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هذه الطريقة ت�ساعدك على 
حت�سني الذاكرة

قد تتذكر اأنك تناولت �سنفا من الطعام على الإفطار ولكنك تن�سى 
لون الوعاء، اأو تذكر م�ساهدة �سقيقك وهو ي�سع احلليب بعيًدا ولكن 

ل ميكنك تذكر على اأي رف.
ف��ق��د جن��ح��ت درا���س��ة ج��دي��دة، ق���ام ب��ه��ا ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة "نورث 
والواقعية  املعقدة  الأح���داث  ذاك��رة  حت�سني  يف  وي�سرتن" الأمريكية 
امل�سابهة لتلك الأحداث من خالل تطبيق التحفيز املغناطي�سي عرب 

اجلمجمة )TMS( على �سبكة الدماغ امل�سوؤولة عن الذاكرة.
لالأن�سطة  فيديو  مقاطع  م�ساهدة  امل�ساركني  من  املوؤلفون  طلب  ثم 
بح�سب  اليومية،  املهام  اأثناء  ال��ذاك��رة  عمل  كيفية  لقيا�س  الواقعية 

تقرير عن الدرا�سة ن�س يف موقع "�ساين�س دايلي نيوز".
و اأث��ب��ت��ت ال��ن��ت��ائ��ج اأن����ه م��ن امل��م��ك��ن ق��ي��ا���س اأن�����واع ال���ذاك���رة الواقعية 

ومعاجلتها.
وقالت ميلي�سا هيب�سر زميلة ما بعد الدكتوراة يف كلية الطب بجامعة 
نورث و�سرتن الباحثة واملوؤلفة الرئي�سية للدرا�سة التي ن�سرت يف 4 
نتذكر  اأن  "يجب   : "Current Biology" جملة  يف  ف��رباي��ر 
من  العديد  على  تنطوي  التي  املعقدة  الأح���داث  يومي  اأ�سا�س  على 

العنا�سر، مثل املواقع والأ�سخا�س والأ�سياء املختلفة".
واأ�سافت: "لقد متكنا من اإظهار اإمكانية حت�سني الذاكرة لالأحداث 
حتفيز  با�ستخدام  جراحية  وغ��ر  اآمنة  بطريقة  والواقعية  املعقدة 

الدماغ."
و اأجريت الدرا�سة على �سباب بالغني اأ�سحاء يف بيئة معملية خا�سعة 

للرقابة.
لتح�سني  اأي�ساً  ا�ستخدامه  الأ�سلوب ميكن  اإن نف�س  واأ�سافت هيب�سر 
ب�سبب  الذاكرة  ا�سطرابات  يعانون من  الذين  الأف��راد  لدى  الذاكرة 

تلف الدماغ اأو ال�سطرابات الع�سبية.
ن�ساط  تغير  ب��ه��دف   )TMS( تقنية  ال��درا���س��ة   م��وؤل��ف��و  ا�ستخدم 
الدماغ والذاكرة لالأحداث الواقعية، ومبا�سرة بعد التحفيز، اأجرى 
الت�سوير  با�ستخدام  اأدمغتهم  اأثناء فح�س  التذكر  الأ�سخا�س مهمة 

..)fMRI( بالرنني املغناطي�سي الوظيفي

فح�ص ب�سيط يتيح ك�سف 
�سرطان بطانة الرحم

اأعلن باحثون بريطانيون، اأنهم جنحوا يف ر�سد �سرطان بطانة الرحم 
الفحو�س  م��ن  اإي��الم��اً  اأق��ل  ب��ول ب�سيط، يف خيار  م��ن خ��الل فح�س 

املعتمدة حاليا لهذه الغاية.
على  بالعتماد  الن�ساء  ل��دى  امل��ر���س  ه��ذا  ت�سخي�س  يجري  وحاليا، 
اأحيانا  يتطلب  الرحم، مما  داخ��ل  عينة خاليا من  �سحب  اأي  خزعة 

اإدخال تل�سكوب رفيع.
باملئة   31 على  يتعني  كما  الن�ساء،  لدى  ب��اأمل  التقنية  وتت�سبب هذه 
من املري�سات اإعادة الفح�س مرة ثانية، ب�سبب م�سكالت تقنية اأو اآلم 

مربحة حتول دون اإمتام الفح�س.
وبّينت الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "نيت�سر كومونيكي�سنز"، ونقلتها 
وكالة "فران�س بر�س" اأن هذا النظام اجلديد �سمح بت�سخي�س �سحيح 
ن�ساء كّن يعانني فعال من �سرطان بطانة  باملئة لدى   91.7 بن�سبة 
الرحم، وهو مر�س خمتلف عن �سرطان عنق الرحم الذي ُير�سد من 

خالل فح�س ب�سيط ُيعرف بلطاخة باب الرحم.
بنّي  ال��رح��م،  بطانة  �سرطان  يعانني  يكّن  مل  اللواتي  الن�ساء  ول��دى 

باملئة. الفح�س فعالية يف الت�سخي�س ال�سلبي بن�سبة 88.9 
وقالت الأ�ستاذة اجلامعية اإميا كرو�سبي امل�سرفة على الدرا�سة يف بيان 
من  الرحم  يف  ال�سرطانية  اخلاليا  ر�سد  اإمكان  تظهر  "نتائجنا  اإن 

خالل حتليل جمهري للبول والعينات املهبلية".
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كيف يطارد العلماء الوباء 
العاملي القادم يف الكهوف؟

اإن��ت��اج ل��ق��اح ل��ي��ك��ون ج��اه��زا ع��ن��دم��ا ت�سرب  يعكف ال��ع��ل��م��اء م��ن الآن ع��ل��ى 
العامل اأوبئة اأخرى من ف�سيلة كورونا، بح�سب تقرير ل�سبكة �سي بي اأ�س 

الأمركية.
وقال التقرير نقال عن باحثني اأنه كان من املحتمل األ يكون الأمر كذلك 
املمكن  النظرية، كان من  الناحية  اإنه من  فيما يخ�س وباء كورونا، حيث 
COVID-19 جاهًزا لالنطالق عندما مت  لقاح �سد  يكون هناك  اأن 
حتديد SARS-CoV-2"" يف فرباير 2020 باعتباره حينها فرو�س 
كورونا اجلديد، وهو الفرو�س الذي يقتل الآلف حول العامل والذي مت 

الإبالغ عنه لأول مرة يف ووهان، ال�سني.
وبرغم اأنه فات الأوان لقول ذلك، يوؤكد الباحثون اأنه مل يفت الأوان بعد 
-وهو  امل�ستقبل  يف  كورونا  فرو�س  لأوبئة  جاهزة  لقاحات  على  للح�سول 

الأمر الذي يعمل عليه الباحثون.
للفرو�سات  �سينغ  كا  يل  معهد  مدير  ه��وت��ون،  مايكل  الربوفي�سور  وق��ال 
"لقد كان لدينا وب��اءان من فرو�س كورونا  األربتا،  التطبيقية يف جامعة 
باأن  كبر  احتمال  هناك  لذلك  ع��اًم��ا،   20 م��ن  اأق��ل  غ�سون  يف  ال�سار�س 

نح�سل على �ساللة ثالثة من فرو�س كورونا ذي ال�سلة".
واأ�ساف هوتون "نحن بحاجة اإىل ال�ستعداد ب�سكل اأف�سل من الآن."

بالفعل  التاجي  الفرو�س  ه��ذا  مثل  يوجد  اأن  ميكن  الباحثني،  وبح�سب 
كائنات  عرب  ورمب��ا  الب�سر،  اإىل  يقفز  ثم  اخلفافي�س،  مثل  احل��ي��وان��ات،  يف 
اأخرى. بدًل من ذلك، ميكن اأن تظهر �ساللت فرو�س كورونا اجلديد من 

اجلائحة احلالية يف وقت اأقرب.

�سريوم �سحري يح�سن الب�سرة 
ومينحها �ُسمرة ذهبية

ب��ع��د اإع�����الن ت��خ��ف��ي�����س��ات ع��ل��ي��ه، توجه 
للح�سول  التجميل  ع�ساق  م��ن  الكثر 
ع���ل���ى �����س����روم ����س���ح���ري ج���دي���د يرطب 
منح  اإىل  اإ����س���اف���ة  وي��ح��م��ي��ه��ا،  ال��ب�����س��رة 

الب�سرة توهجاً ذهبياً م�سيئاً.
اأماليف غلو  اأند كو  "اأورو  يتميز �سروم 
دروب�س" مبلم�سه الناعم ولونه ال�سفاف 
اأثناء  للو�سادة  تلوث  اأي  الذي ل يحدث 
النوم. كما يتميز باحتوائه على مكونات 
الوجه  ب�سرة  تفيد  لها  ح�سر  ل  مغذية 
واجل�����س��م ع��ل��ى ح��د ����س���واء، مب��ا يف ذلك 
 E ح��م�����س ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك وف��ي��ت��ام��ني

وزيت ثمر الورد.
بتخ�سي�س  للم�ستخدم،  امل��ن��ت��ج  ي�سمح 
للب�سرة،  امل��ن��ا���س��ب��ة  وال���ك���ث���اف���ة  ال����ل����ون 
الذهبي  اللون  تدرجات  على  واحل�سول 

من الفاحت اإىل العميق.
ت��و���س��ي ال�����س��رك��ة امل�����س��ن��ع��ة، ب��خ��ل��ط 6 
ق��ط��رات م��ن امل��ن��ت��ج م��ع م��رط��ب للوجه 
الوجه،  اأو مع زيوت ترطيب  اأو اجل�سم، 
قبل تقليب اخلليط جيداً وو�سعه جيداً 
على كامل اجل�سم اأو الوجه، وتكرار ذلك 
النتيجة  على  للح�سول  اأي��ام  ملدة ثالثة 

املطلوبة.

ما الذي يجعل البي�ص 
مفيدا خل�سارة الوزن؟ �ص 23

جهاز جديد لتقوية الل�سان واحلد من ال�سخري
وافقت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ت�سويق جهاز جديد يعمل 
مر�سى  ل��دى  ال�سخر  م��ن  احل��د  يف  وي�ساعد  الل�سان  تقوية  على 
امل�ستخدمة  الأج��ه��زة  عك�س  وعلى  الن�����س��دادي.  النف�س  انقطاع 
اأثناء النوم، يتم ا�ستخدام هذا اجلهاز اأثناء ال�ستيقاظ، وهو 
م�سمم لتحفيز وتقوية الل�سان حتى ل ينهار للخلف ويعيق 

جمرى التنف�س اأثناء النوم.
طب  مكتب  مديرة  اإيدملان،  مالفينا  الدكتورة  وقالت 
العيون والتخدير واجلهاز التنف�سي والأنف والأذن 
وال�سحة  الأجهزة  والأ�سنان يف مركز  واحلنجرة 
اإن  وال����دواء،  ال��غ��ذاء  لإدارة  التابع  الإ�سعاعية 
يوؤثر  ل  النومي  الن�����س��دادي  النف�س  انقطاع 
فقط على جودة النوم ولكن ميكن اأن يكون 
اإذا مل يتم  اأخ��رى  اآث��ار �سحية خطرة  له 

عالجه.
اجلهاز  ت��رخ��ي�����س  اأن  اإي����دمل����ان  واأ����س���اف���ت 
الأفراد  لآلف  جديًدا  خياًرا  "يوفر  اجلديد 
الذين يعانون من ال�سخر اأو توقف التنف�س اأثناء 

النوم اخلفيف".
يعمل اجلهاز امل�سمى"اإك�سايتو�سا"، عرب اإعطاء حتفيز ع�سبي 
فوق  منها  اث��ن��ان  كهربائية،  اأق��ط��اب  اأرب��ع��ة  با�ستخدام  لل�سان  ع�سلي 
�سل�سلة  الع�سالت يف  اإعطاء حتفيز  ويتم  الل�سان.  اأ�سفل  واثنان حتت  الل�سان، 
من النب�سات الكهربائية مع فرتات راحة. ويتم ا�ستخدام اجلهاز ملدة 20 دقيقة مرة 

واحدة يومًيا ملدة �ستة اأ�سابيع، ومرة   واحدة يف الأ�سبوع بعد ذلك.

 - اأمل الأ�سنان الذي ي�سببه الت�سو�س
ميكن اأن يظهر على �سكل ح�سا�سية وملعان بالأ�سنان؛ ب�سبب 
موؤقتاً؛  منه  التخل�س  ميكن  متو�سط  اأو  ب�سيط  ت�سو�س 
الطعام  روا���س��ب  جميع  م��ن  ال��ف��م  نظافة  على  ب��احل��ف��اظ 
والبتعاد عن تناول امل�سروبات الباردة، وتناول ال�سكريات 
اأ�سنان  مبعجون  الأ�سنان  تنظيف  عن  ف�ساًل  واحللويات، 
خا�س  بغ�سول  الفم  وغ�سل  احل�سا�سة،  بالأ�سنان  خا�س 
اأي�ساً بالأ�سنان احل�سا�سة. واإذا مل يتوفر ميكن ا�ستعمال 
املاء وامللح للتخفيف من الإزعاج، مع الرتكيز دائماً على 

نظافة الأ�سنان.
الع�سب  يالم�س  عميق  ت�سو�س  ب�سبب  ج��داً  �سديد  اأمل   -
تخفيف  ميكن  املنا�سب؛  ب��ال��وق��ت  ع��الج��ه  ع��دم  ب�سبب  ؛ 
ال��ع��ق��اق��ر وامل�����س��ك��ن��ات م���ن ف�سيلة  ب���ت���ن���اول  ع���وار����س���ه 
اأو  الكلوريك�سيدين  م��ن  ف��م  وغ�����س��ول  ال��ب��ارا���س��ي��ت��ام��ول، 
ال�سكريات  ا�ستهالك  عدم  مراعاة  مع  وامللح،  امل��اء  غ�سول 
اإىل  الو�سول  حتى  ج��داً،  وال�ساخنة  ال��ب��اردة  وامل�سروبات 

كر�سي طبيب الأ�سنان.
بال�سر�س؛  واه����رتاء  اخل���راج  ال��ت��ه��اب  ب�سبب  ح���اّد  اأمل   -
بانتفاخ  ت�سو�س عميق جداً مع ورم حاّد م�سحوب  ب�سبب 
يف ال��وج��ه، ويف ه���ذه احل��ال��ة ع��ل��ى امل��ري�����س الب��ت��ع��اد عن 
احليوية  امل�سادات  اإىل  واللجوء  احل��رارة  م�سببات  جميع 
الذي يحدد  بالطبيب  الت�سال  بعد   ،  Antibiotics
اأدوي����ة م�سادة  ت��ن��اول  ن��وع��ه وك��م��ي��ت��ه، م��ع ع���دم تف�سيل 
غر  كونها  Anti inflammatory؛  لاللتهاب 
�سحية يف خالل اأزمة كورونا، بالإ�سافة اإىل امل�سكنات من 
نوع البارا�سيتامول وغ�سول الفم بالكلوريك�سيدين اأو املاء 

وامللح.
- اأمل الأ�سنان الناجت عن ك�سر يف اأحد الأ�سرا�س اأو قطعة 
احلالة  ه��ذه  يف  ح�سوته؛  وت�سرر  ال�سر�س،  تلبي�سة  من 
حتتوي  التي  وامل��اأك��ولت  امل�سروبات  عن  بالبتعاد  ُين�سح 
على ال�سكر، وتلك التي حتتوي على الأ�سيد )احلم�س(، 
وكل ما هو �ساخن اأو بارد جداً؛ لأنَّ جميع هذه العنا�سر 

تعمل على حتفيز الأمل.

ت���������س����رر  ح�������ال�������ة  يف 
ميكن  احل�����������س�����وة، 

ت��ط��ب��ي��ق اأخ�����رى 
م��������وؤق��������ت��������ة يف 

امل�������������ن�������������زل؛ 
عن  ع�������ب�������ارة 

يو�سع  ع���ل���ك 
داخ������ل ال����ف����راغ، 

ك����ون ال��ك�����س��ر قد 
يجرح الل�سان، اإىل حني 

الو�سول لعيادة الطبيب.
اأ�سرا�س العقل،  - الآلم التي يت�سبب بها ظهور والتهاب 
امل�سادات احليوية يف  اىل  اللجوء  ويف هذه احلالة ميكن 
حالت الورم وامل�سكنات وغ�سول الفم، وميكن و�سع كي�س 
من الثلج على اجلهة امل�سابة بالأمل للتخفيف من حّدته، 
والتمكن من النوم يف الليل. هنا جتدر الإ�سارة اإىل مراعاة 
اأو و�سادتني  و���س��ادة  ال��ظ��ه��ر، دون و���س��ع  ال��ن��وم على  ع��دم 
عاليتني؛ لأنَّ هذه الو�سعية تعزز جريان الدورة الدموية 

اإىل الراأ�س فتحّفز الأمل.
طبيب  اإىل  الو�سول  ح��ني  اإىل  مبدئية،  العالجات  ه��ذه 

الأ�سنان.

الأمل الناجت عن التهاب اللثة متعدد، نذكر منه:
يت�سبب  مم��ا   Gum recession ال��ل��ث��ة  ت��راج��ع   -
الباردة  امل�سروبات  تناول  عند  الأ�سنان  وملعان  بح�سا�سية 
وال�ساخنة. وللتخفيف من الأعرا�س؛ يجب البتعاد عن 
كل ما هو بارد جداً وحار جداً، مع مراعاة تنظيف الأ�سنان 
 ،  Softناعمة اأ���س��ن��ان  ب��ف��ر���س��اة  ال�سحيحة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
احل�سا�سة،  والأ���س��ن��ان  ل��ّل��ث��ة  خم�س�س  اأ���س��ن��ان  وم��ع��ج��ون 

بالإ�سافة اإىل غ�سول للفم اأو املاء وامللح.
- اللتهاب احل��اّد باللثة مع احمرار ون��زف دم��وي منها، 
خ�سو�ساً عند التفري�س، وال�سبب اإهمال املري�س لتنظيف 
2-3 دق��ائ��ق يف ك��ل مرة،  اأ���س��ن��ان��ه على نحو ج��ّي��د، ومل���دة 

وتراكم اجلر.
بطريقة  ناعمة  بفر�ساة  الأ�سنان  بتنظيف  يكون  والعالج 
للتهاب  خم�س�س  اأ�سنان  معجون  با�ستعمال  �سحيحة؛ 
اأو غ�سل  كلوريك�سيدين،  الفم  ا�ستعمال غ�سول  اللثة، مع 

الفم باملاء وامللح.
ووجود   Periodontitis ال�سن  ح��ول  م��ا  التهاب   -
جيوب ب�سبب تاآكل العظم Pockets ، ففي هذه احلالة 
ترك  وع��دم  اأ�سنانه،  نظافة  على  املحافظة  املري�س  على 
بقايا الأكل العالقة بينها من خالل التفري�س وا�ستعمال 
خيط الأ�سنان، وغ�سول الفم كلوريك�سيدين واملاء وامللح؛ 

للتخفيف من حّدة الأمل والإزعاج الذي ي�سعر به.
هناك  اأّن  معترباً  حديثه  فرحات  جنيب  الدكتور  ويختم 
املنزل؛  التخفيف من حدّتها يف  التي ميكن  الآلم  بع�س 
���س��ب��ق ذك���ره���ا، اإىل حني  ال��ت��ي  اإىل الأ���س��ال��ي��ب  ب��ال��ل��ج��وء 
عالج  اإىل  لُي�سار  الأ���س��ن��ان،  طبيب  كر�سي  اإىل  الو�سول 

امل�سكلة من اأ�سا�سها.
و�سدد على �سرورة م�سارحة طبيب الأ�سنان، عند احلاجة 
اإىل القيام بزيارة طارئة اإىل عيادته، حول املعاناة من اأية 
كوفيد- اأو  كورونا  بفرو�س  بالإ�سابة  ت�سي  قد  اأعرا�س 

واآلم يف اجل�سم، وارتفاع يف درجة  احللق،  اأمل  مثل  19؛ 
وحماية  نف�سه  امل��ري�����س  حلماية  وذل���ك  اجل�����س��م؛  ح���رارة 
واملر�سى  ال��ع��ي��ادة،  يف  امل��وج��ود  الطبي  والفريق  الطبيب 

التاليني.

�ساعة يد ذكية من 
في�سبوك بخ�سائ�ص �سحية

حاليا  ف��ي�����س��ب��وك  ����س���رك���ة  ت��ع��ك��ف 
تتيح  ذك��ي��ة،  ي��د  �ساعة  ت��ط��ور  على 
الر�سائل،  اإر���س��ال  للم�ستخدمني 
بال�سحة  تتعلق  خ�سائ�س  وت�سم 

واللياقة البدنية.
اإنفورمي�سن"  "ذي  م��وق��ع  وذك����ر 
لأخ���ب���ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ن��ق��ال عن 
الأول  اأم���������س  م��ط��ل��ع��ة  م���������س����ادر 
اجلمعة اأن �سركة في�سبوك تخطط 
ال�����س��اع��ة اجلديدة  ب��ي��ع  يف  ل��ل��ب��دء 
من  تدخل  خطوة  يف  املقبل،  العام 
حالًيا  عليها  تهيمن  �سوق  خاللها 

�سركتا اأبل وهواوي.
الذكية  في�سبوك  �ساعة  و�ستت�سل 
وهو  اخللوية،  بال�سبكات  اجلديدة 
اإمكانية  مل�ستخدميها  �سيتيح  م��ا 
بخدمات  والت�سال  ر�سائل  اإر�سال 
اأو اأجهزة �سركات ال�سحة واللياقة 
قطاع  في�سبوك  ودخ��ل��ت  البدنية. 
اإنتاج الأجهزة يف ال�سنوات الأخرة، 
م��ن��ه��ا جهاز  م��ن��ت��ج��ات  وط����رح����ت 
"اأوكيول�س"،  الفرتا�سي  ال��واق��ع 

وجهاز درد�سة الفيديو بورتال.

حتذير ب�ساأن لقاح كورونا: بهذه 
الطريقة  اجلائحة لن تنتهي

حذر خرباء الأمرا�س اأم�س ال�سبت 
من اأن تطوير لقاحات جديدة �سد 
اإنهاء  يف  �سيف�سل  "كوفيد19-" 
م���ا مل حت�����س��ل جميع  اجل���ائ���ح���ة 
بطريقة  ج���رع���ات  ع��ل��ى  ال���ب���ل���دان 

�سريعة وعادلة.
ويف وقت تفكر دول عدة يف اعتماد 
اللقاحي"  ال�����س��ف��ر  "جواز  ف��ك��رة 
عند ا�ستئناف ال�سفر الدويل، قال 
ن�سرتها  م��ف��ت��وح��ة  ر���س��ال��ة  م���ِع���ّدو 
اإن تخزين  الطبية  جملة لن�سيت 
ثراًء  الأك��ر  البلدان  يف  اللقاحات 
اأم��د حال  اإطالة  اإىل  اإل  ي��وؤدي  لن 

الطوارئ ال�سحية العاملية.
وحذروا من اأن "قومية اللقاح" قد 
كوفاك�س،  مبادرة  ف�سل  اإىل  ت��وؤدي 
اللقاحات  اإي�سال  اإىل  تهدف  التي 
واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان  اإىل 
ا هائاًل يف  الدخل التي تواجه نق�سً

اجلرعات.
للر�سالة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ِع���ّد  وق����ال 
لندن  كلية  م��ن  ووت����رز  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
اإن  ال�سيا�سية  والعلوم  لالقت�ساد 
"احلقيقة ال�سارخة هي اأن العامل 
اأك��رب من  اإىل جرعات  الآن  يحتاج 
لكوفيد19-  امل�����س��ادة  ال��ل��ق��اح��ات 
اأكر من اأي لقاح اآخر يف التاريخ، 
م��ن اأج���ل حت�سني ع���دد ك���اف من 

النا�س لتحقيق مناعة عاملية".
اللقاحات  ُت����وّزع  مل  "ما  واأ����س���اف 
ب�سكل اأكر اإن�سافا، قد متر �سنوات 
قبل ال�سيطرة على فرو�س كورونا 

على امل�ستوى العاملي".

اأ�سباب اأمل الأ�سنان املفاجىء 
والعالجات ال�سريعة 

جائحة كورونا فر�ضت حالة من الطوارئ يف العديد من دول العامل، فلم يعد 
اإليه، خ�ضو�ضًا  الفرد قادرًا على التحرك بحريته؛ خوفًا من انتقال العدوى 
اإىل عيادة طبيب الأ�ضنان؛ الأمر الذي اأدى اإىل ظهور م�ضاكل مر�ضية يف الفم 
نتج عنها اأمل الأ�ضنان. الخت�ضا�ضي يف جراحة واأمرا�ض اللثة، وزرع وجتميل 
املو�ضوع  يف  نت"،  "�ضيدتي  قارئات  يطلع  فرحات  جنيب  الدكتور  الأ�ضنان 
اأمل الأ�ضنان املفاجئ وطرق التخفيف منه يف املنزل، مع  اأ�ضباب  الآتي، على 

تعذر الو�ضول اإىل عيادة طبيب الأ�ضنان خالل اجلائحة.
ي�ضري الدكتور جنيب فرحات بداية اإىل اأنه ويف حال ال�ضعور باأمل يف الأ�ضنان، 
عادة  يحتفظ  الذي  هاتفيًا،  املعالج  الأ�ضنان  بطبيب  الت�ضال  ال�ضروري  من 
�ضببني  وج��ود  ويوؤكد  غالبًا.  الأمل  �ضبب  حتديد  وميكنه  للمري�ض،  مبلف 

رئي�ضيني لأمل الأ�ضنان: الأمل الذي ي�ضببه الت�ضو�ض، والأمل الناجت 
عن التهاب اللثة، ولكل منهما عدة اأ�ضباب.
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�ش�ؤون حملية

معر�ص اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية ُيعلن �سروط املُ�ساركة باللوحات الفنية واحلرف اليدوية
اليدوية واحلرف  بالقطع  للُم�ضاركة  موعد  اآخر  يوليو،   20  •

الفنية والأعمال  باللوحات  للُم�ضاركة  موعد  اآخر  اأغ�ضط�ض،   15  •

نظمته مدر�ضة الوفاء لتنمية القدرات يف اإطار الدورة ال�20 من �ضنابل املحبة

ريع املزاد الفرتا�سي لدعم الربامج التعليمية املقدمة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية 

•• اأبوظبي -الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري الإمارات، 
ُتقام الدورة ال� )18( من معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية، وذلك خالل الفرتة من 27 �سبتمرب ولغاية 
اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س،   3

بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات.
وحتر�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س الدويل لل�سيد 
الفن  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى   )2021 )اأب��وظ��ب��ي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
ُمبدعني  يجمع  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  امللتقى  ه���ذا  يف  ح��ا���س��راً 
واحلرف  "الفنون  قطاع  ُي�سّكل  اإذ  القارات،  خمتلف  من 
ة فّنية بالغة الأهمية لعر�س  اليدوية" يف املعر�س من�سّ
نتاج نخبة من الفنانني الإماراتيني والعرب والأجانب، 
الفنون  ُع�����ّس��اق  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  ل��ه��م  حقيقية  وف��ر���س��ة 

املرتبطة بالرتاث الثقايف واحل�سارة الإن�سانية.
واأكد رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س معايل ماجد 
علي املن�سوري الأمني العام لنادي �سقاري الإمارات، اأّن 
دولياً  ملتقى  ك��ون��ه  ع��ل��ى  يقت�سر  ل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
بالرحالت  واملهتمني  واأ�سلحتها  ال�سيد  اأدوات  ملُنتجي 
الربية والبحرية واملولعني بال�سقارة والفرو�سية، واإمنا 
التي تتنوع بني  الفّنية  امل�ساركات  ي�ست�سيف العديد من 
العربي  واخل��ط  والزخرفة  والت�سوير  والنحت  الر�سم 
وروائ�����ع احل����رف ال���ي���دوي���ة، وت��ت��زّي��ن ���س��الت��ه واأرك���ان���ه 
وردهاته بلوحات وجُم�ّسمات و�سور فوتوغرافية واأعمال 
وم�سمونه،  احلدث  جوهر  مع  من�سجمة  ت�سكيلية  فنية 
ال��ب��ي��ئ��ة القدمية،  ال��ت��اري��خ وال�����رتاث وحُت���اك���ي  جُت�����ّس��د 
ُم�ستمدة يف معظمها من عادات وتقاليد املنطقة عموماً 

ودولة الإمارات على وجه اخل�سو�س.
وم�سورين  ت�سكيليني  ف��ن��ان��ني  امل��ع��ر���س  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
فنيني،  وم�سممني  وخطاطني  ور�سامني  فوتوغرافيني 
لوحات  تقدم  ودولية،  حملية  فنية  عر�س  ل��دور  اإ�سافة 
م�����س��ن��وع��ة ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات ُتعرّب 
والتجريدية  ال��واق��ع��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة،  امل���دار����س  خمتلف  ع��ن 
البيئات  ح�����ول  م��وا���س��ي��ع��ه��ا  وت���ت���م���ح���ور  وال���ع�������س���ري���ة، 
كما  و�سجونه.  �سوؤونه  وال�سيد،  والبحرية،  ال�سحراوية 
فنية  اأعمال  تطوير  على  امل�ساركون  الفنانون  ويحر�س 
دورته  يف  امل��ع��ر���س  لثيمة  خ�سي�ساً  ت�سكيلية  ول��وح��ات 

اجلديدة "ا�ستدامة وتراث.... ب�روح ُمتجددة".
وياأتي حر�س كثر من الفنانني الت�سكيليني الإماراتيني 
على امل�ساركة يف معر�س ال�سيد والفرو�سية يف اأبوظبي يف 
كل دورة من دوراته، كمبادرة �سخ�سية منهم، �سعياً اإىل اأن 
يكون الفن حا�سراً يف هذا امللتقى الذي يجمع مبدعني 
من خمتلف القارات، حيث يتم تقدمي ابتكارات يف الر�سم 
اأعمالهم  ب��ا���س��ت��خ��دام م���واد واأ���س��ال��ي��ب ج��دي��دة. وُت���ق���ّدم 
مفردات من الرتاث الإماراتي املُغرق يف ِقدمه والأ�سيل 
اأ�سالة الأر�س وال�سحراء، وتتما�سى مع اأذواق اجلمهور 

واملهتمني، وحُتاكي جميع البيئات الإماراتية.
ق�سم  واإغ��ن��اء  بتفعيل  املنظمة  العليا  اللجنة  تكتِف  ومل 
ال��ف��ن��ون واحل�����رف ال���ي���دوي���ة، ب���ل ت��ق��وم اأي�����س��اً بتنظيم 
والت�سوير  ال��ر���س��م  جم����ايل  يف  ع�����ّدة  ف��ن��ي��ة  م�����س��اب��ق��ات 
اإطار  يف  وذل��ك  املعر�س،  مبو�سوع  متعلقة  الفوتوغرايف 
والتعريف  املحلي  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ  على  حر�سها 
احلياة  ت��اأري��خ  يف  وامل�ساهمة  والأج����داد  الآب���اء  بريا�سات 
الربية والبيئة ال�سحراوية وت�سليط ال�سوء على املكانة 
الإم����ارات،  يف  واخل��ي��ول  ال�سقور  تتبواأها  التي  ال��راق��ي��ة 

الر�سم  فّنا  به  ال��ذي يقوم  املهم  ال��دور  اإب���راز  ف�ساًل عن 
البيئية  التوعية  يف  للم�ساهمة  الفوتوغرايف  والت�سوير 
لها  التي  بال�سقور  وال�سيد  الفرو�سية  ريا�ستي  وتوثيق 

ارتباط قوي بتاريخ وح�سارة العرب.
وقد اأتاحت اإدارة املعر�س عرب املوقع الإلكرتوين للحدث 
للوحات  الإر�سادات  "دليل   ،www.adihex.com
الفنانني  على  يتوجب  اإذ  املُ�ساركة،  يرغب  ملن  الفنية" 
تقدمي نبذة ع�ن �سرتهم الذاتية والفنية، وفك�رة عامة 
فقرة  م�ع  الفنان،  جتربة  تو�سح  امل�ساركة  الأع��م��ال  عن 
امل��ق��ا���س -  ال��ع��م��ل -  تعريفية ع�����ن ك��ل عم�ل ف��ن��ي )ا���س��م 

اخلامة امل�ستخدمة - ال�سعر- �سنة الإنتاج(.
ا�س�م  كتاب��ة  الفنية، فيتوج�ب عليها  العر�س  اأما �سالت 
كل فنان م��ع �س�رح ق�سر ع�ن كل لوحة م�ساركة با�سمهم، 
واإرفاق النبذة التعريفية عن الأعمال الفنية. كما ويجب 
قائمة  �سمن  فني  عم�ل  كل  �سعر  تقدمي  الفنانني  على 
اإليها  للرج�وع  املنظمة  اللجنة  اإىل  ُتر�سل  نهائية  اأ�سعار 

يف املع�ر�س.
ر�سم  ع��ل��ى  وت�سجعهم  ال��ف��ن��ان��ني  امل��ع��ر���س  اإدارة  وحت���ث 
احل��ي��اة ال��ربي��ة وخ��ا���س��ة ال�����س��ق��ور واخل���ي���ول والأران�����ب 
وغ��ره��ا م��ن احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة، مب��ا يف ذل��ك مواطنها 
موا�سيع  واأي  ال����رباري،  يف  عي�سها  ومناطق  الطبيعية 
وت��راث..  "ا�س��تدامة  املعر�س  �سلة مبو�سوع  ذات  اأخرى 
الفن  ر�سالة  خ��الل  م�ن  واملُ�س�اهمة  متج��ددة"،  ب��روح 
التي  باملخاطر  بالتذكي�ر  الأه��م��ي��ة،  بالغة  احل�����س��اري��ة 
التكاتف حلمايتها، و�سون  الأنواع وتعزيز جهود  تته�دد 

الرتاث الثقايف.
فقد  الإب��داع��ي��ة،  خميلتهم  واإط�����الق  الفنانني  ولإل��ه��ام 
اأت���اح���ت ال��ل��ج��ن�����ة امل��ن��ظ��م�����ة ل��ه�����م ���س��ور امل��ع�����ر���س الفني 

لتكون حتت ت�سرفهم لالطالع عليها يف موقع املع�ر�س 
الإلكرتوين.

ويتوج�ب على الفنانني اإر�سال �سور لأعمالهم الفنية مع 
�سرح عنها يف موعد اأق�ساه 15 اأغ�سط�س 2021، عرب 
اإر���س��ال �سور  اإمكانية  ذل��ك  الإل��ك��رتوين، مبا يف  الربيد 
الأعمال الفنية غر املكتملة اأي�ساً، حيث �ستقوم اللجنة 
املُ�����س��ادق عليها  الفنية  الأع���م���ال  ق��ائ��م��ة  ب���الإع���الن ع��ن 

للم�ساركة بحلول 30 اأغ�سط�س القادم.
"دليل  للمعر�س،  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  ويتوفر  كما 
ه�ذا  يهدف  حيث  اليدوية"،  واحل��رف  الفنون  اإر���س��ادات 
الق�س�م يف املع�ر�س للتعريف بالرتاث الثقايف واحل�ساري 
احلياة  على  احلف�اظ  واأهمية  والأج��داد  لالآباء  والبيئي 
ال��ذي تقوم به ه�ذه الفنون  الهام  ال��دور  واإب��راز  الربية، 
بال�سقور  ال�سيد  ريا�ستي  وتوثيق  البيئية  التوعية  يف 
العربي  ب��ال��رتاث  ق�وي  ارت��ب��اط  لها  والتي  والفرو�س�ية، 
الفنية  ال��ق��ط��ع  ك��اف��ة  وتخ�سع  الإن�����س��ان��ي��ة.  واحل�����س��ارة 
ل�سروط دليل الإر�سادات اخلا�س باللجنة املنظمة لقطاع 
الفنون واحلرف اليدوية. كما يجب على جميع الأعمال 
الفنية اأن تكون ذات �سلة مبو�سوع هذا العام "ا�ستدامة 
وتراث.. بروح متجددة". ويتوجب على الفنانني اإر�سال 
امل�ساركة  الفنية  اأعمالهم  تنفيذهم  اأثناء  فيديو  مقطع 
املمكن  م��ن  حيث   ،2021 يوليو   20 اأق�ساه  موعد  يف 
ال��ف��ي��دي��و وم�����س��ارك��ت��ه��ا ع���رب ح�سابات  ع�����ر���س م��ق��اط��ع 
احل�سول  بع�د  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  املعر�س 
الفنية  الأعمال  جميع  وتخ�سع  الفنانني.  موافقة  على 
اللجنة  قبل  م��ن  للعر�س  امل�سبقة  للموافقة  امل�����س��ارك��ة 
يتنا�سب مع  اأي عمل ل  لها رف�س  والتي يحق  املنظمة، 

طبيعة املعر�س.
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ملدينة  التابعة  القدرات  لتنمية  الوفاء  مدر�سة  نظمت 
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية املزاد الفرتا�سي ل�سنابل 
من  فنانني  اإب���داع  من  فنية  لوحات  خم�س  على  املحبة 
ذوي الإعاقة مب�ساركة عدد من مديري املوؤ�س�سات وكبار 

ال�سخ�سيات. 
ال�ساعة اخلام�سة وحتى  ا�ستمر من  ال��ذي  امل��زاد  وج��اء 
يف   )webex( ويبك�س  برنامج  عرب  م�ساًء  ال�ساد�سة 
اإطار الدورة )20( ملهرجان �سنابل املحبة الذي تنظمه 
ال�سراكة املجتمعية  بهدف حتقيق مبداأ  املدر�سة �سنوياً 
ومتكني  تعليم  دع���م  يف  املجتمع  اأف����راد  م�ساهمة  ع��رب 
الو�سائل  وت��وف��ر  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  احلديثة  والتقنيات 

جمال الرتبية اخلا�سة.
و�سهد املزاد كلمة ترحيبية األقتها هبة احلمراين مدير 
م��دي��ن��ة اخلدمات  وامل��ال��ي��ة يف  الإداري�����ة  ال�����س��وؤون  اإدارة 
من  املدينة  تقدمه  مبا  خاللها  من  عّرفت  الإن�سانية 
برامج تعليمية وتدريبية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية. 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ع��دد  جت��اوز  عن  حتدثت  كما 
الع�سرين  خ��الل  املدينة  خدمات  من  ا�ستفادوا  الذين 
عدد  بلغ  حني  يف  �سخ�ساً  األ��ف   )30( ال���  املا�سية  عاماً 
املوظفني فيها 631 موظفاً، 60 منهم من الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة.
بعد ذلك األقت منى عبد الكرمي اليافعي مدير املدينة 

ك��ل��م��ة ت��ق��دم��ت م��ن خ��الل��ه��ا اإىل ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني يف 
التي  م�����س��ان��دة اخل��دم��ات  ع��ل��ى  بال�سكر اجل��زي��ل  امل����زاد 
اأف�سِل  وف��َق  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�س  املدينة  تقدمها 
امل�ساركة يف  اأن  اليافعي  واأو�سحت  العاملية.    املمار�ساِت 
مزاد �سنابل املحبة اأكدت احلر�س على مبداأ امل�سوؤولية 
املجتمعية ويف هذا خُر منوذٍج يقتدي به الآخرون من 
قدرته يف  وح�سب  ب��دوره  ك��لٌّ  ِلُي�سهم  وموؤ�س�ساٍت  اأف���راٍد 
ذوي  لالأ�سخا�س  خدمات  من  تقدمه  وما  املدينة  دعم 

الإعاقة ومن اأهمها اخلدمات التعليمية. 
تو�سح مراحل  فلمية  م��ادة  اجلميع  �ساهد  ذل��ك  بعد    
اإعداد اللوحات التي اأبدعتها الفنانتان موزة العبد اهلل 
فعاليات  ذل��ك  اإث��ر  لتنطلق  الظاهري  حممد  وانت�سار 

من  ال�سام�سي  حمود  �سيف  الأ�ستاذ  قدمه  ال��ذي  امل��زاد 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي وكانت ح�سيلته 290 

األف درهم مقابل اللوحات اخلم�س. 
اأ�ساد �سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي  وبهذه املنا�سبة 
رئ��ي�����س دائ����رة ���س��وؤون ال�����س��واح��ي وال��ق��رى يف ال�سارقة 
عملها  وفريق  الإن�سانية  للخدمات  احلكيمة  ب���الإدارة 
ذوي  لطالبها  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  وحر�سها 

الإعاقة يف جميع املجالت. 
املتميزة مع  الرا�سخة  بالعالقات  ال�سويدي  اأ�ساد  كما    
املوؤ�س�سات واجلهات واملراكز والأ�سر وتطويرها امل�ستمر 
تنمية  بهدف  توفرها  التي  امل��ت��ع��ددة  التعليم  لو�سائل 
املعرفية  وق��درات��ه��م  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  م��ه��ارات 

اخلدمات  ه��ذه  م�ساندة  اإىل  اجلميع  داع��ي��اً  واحلياتية 
املتميزة.   

الوفاء  مدر�سة  مدير  �سالح  حممد  �سامية  الدكتورة 
الذي  املحبة  �سنابل  ري��ع  اأن  اأو�سحت  ال��ق��درات  لتنمية 
تنظمه املدر�سة منذ العام 1998 يعود ل�سالح تطوير 
الإعاقة  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���س  امل��ق��دم��ة  امل��در���س��ة  ب���رام���ج 
هذه  على  للتعرف  املجتمع  اأف���راد  دع��وة  اإىل  بالإ�سافة 
اخل���دم���ات وامل�����س��اه��م��ة يف م�����س��ان��دت��ه��ا وت��وف��ره��ا عرب 

التربعات املادية والعينية.
)الرموك  فرعيها  �سمن  اخلدمات  اأه��م  اإىل  واأ���س��ارت 
املناهج  اأح���دث  وف��ق  والتقييم  كالت�سخي�س  وال��رم��ل��ة( 
والتعليم  ال��ت��دري��ب  وخ��دم��ات  والخ��ت��ب��ارات  واملقايي�س 
اإىل  بالإ�سافة  الفردية  الرتبوية  الربامج  اأح��دث  وفق 
اخلدمات العالجية والأن�سطة  امل�ساندة وبرنامج الدمج 
وخدمات التدريب للكادر الفني على امل�ستوى الداخلي 
واملحلي والتوعية املجتمعية وخدمات الإر�ساد الأ�سري.

لتنمية  ال���وف���اء  م��در���س��ة  اأن  اأك�����دت  ���س��ال��ح  ال���دك���ت���ورة 
القدرات تقدم خدماتها اليوم ل� 270 �سخ�ساً من ذوي 
وبع�س  وال�سديدة  املتعددة  والإعاقات  الذهنية  الإعاقة 
حالت ا�سطراب طيف التوحد من عمر 5 اإىل 16 �سنة 

بالإ�سافة اإىل اخلدمات املقدمة للفئات الأخرى.
جميع  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  ختاماً  وتوجهت 
وجميع  املحبة  ل�سنابل  الفرتا�سي  امل��زاد  يف  امل�ساركني 
امل���در����س���ة وتطوير  ل���ربام���ج  وامل�����س��ان��دي��ن  ال���داع���م���ني 
اخلدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها لطالبها 

ذوي الإعاقة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. 

اإعادة ت�ضنيف املن�ضاآت الغذائية عرب تطوير نظام التقييم بالنقاط 
الزراعة وال�سالمة الغذائية تنظم ور�سة 
لتطوير نظام التفتي�ص املبني على درجة 
اخلطورة ال�سحية يف املن�ساآت الغذائية 
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ور�سة  املا�سي  الأ�سبوع  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  نظمت 
اأ�سحاب  راأي  ل���س��ت��ط��الع  تيمز"  "ميكرو�سوفت  ب��رن��ام��ج  ع��رب  ُب��ع��د  ع��ن 
املبني على درجة اخلطورة  التفتي�س  ب�ساأن تطوير نظام  الغذائية  املن�ساآت 
الور�سة  ا�ستهدفت  حيث   ،2010 ع��ام  منذ  الهيئة  يف  واملطبق   )RBS(
تطوير النظام احلايل واإ�سافة بع�س التحديثات عليه مبا يتوافق واأحدث 
املمار�سات العاملية بهذا املجال، وذلك يف اإطار �سعي الهيئة لتعزيز التعاون 
مع �سركائها ال�سرتاتيجيني وتعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء مبنظومة 

ال�سالمة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي.
درجة  على  املبني  التفتي�س  ن��ظ��ام  تطوير  عمل  ف��ري��ق  ال��ور���س��ة  يف  ���س��ارك 
اخلطورة والذي ي�سم موظفني خمت�سني من قطاعي الرقابة والتطوير 
بالهيئة، بالإ�سافة اإىل عدد من م�سوؤويل املن�ساآت الغذائية العاملة يف اإمارة 
اأبوظبي، حيث ت�ستهدف هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية تطوير  
نظام احت�ساب درجات وت�سنيف املن�ساآت الغذائية خالل الزيارات الروتينية 
وت�سل�سل الإج��راءات الإداري��ة التي ت�سمن انفاذ الت�سريعات بالإ�سافة اىل  
وفقاً  الغذائية  املن�ساآت  بت�سنيف  متعلقة  خطورة  عوامل  وا�سافة  تطوير 
غر  امل��م��ار���س��ات  م��ن  للحد  اخل��ط��ورة  درج���ة  على  املبني  التفتي�س  لنظام 

ال�سحيحة التي توؤثر على منظومة ال�سالمة الغذائية.
وا�ستعر�س فريق العمل اأهم املقارنات املعيارية التي اأجرتها الهيئة لأنظمة 
التفتي�س املبني على درجة اخلطورة والتي �سملت الأنظمة املتبعة يف عدة 
واأيرلندا،  وكندا،  املتحدة،  واململكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  منها  دول 
و�سنغافورة، وماليزيا، بالإ�سافة اإىل اململكة العربية ال�سعودية واإمارة دبي 
ومنظمتي ال�سحة العاملية والأغذية والزراعة )الفاو(، حيث خل�ست الهيئة 
من خالل هذه املقارنات اإىل اقرتاح تطوير نظام احت�ساب درجات املن�ساآت 
الغذائية خالل الزيارات الروتينية مبني على مقيا�س من 100 نقطة، مع 
ت�سنيف املن�ساآت اإىل اأربع فئات ح�سب الدرجة النهائية التي حت�سل عليها 
املطابقة،   ع��دم  نقاط  لعدد  وفقا   النقاط  خ�سم  نظام  طريق  عن  وذل��ك، 

و�سدة عدم املطابقة، ونوع املعيار.
الدكتورة مرمي  �سعادة  الرقابة  التنفيذي لقطاع  املدير  الور�سة  وافتتحت 
200 من م�سوؤويل واأ�سحاب املن�ساآت  حارب ال�سويدي بح�سور ما يقارب 
الغذائية. حيث رحبت �سعادتها يف بداية كلمتها باحل�سور وثمنت م�ساركتهم 
يف الور�سة كما اأكدت على الدور الفعال مل�سوؤويل املن�ساآت الغذائية واأهميته 
يف  �سمان �سالمة الغذاء وحماية �سحة املجتمع وامل�ساركة يف حتقيق الهدف 
احلكومي "اأمن غذائي وقطاع زراعي م�ستدام". و�سارك احل�سور بعد ذلك  
بطرح اآرائهم ومالحظاتهم ومقرتحاتهم القيمة على حماور الور�سة ليتم 

مناق�ستها وال�ستفادة منها يف تطوير النظام.     
التي حتدد  عوامل اخلطورة  تطوير م�سفوفة  ا�ستعرا�س مقرتح  كما مت 
معاير  عدة  اعتماد  مع  غذائية  من�ساأة  كل  م�ستوى  على  التفتي�س  دوري��ة 
منها درجة خطورة املن�ساأة الثابتة التي تعتمد على الأن�سطة امل�سنفة ح�سب 
درجة اخلطورة  اإىل عالية، ومتو�سطة، ومنخف�سة ونتيجة تقييم املن�ساأة 
اثناء الزيارة الروتينية بالإ�سافة اإىل تاريخ اأداء املن�ساأة من خالل الزيارات 
ال�سابقة مثل وجود �سكاوى مثبتة اأو ثبوت حالة ا�ستباه ت�سمم غذائي على 
التحليل  اأو عدم مطابقة منتج غذائي من خالل  اإداري  اإغ��الق  اأو  املن�ساأة 
بالإ�سافة  املن�ساأة، هذا  به  ت�سببت  الأ�سواق  ا�ستدعاء منتج من  اأو  املخربي 
يف  الذاتية  الرقابة  نظام  تطبيق  فعالية  مثل  مهمة  اأخ���رى  معاير  اإىل 

املن�ساة والثقة يف تطبيق نظام اإدارة �سالمة الغذاء.
وقد مت عر�س مقرتح تغير نظام ت�سل�سل الإجراءات الإدارية املتخذة بحق 
املن�ساأة يف  الت�سريعات يف حال عدم جتاوب  انفاذ  الغذائية  ل�سمان  املن�ساأة 

اإزالة اأ�سباب نقاط عدم املطابقة.
املفتوح  للنقا�س  منها  جزء  تخ�سي�س  مت  الور�سة  حماور  ا�ستعرا�س  وبعد 
حيث اأجاب فريق العمل على اأ�سئلة وا�ستف�سارات امل�ساركني والذين بدورهم 

اأثنوا على التعاون واجلهود املبذولة من قبل الهيئة.  

الإ�سالمية للثقافة  زايد  وفعاليات  اأن�سطة  من  م�ستفيد  األف  برعاية �ضما بنت حممد21 
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الإ�سالمية  للثقافة  زاي���د  دار  اأك���دت 
جتاوز عدد امل�ستفيدين عن الأن�سطة 
والفعاليات التي قدمتها لطلبتها من 
بالثقافة  واملهتمني  اجل��دد  املهتدين 
ال�سالمية خالل العام املا�سي حاجز 
ال�� 21 األف م�ستفيد، فيما بلغ اإجمايل 
ن�ساط   48 امل��ن��ف��ذة  الأن�����س��ط��ة  ع���دد 
حتديث  على  ال��دار  وعملت  وفعالية. 
والأن�سطة  الفعاليات  تقدمي  ق��ن��وات 
�سهدها  ال���ت���ي  ل���ل���ظ���روف  ا���س��ت��ج��اب��ة 
)كوفيد19-(  جائحة  ظل  يف  العامل 
اخلدمة  ا�ستمراريةتقدمي  و���س��م��ان 
من خالل الربامج التقنية بالتوا�سل 
الطالب  ن�سبة�سعادة  بعدوبلغت  ع��ن 

عن الأن�سطة والفعاليات 99%
ال�سالمية  للثقالة  زاي��د  دار  وعقدت 
8 دورات  خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع���دد 
مهنية متنوعة بهدف تاأهيل املهتدين 

التعليمي  م�����س��ت��واه��م  ورف�����ع  اجل�����دد 
التعليم  م���ن�������س���ات  ع����رب  وال����ث����ق����ايف 
اللكرتونية املختلفة وذلك بالتعاون 
وبلغ  املجتمع،  من  واأف���راد  جهات  مع 

عدد امل�ستفيدين 186م�ستفيد.
فعالية   31 بتنفيذ  ال��دار  قامت  كما 
مواقع  ح�سابات  خالل  من  للمجتمع 
ل��ل��دار بلغات  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
خم��ت��ل��ف��ة حت��ق��ي��ق��اً ل��ت��ط��ل��ع��ات اأف�����راد 
امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  حيث  املجتمع 
20،484 م�ستفيد، واىل جانب هذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والن�����س��ط��ة ن��ف��ذت ال���دار 
عدد من الزيارات الفرتا�سية �سمن 
التي  الرحمن"  "�سيوف  م����ب����ادرة 
تهدف اإىل تر�سيخ القيم الإ�سالمية يف 
نفو�س املهتدين اجلدد واإظهار �سورة 
التعاي�س  يف  الإم���ارات  لدولة  متميزة 
ال�سلمي والت�سامح،وا�ستهدفت املبادرة 
املنت�سبني  اجُل��دد  واملهتدين  املهتمني 
بالدار،  والدورية  التعليمية  للربامج 

لعدد  زي������ارات   9 ت��ن��ف��ي��ذ  ج���ان���ب  اىل 
م��ن امل��ع��امل الم���ارات���ي���ة، وذل����ك عرب 
حيث  املختلفة  اللكرتونية  املن�سات 
الفرتا�سية  ال��زي��ارات  �سارك يف هذه 
الدكتورة  واأك�����ّدت  ط��ال��ب.   1252
العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�سال 
التزام  ال�سالمية  للثقافة  زاي��د  ل��دار 
بالإجراءات الحرتازية يف ظل  الدار 
ال��راه��ن��ة لن��ت�����س��ار جائحة  الو����س���اع 
الفعاليات  تنظيم  اأثناء  كوفيد19-، 
والن�سطة من خالل التحول يف م�سار 
الفرتا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اىل  ال��ع��م��ل 
التي تقام عن ُبعد با�ستخدام خمتلف 
ليتمكن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واملتابعة  امل�����س��ارك��ة  م��ن  امل�����س��ت��ف��ي��دون 
الهدف  يحقق  مب��ا  الن�سطة  ه��ذه  يف 
املن�سود منها. وقالت الطنيجي: بذلنا 
اجلهد لإيجاد و�سائل تفاعلية بديلة، 
بهدف تقدمي ان�سطتنا ب�سكل م�ستدام، 
الذكية،  احلكومة  لتوجهات  حتقيقاً 

 48 اإق��ام��ة ما يقارب  وق��د جنحنا يف 
والأن�سطة  الثقافية  املحا�سرات  من 
والفعاليات الجتماعية الفرتا�سية، 
بني  التوا�سل احل�ساري  تعزز  بهدف 
املعرفة  وت��وف��ر  اجل��ن�����س��ي��ات،  خمتلف 
الثقافة  وث�����راء  غ��ن��ى  ال��واف��ي��ة ح���ول 
امل�ستهدفة  الفئات  لكافة  الإ�سالمية 
والتي اأ�سهمت يف حتقيق ر�سالة الدار 
ن�سر  يف  رائ����دة  موؤ�س�سة  ت��ك��ون  اأن  يف 
الثقافة الإ�سالمية للمهتدين اجلدد 

واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية.

•• العني-الفجر

برعاية ال�سيخة الدكتورة �سما بنت 
رئي�س  نهيان   اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل 
نهيان الثقافية و التعليمية اأطلقت 
م�سابقة خارج ال�سندوق يف مو�سمها 
اإطالق  ي��اأت��ي  2021 حيث  ال��راب��ع 
الفعاليات  اإط����ار  يف  امل�����س��اب��ق��ة  ه���ذه 

البتكارية التي ت�سهدها الدولة.
الإداري  امل��دي��ر  قا�سم  نعيمة  اأك���دت 
الفعاليات  ت����ن����وع  ع���ل���ى  ل���ل���م���رك���ز 
الب��ت��ك��اري��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا و 
ال�سندوق  خ��ارج  م�سابقة  خ�سو�سا 
املوا�سم  م���دار  على  جنحت  ال��ت��ي  و 
اأكر  ت��ق��دمي  على  املا�سية  ال��ث��الث 
اأرب���ع���ة اآلف ع��م��ل اب��ت��ك��اري و  م���ن 
مقرتح و كان له دور يف العمل على 
حت��ق��ي��ق م���وؤ����س���رات حت�����س��ني ج���ودة 

احلياة يف �ستى املجالت.
م���ن  ج��ان��ب��ه اأو����س���ح اأمي����ن النقيب 
العام  امل�����س��رف  و  امل�����س��اب��ق��ة  م��ب��ت��ك��ر 
العام  ه�����ذا  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  ع��ل��ي��ه��ا، 
اآلف  ث����الث����ة  ت����ق����دمي  ت�������س���ت���ه���دف 
م�����س��ارك��ة يف ف��ئ��ت��ي امل�����س��اب��ق��ة و هي 

ف���ئ���ة م���ب���ت���ك���رون و ف���ئ���ة ق�����س��اي��ا و 
هذا  يف  اجل���دي���د  اأن  و  م��ق��رتح��ات، 
�ست�سارك  التي  امل�ساركات  اأن  ال��ع��ام 
يف ف��ئ��ى ال��ت�����س��وي��ت الإل����ك����رتوين و 
ق�سايا و مقرتحات �ستن�سر من قبل 
امل�سابقة  ب��و���س��م  م��رف��ق��ة  اأ���س��ح��اب��ه��ا 

#خارج_ال�سندوق_2021
اأم��ام كافة املهتمني و  و ه��ذا �سي�سر 
املعنيني الطالع على هذه الأعمال 
خارج ال�سندوق مبجرد البحث عن 

الو�سم يف اأي مكان يف العامل.
فريق  ع�سو  الكثري  ابت�سام  توؤكد 
اأي�سا  العام  اأننا حر�سنا هذا  العمل 

ع��ل��ى اإ���س��اف��ة ف��ئ��ة ال����رواد م��ن كبار 
ب��ن��اء على جمموعة من  امل��واط��ن��ني 
لفريق  و���س��ل��ت  ال���ت���ي  امل���ق���رتح���ات 
ال���ع���م���ل ل���ن���وؤك���د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة هذا 
م���ن خربتهم  ال���س��ت��ف��ادة  و  ال��ف��ئ��ة 
لت�ساف اإىل فئات اأ�سحاب الهمم و 
املدار�س  طالب  و  الأعمال  اأ�سحاب 
الدورات  من  امل�ستمرة  اجلامعات  و 
اأن  ال�سيخ   فوزية  اأ���س��ارت  ال�سابقة. 
املو�سم  منذ  امل�سابقة  فعاليات  كافة 
الأول تتم عن بعد وفق روؤية تت�سم 
بال�ستباقية للقائمني على امل�سابقة 
كافة  م��ن  امل�����س��ارك��ة  �سبل  ي�سر  مم��ا 

ذل���ك جليا  يت�سح  و  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
يف التوزيع اجلغرايف للم�ساركني يف 
جميعا  ين�سمون  الذين  و  امل�سابقة 
الوطنية لدولة  الأجندة  لواء  حتت 

الإمارات العربية املتحدة. 
     توؤكد رحاب اأحمد م�سوؤول جلان 
فئة  م�����س��ارك��ة يف  ك���ل  اأن  ال��ت��ح��ك��ي��م 
م��ن خالل  يتم حتكيمها  الب��ت��ك��ار  
ع�سر حمكمني خمتلفني على اأعلى 
م�ستوى وفق جمموعة من املعاير 
املتو�سط  ح�����س��اب  ي��ت��م  و  امل����ح����ددة 
احل�����س��اب��ي ل��ت��ح��دي��د ال���ف���ائ���زي���ن و 
على  الإل��ك��رتوين  الت�سويت  يعتمد 
حتقيق  على  تعمل  حم��ددة  معاير 
النزاهة و ال�سفافية اأبرزت فعاليتها 

يف الدورات ال�سابقة.
   كما توؤكد رانيا حممد اأن الأعمال 
امل��ت��م��ي��زة ���س��ت��ح��ظ��ى ب��ال��ف��ر���س��ة يف 
امل���������س����ارك����ة يف م���ع���ر����س الب���ت���ك���ار 
الفرتا�سي الأول و خمترب امل�ساريع 
الذكية لتحظى بالرعاية الالزمة. 

   وا�سارت عبر النويهي مدر�سة يف 
امل�سابقة  دور  اىل  ال�سارية  مدر�سة 
ال��ط��الب على الب��ت��ك��ار و  يف حتفيز 

امل�ساركات املتميزة.
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ل ين�ضح الكثريون بتناول البي�ض، اإىل حد ما، ب�ضبب 
حمتواه العايل من الكولي�ضرتول، اإل اأن الأدلة تظهر 
اأنه ميكن اأن يكون جزءا من النظام الغذائي ال�ضحي.

اأن  اإىل  الأب���ح���اث  بع�ض  وت�����ض��ري 
على  ي�ضاعدك  اأن  ميكن  البي�ض 
اإنقا�ض الوزن، لأنه خيار اإفطار 
�ضحي غني بالربوتني يبقيك 

ممتلئا.

-البي�ض منخف�ض ال�ضعرات احلرارية ومغذ:
تقول ناتايل ريزو، اخت�سا�سية التغذية يف مدينة نيويورك: 
على  وي��ح��ت��وي  اجل���ودة  ع��ايل  ب��روت��ني  ع��ن  ع��ب��ارة  "البي�س 
 A جمموعة متنوعة من الفيتامينات واملعادن، مثل فيتامني
وفيتامني D وفيتامينات B وحم�س الفوليك. والبي�س غني 
للن�ساء  دقيق مهم  عن�سر غذائي  وهي  الكولني،  اأي�سا مب��ادة 

احلوامل والأطفال".
وي��ح��ت��وي ك��ل م��ن ب��ي��ا���س و���س��ف��ار ال��ب��ي�����س ع��ل��ى الربوتني. 
الدهون  ملعظم  تركيز  اأعلى  على  البي�س  �سفار  يحتوي  كما 

والفيتامينات واملعادن، مثل الكال�سيوم واحلديد.

-الربوتني املوجود يف البي�ض يبقيك ممتلئا وقد يعزز 
عملية التمثيل الغذائي:

ي�ساعد  اأن  ميكن  ال���وزن،  بفقدان  يتعلق  "فيما  ري���زو:  تقول 
الربوتني املوجود يف البي�س على اإبقائك ممتلئا وقد ي�ساهم 

يف تناول �سعرات حرارية اأقل يف وقت لحق من اليوم".
جزء من التحدي عند فقدان الوزن هو اإر�ساء جوعك بينما ل 

تزال تعاين من نق�س يف ال�سعرات احلرارية.
الغنية  الأطعمة  تناول  اإح��دى طرق معاجلة ذلك يف  وتتمثل 
والبي�س غني  اأط��ول.  ن�سبع لفرتة  التي جتعلنا  بالربوتينات 

بالربوتني باحتوائه على نحو 6غ لكل بي�سة كبرة.

وال��ربوت��ني اأف�����س��ل يف اإ���س��ب��اع جوعنا م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات اأو 
الدهون لأنه ي�ستغرق وقتا اأطول لله�سم.

بالتاأثر  وتخزينه  وه�سمه  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  عملية  وت�سمى 
احل��راري. والتاأثر احلراري للطعام هو الزيادة الطفيفة يف 
التمثيل الغذائي الذي ت�سعر به بعد تناوله. وهناك جمموعة 
متنوعة من العوامل التي ت�ساهم يف زيادة التاأثر احلراري، 

اأحدها كمية الربوتني.
وي��ع��د ت��ع��زي��ز ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي اخل���ا����س ب���ك اأح����د الطرق 
قدرة  ه��و  الغذائي  والتمثيل  ال���وزن.  ف��ق��دان  على  مل�ساعدتك 

اجل�سم على حرق ال�سعرات احلرارية للح�سول على الطاقة.
يخ�سع  ال��ب��ط��يء  اأو  ال�سريع  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  اأن  ح��ني  ويف 
مثل  بالربوتني،  الغنية  الأطعمة  تناول  ف��اإن  جليناتك،  حقا 
املزيد  ويحرق  قليال  الغذائي  التمثيل  عملية  ي�سرع  البي�س، 

من ال�سعرات احلرارية.
وي��ف��ي��د ال��ربوت��ني اأي�����س��ا �سحة ال��ع�����س��الت، م��ا ي�����س��اع��دك يف 
الع�سالت  كتلة  وزي��ادة  وبنائها.  اأك��رب  على ع�سالت  احلفاظ 
لها تاأثر مبا�سر على زيادة التمثيل الغذائي، حيث ت�ستهلك 
ال��ع�����س��الت امل��زي��د م��ن ال��ط��اق��ة وحت���رق امل��زي��د م��ن ال�سعرات 
احلرارية اأثناء الراحة، لذلك كلما زادت كتلة ع�سالتك، زادت 

كفاءة حرق ج�سمك للطعام الذي تتناوله.

-البي�ض اأحد خيارات الإفطار ال�ضحية:
مثل  امل��ك��ررة  بالكربوهيدرات  يومهم  ب��دء  اإىل  البع�س  مييل 

حبوب الإفطار اأو الفطائر اأو الكعك، 
داء  بال�سمنة وحتى  الإ�سابة  تزيد من خطر  اأن  والتي ميكن 

ال�سكري من النوع الثاين. 
بالكربوهيدرات  غنية  اإف��ط��ار  وج��ب��ة  ا���س��ت��ب��دال  ي�ساعد  وق��د 
باأخرى حتتوي على اأطعمة غنية بالربوتني مثل البي�س على 

اإنقا�س الوزن.
الأ�سخا�س  2008 على  اأجريت عام  درا�سة �سغرة  ووج��دت 
الذين يعانون من زيادة الوزن وال�سمنة ممن ترتاوح اأعمارهم 
اإىل  اأدى  الإفطار  البي�س على  تناول  اأن  25 و60 عاما  بني 

فقدان الوزن اأكر من اخلبز يف وجبة الإفطار.
"اأو�سي بالتاأكيد على البي�س كجزء من وجبة  وتقول ريزو: 
فطور �سحية. ولتحقيق التوازن يف وجبة الإفطار، قم اأي�سا 
الكاملة  واحل���ب���وب  واخل�������س���روات  ال��ف��اك��ه��ة  ب��ع�����س  بت�سمني 

ومنتجات الألبان".
وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن تناول وجبة فطور �سحية ميكن اأن 
يقلل من اإجمايل ال�سعرات احلرارية عن طريق منع الرغبة 
ال�سديدة يف تناول الطعام يف وقت لحق من اليوم، كما تقول 

ريزو.
اإفطار  تناول وجبة  اأن   2016 اأجريت عام  ووجدت مراجعة 
ودهون  ال��وزن  بانخفا�س  مرتبطا  يكون  قد  بالربوتني  غنية 

اجل�سم وانخفا�س موؤ�سر كتلة اجل�سم.

-كيف تاأكل البي�ض لفقدان الوزن؟:
ل توجد قاعدة �سارمة و�سريعة ب�ساأن عدد البي�س الذي يجب 

اأن تاأكله، ولكن تناول بي�سة واحدة كل يوم هو �سحي متاما.
وعلى الرغم من اأن خرباء التغذية ل ين�سحون كثرا بتناول 
الأبحاث  اأن  اإل  الكولي�سرتول،  م��ن  ال��ع��ايل  ملحتواه  البي�س 
م�ستويات  ي��رف��ع  ل��ن  ال��ي��وم  يف  بي�سة  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ت�����س��ر 

الكولي�سرتول.
الكولي�سرتول  ولي�س  امل�سبعة،  الدهون  توؤثر  ذلك،  وبدل من 

ال��غ��ذائ��ي، م��ث��ل امل���وج���ود يف ���س��ف��ار ال��ب��ي�����س، ع��ل��ى م�ستويات 
الكولي�سرتول.

وت�سمل الطرق ال�سحية لتناول البي�س مع طبق فريتاتا )طبق 
والطماطم  الكرمي  وج��ن  البي�س  بيا�س  من  مكون  اإيطايل 

املجففة( اأو فوق قطعة من التو�ست مع الأفوكادو.
حتى  البي�س  طهي  الأف�سل  م��ن  ال�����س��ارة،  البكتريا  ولقتل 

يتما�سك البيا�س وال�سفار. 
ومن ال�سحي طهي البي�س عن طريق ال�سلق اأو خمفوقا، واإذا 
كنت من حمبي قلي البي�س فتاأكد من ا�ستخدام كميات قليلة 

من الزيت ال�سحي، مثل زيت الزيتون، بح�سب ريزو.

الربوتني املوجود فيه قد يعزز عملية التمثيل الغذائي

ما الذي يجعل البي�ص مفيدا خل�سارة الوزن؟

فوائد ال�سعر املغلي ل�سحة الكلى ومكافحة الأمرا�س:
اأحد  يعترب  "ال�سعر  احل��اج  �سينتيا  الدكتورة  تقول  بداية 
اأن�����واع احل���ب���وب امل��غ��ّذي��ة وال��غ��ن��ي��ة ب���الأل���ي���اف، وم���ن املمكن 
اأو  ال�ستفادة منه بطرق خمتلفة �سواء عرب تناول احلبوب 

�سرب منقوعها.
ُي�سّنع  الذي  ال�سعر  �ساي  ال�سخ�س من حمّبي  و�سواء كان 
ال�سعر  م��اء  حم��ّب��ي  م��ن  اأو  املحّم�سة،  ال�سعر  ح��ب��وب  م��ن 
ال�سعر  اأّن  علماً  النيئة.  ال�سعر  حبوب  م��ن  ُي�سّنع  ال��ذي 
الفيتامينات  من  بالعديد  غني  وه��و  الكاملة،  احلبوب  من 
املغني�سيوم  الكال�سيوم،  احلديد،   ،B فيتامني  مثل  واملعادن 
والألياف  الأم��ي��ن��ي��ة  والأح��م��ا���س  ب��ال��ربوت��ني  اأن���ه غني  كما 

الغذائية اأي�ساً.
ي�ساعد  كاأنه  الكلى،  ل�سحة  جداً  مهم  املغلي  ال�سعر  يعترب 
على التخّل�س من ال�سموم التي توجد فيها ويف املثانة اأي�ساً، 
وي�ساعد على تفتيت ح�سوات الكلى؛ كما اأنه مهم جداً لعالج 
البويل  اجل��ه��از  وال��ت��ه��اب��ات  املثانة  ت�سيب  ال��ت��ي  الل��ت��ه��اب��ات 
اأي�ساً، ولهذا ين�سح بتناوله ب�سكل يومي للتخّل�س من هذه 

اللتهابات.
املختلفة  واملعادن  الفيتامينات  على  املغلي  ال�سعر  يحتوي 
كما  ال�سرطانية،  الأم��را���س  من  الوقاية  على  ت�ساعد  التي 
تعمل  ال��ت��ي  املختلفة  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  على  يحتوي  اأن���ه 
باجل�سم؛  ال�سرطانية  باخلاليا  الإ�سابة  من  احلماية  على 

اأنه ي�ساعد على احلماية من الأمرا�س التي  اإىل  بالإ�سافة 
حتدث ب�سبب �سعف اجلهاز املناعي يف اجل�سم. وي�ساعد على 

تقوية كريات الدم احلمراء".

فوائد ال�ضعري املغلي يف التخل�ض من ال�ضموم
ا�ستخدام  املهم  "من  قائلة:  احلاج  �سينتيا  الدكتورة  وتتابع 
اجلهاز  ت�سيب  التي  امل�ساكل  م��ن  للتخل�س  املغلي  ال�سعر 
ال�سموم  م��ن  التخل�س  على  ي�ساعد  لأن��ه  وذل��ك  اله�سمي، 

والف�سالت التي توجد يف اجلهاز اله�سمي.
على  املغلي  ال�سعر  فيحتوي  احلامل،  للمراأة  بالن�سبة  اأم��ا 
ب�سحتها،  تهتم  التي  واملعادن  الفيتامينات  من  هائلة  كمية 
و�سحة  �سحتها  حلماية  الفوليك  بحم�س  غني  اأن���ه  كما 
جنينها. بالإ�سافة اإىل اأنه يحتوي على احلديد واملغني�سيوم 
اللذين يعمالن على تقوية �سحة املراأة احلامل، ومّد اجلنني 

باملعادن الالزمة لنموه.
الوزن،  تخفي�س  على  ي�ساعد  املغلي  ال�سعر  م�����س��روب  اإن 
وهذا لأنه يحتوي على القليل من ال�سعرات احلرارية، كما 
يتم ه�سمها على  التي  الألياف  كمية من  اأن��ه يحتوي على 
نحو جيد يف املعدة، مما ي�ساعد على ال�سعور بال�سبع. ُين�سح 
بتناول ال�سعر املغلي بني الوجبات الغذائية على مدار اليوم 

لإنقا�س الوزن �سريعاً.
ل �سك اأنَّ �سرب ال�سعر املغلي على الريق ي�ساعد على اإدرار 

ال�سموم  من  التخل�س  يف  ي�ساهم  حيث  كبر،  ب�سكل  البول 
املختلفة، ويقلل من ن�سبة الكول�سرتول بالدم ب�سبب احتوائه 
على الألياف القابلة للذوبان وغناه مبادة البيتاجلوكان التي 
الكول�سرتول  امت�سا�س  من  تقّلل  التي  املكّونات  من  تعترب 
اأم��را���س القلب وت�سلب  ال��وق��اي��ة م��ن  امل��ع��دة، وب��ال��ت��ايل  يف 

ال�سرايني؛ كما التقليل من �سغط الدم املرتفع.
ال��وق��اي��ة من  ال��ري��ق يف  ع��ل��ى  امل��غ��ل��ي  ال�سعر  ���س��رب  وي�سهم 
والتقليل  الإم�ساك،  م�سكلة  من  والتخل�س  املعدة  التهابات 
من ن�سبة ال�سكر بالدم والعمل على مقاومة مادة الإن�سولني؛ 
العظام ومن  اأمرا�س  الإ�سابة من  الوقاية من  ف�ساًل على 
اأهمها ه�سا�سة العظام؛ لأنه يحتوي على الكثر من املعادن 
ال�سرورية ومنها الكال�سيوم. ول بد من التنويه بدور �سراب 
ال�سعر املغلي ل�سحة الب�سرة، حيث يحميها من التجاعيد، 

ويعمل على تنقيتها من ال�سوائب.
ن�سبة عالية من  اأنه يحتوي على  املغلي  ال�سعر  فوائد  من 
اللتهابات  مكافحة  على  تعمل  ال��ت��ي  الأك�����س��دة،  م�����س��ادات 
املزمنة امل�سوؤولة عن الت�سبب مبجموعة من الأمرا�س مثل 
املختلفة،  الع�سبية  الأمرا�س  النقر�س،  املفا�سل،  التهابات 
وال�سرطان. كما ي�ساعد مغلي ال�سعر على تخلي�س القولون 
ن�سبة كبرة من  امت�سا�س  من اجلفاف، وذل��ك عن طريق 
املاء الذي يوجد يف الطعام واحلفاظ على الف�سالت لينة، 

بالإ�سافة اإىل اأنه ي�ستخدم يف عملية تعقيم اجلروح".

ال�ضعري املغلي وال�ضعر ال�ضح
من  ال�سعر  "�سراب  اأن  اإىل  احل��اج  �سينتيا  الدكتورة  ت�سر 
وتغذيه  ال�����س��ع��ر  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ال��ت��ي  الطبيعية  ال��و���س��ف��ات 
اإىل  هذا  الأ�سلي،  ولونه  وحيويته  �سحته  ي�ستعيد  وجتعله 
جانب اأن هذا املاء يحتوي على عن�سر النحا�س الذي له دور 

ال�سعر.  لون  عن  امل�سوؤولة  امليالنني  �سبغة  تكوين  يف  كبر 
على  لح��ت��وائ��ه  وذل���ك  ال�سعر  من��و  على  امل���اء  ه��ذا  وي�ساعد 
فيتامني B املرّكب، كما مينع ت�ساقط ال�سعر لغناه بعن�سري 
واللذين يعتربان من  املعادن،  والنحا�س وعدد من  احلديد 

اأبرز اأ�سباب ت�ساقط ال�سعر".

فوائد ال�سعري املغلي لتقوية املناعة 
والتخل�ص من ال�سموم

يعترب ال�ضعري املغلي اأو �ضاي ال�ضعري اأحد اأنواع امل�ضروبات ال�ضهرية يف الدول الآ�ضيوية ب�ضكل خا�ض، فهو ي�ضاعد 
على احلماية من الأمرا�ض اخلا�ضة باملناعة وتقوية كريات الدم احلمراء.

ويعترب ال�ضعري من احلبوب التي تهتم ب�ضحة الإن�ضان ب�ضكل جيد، فهو يحمي من الأمرا�ض املختلفة وله الكثري من 
الفوائد الرائعة نظرًا لحتوائه على الفيتامينات واملعادن.

الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �ضينتيا احلاج، تطلعكم يف املو�ضوع الآتي على فوائد ال�ضعري املغلي لل�ضحة:
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العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 315/2020/1042 ا�ستئناف عمايل 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 164/2019 عمايل كلي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : عمران خان انور ح�سني خان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- ان�سايت�س باردايغم م.د.م.�س  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/3/2 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 13860/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )158811( درهم تذكرة عوده 
 MB20881607AE:مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

طالب الإعالن / 1-اميمه عبدالرحمن حممد عبداهلل -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  اي او يف للتطوير العالمي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية  مو�سوع الإعالن :  قد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���وده  ت��ذك��رة  دره���م   )158811( وق��دره��ا 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   .MB20881607AE:ال�سكوى رق��م 
2021/2/16  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الطعن 47/2021/458 طعن عقاري 

مو�سوع الطعن : قبول الطعن �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه ووقف 
تنفيذه واحالة الدعوى اىل حمكمة ال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة 

والزام املطعون �سده الر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
طالب الإعالن / 1-فالدي�س تراكوم�س -  �سفته بالق�سية : طاعن

وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل
املحدودة  العقارية  ����س.ذ.م.م 2- جمموعة 32  :  1-  جمموعة 32  اإعالنهما  املطلوب 

-  �سفتهما بالق�سية : مطعون �سدهما   -  جمهويل حمل القامة 
اع��اله ويتوجب  املذكور  الطعن  اق��ام عليكم  الطاعن  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة    التمييز

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن بالن�سر 

 190/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  باور ماجيك لالعمال الكهربائية �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عيد كل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)194867( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
 44/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  احمد �سليمان عتمة بن �سليمان
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سعيد خمي�س علي عبد اهلل الكعبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)23692.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

 9126/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سمر ميخائيل بدرو - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نور ا�سالم لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م
وميثله:زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)299176( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن بالن�سر 

 4176/2019/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  زيتيل ماريجوي كا�ستور ايوبان 2- بيانكا ريجينا دي �سيلفا

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جولدن دين�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وميثله:احمد علي حممد من�سوري الزيودي 
نعلنكم بانه مت جرد ما �سبق حجزه ل�ساحلكم يف امللف رقم 2018/4939 تنفيذ عمايل 
وا�سراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

211/2020/540 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- مهدي جعفر ر�سائي جمهول حمل القامة مبا ان 
�س.م.ع  ال�سالمي  نور  بنك  عامة(  )م�ساهمة  بنك  التنفيذ/نور  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  اأقام عليكم الدعوى  - �سابقا،   قد 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2548690.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
211/2020/459 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- اأ�سرف ح�سني �سبحان ح�سني جمهول حمل القامة 
ال�سالمي  نور  بنك  عامة(  )م�ساهمة  بنك  التنفيذ/نور  طالب  ان  مبا 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  �سابقا،   قد  ����س.م.ع - 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1793782.10( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
211/2020/565 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- زيلبر ديتوجن دونا�سيمنتو جمهول حمل القامة 
ال�سالمي  نور  بنك  عامة(  )م�ساهمة  بنك  التنفيذ/نور  طالب  ان  مبا 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  �سابقا،   قد  ����س.م.ع - 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47097( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

211/2020/492 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سوميت ناند كي�سور راتان جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سالمي �س.م.ع - 
�سابقا،   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 428/2019 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )46145( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

211/2020/518 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سهزاد ا�سماعيل ك.م ا�سماعيل جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سالمي �س.م.ع - �سابقا،   قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )793429.84( 
اىل  وت�سليمها  م�سددة  وال��غ��ر  امل�ستحقة  الي��ج��ار  وال��دف��ع��ات  الق�����س��اط  قيمة  دره���م 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- بف�سخ اتفاقية اليجار املنتهية بالتملك اخلا�سة 
بالوحدة رقم 1620 بربج �سكاي كورت�س - برج ب بدبي لند حمل التداعي وتعديالتها 
بالذمة  املو�سوفة  التفاقية  مو�سوع  العقار  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقها 
خالية من ال�سواغل ورد حيازتها للمدعي والغاء �سارة القيد العقاري )حق الجارة( 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  �سند ملكيتها وعليه  ال��وارد يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  7646/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2587 اأمر اأداء بعد 

اأن ا�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي  
طالب الإعالن : �سركة دبي بال�سرت دراي مك�س ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- مل�سة للوؤلوؤ للخدمات الفنية �س.م.م 2- حممد طارق �سيالر �سيالر 
�ساندر اكانت - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )164910(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  3756/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1131/2020 اأمر اأداء ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )238493.39( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  

ال�سناعية  لك�سيد  مملوكة  اجلاهزة  اجلافة  للخلطات  برمييم  اك�سيد   : الإع��الن  طالب 
ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- جولدن ايليمنت�س للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سدهم - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )238493.39( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  8780/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2674 اأمر اأداء ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )489839.9( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : فخر الدين جابر ح�سني -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- عبد ال�سالم اهلي للحدادة واللحام �س.ذ.م.م 2- �سيخ حممد ا�سلم 

حممد عبا�س - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )489839.9( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5659/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1810/2019 جتاري كلي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1531250.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : بنك دبي ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
ام ا�س دي��وان 3- ارجون  ����س.ذ.م.م 2- ركي�س دي��وان  اإعالنهم : 1- راج��ي العاملية  املطلوب 

ديوان - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )1701832.50( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9177/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2924 جتاري جزئي ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )423729.04( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز - �سفته بالق�سية : وكيل
اإعالنه : 1- طارق عبدالرحمن مبارك بالل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده -  املطلوب 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )423729.04( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  36/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3705 اأمر اأداء ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )375095( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  

 : بالق�سية  ����س.ذ.م.م -  �سفته  العامة  اي�ست لتجارة  : ديل لورتي ميدل  الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- الن�سر الهلية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حممد م�سطفى حممد 
القناوي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )375095( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  385/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم:3325/2020 امر اداء بعد الطالع على الوراق 
امرت املحكمة يف مادة جتارية:اول/بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي 
عليها �سركة غالمي للتجارة العامة ذ.م.م بان توؤدي للمدعية الغزال لتجارة الديزل �س.ذ.م.م مبلغ 

)227215.35( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/11/15 وحتى 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا  

طالب الإعالن : الغزال لتجارة الديزل �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- �سركة غالمي للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)227215.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 18/2021/64 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : ف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )500.685( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة يف دي�سمرب 2016 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي 

عليهما بدفع الفائدة التاأخرية ح�سب التفاقية والبالغة مبلغ )10.014( درهم والزام املدعي عليهما 
بتعوي�س جابر لل�سرر مببلغ )176.000( درهم 

طالب الإعالن / 1-حممد ال�سيد حامد عمران - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  تنميات جلوبال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء والزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعي مبلغ )500.685( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة يف دي�سمرب 2016 
وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهما بدفع الفائدة التاأخرية ح�سب التفاقية والبالغة مبلغ )10.014( 
درهم والزام املدعي عليهما بتعوي�س جابر لل�سرر مببلغ )176.000( درهم. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2021/3/3  ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 544/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�سداد مببلغ وقدره )150.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع التعوي�س مببلغ خم�سون الف 

درهم عن ال�سرار الناجتة عن اجلرمية و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن :  ملك اآ�سيا للنقل العام �س.ذ.م.م وميثلها مديرها حممد ار�ساد دين حممد  - �سفته بالق�سية 

: مدعي 
وميثله : خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهما : 2- �سلطان بن �سيد 3- حبيب اور رحمن �سعيد اأكرب -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة 

املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/11/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/ملك اآ�سيا للنقل العام �س.ذ.م.م وميثلها مديرها حممد ار�ساد دين حممد بالزام املدعي عليهم 
تاريخ �سرورة احلكم  9% من  بواقع  وفائدة  درهم   )160.000( ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن 
نهائيا مع الزامهم بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 466/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهم 1- غازي في�سل عبدالعزيز الزاحم 2- انيل مالهوترا 3- حممد علي �سالح ال�سباء 4- ذا 
ديفلوبر للعقارات ذ.م.م 5- فيناياك رامانا رامانا �ساندايا �سيتي �سيتي 6- امالك للتمويل �س.م.ع 7- حميد 

حبيب اله عبادي كجاين 8- علي ح�سني �سالح الدوري  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : هيالري جات�س

وميثله : خالد حممد احمد مهنا ال�سويدي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/11/29  يف الدعوى املذكورة اعاله حكمت املحكمة 
با�ستحقاق  للباقني  احل�سوري  ومبثابة  ع�سر  واحل��ادي  والتا�سع  والثامن  الول  عليهم  للمدعي  ح�سوريا 
املدعية للوحدتني رقمي 1563 و 1601 من م�سروع متاين ارت اوفي�سي�س يف منطقة اخلليج التجاري يف دبي 
اتعاب  بالت�سامن وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم  املوقع عليهما وبالزام  وبالغاء ورفع احلجز 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 3230/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سركة انرتنا�سيونال ليجر انف�ستمنت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : اخلليج لالكالت البحرية �س.ذ.م.م
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سى 

اعاله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف    2021/2/7 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  البحرية  اخلليج لالكالت  ل�سالح/ 
)163.754.45( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2020/8/5 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 371/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )100.000.00( درهم 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : حممد رفيق للنقل بال�ساحنات الثقيله �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ن�سيم عبا�س �سروار غالم مالك - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  ام�����ر  ا����س���ت�������س���دار  ط���ل���ب    : الإع��������الن  م���و����س���وع 
مائة  درهم  للمدعية مبلغ )100.000.00(  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/1/24 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست طلب النفاذ املعجل ،  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
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Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201219C11715 

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Vengadesan Velusamy Velusamy, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (6340.84 dirhams) six thousand, three hundred and forty 
dirhams, and eight-four fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (6340.84) six thousand, three 
hundred and forty dirhams, and eight-four fils under a declaration of indebtedness signed by the notified 
party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12178

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Khabab Umer Mushtaq Ahmed, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (17125.63 dirhams) seventeen thousand, one hundred and 
twenty-five dirhams, and sixty-three fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (17125.63) seventeen thousand, 
one hundred and twenty-five dirhams, and sixty-three fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
 General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12174

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Gurbinder Singh Sher Singh, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (16149.62 dirhams) sixteen thousand, one hundred and 
forty-nine dirhams, and sixty-two fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (16149.62) sixteen thousand, one 
hundred and forty-nine dirhams, and sixty-two fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201226C12186

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Khurram Nazir Muhammad Nazir, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (5492.88 dirhams) five thousand, four hundred and 
ninety-two dirhams, and eighty-eight fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (5492.88) five thousand, four 
hundred and ninety-two dirhams, and eighty-eight fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201209C11109

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Zeeshan Munir Muhammad, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (6577.71 dirhams) six thousand, five hundred and 
seventy-seven dirhams, and seventy-one fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (6577.71) six thousand, five 
hundred and seventy-seven dirhams, and seventy-one fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201226C12176

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Sheryar Ahmad Muhammad Iqbal, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (34198.31 dirhams) thirty-four thousand, one hundred 
and ninety-eight dirhams, and thirty-one fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (34198.31) thirty-four thousand, 
one hundred and ninety-eight dirhams, and thirty-one fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12193

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Usman Allah Ditta Awan, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (15515.65 dirhams) fifteen thousand, five hundred and 
fifteen dirhams, and sixty-five fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (15516.65) fifteen thousand, 
five hundred and fifteen dirhams, and sixty-five fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12192

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Olatundun Elijah, Nationality: India 
Subject: Judicial notice for payment of (16375.29 dirhams) sixteen thousand, three hundred and 
seventy-five dirhams, and twenty-nine fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (16375.29) sixteen thousand, three 
hundred and seventy-five dirhams, and twenty-nine fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201220C11724

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Rajesh Jeet Ram, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (11851.76 dirhams) eleven thousand, eight hundred and 
fifty-one dirhams, and seventy-six fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (11851.76) eleven thousand, eight 
hundred and fifty-one dirhams, and seventy-six fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201220C11717

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Sajid Ghulam Yaseen, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (14770.02 dirhams) fourteen thousand, seven hundred 
and seventy dirhams, and 0.2/100 fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (14770.02) fourteen thousand, 
seven hundred and seventy dirhams, and 0.2/100 fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12199

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Shoaib Sarwar Ghulam Sarwar, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (16302.87 dirhams) sixteen thousand, three hundred and 
two dirhams, and eighty-seven fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (16302.87) sixteen thousand, 
three hundred and two dirhams, and eighty-seven fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201219C11712

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Padman Parthiban, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (8615.00 dirhams) eight thousand, six hundred and fifteen 
dirhams.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (8615.00) eight thousand, six 
hundred and fifteen dirhams under a declaration of indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.

General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201220C11720

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Arsalan Umar Khan Muhammad Umar, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (18983.30 dirhams) eighteen thousand, nine hundred and 
eighty-three dirhams, and thirty fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (18983.30) eighteen thousand, 
nine hundred and eighty-three dirhams, and thirty fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201220C11718

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Rana Jahangir Ali, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (10240.66 dirhams) ten thousand, two hundred and forty 
dirhams, and sixty-six fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (10240.66) ten thousand, two 
hundred and forty dirhams, and sixty-six fils under a declaration of indebtedness signed by the notified 
party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12177

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Imran Muhammad Rafique, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (25128.63 dirhams) twenty-five thousand, one hundred 
and twenty-eight dirhams, and sixty-three fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (25128.63) twenty-five thousand, 
one hundred and twenty-eight dirhams, and sixty-three fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201226C12190

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Asif Ali Noor Din, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (11439.37 dirhams) eleven thousand, four hundred and 
thirty-nine dirhams, and thirty-seven fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (11439.37) eleven thousand, four 
hundred and thirty-nine dirhams, and thirty-seven fils under a declaration of indebtedness signed by 
the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12187

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Ahsam Sabir Hussain, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (6551.19 dirhams) six thousand, five hundred and fifty-
one dirhams, and nineteen fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (6551.19) six thousand, five 
hundred and fifty-one dirhams, and nineteen fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12197

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Balvir Singh Mukhtar Singh, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (16992.7 dirhams) sixteen thousand, nine hundred and 
ninety-two dirhams, and seven fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (16992.7) sixteen thousand, nine 
hundred and ninety-two dirhams, and seven fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201226C12188

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Adnan Javed Javed Iqbal, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (7295.20 dirhams) seven thousand, two hundred and 
ninety-five dirhams, and twenty fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (7295.20) seven thousand, two 
hundred and ninety-five dirhams, and twenty fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201219C11713

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Nizar Abdul Samath, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (6221.97 dirhams) six thousand, two hundred and twenty-
one dirhams, and ninety-seven fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (6221.97) six thousand, two 
hundred and twenty-one dirhams, and ninety-seven fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12175

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Umar Hayat Atta Ullah, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (27183.58 dirhams) twenty-seven thousand, one hundred 
and eighty-three dirhams, and fifty-eight fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (11851.76) twenty-seven thousand, 
one hundred and eighty-three dirhams, and fifty-eight fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice   AJ20201220C11716

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Nimratpal Singh Sadhar, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (5258.84 dirhams) five thousand, two hundred and fifty-
eight dirhams, and eight-four fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (5258.84) five thousand, two 
hundred and fifty-eight dirhams, and eight-four fils under a declaration of indebtedness signed by the 
notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice  AJ20201226C12195

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Ramzan Khadim Hussain, Nationality: Pakistan
Subject: Judicial notice for payment of (27736.31 dirhams) twenty-seven thousand, seven 
hundred and thirty-six dirhams, and thirty-one fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (27736.31) twenty-seven thousand, 
seven hundred and thirty-six dirhams, and thirty-one fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
Public Notice AJ20201219C11711

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Baskaran Ramaian, Nationality: India
Subject: Judicial notice for payment of (6184.00 dirhams) six thousand, one hundred and eighty-
four dirhams.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his work with 
the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (6184.00) six thousand, one 
hundred and eighty-four dirhams under a declaration of indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified party 
for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the date of the 
receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite of the 
repeated amicable endeavors but in vain.

Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date of 
your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to regain 
the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.

General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE
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•• ال�شارقة-الفجر:

الدويل  املهرجان  م��ن  اخلام�سة  ال���دورة  يف  امل�سارك  بيلياكوف  دمي��رتي  الرو�سي  امل�سور  ير�سد 
 ”2014-2019 اأوروب���ا  هوام�س  “على  الفوتوغرايف  معر�سه  وع��رب  “اإك�سبوجر”،  الت�سوير 

يف  املركزية  ال�سلطات  ب��ني   2014 ال��ع��ام  م��ن  اب��ري��ل  يف  اندلعت  التي  احل��رب  ويوميات  تفا�سيل 
 13 اأوكرانيا وجمهوريتّي دونيت�سك ولغان�سك املعلنتني من طرف واحد يف املنطقة وخّلفت نحو 

األف قتيل. 
دونبا�س، م�سرح احلرب، هي املو�سوع الرئي�سي للمعر�س، فهنا ميكن للزائر اأن يتعرف على منازل 
اأر�سفة، وجوه يعلوها غبار احلرب، والثلج يغطي  مدّمرة، ومقتنيات مبعرة، �سوارع مل يعد لها 
م�ساحات وا�سعة من املدينة التي مل يكن يعلم ذلك اجلندي اجلال�س يف ثكنة ع�سكرية باأن احلرب 

�ستنهي كّل �سيء فيها عما قليل. 
 

دونبا�ض اإقليم �ضائع
توثيق  على  ال�سراع،  مناطق  تغطية  املتخ�س�سني يف  الرو�س  امل�سورين  اأب��رز  اأحد  بيلياكوف  عمل 
اأكرب  اي�ساً -حو�س دونيت�س- خام�س  اأو ما يطلق عليه  الإقليم  التي وقعت يف  الدامية  الأح��داث 
اأن تدخل قاعة العر�س، حتى ت�سعر بربودة الأج��واء، فاملعر�س ينقل تفا�سيل  مدن اأوكرانيا، فما 
املدينة بدقة، في�سعر الزائر بالدرجات املئوية حتت ال�سفر، وي�ساهد الوجوه التي ارهقتها املعارك، 
يغّطي  يلمح خ��وذة معلقة على م�سجب، ور�سا�س كثيف  الأف��ق،  تلمع يف  الر�سا�س وهي  و�سظايا 
الأر�س املك�سوة بالثلج، و�سرعان ما يلفت انتباه الزائر ال�سمت املطبق على مالمح اجلثث، وعيون 

النا�س املرهقة، وبنادق اجلنود، ومطارق عمال املناجم الباحثني عن فحم حجري. 
 

وجوه ور�ضا�ض ومدينة
معار�س  التقليدية  فكرته  متجاوزاً  ب�سرّي  ب�سكل  ���س��ورة،   35 نحو  من  امل��وؤل��ف  املعر�س  وي�سرد 

الت�سوير ال�سحفية، اإذ اأنه اأ�سبه برواية م�سّورة من الأدب الرو�سي، ن�سجها امل�سور بعناية فائقة، 
حيث يفتح الباب اأمام الزّوار للتعّرف على احلالة التي عاي�ستها املدينة، فيطوف بني بقايا ابنيتها 
و�سوارعها وكنائ�سها تارة، وبني �سور ال�سّكان واجلنود والقتلى تارة اأخرى، ير�سد تفا�سيل احلرب 

و�سراوتها باأدق التفا�سيل، تاركاً م�سهداً �سامتاً عن منطقة مل تهداأ احلروب على اأر�سها يوماً. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 14 الأح��د  اليوم  م�ساء  العا�سرة  تنطلق يف متام 
املبا�سر  ال���ب���ث  ح��ل��ق��ات  ث����اين   ،2021 ف���رباي���ر 
الذي  ال��ث��اين،  مبو�سمه  “املنكو�س”  برنامج  من 
تنتجه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

�ساطئ  م�سرح  من  وذل��ك  اأبوظبي،  يف  والرتاثية 
“الإمارات” و  ق��ن��ات��ي  وع���رب  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��راح��ة 

“بينونة«.
و�سيجتمع يف احللقة �ستة جنوم ليقدموا روائعهم 
كل من:  ت�سم  التي  التحكيم  اأع�ساء جلنة  اأم��ام 
الإم���ارات،  م��ن  امل��ري  ب��ن م�سيط  ال�ساعر حممد 

وال�ساعر واملن�سد �سايع فار�س العيايف من اململكة 
حمود  ال��دك��ت��ور  الأك���ادمي���ي  ال�سعودية،  العربية 
جلوي ع�سو هيئة التدري�س يف ق�سم اللغة العربية 
ال��رتب��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة م���ن دول����ة الكويت،  ب��ك��ل��ي��ة 

ومقدمة الربنامج الإعالمية هدى اخلريف.
قد  املنكو�س  برنامج  من  املا�سية  احللقة  وكانت 

48 درجة،  ب�  اآل عامر  اأ�سفرت عن تاأهل  حممد 
و�سعود بن �سامل اآل طينان ب� 47 درجة، اأما بقية 
الهمامي، خليفة  املت�سابقني وهم )�سالح ح�سني 
اآل حفيظ،  ب��خ��ي��ت  امل��ن�����س��وري، خ��ل��ف  ع��م��ر  ب���ن 
وت�سويت  دعم  فينتظرون  العقيلي(،  اأحمد  علي 
اثنان  لتاأهل  اأ�سبوع،  م��دار  على  لهم  امل�ساهدين 

خالل  من  امل�سابقة  من  القادمة  للمحطة  منهم 
ت�����س��وي��ت امل�����س��اه��دي��ن ل��ه��م ع���رب م��وق��ع برنامج 
اأو    )www.almankous.ae( املنكو�س 

التطبيق اخلا�س به.
يذكر اأن برنامج املنكو�س يهدف اإىل اإعادة اإحياء 
حل��ن امل��ن��ك��و���س الأ���س��ي��ل، وم���د ج�����س��ور التوا�سل 

ب��ني اجل��ي��ل ال��ق��دمي، وج��ي��ل ال�����س��ب��اب بتعريفهم 
واأب���رز رموزه  اأدائ���ه،  باملنكو�س، واأحل��ان��ه، وف��ن��ون 
حملًيا وخليجًيا، واحلفاظ على املوروث الثقايف، 
وت�����س��ج��ي��ل��ه م��ن�����س��ًة ث��ق��اف��ي��ة ث��اب��ت��ة ي��ن��ط��ل��ق نحو 
اأدائه،  واأ�ساليب  به  التعريف  خ��الل  من  العاملية 

واأبرز وجوه هذا الفن اخلليجي الأ�سيل.

يف متام العا�ضرة م�ضاًء عرب قناتي »بينونة« و »الإمارات«

ثاين حلقات البث املبا�سر من برنامج »املنكو�ص« تنطلق م�ساء اليوم 

•• ال�شارقة-الفجر: 

نظم النادي الثقايف العربي يف ال�سارقة م�ساء 
اأم�س الأول ندوة نقا�سية حول كتاب “مدينة 
وال�سخ�سيات”  ال��ت��اري��خ  يف  ق����راءة  ال���ذي���د: 
الطنيجي،  ح���ام���د  ���س��ي��ف  خ��ل��ي��ف��ة  ل��ل��ب��اح��ث 
ال�����س��ادر ع���ن م��ع��ه��د ال�����س��ارق��ة ل���ل���رتاث عام 
موؤلف  من  كل  الندوة  يف  وحتدث   ،2020
مّني  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  خليفة  ال��ك��ت��اب 
اأب����و ن��ع��ام��ة ال��ب��اح��ث يف ال��ت��اري��خ وال�����رتاث، 
والإع������الم������ي حم����م����دو حل���ب���ي���ب، واأداره���������ا 

ال�سحفي جمتبى عبد الرحمن.
يف تعريفه باملوؤلف قال جمتبى عبد الرحمن 
وباحث  دبلوما�سي  هو  الطنيجي  خليفة  اإن 
له عدة كتب منها:  اإماراتي،  وكاتب مقالت 
“املو�سوعة الإعالمية جلزرنا الثالثة، واحد 
ال��ذي��د 100 ���س��ورة و���س��ورة، حم��ط��ات من 
الكنانة،  وم�سر  الثقافة  �سلطان  الإم����ارات، 
ناحية  م��ن  اأم����ا  الذيد”،  يف  التعليم  ق�����س��ة 
الكتابة فهو يكتب مقالت يف معظم ال�سحف 
ث��اب��ت يف جملة  ال��ك��ربى املحلية، ول��ه م��ق��ال 
ت�سدرها دائرة الثقافة يف  “الو�سطى” التي 

ال�سارقة.
ا���س��ت��ه��ل خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ن��ي��ج��ي ح��دي��ث��ه توجيه 
الذي  ل��ل��رتاث  ال�����س��ارق��ة  معهد  اإىل  ال�����س��ك��ر 
اأ�سدر الكتاب، وقال اإن ال�سارقة تعي�س طفرة 
ثقافية كبرة نابعة من حر�س �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة على النه�سة بالثقافة لكونها 
الإن�سان  وع��ي  تكوين  يف  الأ�سا�سي  العن�سر 
وجعله يعي هويته ويتم�سك بقيمه وي�سارك 
بناء وطنه، وانطالقا من هذه الروؤية تعمل 
خمتلف املوؤ�س�سات يف ال�سارقة مبا فيها دائرة 
ن�سر  على  للرتاث  ال�سارقة  ومعهد  الثقافة 
ن�سر  ع��ل��ى  ب�سكل خ��ا���س  ال��ث��ق��اف��ة وحت��ر���س 
الرتاث واإتاحته للباحثني لدرا�سته، باعتباره 

جزءا من هوية وتاريخ املجتمع.
الذيد،  “مدينة  ك��ت��اب  اإن  الطنيجي  وق���ال 
جزء  وال�سخ�سيات” ه��و  ال��ت��اري��خ  يف  ق���راءة 
م����ن م���و����س���وع���ة ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، وي����رج����و اأن 
حتى  منها  اأجن��ز  وق��د  لإكمالها،  اهلل  يوفقه 
هما  كتابني  اجلديد،  كتابه  جانب  اإىل  الآن، 
وحمطات  و���س��ورة،  ���س��ورة   100 “الذيد 
من الإمارات”. واأما عن كتابه اجلديد فقد 
اأنفق �سنتني يف البحث يف مو�سوعاته وجمع 
تاأليفه،  امل��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه��ا، ح��ت��ى مت��ك��ن م��ن 
مل  ال���ذي  ال���رتاث  يف  البحث  اأن  اإىل  م�سرا 
ويحتاج  ومكلف  م�سٍن  بحث  ه��و  بعد  يوثق 

الباحث،  ت�سحية من  واإىل  واأن��اة،  اإىل �سرب 
وهذا ما �ساعده يف ذلك، لأنه بحث يف تاريخ 
�سيء  كل  وع�سق  اأحبها  التي  مدينته  وت��راث 
فيها، وهي مدينة لها تاريخ عريق ميتد ملاآت 

ال�سنني، ويحتاج اإىل توثيق.
اأم���ا ع��ن حم��ت��وى ال��ك��ت��اب، ف��ق��ال الطنيجي، 
متعلق  ق�سم  ق�سمني،  اإىل  الكتاب  ق�سم  اإن��ه  
بال�سخ�سيات،  متعلق  واآخ����ر  ب��امل��و���س��وع��ات، 
النخيل  زراعة  تاريخ  تناول  املو�سوعات  ففي 
املدينة،  عليه  ن�ساأت  ال��ذي  الأ�سا�س  التي هي 
“فلج”  على  تقوم  نخيل  واح��ة  ه��ي  فالذيد 
املياه املعروف با�سم “فلج الذيد” اأو”�سريعة 
حكاية  ه��ي  ف��ي��ه��ا  ال��ن��خ��ل  وح��ك��اي��ة  الذيد”، 
نا�سها واأر�سها، ومن املو�سوعات التي تناولها 
ال����زراع����ة احل��دي��ث��ة وتاريخ  ب���داي���ات  اأي�����س��ا 
وتناول  املدينة،  يف  ال��ري  ماكينات  ا�ستخدام 
اأي�سا ق�سة التعليم احلديث التي بداأت قبل 
56 عاما مع اإن�ساء مدر�سة الذيد امل�سرتكة، 
املدينة”  يف  “الأمن  مو�سوع  ت��اول  وك��ذل��ك 
قبل  ال��ذي��د  يف  لل�سرطة  نقطة  اأول  وظ��ه��ور 
والأوقاف،  امل�ساجد  ومو�سوع  عاما،  خم�سني 
وم��و���س��وع امل��وا���س��الت، وم��و���س��وع اخلدمات 
التي  املو�سوعات  م��ن  ذل��ك  وغ��ر  ال�سحية، 
كانت اأ�سا�سية يف انطالق الذيد نحول احلياة 

احلديثة.
كما   – فيه  فتناول  ال�سخ�سيات،  ق�سم  اأم���ا 
– �سخ�سيات كان لها دور بناء وح�سور  قال 
اأن  ف��اأراد  اأ�سعدة،  ع��دة  املدينة على  فاعل يف 
ي��خ��ل��د ت��ل��ك ال�����س��خ�����س��ي��ات، وي��ع��ط��ي��ه��ا حقها 
ومن  الالحقة،  الأج��ي��ال  وعلى  املدينة  على 
اخليال  حممد  ال�ساعر  ال�سخ�سيات،  تلك 
الذيد”،  ب�”�ساعر  ل��ق��ب  ال���ذي  ال��ط��ن��ي��ج��ي، 
له  ك��ان  ال��ذي  والأ�سالة  �ساعر احلكمة  وه��و 
اأبناء املدينة، وكذلك م�سبح بن  اأثر بالغ يف 
تاريخ  م��رج��ع��ا يف  ك���ان  ال���ذي  الكتبي  ظ��اه��ر 
ال���ذي���د وامل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى ك��ل��ه��ا، وحممد 
الذي  ال��ذي��د  فلج  راع��ي  الطنيجي  البديوي 
امل��ي��اه بني  ت��وزي��ع  تنظيم  ك��ب��ر يف  دور  ك���ان 
خلفان  اأي�����س��ا  ال�سخ�سيات  وم���ن  ال���واح���ات، 
ب���ن م����رتف ال��ط��ن��ي��ج��ي، واأح����م����د ب���ن �سيف 
و�سعيد  ال�سام�سي،  املويه  و�سامل  الطنيجي، 
بن خمي�س الطنيجي، ورا�سد املحيان الكتبي، 

وغرهم.
عن  حديثه  ا�ستهل  نعامة  اأب��و  مني  الدكتور 
للموؤلف،  البحثية  باجلهود  بالإ�سادة  الكتاب 
ال������ذي ت���ع���رف ع��ل��ي��ه ع����ن ق�����رب م����ن خالل 
يتمتع  الطنيج  اإن  فقال  له،  املعهد  اإ�سدارات 

بحوثه،  وال��ع��م��ق يف  ال�����س��رب  م���ن  ب��ال��ك��ث��ر 
ويبذل ق�سارى جهده من اأجل الو�سول اإىل 
املعلومة والتاأكد منها ب�ستى الطرق العلمية 
كتابه  اأجن����زه يف  م��ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار  امل��ت��اح��ة، 

اجلديد،
 يعترب م�ساهمة اأ�سا�سية يف تاريخ الذيد، وقد 
حت���ول ال��ك��ت��اب مب��ج��رد ���س��دوره اإىل مرجع 
للباحثني والطالب الذين يبحثون يف تاريخ 

املنطقة الو�سطى،
ومراكز  اجلامعات  قبل  من  عليه  فالطلب   
ال��ب��ح��ث ال���دول���ة ك��ب��ر، ن��ظ��را ل��ت��ن��وع امل����ادة 
ت�سكل يف حد  ب��ني مو�سوعات  ب��ه،  امل��وج��ودة 
ب�سرية  كنوز  هي  و�سخ�سيات  تاريخا،  ذاتها 
وعك�ست  امل��دي��ن��ة،  ت��اري��خ  م��ن  الكثر  حملت 

قيمها ومالحمها.
واأ�ساف اأبو نعامه اأن الطنيجي ل ينظر اإىل 
كتابه على اأنه هو نهاية املطاف مع مدينته، 
مو�سوعة  ي��وؤل��ف  اأن  وه��اج�����س  ه��م  ف��ل��دي��ه��م 
يف  مرجعا  منجزه  يكون  حتى  مدينته،  ع��ن 
الذيد،  وجغرافية  وت��اري��خ  حياة  جوانب  كل 
يكون  حتقق  اإن  وم�سعى  كبر،  هاج�س  وه��و 
�ساحبه قد اأجنز ما مل ينجزه اأي باحث اآخر 
يف الإم��ارات، ويكون قد خلد تاريخ مدينته، 
واأت��اح��ه��ا ع��ل��ى ط��ب��ق م��ن ذه���ب ل��ك��ل القراء 

والباحثني.
الإع��الم��ي حممدو حلبيب فقد حتدث  اأم��ا 
عن ما اأث��اره فيه الكتاب من انطباعات، وما 
ن���ادرة ح��ول مدينة  ب��ه م��ن معلومات  اأف����اده 
تزخر بالتاريخ والرتاث الذي كان يحتاج اإىل 
الطنيجي،  به  ق��ام  ال��ذي  مثل  توثيقي  جهد 
بارزتني يف  وتوقف حلبيب عند مالحظتني 

منجز الطنيجي،
اأ�سلوب  اخ��ت��ي��ار  يف  وف����ق  اأن�����ه  اأول  وه���م���ا:   
ع��ل��ى جميع  ال��ق��راء  ي�ستهوي  ���س��ي��ق،  ���س��ردي 
اأ�سلوب  يف  نف�سه  ي��ع��زل  ومل  م�����س��ت��وي��ات��ه��م، 

البحث العلمي الذي ل يروق اإل للباحثني،
التاأريخ  اإىل  ي�سعى عن ق�سد  اأنه  وثانيهما،   
الذيد  لأه��ل  والجتماعية  الإن�سانية  للقيم 
املو�سوعات  يف  ويظهر  الو�سطى،  واملنطقة 
التي تناوله، ولكن ب�سكل اأكرب يف ال�سخ�سيات 
ال�سخ�سيات  تلك  عك�سته  وم��ا  لها،  اأرخ  التي 
م����ن ق���ي���م واأخ��������الق وم�����ا ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه من 
وهذا  املجتمع،  وت��راب��ط  حلمة  على  ح��ف��اظ 
لدى  نادر  املجتمع-  لقيم  –التاريخ  اجلانب 
الباحثني اليوم، مع اأنه مطلوب، ويحتاج اإليه 
اأجيال اليوم، الذين  خا�سة لدى القراء من 

يحتاجون اإىل قدوة متثل قيم املجتمع.

�سامي العلبي يك�سف اأ�سرار ت�سوير 
النجوم والكواكب يف »اك�سبوجر 2021«

 
•• ال�شارقة-الفجر:

بعنوان  ملهمة  جلل�سه  تقدميه  خ��الل  العلبي،  �سامي  ال�سوري  امل�سور  اأو�سح 
اخلام�سة من  الن�سخة  فعاليات  �سمن  ُعقدت  والزمان”،  املكان  عرب  “رحلة 
ال�سبت  اأم�س  فعالياته  اختتم  “اك�سبوجر” الذي  للت�سوير  ال��دويل  املهرجان 
جمموعة  توفر  يتطلب  والليلي  الفلكي  “الت�سوير  اأن  ال�سارقة،  اإك�سبو  يف 
الت�سوير  اأن��واع  اأكر  الذي يجعله من  الأم��ر  واملتطورة،  املعدات اخلا�سة  من 
والتوقيت  املكان  عن  البحث  دائ��م��اً  امل�سّور  على  يتوجب  اإن��ه  وب��ني  �سعوبة”، 

املنا�سبني ليتمكن من احل�سول على ال�سورة التي يطمح اإليها.
وقال العلبي الذي قدم خالل جل�سته جمموعة من الن�سائح وك�سف عن العديد 
اأك��ر من عقدين، جبت خالل  الإم��ارات منذ  “اأقيم يف  الت�سوير:  اأ�سرار  من 
م�ساهد  التقاط  وا�ستطعت  الإم���ارات،  ومناطق  �سحاري  معظم  الفرتة  ه��ذه 
خمتلفة للنجوم وال�سماء يف اأوقات متعددة، اكت�سفت معها اإنه كلما توغلت اأكر 
مناظر  اكت�ساف  فر�سة  زادت  كلما  ب��الإم��ارات،  اجلبلية  واملناطق  ال�سحراء  يف 
جديدة و�ساحرة”. م�ستعر�ساً يف الوقت نف�سه زياراته املتعددة اإىل وادي �سوكة 

ومنطقة مليحة بال�سارقة وغرها من املناطق التابعة للدولة. 
والكواكب  وال��ن��ج��وم  ال��ت��ب��ان��ة  درب  ت�سوير  يف  تخ�س�س  ال���ذي  العلبي  وق���ال 
ال�سحراوية  املناطق  اإىل  اأذهب فيها  “يف كل مرة كنت  ال�سماء:  وم�ساراتها يف 
واجلبلية يف الإمارات، كنت اأعيد اكت�ساف ذاتي، واأ�سعر باأنني اأعي�س يف موطني 
متتاز  كما  نوعها،  من  فريدة  باأر�س  متتاز  “الإمارات  اأن  م�سيفاً  احلقيقي”، 
اأنه  العلبي  اأك��د  الت�سوير،  م��ه��ارات  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ت�ساري�سها«.ويف  بتنوع 
يتوجب على امل�سّور دائماً ومن اأجل احل�سول على ال�سورة التي يطمح اإليها، 
اأن يبحث عن املكان والتوقيت املنا�سبني. وقال: “على مدار �سنوات، ا�ستطعت 
ميكن  باملعرفة،  حافاًل  م���ورداً  الإن��رتن��ت  عرب  وج��دت  حيث  مهاراتي،  تطوير 
للم�سور من خالل بع�س املواقع اكت�ساف ما يقوم به زمالء املهنة، ومن خالل 
ذلك التعرف على ما تريد«. وتابع: “عندما بداأت بالنتقال من املجال الوا�سع 
يف الت�سوير، نحو التخ�س�س، بداأت باكت�ساف وتعلم اأ�سرار جديدة يف الت�سوير، 
التقاط  العامل، وهو ما مكنني من  زادت معرفتي يف هذا  اأكر  وكلما تعمقت 
جمموعة من ال�سور املميزة لدرب التبانة”، م�سراً اإىل اأن “الت�سوير الفلكي 
يتطلب  النوع  “هذا  واأ���س��اف:  الت�سوير حتدياً.  اأن��واع  اأك��ر  يعد من  والليلي 
احل�سول على معدات خا�سة ومتطورة، وكامرات احرتافية و�سريعة، واأجهزة 
حتكم بغالق الكامرا واملدد الزمنية و�سرعة الغالق، كما يتطلب اأي�ساً امتالك 
اأجهزة خا�سة لتتبع النجوم والكواكب ومعرفة يف قراءة اخلرائط التي تبني 
ال�ستفادة من  دائماً  اأن يحاول  امل�سور  اأنه على  العلبي  واأك��د  النجوم«.  مواقع 
اأن  اإىل  امل�سهد بتجربة زوايا خمتلفة، لفتاً  التقاطه  واأن يقوم خالل  موقعه، 
ذلك من �ساأنه اأن ي�ساعده على التقاط ال�سورة الأف�سل والأجمل، واملتكاملة يف 

عنا�سرها، اإىل جانب اأن ذلك مينحه الفر�سة لختبار زوايا خمتلفة. 
واح��د فقط، للتقاط  الكتفاء مبكان  ع��دم  امل�سور  اأن��ه يجب على  اإىل  واأ���س��ار 

حركة النجوم، واإمنا عليه زيارة مناطق خمتلفة. 

ندوة حول كتاب »مدينة الذيد« يف النادي الثقايف العربي

م�ضاهدات الرو�ضي دميرتي بلياكوف يف »اإك�ضبوجر 2021«

»على هوام�ص اأوروبا« .. املدينة التي اأكلتها احلرب
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ال�ضراعات الن�ضائية دائما ما حتظى مبتابعة من اجلمهور

هيدي كرم: انا حمظوظة بامل�ساركة يف 
برنامج )راجل واثنني �ستات(

• حدثينا عن �سخ�سية داليا التي تقدمينها 
يف م�سل�سل )لوؤلوؤ(؟

الآن  ح��ت��ى  امل�سل�سل  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  ب����ردود  ���س��ع��ي��دة   -
من  مرتفعة  م�ساهدة  ن�سبة  حقق  العمل  اأن  خ�سو�ساً 
احللقات الأوىل وترقبت رد الفعل على دوري لأن ال�سخ�سية 
التجربة.  خ��و���س  على  �سجعتني  ال��ت��ي  بالتفا�سيل  مليئة 
اأ����س���ع���دين رغ����م طبيعتها  وت���ف���اع���ل اجل���م���ه���ور م���ع دال���ي���ا 

ال�ستغاللية التي ظهرت تباعاً ب�سكل وا�سح.
للعمل؟ تر�سيحك  جاء  • كيف 

- م��ن خ��الل امل��خ��رج حممد �سامي ال���ذي ت��وا���س��ل معي 
اأوًل، وحتدث معي عن امل�سل�سل وتفا�سيله ودوري، وبعد 
ال�سخ�سية  با�ستفزاز من  و�سعرت  ال�سيناريو  قراأت  ذلك 

لتقدميها منذ قراءتها للمرة الأوىل.
التح�سر؟ خالل  ال�ستفزاز  هذا  مع  تعاملت  • كيف 

- ثمة حت�سرات قبل الت�سوير يف جل�سات العمل، وكنت 
تفكرها  طريقة  يف  لداليا  العذر  التما�س  على  حري�سة 
امل�ساهد  اأن بع�س  وتعاملها وغرها من الأم��ور، لدرجة 
عندما ا�ساهدها مع عر�س احللقات ل اعرف كيف قمت 
للمخرج  يح�سب  اأم��ر  وه��و  معها،  والتعامل  بت�سويرها 
التي مت الهتمام  ال�سيناريو خا�سة، فالتفا�سيل  وكاتب 
بها يف الكتابة ظهرت على ال�سا�سة لي�س يف دوري فقط 
م�سداقية  من  زاد  مما  املمثلني  جميع  ب���اأدوار  ولكن 

العمل وتفاعل اجلمهور معه.
ت�سبهها  �سخ�سيات  مع  تعاملِت  اأن  �سبق  هل   •

يف احلياة؟
- بنف�س ال�سورة التي ظهرت عليها مل األتِق، 
كثرة  �سخ�سيات  ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل  يف  ل��ك��ن 
داليا  تفا�سيل  بع�س  حتمل  اأو  م�سابهة 
اأو  الأم���وال  جمع  نحو  ال�ساعية  �سواء 
للح�سول  ت�����س��ع��ى  ال��ت��ي  الن��ت��ه��ازي��ة 
على اأ�سياء لي�ست من حقها، اأو حتى 
التي تتزوج طمعاً يف اأموال الرجل، 
وهذه النماذج ن�ساهدها يف حياتنا 
اأو  اأح��د  وه��ي لي�ست ح��ك��راً على 
اجتماعية  ب��ط��ب��ق��ة  م��رت��ب��ط��ة 
يكون  النا�س  وبع�س  معينة، 
لهذه  ت���ف�������س���رات  ل���دي���ه���ا 

الت�سرفات وتقبل لها.
الفني؟ الو�سط  يف  يحدث  مما  جزء  ال�سراع  اأن  اعترب  • البع�س 

- املناف�سة وال�سراعات موجودة يف جميع املجالت ولي�ست حكراً على الفن، فهي 
موجودة بني ال�سحف وموجودة بني الف�سائيات وبني العاملني يف نف�س املهنة 
باأي مكان ولي�س حتى يف الوطن العربي، فح�سب، ومن ثم فنحن اأمام جتربة 
دائما ما حتظى مبتابعة  الن�سائية  وال�سراعات  املجالت،  باأحد  تر�سد �سراعاً 

من اجلمهور.
بالعمل؟ الفني  الو�سط  يف  يحدث  ما  ربط  على  �ساعدت  ن�سرت  اأخبار  • ثمة 

امل��وؤل��ف بجميع  ف��ن��ي، م�سل�سل درام���ي لأح����داث م��ن خ��ي��ال  اأم���ام عمل  - نحن 
فتاة  فالعمل ير�سد ق�سة �سعود  اأحد،  ب�سخ�سية  لها عالقة  ولي�س  تفا�سيلها 
وحتول حياتها الب�سيطة لنجمة كبرة بف�سل موهبتها ال�ستثنائية التي تنقلها 

لعامل اآخر ون�ساهد ما يحدث لها يف العامل اجلديد.
مماثلة؟ مل�سايقات  تعر�سِت  هل  لك،  • وبالن�سبة 

ل  وبالتاأكيد  العمل،  م��وج��ودة يف جميع جم��الت  ال�سراعات  لك  ذك��رت  كما   -
اأعي�س حياة وردية حتى ل اأجد نف�سي يف هذه ال�سراعات، لكن ل اأعترب نف�سي 
بجميع  جيدة  وعالقاتي  م�سرتي،  خ��الل  املفهوم  باملعني  ل�سراعات  تعر�ست 

زمالئي.
اجلديدة؟ الدرامية  م�ساريعك  عن  • ماذا 

- انتهيت من ت�سوير دوري يف م�سل�سل )كوالي�س(، وهو من الأعمال التي تنتمي 
للدراما الجتماعية ومن املقرر عر�سه قريباً على اإحدى املن�سات الإلكرتونية 
واأحداثه تدور حول �سيدة اأعمال لديها �سركة دعاية واإعالن وتت�سم باحلزم يف 
التعامل �سواء بحياتها ال�سخ�سية اأو حياتها العملية ون�ساهد ما يحدث خالل 

الت�سوير.
رم�سان؟ ل�سهر  م�ساريعك  عن  • ماذا 

- لدي م�سروع مع الفنان بيومي فوؤاد وهو م�سل�سل )عودة الأب ال�سال( وهو 
عمل كوميدي مليء بالتفا�سيل، لكن ل اأرغب يف احلديث عنه حالياً، و�سنبداأ 
الت�سوير قريب������اً نظ�������راً لأن امل�سروع ل يزال قيد الكتابة لكن اأراهن عليه ب�سكل 

كبر.
فيها؟ جديدة  خطط  لديك  هل  • وال�سينما، 

- �ساأطل ك�سيفة �سرف يف فيلم )البع�س ل يذهب للماأذون مرتني( مع كرمي 
اأن اأجد عماًل  عبدالعزيز، وهو جتربة متميزة جداً، و�سيعر�س قريباً، واأمتنى 

قوياً اأعود من خالله يف الفرتة املقبلة.
التجربة؟ هذه  ترين  كيف  �ستات(  واثنني  )راجل  برنامج  تقدمي  • توا�سلني 

املن�سات  �سواء عرب  امل�ستمرة عليها  الفعل  ردود  بالتجربة خا�سة مع  �سعيدة   -
الجتماعية اأو حتى من تعليقات اجلمهور يف ال�سارع، فالربنامج خفيف ويطرح 
لكي  متنوعة  وحكايات  من��اذج  ويعر�س  والرجل  باملراأة  مرتبطة  مهمة  ق�سايا 

ي�ستفيد منها امل�ساهد، واأعترب نف�سي حمظوظة بامل�ساركة يف هذه التجربة.

الربنامج؟ يف  املكتوب  بال�سكريبت  عادة  تلتزمني  • هل 
التي  الق�سايا  لأن  لالرجتال  وا�سعة  م�ساحة  هناك  جتعل  الربنامج  طبيعة   -
عري�سة  خطوطاً  هناك  اأن  �سحيح  حياتية،  مبواقف  مرتبطة  تكون  نناق�سها 
نتفق حولها قبل بدء احللقة لكن يف النهاية هذه املناق�سات يكون بها كثر من 
التفا�سيل املت�سعبة التي نحاول التطرق لها لتحقيق اأكرب ا�ستفادة ممكنة من 

احللقة.

�ساركت النجمة نيللي كرمي، متابعيها وجمهورها، بعدة �سور لها وهي ب�سكل جديد 
وخمتلف، حيث ن�سرت عدة �سور عرب ال�ستوري ال�سخ�سي ب�"اإن�ستغرام"، وهي 
د �سخ�سية "cowboy – رعاة البقر" يف اأحدث ظهور لها وهي حتمل  جت�سِّ

ال�سالح، اإ�سافة اإىل ظهورها على �سكل الأيقونة العاملية مارلني مونرو.
ع��رب ح�سابها،  ك��رمي  ن�سرته  ال���ذي  "اللوك" اجل��دي��د،  م��ا حظي  و���س��رع��ان 

بالكثر من التفاعل، حيث حر�س عدد كبر من جمهورها ومتابعيها على 
م�ساركة نف�س ال�سور عرب ح�ساباتهم ال�سخ�سية، وم�ساركتها بها، لتعاود 

ن�سرها عرب ال�ستوري ال�سخ�سي بها.
د نيللي دور فتاة �سعبية تعي�س مبنطقة رو�س الفرج يف �سربا،  وجت�سِّ
ومتزوجة من الفنان حممد فراج، واأ�سبحت متلك الكثر من املال 
"�سلمى"،  الك�سر"، وُتدعى  "�سد  اأح��داث م�سل�سلها اجلديد  خالل 
يبتزها  اأن  دروي�������س  م�سطفى  وي���ح���اول  ع��م��اد،  ت����ارا  و�سقيقتها 

بالأ�سرار التي يعلمها عنها، لكي يتزوج �سقيقتها.
رم�سان  �سهر  يف  امل�سل�سل  ُيعر�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

املقبل.
نيللي كرمي �ساركت يف دراما رم�سان املا�سي 

100 و����س، مع  ب���  م��ن خ��الل م�سل�سل 
اآ�سر يا�سني، اإ�سالم اإبراهيم، �سريف 

الد�سوقي، دنيا ماهر، م�سطفى 
دروي�����س، عال ر���س��دي، حنان 

���س��ل��وى حممد  ي��و���س��ف، 
التون�سي،  �سارة  علي، 

ول��������وؤي ع����م����ران، 
وت��������األ��������ي��������ف 

ع���������م���������رو 
ال��������������دايل 
واأح��������م��������د 
وائ����������������������ل، 

واإخ��������������������راج 
كاملة اأبوذكري.

ك�سفت الفنانة اإلهام �ساهني عن كوالي�س م�سل�سلها اجلديد "حتة مني"، حيث 
اأك��ر من �سهر،  العمل بعد حت�سرات دام��ت  اأول م�ساهدها من  ن�سرت �سور 
ويحكي امل�سل�سل عن ق�سة كفاح �سيدة يف املجتمع. ومل ي�ستقر �سناع امل�سل�سل 

على ال�سم النهائي حتى الآن للعمل املكون من 6 حكايات منف�سلة، ويعد 
امل�سل�سل �سراكة بني �سركة "�سيرنجي" واملنتجة 

مني"  "حتة  م�سل�سل  كتبت  �سليم.  مها 
املوؤلفة �سهرة �سالم، ومن اإخراج ح�سام 
جانب  اإىل  البطولة  يف  وي�سارك  علي، 

اأح��م��د وفيق،  اإل��ه��ام �ساهني، ك��ل م��ن 
ونهال عنرب، واإينا�س كامل، وحنان 

ن����ور، ولبنى  ���س��ل��ي��م��ان، وم���وؤم���ن 
جمموعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ون�������س، 

كبرة من ال�سباب .
وي�سم امل�سل�سل 6 حكايات، 

حكايات   3 ����س���ت���ع���ر����س 
ق��ب��ل ���س��ه��ر رم�����س��ان، ثم 
حكايات   3 ال������  ي���ع���ر����س 
ع���ق���ب ����س���ه���ر رم�������س���ان، 
ومن املقرر الإع��الن عن 
احلكايات  تفا�سيل  باقي 
املقبلة،  ال���ف���رتة  خ����الل 
وت�����ت�����ك�����ون ك������ل ح���ك���اي���ة 
حلقات.وتعود   5 م����ن 
للدراما  ���س��اه��ني  اإل���ه���ام 
غياب  ب��ع��د  التلفزيونية 

اآخر  وك��ان  �سنوات،   4 ل�  دام 
م�سل�سل  التلفزيونية  اأعمالها 

ال�ساد�س. احللمية" اجلزء  "ليايل 

على  الفعل  ردود  ك��رم  هيدي  الفنانة  تتابع 
)لوؤلوؤ(  م�ضل�ضل  يف  اجلديدة  الدرامية  جتربتها 
احلوار  هذا  يف  ال�ضا�ضات.  على  راهنًا  املعرو�ض 
اجلديدة،  وم�ضاريعها  امل�ضل�ضل  عن  كرم  تتحدث 
التلفزيوين.. التقدمي  يف  جتربتها  اإىل  اإ�ضافة 

واملزيد من التفا�ضيل..

د  نيللي كرمي جت�سِّ
مارلني مونرو

اإلهام �ساهني 
تك�سف كوالي�ص 

)حتة مني(
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فوائد ع�سبة ل�سان الثور خارقة من دون �سك!
على  حت��ت��وي  Borago officinalis؛  ح��ول��ي��ة  ال��ث��ور  ل�����س��ان  ع�سبة 
جم��م��وع��ة م��ن ال���زي���وت ال���ط���ّي���ارة، وامل�����واد ال��ل��ع��اب��ي��ة وال��ع��ف�����س��ي��ة، اإ�سافًة 
املواد  لهذه  ونتيجًة  الفيتامينات،  م��ن  وجمموعة  الع�سوية  لالأحما�س 

تعترب مفيدة جداً لل�سحة.
تعّرفوا اإىل فوائد ع�سبة ل�سان الثور يف ال�سطور الآتية:

التخل�س من  ال��ث��ور يف  ل�سان  ف��ائ��دة ع�سبة  الأب��ح��اث  م��ن  ال��ع��دي��د  اأث��ب��ت 
اللتهابات املختلفة التي ُت�سيب اجللد، كما مُيكن ال�ستفادة من زيت هذه 
الع�سبة املتوفر على �سكل كب�سولت ُتباع يف ال�سيدليات واملحال التي تبيع 
املكمالت الغذائية. وكذلك ا�ستخدام اأوراقها الطازجَة من خالل اإ�سافتها 
لل�سلطة، وقد و�سفها اأحد املتخ�س�سني بالأع�ساب بقوله: "ال�سراب امل�سنوع 

من الأزهار يريح القلب ويبعد ال�سوداوية ويهدئ املجنون واملهتاج".

فوائد ع�ضبة ل�ضان الثور يف تخفيف حّدة اللتهابات
حتتوي ع�سبة ل�سان الثور على عنا�سر م�ساّدة لاللتهابات؛ فهي تقي من 
التهابات  وخ�سو�ساً  اللتهابات،  اإىل  ي��وؤدي  الذي  التاأك�سدي  اخلاليا  تلف 
اجلهاز البويل، واملفا�سل، اإ�سافًة لاللتهابات القلبية التي تكون م�سحوبة 

بالتورمات.

فوائد ع�ضبة ل�ضان الثور لل�ضحة اجللدية
الأك�سدة  م�سادات  من  عالية  ن�سبة  على  الثور  ل�سان  ع�سبة  زي��ت  يحتوي 
التي ميكنها احلفاظ على �سالمة و�سحة اجللد وحماربة عالمات التقدم 
تناول قر�س مكّون  الأكزميا، حيث ويكفي هنا  بال�سن؛ كما ميكنها عالج 

من زيت ل�سان الثور مبعدل خم�سمائة مليغرام.

فوائد ع�ضبة ل�ضان الثور يف تخفيف اأعرا�ض الربو
بف�سل اخل�سائ�س امل�ساّدة لاللتهاب، ت�ساهم ع�سبة ل�سان الثور يف التخفيف 

من اأعرا�س الربو ومن النوبات، عرب التخفيف من حّدة اللتهاب .

فوائد ع�ضبة ل�ضان الثور يف حماربة العديد من الأمرا�ض
ت�����س��اع��د ع�����س��ب��ة ل�����س��ان ال���ث���ور يف حم���ارب���ة ال��ع��دي��د م���ن الأم����را�����س، ولعل 
واحل�سبة،  ال��دم،  ال�سكر يف  م�ستوى  تنظيم  ال�سكري عرب  اأب��رزه��ا: مر�س 

والكول�سرتول يف الدم.

فوائد ع�ضبة ل�ضان الثور يف حماربة ال�ضعور بالكاآبة
النف�سية  ال���س��ط��راب��ات  م��ن  الكثر  اخل��ارق��ة  ال��ث��ور  ل�سان  ع�سبة  حت���ارب 
بالراحة  ال�سعور  على  وتبعث  ب��احل��زن.  وال�سعور  كالكتئاب  والع�سبية 
الكرز،  املاء وع�سر  القليل من  وال�سعادة، من خالل خلطه مع  والبهجة 

وغلي اخلليط جيداً وتناوله مبا�سرًة قبل التّوجه اإىل النوم.
وقد  احلمحم،  با�سم  اأي�ساً  ُيعرف  الثور  ل�سان  زيت  اخت�سا�سية:  ن�سيحة 
امل�ساكل  من  الكثر  عالج  يف  كبراً  تاأثراً  له  اأّن  املختلفة  الأبحاث  اأثبتت 
يف  الأم��را���س  م��ن  العديد  اإىل  ت���وؤدي  التي  اللتهابات  واأب��رزه��ا  ال�سحية 
اجل�سم، لذلك نن�سحك باحل�سول عليه ب�سراء كب�سولت ل�سان الثور من 

ال�سيدلية، حيُث ُيوؤخذ مبعدل خم�سمائة مليغرام كل يوم.

احلجارة؟ اأنواع  اأقوى  هو  • ما 
الأملا�س.

جزيرة؟ �ضبه  داخل  جزيرة  �ضبه  تعترب  التي  الدولة  • ما 
قطر.

�ضكل  على  جزر  عدة  من  تتكون  التي  الدولة  ما   •
الهالل؟

جزر القمر.
البعو�ض؟ فيها  ُذكر  التي  ال�ضور  • اأي 

�سورة البقرة.
الإ�ضالمية؟ العمالت  اأول  هي  • ما 

الدينار الذهبي.
باحل�ضبة؟ ُي�ضاب  اأن  ميكن  احليوانات  • اأي 

القرد.

الأر�س على  اجلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقراط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�سم�س  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  الة  ال�سطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطران  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�سم�س  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

خداع جحا 
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الفول ال�ضوداين
اأك�����د خ�����رباء ت��غ��ذي��ة اأن 
الفول ال�سوداين يحتوي 
�سحية  ف�����وائ�����د  ع����ل����ى 
القلب  على  تعود  رائ��ع��ة 
وال�����دم�����اغ وك�����ل اأج������زاء 
اجل�سم من هذا الطعام، 
لكونه  ب���الإ����س���اف���ة  ه����ذا 

م�سدراً للطاقة.
ال�سوداين  فوائد  وتعود 
تاأكل  �سواء كنت  للج�سم 
ال�سوداين كوجبة خفيفة 

اأو تتناول زبدة الفول ال�سوداين على الإفطار مع اخلبز اأو �سرائح التفاح.
ومن اأبرز الفوائد ال�سحية لل�سوداين:

املعدة،  �سرطان  حت��ارب  نباتية  ومكونات  ده��ون  على  ال�سوداين  يحتوي   -
ومتنع منّوه.

الكول�سرتول  م��ن  ال�����س��وداين  يحتويه  ال��ذي  اجليد  الكول�سرتول  يقلل   -
ال�سار يف اجل�سم ويطرده.

- يوفر ال�سوداين م�سادات لالأك�سدة متنع ان�سداد ال�سرايني واجللطة.
ال�سكر  ن�سبة  يرفع  ل  لأن��ه  ال�سكري،  من  للوقاية  مفيد  ال�سوداين  اأك��ل   -

بالدم ب�سرعة، ويعّزز الإح�سا�س بال�سبع.
ال�سروتونني  لهرمون  اجل�سم  اإنتاج  تزيد  مادة  على  ال�سوداين  يحتوي   -

الذي يخّفف الكتئاب.

 متنى �سيخ التجار ان يرى احدا ي�ستطيع ان ي�سحك على جحا واف�سى باأمنيته هذه اإىل ح�سان احد ا�سدقائه 
فقال ح�سان ح�سنا ومن يفعل ذلك فقال �سيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�سان اإىل ال�سوق وبحث عن 
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�سارق ثم رفع يده و�سفع جحا �سفعة 
قوية وهو يقول الن انا اأ�سفعك يا م�سعود اأما املرة القادمة ف�ساأقتلك.. فقال جحا: انا ل�ست م�سعودا يا رجل 
انا جحا ومْن هنا ل يعرفني؟ فقال الرجل ا�سف ا�سف اعتقدت انك م�سعود ثم م�سى اإىل �سيخ التجار فذهب 

خلفه وعند الباب �سمع �سحكاتهم معا فعرف انهم �سحكوا عليه .
يف امل�ساء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�سان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال: يا �سيد ح�سان ان �سيخ 
التجار يقول لك ار�سل اليه 005 دينار وقال يف احلال ا�سرع فهناك م�سكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث 

بينكم �سباحا وما فعلته يف جحا.
 ف�سدقه ح�سان وا�سرع واخرج 500 دينار وقال هل اتي معك؟ فقال: ل.. انه واقع يف م�سكلة ويخاف ان تاأخدك 

ال�سرطة معه.
دكانه فوجده يجل�س هناك  التجار.. فمر على  �سيخ  امر  لينظر يف  م��رتدد وخائف  وهو  ذهب ح�سان �سباحا 

فا�ستعجب لذلك. والقى عليه ال�سالم ثم �ساأله هل تركتك ال�سرطة؟
 فقال �سيخ التجار: اية �سرطة؟

 فحكى له ماحدث وهو ي�سرب راأ�سه بيده حزنا على �سياع النقود. فقال �سيخ التجار: ومن يعرف ما حدث 
من امر جحا غرنا؟ ف�سمعوا �سوتا يقول انا.. تقدم جحا وهو ي�سحك.. ل يوجد احد ي�سحك على جحا. 
فقال ح�سان �ساأخرب ال�سرطة مبا حدث منك فقال جحا.. ح�سنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �سفعتي 

ت�ساوي 500 دينار. 

احل��دي��د عن�سر اأ���س��ا���س��ي ل��ه وظ��ائ��ف ه��ام��ة م��ث��ل نقل 
وا�ستقالب  ال���ن���ووي  احل��م�����س  وت��ول��ي��ف  الأك�����س��ج��ني 
الع�سالت. ونق�س احلديد هو ال�سبب الرئي�سي لفقر 
ال���دم، وه��و اأك���ر اأوج���ه النق�س ال��ت��غ��ذوي ان��ت�����س��اراً يف 

جميع اأنحاء العامل،
33 يف  على  يوؤثر  اإذ  العاملية،  ال�سحة  بح�سب منظمة 
امل��ائ��ة من  الن�ساء غ��ر احل��وام��ل، و40 يف  امل��ائ��ة م��ن 
الن�ساء احلوامل، و42 يف املائة من الأطفال يف جميع 

اأنحاء العامل.
ولنق�س احلديد اآثار �سلبية اأي�ساً على البالغني، ت�سمل 
اإنتاجية  وان��خ��ف��ا���س  ال��ب��دين  الأداء  و�سعف  الإره����اق 
الأن�سطة الجتماعية.  تاأثره على  العمل، ف�ساًل عن 
اأ�سا�ساً عندما تزداد احتياجات  ويحدث نق�س احلديد 
اجل�سم من احلديد خالل فرتات النمو ال�سريع، كما يف 

مرحلة الطفولة املبكرة واملراهقة واحلمل، ولكن ميكن 
اأي�ساً من احلياة. وميكن  اأخرى  اأن يحدث يف مراحل 
اأن يت�سبب نق�س احلديد لدى الن�ساء احلوامل يف فقر 

الدم وانخفا�س وزن املواليد وق�سر فرتة احلمل.
التعب  من  تعانني  كنت  اإذا  ال�سديد  بالتعب  ال�سعور   -
بال�سعف  وال�سعور  امل���زاج  �سوء  م��ع  امل��رتاف��ق  ال�سديد، 
ال��ع��ام والإره�������اق، ن��اه��ي��ِك ع��ن ال�����س��ع��وب��ة يف الرتكيز 
نق�س يف  تعانني من  فاأنِت رمبا  الإنتاجية،  ونق�س يف 

كمية احلديد بالدم.
ال�ساحب،  ال��ب�����س��رة  ل���ون  ي��ع��ت��رب  ال��ب�����س��رة:  ���س��ح��وب   -
خ�سو�ساً يف املنطقة الداخلية من اجلفن ال�سفلي، اأحد 
تعانني  اإن كنت  فانتبهي  اأعرا�س نق�س احلديد؛  اأبرز 

من هذه امل�سكلة وبادري اإىل ا�ست�سارة طبيبك.
- الدوار وال�سداع: ميكن اأن يت�سبب نق�س احلديد يف 

اجل�سم باآلم يف الراأ�س و�سداع، ولكن ذلك لي�س �سائعاً 
فاإنه  واإذا ح��دث  اأن��ه  ال��ذك��ر؛ كما  ال�سابقة  ك��الأع��را���س 

عادة ما يرتافق مع الدوار اأو الدوخة.
- دقات قلب �سريعة: اإّن دقات القلب ال�سريعة وخفقان 
اأع���را����س نق�س احل��دي��د يف  اأب����رز  ال��ق��ل��ب ب�سرعة م��ن 
اجل�سم وفقر الدم، فقد يت�سبب نق�س الهيموجلوبني 

بنق�س الأك�سجني.
م�ستويات  ت��ن��خ��ف�����س  ع���ن���دم���ا  ال���ن���ف�������س:  ان���ق���ط���اع   -
اجل�سم،  اأن��ح��اء  يف  لالأك�سجني  الناقل  الهيموجلوبني 
ف�����اإنَّ ه����ذا ي��ع��ن��ي اأن اأن�����س��ج��ة ج�����س��م��ك وع�����س��الت��ه ل 
الالزم  الأك�����س��ج��ني  م��ن  الكافية  الكمية  على  حت�سل 
للقيام بالأن�سطة، حتى اخلفيفة منها؛ مما يوؤدي اإىل 
ال�سعور بالتعب وانقطاع النف�س عند امل�سي اأو القيام اأي 

ن�ساط.

عالمات تك�سف نق�ص احلديد يف اجل�سم عند الن�ساء

طيور النحام تتجمع اأثناء اإطعامها يف بحرية ماجادي ، كينيا. رويرتز


