �سحتك العقلية والبدنية �ص 23

ال ت�سلق البي�ص بعد اإخراجه 
من الثالجة مبا�سرة لهذا ال�سبب

تناوله  على  �حلر�س  يجب  لذ�  ور�ئ��ع،  للغاية  مغٍذ  �مل�شلوق  �لبي�س 
وجبًة خفيفًة �شحيًة �أو جزًء� من وجبة متو�زنة، كونه يحتوي على 

�لربوتينات و�ملعادن و�لفيتامينات �ملهمة جل�شم �الإن�شان.
ف�شال عن �أن تناول �لبي�س �مل�شلوق، ي�شاعد على �ل�شعور باالمتالء 
لفر�ت طويلة، ويقلل من مقد�ر �لطعام �لذي نتناوله �أثناء �ليوم، 

وبالتايل ي�شاعد على عدم زيادة �لوزن .
وجرت �لعادة لدى كثريين ب�شلق �لبي�س بعد �إخر�جه من �لثالجة 

مبا�شرة، فهل تعرف �أن هذ� �ل�شلوك يعد خطاأ؟
�شلق  منع  ور�ء  �ل�شبب  يرجع  "thekitchn"؛  موقع  وبح�شب 
�إىل  ي��وؤدي  ذلك  �أن  �إىل  مبا�شرة،  �لثالجة  �إخر�جه من  بعد  �لبي�س 
ت�شقق ق�شر �لبي�س �أثناء �ل�شلق، وخا�شة عند و�شعه يف �ملاء �ل�شاخن 
غليه  بدء  قبل  �لثالجة  من  �إخر�جه  �الأف�شل  من  لذلك  �ملغلي؛  �أو 
ملدة ال تقل عن 10 دقائق، ما ي�شاعد على جعل �لبي�س يف �الإناء �أقل 

�شدمة ومينع ت�شقق �لق�شرة ب�شهولة.

�لوزن: وفقد�ن  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  حرق   .1
ي��زي��د �مل�����ش��ي م���ن م��ع��دل ���ش��رب��ات �ل��ق��ل��ب، م���ا ي�����وؤدي �إىل 
مثل  متاما  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  وح��رق  �لطاقة  ��شتهالك 
�الأ�شكال �الأخرى من �لن�شاط �لبدين كاجلري �أو �ل�شباحة 
�أو ركوب �لدر�جات. ويعتمد عدد �ل�شعر�ت �حلر�رية �لتي 

حترقها على �شرعة �مل�شي و�ملدة و�لوزن.
�أحرقو�  �مل�شاركني  �أن   2020 عام  �أجريت  در��شة  ووج��دت 
م�شافة 1600  قطع  بعد  �ملتو�شط  يف  حر�رية  �شعرة   89
 113 م��ن  تقريبا   20% بن�شبة  �أق���ل  ذل���ك  وك���ان  م���ر. 
���ش��ع��ر�ت ح���ر�ري���ة �أح��رق��ه��ا ع���دد م��ن �مل�����ش��ارك��ني �الآخرين 

باجلري يف �مل�شافة نف�شها .
وعرب نتائج ت�شع در��شات خمتلفة للم�شي يف مر�جعة تعود 
لعام 2008، فقد �مل�شاركون ما معدله 0.05 كغ �أ�شبوعيا 
نتيجة ل��زي��ادة ع���دد خ��ط��و�ت��ه��م مب��ا ي����ر�وح ب��ني 1827 
ُيرجم  ذل��ك  ف���اإن  ع���ام،  وب�شكل   . يوميا  خ��ط��وة  و4556 
�إىل فقد�ن �لوزن بحو�يل 2.5 كغ �شنويا يف �ملتو�شط عرب 

جميع �لدر��شات.

�لطاقة: م�شتويات  زيادة   .2
�أن  �ل��دم ح��ول �جل�شم بحيث ميكن  �مل�شي من تدفق  يزيد 
ي�شل �ملزيد من �لدم �لذي يحتوي على �الأك�شجني و�ملو�د 
�ملغذية للوقود �إىل �لع�شالت �لكبرية يف �ل�شاقني وكذلك 

�لدماغ. وهذ� ما يجعلك ت�شعر بالن�شاط.
�أخ���رى من  و�أن��و�ع��ا  �مل�شي  �أن  ذل���ك، ثبت  �إىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
�ملوجود  �ل��ربوت��ني  ن��وع  كمية  من  تزيد  �لبدنية  �لتمارين 
من  �مل�شتقة  �لع�شبية  �لتغذية  عامل  وي�شمى  �ل��دم��اغ،  يف 
�لدماغ )BDNF(، �مل�شوؤول عن مدى تفكريك وتعلمك 

وحفظك من بني وظائف �أخرى يف �لدماغ.
ووجدت در��شة �أجريت عام 2008 �أن �لبالغني �مل�شتقرين 
�شابقا �أفادو� باأنهم ي�شعرون بحيوية �أكرب و�أقل �إرهاقا بعد 
�إىل  �ملنخف�شة  �لهو�ئية  �لتمارين  من  فقط  دقيقة   20
�الأ�شبوع  �أي��ام يف  مل��دة ثالثة  �مل�شي،  ذل��ك  �ملتو�شطة، مبا يف 

على مدى �شتة �أ�شابيع.

3. تعزيز جهاز �ملناعة:
من  حمايتك  يف  و�ملنتظم  �ل�شريع  �مل�شي  ي�شاعد  �أن  ميكن 
�الإ�شابة بالربد �أو �الإنفلونز� �أو �الأمر��س �الأخرى �ملتعلقة 

باملناعة.
كمية  م��ن  تزيد  �مل�شي  مثل  �لبدنية  �لتمارين  الأن  وذل��ك 
خ��الي��ا �ل����دم �ل��ب��ي�����ش��اء �مل��ت��د�ول��ة يف �ل����دم. وحت����ارب هذه 
�خل��الي��ا �ل��ع��دوى و�الأم���ر�����س �الأخ����رى ك��ج��زء م��ن جهاز 

�ملناعة يف �جل�شم.
و�أظهرت در��شة �أجريت عام 2013 على 800 �شاب على 
�لبي�شاء ز�د ب�شكل  �أن عدد خاليا �لدم  مدى �شت �شنو�ت، 

ملحوظ بعد خم�س دقائق فقط من �لتمرين.
�مل��ر���س �لتي  �أي����ام  �أي�����ش��ا بانخفا�س ع���دد  �مل�����ش��ي  وي��رت��ب��ط 

�أ�شيب  �إذ�  ح���دة  �أق����ل  �الأع���ر�����س  وت��ك��ون  ت�شتغرقها. 
�ل�شخ�س باملر�س.

�الأمل: تخفيف   .4
�مل�شي يف تخفيف �الأمل من ت�شلب  �أن ي�شاعد  ميكن 
�جل�����ش��م ع���ن ط��ري��ق ت��دف��ئ��ة �ل��ع�����ش��الت، م���ا ي�شهل 

�حلركة.
م��ا ي�شهل على  �الأن�����ش��ج��ة  وت��رف��ع للحركة درج���ة ح���ر�رة 

�لع�شالت �لتمدد مع زيادة درجة �حلر�رة، وبالتايل تتحرك 
�لع�شالت ب�شهولة �أكرب.

م�شتويات  م��ن  �مل�شي  يزيد  �أن  ميكن  ذل��ك،  �إىل  باالإ�شافة 
�أنو�ع معينة من �ملو�د �لكيميائية يف �لدماغ، �ملعروفة علميا 
�لع�شبي  �جلهاز  ت�شاعد  و�لتي  �لع�شبية،  �لناقالت  با�شم 
نوعا من  ذل��ك  ي�شمل  �أن  فعال. وميكن  ب�شكل  �لعمل  على 

�لنو�قل �لع�شبية �لتي تقلل �الأمل.
بامل�شي غالبا لتخفيف �الأمل وتقليل  ُين�شح  �ل�شبب،  ولهذ� 
�لع�شالت  �آالم  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ش��ى  �الإع���اق���ة يف 
�لعظام  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  �ل�����ذي  �الأمل  �أي  �مل���زم���ن���ة،  و�ل���ع���ظ���ام 
�أ�شفل  �آالم  و�لع�شالت و�الأربطة و�الأوتار و�الأع�شاب، مثل 

�لظهر.
�أن �ملر�شى �لذين دخلو� �مل�شت�شفى  �أدلة على  �أي�شا  وهناك 
يعانون من �آالم ع�شلية هيكلية مزمنة يف �لعمود �لفقري 

�أو �الأطر�ف �أبلغو� عن �أمل �أقل كلما م�شو� �أكرث.

�لقلب: �شحة  حت�شني   .5
و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س  �الإ�شابة  خطر  �مل�شي  يخف�س 
�لدموية، وهذ� ي�شمل �أي حادث يت�شبب يف تلف �لقلب، مثل 

�لنوبة �لقلبية، بن�شبة 31%.
2 ميل  تبلغ نحو  وك��ان هذ� و��شحا حتى بوترية معتدلة 
يف  و�ح��د  ميل  ع��ن  قليال  تزيد  م�شافات  وعلى  �ل�شاعة  يف 
كامل  يف  ميل   5.5 �أو  �الأ�شبوع،  �أي��ام يف  �ليوم ملدة خم�شة 

�الأ�شبوع.
�أطول و�أ�شرع، ز�دت فو�ئد قلبك  ولكن كلما م�شيت لفرة 
�أكرث  على   2017 ع��ام  �أجريت  در��شة  ووج��دت  وحمايته. 
من 50 �ألف بالغ يف �ململكة �ملتحدة، �أن �الأ�شخا�س �لذين 
 10 �إىل  خم�س  ب��ني  ���ش��ري��ع  �أو  متو�شط  مب��ع��دل  مي�����ش��ون 
%24 للموت من  بن�شبة  �أقل عر�شة  �الأ�شبوع،  �شاعات يف 

�أمر��س �لقلب. مقارنة بامل�شي �لبطيء.

وحت�شني �ملز�ج وحماربة �الكتئاب: �ل�شغط  تخفيف   .6
ميكن �أن ت�شاعدك �لتمارين �لهو�ئية مبا يف ذلك �مل�شي، على 

�ل�شعور باال�شرخاء وتقليل �لتوتر وحماربة �الكتئاب.
معنوياتنا  برفع  �لهو�ئية  �لتمارين  قيام  �شبب  �أن  ويبدو 
�الإجهاد  هرمونات  م�شتويات  تقليل  على  بقدرتها  مرتبط 
لدر��شة  وفقا  و�لكورتيزول،  �الأدري��ن��ال��ني  مثل  �لطبيعية، 

ن�شرت عام 2015.

 30 2005 ، فاإن �مل�شي ملدة  �أما وفقا لدر��شة ن�شرت عام 
دقيقة فقط يكفي لرفع مز�ج �شخ�س يعاين من ��شطر�ب 

�كتئابي كبري.
2019 ون�����ش��رت يف �ملجلة  �أج���ري���ت ع���ام  ووج����دت در�����ش���ة 
 )ADAA( لر�شمية جلمعية �لقلق و�الكتئاب �الأمريكية�
�أن ثالث �شاعات من �لتمارين يف �الأ�شبوع، بغ�س �لنظر عن 
�الأ�شخا�س  ل��دى  �الكتئاب  خطر  م��ن  قللت  �لن�شاط،  ن��وع 

�لذين عانو� بالفعل من �ل�شعور باالكتئاب.

�لعمر �ملتوقع: متو�شط  متديد   .7
�لعمر  �أو  �ل���وف���اة،  خ��ط��ر  بانخفا�س  �أي�����ش��ا  �مل�����ش��ي  ي��رت��ب��ط 
�أ���ش��رع، ز�د  �ملتوقع �الأط���ول. وكلما طالت م��دة �مل�شي وك��ان 

�لعمر �ملتوقع.
م�شارك  �أل��ف   28 نحو   2011 يف  ن�شرت  در����ش��ة  و�تبعت 
تر�وح �أعمارهم بني 40 و 79 عاما ملدة 13 عاما ووجدت 
�أن �مل�شاركني �لذين مي�شون الأكرث من �شاعة و�حدة يف �ليوم 
لديهم متو�شط عمر �أطول من �مل�شاركني �لذين م�شو� ملدة 

تقل عن �شاعة و�حدة يف �ليوم.

�سيف يك�سف عن دليله 
الختيار البطاط�ص املنا�سبة 
ق����ّدم ���ش��ي��ف �أ����ش���ر�يل ���ش��ه��ري دلياًل 
�ملنا�شبة  �لبطاط�س  الختيار  ب�شيطاً 
لكل و�شفة طعام. ومع وجود �لعديد 
من �خليار�ت، يقول جوك زونفريللو 
�ملنازل  رب����ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ب  م��ن  �إن 
�الأف�شل  �لبطاط�س  نوعية  معرفة 
�ل����ذي  �ل����وق����ت  ل���ك���ل و�����ش����ف����ة. ويف 
بتق�شري  �مل���ن���ازل  رب���ات  معظم  ت��ق��وم 
�أن جوك  �إال  �لبطاط�س قبل طهيها، 
�أن معظم  �آخ��ر، حيث يعقتد  ر�أي  له 
�لفائدة �لغذ�ئية و�لنكهة تذهب مع 
�لق�شور، ولكن يجب غ�شل �لبطاط�س 
ج���ي���د�ً ق��ب��ل ط��ه��ي��ه��ا ل��ل��ت��خ��ل�����س من 
�الأو�شاخ و�جلر�ثيم، بح�شب �شحيفة 
جوك  يقول  �لربيطانية.  ميل  ديلي 
�إن من �ل�شهل �لتعرف على بطاط�س 
بنقاط  م���غ���ط���اة  الأن����ه����ا  ك��ي�����ش��ري��ل 
وتكون  �خل��ارج  من  فريدة  �أرجو�نية 
بي�شاء من �لد�خل، وهي �لبطاط�س 
�ملظهر،  ب��ه��ذ�  �ل�����ش��وق  يف  �ل��وح��ي��دة 
و�أ�شاف  ل��ل��ت��ح��م��ي�����س.  ر�ئ���ع���ة  وه����ي 
�ل�شيف �أن بطاط�س كي�شريل ميكن 
حتمي�شها يف �لفرن �إىل حد �لكمال، 
الأنها حتتوي على كمية �شغرية من 
�لبطاط�س  ب��اأن��و�ع  م��ق��ارن��ة  �ل�شمع، 
�الأخ�������رى، وه�����ذ� م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا جتف 
وي�شرح  مقرم�شة.  وت�شبح  ب�شرعة 
ج������وك ط���ري���ق���ت���ه ل���ت���ح�������ش���ري ه���ذه 
بغليها  �أقوم  بالن�شبة يل،  �لبطاط�س 
�أواًل، ثم �أ�شعها يف م�شفاة قبل نقلها 
زيت  بع�س  م��ع  ���ش��اخ��ن��ة  م��ق��الة  �إىل 
�لفول  زي���ت  ب��ع�����س  �أو  �ل��ع��ن��ب  ب����ذور 

�ل�شود�ين و�أقوم بتحمي�شها".

ت�سعري عقار كورونا الواعد.. 
وتوقعات بارتفاع الطلب

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة غ��ي��ل��ي��اد ���ش��اي��ن�����ش��ز، �أن 
�مل�شاد  رمي��دي�����ش��ي��ف��ري  ع���ق���ار  ���ش��ع��ر 
وتقرر  ت��ن��ت��ج��ه  �ل�����ذي  ل��ل��ف��ريو���ش��ات، 
����ش��ت��خ��د�م��ه ك���ع���الج مل���ر����س ك��وف��ي��د-

2340 دوالر� للمري�س  19، �شيبلغ 
�لو�حد يف �لدول �الأكرث ثر�ء وو�فقت 
�إمد�د�تها منه تقريبا  �إر�شال كل  على 
�ل�شهور  خ����الل  �مل���ت���ح���دة  ل���ل���والي���ات 
�مل��ق��ب��ل��ة. وي��ق��ل ه���ذ� �ل�شعر  �ل��ث��الث��ة 
ب�����ش��ك��ل ط��ف��ي��ف ع���ن �ل���ن���ط���اق، �ل���ذي 
2520 و2800 دوالر،  ي��ر�وح بني 
معهد  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �قرحه  �لذي 
�ملر�جعة �ل�شريرية و�القت�شادية، وهو 
�الأدوية،  �أ�شعار  تبحث  �أمريكية  هيئة 
وذلك بعد �أن قال باحثون بريطانيون 
ديك�شاميثازون،  عقار  �أن  وج��دو�  �إنهم 
�مل���ن���ت���م���ي ل���ع���ائ���ل���ة �ل���������ش����ت����ريوي����د�ت، 
و��شع  نطاق  على  و�ملتوفر  �لرخي�س 
قد قلل ب�شكل كبري من �لوفيات بني 
�حل�����االت �حل���رج���ة �مل�����ش��اب��ة مبر�س 
يرتفع  �أن  �ملتوقع  وم��ن  كوفيد19-. 
باعتباره  رميدي�شيفري  على  �لطلب 
�أحد �لعالجات، �لتي �ت�شح �أنها تغري 

م�شار كوفيد19-.

اأن  ميكن  للم�سي  فوائد   7
حت�سن �سحتك.. تعرف عليها

يعد امل�سي اأحد اأ�سكال التمارين التي ميكن اأن حت�سن ب�سكل كبري ال�سحة اجل�سدية والعقلية. وال 
اأنه  الدرا�سات  وتظهر  وامل��زاج.  الطاقة  تعزيز  اأي�سا  ميكنه  بل  فح�سب،  االأمرا�ض  مينع  اأن  ميكن 
اإذا كنت مت�سي بانتظام وب�سرعة كافية، فقد يكون هذا هو التمرين الهوائي )متارين القلب التي 
تتطلب �سخ الدم املوؤك�سج من القلب لتو�سيل االأك�سجني اإىل الع�سالت التي متار�ض جهدا حركيا( 
الوحيد الذي حتتاجه للحفاظ على �سحة القلب والرئتني.  ويف ما يلي �سبع فوائد �سحية تدعمها 

االأبحاث، باالإ�سافة اإىل مدى �سرعة امل�سي وطوله وانتظامه:
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�ش�ؤون حملية
اأنثى الطهر العربي تظهر الأول مرة يف جبل حفيت

ازدهار املوائل الطبيعية باأبوظبي يف ظل اإجراءات البقاء يف املنازل
زيادة اأع�سا�ض ال�سالحف البحرية يف حممية راأ�ض غنا�سة البحرية وال�سلع

ارتفاع اأعداد الطيور مقارنة مع عام 2019 بزيادة 12 % يف معدالت تكاثر طيور الفالمنجو

حلمايته من االنقرا�ض

حديقة احليوانات بالعني حتافظ على ظبي النيل النادر باإكثاره ومنحه بيئات طبيعية

حملة توعوية لالأطفال �سد "كورونا"

من�سة مدر�سة بالتعاون مع اليوني�سف واليون�سكو واالإي�س�سكو 

•• اأبوظبي - الفجر

�لتنوع  �أن  �أب��وظ��ب��ي   - �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��اري��ر  �أف�����ادت   
�الإم���ارة  يف  �زده���ر  ق��د  �لنباتي  و�ل��غ��ط��اء  �لبيولوجي 
للظروف  كنتيجة  ه��ذ�  وي��اأت��ي  �ملا�شية،  �لفرة  خ��الل 
حركة  �نخفا�س  �إىل  �أدت  �لتي  �لر�هنة  �ال�شتثنائية 
�الأن�شطة  ح��ج��م  و�ن��خ��ف��ا���س يف  و�مل���رك���ب���ات،  �الأف������ر�د 
�لتجارية و�ل�شناعية خالل �إجر�ء�ت �لبقاء يف �ملنازل، 
وق��ام��ت �ل��ه��ي��ئ��ة م��ن خ���الل ذل���ك ب��ر���ش��د ت��اأث��ري هذه 
�لهادفة  جهودها  �شمن  �لربية  �حلياة  على  �لعو�مل 

�إىل �ال�شتمر�ر يف مر�قبتها و�ملحافظة عليها.
وقالت �شعادة �لدكتورة �شيخة �شامل �لظاهري، �الأمني 
هذه  خ��الل  "�شجلنا  �أب��وظ��ب��ي:   - �لبيئة  لهيئة  �ل��ع��ام 
�لفرة حت�شناً يف جودة �لهو�ء، مع �النخفا�س �لكبري 
كما  �أبوظبي.  يف  �لنروجني  �أك�شيد  ثاين  مب�شتويات 
�شّلط �نخفا�س م�شتويات �لتلوث يف �الإمارة، مدعوماً 
�ل�شوء  م���وؤخ���ر�ً،  �أج��ري��ن��اه  �ل���ذي  �لبيولوجي  بامل�شح 
وكنا  ل��الإم��ارة.  و�مل��زده��ر  �ل�شحي  �لبيئي  �لنظام  على 
نر�قب �الأنو�ع �لرئي�شية، مثل �ل�شالحف و�أبقار �لبحر 
)�الأطوم( و�لطيور، مبا يتما�شى مع خطة تكيف �لتنوع 

�لبيولوجي �لتي تنفذها �لهيئة".
ويف ج��ب��ل ح��ف��ي��ت، ���ش��وه��دت �أن��ث��ى �ل��ط��ه��ر �ل��ع��رب��ي يف 
ق���اع���دة �جل��ب��ل )�مل��ن��ط��ق��ة �الأر����ش���ي���ة ب��اأ���ش��ف��ل �جلبل( 

ي��ك��ون عادًة  �الأن����و�ع  ت��و�ج��د تلك  �أن  ب��رغ��م  الأول م��رة 
�أع�شا�س   )3( ر���ش��د  مت  وك��ذل��ك  �ملرتفعة،  �ملناطق  يف 
لطائر �لبومة �ل�شغرية. كما كان �نخفا�س �ل�شجيج 
و�الأمطار �ال�شتثنائية لهذ� �لعام يف جبل حفيت عاماًل 
�لهيئة منو غطاء  وّثقت  �لنباتات، حيث  لنمو  حمفز�ً 
�لتقارير بزيادة  �أف��ادت  نباتي متنوع. يف غ�شون ذلك، 
ن�شاط تع�شي�س �ل�شالحف �لبحرية على �شو�حل �لرب 

ر�أ�س  حممية  يف  �شيما  ال  �أب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  �لرئي�شي 
غنا�شة �لبحرية ومنطقة �ل�شلع، ويعترب ذلك موؤ�شر�ً 

على �شحة �لبيئة �لبحرية.
ك��م��ا �رت��ف��ع��ت �أع�����د�د �أن�����و�ع خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل��ط��ي��ور يف 
�الإم��ارة، مع ت�شجيل زيادة يف تكاثر �لطيور �ل�شغرية 
�الأجنحة  ذ�ت  �ملغازل  �أب��و  وطيور  �ل��زق��ز�ق  طيور  مثل 
حممية  يف  �لب�شري  �ل�شجيج  غ��ي��اب  ب�شبب  �ل�����ش��ود�ء 

�ل��وث��ب��ة ل��الأر����ش��ي �ل��رط��ب��ة. وب�����ش��ك��ل م�����ش��اب��ه، �أف���ادت 
طيور  تكاثر  معدالت  يف  بارتفاع  �لبيئة  هيئة  تقارير 
�ملا�شي،  بالعام  مقارنة   12% من  باأكرث  �لفالمنجو 
 1050 م��ن  �لطيور  ه��ذه  �أع�شا�س  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث 
 2020 1260 ع�س يف عام  2019 مقابل  �لعام  يف 
�أي�شاً  �لفالمنجو  �شوهدت طيور  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة 
بالقرب من �ملناطق و�ملمر�ت �لتي كانت تتجنب �ملرور 

عربها �أو �لتو�جد فيها �شابقاً.
ويف �مل��ن��اط��ق �حل�����ش��ري��ة، ���ش��وه��دت �أع�����د�د ك��ب��رية من 
�لغولف  مبلعب  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  �جلبلية  �لغزالن 
�حلركة  �نخفا�س  �شمح  حيث  �ل�شعديات،  ج��زي��رة  يف 
ل��ل��ح��ي��و�ن��ات بالتجول  و�ل��ت��ل��وث �ل�����ش��وئ��ي و�ل�����ش��م��ع��ي 
�ل�شكنية  �ملناطق  �شهدت  كما  �ملنطقة.  يف  �أكرب  بحرية 
�شكان  دع��ا  �إليها، مما  �لطيور  �أع���د�د كبرية من  ع��ودة 
هذه �ملناطق �إىل �لرحيب بها على طريقتهم �خلا�شة 

من خالل تقدمي �لطعام لها.
و�أ�شافت �لدكتورة �لظاهري: "�أظهرت �الأ�شهر �ملا�شية 
من �إج��ر�ء�ت �لبقاء يف �ملنزل �الأثر �حلقيقي للن�شاط 
هذ�  لنا  �شمح  وق��د  �لبيئة.  على  و�ل��ت��ج��اري  �لب�شري 
باإعادة �لتفكري يف كيفية تفاعلنا كمجتمع مع �لبيئة، 
و�أهمية دورنا يف �شمان ��شتمر�ر هذه �ملكا�شب �لبيئية 
�لقيود  تخفيف  مو��شلة  م��ع  �لنمو  يف  و����ش��ت��م��ر�ره��ا 

وعودة �حلياة �إىل طبيعتها".

•• العني - الفجر

�حليو�نية  جم��م��وع��ات��ه��ا  ���ش��ون  يف  ج��ه��وده��ا  ���ش��م��ن 
�حليو�نات  ح��دي��ق��ة  �ل��ن��ي��ل يف  ظ��ب��ي  �ل��ف��ري��دة يحظى 
بالعني مب��ز�ي��ا �حل��ف��اظ و�ل��رع��اي��ة و�مل��وئ��ل �لطبيعي 
�نخفا�س  بعد  �النقر��س  من  حمايته  ي�شمن  �ل��ذي 
 15 �ل�����ش��ن��و�ت  يف   50% بن�شبة  �ل��ربي��ة  يف  �أع�����د�ده 
ل��الحت��اد �لدويل  �ل��ق��ائ��م��ة �حل��م��ر�ء  �الأخ����رية ح�شب 

.IUCN حلماية �لطبيعة
وك��ان��ت ب��د�ي��ة �ح��ت�����ش��ان �حل��دي��ق��ة لظبي �ل��ن��ي��ل عام 
�لعني  ���ش��ف��اري  يف  م��ن��ه   10 �ط����الق  ب��ع��د   2019
�الأف���ري���ق���ي���ة وب�����دء ب���ر�م���ج ح��م��اي��ت��ه ورع���اي���ت���ه حتى 
لبيئته  �مل�شابهة   �جل��دي��دة   بيئته  م��ع  بالتاأقلم  �أخ��ذ 

�لطبيعية.
وال يعد ظبي �لنيل من �لظباء �مل�شهورة لدى �ملجتمع 

و�لغزالن  �لظباء  م��ن  نظر�ئه  مثل  و�ملحلي  �ل���دويل 
بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  حر�شت  لذلك  �الأخ����رى، 
ع��ل��ى ل��ف��ت �الن��ت��ب��اه �إل��ي��ه وم��ن��ح��ه �ل��رع��اي��ة وفر�شة 
�لتكاثر وحمايته من �النقر��س نتيجة �ل�شيد �جلائر 

و�لزحف �لعمر�ين.
ويعي�س ظبي �لنيل يف جنوب �ل�شود�ن وغرب  �إثيوبيا 
يف�شل  ظبي  �لنيل" وه��و  "ليت�شوي  ب�  �أي�شا  وي�شمى 
�لعي�س بجانب �مل�شتنقعات و�لغابات �ملغمورة وكثري�ً ما 

يتو�جد يف �ملياه �ل�شحلة بعمق 10 40- �شم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن��ات ب��ال��ع��ني ت�شم 
�ملنتمية  �ل��ربي��ة  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
منها  �لكثري  ويعترب  �ل��ع��امل،  ح��ول  خمتلفة  لبيئات 
ب��ي��ئ��ات ه�شة  �ل��ع��ي�����س يف  نتيجة  ب��االن��ق��ر����س  م���ه���دد�ً 
ت��ت��ع��ر���س ل��ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت��ه��دد بقاءها 

و��شتمر�ر ف�شائلها.

•• دبي - الفجر 

�أطلقت "مدر�شة"، �ملن�شة �الإلكرونية �لتعليمية �ملفتوحة 
باللغة  �لرقمي  �لتعليمي  للمحتوى  نوعها  م��ن  �الأك���رب 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شاملة،  ت��وع��وي��ة  حملة  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�الأمم  ومنظمة  "�ليوني�شف"،  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم 
�ملتحدة للربية و�لعلوم و�لثقافة "�ليون�شكو"، ومنظمة 
�لعامل �الإ�شالمي للربية و�لعلوم و�لثقافة "�الإي�ش�شكو"، 
لتثقيف ع�شر�ت ماليني �الأطفال يف �لعامل �لعربي �شحياً، 
وذويهم  ومعلميهم  وم�شاندتهم  وذهنياً،  نف�شياً  ودعمهم 
للتكّيف مع �لتد�عيات و�الإج��ر�ء�ت �ال�شتثنائية �لناجمة 

عن وباء كوفيد19- يف �ملنطقة �لعربية و�لعامل. 
�أطلقتها  �لتي  "، توفر �حلملة  " ُكن و�عياً  وحتت عنو�ن 
مبادر�ت  موؤ�ش�شة  مظلة  حتت  �ملن�شوية  مدر�شة،  من�شة 
�لكرتوين  �ملحتوى  �لعاملية،  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لتوعوي باللغة �لعربية، لتثقيف �الأطفال �شحياً ودعمهم 
وذهنياً، وذلك من خالل توفري معلومات حيوية  نف�شياً 
�الأكرث  �ل�شبل  ح��ول  دقيقة  طبية  معلومات  على  مبنية 
�لدعم  ت��وف��ري  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��دوى،  م��ن  للوقاية  ك��ف��اءة 
مع   �الإي��ج��اب��ي  للتكيف  لهم  و�لذهني  �لنف�شي  و�الإر���ش��اد 
�ملتغري�ت �لطارئة على حياتهم �جتماعياً وعاطفياً نتيجة 
لوباء فريو�س كورونا �مل�شتجد، ومن ثم م�شاعدتهم على 
�الإيجابي  و�لتفاعل  بعد  عن  �لتعلُّم  خيار�ت  مع  �لتاأقلم 

معها. 
�لفيديوهات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة  �حل��م��ل��ة  وت�����ش��ع 
�لتوعوية �ملعّدة باللغة �لعربية ومتاحة يف متناول �جلميع 
"مدر�شة"  من�شة  على  للحملة  خم�ش�شة  �شفحة  ع��رب 
�الإلكرونية وعرب �لقنو�ت �الإلكرونية ل�شركاء �حلملة، 
للتعريف باالإجر�ء�ت �ل�شحية �ملثلى للوقاية من فريو�س 
و�ملعلمني  �الأم��ور  �أولياء  متكني  عن  ف�شاًل  كوفيد19-، 
�ل��ت��ي ت�شاعد يف �حل��ف��اظ على  ب��امل��ع��ل��وم��ات و�الإر�����ش����اد�ت 
على  وم�شاعدتهم  لالأطفال  و�لذهنية  �لنف�شية  �ل�شحة 
�لتاأقلم مع �لتغري�ت �جلديدة ومو��شلة �لتعلم وتطوير 
�الإج���ر�ء�ت  ظ��ل  ج��دي��دة يف  م��ه��ار�ت  و�كت�شاب  مهار�تهم 
فريو�س  تف�شي  فر�شها  �لتي  و�الح��ر�زي��ة  �ال�شتثنائية 

كورونا �مل�شتجد يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
وتغطي �لفيديوهات �لتوعوية �لتي �أعدها خرب�ء من�شة 
مدر�شة بالتعاون مع �ملخت�شني من كٍل من "�ليوني�شف" 
هي  رئي�شية  حم��اور  ثالثة  و"�الإي�ش�شكو"  و"�ليون�شكو" 
تعزيز �ل�شحة �لعامة و�لوقاية من فريو�س كوفيد19-، 
وتعزيز  و�الجتماعي،  و�لعاطفي  �لنف�شي  �لدعم  وتعزيز 

خيار�ت �لتعّلم عن ُبعد.
�ل��ك��رت��ون��ي��ة ملن�شة  ب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  وت�����ش��ت��ع��ني �حل��م��ل��ة 
�ل�15 �ملوزعة على  "مدر�شة"  يف �لفيديوهات �لتوعوية 
�لر�شائل  �إي�شال  لت�شهيل  وذلك  للحملة،  �لثالث  �ملحاور 
�لتثقيفية و�لتوعوية و�لد�عمة عاطفياً ونف�شياً لالأطفال 
�لفئة  �شمن  رئي�شي  ب�شكل  �حلملة  �إليهم  تتوجه  �لذين 

�لعمرية من �شن �خلام�شة وحتى 15 عاماً.
"�ملبادرة  م��در���ش��ة:  م��دي��ر من�شة  علي  �آل  ول��ي��د  د.  وق���ال 
�أطلقتها من�شة  " �لتي  و�ع��ي��اً  " ُك��ن  �لتوعوية �جل��دي��دة 
حممد  مبادر�ت  موؤ�ش�شة  مظلة  حتت  �ملن�شوية  مدر�شة، 
�ملنظمات  �أب��رز  بالتعاون مع  �لعاملية،  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
باليوني�شف  و�ملتمثلة  و�لتعليم  بالطفل  �ملعنية  �لدولية 

و�ل��ي��ون�����ش��ك��و و�الإي�����ش�����ش��ك��و، ه��ي ج��ه��د م�����ش��رك لت�شخري 
على  �ملبنية  �ل�شحية  �لتوعية  ت��ق��دمي  يف  �لتكنولوجيا 
�ملعلومات �لدقيقة ل�شرح وباء كوفيد19- و�شبل �لوقاية 
بتقنية  تثقيفية  ف��ي��دي��وه��ات  �شل�شلة  يف  ل��الأط��ف��ال  م��ن��ه 
�لعلمية  �ملفاهيم  تب�شيط  خ��الل  من  �ملتحركة،  �لر�شوم 
لالأطفال،  و�لنف�شي  �ل�شحي  �لتوعوي  �ل��دع��م  وت��وف��ري 
�ال�شتثنائية  �ل���ظ���روف  م���ع  �ل��ت��اأق��ل��م  يف  وم�����ش��ان��دت��ه��م 
�أمناط  على  كوفيد19-  وب��اء  فر�شها  �لتي  و�ل��ت��غ��ري�ت 
حياتهم، ف�شاًل عن توجيههم لتحقيق �أف�شل �لنتائج يف 

خيار�ت �لتعلم عن بعد."
�الإلكرونية  مدر�شة  من�شة  "مبادرة  �أن:  علي  �آل  و�أك��د 
�مل��ف��ت��وح��ة ل��ت��وف��ري �مل��ح��ت��وي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �مل��ت��ط��ور باللغة 
و�ملعلمني  و�ملتعلمني  �لطالب  جميع  متناول  يف  �لعربية 
�الأوىل قبل  ��شتهدفت منذ �نطالقتها  �لعربي  �لعامل  يف 
�أقل من عامني رفد �ملنظومة �لتعليمية �لعربية مبحتوى 
�أحدث  وي��وظ��ف  �لتعليمية،  �مل��ن��اه��ج  يكّمل  �شائق  مفيد 
لتو�شيل  و�أدو�ت��ه��ا  وبرجمياتها  �لتكنولوجيا  تطبيقات 
�لطلبة،  �إىل  تفاعلي  ب�شكل  �لعلمية  و�مل��ب��ادئ  �ملعلومات 
من مرحلة ريا�س �الأطفال وحتى نهاية �ملرحلة �لثانوية، 
باأ�شلوب  �لعلمي،  وف�شولهم  �ملعريف  حت�شيلهم  وحتفيز 
�ملتعة و�لفائدة، وي�شاهم يف �الرتقاء  مدرو�س يجمع بني 
�إىل  �لعربية،  باللغة  �ملتوفر  �لتعليمي  �ملحتوى  ب�شوّية 
جانب متكني �ملعلمني و�لربويني و�أولياء �الأمور مبو�د 
�لعلمية  �ملفاهيم  ت�شاعدهم على تر�شيخ  تعليمية حديثة 

و�لريا�شية و�للغوية لدى �لطلبة." 
�لتوجه  هذ�  تعزز  �جلديدة  �لتوعوية  "�ملبادرة  و�أ�شاف: 
م���ن خ����الل ت��رك��ي��ز �مل��ح��ت��وى ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ث��الث��ة حماور 
�أ�شا�شية هي تعريف �الأطفال باإجر�ء�ت �ل�شحة و�ل�شالمة 
�لدعم  وتوفري  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  من  و�لوقاية 
�لنف�شي و�لذهني خالل هذه �لفرة �ال�شتثنائية، وتعزيز 
ون�شر ثقافة �لتعلم �مل�شتمر با�شتخد�م خمتلف �خليار�ت 

مبا يف ذلك �لتعّلم عن ُبعد."
�ل��ه��م��ام��ي، م��دي��ر مكتب  �ل��دك��ت��ور حمد  ق��ال  م��ن جانبه 
�ليون�شكو �الإقليمي للربية يف �لدول �لعربية: "فر�شت 
ه����ام مت  ك��خ��ي��ار  ب��ع��د  ع���ن  �ل��ت��ع��ّل��م  ج��ائ��ح��ة كوفيد19- 
�أغلب  يف  قليلة  �أ�شابيع  خ��الل  قيا�شية  ب�شرعة  تطبيقه 
دول �ل��ع��امل �مل��ت��اأث��رة ب��ال��وب��اء، وك���ان ل��ذل��ك �أث���ر �إيجابي 
�ملد�ر�س.  �إغ��الق  بعد  حتى  �الأط��ف��ال  تعلم  مو��شلة  على 
�أي�شاً على مر�عاة  �ملهم بالن�شبة لنا �لعمل  لكن كان من 
�جلو�نب �ل�شحية و�لنف�شية و�لعاطفية يف حياة �الأطفال 
�ملبادرة  وتد�عياتها، فكانت هذه  باجلائحة  تاأثرو�  �لذين 
�مل�شركة مع موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعاملية مبثابة �ال�شتجابة �ل�شريعة لهذه �حلاجة �لنا�شئة 
مل��الي��ني �ل��ط��الب يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة. وب���دورن���ا ن�شكر 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية على مبادر�تها 
�لتي وحدت �جلهود للتوعية ومتكني �الأطفال يف �ملنطقة 

�لعربية بالدعم �لنف�شي و�ل�شحي يف هذه �لظروف."
�ملتحدة للطفولة  �آدم، ممثل منظمة �الأمم  وقال �لطيب 
"�لتغري�ت �جلديدة  �لعربية:  �ليوني�شف يف دول �خلليج 
�لطارئة على حياتنا و�لناجمة عن وباء كورونا �مل�شتجد 
م���ن �إغ�����الق �مل����د�ر�����س، و�ل��ت��ب��اع��د �الج��ت��م��اع��ي، و�لعمل 
تفوق  �الأ���ش��رة، قد  �أف��ر�د  رعاية  و�ل�شهر على  �ملنزل،  من 
قدرتنا على �ال�شتيعاب. و�أولياء �الأمور و�الأطفال بحاجة 

�لتعلم  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  ���ش��م��ان  �أج���ل  م��ن  و�مل�����و�رد  للتوجيه 
كٍل  مع  �ل�شر�كة  وهذه  �لنف�شية.  �ل�شحة  على  و�حلفاظ 
من موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
ومنظمة �ليوني�شكو، ومنظمة �الإي�شي�شكو تقدم �ملعلومات 
 400 �أكرث من  �حليوية و�مل�شاِعدة، وتوفرها يف متناول 

مليون �إن�شان يف �ملنطقة."
�الإقليمية  �مل�شت�شارة  ف��وج��ي��الر،  �أدري���ان���ا  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
ل�شوؤون �لتعليم يف �ملكتب �الإقليمي ملنظمة �ليوني�شف يف 
منظمة  "ي�شر  �أفريقيا:  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
مبادر�ت  موؤ�ش�شة  يف  �شركائها؛  مع  �مل�شاهمة  �ليوني�شف 
�آل مكتوم �لعاملية، ومنظمة �ليون�شيكو،  حممد بن ر��شد 
ومنظمة �الإي�ش�شكو، يف هذه �حلملة �لتي تركز على �شمان 
تفاعل �الأطفال مع خيار�ت �لتعلم عن بعد يف زمن كوفيد. 
ورغم �إغالق �ملد�ر�س وبدء �لعطلة �لدر��شية �ل�شيفية يف 
�أننا ن�شجع كل �الأطفال على �ال�شتفادة  �إاّل  بع�س �لدول، 
من هذه �لفرة ملو��شلة �لتعلم و�الإبد�ع و�كت�شاب مهار�ت 

جديدة �إىل �أن تفتح �ملد�ر�س �أبو�بها جمدد�ً." 
مدير  �لهاجري  �شيف  عبيد  �لدكتور  �شعادة  ق��ال  ب��دوره 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  لالإي�شي�شكو  �الإقليمي  �ملكتب 
و�ملعنوي  �لنف�شي  و�ل��دع��م  �ل�شحية  "�لتوعية  �ملتحدة: 
�لتعليمية،  �لعملية  جن��اح  يف  حا�شمة  عنا�شر  و�لعاطفي 
مهما تنوعت �آلياتها وو�شائلها. و�ليوم و�إذ ت�شتفيد حملة 
"كن م�شوؤواًل" من �لتكنولوجيا يف توعية ماليني �الأطفال 
يف �لعامل �لعربي، ب�شفة خا�شة، بكيفية �لوقاية من هذه 
�نعكا�شاتها  مع  و�لتاأقلم   ،-19 كوفيد  �لكونية  �جلائحة 
تن�شاأ  عليها،  ت��ع��ودو�  �لتي  �لتعليم  �أمن��اط  على  �ل�شلبية 
�أمن��اط تعلم جديدة ال تكتفي بتوفري �ملعلومة بل تعمل 
وتعليمياً  �الأط��ف��ال �شحياً  وم��ه��ار�ت  م��ع��ارف  �إغ��ن��اء  على 
مقومات  ت�شافر  ت�شمن  متكاملة  منظومة  يف  وذه��ن��ي��اً، 
�ل��ع��ل��وم و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ت��وع��ي��ة يف م��ت��ن��اول �جل��م��ي��ع، وهذ� 
موؤ�ش�شة  مع  �لتعاون  بف�شل  �ليوم  توفريه  ن�شتطيع  ما 

مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية."
�ملا�شي  �أو����ش���ت يف م���ار����س  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة 
�ملفتوحة  �لتعليمية  �الإل��ك��رون��ي��ة  "مدر�شة"  مبن�شة 
�لعربية  باللغة  �لتعليمي  للمحتوى  م��وث��وق  كم�شدر 
للطلبة و�مل��در���ش��ني و�ل��رب��وي��ني و�أول��ي��اء �الأم���ور لتلبية 
وذويهم،  ومعلميهم  للطالب  ُبعد  عن  �لتعّلم  متطلبات 
يف  �لتعليمية  �لهيئات  تفعيل  بد�ية  مع  بالتز�من  وذل��ك 
�لدول �لعربية �إجر�ء�ت �لتعلم عن ُبعد و�الإغالق �ملوؤقت 

للمد�ر�س لدرء خطر �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد.
وتركز فيديوهات �ملحور �الأول من �لفيديوهات �لتوعوية 
على  �لعامة،  بال�شحة  و�ملتمثل  �حلملة،  �أجنزتها  �لتي 
تقدمي ن�شائح و�إر�شاد�ت �شحية لالأطفال حول فريو�س 
�ن��ت�����ش��اره، و�حلقائق  م��ن  �مل�شتجد، وط���رق �حل��د  ك��ورون��ا 
�لعلمية �لتي مت جمعها حتى �الآن عن �لوباء. كما توّعي 
�لتباعد  تطبيق  و�آل��ي��ات  م��ن��ه،  �ل��وق��اي��ة  ب�ُشبل  �الأط��ف��ال 
�الجتماعي و�ملكاين، و�ملحافظة على �لنظافة �ل�شخ�شية، 
و�تباع منط حياة �شحي، ونظام غذ�ئي متو�زن، و�حلر�س 

على ممار�شة �لريا�شة.
كما يعّرف هذ� �ملحور �الأطفال يف �لعامل �لعربي بالدور 
ب���ه �الأط���ب���اء و�ملمر�شون  ي��ق��وم  �ل����ذي  �ل���ه���ام  �الإن�������ش���اين 
�لطو�رئ  حل��االت  و�مل�شتجيبون  و�ملتطوعون  و�مل�شعفون 
ومو�جهة  �لنا�س  حلماية  �الأول  �لدفاع  خط  �أبطال  من 

�لوباء �لعاملي.
�أما فيديوهات �ملحور �لثاين من �حلملة �ملتمثل يف �لدعم 
�الأطفال  تعامل  ت�شهيل  على  فركز  و�لعاطفي  �لنف�شي 
مع �لعزلة و�لتباعد �الجتماعي و�الإجر�ء�ت �الحر�زية؛ 
�إدر�كهم  ل�شعوبة  خا�س  ب�شكل  �الأطفال  بها  تاأثر  و�لتي 
�لفيديوهات  تاأثريها. وت�شاعد  لطبيعة �جلائحة وحجم 
�ل��ت��وع��وي��ة يف ه����ذ� �مل���ح���ور �الأط����ف����ال ع��ل��ى ف��ه��م �ملر�س 
فر�شه،  �ل��ذي  �جلديدة  �لو�قع  مع  و�لتاأقلم  وتد�عياته، 
و�لذهنية  �لنف�شية  بال�شحة  تعنى  ن�شائح  خ��الل  م��ن 
�أفر�د  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  على  وت�شاعدهم  ل��الأط��ف��ال 

�الأ�شرة وحتفيز �الأفكار �الإيجابية.
�لتوعوية  �لفيديوهات  تغطيه  �ل��ذي  �لثالث  �ملحور  �أم��ا 
يف  ودوره  ب��ع��د،  ع��ن  �لتعلُّم  ف��و�ئ��د  على  �ل�����ش��وء  في�شلط 
�الأطفال،  ل��دى  و�مل�شتمر  �ل��ذ�ت��ي  �لتعلم  ثقافة  ت�شجيع 
على  �العتماد  ومبد�أ  �لعلمي  �لف�شول  تعزيز  عن  ف�شاًل 
�لن�شائح و�الإر�شاد�ت حول كيفية توفري  �لذ�ت، وتقدمي 
�لتعلم  من  �لق�شوى  �ال�شتفادة  لتحقيق  �ملثلى  �الأج���و�ء 
عن بعد، مع تعريف �الأطفال بفر�س �ال�شتفادة من �أوقات 
فر�غهم بتعلم وممار�شة هو�يات جديدة و�كت�شاب مهار�ت 

ترثي �ل�شخ�شية وتنميها.
ومع �شعود �حلاجة للمحتوى �لتعليمي �لرقمي �ملتطور 
باللغة �لعربية عقب تفعيل معظم �لدول �لعربية خيار�ت 
�لتعّلم عن بعد لوقاية �لطالب من تف�شي وباء كوفيد-
19، �شجلت من�شة "مدر�شة" �الإلكرونية منذ �إطالقها 
يف �أكتوبر 2018 وحتى �أم�س �أكرث من 74 مليون زيارة، 
و�أك��رث من  14 مليون ح�شة تعليمية رقمية،  وما يفوق 
2.5 مليون م�شرك. وبلغ معدل �لفيديوهات �لتعليمية 
�لتي تتم متابعتها يومياً 13 �ألفاً، وناهز معدل �ال�شر�ك 
ع��ززت خالل  �أن  بعد  يومياً،  �آالف م�شرك   4 �ملن�شة  يف 
�آالف  من  �الإلكروين  حمتو�ها  �ملا�شية  �لقليلة  �الأ�شهر 
�ملر�حل  ملختلف  �لعربية  باللغة  �لتعليمية  �لفيديوهات 
�لثانوية  وحتى  �الأط��ف��ال  ري��ا���س  مرحلة  م��ن  �لدر��شية 

�لعامة.
وت��ع��م��ل �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ث��الث �ل��ت��ي ت��ت��ع��اون معها 
تعزيز  على  م�شوؤواًل"  "كن  حملة  يف  "مدر�شة"  من�شة 
�لتعليم  جم���االت  يف  �لتنمية  لتحقيق  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود 
خمتلف  يف  و�ل�شحة  باملعرفة  �لطفل  ح��ق��وق  وتكري�س 

�أنحاء �لعامل.
حيث تعمل منظمة "�ليوني�شف" يف �أكرث من 190 دولة 
�ملتحدة  �الأمم  مظلة  حتت  وتن�شط  �لعامل.  حول  و�إقليم 
منذ حو�يل 70 عاماً من �أجل �حلقوق �لعاملية لالأطفال 
و�حلماية  و�مل�شاو�ة  و�لغذ�ء  �الآم��ن  �مل��اأوى  عن  �لباحثني 

من �لنز�عات و�لكو�رث.
و�لعلوم  للربية  �الإ�شالمي  �لعامل  منظمة  تتوىل  فيما 
على  ع�����ش��و�ً   54 ت�����ش��م  �ل��ت��ي  "�الإي�ش�شكو"  و�ل��ث��ق��اف��ة 
و�لن�شاء،  �ل�شباب  ومتكني  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  جم��االت 
و�البتكار �لتكنولوجي، وحماية �لر�ث، وتفعيل �لتعاي�س 

و�حلو�ر و�لتالقي �لثقايف بني �ل�شعوب.
و�لثقافة  و�ل��ع��ل��م  ل��ل��رب��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  منظمة  �أم���ا 
"�ليون�شكو" فتعمل على �إيجاد �أدو�ت تعليمية و�نتفاع كل 
طفل وكل مو�طن بالتعليم �جلّيد، وتوطيد �الأو��شر بني 
�ل�شعوب من خالل تعزيز �لر�ث �لثقايف. وتعزز �ملنظمة 

�أي�شاً �لرب�مج و�ل�شيا�شات �لعلمية.

ل�سمان �سالمة امل�سافرين عرب مطار اأبوظبي الدويل
مطارات اأبوظبي تطلق مبادرة 

�سفراء ال�سحة وال�سالمة
•• اأبوظبي - الفجر

 �أعلنت مطار�ت �أبوظبي بالتعاون مع �الحتاد للطري�ن عن �إطالق مبادرة 
"�شفر�ء �ل�شحة و�ل�شالمة" يف مطار �أبوظبي �لدويل، و�لتي �شيجري من 
خاللها توفري جمموعة من �ملتخ�ش�شني و�ملُدربني يف هذ� �ملجال، وذلك 
�شفرهم عرب  �مل�شافرين خالل  �لتز�مها ب�شمان �شالمة ورفاهية  �إطار  يف 

�ملطار.
و���ش��ي��ق��وم �ل�����ش��ف��ر�ء ب��دع��م وم�����ش��اع��دة �مل�����ش��اف��ري��ن م��ن خ���الل �الإج���اب���ة عن 
�أثناء �ل�شفر،  ت�شاوؤالتهم �ملتعلقة ب�شبل �حلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم 
�إىل جانب تقدمي �لدعم  باأمان،  �مل�شورة لهم حول كيفية بقائهم  وتقدمي 

�الإ�شايف للم�شافرين وفقاً الحتياجاتهم.
وبهذ� �ل�شدد، قال حممد ح�شني �أحمد �ملدير �لعام ملطار �أبوظبي �لدويل: 
"ي�ُشرنا �إطالق مبادرة "�شفر�ء �ل�شحة و�ل�شالمة" و�لتي تعك�س �لتز�منا يف 
مطار�ت �أبوظبي بتقدمي �خلدمات �ال�شتثنائية و�إعطاء �الأولوية لل�شحة 
و�ل�شالمة، حيث �شي�شمن �ل�شفر�ء ر�حة �مل�شافرين ورعايتهم عرب مطار 

�أبوظبي �لدويل". 
و�أ�شاف: "بف�شل �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �الحر�زية �ل�شاملة �لتي �شيجري 
�لتحكم  �أنظمة  تركيب  ت�شمل  و�لتي  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار  يف  تطبيقها 
بنظام  تعمل  �لتي  �لتعقيم  روب��وت��ات  و�إط���الق  �مل�شاعد،  يف  �لالتالم�شية 
�مل�شافرين �شيحظون بتجربة �شهلة و�شل�شة عرب  باأن  �لقيادة �لذ�تية، نثق 

�ملطار تعك�س �ل�شيافة �لعربية �الأ�شيلة". 
لتلبية  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �شفر�ء  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ل���دور  �إىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
�حتياجات �مل�شافرين، فاإنهم �شيعملون �أي�شاً على �شمان ��شتمر�رية �متثال 
�ملوظفني و�مل�شافرين لكافة �لتوجيهات �حلكومية و�لتعليمات �ل�شادرة عن 
�الحتاد �لدويل للنقل �جلوي، �الأمر �لذي يتطلب منهم دعوة �مل�شافرين 
�إىل �اللتز�م باتباع معايري �لتباعد �جل�شدي، وتزويدهم مبعقمات �ليدين 
وقفاز�ت  �ل��وج��ه  ك��م��ام��ات  م��ث��ل   )PPE( �ل�شخ�شية  �حل��م��اي��ة  وم��ع��د�ت 
�ليدين، ومر�قبة �إجر�ء�ت �لتعقيم يف �ملطار، و�لتاأكد من تطبيق �الإجر�ء�ت 

�خلا�شة باالختبار�ت و�لعزل.
بعد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  مطار  يف  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �شفر�ء  توفري  وي��اأت��ي 
جانب  �إىل   ، �مل�شاعد  يف  �لالتالم�شية  �لتحكم  باأنظمة  موؤخر�ً  �ال�شتعانة 
�إطالق بو�بات للتعقيم من طر�ز "�شريك�س" م�شممة لتعقيم �الأ�شخا�س 

خالل �أقل من ثالث ثو�ٍن.
ومن بني �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �الحر�زية �ملتبعة يف �ملطار، كامري�ت �لر�شد 
�إ�شافة �إىل  �حلر�ري �لتي تعتمد على �أحدث تقنيات �لذكاء �ال�شطناعي، 
كامري�ت جمهزة بخا�شية �لتعرف على �لوجه، و�أجهزة ��شت�شعار �حلر�رة 

لتتبع حركة �الأ�شخا�س.

اإجراء اأول عملية زرع قوقعة يف االإمارات 
حتت التخدير املو�سعي يف م�ست�سفى الزهراء 

•• دبي– الفجر

و�الأذن  �الأن���ف  ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري  ق�شومة،  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  �أج���رى   
و�حلنجرة مب�شت�شفى �لزهر�ء- دبي ، �أول جر�حة زر�عة قوقعة يف �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة حتت �لتخدير �ملو�شعي.
ومتكن رجل يبلغ من �لعمر 80 عاًما من متابعة �بنه يف تالوة �آيات �لقر�آن 

�شاعات من خ�شوعه   5 �أق��ل من  بعد 
عانى  فقد  �لقوقعة.  زر�ع��ة  جلر�حة 
�ل�شمع  فقد�ن  من  م��رو�ن  م.  �ل�شيد 
الأكرث من 30 عاًما، بينما و�شل �إىل 
ومنذ   .2015 ع��ام  يف  �لتام  �ل�شمم 
ذلك �حلني، كانت �لطريقة �لوحيدة 
�خل��ارج��ي هي  �ل��ع��امل  م��ع  للتو��شل 
�لكتابة الأنه مل يكن قادًر� على قر�ءة 

�ل�شفاه �أو ��شتخد�م لغة �الإ�شارة.
�لقوقعة  غ��ر���ش��ات  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن 
�إلكرونية  �أج���ه���زة  ه���ي  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
باالأذن  جر�حًيا  تو�شيلها  يتم  ثورية 

يعانون  �ل���ذي���ن  �الأ���ش��خ��ا���س  مل�����ش��اع��دة 
من فقد�ن �ل�شمع �ل�شديد �أو �ل�شمم �لتام. وب�شبب �الإجر�ء�ت �جلر�حية 
�الأ�شخا�س  �أن  �لعام، يف حني  �لتخدير  �حل��االت حتت  تتم معظم  �ملعقدة، 
�لذين يتلقون �لغر�شات ميكن �أن ي�شتغرقو� ما ي�شل �إىل عام الكت�شاب فهم 

كبري لالإ�شار�ت �جلديدة �لتي ي�شتقبلها �لدماغ.
لل�شيد  �ملعقدة  �لطبية  �حل��ال��ة  ب�شبب  ق�شومة:"  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  ويعلق 
 ، �لكلية  �ل�شكري و �شعف يف وظائف  و  �ل�شرياين  بالتوتر  �رتفاع  م��رو�ن، 
مل نتمكن من �إجر�ء هذ� �الإجر�ء حتت �لتخدير �لعام حيث كانت �ملخاطر 
��شتيقاظه،  �أثناء  �ل�شيد مرو�ن لالإجر�ء فقط  للغاية. ومل يخ�شع  عالية 
حيث  �جل��ر�ح��ة،  من  دقيقة   30 من  �أق��ل  بعد  وفهمه  �شمعه  ��شتعاد  فقد 

متكن من �شماع �شوت �بنه الأول مرة منذ 5 �شنو�ت."
و قد ��شتغرقت �لعملية حو�يل �شاعة و 10 دقائق دون �أي �أمل �أو م�شاعفات. 
متكن  و  �خل��ارج��ي  �جلهاز  تو�شيل  مت  �الإنعا�س  غرفة  يف  دقيقة   30 بعد 
�ملري�س من �ل�شمع، و �ملده�س يف �ملو�شوع �أنه ��شتطاع متييز �لكالم مبا�شرة 
و هذ� عادة ي�شتغرق من 3 �إىل 6 �شهور. حتى �أنه قام بال�شالة جماعة خلف 

�بنه و قد ردد جميع �الآيات ب�شكل دقيق مئة باملئة
للغاية  عاطفية  حلظة  كانت  :"لقد  �ملري�س  �ب��ن  م.�شامر،  �ل�شيد  ويقول 
و�أن  كما  �شنو�ت.   5 منذ  �الأوىل  للمرة  و�ل��دي  �شمعنا  عندما  لنا  بالن�شبة 
�أك��رث مما  �لتو��شل بعد فرة وجيزة من �جلر�حة، هو  ق��ادًر� على  روؤيته 
توقعنا. نحن ممتنون للغاية للدكتور ق�شومة وفريق م�شت�شفى �لزهر�ء يف 

دبي. لقد غريو� حياته بطرق ال ن�شتطيع حتى و�شفها."
على �لرغم من �لطلب �ملتز�يد و�كت�شبت �شعبية منذ بد�يتها قبل 50 عاًما، 
و��شع. هذ�  لي�شت متاحة على نطاق  �الأذن  زر�ع��ة قوقعة  �إج���ر�ء�ت  �أن  �إال 
�لتخ�ش�س �لطبي. يحتاج جر�ح �الأنف و�الأذن  �إىل ندرة  �لغالب  يرجع يف 
�الإج����ر�ء�ت.  ه��ذه  تنفيذ  م��ن  يتمكن  ت��دري��ب مكثف حتى  �إىل  و�حل��ن��ج��رة 
�أجرى �لدكتور جمال ق�شومة 1600 جر�حة زر�عة �لقوقعة خالل حياته 
�ملهنية، وهو عدد نادر من قبل جر�ح و�حد و  �جلر�حون �لذين و�شلو� �إىل 

هذ� �لرقم غالبا ال يتجاوز عددهم عدد �الأ�شابع .
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احل�سول على الوزن املثايل هو حلم 
واملثايل  الر�سيق  فالقوام  �سيدة،  كل 
يعزز اجلمال واالإطاللة ب�سكل عام، 
وللحديث عن هذا املو�سوع �سنتعرف 
للتنحيف،  ال�سيا  ب��ذور  فوائد  على 
على  الكبرية  بقدرتها  اأذهلتنا  التي 

كبح ال�سهية وحرق الدهون.

بذور ال�سيا
�لق�شعني  �أو  �ال���ش��ب��ان��ي��ة  �مل��ريم��ي��ة  ب��ا���ش��م  �ل�شيا  ب���ذور  ت��ع��رف 
�الإ�شباين، وهي عبارة عن بذور �شغرية �حلجم تاأتي �إما باللون 
�ملوطن  �ملك�شيك هي  للبيا�س، وتعترب  �ملائل  �لبيج  �أو  �الأبي�س 
�لغذ�ئية  بخ�شائ�شها  �ل��ب��ذور  ه���ذه  وت��ع��رف  ل��ه��ا،  �الأ���ش��ا���ش��ي 
و�لعالجية �لر�ئعة �لتي جعلت منها نوع �لبذور �الأول لعالج 
معظم �مل�شاكل �ل�شحية، �إذ ميكن �إ�شافتها للعديد من �الأطباق 
جميع  من  و�ال�شتفادة  مطحونة،  �أو  كاملة  ب��ذور  كانت  �شو�ء 

�لعنا�شر �لغذ�ئية �لتي تقدمها.

فوائد بذور ال�سيا
تقدم بذور �ل�شيا جمموعة ر�ئعة من �لفو�ئد لل�شحة، و�لتي 

ت�شمل ما يلي:

تعزز �سحة القلب
�ملفيدة ل�شحة  �ل�شيا على جمموعة �لربوتينات  حتتوي بذور 
�لقلب و�ل�شر�يني و�الأوعية �لدموية، �إذ �أنها ت�شاعد على تو�زن 
�لقلب  حماية  وبالتايل  �ل��دم،  يف  �جليد  �لكولي�شرول  ن�شبة 
و�الأوعية �لدموية من �لتلف �لناجت عن �رتفاع �لكولي�شرول.

مفيدة للقولون
�مل��ه��م��ة لعملية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �الأل���ي���اف  �ل�شيا ع��ل��ى  ب���ذور  حت��ت��وي 
�الألياف  ن�شبة  يرفع  �ل�شيا  بذور  تناول  فاإن  وبالتايل  �له�شم، 
وبالتايل  و�الأي�س،  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  حت�شني  وبالتايل 

�حلماية من �الإ�شابة بالتهاب �لقولون.

حتمي من االإ�سابة مبر�ض ال�سكري
�ل�شيا على �حلماية من  ب��ذور  �مل��وج��ودة يف  �الأل��ي��اف  ت�شاعد 

ت�شاعد  فهي  �لنوع،  من  �ل�شكري  مبر�س  �الإ�شابة 
على تنظيم م�شتويات �ل�شكر يف �لدم، ومتنع 

��شتهالك خمزون �ل�شكري.

تخل�ض اجل�سم من ال�سموم
�لفائدة  ه���ي  �ل��ف��ائ��دة  ه���ذه  ل��ع��ل 
�لتي يبحث عنها �جلميع يف بذور 
�الألياف  ن�شبة  فبف�شل  �ل�����ش��ي��ا، 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة �مل���وج���ودة فيها 
�ل���ك���ب���د ع���ل���ى ه�شم  ت���رف���ع ق������درة 

يف  �ل�شكر  م�شتوى  وتنظيم  �لطعام 
�ل�شموم  ط��رد  على  ي�شاعد  مم��ا  �ل���دم، 

من �جل�شم، وتنظيف �لقولون.

غنية باالأوميغا 3
ن�شبة  �ل�شيا ترفع  بذور  �ملوجودة يف   3 �الأوميغا  ن�شبة 

�الأح��م��ا���س �الأم��ي��ن��ي��ة �مل���وج���ودة يف �جل�����ش��م، ك��م��ا �أن��ه��ا تن�شط 

�لذ�كرة و�لدماغ.

فوائد بذور ال�سيا للتنحيف
تعترب بذور �ل�شيا �أحد �أهم �لطرق �لطبيعية �لفعالة للتنحيف 
�تباع  و�لتي تربز فاعليتها عند  �لز�ئد،  �ل��وزن  و�لتخل�س من 
�لتنحيف  يخ�س  فيما  فائدتها  وتكمن  �شحي،  غ��ذ�ئ��ي  نظام 

ح�شب ما يلي:
حتتوي على ن�شبة عالية من �الألياف �لتي ت�شاعد على �ل�شعور 
تناول  وبالتايل  �لوقت،  من  طويلة  لفرة  و�المتالء  بال�شبع 

كمية قليلة من �لطعام.
كل  �أن  �إذ  �حل��ر�ري��ة،  �ل�شعر�ت  من  ج��د�ً  قليلة  ن�شبة  تت�شمن 
 138 2 ملعقة كبرية من بذور �ل�شيا حتتوي على ما يعادل 

�شعرة حر�رية.
�لتمثيل  عملية  ترفع  �لغذ�ئية  �الألياف  من  �لكبري  حمتو�ها 
تنظم  �أن��ه��ا  كما  �الأي�����س،  عملية  وحت�شن  �جل�شم،  يف  �لغذ�ئي 

عمل �الأمعاء وت�شاعد على ه�شم �لطعام.
ت�شاعد على �مت�شا�س �ل�شو�ئل �لفائ�شة يف �جل�شم.

حتتوي على �لكال�شيوم �لذي يعزز عملية ه�شم �لدهون.
حتتوي على �لربوتني �لذي ميد �جل�شم بالطاقة �لالزمة له 
عند �تباع نظام ريجيم معني، لي�شبح �جل�شم ن�شيطاً بعيد عن 

�لتعب و�لهزالن.

كيف اأ�ستخدم بذور ال�سيا للتنحيف
من  ب��اأك��رث  �لتنحيف  لغر�س  �ل�شيا  ب���ذور  ����ش��ت��خ��د�م  ميكنك 
ل���ك���ن يجب  ط���ري���ق���ة، 
�أن  ع����ل����ي����ِك 

حتر�شي على تناول ما مقد�ره 2 ملعقة كبرية من بذور �ل�شيا 
ب�شكل يومي، قومي بو�شع 1 ملعقة كبرية من بذور �ل�شيا �أو 
�ل��ذي تف�شلينه،  �لفاكهة  �أو يف ع�شري  �مل��اء  ك��وب من  �أك��رث يف 
و�تركيها حو�يل 30 دقيقة قبل �أن تتناوليها، �أو ميكنك �إ�شافة 
بذور �ل�شيا �إىل �أطباق �ل�شلطة و�للنب و�حلليب و�ل�شندوي�شات 

�أي�شاً.

و�سفات غنية ببذور ال�سيا للتنحيف
بذور �ل�شيا مع ع�شري �لليمون للتنحيف

املكونات:
�شيا بذور  كبرية  ملعقة   1

طازج ليمون  ع�شري  كوب   1
 ن�شف كوب ماء

ع�شل كبرية  ملعقة   1

طريقة التح�سري:
حلو�يل  منقوعة  و�تركيها  �مل���اء،  يف  �ل�شيا  ب��ذور  بنقع  قومي 

�شاعة كاملة.
�خلطي �لع�شل مع ع�شري �لليمون، ومن ثم �أ�شيفي بذور �ل�شيا 

�ملنقوعة.
تناويل �خللطة كل يوم على �لريق فور ��شتيقاظك من �لنوم.

بذور ال�سيا مع الفواكه مع الزبادي للتنحيف
�ملكونات:

زبادي كوب   1
�شيا بذور  كبرية  ملعقة   2

موز حبة   1
فر�ولة حبة   3

ع�شل كبرية  ملعقة   1
ن�شف كوب �شوفان حمم�س

�أي نوع مك�شر�ت تف�شلينه

طريقة التح�سري:
�ملاء،  ك��وب من   1 �ل�شيا يف  ب��ذور  �نقعي 

ودعيها حلو�يل �شاعة.
���ش��ف��ي ب�����ذور �ل�����ش��ي��ا م���ن �مل������اء، وقومي 

باإ�شافتها �إىل �لزبادي.
قطعي �ملوز و�لفر�ولة، و�أ�شيفيها �إىل خليط 
به  ترغبني  نوع  �أي  �إ�شافة  ميكنك  �أو  �لزبادي، 

من �لفو�كه.
و�لنوع  و�لع�شل  �ملحم�س  �ل�����ش��وف��ان  �أ�شيفي  �أخ����ري�ً 
���ش��وي��اً، وتناويل  �مل��ك�����ش��ر�ت، قلبيهم  م��ن  ت��ري��دي��ن��ه  �ل���ذي 
�لو�شفة �إما �شباحاً على وجبة �الإفطار �أو قبل تناول �لغد�ء 

و�لع�شاء بحو�يل �شاعة.

بذور ال�سيا مع التفاح للتنحيف
�ملكونات:

�شيا بذور  كبري  ملعقة   4
ربع كوب بذور يقطني غري مملحة

طازج تفاح  ع�شري  كوب   2
ربع كوب توت جمفف

طريقة التح�سري:
30 دقيقة حتى  �لتفاح حل��و�يل  �ل�شيا يف ع�شري  ب��ذور  �نقعي 

ت�شبح �لبذور ذ�ت قو�م مثل �جلل.
�شعي ع�شري �لتفاح وبذور �ل�شيا يف وعاء �خلالط �لكهربائي، 
و�خلطيها حتى  �ملجفف،  و�لتوت  �ليقطني  بذور  لها  و�أ�شيفي 

تتجان�س.
تناويل �لو�شفة قبل �لوجبات �لغذ�ئية �لرئي�شية.

بذور ال�سيا مع التمر للتنحيف
�ملكونات:

�شيا بذور  كبرية  ملعقة   5
ماء كوب   2

�حلجم متو�شطة  تفاح  حبة   3
�لبذور منزوعة  متر  حبة   8

ربع كوب توت جمفف

طريقة التح�سري:
�نقعي بذور �ل�شيا يف �ملاء حلو�يل 30 دقيقة.

قطعي �لتفاح �إىل قطع �شغرية، وقطعي حبات �لتمر �أي�شاً.
�شفي بذور �ل�شيا، و�أ�شيفيها �إىل قطع �لتمر و�لتفاح و�لتوت 

�ملجفف.

تناويل هذه �لوجبة �ل�شهية و�خلفيفة بني �لوجبات �لغذ�ئية.

بذور ال�سيا مع حليب اللوز للتنحيف
�ملكونات:

�شيا بذور  كبرية  ملعقة   5
لوز حليب  كوب   2

ع�شل ح�شب �لرغبة

طريقة التح�سري:
�نقعي بذور �ل�شيا يف حليب �للوز ملدة 10 دقائق.

�أ�شيفي مقد�ر كاٍف من �لع�شل للحليب.
تناويل �لو�شفة عندما ت�شعرين باجلوع.

بذور �ل�شيا مع �لبابايا للتنحيف
�ملكونات:

�ل�شيا بذور  كبرية  ملعقة   4
مقطعة بابايا  كوب   1

موز حبة   1
جمفف تني  حبة   6

طريقة التح�سري:
�أ�شيفي بذور �ل�شيا �إىل قطع �لبابايا وقطع �ملوز.

�أ�شيفي قطع �لتني �ملجفف، وقلبي �ملكونات.
��شكبي �لو�شفة يف �ل�شحن، 

�ل�شيا  ب��ذور  فو�ئد  �أن  من  خفيف.بالرغم  ك�شناك  وتناوليها 
للتنحيف مذهلة وممتازة، �إال �أنها �شتكون حمدودة �ملفعول يف 
حال مل يتم �عتماد نظام غذ�ئي فعال معها، فانتبهي �إىل هذه 
�لنقطة، و�حر�شي على تناول ما يعادل 8 �أكو�ب من �ملاء خالل 

�ليوم مع ممار�شة �لتمارين �لريا�شية.

لها قدرة على كبح ال�سهية وحرق الدهون

بذور ال�سيا.. فوائدها للتنحيف وخ�سارة الوزن

اال�ستحمام باملاء البارد.. يعزز �سحتك العقلية والبدنية

يعترب  ال  �ل��ب��ارد  �حلمام  �أن  نوؤكد  �أن  يجب  بد�ية 
�أن  ك��م��ا  م���ر����س،  الأي  دو�ء  �أو  ع��الج��ي��ة  و���ش��ي��ل��ة 
يتمتع  �ل���ذي  �ل�شخ�س  ع��ل��ى  يقت�شر  ��شتعماله 

ب�شحة جيدة.
ب���اردة جد�  ح��م��ام مب��ي��اه  ب��اأخ��ذ  ين�شح  باملقابل ال 
�لطبيب.  ��شت�شارة  بعد  �إال  �لبارد  �جل��و  خ��الل  �أو 
يجب  ح��اد  �أو  مزمن  مر�س  ب��اأي  �ملر�شى  �أن  كما 
�أن ي�شت�شريو� �لطبيب قبل �أخذ �حلمام �لبارد، �إذ 
قد ال يكون مالئما لهم وي�شع �شغطا كبري� على 

�أج�شامهم و�لدورة �لدموية لديهم.
�إن  �الأم��ريك��ي  بوزيتفتي(  �أوف  )ب��ور  موقع  وق��ال 

مع  �لتعامل  على  �جل�شم  ي�شاعد  �ل��ب��ارد  �حل��م��ام 
�لتوتر ب�شكل �أف�شل عند تعر�شه لظروف قا�شية، 
كما ي�شاعد على حت�شني �شحة �ل�شعر و�جللد عن 
طريق ت�شييق حجم �مل�شام وحتفيز منو ب�شيالت 
�أي�شا من �ال�شتفاقة �شباحا،  �ل�شعر. كما ميّكنك 

لدرجة �أنك قد ال حتتاج �إىل �حت�شاء �لقهوة.
وفيما يلي 7 فو�ئد �شحية للحمام �لبارد:

اللمفاوي اجلهاز  تعزيز   1-
�أن �جلهاز �للمفاوي يحتوي على  �أ�شار �ملوقع �إىل 
�لنفايات  �جل�شم من  تخلي�س  على  ت�شاعد  �أوعية 

و�مليكروبات. وي�شاعد �ال�شتحمام باملاء �لبارد على 
�جلهاز  يجعل  مم��ا  �للمفاوية،  �الأوع��ي��ة  �نقبا�س 
�للمفاوي ي�شخ �ل�شو�ئل �للمفاوية يف جميع �أنحاء 

�جل�شم وي�شاعده على �إز�لة �لنفايات.

القلبية الدموية  الدورة  حت�سني   2-
ميكن �أن ي�شاعد �ال�شتحمام باملاء �لبارد يف حت�شني 

�لدورة �لدموية، ويحفز على تدفق �لدم.

الع�سالت التهاب  تخفيف   3-
ب���نّي �مل���وق���ع �أن����ه ب��ع��د مم��ار���ش��ة مت���اري���ن ريا�شية 
مكثفة، يلجاأ �لكثري من �الأ�شخا�س �إىل ��شتعمال 
�ل�شاخن،  بالزيت  �لتدليك  �أو  �لتدفئة  من�شات 
ي�شاعد  �أن  ميكن  �ل��ب��ارد  ب��امل��اء  �ال�شتحمام  ول��ك��ن 
من  �لكثري  وي�شتحم  �اللتهاب.  تقليل  على  �أي�شا 
�ل�شبب  لهذ�  �لبارد  باملاء  �ملحرفني  �لريا�شيني 
�ال�شتفادة  �شخ�س  الأي  ميكن  ذل��ك،  ومع  بالذ�ت. 
�أو  �لتمرينات  بعد  �ل��ب��ارد  ب��امل��اء  �ال�شتحمام  م��ن 

�لقيام باالأعمال �ملنزلية.

بال�سعادة ال�سعور   4-
لي�س عالجا  �ل��ب��ارد  ب��امل��اء  �ال�شتحمام  �أن  ح��ني  يف 
لالكتئاب، �إال �أنه قد ي�شاعد على �حلد من �أعر��شه 
عام  �أجريت  بحثية  در��شة  بّينته  ما  وه��ذ�  موؤقتا، 
2007 �أ�شارت �إىل �أن هذ� �ال�شتحمام، �إىل جانب 
�لعالجات �لتقليدية مثل �الأدوية، ميكن �أن ي�شاعد 
�الك��ت��ئ��اب وحت�شني  �أع���ر�����س  م��ن  �لتخفيف  ع��ل��ى 

�حلالة �ملز�جية. ويف�شر ذلك باأن �ملاء �لبارد يحفز 
على  تعمل  �لتي  للمز�ج  �ملعززة  �لع�شبية  �لنو�قل 

تعزيز م�شتويات �ل�شعادة.

الوزن تخفي�ض   5-
�ل��ب��ارد ي�شاعد على  �مل��اء  �أن  �أن��ه مبا  �أو���ش��ح �ملوقع 
ي��ع��زز عملية  �أن  ف��اإن��ه ميكن  �ل���دم،  ت��دف��ق  حتفيز 
فقد�ن  يف  حتما  �شي�شاعد  مما  �لغذ�ئي،  �لتمثيل 

�لوزن.

واجللد ال�سعر  �سحة  تعزيز   6-
و�شد �جللد،  �مل�شام  �لبارد على ت�شييق  �ملاء  يعمل 
�أنه يقلل عدد �لزيوت �لتي تنتجها  باالإ�شافة �إىل 
ب�شرتك عند �ال�شتحمام باملاء �ل�شاخن، �الأمر �لذي 
يهيج �جللد ويجففه، وي�شبح بالتايل بحاجة �إىل 
�ل��رط��ي��ب. يف �مل��ق��اب��ل، ي�����ش��اع��د �مل���اء �ل���ب���ارد على 
حتفيز ب�شيالت �ل�شعر �لتي من �شاأنها �أن جتعله 

�أكرث حيوية، وفقا للموقع.

والتورم االأمل  تخفيف   7-
ما  ع��ادة  �لكاحل،  �ل��ت��و�ء  �أو  بت�شنج  �الإ���ش��اب��ة  عند 
يو�شي �الأطباء بو�شع �لثلج على �ملنطقة �مل�شابة 
�لو�قع،  يف  �الأمل.  تخفيف  يف  مهما  دور�  ل��ه  الأن 
تقريبا  نف�شها  �لفعالية  �لبارد  باملاء  لال�شتحمام 
و�ل���ربودة  �لثلج  ي�شاعد  حيث  �الإ���ش��اب��ات،  ل��ع��الج 
على ت�شييق �الأوعية �لدموية، مما يقلل �اللتهاب 

�لذي ي�شبب �الأمل و�لتورم.

ي�ساعد اال�ستحمام باملاء البارد على تعزيز �سحتك العقلية والبدنية ب�سكل عام، وقد 
الفوائد  لكن قد ترغب يف جتربتها بعد معرفة  بارد جنونية،  اأخذ حمام  تبدو فكرة 

املذهلة التي يوفرها هذا احلمام للج�سم.
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العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 3213/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : مطالبة مالية بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )891.869.42 درهم( ثمانية وو�حد 

وت�شعون �لفا وثمامنائة وت�شعة و�شتون درهما و�ثنني و�ربعون فل�س( باالإ�شافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�حلكم بانهاء �لعقد وف�شخه عن �ملدة �ملتبقية من تاريخ �شدور �حلكم يف �لدعوى 

و�لز�م �ملدعي عليها باإز�لة �ال�شم �لتجاري - �لعالمة �لتجارية.  
طالب �الإعالن : مقهى �ملخبز �لفرن�شي - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه  : 1- مطعم وكافية بت�س هو�شبيتاليتي - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل �الإقامة 

�أعاله ل�شالح/  �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ 2020/6/29 يف �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ت��وؤدي للمدعية  مقهى �ملخبز �لفرن�شي - �س ذ م م  بالز�م �ملدعي عليه مطعم وكافية بت�س هو�شبيتاليتي - �س ذ م م بان 
مبلغ وقدره 869/42 و 891 درهم )ثمامنائة وو�حد وت�شعون �لفا وثمامنائة وت�شع و�شتون درهما و�ثنان و�ربعون فل�شا( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% وذلك من تاريخ قيد �لدعوى �حلا�شل يف 2019/8/14 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مها بالر�شوم 
و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1485/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره )1.004.373.58 

درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �الإعالن : بنك �بوظبي �لتجاري - �شفته بالق�شية : مدعي  

�شفتهما   - �مارجيت  �شينغ  �شينغ  �مارجيت  �شونيتا   -2 �ال���ش��الم    ن��ور  ن��ور  �شكيل   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل �الإقامة 

�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/3/30 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م   - �لتجاري  �بوظبي  ل�شالح/بنك  �أع��اله 
1.000.744 درهم )مليون و�شبعمائة و�ربعة و�ربعون درهم( باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
�لز�م �ملدعي عليهما  �ل�شد�د  �لتايل لتاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2019/10/16 وحتى متام  �ليوم 
قابال لال�شتئناف  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  درهم مقابل   �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2986/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 401.197. 61.994 درهم 
باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  

طالب �الإعالن : بنك م�شر - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد عبد�هلل ح�شن مر�د لنجاوي ، �جلن�شية / �الإمار�ت - �شفته بالق�شية : 

مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  يف   2019/10/7 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
�ملذكورة �أعاله ل�شالح/ بنك م�شر - بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ مقدر�ه  56358.62 
درهما )�شتة وخم�شون �لفا وثالثمائة وثمانية وخم�شون درهما و�ثنان و�شتون فل�شا( وفائدة ت�شعة 
باملائة �شنويا 9% من تاريخ 2019/7/22 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شروفات ومببلغ 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1272/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )31487.80 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �الإعالن :  مو�رد للتمويل  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد غريب مرزوق حممد - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )31487.80 
�لتام و�شمول  �ل�شد�د  درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/7/7  �ل�شاعة 8.30 �شباحا 
يف قاعة �لتقا�شي عن بعد  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1536/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )2057221.78 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �الإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام  
�شفته   - �ل�شيار�ت   لتاأجري  دول��ر  وكيل  وب�شفتها  م(  م  ذ  )���س  �ل�شيار�ت  لتاأجري  زعبيل   : �الإع��الن  طالب 

بالق�شية : مدعي - وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه  : 1- بارزيل �ك�شربي�س �ند لوج�شتيك�س �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل �الإقامة 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا   �أق���ام عليك  ق��د   : �الإع����الن  م��و���ش��وع 
وحتى  �الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2057221.78(
�ل�شد�د �لتام وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق 2020/7/12 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن 
بعد  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 615/2020/20 جتاري كلي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�شد�ر �حلكم ببطالن قر�ر �لعمومية لل�شركة �ملدعي عليها �لثالثة حتت عنو�ن ملحق 
تعديل عقد تاأ�شي�س و�مل�شادق عليه لدى �لكاتب �لعدل يف دبي باملحرر رقم 60139/1/2020 تاريخ 2020/3/22 بعزل 
�ملدعي من �الإد�رة وتعيني �ملدعي عليه �الأول مدير� منفرد� لل�شركة ملخالفته �أحكام قانون �ل�شركات وعقد تاأ�شي�س 

�ل�شركة وت�شمني �ملدعي عليهم  كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لنفقات �لقانونية و�أتعاب �ملحاماة.  
طالب �الإعالن :  و�شام عبد�لنور �خلوري  - �شفته بالق�شية : مدعي ،  �ملطلوب �إعالنه : 1- رجاء عبد�جلليل علي 

�لها�شمي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
لل�شركة  �لعمومية  قر�ر  ببطالن  باإ�شد�ر �حلكم  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد   : �الإع��الن  مو�شوع 
باملحرر  دب��ي  يف  �لعدل  �لكاتب  ل��دى  عليه  و�مل�شادق  تاأ�شي�س  عقد  تعديل  ملحق  عنو�ن  حتت  �لثالثة  عليها  �ملدعي 
رقم 60139/1/2020 تاريخ 2020/3/22 بعزل �ملدعي من �الإد�رة وتعيني �ملدعي عليه �الأول مدير� منفرد� لل�شركة 
ملخالفته �أحكام قانون �ل�شركات وعقد تاأ�شي�س �ل�شركة وت�شمني �ملدعي عليهم  كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لنفقات 
�لقانونية و�أتعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الأربعاء �ملو�فق 2020/7/8 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 530/2015/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/120 جتاري كلي و�لز�م �ملنفذ �شده 

بان ي�شدد لطالبة �لتنفيذ مبلغ وقدره )290166674 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعالن : �ل�شركة �لعربية للطري�ن - �شم ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة �بيار للتطوير �لعقاري - �س م ع - ممثلة ب�شخ�س مديرها �لعام  - �شفته 
بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �الإقامة.  مو�شوع �الإع��الن : قررت حمكمة دبي �الإبتد�ئية 
يوم من   15 درهم خالل  وق��دره )317266513(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  �خطاركم  بتاريخ 2020/2/19 
تاريخ �لتبليغ و�إال بيع �لعقار ، عبارة عن �شقة �شكنية - رقم �الر�س 138 - �ملنطقة : �ل�شفوح �الوىل 
�مللف رقم 25/2017 حجز حتفظي مدين نوعه  �ل�شقة : P10 يف  : برج هيليانا - رقم  �ملبنى  ��شم   -
و��شر�ك �حلجز �ملاثل يف �حلجز �ل�شابق �لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 295 
من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 1390/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/1460 ��شتئناف جتاري ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2000543.55 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : بنك �بوظبي �لتجاري - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شعيد �شامل �شعيد �شعيد �لبدو�وي - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )2000543.55(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  7585/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/1490 جتاري كلي  ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره ) 32103783.98 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : بنك �مل�شرق - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله :  حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهم : 1- ريجن�شي بال�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - حاليا - ريجن�شى للهو�تف �ملتحركة 
- �س ذ م م - �شابقا  ، 2- على حممد �شامل �بوعد�س - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ريجن�شى بال�س 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م ، 3- فادى عون �بر�هيم �ل�شامي -  ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ريجن�شى 

بال�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم  - جمهول حمل �الإقامة 
�لتحفظي )373/2018  �مو�لكم �خلا�شة يف �حلجز  بانه مت �حلجز على  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
جتاري( وفاء للمبلغ �ملطالبة )32103783.98( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي رقم )373/2018 
جتاري( �ىل حجز تنفيذي يف ملف �لتنفيذ رقم )7585/2019 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7288/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره ) 31241486.97 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإع��الن : بنك �خلليج �ل��دويل - �س م ب - مكتب متثيل - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  

وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل
�أب��و عد�س 3-  �إعالنه : 1- فا�شت تيليكوم للتجارة �لعامة - �س ذ م م  2-علي حممد �شامل  �ملطلوب 

حممد جودت عاي�س م�شطفى �لربغوثي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإع��الن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن )رقم �الر�س 67 - 
�ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - ��شم �ملبنى : s-34 رقم �ملبنى )s34( )رقم �الر�س : 31 - �ملنطقة 
: �خلري�ن - ��شم �ملبنى : �لبادية يف 2- 6 - رقم �ملبنى : �لبادية يف 2 -6( )رقم �الر�س :41 - �ملنطقة 
: �خلري�ن - ��شم �ملبنى : 18 - 2 - رقم �ملبنى : 18 - 2( وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 7288/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 31241486.97 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : بنك �خلليج �لدويل - �س م ب - مكتب متثيل - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- فا�شت تيليكوم للتجارة �لعامة - �س ذ م م  2-علي حممد �شامل �أبو عد�س 
3- حممد جودت عاي�س م�شطفى �لربغوثي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهويل حمل �الإقامة
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن م�شرى موؤجل 
)رقم �الر�س : 1412 + 1411 + 1337 - �ملنطقة : نخلة جمري�( وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اإعالن بالن�ضر

رقم )2020/2941(
�ملخطر : جمدي ��شماعيل حممد عبد�لعزيز

بوكالة �ملحامي / �حمد ح�شن �ملازمي 
�شد        �ملخطر �ليه : �شيف �لدين علي فتح �لباب علي 

�ملر�شدة  �ملبالغ  �شد�د  �شرعة  بوجوب  ننذركم  �لكتاب  ه��ذ�  مبوجب  جئنا 
، ثالثة �الف درهم للمخطر  �إمار�تي  ذمتكم و�لبالغة قدره )3000( درهم 
، وذلك خالل مدة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر ،  و�إال �شوف ن�شطر 
 ، ونفقتكم  م�شوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �آ�شفني 

حمتفظني بكافة �حلقوق الأية جهة كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3061/2020(

�ملنذر : فلور�مك�س الإ�شتري�د وت�شدير �حلا�شالت �لزر�عية و�مل�شتالت
�ملنذر �ليها : د�ما�س للزهور و�ملنا�شبات

�ملو�شوع : - مبوجب �الإنذ�ر رقم 2020/76745 �إنذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل بدبي فاإن 
�ملنذر ومبوجب هذ� �الإنذ�ر يكلف �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملبالغ �مل�شغولة بها ذمته مقابل �ل�شيكات 
�ملبينة ب�شدر هذ� �الإنذ�ر  وقدرها 27.166 دوالر �أمريكي �و ما يقابله بالدرهم �الإمار�تي و %12 
�أق�شاه خم�شة �يام من  فو�ئد قانونية من تاريخ �الإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام وذلك يف موعد 
تاريخ �الإعالن بالن�شر لهذ� �الإنذ�ر ، و�إال �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
كافة  ، ف�شال عن �حلجز على  �مل�شتحقة عليه  �لقانونية  و�لفائدة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�شد�د  الإلز�مك 
�أمو�له �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني باالإ�شافة �ىل حتميله م�شوؤولية �لتعوي�س عن كافة �الأ�شر�ر 

�ملادية و�الأدبية �لتي حلقت باملنذر و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3060/2020(

�ملنذر :  �شركة �مل�شاريع �الأملانية �خلليجية �ملحدودة  
�ملنذر �ليها : �شيد �شالم للنقليات - �س ذ م م 

�ملو�شوع : 
�ملنذر  ف��اإن  �لعدل بدبي  ل��دى كاتب  و�مل�شجل  ع��ديل  �إن���ذ�ر  رق��م 2020/76578  �الإن���ذ�ر  مبوجب 
�ل�شيكات  �مل�شغولة بها ذمته مقابل  �ملبالغ  �ليه ب�شد�د قيمة  �ملنذر  �الإن��ذ�ر يكلف  ومبوجب هذ� 
�ملبينة ب�شدر هذ� �الإنذ�ر  وقدرها 31.395 درهم - وذلك يف موعد �أق�شاه خم�شة �يام من تاريخ 
�لالزمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �شن�شطر  و�إال   ، �الإن���ذ�ر  لهذ�  بالن�شر  �الإع��الن 
على  �حلجز  ع��ن  ف�شال   ، عليه  �مل�شتحقة  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  ب�شد�د  الإل��ز�م��ك 
كافة �أمو�له �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني باالإ�شافة �ىل حتميله م�شوؤولية �لتعوي�س عن كافة 

�الأ�شر�ر �ملادية و�الأدبية �لتي حلقت باملنذر و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3059/2020(

�ملنذر : بوكو ماك لل�شناعات - ذ م م 
�ملنذر �ليها :  �لرو��شي ملقاوالت �لبناء 

�ملو�شوع : - مبوجب �الإنذ�ر رقم 2020/56280 �إنذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل بدبي 
فاإن �ملنذر ومبوجب هذ� �الإنذ�ر يكلف �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملبالغ �مل�شغولة بها ذمته مقابل 
�أق�شاه  موعد  يف  وذل��ك   - دره��م   138.939.84 وق��دره��ا  �الإن���ذ�ر  ه��ذ�  ب�شدر  �ملبينة  �ل�شيكات 
خم�شة �يام من تاريخ �الإعالن بالن�شر لهذ� �الإنذ�ر ، و�إال �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة الإلز�مك ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور و�لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة عليه ، ف�شال 
�ىل  باالإ�شافة  �لعلني  باملز�د  وبيعها  �ملنقولة  و�لغري  �ملنقولة  �أمو�له  كافة  على  �حلجز  عن 
حتميله م�شوؤولية �لتعوي�س عن كافة �الأ�شر�ر �ملادية و�الأدبية �لتي حلقت باملنذر و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3120/2020(

�ملخطرة  : ريجن�شي للعقار�ت و�الإد�رة 
 �ملخطر �ليها : 1- �شو�ن جرين للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

    2- جرين الإد�رة �ملن�شاآت  �س ذ م م - حمررة �ل�شيكات 
�ملو�شوع : تخطر �ملخطرة �ملخطر �ليها ومتهلها مدة ثالثون يوما �عتبار� من تاريخ 
تبليغها بهذ� �الإخطار لوفاء و�شد�د مبلغ وقدره 151200 درهم قيمة �ملر�شد من بدل 
�ملخطرة  ومر�جعة   2020/1/9 وحتى   2019/1/10 من  �اليجارية  �ل�شنة  عن  �اليجار 
لغاية جتديد عقد �اليجار �ملنتهي مدته ، وبخالف ذلك فاإن �ملخطرة �شتكون م�شطرة 
باملبلغ  �ليها  �ملخطر  �ل��ز�م  �شبيل  �لدعوى يف  و�إقامة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 

�ملذكور باالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3119/2020(

�ملخطرة  : ريجن�شي للعقار�ت و�الإد�رة 
 �ملخطر �ليها : جرين الإد�رة �ملن�شاآت  �س ذ م م - حمررة �ل�شيكات 

�ملو�شوع : تخطر �ملخطرة �ملخطر �ليها ومتهلها مدة ثالثون يوما �عتبار� من تاريخ 
تبليغها بهذ� �الإخطار لوفاء و�شد�د مبلغ وقدره 50400 درهم قيمة �ملر�شد من بدل 
�ملخطرة  ومر�جعة   2020/1/9 وحتى   2019/1/10 من  �اليجارية  �ل�شنة  عن  �اليجار 
لغاية جتديد عقد �اليجار �ملنتهي مدته ، وبخالف ذلك فاإن �ملخطرة �شتكون م�شطرة 
باملبلغ  �ليها  �ملخطر  �ل��ز�م  �شبيل  �لدعوى يف  و�إقامة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 

�ملذكور باالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
انذار عديل بالن�ضر
رقم )3117/2020(

�ملخطرة  : ريجن�شي للعقار�ت و�الإد�رة 
 �ملخطر �ليها : 1- �شو�ن هوم للخدمات �لفنية - �س ذ م م 

    2- جرين الإد�رة �ملن�شاآت  �س ذ م م - حمررة �ل�شيكات 
�ملو�شوع : تخطر �ملخطرة �ملخطر �ليها ومتهلها مدة ثالثون يوما �عتبار� من تاريخ 
تبليغها بهذ� �الإخطار لوفاء و�شد�د مبلغ وقدره 50400 درهم قيمة �ملر�شد من بدل 
�ملخطرة  ومر�جعة   2020/1/9 وحتى   2019/1/10 من  �اليجارية  �ل�شنة  عن  �اليجار 
لغاية جتديد عقد �اليجار �ملنتهي مدته ، وبخالف ذلك فاإن �ملخطرة �شتكون م�شطرة 
باملبلغ  �ليها  �ملخطر  �ل��ز�م  �شبيل  �لدعوى يف  و�إقامة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 

�ملذكور باالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات - خورفكان : �ل�شيد/ 
ح�شن عبد�هلل يو�شف عبد�هلل - �جلن�شية : �الإم��ار�ت  وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ال�شم �لتجاري حلم �الأمرية للخياطة 
و�لتطريز ، ن�شاط �لرخ�شة تطريز �ملالب�س �جلاهزة ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 616600 �ل�شادر بتاريخ 2011/12/21 
�دري�س علي  �ف�شل ح�شني  �ل�شيد/  �ىل  �الإقت�شادية بخورفكان.   �لتنمية  د�ئ��رة  يف 
بيبارى ، �جلن�شية : بنغالدي�س. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

 ��شم �ل�شركة : جولدن ا�سيا لالعمال الفنية وخدمات التنظيف �ض ذ م م
�ل�شيخ حممد بن حمد�ن  : مكتب 303  ملك  �لعنو�ن  �لرخ�شة: 649771  رقم 
�ل نهيان - ديرة - هور �لعنز - �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1071122  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي من خالل �لربيد �اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

 ��شم �ل�شركة: جولدن كري�ستال خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن �ض ذ م م
رقم �لرخ�شة: 710221  �لعنو�ن : مكتب رقم 303 ملك �ل�شيخ حممد بن حمد�ن 
�ل نهيان - ديرة - هور �لعنز  -�لعنز �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1137256 تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي من خالل �لربيد �اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��شم �ل�شركة : بورن تو بي ملعدات البناء - ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 1104 ملك عبد�ل�شالم م�شعود عبد�لكرمي - بردبي - �خلليج 
�لتجاري - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 806643 رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1344457 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
�ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/6/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2020/6/28  وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك 
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   04-3215356 فاك�س:   04-3215355 هاتف    - �الوىل 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
بورن تو بي ملعدات البناء - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/6/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/28 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  12975 بتاريخ 2020/7/1
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 923/2020/208 تنفذ مدين  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 392/2019 مدين جزئي بعد �أن 

�أ�شبح �حلكم قابال للتنفيذ �جلربي ب�شد�د مبلغ وقدره )161791 درهم( ، �شامال للر�شوم 
و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : تركان كونيل - �شركة م�شجلة يف ��شكتلند� - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
- وميثله : حممد عبد�هلل حممد �لعامري - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه: 1- كري�شتوف جاملي�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )161791( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• ال�شارقة -الفجر:

و�حتاد  �لقا�شمية  �جلامعة  بني  �مل�شرك  �لتعاون  �إط��ار  يف 
دعم  يف  �مل�شركة  �الأه����د�ف  لتعزيز  �الم����ار�ت  و�أدب����اء  كتاب 
�ل��ط��اق��ات �ل��ط��الب��ي��ة �مل��وه��وب��ة يف �مل��ج��االت �الأدب���ي���ة �تفقت 
�جلامعة ممثلة يف كلية �الآد�ب و�لعلوم �الن�شانية باجلامعة 
و�الحتاد على �لتعاون �مل�شرك لتنظيم خميم �الإبد�ع �الأدبي 

�لطالبي.
وي��رك��ز �مل��خ��ي��م �ل����ذي ي��ع��د ب���اك���ورة �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رك بني 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �لطالبية  �مل��و�ه��ب  تنمية  يف  �جلهتني 
�الأدبية بهدف �إحد�ث نقلة نوعية يف منظومة �إنتاج �ملعرفة 
�لالزم  �لدعم  وتقدمي  �الأدبية  و�الأجنا�س  �ملجاالت  �شتى  يف 
قبل  من  ومتابعتها  وتبنيها  موهبتهم  ل�شقل  للموهوبني 
نخبة من كبار �الأدب��اء و�لكتاب لدى �الحت��اد وتعزيز قيمة 

�النتاج �الأدبي كاأد�ة للتعبري عن �ملو�هب �لو�عدة .
�مللخ  ح�شن  �ل��دك��ت��ور  �ال���ش��ت��اذ  ح�شور  يف  �جل��ام��ع��ة  وبحثت 
�الن�شانية  و�ل��ع��ل��وم  �الآد�ب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م 
�لعام  باجلامعة و�لدكتور حممد حمد�ن بن جر�س �الأمني 
الحتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت وعلي �لنقبي م�شوؤول �لعالقات 
خميم  لتنظيم  �مل�شرك  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  باجلامعة  �لعامة 
للعناية  �مل�شركة  �الأدو�ر  وتنمية  �لطالبي  �الأدب��ي  �الإب���د�ع 
و�لطالبات  �لطالب  من  �لكتاب  ومتكني  �الأدب��ي��ة  باملو�هب 

و�الرتقاء بامل�شتوى �لثقايف و�لتقني لهم ف�شال عن �كت�شاف 
ورعاية �ملو�هب �الأدبية .

وجرى �لتاأكيد على تنظيم �ملخيم ودعوة �لطلبة للم�شاركة 
باملخيم وحتقيق �أهد�فه يف �شقل قدر�ت �لطلبة يف خمتلف 

�ملجاالت �الأدبية وتن�شيط �مل�شاهمات �الإبد�عية و�لثقافية .
�لقائم  �مل��ل��خ  �ل��دك��ت��ور ح�شن  �ال���ش��ت��اذ  �أك���د  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
باأعمال عميد كلية �الآد�ب و�لعلوم �الن�شانية باجلامعة  على 
مع  تعاونها  تعزيز  على  �لكلية  خ��الل  من  �جلامعة  حر�س 
�حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت كونها �جلهة �مل�شوؤولة عن دعم 

ومتابعة �لكتاب و�الأدباء وتنمية مو�هبهم .
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لتعاون من �شاأنه �الرتقاء بالعمل �لثقايف 
م���ن خ����الل �اله���ت���م���ام بالطالب  و�الأدب�������ي يف �جل��ام��ع��ة يف 
و�لطالبات ال�شيما و�جلامعة لديها مو�هب متعددة وو�عدة 
يف خمتلف �ملجاالت �الأدبية وطلبتها ميتلكون �أ�ش�س �لكتابة 
ثقافات  عن  تعرب  �لتي  �ل��دول  ع�شر�ت  من  ينحدرون  فهم 

عدة .
مبزيد  �شي�شهم  �لطالبي  �الأدب���ي  �الإب����د�ع  خميم  �أن  ولفت 
و�كت�شاف  �ل��ط��الب��ي��ة  �ل��ك��ت��اب��ات  ن��ت��اج��ات  يف  �الب������د�ع  م���ن 
�ل�شباب  باأدب  �ملو�هب ورعايتها من قبل �الحتاد و�لنهو�س 
م�شيد� بهذ� �لتعاون �لبناء مع �حتاد كتاب و�أدب��اء �المار�ت 
بن  حمد�ن  حممد  �لدكتور  �أب���د�ه  �ل��ذي  �لكبري  وبالتعاون 
و�إجناح  �مل�شرك  �لتعاون  لتعزيز  �لعام  �ل�شر  �أم��ني  جر�س 

و�لق�شة  �ل�شعر  جماالت  يف  �أهد�فه  وحتقيق  �ملخيم  تنظيم 
�لق�شرية و�لرو�ية وكتابة �مل�شرحيات .

�الأمني  جر�س  بن  حمد�ن  حممد  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
�ل��ع��ام الحت��اد كتاب و�أدب���اء �الإم����ار�ت �أن �الحت���اد ي�شعى من 
خ���الل �ل��ت��ع��اون م���ع �جل��ام��ع��ة �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة ب��و���ش��ف��ه��ا �شرح 
�أكادميي حا�شنة للمو�هب و�البد�عات �الدبية ويتقاطر هذ� 
�ل��دور مع �حتاد كتاب و�أدب��اء �الم��ار�ت و�ل��ذي ب��دوره يعتني 
باملو�هب ويف متكني �لكتاب �ل�شباب م�شري� �إىل �أهمية تنظيم 
هذ� �ملخيم ليكون لدى �الحتاد وثيق �ل�شلة و�لتعاون بهدف 
تعزيز �جلهود �مل�شركة بهدف تن�شيط �حلركة �الأدبية �لتي 
�ل�شباب ورعاية  باأدب  متوج يف �جلامعة ومو��شلة �الهتمام 

�إبد�عاتهم .
متنوعة  ور���ش��ا  �شيت�شمن  �مل��خ��ي��م  �أن  ج��ر���س  �ب���ن  و�أو����ش���ح 
طلبة  م��ن  �مل��وه��وب��ني  لتالقي  وفر�شة  متو��شلة  وق����ر�ء�ت 
�جلامعة و�إثر�ء �ملحتوى وملكات �لكتابة يف خمتلف �ملجاالت 
�ل��ق�����ش��رية و�ل�����ش��ع��ر و�مل��ق��ال ومبادئ  ت�����ش��م  �لق�شة  و�ل��ت��ي 
�لرو�ية وكتابة �مل�شرحيات وميكن لكافة �مل�شاركني �ال�شتفادة 
منها جميعاً.بدوره �أثنى �ال�شتاذ �لدكتور ر�شاد �شامل مدير 
يف  �لنوعية  �مل��ب��ادرة   تلك  �أهمية  على  �لقا�شمية  �جلامعة 
تنفيذ خميم �البد�ع �الأدبي لطلبة �جلامعة و�لذي ي�شاف 
ل�شل�شلة �الن�شطة و�لرب�مج �لتي تدعم �ملنظومة �لتعليمية 
باجلامعة و�أ�شار �إىل �أهمية دور �حتاد كتاب و�أدباء �المار�ت 

يف �إثر�ء هذ� �مل�شهد �الأدبي �لذي ميوج يف �جلامعة من خالل 
على  ليكونو�  �إبد�عاتهم  ومتابعة  �ملوهوبني  �لطلبة  تبني 

جادة �لطريق �ل�شحيح .
�لتعاون  ه��ذ�  �أهمية  على  �لقا�شمية  �جلامعة  م��دي��ر  و�أك���د 
من  �لر�غبني  ي�شاعد  مما  �جلديدة  �ملبادرة  هذه  تنظيم  يف 
�ملبدعني من طلبة �جلامعة على �لدخول �إىل عامل �لكتابة 

حتمله  مبا  لل�شباب  �إبد�عيا  عماًل  �لكتابة  باعتبار  �الأدب��ي��ة 
من حمفز�ت تقود �إىل �لعطاء و�لنجاح يف �حلياة �جلامعية 
و�حلياة �لعملية حيث توفر هذه �ملبادر�ت �لفر�شة للح�شول 
على �ملقومات �لرئي�شية و�ملهار�ت �لالزمة للدخول �إىل عامل 
�الإبد�ع �الأدبي و�لفكري و�ملعريف وفق ما تطلع �إليه �جلامعة 

من �أهد�ف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ف��ن  رو�ق  �أع���ل���ن 
و�خلا�س  �ل��ر�ب��ع  �لرقمي  الأر�شيفه  �إط��الق��ه  عن 

ت �لد�ئم”، مبعر�س “�ملوؤقَّ
من  حتّولت  وكيف  �للجوء  حالة  ير�شد  و�ل��ذي   
للعديد  بالن�شبة  د�ئ��م��ة  ح��ال��ة  �إىل  م��وؤق��ت  و���ش��ع 
�لفعاليات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن  وذل����ك  �ل���ن���ا����س،  م���ن 
“تق�شي:  �لفنية �الفر��شية �لتي حتمل عنو�ن 
�أر�شيفات ولقاء�ت”، يوم �لثالثاء �ملو�فق 7 يوليو 

�ملقبل.
�إ�شر�ف  حت��ت  �لد�ئم”  ت  “�ملوؤقَّ م��ع��ر���س  وج���اء 
�مل�����ش��اع��د يف جامعة  �مل����ق����د�دي، �الأ����ش���ت���اذ  ���ش��ل��وى 
ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي، و�أح���د �أه��م �ل��ق��ام��ات �لبارزة 
�لعربي  �لعامل  �لفن �حلديث يف  تاريخ  يف توثيق 
�ل�شابقة  �لفنية  �لقّيمة  قّطان  بانة  مع  بالتعاون 

�أب��وظ��ب��ي، حيث  ن��ي��وي��ورك  �ل��ف��ن بجامعة  ل���رو�ق 
��شتعادي موؤ�ش�شي  �أول معر�س  �ملعر�س  يعد هذ� 
للفنانني و�ملعماريني و�ملفكرين �لبارزين �شاندي 

هالل و�ألي�شاندرو بيتي.
“تق�شي:  �خل��ا���ش��ة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �شتجمع 
�لثالثاء  ي��وم  تعقد  و�ل��ت��ي  ولقاء�ت”،  �أر�شيفات 
بتوقيت  م�����ش��اًء   7:30 �ل�شاعة  يوليو   7 �ملقبل 
�الإمار�ت، عرب تطبيق �ملحادثات �الفر��شية زوم، 
�لفنانة �شاندي هالل و�لفنان �ألي�شاندرو بيتي مع 
�شلوى �ملقد�دي وبانة قّطان ومايا �ألي�شون، رئي�شة 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  �لفنيني  �لقيمني 
�الأ�شول  لتتبع  �ل��ف��ن،  ل���رو�ق  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
�ملختلفة لن�شاأة هذ� �ملعر�س، حتى عر�شه يف رو�ق 
�لفن عام 2018، ثم �إعادة عر�شه يف متحف فان 
�شي�شتك�شف  حيث   ،2019 ع��ام  باإيندهوفن  �أب��ي 
�مل�شاركني يف �جلل�شة �حلو�رية كيف يعمل �ل�شياق 

�مل��ع��ر���س و�أه��م��ي��ت��ه و�أهد�فه  ت��غ��ي��ري م��ع��ن��ى  ع��ل��ى 
�لطريقة  عن  �لفنانون  �شيتحدث  كما  ور�شالته. 
للكتاب  �إ���ش��د�ره��م  يف  �ملعر�س  فيها  �شاهم  �ل��ت��ي 
�لذي يحمل ��شم �ملعر�س ويت�شمن خال�شة 15 

عاًما من �لبحث و�لتجريب، 
�لو�شول  �إمكانية  للجمهور  �الأر���ش��ي��ف  و�شيتيح 
�إىل �جلولة �ل�شوتية وجمموعة �ل�شور �خلا�شة 
باملعر�س، باالإ�شافة �إىل دليل �إر�شاد�ت �جلماهري 

�ليافعة وكتيبات �ملعر�س. 
“�ملوؤقت �لد�ئم”  �أن معر�س  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر 
مركز�ً  ك�شحايا،  �ل��الج��ئ��ني  ت�شوير  ع��ن  �بتعد 
عن  وع��و���ش��اً  “�للجوء”،  ح��ال��ة  ��شتك�شاف  ع��ل��ى 
للحالة  �ملو�شع  �ال�شتجو�ب  من  حالة  طبق  ذلك، 
�لر�هنة من عدم �لثبات و�لنزوح �لتي توؤثر على 
عدد كبري من �لنا�س �لذين يحلون �شيوفاً على 

�لدول �مل�شيفة. 

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن اإطالق 
ت الدائم   اأر�سيفه الرقمي اخلا�ص مبعر�ص املوؤقَّ

للكتاب  �ل�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
�مل�شاحة  ك���ام���ل  وح���ج���ز  ب��ي��ع  ع���ن 
معر�س  يف  للنا�شرين  �ملخ�ش�شة 
�ل�شارقة �لدويل للكتاب يف ن�شخته 
و625  �ألفا   14 و�لبالغة  �ل�39 
�لباب  ب��ذل��ك  لتفتح  م��رب��ع��ا  م���ر� 
�لتي  �جل�����دي�����دة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ع���ل���ى 
نوفمرب  يف  تنطلق  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
�جلديدة  �ل����دورة  �ل��ق��ادم.وجت��م��ع 
����ش���ان���ع���ي �ل���ك���ت���اب و�مل����ع����رف����ة من 

�لعربية  و�لبلد�ن  �للغات  خمتلف 
م�شرية  وت����و������ش����ل  و�الأج����ن����ب����ي����ة 
�ملعر�س �لذي يعد و�حد� من �أكرب 

ثالثة معار�س يف �لعامل.
فتحت  ق��د  �مل��ع��ر���س  �إد�رة  وك��ان��ت 
�مل�شاحات  وح��ج��ز  �لت�شجيل  ب���اب 
�شهر  م��ن��ذ  �ل�������ش���ارق���ة  �إك�����ش��ب��و  يف 
تخ�ش�س  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي  ف���رب�ي���ر 
للنا�شرين  م�������ش���اح���ات  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ملعر�س  فعاليات  لتنظيم  و�أخ��رى 

وع���رو����ش���ه �ل��ف��ن��ي��ة و�الإب����د�ع����ي����ة 
�ملخ�ش�شة  �مل�����ش��اح��ات  ج��ان��ب  �إىل 
للكو�در �الإد�ري��ة و�لتن�شيقية �لتي 
تتوىل مهام �لتو��شل و�إد�رة �شوؤون 
�أحمد  ���ش��ع��ادة  �ل���ن���ا����ش���ري���ن.وق���ال 
�ل��ع��ام��ري رئي�س هيئة  ب��ن رك��ا���س 
معر�س  مي�شي  للكتاب  �ل�شارقة 
تلو  عاما  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة 
�شاحب  وروؤى  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �آخ����ر 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 

بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
يف  جنح  �إذ  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى 
�لن�شر  �شوق  يف  تاأثريه  ق��وة  تاأكيد 
�مل��ح��ل��ي و�ل���ع���رب���ي و�ل���ع���امل���ي فهو 
ينتظرها  �لتي  �ملعار�س  و�حد من 
�لنا�شرون حول �لعامل ويحر�شون 
ع��ل��ى ح��ج��ز �أم��اك��ن��ه��م ف��ي��ه ليظلو� 
مو�كبني وحا�شرين لي�س يف حر�ك 
�شناعة �لكتاب �لعربي �أو �الإقليمي 
من  ج���زء�  ليكونو�  و�إمن���ا  وح�شب 
يجمع  حيث  �لعاملي  �لن�شر  ح��ر�ك 
ن��ا���ش��ري��ن وكتاب  ���ش��ن��وي��ا  �مل��ع��ر���س 
80 دولة  ومفكرين من �أكرث من 
ح���ول �ل���ع���امل .و�أ�����ش����اف �أن����ه على 
�لرغم من �لظروف �لتي مير بها 
�لعامل �إال �أننا نتطلع لتنظيم دورة 
كافة  على  �ملعر�س  من  ��شتثنائية 
�مل�شتويات نقف فيها على متغري�ت 
�شناعة �ملعرفة ونقود فيها خطو�ت 
�شوق �لن�شر و�حلر�ك �لثقايف نحو 
ال�شتكمال  و�ل���ن���ه���و����س  �ل���ت���ع���ايف 
�شكلت  �ل��ت��ي  و�لتطلعات  �مل�شاريع 
�أمامها  حت��دي��ا  �ل��ر�ه��ن��ة  �الأزم������ة 
�أي�����ش��ا ب��اأع��ل��ى معايري  وم��ل��ت��زم��ني 
و�لوقائية  �الحر�زية  �الإج��ر�ء�ت 
كافة  و����ش���ح���ة  ����ش���الم���ة  ل�����ش��م��ان 

�مل�شاركني و�لزو�ر خالل �ملعر�س.

�نت�شار  “�إن  �ل���ع���ام���ري:  وت���اب���ع 
�ملعرفة على �لتحديات �لتي تو�جه 
�لعامل يثبته �لتاريخ ولي�س �لر�هن 
وح�شب فما مرت به �لب�شرية خالل 
تاأثريه  يف  يفوق  �ملا�شية  ع��ام  �ملئة 
م��ا ي��ج��ري �ل��ي��وم و�أم�����ام ك��ل حتد 
و�حلل  �ل�شبيل  ه��ي  �ملعرفة  كانت 
م��ن خالل  ل��ه��ذ� جن��دد  لتجاوزها 
بر�شالة  �لتز�منا  �ملعر�س  تنظيم 
�إىل  �لد�عية  �حل�شارية  �ل�شارقة 
بها  و�لنهو�س  �ملجتمعات  متكني 

عرب �ملعرفة و�لكتاب«.
ي�شهد  �ل��ن�����ش��ر  دور  ج���ان���ب  و�إىل 
�ملعر�س م�شاركة و��شعة من �جلهات 
�حلكومية و�شبه �حلكومية ووكالء 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ن�����ش��ر  ح���ق���وق  ب��ي��ع 
�لعامة ومر�كز  �لثقافية و�ملكتبات 
ومكتبات  و�جل��م��ع��ي��ات  �ل��ب��ح��وث 
�جلامعات وو�شائل �الإعالم �إ�شافة 
�لتعليمية  �لو�شائط  منتجي  �إىل 
ومعار�س �لكتب و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
�أنحاء  جميع  من  �لكتاب  ب�شناعة 

�لعامل.

“�لفن يف زمن  �فتتحت موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون معر�س 
�لقلق” من تقييم عمر خليف مدير �ملقتنيات وقيم �أول يف 
�أعمااًل تر�وح بني  يقدمون  فناناً   30 �ملوؤ�ش�شة مب�شاركة 
�ملنحوتات و�ملطبوعات و�لفيديو و�أعمال �لو�قع �الفر��شي 
تاأثري  ال�شتك�شاف  �للوغاريتمية  و�ل��رب�م��ج  و�ل��روب��وت��ات 
�الأج���ه���زة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة و�ل�����ش��ب��ك��ات �ل��رق��م��ي��ة على 
�لذي   - �ملعر�س  .وي�شلط  �ل��ي��وم  ع��امل  يف  �جلمعي  وعينا 
�شبتمرب   26 حتى  وي�شتمر  �جل���اري  يونيو   26 يف  �أق��ي��م 
�لتدفق  على   - �ملريجة  �شاحة  يف  �لفنية  �ملباين  يف  �لقادم 
و�ل�شرية  و�مل�شاعر و�خلد�ع  و�لت�شليل  للمعلومات  �لهائل 
و�ل�شلوكيات  و�لو�قعية،  �الإلكرونية  �حل��ي��اة  تغزو  �لتي 
و�لت�شرفات �ملنت�شرة يف عامل متحول جر�ء بزوغ �لتقنيات 
�لتخمينات جتاه م�شتقبلنا من  و�إث��ارة  �لرقمية من جهة 
موؤ�ش�شة  مدير  �لقا�شمي  حور  �ل�شيخة  ثانية.وقالت  جهة 
�لقلق” يثري  “�لفن يف زمن  �إن معر�س  للفنون  �ل�شارقة 
�الأ�شئلة �لنقدية يف �لفن و�ملجتمع �ملعا�شرين، من خالل 
�أنحاء  جميع  من  �لفنانني  من  متنوعة  جمموعة  �أعمال 

�لعامل، وعربت عن �شرورها ال�شتهالل م�شرية عمر خليف 
كقّيم �أول ومدير �ملقتنيات يف �ملوؤ�ش�شة بهذ� �ملعر�س.

قلقي  �ملعر�س من  “ينبعث   : قال عمر خليف  من جانبه 
و��شتغرقني ما يزيد على عقد  �مل�شتقبل،  �ل�شخ�شي جتاه 
يخو�س  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق��ة  ت�شتعر�س  �ل��ت��ي  �الأب���ح���اث  م��ن 
�ملت�شارع  جمتمعنا  يف  �جلدلية  �لق�شايا  يف  �لفنانون  فيها 
�لب�شيطة،  �الإجابات  تغيب  فهنا  ويج�شدونها..  ويحللونها 
تتحدى  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ارب  جت��اه  �أ�شئلة  ي��ط��رح  �ملعر�س  الأن 
من  وذل��ك  و�حلد�شية،  �جل�شدية  �لناحيتني  م��ن  �ملتلقي 
خالل متاهيهم �ملتناهي مع �ملجتمع �لتقني �لذي نعي�شه 
من  عقد  على  يزيد  م��ا  خال�شة  �ملعر�س  ي��وم«.ي��ق��دم  ك��ل 
�الأب���ح���اث �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا خ��ل��ي��ف ح���ول ه���ذ� �مل��و���ش��وع بعد 
�ملعر�س  يف  .وي�شارك  �لدولية  �ملعار�س  من  لعدد  تقييمه 
كٌل من: لور�ن�س �أبو حمد�ن و كوري �أركاجنيل و جريميي 
بايلي ووفاء بالل وجيم�س بريدل و كون�شتانت دوالرت و 
م�شرح دي�شتريبن�س �الإلكروين وكاو فاي و�أوليفر الريك 

ولني هر�شمان لي�شون ورفائيل لوز�نو-هيمر و�إيفا. 

معر�ص ال�سارقة للكتاب يعلن بيع كامل 
م�ساحاته املخ�س�سة للنا�سرين والعار�سني

ال�سارقة للفنون تفتتح 
معر�ص الفن يف زمن القلق

اجلامعة القا�سمية واحتاد كتاب واأدباء االإمارات 
يتعاونان يف تنظيم خميم االإبداع االأدبي الطالبي 
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ي�سعر باأن لديه طاقة يجب ا�ستثمارها يف الدراما واالإفادة من خربته

يو�سف �سعبان: اأر�سيفي الفني ي�سم 
العديد من االأعمال الفنية الرائعة

�شريط  كثرية،  حلظات  يف  �شعبان،  �لفنان  ي�شرجع 
�أمام مل�شقات �أفالمه �لر�ئعة مثل  �لذكريات ويقف 
)مري�مار، معبودة �جلماهري، يف بيتنا رجل(، ويتذكر 
مو�قف ال تن�شى جمعته مع جيل �لزمن �جلميل، 
كبار رحلو� عن  �أم��ام �شوره مع جنوم  ويتوقف 
�حلياة(. ي�شعر �لفنان يو�شف �شعبان باحلزن، 
الأن �شركات �الإنتاج �أد�رت له ظهرها ومل يعد 
مطلوبا، ويرى �أن هذ� ظلم كبري الأنه ما ز�ل 

قادر� على �لعمل ومل يعلن �العتز�ل.
ب�شر�حته  �شعبان،  �ل��ف��ن��ان  حت��دث 
�مل����ع����ه����ودة ع����ن ح�����ال �ل����ف����ن يف 
تاريخه  و�حلا�شر،  �ملا�شي 
�لكبري وعالقته  �لفني 

باجليل �جلديد.
ي�����ق�����ول �ل����ف����ن����ان 
عن  �����ش����ع����ب����ان 
ح��������ال��������ت��������ه 
�ل�شحية: 
�حل�����م�����د 

هلل 
�شحتي 

ج��������ي��������دة 
ج����������������������������د�، 
وك���������ل �الأخ�������ب�������ار 
�مل�����ت�����د�ول�����ة ع�����ن ت����ر�ج����ع 
حالتي �ل�شحية و�عتز�يل �لتمثيل 
�ل�شحة، يف هذ�  لها من  �أ�شا�س  �شائعات ال 
موقع  وفق  غريب،  ب�شكل  �ل�شائعات  تكرث  �لزمن 

)�لعني �الإخبارية(. 
�إىل  و�نتقل  �حلقوق  يدر�س  �شعبان  �لفنان  كان 
نعم  يجيب:  ذل���ك؟،  على  ن��دم  فهل  �لتمثيل، 
وب�����ش��ب��ب ع�شقي  �حل��ق��وق  بكلية  �أدر������س  ك��ن��ت 
باملعهد  و�لتحقت  �مل��ح��ام��اة  تركت  للتمثيل، 
على  و�شجعني  �مل�شرحية،  للفنون  �ل��ع��ايل 
و�لر�حل  مطاوع  ك��رم  �لكبري  �لفنان  ه��ذ� 
�أندم  �شديدة مل  عبد�هلل غيث، وب�شر�حة 
كما  �لفن،  �أع�شق  الأنني  �لقر�ر  هذ�  على 

�أنه �شاهم يف خلق عالقة من �لود و�حلب بيني وبني 
�جلمهور.

�ل��ت��ي �شنعت جن��وم��ي��ت��ه وح��ق��ق معها  ع��ن �الأع���م���ال 
�أر���ش��ي��ف��ي �ل��ف��ن��ي ي�����ش��م �لعديد  �الن��ت�����ش��ار، ي���ق���ول: 
و�ل�شينما  �مل�����ش��رح  يف  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لفنية  �الأع���م���ال  م��ن 
و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، ل��ك��ن ه��ن��اك �أع���م���اال �شكلت ن��ق��الت يف 
م�شو�ري �لفني منها م�شل�شل )�ل�شهد و�لدموع( �أمام 
عفاف �شعيب، فيلم )مري�مار( تاأليف �الأديب �لكبري 
�ل�����ش��ي��خ، وم�شل�شل  جن��ي��ب حم��ف��وظ و�إخ������ر�ج ك��م��ال 

)�لوتد( مع هدى �شلطان.
ت����رددت م����ر�ت ع���دة ���ش��ائ��ع��ة �ع���ت���ز�ل �ل��ف��ن��ان يو�شف 
�لتمثيل، لكنه نفى ذلك قائال: مل يحدث �أنني فكرت 
يف �عتز�ل �لفن، الأنني موؤمن باأن �لفنان �حلقيقي ال 
يعتزل ويعمل حتى �آخر حلظة يف عمره، لكن �الأزمة 
هذ�  ه��ل  �أع����رف  وال  للتهمي�س،  ي��ت��ع��ر���س  جيلي  �أن 

متعمد �أم �شدفة.
وتابع: �أنتمي �إىل جيل ر�ئع، قدم فنا حقيقيا وف�شل 
�شركات  تلتفت  �أن  و�أمت��ن��ى  م��ال��ي��ة،  ث���روة  ت��ك��وي��ن  يف 
تاأملت  فلو  وت��اري��خ كبري،  الأن��ه قيمة  �الإن��ت��اج جليلي 
�لعاليلى  ع���زت  ل��ن جت��د  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف  �مل�شهد 
�ل�شا�شة.  على  معرو�س  عمل  �أي  يف  يو�شف  ح�شن  �أو 
وك�شف �لفنان يو�شف �شعبان عن تر�شيحه للم�شاركة 
قائال:  �ل��ول��ي��د(،  ب��ن  )خ��ال��د  �ل��ت��اري��خ��ي  �مل�شل�شل  يف 
نعم ر�شحت الأد�ء دور مهم يف �لعمل، وكان يفر�س 
�للحظة  ه���ذه  وح��ت��ى  ت��اأج��ي��ل��ه،  ل��ك��ن مت   ،2020 يف 
كما مت  �لعمل.  �أع��رف م�شري  وال  �لت�شوير  يبد�أ  مل 
تر�شيحي للم�شاركة يف م�شل�شل )باحلب هنعدي( مع 
�أ�شف  وبكل  �أحمد،  �شمرية  �لكبرية  �مل�شرية  �لفنانة 
�لعودة  �أمتنى  �شيء،  �أي  يحدث  ومل  �شنو�ت   4 م��رت 
�لتي  �لعمرية  �ملرحلة  تنا�شب  �أدو�ر  وتقدمي  للعمل 
�جلديد:  �جليل  ع��ن  �شعبان،  �لفنان  �أعي�شها.يقول 
توجد مو�هب حقيقية يف �لتمثيل و�الإخر�ج، ولديهم 
�أن  يعلمو�  �أن  يجب  لكن  جيد،  ف��ن  تقدمي  يف  رغبة 
�لدر�ما  غابت  فقد  وم�شد�شات،  ع�شالت  لي�س  �لفن 
�الجتماعية، �لتي تناق�س ق�شايا ح�شا�شة تهم �لنا�س، 
�لفن قوة موؤثرة و�أمتنى �أن يدرك �جليل �جلديد هذ� 

�الأمر وتعود �لدر�ما �الجتماعية من جديد.

رمي م�سطفى: �ساأكون اأّول ممثلة 
تقّدم م�ساهد اأك�سن حقيقّية

�الأوىل  �ل��ت��ج��رب��ة  ه��ي  �خلطورة"،  "�شديد 
�الأك�شن  در�م�������ا  ع�����امل  يف  م�����ش��ط��ف��ي  ل�����رمي 
للمرة  �ل��ع��و���ش��ي  ب��اأح��م��د  جتمعها  و�الإث�������ارة، 
�ملطلقة.  �ل��در�م��ي��ة  بطوالته  �أوىل  يف  �الأوىل 
ورغ����م م��الحم��ه��ا �ل��ه��ادئ��ة �جل��م��ي��ل��ة، لكنها 
مت���ّردت عليها وب��ق��ّوة يف ه��ذ� �ل��ع��م��ل.  فكيف 
��شتعّدت رمي م�شطفى الأك�شن �أحمد �لعو�شي 
بهذ�  م��رة  الأّول  �الأك�شن  تقدمي  ق��ررت  ومل���اذ� 

�ل�شكل؟
حول لذك قالت :"يف �حلقيقة �إنه حتٍدّ كبري 

�أقّدم  �أول ممثلة  �أنني �شاأكون  �أواًل، خا�شة  يل 
و�أر�ه  �الأ�شلوب،  بهذ�  حقيقية  �أك�شن  م�شاهد 
هذه  ب��ت��ق��دمي  كممثلة  يل  ح��ق��ي��ق��ي��اً  �خ��ت��ب��ار�ً 

�لنوعية من �الأعمال الأول مرة".
و�أكدت  يف حديث �شحفي " رف�شت �أن ن�شتعني 
بدوبلرية تقّدم �مل�شاهد �خلطرة �شمن �أحد�ث 
�شديدة  ك��ان��ت  �مل�����ش��اه��د  �أن  ورغ����م  �مل�����ش��ل�����ش��ل، 
�خلطورة و�شعبة كثري�ً، لكنني ��شتمتعت جد�ً 

بالتجربة".
لتدريبات  خ�����ش��ع��ت  �حل��ق��ي��ق��ة  يف   ": �ردف�����ت 

وكنت  �لت�شوير،  قبل  طويلة  ل��ف��رة  قتالية 
وقت  هناك  يكن  ومل  �الأوىل،  للمرة  �أمار�شها 
كاٍف قبل �لت�شوير، وال ميكن تاأجيل م�شاهد 
�الأك�����ش��ن �خل��ا���ش��ة ب���ي؛ وه���و م��ا ج��ع��ل �الأمر 
بهذه  ك��ث��ري�ً  ��شتمتعت  ولكني  �شعوبة،  �أك��رث 
�ال�شتمر�ر  وق��ررت  �شعوبتها  رغم  �لتدريبات 

بها يف ما بعد".
"�شديد �خلطورة"  �أن م�شل�شل  جدير بالذكر 
�شُيقّدم يف �أكرث من جزء، على �أن يت�شّمن كل 

جزء 7 حلقات در�مية.

مل يعد لدينا مواقف وم�ساعر حقيقية لتج�سيدها

ح�سني فهمي: االأعمال 
الفنية احلالية بال م�ساعر

ك�شف �لفنان �مل�شري �لكبري ح�شني فهمي، �ل�شبب �حلقيقي ور�ء �بتعاده 
�الأعمال  من  �لكثري  علي  )عر�شت  قائال:  كاملني،  لعامني  �ل�شينما  عن 
�ل�شينمائية يف �لفرة �الخرية، لكنني مل �أجد دوًر� جيًد� ينا�شبني، ال �شيما 

�أنني فخور بالدور �لذي يوؤثر على �ملجتمع ويوؤثر علي �شخ�شياً(.
وذكر فهمي، �أن �ل�شينما �مل�شرية لي�شت منت�شرة على نطاق و��شع يف �خلارج 
ولي�س لدينا فكرة جيدة عن �ل�شيناريو للخروج منه بعمل كبري ي�شتقطب 
�مل�شاهدين يف �لغرب، فيتاأثرون به كما نتاأثر باأعمالهم ونقلدها، فاإذ� وجد 
ذلك ووجد �لعمل غري �ملقتب�س و�ملقلد �شنربع ونح�شد �جلو�ئز �لعاملية(، 
�أعجبنى جد� من حيث  �أن )�شبب مو�فقتي على فيلم مافيا، الأنه  موؤكد�ً، 

�لكتابة بالرغم من تقدميي مل�شهد و�حد(.
�أثرية  �أج��ده �الآن يف �لعديد من �الأعمال هو قطعة  وتابع فهمي: لكن ما 
متثيلية، مل يعد لدينا مو�قف وم�شاعر حقيقية لتج�شيدها كما كانت يف 
�الأعمال �ل�شينمائية �لقدمية، و�لدليل هو ما قدمناه من �أفالم رومان�شية 
�شادقة، و�الآن مل يعد هناك فيلم م�شري رومان�شي �أو غنائي، وفق موقع 

)عني �مل�شاهري(.
فيلم  ك���ان  �ل�شينما  ف��ه��م��ي، يف  ح�����ش��ني  �أع���م���ال  �آخ����ر  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
)�لكوي�شني(، بطولة �أحمد فهمي، �شريين ر�شا، بيومي فوؤ�د، �أحمد فتحي، 
تارة عماد، �أ�شماء �أبو �ليزيد، عمرو وهبة، وجيالن عالء من تاأليف �أمين 

وتار، و�إنتاج )�شيرنجي فيلمز(، و�إخر�ج �أحمد �جلندي.

تعاونت مع عدٍد من اأبرز ال�سعراء يف ال�ساحة الفنية

اأنغام تتاأهب لطرح األبومها
 اخلليجي اجلديد )مزح(

تتاأهب �أنغ��ام لطرح �ألبومها �خلليجي �جلديد، �لذي 
يحمل عنو�ن مزح،

 مب�شاركة �أبرز �ل�شعر�ء و�مللحنني يف �ل�شاحة �لفنية، 
حيث تتعاون �لفنانة �مل�شرية فيه مع �أ�شماٍء فنية 

ذ�ت ثقٍل كبري، خليجياً وعربياً.
وي��اأت��ي �الأل��ب�����وم �خلليجي �جل��دي��د الأن��غ��ام بعد 
فرٍة طويلة من �لتح�شري و�ال�شتعد�د لطرحه، 
من  �الأ���ش��د  بن�شيب  �شهم  �مللحن  فيه  ويحظى 
بدر  فياأتي يف مقدمتهم  �ل�شعر�ء،  �أما  �الأحل��ان، 
م�شاعد،  ب��ن  �ل��رح��م��ن  وع��ب��د  عبد�ملح�شن،  ب��ن 
�إ�شافًة �إىل �شعود بن عبد�هلل، وو�حد، و�جلادل، 

وقو�س، وغريهم.
"غريب،  �الألبوم  يف  �مل�شرية  �لفنانة  وتغني 
�آخر لقاء، بع�س �خلطاأ، ال ت�شتغرب، �أدور، 
�بطي علي، ت�شلم يدينه، طاولة، �ألف �آ�شف، 
هنا وهناك، ثالث حروف"، وتتعاون فيه 
مع �ملوزعني �ملو�شيقيني خالد عز، ووليد 
فايد، وع�شام �ل�شر�يطي، ور�أفت، وب�ش��ار 

�شلطان.
�لكال�شيكية،  �الأحل�������ان  ب���ني  "مزح"  يف  �الأحل�������ان  ع  وت���ت���ن���وَّ

و�ل�شاعرية، و�حلزينة،
�لطرح،  ناحية  م��ن  متكاماًل  �ألب��وماً  يجعله  م��ا  و�ل�شريعة،   
تختلف  �إذ  �لفنية،  م�شريتها  يف  �أن��غ��ام  قدمته  عما  وخمتلفاً 

�لركيبة �ملو�شيقية بني كل �أغنيٍة و�الأخرى.
ولعل �لعالمة �لفارقة يف هذ� �الألبوم تعاوُنها مع عدٍد من �أبرز 

�ل�شعر�ء يف �ل�شاحة �لفنية، 
�إذ تغني من كلمات �الأمري بدر بن عبد�ملح�شن، و�أحلان �شادق 

�ل�شاعر،
 وتوزيع ع�شام �ل�شر�يطي "مزح"، �الأغنية �لتي حتمل عنو�ن 
�الألبوم، يف �لتعاون �الأول لها مع �لبدر، حيث تهدف �لفنانة 

�مل�شرية �إىل تعزيز عطائها �ملو�شيقي باالأغنية �ل�شعودية.
ك��م��ا ت��ت��ع��اون �أن��غ��ام يف �الأل���ب���وم �جل��دي��د م��ع �الأم����ري �ل�شاعر 
بها  تغنَّى  م ق�شائد خالدة،  �لذي قدَّ عبد�لرحمن بن م�شاعد 

جنوم وجنمات �لغناء يف �لوطن �لعربي كله،
�شيف  يف  غنائي  عمل  عرب  �شريين  �مل�شرية  �لفنانة  �آخرهم   

.2019

وتتميز ق�شائد عبد�لرحمن بن م�شاعد بال�شال�شة و�جلز�لة، 
ب�  كلماته  تتغنى من  الأن��ع��ام، حيث  �ملقبل  �الأل��ب��وم  �شيرثي  ما 
"�آخر لقا، ثالث حروف، طاولة، ت�شلم يدينه"، ذهب �لن�شيب 
�الأكرب من �أحلانها للملحن �شهم، �إ�شافة �إىل �شادق �ل�شاعر، 
�لذي  �ل�شر�يطي،  �إبد�عات ع�شام  �ملو�شيقي فمن  �لتوزيع  �أما 

توىل توزيع �شتة �أعمال غنائية يف "مزح".
"غريب" بعد  ب��ن ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ود  ك��ل��م��ات  ك��ذل��ك، تغني م��ن 
جناح "ما يف مثلك"، �لعمل �لغنائي �ملنفرد �لذي طرحته من 
كلماته قبل �أعو�ٍم من �أحلان حممود خيامي، و�شتكون �الأغنية 

�جلديدة من �أحلان �شهم.
�أن��غ��ام يف  �أف�شلية  �ملنتظر ط��رح��ه،  �الأل��ب��وم �جل��دي��د،  وي��وؤك��د 

�الأغنية �خلليجية،
�لفنية  �الأغ��ن��ي��ة ط��و�ل م�شريتها  ه��ذه  �أب��دع��ت يف  �لتي   فهي 
�الأ�شماء  و�أب����رز  �أه���م  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  بالنجاحات  �ل��ز�خ��رة 

�ل�شعرية و�للحنية يف �خلليج.
وكانت �لفنانة �مل�شرية قد �أكدت يف ت�شريح خا�س ل� "�شيدتي"، 
جناح  يف  عليه  تر�هن  ما  وه��ذ�  �ل�شعودية،  �الأغنية  �بنة  �أنها 

�ألبومها �جلديد "مزح" 2020.

مرت ال�سنوات �سريعا، وتقدم العمر بالفنان امل�سري الكبري يو�سف �سعبان، لتنح�سر عنه 
االأ�سواء وتقل اأعماله تدريجيا، لينزوي يف حياته االأ�سرية اإال من تكرمي هنا وهناك 
عن جممل م�سريته املتميزة، لكنه ي�سعر باأن لديه طاقة يجب ا�ستثمارها يف الدراما 

واالإفادة من خربته الطويلة وجنوميته.
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حقيقة 5 خرافات
 عن احلليب

�لطفل  غ��ذ�ء  وه��و  للج�شم،  و�ملفيدة  �ملهمة  �مل�شروبات  من  �حلليب  يعترب 
�الأول الأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �الأ���ش��ا���ش��ي��ة �مل��ه��م��ة لتو�زن 
�لكال�شيوم  مثل  �لدقيقة  و�ملغذيات  و�لكربوهيدر�ت  و�لدهون  �لربوتينات 

وفيتامني B و�لبوتا�شيوم و�ملاغني�شيوم يف �جل�شم.
�خ�شائي تغذية عالجية يتحدث عن معتقد�ت خاطئة ب�شاأن �حلليب يجب 

جتنبها.

- اأف�سل م�سدر للكال�سيوم:
ملعقتان  �الأف�����ش��ل،  لي�س  لكنه  للكال�شيوم،  مهم  م�شدر  �حلليب  يعترب 
�ملوجود  �لكال�شيوم  �أ�شعاف  �شتة  على  حتتوي  �ل�شيا  ب��ذور  م��ن  كبريتان 
�لكال�شيوم،  125 جم من  100 مل من �حلليب يحتوي على  باحلليب، 
وبعد �شن 3 �شنو�ت يفقد �جل�شم �لقدرة على حتطيم بروتينات �حلليب، 

ما مينعه من �مت�شا�س �لكال�شيوم.

-غلي احلليب يقلل فوائده:
يتم غلي �حلليب الإز�لة �لبكترييا، كما ميكن �ختيار �حلليب �ملعباأ �ملغلي �أو 
�لعك�س، �إال �أن غلي �حلليب ال يوؤثر على جودة �لعنا�شر �لغذ�ئية، كما �أن 

غليه كثري� لن يفقده قيمته �لغذ�ئية.

- تناول كوبني من احلليب يومًيا:
�ملتو�زن، وميكن  �لغذ�ئي  �لنظام  �أ�شا�شي من  �الألبان جزء  تعترب منتجات 
تناولها باأي �شكل من �الأ�شكال مثل �جلنب �أو �لزبادي لكن �لفكرة من تناول 
منتجات �الألبان هي تلبية �الحتياجات �ليومية من �لكال�شيوم و�لربوتني 

وميكن �الختيار من �أي م�شدر �شحي لالألبان ولي�س �حلليب فقط.

- احلليب ي�سبب االنتفاخ:
قد يكون ذلك �شحيح بالن�شبة لالأ�شخا�س �لذين يعانون من عدم حتمل 
�لالكتوز، �إال �أن �حلليب ب�شكل عام قد ال يت�شبب يف �النتفاخ على �الأ�شخا�س 
�لذين يعانون من عدم حتمل �لالكتوز عدم تناول �حلليب مع �لفو�كه �أبًد� 
باإ�شافة  �له�شم، وين�شح  �إىل ع�شر  الأن هذ� يجعله مزيج حم�شي وي��وؤدي 
للج�شم  �حلليب  بروتني  توفر  لتح�شني  و�لكركم  �لقرفة  مثل  له  تو�بل 

وت�شهيل عملية �له�شم.

- ميكن تناول احلليب كوجبة كاملة:
يعترب �حلليب غذ�ء كامل وغني باملغذيات، لكن ال يجب ��شتبد�له بوجبة 
 C كاملة، الأن �جل�شم يحتاج �إىل معادن وفيتامينات مثل �حلديد وفيتامني

و�الأهم من ذلك �الألياف �لتي ال تتو�جد يف �حلليب.

احلديث؟  الع�سر  يف  االإ�سباين  االأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�شا ت�شائل 

ال�سوي�ض؟  قنال  قولنا  اأم  ال�سوي�ض  قناة   : قولنا  اأ�سح  • اأيهما 
- كلمة قناة الأنها عربية. 

ا�ستاد؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- يونانية

اخلطابه؟  يف  املثل  به  ُي�سرب  • من 
- �شحبان بن و�ئل. 

بالُعقار؟  املق�سود  • ما 
- �خلمر. 

- هل تعلم �أن �لليمون �ملغلي يفيد يف عالج �لنحافة.
- هل تعلم �أن �لربقوق و�لتفاح ي�شتخدمان يف عالج �لروماتيزم.

- هل تعلم �أن �الإجهاد �لع�شبي و�لتوتر �لنف�شي �أحد م�شببات �الإ�شهال.
- هل تعلم �أن ت�شلب �ل�شر�يني يوؤدي �إىل �رتفاع �شغط �لدم وحدوث �جللطات �لدموية.

- هل تعلم �أن نق�س �لفو�شفور يف �جل�شم ي�شبب �إجهاد�ً ذهنياً ويقلل �لقدرة على �لركيز.
- هل تعلم �أن زيادة ن�شبة �لبوليك يف �لدم قد تكون بد�ية �الإ�شابة بالروماتيزم.

- هل تعلم �أن �لتهاب �ملفا�شل �ملزمن ي�شيب �لركبتني فقط.
- هل تعلم �أن زيادة ن�شبة �لكحول يف �جل�شم توؤدى �إىل �شعف نب�شات �لقلب.

 -هل تعلم �أن �حتبا�س �لبول يف �جل�شم يوؤدي �إىل �رتفاع ن�شبة �لبولينا وحدوث حالة ت�شمم ت�شمى �لت�شمم 
�لبوليني.

- هل تعلم �أن �الإفر�ط يف تناول �لربتقال قد يوؤدي �إىل �الإ�شابة بقرحة �ملعدة.
- هل تعلم �أن �رتفاع �شغط �لدم يوؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف باالأنف.

- هل تعلم �أن �شعف �ل�شهية يعالج بالب�شل و�لثوم.
- هل تعلم �أن مر�س �لبول �ل�شكري مر�س ور�ثي.
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فوائد تناول الكبدة
ف���و�ئ���د   5 ه����ن����اك 
يح�شل  ����ش���ح���ي���ة 
ع���ل���ي���ه���ا �الإن���������ش����ان 
للكبدة  تناوله  من 
وق����د ت��ك��ون �أك����رث، 
تف�شيل  ومي��ك��ن��ن��ا 
ه����������ذه �ل�����ف�����و�ئ�����د 
�خلم�شة  ���ش��ح��ي��ة 
الك������������ل �ل�����ك�����ب�����دة 

كالتايل:
�لكبدة  ت��ن��اول   .1

ب�����ش��ب��ب حم��ت��و�ه��ا �لعايل  �ل����دم وي��ق��ي �جل�����ش��م م��ن��ه  ي��ع��ال��ج م�شكلة ف��ق��ر 
12( كما ي�شاهم تناولها ب�شكل كبري جد� يف تكوين كريات  بفيتامني )ب 

�لدم �حلمر�ء
تقوية  على  و�لعمل  �جل�شم  ع�شالت  بناء  يف  كبري  دور  لها  �لكبدة   .  2

جهاز �ملناعة.
يف  �ل�شليمة  �الأن�شجة  تقوية  على  تعمل  حيث  للب�شرة  ج��د�  مفيدة   .3
يقلل من م�شاكل  �لكبد  تناول  ف��اإن  لذ�  �لتالف منها،  بناء  و�إع��ادة  �لب�شرة 

ت�شقق �جللد و�لتق�شر و�جلفاف الحتو�ئه على �لريبوفالفني.
و�الأظافر. و�لعظام  �الأ�شنان  و�شالمة  �شحة  على  �لكبدة  حتافظ   .4

�لبنتوثينيك �ل�شروري للعمليات �حليوية  �لكبد على حم�س  5. يحتوي 
�لتي ت�شري د�خل �جل�شم و�لتي من خاللها يتم حتويل �لطاقة �لكيميائية 

�إىل �أ�شكال �لطاقة �الأخرى.

 يف �حدي �مل�شانع �ل�شغرية وقف �حلار�س يوؤدي و�جبه جيد�ً فكان يدقق على �لعمال ويفت�س حقائب يدهم حتى 
ال ي�شرقو� �شيئاً .. وهذه هى �الأو�مر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�شوته وغالظته ومهارته ويف �حد �الأيام �شاهد 
�حلار�س �حد �لعمال وهو ينقل كمية كبرية من �لق�س على عربه �شغرية فاأوقف �حلار�س و�خذ يف تفتي�س �لعربة 
تفتي�شاً دقيقاً جد�ً ومل يجد �شئ فمنحه �لت�شريح باخلروج.  تكرر ذلك �مل�شهد كثري�ً كل يوم يخرج �لعامل ومعه 
عربه مليئة بالق�س ويقوم �حلار�س بالتدقيق فيها بل لقد كان ي�شع �لق�س على �الأر�س ثم يقوم باأرجاعه �لعربة 
مرة �خرى وبعد �ن ينتهى يح�س ر�حة كبرية الأنه يوؤدي عمله على �كمل وجه وبدقة متناهيه فيعتذر للعامل ثم 
يقوم بكتابه �لت�شريح �لالزم للخروج ورغم من �ن �لعامل و�حلار�س ��شبحا �شديقني �ال �نه كلما جاء �لعامل 
بعربة مليئة بالق�س قام �حلار�س بتفتي�شها بنف�س �لطريقة وبعد �ن ينتهى من كتابه ت�شرح �خلروج يقف �الثنان 
يتبادالن �لكالم و�الأخبار و�لنكات و�الحاديث �حللوة.  مرت �شهور عديدة على هذ� �لنحو ثم ��شتقال �لعامل و�خذ 
م�شتحقاته ومكافاأته وقبل �ن يغادر �مل�شنع �لقى حتيته على �حلار�س بحر�رة على �مل �ن ير�ه مرة �خرى و�فرق 

�الثنان وهم �شديقان.
جاء مو�شم �خلريف و�حتاج �لفالحون و�ملز�رعون و��شحاب �لبيوت �لكبرية �لتى ت�شم حد�ئق �إىل عربات حلمل 
�ملزروعات و�لق�س وقد �رتفع �شعرها يف �ل�شوق وهنا قرر �ملدير �ن يبد�أ يف بيع �ملنتج �لز�ئد من تلك �لعربات و�لذي 
�لعربات على  لتوزيع  �ملخزن  باأن يفتح  و�مر  �لكبري �خلا�س مب�شنعه  �ملخزن  �لفرة يف  حافظ عليه طو�ل هذه 
�ق�شام �لبيع لتباع للجمهور ب�شعر عايل وعندما فتحو� �ملخزن مل يجدو� فيه وال عربة و�حدة فظنو� �نهم �خطئو� 
فيه ففتحو� كل �ملخازن لكنهم مل يجدو� �أي عربات فكاد �ملدير �ن يجن من �ل�شدمة .. كيف ي�شرق �شخ�شاً ما 
250 عربة وكيف يتم �شحنهم بدون �ن يح�س هو بذلك، �ين ذهبت �لعربات وكيف خرجت من �مل�شنع .. �ن مل يكن 
مت ت�شريفها �لعام �ملا�شي .. �ين هى هذ� �ل�شوؤ�ل �خذ �ملدير ي�شاأله لنف�شه عدة مر�ت وقد كادت �ع�شابه �ن تنهار 
ومل ت�شل �ل�شرطة �إىل �أي حل وحده فقط .. �حلار�س هو �لذي عرف �ين �لعربات �الن فقط عرف، كيف مل ينتبه 
�إىل ذلك، ملاذ� مل ي�شاأل نف�شه �ن كان �لعامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�س لو�شعها يف �ملخلفات خلف �مل�شنع 
فلماذ� ال يعود بالعربة مرة �خرى .. ح�شناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة وال يعود وبذلك �شرق 250 عربة حتت 

�حلر��شة �مل�شددة و�لتدقيق، يا له من حار�س ي�شتحق �العجاب ول�س ي�شتحق �عجاب �كرث.. و�كرث. 

�أظهرت نتائج �الختبار�ت �ل�شريرية، �أن �لنظام �لغذ�ئي 
�لكيميائي  �لعالج  تاأثري  �لتجويع، يعّزز  �لذي يحاكي 

�مل�شاعد لعالج �ل�شرطان يف مر�حله �الأوىل.
 ،Nature Communications وتفيد جملة
و�لواليات  وهولند�  �إيطاليا  من  �لتغذية  خ��رب�ء  ب��اأن 
�ملتحدة، �أجرو� جتارب �شريرية ع�شو�ئية، متحكم بها، 
حلمية غذ�ئية مو�شى بها للمر�شى، �لذين يخ�شعون 
للعالج �لكيميائي �مل�شاعد �جلديد، �لذي يعترب خطوة 
وقف  بهدف  �جلر�حي،  �لتدخل  قبل  �لعالج،  يف  �أوىل 

منو �لورم �خلبيث.
وتتكون �حلمية �لغذ�ئية، �لتي حتاكي �لتجويع، مو�د 
و�لربوتينات  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  منخف�شة  غذ�ئية 
و�الأحما�س �الأمينية، م�شممة لتحفيز عملية �لتمثيل 
بتناول  �ل�شخ�س  يكتفي  عندما  يح�شل  كما  �لغذ�ئي، 

�إىل  �ل�شريرية، ت�شري  �لبيانات قبل  �ملاء فقط. وكانت 
�أن  �ل�شوم، ميكن  ق�شرية وحم��اك��اة  لفرة  �جل��وع  �أن 
�لكيميائي، بينما  �لعالج  �ل�شليمة من  حتمي �خلاليا 

جتعل �خلاليا �ل�شرطانية �شعيفة �أمام �لعالج.
�لفئر�ن،  على  �ملخربية  �لتجارب  نتائج  �أظهرت  وق��د 
�أن �لتجويع لفرة ق�شرية يحميها من تاأثري �لعالج 
�خلاليا  ع��الج  فعالية  م��ن  يزيد  ح��ني  يف  �لكيميائي، 
�لب�شر.  على  تخترب  �لطريقة مل  ولكن هذه  �مل�شابة. 
من  ك��روب  ج��ودي��ت  برئا�شة  علمي  فريق  تابع  لذلك 
�مل���رك���ز �ل��ط��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة ل���ي���دن �ل��ه��ول��ن��دي��ة �حلالة 
�لثدي  ب�شرطان  م�شابة  مري�شة   131 ل���  �ل�شحية 
HER2 �ل�شلبي، خالل �لفرة من فرب�ير 2014 
وحتى يناير 2018، جميعهن ال يعانني من �ل�شكري 

و�ل�شمنة.

ُق�����ّش��م��ت �مل��ري�����ش��ات �إىل ث���الث جم��م��وع��ات، ك��ان��ت كل 
جم��م��وع��ة م��ن��ه��ن، خ���الل ث��الث��ة �أي����ام ق��ب��ل وخالل 

�لعالج �لكيميائي �مل�شاعد، �إما تخ�شع للتجويع، 
)ح�شاء  �لتجويع  حتاكي  غذ�ئية  حلمية  �أو 

�أو تتناول  م��ن �ل��ن��ب��ات��ات، ���ش��و�ئ��ل و���ش��اي(، 
وجبات �عتيادية )جمموعة �ملقارنة(.

�أنه على �لرغم من ثبات م�شتوى  و�ت�شح، 
للمجموعات  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي  �ل���ع���الج  ���ش��م��ي��ة 

مري�شات  يف  ت�����اأث�����ريه  �أن  �إال  �ل�����ث�����الث، 
�ملجموعتني �الأوىل و�لثانية كان �أعلى. كما 

�نخفا�س  ع��ن��ده��ن  �ل��ب��اح��ث��ون  الح���ظ 
ب�شبب  �لنووي  تلف �حلم�س  م�شتوى 
�آثار  وج��ود  وع��دم  �لكيميائي،  �ل��ع��الج 

جانبية ناجتة عن �لتجويع.

اكت�ساف نظام غذائي ي�ساعد يف عالج ال�سرطان

فنانة حتمل بالون اأحمر وت�سيء هاتفها خالل احتجاج لتكرمي االأ�سخا�ض الذين لقوا حتفهم ب�سبب فريو�ض كورونا يف برازيليا، الربازيل. رويرتز


