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كيف تعتنني بب�شرتك 
بعد الأربعني؟

�إىل  حتتاج  �لب�شرة  �إن  في�شر  ن��ات��ايل  �لأمل��ان��ي��ة  �لتجميل  فنانة  قالت 
�لكولجني  �إنتاج  يقل  حيث  عاماً،   40 عمر  من  ب��دء�ً  خا�شة  عناية 
بو�شوح مع �لتقدم يف �لعمر وتتباطاأ عملية جتدد �خلاليا، ومن ثم 
تقع �لب�شرة فري�شة للتجاعيد و�لرتهالت و�لتهيج و�لبقع �ل�شبغية.

وملو�جهة ذلك تن�شح في�شر با�شخد�م م�شتح�شر�ت �لعناية �ملحتوية 
على حم�ض �لهيالورونيك، حيث �إنه يعمل على ترطيب �لب�شرة ومن 

ثم حمايتها من �جلفاف و�لتجاعيد.
�ملحتوية على فيتامني  �لعناية  ��شتعمال م�شتح�شر�ت  �أي�شا  وينبغي 
 Free" لذي يعد �شالحاً فعاًل ملحاربة ما يعرف باجلذور �حلرة� ،C
كما  �ل�شبغية.  و�لبقع  �لب�شرة  ب�شيخوخة  ُتعّجل  �لتي   ،"Rdicals

مينح فيتامني C �لب�شرة مظهر� م�شرقا ي�شع ن�شارة وحيوية.
ومن �ملهم �أي�شا ��شتعمال م�شتح�شر�ت �لعناية �ملحتوية على �لزنك 
فتح  على  �لفعالة  �مل��و�د  ه��ذه  تعمل  حيث  �ل�شالي�شيليك؛  حم�ض  �أو 
مو�جهة  يف  ي�شاعد  م��ا  �لل��ت��ه��اب��ات،  ب�شفاء  وتعجل  �مل�����ش��دودة  �مل�شام 

�لبثور و�شو�ئب �لب�شرة.
�إىل ذلك، ينبغي ��شتعمال م�شتح�شر�ت �لعناية �ملحتوية  وبالإ�شافة 
�ل�شم�ض  �أ�شعة  �أ���ش��ر�ر  يحارب  �ل��ذي   ،)A )فيتامني  �لرتينول  على 
�لب�شرة  ومينح  �لكبرية  �مل�شام  ت�شغري  على  ويعمل  �ل�شبغية  و�لبقع 

ملم�شاً ناعماً كاحلرير.

ن�شائح مهمة ملر�شى 
ال�شكري عند ال�شفر

�أو�شى �ملركز �لحتادي للتوعية �ل�شحية مر�شى �ل�شكري با�شطحاب 
�أ�شعاف  ثالثة  �إىل  �شعفني  مبعدل  �أك��ر  بكمية  �ل�شرورية  �لأدوي���ة 
لأية ظ��روف، مع مر�عاة  �ملرء م�شتعد�ً  �ل�شفر، وذلك كي يكون  عند 

نقل �لأن�شولني يف حقيبة تريد.
ومن �ملهم �أي�شاً قيا�ض م�شتوى �ل�شكر ب�شكل �أكر من �ملعتاد، نظر�ً لأن 
�ل�شفر قد يوؤثر بال�شلب على م�شتوى �ل�شكر بالدم؛ حيث قد يرتفع 
م�شتوى �ل�شكر ب�شبب �ل�شفر بالطائرة �أو تغيري �ملنطقة �لزمنية، ما 

ي�شتلزم مو�ءمة جرعة �لأن�شولني مع هذه �لزيادة.
ت��ده��ور حتمل  يت�شبب يف  �ل���ش��ت��و�ئ��ي  �لطق�ض  �أن  �إىل  �مل��رك��ز  و�أ���ش��ار 
�لطعام  تناول  بعد  بالدم  �ل�شكر  م�شتوى  يرتفع  ثم  ومن  �جللوكوز، 

ب�شكل �أكر من �ملعتاد.

اأ�شلحة ملحاربة الغثيان اأثناء ال�شفر
�ملتاعب  �شمن  يندرج  �لغثيان  �إن  يلينيك  توما�ض  �لروفي�شور  ق��ال 
�إمكانية حماربته ببع�ض  �إىل  �ل�شفر، م�شري�ً  �أثناء  �ل�شائعة  �ل�شحية 

�لأ�شلحة �لب�شيطة.
و�أو�شح �أخ�شائي طب �ل�شفر �لأملاين �أنه ينبغي �أل تكون �ملعدة ممتلئة 

للغاية �أو فارغة متاماً قبل �ل�شفر.
مو�جة  يف  ي�شاعد  �لأف���ق  يف  بعيدة  نقطة  �إىل  �لنظر  تثبيت  �أن  كما 
على  فيلم  م�شاهدة  �أو  كتاب  ق��ر�ءة  عك�ض  على  �ل�شفر،  �أثناء  �لغثيان 

�حلا�شوب �للوحي.
لآخر  وق��ت  م��ن  ر�ح���ة  ف��رتة  �أخ���ذ  ينبغي  بال�شيارة  �ل�شفر  ح��ال  ويف 
جتنب  بالطائرة  للم�شافرين  ميكن  بينما  �لنقي،  �لهو�ء  ل�شتن�شاق 
مثل  و�ل��ت��اأرج��ح  �لتقلب  قليل  مكان  يف  �جللو�ض  خ��الل  م��ن  �لغثيان 

�ملقاعد �لأمامية ويف �ملنت�شف، مع مر�عاة �مل�شي من وقت لآخر.
ويف �حلالت �لطارئة ميكن تعاطي �أدوية دو�ر �ل�شفر �أو �للجوء �إىل 
�أو مب�شغ  بديلها �لنباتي �ملتمثل يف �لزجنبيل، وذلك يف �شورة �شاي 
ف��ع��اًل ملحاربة  قطعة ���ش��غ��رية م��ن��ه؛ ح��ي��ث ي��ع��د �ل��زجن��ب��ي��ل ���ش��الح��اً 

�لغثيان.
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دواء كورونا الناجح يف 
رو�شيا.. ينتج الآن يف م�شر

�أعلنت �شركة "�إيفا فارما"، �إحدى �شركات �لأدوية �لعاملية �لعاملة يف �أكرث 
�لقاهرة  �مل�شرية  �لعا�شمة  م��ن  تتخذ  �لتي  �ل��ع��امل،  ح��ول  دول��ة   40 م��ن 
�ملادة  على  يعتمد  جديد  دو�ء  ت�شنيع  على  عملها  بدء  لها،  رئي�شياً  مركز�ً 

الة "فافيبري�فري". �لفعَّ
و�لدو�ء �جلديد هو عالج م�شاد للفريو�شات �أثبت مثيله فعالية يف مو�جهة 
فريو�ض كورونا �مل�شتجد يف رو�شيا بعد �شفاء �ملر�شى يف عدة �أيام، ويجري 

�ختباره يف �ليابان وعدة دول حول �لعامل حالياً.
وقال �لدكتور ريا�ض �أرمانيو�ض، نائب رئي�ض غرفة �شناعة �لدو�ء باحتاد 
�ل�شناعات �مل�شرية، �لع�شو �ملنتدب ل�شركة �إيفا فارما، �إن �شركته بد�أت منذ 
�مل�شرية، وبد�أت  �لدو�ء مب�شانعها  بت�شنيع هذ�  �ملتعلقة  فرتة �لختبار�ت 
و�جلهات  "�إيفا"،  بني  تن�شيق  هناك  �أن  مو�شحاً  منه،  �إنتاجيتها  بالفعل 
�مل�شوؤولة يف �لدولة �مل�شرية لإتاحة هذ� �لدو�ء ل�شتخد�مه يف عالج مر�شى 

فريو�ض كورونا �مل�شتجد خالل �لفرتة �ملقبلة.
"�إيفا"  �أن  �أم�����ض  م�شاء  ل��ه  �شحفية  ت�شريحات  يف  �أرم��ان��ي��و���ض،  و�أ���ش��اف 
بعدما  �لهام  �ل��دو�ء  ه��ذ�  من  �ملحلية  �ل�شوق  �حتياجات  تغطية  ت�شتهدف 
�أثبت مثيله فعاليته يف رو�شيا، مو�شحاً �أنه �شُيطرح حتت ��شم "�أفيبري�فري 
يف  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  ل��ع��دد  ت��وف��ريه  �شتتوىل  �ل�شركة  و�أن   ،"Avipiravir
�إفريقيا وباقي قار�ت �لعامل، حيث �شتعمل  منطقة �ل�شرق �لأو�شط وقارة 

على �إنتاج كميات كبرية منه.

�شروال مينحك راحة 
فائقة يف ال�شيف

�لكتان  �ل�شرو�ل  �أن   Elle �أوردت جملة 
ف�شل  خ��الل  مثالياً  خ��ي��ار�ً  يعد  �لو��شع 
�ل�����ش��ي��ف؛ ح��ي��ث �إن���ه مي��ن��ح �مل����ر�أة تهوية 
جيدة و�إح�شا�شاً بالر�حة �لفائقة يف ظل 

�رتفاع درجات �حلر�رة.
باملو�شة  �مل���ع���ن���ي���ة  �مل���ج���ل���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�لو��شع  �ل��ك��ت��ان  �ل�����ش��رو�ل  �أن  و�جل��م��ال 
�لبيج  ب��درج��ات  �حل���ال  بطبيعة  يكت�شي 
و�لكرميي �لهادئة، يف حني تتاألق بع�ض 
بالرقة  �ملفعم  �ل��وردي  باللون  �ملوديالت 

و�لأنوثة.
بتنوع  �لو��شع  �لكتان  �ل�����ش��رو�ل  ومي��ت��از 
�إمكانيات �لتن�شيق؛ حيث ميكن تن�شيقه 
�أكر  �أو قمي�ض  �أب��ي�����ض  ���ش��ريت  ت��ي  م��ع 
توب  �أو   "Oversized" �ملقا�ض  من 
�إطاللة  على  للح�شول  للبطن  كا�شف 

كاجو�ل ومتحررة.
�أي�����ش��ا �حل�����ش��ول ع��ل��ى �إطاللة  ومي��ك��ن 
تن�شيق  خ��الل  من  �لعمل  تنا�شب  �أنيقة 
�للون  درج��ة  بنف�ض  بليزر  مع  �ل�شرو�ل 

وقمي�ض �أو بلوزة باللون �لأبي�ض.

كل ما تريدين معرفته 
عن فيتامينات احلمل �ص 23

كيف تتغلب على 
�شراهتك لل�شكريات ؟

فر�ض �لبقاء يف �ملنزل على �لكثريين عاد�ت غذ�ئية �شلبية من بينها 
�لإكثار من تناول �لأطعمة �ل�شكرية، و�لتي ت�شبب زيادة �لوزن وم�شاكل 

�شحية �أخرى.
وهناك نوعان من �ملخاوف �لرئي�شية حول كمية �ل�شكريات �مل�شافة يف 
�لأطعمة، �أولها ��شتبد�ل �لأطعمة �ملغذية باملاأكولت �ل�شكرية كم�شدر 
لل�شعر�ت �حلر�رية، و�مل�شكلة �لثانية هي زيادة كمية �ل�شعر�ت �حلر�رية 
�لتي يح�شل عليها �جل�شم، مما يزيد من �لوزن وحميط �خل�شر، مما 
�ل��دم و�ل�شكري  �لقلب و�رت��ف��اع �شغط  ب��اأم��ر����ض  �لإ���ش��اب��ة  �إىل  ي���وؤدي 

وبع�ض �أنو�ع �ل�شرطان.
�ل�شكر  ت��ن��اول  م�شتويات  م��وؤخ��ر�ً  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  وخّف�شت 
�ملو�شى بها، م�شرية �إىل �أن �ل�شكريات �مل�شافة يجب �أن تبقى �أقل من 

نح�شل عليها. �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  �إجمايل  من   5%
�ل�����ش��ي��ف جيانكارلو  م��ع  غ��ول��ن��ي��ك  �لأ���ش��ن��ان جيم�ض  ط��ب��ي��ب  وت���ع���اون 
كالديزي، و�أخ�شائية �لتغذية جيني فيليب�ض و�أخ�شائية �لتغذية كلري 
جر�ي لإنتاج خطة غذ�ئية ت�شاعد على �لإقالع عن �ملاأكولت �ل�شكرية 

خالل 14 يوما، بح�شب �شحيفة مريور �لريطانية.

"�خرتنا  �لكلية:  يف  �لباحثني  كبري  م��ا  يون�شينغ  وق���ال 
�ل��ت��غ��ذي��ة ب���الأل���ي���اف لأن���ه���ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ف���و�ئ���د �شحية 
�لتي  �لغذ�ئي  �لتمثيل  متالزمة  من  يعانون  ملن  بالن�شبة 
يعاين فيها حميط �خل�شر وتو�زن �لغلوكوز و�لدهون يف 
�جل�شم  وزن  على  ع��الوة  �لإن�شولني  يف  و�لتحكم  �جل�شم 

وتنظيم دللت معينة خا�شة باللتهابات".
ويف هذه �لدر��شة، قام يون�شينغ ما وزمالوؤه بتق�شيم 240 
بالغا يعانون من �ل�شمنة ومتالزمة �لتمثيل �لغذ�ئي �إىل 
وفقا  �أغ��ذي��ة  �لأوىل  �ملجموعة  �أف���ر�د  تناول  جمموعتني، 
�ملجموعة  و�أف���ر�د  للقلب،  �لأمريكية  �جلمعية  لرنامج 
�لأقل  �لثانية تناولو� �أطعمة حتتوي على 30 غر�ما على 

يوميا من �لأغذية �لتي بها �ألياف.
ويعاين نحو %25 من �لبالغني يف �لعامل من متالزمة 
�لتمثيل �لغذ�ئي، ومن بني �أعر��شها زيادة حميط �خل�شر 
و�رتفاع �شغط �لدم وزيادة ن�شبة �ل�شكر يف �لدم و�نخفا�ض 
م�شتوى �لكولي�شرتول �ملفيد عايل �لكثافة وزيادة م�شتوى 
�لدهون �لثالثية، وهي �أعر��ض تزيد من خماطر �لإ�شابة 

باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية ود�ء �ل�شكري.
باأن  �لغذ�ئي  �لأمريكية  �لقلب  جمعية  برنامج  ويو�شي 
ياأكل �لبالغون بني 25 �إىل 30 غر�ما يوميا من �لأغذية 
و�لبقوليات  �خل�����ش��رو�ت  وم��ن��ه��ا  �أل���ي���اف  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��وي��ة 
�لعادي يتناول نحو  �أن �لأمريكي  �لكاملة، رغم  و�حلبوب 

15 غر�ما فقط منها يوميا.
كميات  زي���ادة  على  للجمعية  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��رن��ام��ج  وي��ح��ث 
�ملحتوية  �لأغذية  �أو  �لكاملة  و�لفو�كه و�حلبوب  �خل�شار 
�جلافة  �لروتينية  و�مل��و�د  �لألياف  من  عالية  ن�شبة  على 
و�لدهون  و�ل��ك��ح��ول  و�ل�����ش��ودي��وم  �ل�شكر  م��ن  و�لإق�����الل 
و�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول وتناول  �مل��ت��ح��ول��ة  و�ل����ده����ون  �مل�����ش��ب��ع��ة 

�لأ�شماك مرتني �أ�شبوعيا.

ن�صائح   5
�لتعر�ض لأمر��ض كثرية: مثل  تقليل خماطر  يريد  من 

و�ل���دم���اغ���ي���ة ومر�ض  �ل��ق��ل��ب��ي��ة  �جل��ل��ط��ة 
يف  ب�شيطة  ن�شائح  خم�ض  �تباع  فعليه  وغريها،  �ل�شكري 

�حلياة �ليومية. 
فيكون باإمكان كل �شخ�ض �لعمل بها من �أجل حياة حيوية 

وطويلة.
�ل��وق��اي��ة من  ت��ف��ي��د يف  ن�����ش��ائ��ح  خ��م�����ض  م��ع��ك��م  ن�شتعر�ض 

�لإ�شابة باأمر��ض خطرية:

جتنب زيادة الوزن
ح�شب بيانات مركز �أبحاث مر�ض �ل�شرطان �لأملاين، فاإن 
�أب��رز �لعنا�شر  �ل��وزن �مل�شتمر يعتر من  �أو زي��ادة  �ل�شمنة 
�لرئي�شية �لتي ت�شبب �لإ�شابة بال�شرطان. و�خلطر يزد�د 
بالأع�شاء  �ملحيطة  �لبطن  منطقة  يف  �ل�شحوم  ب��زي��ادة 
�مل��ت��و�ج��دة ف��ي��ه. �ل��در����ش��ات �أث��ب��ت��ت �ل��ع��الق��ة ب��ي �ل�شمنة 
�لتالية:  �ل�شرطان  �أم��ر����ض  وظ��ه��ور  �ل��ز�ئ��دة  �ل��ده��ون  �أو 
�شرطان �لكلى، �شرطان �لأمعاء، �شرطان �ل�شدر، خ�شو�شا 
ب��ع��د دخ����ول ���ش��ن �ل��ي��اأ���ض، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ���ش��رط��ان �ملري 

و�شرطان جد�ر �لرحم.
كما �أن �أمر��ض �لقلب و�لدورة �لدموية، كاجللطة ومر�ض 
كلها  �ل��ث��اين،  �لنوع  �ل�شكري  ومر�ض  �ل��دم  �شغط  �رت��ف��اع 
ناجمة ب�شكل مبا�شر عن زيادة �لوزن. فمن يخف�ض وزنه، 
يقلل من خماطر �لإ�شابة بهذه �لأمر��ض، كما توؤكد ذلك 

�لر�بطة �لأملانية ملكافحة �أمر��ض �لأوعية �لدموية.

كرثة احلركة
�أنو�ع  وت�شاعد  حيويا.  ليبقى  �حلركة  �إىل  يحتاج  ج�شدنا 
�لريا�شة، مثل �جلري وركوب �لدر�جة �لهو�ئية و�ل�شباحة 
و�مل�شي �لطويل، على بقاء �لدورة �لدموية يف ن�شاط د�ئم، 
حيث يبقى �شغط �لدم وتبقى �لدهون يف �لدم على عالقة 
ب�شكل  وناب�شا  قويا  �لقلب  يبقى  كما  متزنة غري خمتلة، 
بقاء  على  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �لريا�شات  ت�شاعد  كما  �شحي. 

�لن�شاط �لذهني على حالة حيوية حتى يف �شن متقدم.

تغذية �صحية
�ملرء  على  ينبغي  �ل���وزن  وزي���ادة  �ل�شمنة  ت��ف��ادي  وبغر�ض 
�أمر ل ي�شاعد ب�شكل  �ل�شحية. وهو  �لتغذية  �إىل  �لنتباه 
تزويد  يف  ي�شاهم  بل  فح�شب،  �ل��وزن  تخفي�ض  على  كبري 
و�لأم���الح  كالفيتامينات  مهمة  تغذية  بعنا�شر  �جل�شم 
و�خل�شار  �لطازجة  �لفاكهة  تناول  �ل�شرورية.  و�مل��ع��ادن 
�لنباتية  �لزيوت  و��شتخد�م  �ل�شمك  و�أك��ل  م�شتمر  ب�شكل 
و�لدورة  �لقلب  �أم��ر����ض  م��ن  �لوقاية  على  �أي�شا  ي�شاعد 
�ل��دم��وي��ة و�أم����ر������ض �ل�����ش��رط��ان. ف��ب��ع�����ض �أن������و�ع مر�ض 
و�ختيار  �شحية  بتغذية  فعال  جتنبها  ميكن  �ل�����ش��رط��ان 
�لأملاين  �ملعهد  ذل��ك  ي��وؤك��د  كما  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  ل��ل��م��و�د  �شليم 

لأبحاث �لتغذية.

عدم التدخني
جانب  ف���اإىل  �ل��ت��دخ��ني.  ع��ن  �ل�شتغناء  ج��د�  �ملفيد  وم��ن 
فاإن  �ملثانة،  و�شرطان  �لرئتني  ب�شرطان  �لإ�شابة  خماطر 
�لإ�شابة  خماطر  �رتفاع  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  �لتدخني 
باجللطة �لقلبية و�لدماغية. �إىل ذلك ي�شاهم �لتدخني يف 
�إحلاق �أ�شر�ر بالدماغ، ما يوؤثر على �لذ�كرة ب�شكل �شلبي. 
�جلن�شية  �ل��ق��وة  على  طويلة  ل��ف��رتة  �لتدخني  ي��وؤث��ر  كما 

للرجال.

جتنب �صرب الكحوليات
خماطر  يزيد  فهو  �أي�شا.  �لإن�شان  بج�شد  ي�شر  �لكحول 
�لتنف�شية  �ل��ف��م و�مل���ج���اري  ���ش��رط��ان  �ل��ت��ع��ر���ض لأم���ر�����ض 
و�مل��ريء. وهذه �ملخاطر تبد�أ حتى عند تناول كاأ�ض و�حد 
م���ن �جل��ع��ة ي��وم��ي��ا، ك��م��ا ت���وؤك���د ذل���ك �جل��م��ع��ي��ة �لأملانية 
بيانات  وفق  �لأملانية،  �لعلمية  �لدر��شات  وتوؤكد  للتغذية. 
�ملوؤ�ش�شة �لأملانية لأبحاث �أمر��ض �لكبد، �أن �لتناول �ملفرط 
لأمر��ض  �لرئي�شي  �ل�شبب  ي�شكل  للكحوليات  و�مل�شتمر 
�إن�شان  �أل���ف   20 ح���و�يل  �أمل��ان��ي��ا  يف  �شنويا  ومي���وت  �لكبد. 

ب�شبب �أمر��ض ناجمة عن تناول �مل�شروبات �لكحولية.

الأ�شعة فوق البنف�شجية 
ال�شديدة حتارب كورونا

ك�شفت �شيجنيفاي، �ل�شركة �لر�ئدة 
حلول  يف  �ل����ع����امل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�ملختر�ت  ت��ك��ل��ي��ف  ع���ن  �لإ������ش�����اءة، 
�لوطنية لالأمر��ض �ملُعدية �لنا�شئة 
در��شة  ب��اإج��ر�ء  بو�شطن  جامعة  يف 
حلولها  فعالية  �إثبات  بهدف  بحثية 
ل����الإ�����ش����اءة ب��ت��ق��ن��ي��ة �لأ����ش���ع���ة فوق 
 UV-C �ل�����ش��دي��دة  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة 
كورونا  ف��ريو���ض  ن�����ش��اط  تثبيط  يف 
 SARS-CoV-2 �ملُ�������ش���ت���ج���د 

�ملُ�شبب ملر�ض كوفيد19-.
كورونا  ف��ريو���ض  تف�ّشي  ب���دء  وم��ن��ذ 
�أنتوين  �ل��دك��ت��ور  �ملُ�����ش��ت��ج��د، ح��ر���ض 
لعلم  �ملُ�شارك  �لروف�شور  جريفيث، 
ك��ل��ي��ة �لطب  �ل��دق��ي��ق��ة يف  �لأح����ي����اء 
�لتعاون  ع��ل��ى  ب��و���ش��ط��ن،  ب��ج��ام��ع��ة 
�أدو�ت  لتطوير  �لبحثي  فريقه  م��ع 
وح���ل���ول ُم��ب��ت��ك��رة مُت��ه��د لإجن�����از�ت 
علمية وطبية متقدمة ملُكافحة هذ� 
جريفيث  �لدكتور  وق��ام  �لفريو�ض. 
�لبحثي  �مل�������ش���روع  خ����الل  وف���ري���ق���ه 
باللقاح  �مل��م��زوج��ة  �مل����و�د  مب��ع��اجل��ة 
ع��ر ت��وج��ي��ه ج��رع��ات م��ت��ب��اي��ن��ة من 
�ل�شديدة  �لبنف�شجية  ف��وق  �لأ�شعة 
�إحدى معد�ت  با�شتخد�م   UV-C
�لإ�شاءة ل�شركة �شيجنيفاي، ثم عمل 
�لفريق على تقييم �أثر هذه �لأ�شعة 
ظل  يف  �ل��ف��ريو���ض  ن�شاط  تثبيط  يف 
��شتخدم  وق�����د  خم��ت��ل��ف��ة.  ظ������روف 
�لفريق �أثناء �لعملية جرعة مبقد�ر 
�لأ�شعة  م��ن  جول/�شم2  ميلي   5
كفيلة  ك���ان���ت  �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة،  ف�����وق 
بن�شبة  كورونا  فريو�ض  ن�شاط  بكبح 
%99 يف غ�شون 6 ثو�ن فقط. كما 
��شتخد�م  �أن  �لدر��شة  نتائج  �أظهرت 
ميلي   22 مب���ق���د�ر  �أ����ش���ع���ة  ج���رع���ة 
جول/ �شم 2 �أدى �إىل تثبيط ن�شاط 
�لفريو�ض بن�شبة %99.9999 يف 

غ�شون 25 ثانية.

غوغل يحتفي بذكرى رائدة 
حترير املراأة  يف م�شر

"غوغل"،  �ل��ب��ح��ث  �ح��ت��ف��ل حم���رك 
بذكرى ميالد هدى �شعر�وي ر�ئدة 
�لتي  م�����ش��ر،  يف  �لن�شائية  �حل��رك��ة 
يونيو-حزير�ن.   23 �ل��ي��وم  حت��ل 
وبدل �ملوقع �ل�شهري �شورة �لو�جهة 
مر�شومة  ���ش��ورة  لين�شر  �لرئي�شية 
�ل��ن�����ش��اء ينتمني  جت��م��ع ع�����دد� م���ن 
لبيئات خمتلفة، يعرن عن خو�ض 
م�شهود�  ك��ف��اح��ا  ����ش���ع���ر�وي  ه����دى 
حرمانها  وم���ن���ع  �مل��������ر�أة،  ل��ت��ح��ري��ر 
و�لفنون.  و�ل��ري��ا���ش��ة  �لتعليم  م��ن 
�شلطان  �لهدى حممد  ن��ور  وول��دت 
ب�شعيد  �ملنيا  مدينة  يف  �ل�شعر�وي، 
 ،1879 ي���ون���ي���و   23 يف  م�������ش���ر 
من  �لأول  �جل��ي��ل  �إىل  تنتمي  وه��ي 
�لنا�شطات �لن�شويات �مل�شريات �لتي 
يف  �لن�شوية  �حل��رك��ة  ت��اري��خ  �شكلن 
م�شر يف نهايات �لقرن �لتا�شع ع�شر 

وحتى منت�شف �لقرن �لع�شرين.

الأغذية الغنية بالألياف تنق�ص 
الوزن وتنحف حميط اخل�شر

30 غراما  اأن من تناولوا  اأ�صارت نتائج درا�صة حديثة ا�صتمرت عاما اإىل 
فقط يوميا من الأغذية املحتوية على األياف فقدوا وزنا يعادل تقريبا من 
اتبعوا حمية غذائية معقدة. فما تاأثري الألياف على ال�صمنة وكذلك على 

حميط خ�صر اجل�صم؟
الأغذية  زيادة  يت�صمن  غذائي  بربنامج  الكتفاء 

فائدة  اأكثثرث  يكون  رمبا  األياف  على  املحتوية 
الإقثثال  مثا  تت�صمن  اأخثثرى  خطة  من 

مثثن الثثثدهثثثون املثث�ثثصثثبثثعثثة. هثثثذا ما 
اأجثثراهثثا  درا�ثثصثثة  اإلثثيثثه  تو�صلت 

بجامعة  الطب  كلية  يف  باحثون 
ما�صات�صو�صيت�س الأمريكية الأهلية.
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�ش�ؤون حملية

اأول مكتبة اإلكرتونية متخ�ص�صة

نهيان مبارك يطلق املكتبة الإلكرتونية جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي
ال�صنة يف  كتابًا   18 مبعدل  والجنليزية  العربية  باللغتني  اإلكرتونيًا  م�صدرًا   220

مركز ل�صحة احليوان

حديقة احليوانات بالعني ت�شم منظومة �شحية متكاملة لإنقاذ احليوانات املهددة بالنقرا�ص

لطاب املدار�س الثانوية املتعلمني عن بعد

�شراع و هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص يطلقان الن�شخة الثانية من م�شابقة »ابداأ يف ال�شارقة«

•• اأبوظبي – الفجر

�أط��ل��ق م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزير 
�لدولية  خليفة  جائزة  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  �لت�شامح 
لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي �أول مكتبة �إلكرتونية 
و�لبتكار  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  ب��زر�ع��ة  متخ�ش�شة 
�إلكرتونيا  م�����ش��در�   220 م��ن  �أك���رث  ت�شم  �ل���زر�ع���ي، 
ت���ت���وزع ب���ني �ل��ك��ت��ب �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة و�ملجالت 
�إنتاج �لأمانة �لعامة  �لأكادميية و�لتقارير �لفنية من 
�شمو  �إىل  �لعميق  �شكره  معاليه عن  و�أع��رب  للجائزة. 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
�لرئا�شة على دعمه �لالحمدود  �شوؤون  �ل��وزر�ء، وزير 
للجائزة وقطاع زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور و�لبتكار 
�لزر�عي باملنطقة �لعربية. كما عر معاليه عن �شكره 
�شرح  ب�شفتها  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  وت��ق��دي��ره 
�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  بزر�عة  عاملي متخ�ش�ض  علمي 
بذلتها  �لتي  �جلبارة  �جلهود  على  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار 
خ���الل ث��الث��ة ع�����ش��ر ع���ام���اً ���ش��اه��م��ت يف ت��ع��زي��ز �ملوقع 
ر�أ�ض  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل��ري��ادي 

�لدول �ملنتجة و�مل�شنعة للتمور بالعامل.
و�أ�شاف معايل �ل�شيخ نهيان باأن هذه �ملبادرة يف تد�شني 
�ملكتبة �لإلكرتونية تاأتي يف �إطار م�شاعي �لأمانة �لعامة 
للجائزة �لهادفة �إىل توفري �لأدو�ت �ملنا�شبة للمعرفة 

�ف��رت����ش��ي��ة ت�شهم يف متكني  ُب��ع��د ع��ر م��ن�����ش��ات  ع��ن 
�لنخيل  زر�ع���ة  ق��ط��اع  يف  �لعاملة  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ات 
و�إنتاج �لتمور و�لبتكار �لزر�عي على �مل�شتوى �لعربي 
و�ل����دويل، م��ن �ل��و���ش��ول �إىل ك��اف��ة �إجن����از�ت �جلائزة 
وح�شيلة عملها خالل ثالثة ع�شر عاماً متو��شلة على 

�مل�شتوى �لوطني و�لعربي و�لدويل. 
�لإلكرتونية للمكتبة  �إط��الق معاليه  ذلك خالل  جاء 

باأن هذه �ملبادرة  و�أ�شاف     www.ekiaai.com
�لر�هنة  �لعاملية  �لظروف  متغري�ت  مع  متا�شياً  تاأتي 
ومبا يخدم جهود دولة �لإم��ار�ت يف مو�جهة حتديات 
�أ�شاد معايل  19. حيث  �نت�شار فريو�ض كورونا كوفيد 
�ل�شيخ نهيان بقدرة �جلائزة على حتويل �لتحديات �إىل 
فر�ض �إيجابية، و�لتز�مها بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
��شتعد�د�ً ملرحلة  �لوباء، و�لعمل بجد  يف مو�جهة هذ� 

�لدكتور  �شعادة  �أ���ش��ار  فقد  ك��ورون��ا. من جهته  بعد  ما 
�أن فكرة  �أم���ني ع���ام �جل��ائ��زة �إىل  ع��ب��د �ل��وه��اب ز�ي���د 
�ملكتبة �للكرتونية جاءت بتوجيهات من معايل �ل�شيخ 
جمل�ض  رئي�ض  �لت�شامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان 
ُبعد، فقد  �لعمل عن  �أمناء �جلائزة، متا�شياً مع نظام 
�لأول  �جل��زء  ه��ي:  �أج���ز�ء  �شتة  �إىل  �ملكتبة  تق�شيم  مت 
كتاب �لفائزين وقد ت�شمن 12 كتاباً، و�جلزء �لثاين 
�لكتاب �ل�شنوي وقد ت�شمن 11 كتاباً، و�جلزء �لثالث 
12 كتاباً، و�جلزء �لر�بع  كتاب �لت�شوير وقد ت�شمن 
جملة �ل�شجرة �ملباركة وقد ت�شمن 31 عدد�ً، و�جلزء 
�خلام�ض كتب متنوعة وقد ت�شمنت 09 كتاب، و�جلزء 
وق��د ت�شمن  و�لفنية  �لإع��الم��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر  �ل�����ش��اد���ض 
�أن�شطة و�عمال �جلائزة خالل  145 تقرير فني عن 

ثالثة ع�شر عاماً متو��شلة.
�أم���ني ع��ام �جل��ائ��زة �أن م��ا مييز ه��ذه �ملكتبة  و�أ���ش��اف 
�لإلكرتونية هو �أن جميع ما فيها هو من �إنتاج و�إ�شر�ف 
�لأمانة �لعامة للجائزة خالل ثالثة ع�شر عاماً، وهي 
و�حد  مبلف  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  متوفرة 
عر  �لن�شر  �أو  �أن��دروي��د،  تطبيق  ع��ر  �أو  "و�ت�شاب"، 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، و�أن كافة م�شادر �ملكتبة 
بطريقة  و�لقر�ءة  للت�شفح  للجميع  ومتاحة  متوفرة 
�ملهتمني  لكل  و�حلفظ  و�لطباعة  للتحميل  �أو  �شهلة 

و�لباحثني حول �لعامل. 

•• العني – الفجر

  ت�����ش��م ح��دي��ق��ة �حل���ي���و�ن���ات ب��ال��ع��ني م���رك���ز�ً ل�شحة 
�حليو�ن و�لذي ي�شمل �لعيادة �لبيطرية وغريها من 
�خلدمات �مل�شاندة ذ�ت �ل�شلة لت�شكل جميعها منظومة 
لتوفري�لرعاية  م���ت���ط���ورة  وع���الج���ي���ة  ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 
�لبيطرية لأكرث من 4000 حيو�ن وطائر تتوزع على 

�لرية. و�حليو�نات  �لطيور  من  نوعاً   172
يتبع �لفريق �لبيطري منهجاً خمتلفاً لإنقاذ �حليو�نات 
ملنع  بانتظام  مر�قبتها  تتم  حيث  بالنقر��ض  �مل��ه��ددة 
بدًل من معاجلتها فقط  �ل�شحية  �مل�شاعفات  حدوث 

يف حالة حدوثها.
وق����ال �ل��دك��ت��ور �أر����ش���د ه����ارون ت��و���ش��ي م��دي��ر �لعيادة 
�لبيطرية يف حديقة �حليو�نات بالعني : " �إن �ملنظومة 
�لبيطرية �ملتكاملة �لتي متتلكها �حلديقة وفرت �لكثري 
من �لوقت و�جلهد من خالل ت�شهيل خطو�ت فح�ض 
وع���الج �حل��ي��و�ن��ات وف��ق��اً لأح���دث �مل��ع��اي��ري �لبيطرية 
بيطري  فريق  وج���ود   :"باأن  و�أ���ش��اف  عاملياً".  �ملتبعة 
جمالت  يف  �ملخت�شني  و�لفنيني  �لأطباء  من  متكامل 
رع��اي��ة �حل��ي��اة �ل��ري��ة �إىل ج��ان��ب �خل��دم��ات �ل�شاملة 
�لعالج حيث  �أكر لدقة  �أوج��دت �شمانات  �ملتخ�ش�شة 
ي�شهل  ما  �حلديقة  يف  و�لتحاليل  �لفحو�شات  جت��ري 
معه عمليات �ملر�قبة ومطابقة �لنتائج لوجود �ملختر 

و�حليو�ن �ملري�ض يف مكان و�حد".
وتت�شمن �لعيادة �لبيطرية يف �حلديقة ق�شم لالأ�شعة، 
�آخ�����ر ل���الأ����ش���ن���ان، وغ���رف���ة ل��ل��ت�����ش��وي��ر ب���امل���وج���ات فوق 
و�شيدلية  للمناظري،  غرفة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شوتية  
وخمازن لالأدوية، ومعد�ت خا�شة لتخدير �حليو�نات 
بالغاز من بينها �أ�شلحة تختلف من حيث نوع �حليو�ن 
و�لطائر وحتتاج �حليو�نات �ملفرت�شة كالأ�شود وخفيفة 

�حلركة كالغزلن �إىل معد�ت خا�شة للتخدير. 
�لبيطرية  للفحو�شات  م���رك���ز�ً  �ل��ع��ي��ادة  ت�شم  وك��م��ا 

نوعه  م��ن  �ل��وح��ي��د  يعتر  �ل���ذي  �ملخت�شة  و�ل��ب��ح��وث 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��ري��ة يف  ب��احل��ي��اة  �ملخت�ض 
�ل�شاملة  �ل��دوري��ة  �لفحو�شات  بعمل  وي��ق��وم  �ملتحدة، 
حيث  م��ن  �حل��دي��ق��ة  يف  �ملختلفة  �حل��ي��و�ن��ات  جلميع 
�لأحياء  وفح�ض  �ل���دم،  و�أم��ر����ض  �حليوية  �لكيمياء 
و�جلينات،  �جلزيئية  و�لأح��ي��اء  و�لت�شريح،  �ملجهرية، 

وفحو�شات �لأج�شام �مل�شادة.
ويوجد ق�شماً �آخر حلجز �حليو�نات �ملري�شة �لتي حتتاج 
حالتها و�شعها حتت �ملالحظة �لطبية لبع�ض �لوقت 
وهناك كذلك عدد�ً من �حل�شانات لرعاية �حليو�نات 
حالتها  ت�شتدعى  �أو  موعدها  قبل  تولد  �لتي  �لوليدة 
�حليو�نات  لإر�شاع  وبرناجماً  �ملالحظة  حتت  و�شعها 
ول  �لر�شاعة  على  تغذيتها  يف  تعتمد  �لتي  �ل�شغرية 
تقوم �لأمهات باإر�شاعها، وبرنامج لتح�شري �لوجبات 

للحيو�نات �ملر�شى مبعايري بيطرية حمددة.
�حليو�نات  وطبيعة  و�أح��ج��ام  ف�شيولوجية  وتختلف 
�آخ����ر، ح��ي��ث ح��ر���ش��ت �حلديقة  ن���وع �إىل  �ل��ري��ة م��ن 
على توفري 15 نوعاً خمتلفا من �أماكن �إيو�ء �لعالج 
�شمن مبيت �حليو�نات �لد�ئم ل�شمان �لر�حة �لتامة 
�لفريق  يتو�جد  حيث   ، �لعالج  ف��رتة  خ��الل  للحيو�ن 
�ل��ب��ي��ط��ري خ���الل ط��ي��ل��ة �أي����ام �لأ���ش��ب��وع ويف �حل���الت 
�ل��ط��ارئ��ة ل�����ش��م��ان ت��ق��دمي �ل��رع��اي��ة �ل���الزم���ة ل�شحة 

�حليو�نات �لرية. 
بالعني خدمات خم�ض جنوم  تقدم حديقة �حليو�نات 
�ملتنوع،  �ل��غ��ذ�ء  توفري  خ��الل  م��ن  �ل��ري��ة  للحيو�نات 
�ل�شاملة  �ل�شحية  �لرعاية  جانب  �إىل  �ملالئم  و�ملكان 
�أكفاء يف جمال  �أطباء وخمت�شني  �لتي تقدم من قبل 
بع�ض  �شر�كات مع  تعمل �شمن  رعاية �حليو�ن. وكما 
�ملجموعات �لر�ئدة يف جمال �حلفاظ على �لبيئة على 
م�شتوى �ل��ع��امل، وذل���ك ب��ه��دف �حل��ف��اظ على �لأن���و�ع 
�لّرية �ملهددة بالنقر��ض و�إعادة توطينها يف بيئاتها 

�لطبيعية.

•• ال�شارقة- الفجر

�لتفكري  تر�شيخ مهار�ت  �إىل  �لر�مية  للجهود  تعزيز�ً   
�ل��ن��ق��دي و�لإب��������د�ع وري������ادة �لأع����م����ال ل����دى �لطالب 
"كوفيد-  جائحة  تف�ّشي  نتيجة  منازلهم  �مللتزمني 
)�شر�ع(  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�شارقة  مركز  �أعلن   ،"19
للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  "هيئة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ر���ش��م��ي��اً، 
م�شابقة  م��ن  �لثانية  �لن�شخة  �إط���الق  ع��ن  �خلا�ض"، 
و�شيجمع   .2020 يونيو   14 �ل�شارقة" يف  يف  "�بد�أ 
هذ� �ملخّيم �لتدريبي �ملكّثف، يف ن�شخته �لثانية، عدد�ً 
من طالب �ملد�ر�ض �لثانوية �لذين �شاركو� يف "مدر�شة 
�أفكار  لبتكار  �شيتناف�شون  حيث  �شر�ع �لإلكرتونية"، 
م�شاريع قائمة على �لتكنولوجيا، وتن�شجم مع �أهد�ف 

�لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة.  
وتعتمد �لن�شخة �لثانية من م�شابقة "�بد�أ يف �ل�شارقة"، 
�شيغة  �مل�شتقبل"،  "�شّناع  م���ب���ادرة  م���ن  ج���زء  وه���ي 
�ملحافظة  و�إج����ر�ء�ت  ق��و�ن��ني  م��ع  تتما�شى  �إلكرتونية 
�أُطلقت يف  �ملبادرة قد  و�ل�شالمة. وكانت  �ل�شحة  على 
�أبريل �ملا�شي م�شتفيدًة من �نت�شار �لتعليم عن بعد يف 

�كت�شاف  �لطالب على  ت�شجيع  �أج��ل  �لفرتة، من  تلك 
مو�هبهم ورعايتها و��شتثمارها. ومت �ختيار �ملتقدمني 
"مدر�شة  يف  �مل�شاركني  �لطالب  �شمن  من  للم�شابقة 
�ملدير  �مل���دف���ع،  جن���الء  وق��ال��ت  �لإلكرتونية".  ���ش��ر�ع 

)�شر�ع(:  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�شارقة  مل��رك��ز  �لتنفيذي 
�شر�ع  ’مدر�شة  م��ث��ل  م���ب���ادر�ت  خ���الل  م��ن  "ن�شعى 
توفري  �ل�شارقة‘ �إىل  يف  ’�بد�أ  �لإلكرتونية‘ وم�شابقة 
جتربة تعليمية تفاعلية تزود �شّناع �مل�شتقبل بالأدو�ت 

و�ملهار�ت �لالزمة، و�لأهم من ذلك، تغر�ض فيهم عقلية 
ريادة �لأعمال �لتي �شتمكنهم من بناء م�شاريع مهمة 
عالية �لتاأثري. كما �أن تركيز م�شابقة ’�بد�أ يف �ل�شارقة‘ 
�مل�شتد�مة، يهدف  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  �أه��د�ف  على 
فاعل  دور  لعب  �لطالب على  ه��وؤلء  ق��درة  �إظهار  �إىل 
�لإلكرتونية  �مل�شابقة  وت��ه��دف  �شنهم".    �شغر  رغ��م 
ب��دء�ً من  �إىل تعليم �لطالب كيفية بناء �شركة نا�شئة 
�لأويل،  �ل��ن��م��وذج  �إع���د�د  وحتى  �لفكرة  ب��ل��ورة  مرحلة 
وت��ت��األ��ف م��ن ور����ض ع��م��ل �أ���ش��ب��وع��ي��ة وج��ل�����ش��ات �إر�شاد 
�لأ�شو�ق،  تقييم  مثل  متفرقة  مو��شيع  تغطي  فردية 
و�إع�����د�د �ل��ن��م��اذج �لأول���ي���ة، ودر�����ش���ة �جل��و�ن��ب �ملالية، 
خريجي  مع  �لتو��شل  بفر�شة  �لطالب  �شيحظى  كما 
"�شر�ع" �ل�شابقني، حيث �شيمدونهم بالدعم و�لتوجيه 
�إىل  وي��ت��اأه��ل  �مل�����ش��اب��ق��ة.  �ل��الزم��ني ط���و�ل رحلتهم يف 
جلنة  �أم��ام  �أفكارهم  عر�ض  يتم  فريقاً   20 �لنهائيات 
حتكيم عر �لإنرتنت، وحت�شل �لأفكار �لثالث �لأوىل 
�إمار�تي  دره��م   10،000 بقيمة  نقدية  ج��و�ئ��ز  على 
و2،500  للثانية،  �إم��ار�ت��ي  دره��م  و5000  ل���الأوىل، 

درهم �إمار�تي للثالثة.

ملدراء معار�س الثكتب يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي ت�شت�شيف 

الجـتمـاع الفرتا�شي ال�شتثنائي الـ�شابع عـ�شـر 
•• اأبوظبي - الفجر 

��شت�شافت د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي، بالتعاون مع �لأمانة �لعامة 
ع��ش�ر  �ل��شابع  �ل�شتثنائي  �لفرت��شي  �لج�تم�اع  �لتعاون،  جمل�ض  ل��دول 
ملدر�ء معار�ض �ل�كتب بدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، لبحث 
�ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �لكتب  معار�ض  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 
�لعامة  �لأمانة  �أقيم حتت رعاية  �لذي  �لعاملية. ح�شر �لجتماع  �ل�شحية 
ملجل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية عر �لف�شاء �لفرت��شي ، كاّل من 
�لثقافة  د�ئ���رة  يف  و�ل��ر�م��ج  �ملعار�ض  �إد�رة  مدير  �ل�شيخ  ع��ب��د�هلل  في�شل 
نائب مدير معر�ض  �أحمد  فا�شل ح�شني  و�لأ�شتاذ  – �أبوظبي،  و�ل�شياحة 
�لعا�شم مدير معر�ض  �ل�شارقة للكتاب، و�لدكتور عبد�لرحمن بن نا�شر 
مدير  �لبلو�شي  يو�شف  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  و�لأ���ش��ت��اذ  للكتاب،  �ل���دويل  �لريا�ض 
معر�ض  م��دي��ر  �لعنزي  �شعد  و�لأ���ش��ت��اذ  للكتاب،  �ل���دويل  م�شقط  معر�ض 
�لثقافة  �إد�رة  م��دي��ر  �لزغيبي  �شعد  و�لأ���ش��ت��اذ  للكتاب،  �ل���دويل  �ل��ك��وي��ت 
�لعربي،  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�ض  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  و�لآث���ار  و�ل�شياحة 

و�لأ�شتاذ جا�شم �لبوعينني مدير معر�ض �لدوحة �لدويل للكتاب.
بحث �مل�شاركون �شبل �لتن�شيق فيما بينهم ملو�جهة �لتحديات �لتي تو�جهها 
على  م�شرتك  ب�شكل  و�لعمل  �جلهود  ت�شافر  جانب  �إىل  �لكتب،  معار�ض 
على  �لعاملية  �ل�شحية  �لأزم���ة  لآث���ار  للت�شدي  م�شرتكة  ب��روؤي��ة  �خل���روج 
جمال �شناعة �ملعار�ض يف دول �ملجل�ض. كما تطرق �ملجتعمون �إىل �خلطط 
�إيجابي  �لتطويرية مبا ينعك�ض ب�شكل  �لكتب، و�لروؤية  �مل�شتقبلية ملعار�ض 
�لأزم��ة، و�حلفاظ  �مل�شتقبلية للخروج من  �مل�شاريع و�لر�مج  على توحيد 

على �حل�شور �لقوي للمعار�ض �خلليجية على �ل�شاحة �لدولية.
وناق�ض �حل�شور مو�عيد �ملعار�ض يف دور�تها �لقادمة، وذلك ل�شمان عدم 
حدوث �أي تعار�ض بينها، مع متابعة �لتو�شيات �ل�شادرة عن �لدورة �ملا�شية 

من �لجتماع، وجهود كل دولة يف �لت�شدي للوباء.

حديقة احليوانات بالعني 
حتتفي باليوم العاملي للفالمنجو

•• العني -   الفجر

�حتفاًء باإحدى جمموعاتها �حليو�نية �لأ�شا�شية ت�شلط حديقة �حليو�نات 
�ليوم  �لعاملي  يومه  ي�شادف  �ل��ذي  �لفالمنجو  طائر  على  �ل�شوء  بالعني 
"�لنحام" من �حليو�نات  �لفالمنجو  يونيو. ويعد  و�لع�شرين من  �لثالث 
 1968 عام  �إن�شائها  منذ  بالعني  �حليو�نات  حديقة  م�شرية  و�كبت  �لتي 
 89 �ليوم حتى بلغت  �لبد�ية مع جمموعة ب�شيطة ت�شاعفت  حيث كانت 

طائر�ً من ثالثة �أنو�ع هي �لت�شيلي و�لكبري و�ل�شغري. 
�ل��ز�ئ��ر يف مو�قع  ي��ج��ده��ا  ب��ح��ري�ت للفالمنجو  ث���الث  وت�����ش��م �حل��دي��ق��ة 
خمتلفة من �حلديقة مت توزيعها بناء على �أنو�عها حيث ت�شتقبل �لطيوُر 

�لز�ئَر ب�شكلها �ملميز �لذي يجعلها و�حدة من �أجمل �لطيور يف �لعامل.
وي�شنف �لفالمنجو �ل�شيلي و�ل�شغري على �أنه قريب من �لتهديد ح�شب 
�لقائمة �حلمر�ء لالأنو�ع �ملهددة بالنقر��ض �لتي ي�شدرها �لحتاد �لعاملي 
ب�شبب  �لطبيعية  مو�ئله  لنح�شار  نتيجة  وذل��ك   ، �لطبيعة  على  للحفاظ 
بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  يف  �لفالمنجو  ويحظى  �لب�شرية.  �لأن�شطة 
باأهمية بالغة من حيث رعايته وحمايته وكذلك ��شتقطاب �أعد�د متنوعة 
كان �آخرها 20 طائر�ً مت �إح�شارها عام 2014 للحديقة يف تعاون م�شرتك 

مع �إمارة دبي �لتي تتزين �شو�طئها وحممياتها بطيور �لفالمنجو.
وي��ع��ت��ر �ل��ف��الم��ن��ج��و م��ن �ل��ط��ي��ور �ل��ت��ي ي��ك��رث وج���وده���ا ع��ل��ى �ل�شو�طئ 
�لرطبة  و�ملناطق  و�لبحري�ت  �لقرم  ومناطق  �ملائية  و�مل�شطحات  �ملفتوحة 
�لد�خلية �أحياناً، وتق�شي وقتها يف �لبحري�ت �ل�شاحلية و�لد�خلية مهاجرة 
وبوليفيا  �لأرج��ن��ي��ن  �أ�شهرها  �ل��ع��ام  م��ن  خمتلفة  �أن��ح��اء  يف  وم�شتوطنة 
وبع�شها  و�أورج����و�ي.  ب��ريو  �إىل  بالإ�شافة  وب��ارج��و�ي  وت�شيلي  و�ل��ر�زي��ل 

تتو�جد يف �أفريقيا و�آ�شيا وعدد منها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
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و�صام،  بثثاأمثثان  احلمل  فثثرتة  متر  لكي 
يجب اأن تهتم احلامل ب�صحتها و�صحة 
التغذية  طريق  عثثن  وذلثثك  جنينها، 
ال�صليمة والرعاية ال�صحية امل�صتمرة، 
ال�صليمة  التغذية  على  حت�صل  ولكي 
الفيتامنيات  على  حت�صل  اأن  فيجب 
اأي�صًا التي قد ل تتوفر يف كل اأ�صناف 

الطعام التي تتناولها..

احلمل على  ت�صاعد  فيتامينات   .1
يجب على كل �إمر�أة تخطط للحمل �أن تتاكد �أنها حت�شل على 

تغذية جيدة.
مثل  �حلمل  على  ت�شاعدها  فيتامنيات  على  حت�شل  �أن  ويجب 
�أن  �حلمل  ترغب يف  �لتي  �مل��ر�أة  على  ويجب  �لفوليك،  حم�ض 
حت�شل  �أن  ويجب  يومياً،  منه  400ميكروغر�م  على  حت�شل 
عليه �حلامل من م�شادره �لطبيعية مثل �لفو�كه �حلم�شية" 
برتقال، جريب فروت"، �أو على �شكل �أقر��ض ت�شرف لها ح�شب 

�إر�شاد�ت �لطبيب.
يتم تعاطي حم�ض �لفوليك قبل �حلمل ب�شهرين.

كما يجب على من ترغب باحلمل �أن حتتفظ مب�شتويات عالية 
من فيتامني د.

كما يجب �أن حت�شل على عن�شر �حلديد، لأن �إنخفا�ض �حلديد 
ف��ر���ض ح���دوث �حل��م��ل، وب��ال��ت��ايل فهي بحاجلة  ي���وؤدي لتقليل 

لفيتامني �شي �لذي يعزز �مت�شا�ض �حلديد.

للحامل الفيتامينات  تناول  عدم  اأ�صرار   .2
ح���دوث  �إىل  �ل��ف��ي��ت��ام��ن��ي��ات  ت���ن���اول  ن��ق�����ض  ي������وؤدي  �أن  مي��ك��ن 

�لإجها�ض.
وميكن �أن يوؤدي �إىل حدوث ت�شوهات عند �جلنني، حيث 

�جلنني  فيها  ي��ت��ك��ون  �حل��م��ل  م��ن  �لوىل  �ل�����ش��ه��ور  �أن 
ويكون بحاجة للعنا�شر �لغذ�ئية من �أمه.

�ملثال يقلل من  �شبيل  �لفوليك على  نق�ض حم�ض 
و�شول �لدم �إىل �جلنني فيحدث لديه م�شاكل يف 

�حلبل �ل�شوكي �أي ت�شوهات خلقية.
مينع  �جل��زر  يف  �ملتو�فر  ك��اروت��ني  �لبيتا  �أن  كما 
ت�����ش��ل على  �أن  ف��ي��ج��ب  وب���ال���ت���ايل  �لإج���ه���ا����ض، 
�لفيتامينات جميعها لكي ل حتدث م�شاكل لها 

وللجنني.

للحامل الفيتامينات  اأنواع  اأف�صل   .3
ل  ع�شوية  مركبات  عن  عبارة  �لفيتامينات 
ح�شول  لعدم  ونظر�ً  �جل�شم،  عنها  ي�شتغني 

متو�زنة،  بكميات  �ل��ط��ع��ام  م��ن  عليها  �مل����ر�أة 
فهي حت�شل عليها على �شكل �أقر��ض �أو فو�ر، 

�شكل  ع���ل���ى  و�أح����ي����ان����اً 
حقن.

ل 

بالن�شبة  �لآخ���ر  على  �لفيتامنيات  م��ن  ن��وع  �أي  تف�شيل  ميكن 
لفائدته للحمل فهي مفيدة للحامل ب�شكل عام.

وي�شبح  وللجنني،  ل��الأم  ���ش��ار�ً  يعتر  �لفيتامنيات  يف  �لنق�ض 
منذر�ً مب�شاكل �شحية �أخرى.

للحامل؟ فيتامينات  اأف�صل  هي  ما   .4
يعتر حم�ض �لفوليك يف �لأ�شهر �لأوىل من �لفتيامنيات �لتي 

متنع حدوث �لت�شوهات لدى �جلنني.
كما يقلل حم�ض �لفوليك 
م������������ن �ل�������������ش������ع������ور 

بالغثيان.
وي�����������ف�����������ي�����������د 
ف��ي��ت��ام��ني د 
يف  �حلامل 
�ملحافظة 
ع����������ل����������ى 
�ل���ع���ظ���ام 

و�لأ�شنان �شليمة �شو�ء لها �أو للجنني يف �مل�شتقبل حيث تتكون 
�أ�شنانه وعظامه وهو يف رحم �لأم.

ويف�شل �أن حت�شل �حلامل على جرعات من فيتامني �شي �لتي 
تعزز �إمت�شا�ض �حلديد.

�صهور  ح�صب  واجلنني  للحامل  فيتامينات  5.اأف�صل 
احلمل

حم�ض  �حلامل  تتناول  �أن  يف�شل  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�شهر  يف 
�لفوليك لأنه مينع ت�شوهات �جلنني.

من  جرعات  على  �حلامل  حت�شل  �أن  يف�شل  �لر�بع  �ل�شهر  يف 
فيتامني د حيث يعمل على تنظيم ن�شبة �لفو�شفات و�لكال�شيوم 

يف �جل�شم.
�أن حت�شل على جرعات من فتيامني  �ل�شابع يف�شل  يف �ل�شهر 
�شي، حيث يعمل هذ� �لفيتامني على �إمت�شا�ض عن�شر �حلديد، 
ت��ق��ل يف ج�شم  �أن ن�شبة �حل��دي��د  ن��الح��ظ  ت��ق��دم �حل��م��ل  ف��م��ع 

�حلامل ب�شبب كر حجم �جلنني.
يف �ل�شهور �لأخرية من �حلمل يف�شل �حل�شول على فيتامني ب 

لأنه يقلل من �شعور �حلامل بالتعب و�لإرهاق.

احلمل اأثناء  الفيتامينات  لتناول  ن�صائح   .6
بعد  �ل�شاي  �شرب  �أو  �ل�شاي  مع  �لفيتامينات  تناول  يف�شل  ل 

تناولها مبا�شرة.
يف�شل تناولها يف فرتة �ل�شباح و�لظهرية.

ي�����ش��م��ح للج�شم  �ل���ي���وم  ب���د�ي���ة  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات يف  ت���ن���اول 
باإمت�شا�شها ب�شورة جيدة.

ي�شبب  بع�شها  لأن  �ل��ن��وم  ق��ب��ل  ت��ن��اول��ه��ا  ع���دم  يف�شل 
�لأرق.

اأثناء  7. الفيتامينات للمراأة احلامل واأهميتها 
احلمل

�لإجها�ض  تقليل فر�ض  تعمل على  بد�ية �حلمل  يف 
و�لنزف �ملنذر به.

متنع ت�شوهات �جلنني.
تقلل من �شعور �حلامل بالتعب و�لإرهاق، وتزيد من 

طاقتها ون�شاطها.
حت����������اف����������ظ ع����ل����ى 
عظامها  �شالمة 

و�أ�شنانها.
ت�������ق�������ل�������ل م����ن 
�إح�������ت�������م�������الت 
�لولدة �ملبكرة.

�شحيحاُ  ل��ي�����ض 
�لفيتامينات  �أن 
�حلامل،  وزن  م��ن  ت��زي��د 
ولكنها حت�شن وظائف ج�شمها 

وحتمي ب�شرتها و�شعرها.

كل ما تريدين معرفته عن فيتامينات احلمل

للبول مدّر  البقدون�س   1-
يف حني �أّن �أور�قه تخل�ض �جل�شم من �لف�شالت، 
�لتهاب  ي�شبب  �ل���ذي  �ل��ي��وري��ك  حم�ض  ومنها 
فاإنَّ جذوره تعالج �حتبا�ض  �ملفا�شل و�لنقر�ض، 

�ملاء، و�لوذمة، و�لتهاب �ملثانة �لعر�شي.

وم�صاد  لالتهابات  م�صاد  البقدون�س   2-
للكدمات

�أور�ق �لبقدون�ض �لطازجة تعمل ب�شكل مبا�شر 
�أنَّ  كما  �حل�شر�ت.  لدغات  وتعالج  �جللد  على 

�جل�شم  يف  �للتهابات  يعالج  �لبقدون�ض  مغلي 
ا تلك �لتي تد�هم �مل�شالك �لبولية. وخ�شو�شً

اله�صم يحّفز  البقدون�س   3-
بالإ�شافة �إىل �أّن �لبقدون�ض فاحت لل�شهّية، فاإنَّ 
�أور�ق����ه وج����ذوره حت��ّف��ز ك��ذل��ك �ف����ر�ز�ت �ملعدة 
�له�شمية  �ل�شطر�بات  وتخفف  و�ل�شفر�وية، 

و�لنتفاخات.

الدم وفقر  للتعب  م�صاد  البقدون�س   4-

و"بي"   A "أ�" �لفيتامينات  من بني جمموعة 
�حتو�ءه على ما  فاإنَّ   ،  K "و"ك E "و"�إي B
"�شي"  �لفيتامني  من  ملغر�ًما   170 مقد�ره 
�لبقدون�ض، جتعله يف  100 غر�م من  لكل   C
�شبب  وه��ذ�  و�لليمون!  �لرتقال  قبل  �ملقدمة 
�ل��ب��ق��دون�����ض ط���ازًج���ا ونيًئا.  ج��ي��د ل���ش��ت��ه��الك 
وبالإ�شافة �إىل �أنه يعزز �جل�شم، فاإنَّ �لفيتامني 
يف  �لنزرة  �لعنا�شر  ق��وة  من  يزيد   C "شي�"
لكل  ملغم   6.2( �حل��دي��د  ومنها  �لبقدون�ض 

�لدم. فقر  حالة  يف  �ل�شروري  غر�م(   100

للرائحة  كمزيل  يعمل  البقدون�س   5-
الكريهة

�أن  �لبقدون�ض  من  �أور�ق  ب�شع  م�شغ  �شاأن  من 
�أنها  �إىل  بالإ�شافة  للفم  �أف�شل  ر�ئحة  تعطي 

منع�شة.

كيف ُي�صتهلك البقدون�س؟
�أور�ق  م����ن  ك���ب���رية  م��ل��ع��ق��ة  ِ�غ����ل����ي  ���ا:  م���غ���ل���يًّ  -
�أو ملعقة كبرية  �لبقدون�ض ملدة دقيقة و�ح��دة، 
من جذور �لبقدون�ض يف كوب من �ملاء، ثم �تركي 

�ملزيج ُينقع ملدة 10 دقائق. ِ��شربي من كوب �إىل 
كوبني يف �ليوم �إىل �أن تتح�شن �لأعر��ض.

�أ�شا�شها  للم�شغ  �أق���ر�����ض  ت��ت��و�ف��ر  �مل�����ش��غ:   -
�لزيت �لأ�شا�شي للبقدون�ض وم�شتخل�ض �ل�شاي 
�لكريت  على حب�ض مركبات  وتعمل  �لأخ�شر، 
وتنع�شه.  للفم  �لكريهة  �لر�ئحة  عن  �مل�شوؤولة 
بعد  �ل���ي���وم  يف  ك�����ر�ت   6 �إىل   4 م�����ش��ع  مي��ك��ن 

�لوجبات.

الزيت العطري الأ�صا�صي
وبح�شب  م�شبوًطا  ��شتخد�مه  يكون  �أن  يجب 
�لأرنيكا  زي���ت  م��ع  خلطه  وينبغي  �جل���رع���ات. 
ل���ش��ت��خ��د�م��ه ���ش��د �أمل �ل��ع�����ش��الت، وم���ع زيت 
�ل�شنوبر �ل�شكتلندي �لعطري �لأ�شا�شي �أو مع 
�لأنف و�لأذن  �لتهابات  �ل�شيبريي، �شد  �ل�شوح 

و�حلنجرة.

عاجات منزلية للعناية اخلارجية
- ك����م����اد�ت �ل���ب���ق���دون�������ض: �ُف����رم����ي ب���اق���ة من 
�لبقدون�ض  �ُن����رثي  ن��اع��ًم��ا.  ف��رًم��ا  �ل��ب��ق��دون�����ض 
و�ثني  �ملعّقم،  �ل�شا�ض  من  قطعة  على  �مل��ف��روم 
على  و�شعيها  �ل�شا�ض  قطعة  لفي  ثم  �حل��و�ف 
�ملنطقة �ملر�د عالجها مب�شاعدة �شريط ل�شق. 
ُت�شتخدم هذه �لكماد�ت يف حالت �حمر�ر �جللد، 
و�لتهيج و�لكدمات �لزرقاء و�لبقع على �جللد: 
�إىل  مرتني  من  دقيقة   30 ملدة  �لكمادة  �شعي 
ثالث مر�ت يف �ليوم. �أما يف حالت عرق �لن�شا 
�شاعتني  ملدة  �لكمادة  �شعي  �لع�شلية:  و�لآلم 

ومي����ك����ن 
�إذ�  جت��دي��ده��ا 

لزم �لأمر.
ع�شري:   -

�ُع�������������ش������ري 
ب����������������اق����������������ة 
من  ك����ب����رية 
ن�ض  و لبقد �
�مل������غ�������������ش������ول 

و�مل��ج��ف��ف يف �ل��ع�����ش��ارة. ِ�غ��م�����ش��ي �ل���ك���م���ادة يف 
عالجها  �مل��ر�د  �ملنطقة  على  و�شعيها  �لع�شري 
30 دقيقة من مرتني �إىل ثالث مر�ت يف  ملدة 
�ليوم. ِ�غ�شلي �ملنطقة بعد �لنتهاء، وُي�شتخدم 
و�لتهيج  �ح��م��ر�ر �جللد  �لعالج يف ح��الت  ه��ذ� 

و�لكدمات �لزرقاء و�جلروح.

حتذير �صد الآثار ال�صلبية لث البقدون�س
)�أكرث  عالية  بجرعات  �لبقدون�ض  ��شُتهلك  �إذ� 
زيت  وك����ذل����ك  �ل�����ي�����وم(،  يف  غ������ر�م   100 م����ن 
ا  �لبقدون�ض �لعطري �لأ�شا�شي، فقد يكون �شامًّ
و�لتهاب  �لن�شفي  و�ل�����ش��د�ع  �ل�����دو�ر  وي�����ش��ب��ب 
�لكلى. ول ُين�شح با�شتهالك �لبقدون�ض من قبل 
�لأطفال و�لن�شاء �حلو�مل، و�لأ�شخا�ض �لذين 
ي��ع��ان��ون ق�����ش��ور ع��م��ل �ل��ق��ل��ب و�ل��ك��ل��ى و�لتهاب 
�لكبد، وكذلك �لأ�شخا�ض �لذين ياأخذون �أدوية 

م�شاّدة للتخرث.

ا فوائد البقدون�ص املغلي لاللتهابات فّعالة جدًّ
فوائد البقدون�س املغلي مهّمة لالتهابات. وعموًما فالعنا�صر الغذائية للبقدون�س املوجودة يف 
هناك  ولكن  اجل�صم.  من  لل�صموم  ومزيلة  لاأك�صدة  م�صاّدة  مذهلة  فوائد  لها  وجذوره،  اأوراقه 

بع�س املحاذير.
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اإعثثثثثثثثثثان
�ل�ش�����ادة/توليب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بلبز للزهور
رخ�شة رقم:CN 2366976   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
�ل�ش�����ادة/ليكرز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامه
رخ�شة رقم:CN 1125275   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للمعة �لد�ئمة لل�شيانة 

�لعامة و�لتنظيفات ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1011737 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد يو�شف ماجنالتيل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف باهجا�شر� حممد يو�شف

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يدن �شالون و�شبا للرجال  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2721279 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد علي عبد�هلل ��شماعيل �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح حممد عبيد خلفان �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو لين للحد�دة و�لنجارة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شلحة  رخ�شة رقم:1132211 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد حمد �شلطان حميد �جلنيبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شيف حمد �شليمان �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�يت موف للتجاره �لعامه 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2887090 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شاجر �ل�شالم حممد ��شالم �شودري %25

تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد م�شعود رنا حممد �بو جعفر من 49% �ىل %24

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعماد لعمال �لتكيف �ملركزي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2993553 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر�ن بن يون�ض هازى حممد يون�ض مياه %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبيد ر��شد عبيد �ل�شدى �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبيد ر��شد عبيد �ل�شدى �ملن�شوري من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 100000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �لعماد لعمال �لتكيف �ملركزي
AL IMAD CENTRAL AIR CONDITIONER WORKS

�ىل/�لعماد لعمال �لتكيف �ملركزي ذ.م.م
AL IMAD CENTRAL AIR CONDITIONER WORKS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روما لتاأجري �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1543044 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عوده حامد �شامل عيا�ض %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شليمان �شيف �شليمان ر��شد �لعي�شائي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شليمان �شيف �شليمان ر��شد �لعي�شائي من 100% �ىل %51

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ روما لتاأجري �ل�شيار�ت

ROMA RENT A CAR

�ىل/روما لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م
ROMA RENT A CAR LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
و�ل�شيانة  للتكنولوجيا  لب�ض  �ل�ش�����ادة/�شكاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامه رخ�شة رقم:2339188 

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 10000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �شكاي لب�ض للتكنولوجيا و�ل�شيانة �لعامه

SKY LABS TECHNOLOGY & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�شكاي لب�ض للتكنولوجيا و�ل�شيانة �لعامه - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

 SKY LABS TECHNOLOGY & GENERAL MAINTENANCE -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فورت للدعاية و�لعالن ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1949547 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ماجد عبد�لرحمن جعفر حممد �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه عبد�لرحمن جعفر حممد �لزعابي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود فهيم علي حممد

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ فورت للدعاية و�لعالن ذ.م.م
FORT ADVERTISING & PUBLISHING LLC

�ىل/فورت للدعاية و�لعالن  - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
FORT ADVERTISING & PUBLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات و�مل�شتلزمات �ملرورية و�لر�شادية - بالتجزئة )4752042(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �شباب �ليحر لت�شليح 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1133856 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حالم عبد�هلل �شامل �حلمريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد �شعيد علي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
لتجارة  ديزرت  �ل�ش�����ادة/ماجيك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شمن ذ.م.م رخ�شة رقم:1980432 

تعديل ن�شب �ل�شركاء

مالك ريا�شت خان مالك �شري بهادر من 29% �ىل %19

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة قا�شي ريحان ح�شني قا�شي �شاه عامل %10

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
�ل�ش�����ادة/جنم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شهيل للنجارة و�حلد�ده �مل�شلحه
رخ�شة رقم:CN 1772139   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
�ل�ش�����ادة/ني�شان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2472256   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعان ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:توب لتجارة �لفاير جال�ض ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�مل�شفح م 0.16 مبنى �ل�شيد حممد عبد�للطيف �حمد 

�بر�هيم و�خرين
CN 2736384 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت   2
�لد�رية كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/2/27 وذلك بناء على 
قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

تاريخ �لتعديل:2020/6/23  - بالرقم:2057000449 
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعان ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:�شويت �فوكادو للع�شائر - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لظاهر ،قطعة رقم 16 ، بناية نا�شر علي مبارك ر��شد 

�لكتبي و�خرون
CN 1691264 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/6/21 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2050008104 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/23

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعان ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:هند�شة ليمتد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �أبوظبي �شارع �لكورني�ض �ض 1 ق 28 ط 10 - م 

عبد�هلل �شعيد  بناية/�شلطان  وحدة   2
CN 2117386 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/6/17 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005006006 
- تاريخ �لتعديل:2020/6/23

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تاج برن�ش�ض لالك�ش�شو�ر�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2315509 

تعديل �شركاء

حذف �شليمان �ملعمري

تعديل �شركاء

��شافة حامد حممد �حمد حممد �ملهريي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12969 بتاريخ 2020/6/24 

اإعثثثثثثثثثثان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وي�شي�ض كويلز �ند كوتنج�ض - فرع �أبوظبي 1

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1336151 
تعديل مدير/��شافة برومود� �دي�شرييا �دي�شرييا

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شركة �لو�حة ذ.م.م OASIS CO LLC من 0.3333% �ىل %0.01
OASIS INVESTMENT CO LLC تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شركة �لو�حة لال�شتثمار ذ.م.م

 من 99.9692000% �ىل %99.99
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �وي�شي�ض كويلز �ند كوتنج�ض - فرع �أبوظبي 1
OASIS COILS & COATING - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/�وي�شي�ض كويلز �ند كوتنج�ض ذ.م.م
OASIS COILS & COATING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1289/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : دعوى ف�شخ عقد �إد�رة �أن�شطة / منا�شبات / فعاليات يف م�شروع �شاليهات جبل علي و�ملوؤرخ  بتاريخ 

2017/7/6 وتعوي�ض مبلغ وقدره 5000000 درهم عن �لأ�شر�ر �ملادية وتعوي�شا مببلغ وقدره 1000000 عن �ل�شر�ر �لأدبية 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع  9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د.  

طالب �لإعالن :  كامب بنان لإد�رة �لفعاليات - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : هاين رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- لما �ل�شحر�ء لل�شياحة )ذ م م(  �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/4/20 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/كامب 
بنان لإد�رة �لفعاليات - �ض ذ م م �أول : باإثبات ف�شخ �لعقد �ملوؤرخ 2017/7/6 �عتبار� من 2019/9/1 و�ملرم بني طريف �خل�شومة. 

ثانيا : وبالز�م �ل�شركة �ملدعي عليها برد �ل�شيكات �ل�شبع �ملنوه عنها بال�شحيفة تف�شيا للمدعية. 
مادية  ��شر�ر  تعوي�شا عما حلقها من  دره��م  مليون   2 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  وبالز�م   : ثالثا 
ومعنوية ف�شال عن عن فائدة بو�قع 9% �شنويا تبد� من تاريخ �شريورة هذ� �حلكم نهائيا و�لزمتها �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم  
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1008/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره 17.419.500.00  درهم و�لفائدة �لقانونية بن�شبة 12% من 
تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2017/342 جتاري و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن :  بنك �آي دى بي �آي �ملحدودة )فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي(  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- بال �نرتنا�شيونال للمو�د �لعذ�ئية �ض ذ م م  2-كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض ذ م م  3- هارجيت 

�شينغ �شا�شار �ند�ر �شينغ - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 
�أعاله ل�شالح/  �ملنعقدة بتاريخ 2020/3/31 يف �لدعوى �ملذكورة  مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
بنك �آي دي بي �آي �ملحدودة )فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي(.  �أول : بعدم قبول طلب �شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 
342/2017 حجز حتفظي جتاري و�لز�م �ملدعي بر�شومة وم�شاريفه. ثانيا : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� للبنك 
�ملدعي مبلغ 17419500 درهم )�شبعة ع�شر مليونا و�ربعمائة وت�شعة ع�شر �لفا وخم�شمائة درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
با�شم  �لع��الن �شدر  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة �حل�شوري 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
 اعالن بالن�ضر

يف  الإ�ضتئناف رقم 655/2020/300 ا�ضتئناف مدين  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/127 مدين جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : �شركة �لتاأمني �لعربية �ض م ل )فرع دبي(  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

- وميثله : �شمري حليم كنعان - �شفته  بالق�شية : وكيل
خلدمات  كورنر  �ك�شرت�ض  مدير  ب�شفته  د�دور  �ورج��ي  ديني�ض   -1 �إع��الن��ه:  �ملطلوب 
�لتنظيف - موؤ�ش�شة فردية - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده - جمهول  حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإع��الن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2020/127 مدين جزئي 
بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2020/6/29 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

 اعالن بالن�ضر
يف  الإ�ضتئناف رقم 1167/2020/305 اإ�ضتئناف جتاري  

مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1418 جتاري كلي 
و�لر�شوم و�مل�شايف و�لتعاب.   

طالب �لإعالن : �شركة �لبحار �ل�شبع للتجارة - ذ م م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  �أمل عمري �ل�شبيعي - �شفته  بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- و�شل للعقار�ت - ذ م م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإع��الن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/1418 جتاري كلي 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2020/7/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1337/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 

)390293307.46 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ قيد �لدعوى 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  بنك برود�  - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنهم : 1- ��شيا ��شبيت �ض م ح ذ م م  2-فيكا�ض �ج��رو�ل ر�م كومار �ج��رو�ل 3- بر�دييب 

�غارو�ل بن ر�م كومار �غارو�ل - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 
بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
و�لت�شامم مببلغ وقدره )390293307.46 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من 
فاأنت  لذ�  بعد  �لتقا�شي عن  قاعة  �شباحا يف   9.30 �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق:2020/6/29  �لثنني  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى 111/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره 2.586.998.40 درهم )مليونان وخم�شمائة و�شتة 
وثمانون �لف وت�شعمائة وثمانية وت�شعون درهم �إمار�تي و�ربعون فل�ض مع �لفائدة �لقانونية مبقد�ر %12 

من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام ، �لز�م �ملدعي عليها �لر�شوم و�مل�شاريف  
طالب �لإعالن :  دبي للخر�شانة �جلاهزة - �ض ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة جلف تكنيكال كون�شرتك�شن )�ض ذ م م( - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 
جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/5/13 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�شوع 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  �ملدعي عليها  بالز�م   : �أول  م  م  ذ  �ض   - للخر�شانة �جلاهزة  دب��ي  ل�شالح/  �أع��اله 
و�ربعون  درهما  وت�شعون  وثمانية  وت�شعمائة  �لفا  وثمانون  و�شتة  وخم�شمائة  مليونان   )2.586.998.40(
فل�شا ، مع �لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة يف 2020/1/8 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بالر�شوم 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  و�مل�شاريف 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 125/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/597 عقاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )29500650  درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : يرزهان خاميتوف - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة :- بريل دبي منطقة حرة - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

بتنفيذ �حلكم  �ع��اله و�لز�مك  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/597 عقاري كلي ، بدفعاملبلغ �ملنفذ به وقدره )2500650( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 2- ف�شخ عقد ��شتمارة �حلجز ومالحقها للطابق رقم )30( 
�لكائن يف �لرج �لغربي )برج وي�شت( يف �مل�شرع �مل�شمى )لوؤلوؤة دبي ، دبي بريل( باإمارة دبي ، �ملباع 
على �خلارطة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 4012/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2478/2019 �مر �د�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 88816 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : تري� للحلول �لد�رية - م م ح - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : ريا�ض عبد�ملجيد حممود �لكبان - �شفته بالق�شية : وكيل
: منفذ  بالق�شية  �شاهول حميد- �شفته   و�لياكات جيمبيتايل   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 

�شده - جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )88816( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر

رقم )2984/2020(
�ملنذرة : �شركة �شيام �لتجارية )�ض ذ م م( - بوكالة �ملحامي/ �إبر�هيم مو�شى علي 

مر�شل �إيل : �ملنذر �ليه �لثاين : �شليم كندوت - هندي �جلن�شية 
وبناء عليه 

وقدره  مبلغ  و�لبالغة  �ملنذرة  ل�شالح  بذمتهم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  ب�شد�د  �ليهم  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فاإن 
)57878.90 درهم( �شبعة وخم�شون �لف وثمامنائة وثمانية و�شبعون درهم وت�شعون فل�ض( يف موعد 
غايته 5 �أيام )خم�شة �يام عمل( من تاريخ �لإنذ�ر �ملاثل ، و�إل �شت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية قبل �ملنذر �ليهم للمطالبة بحقها �لثابت قبلهم ، مع �لز�مهم بالتعوي�شات و�لت�شمينات ، 
و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ل�شتحقاق ، وبكافة �مل�شاريف �لتي تتكبدها �ملنذرة يف �شبيل ذلك من 
ترجمة م�شتند�ت وغري ذلك من م�شاريف ، مع حفظ حق �ملنذرة يف �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لتحفظية 
و�لوقتية حلفظ حقها قبل �ملنذر �ليهم وغري ذلك من �لإجر�ء�ت �لتي �أتاحها �لقانون للمنذرة حلفظ 

حقها �لثابت قبل �ملنذر �ليهم. وذلك �جمع مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر

رقم )2983/2020(
�ملنذرة : �شركة نزيه �لتجارية - بوكالة �ملحامي/ �إبر�هيم مو�شى علي 

مر�شل �إيل : �ملنذر �ليها �لأوىل : زينب حممد فكري حممد عزمي - م�شرية �جلن�شية ب�شخ�شها وب�شفتها 
مالكة مركز �لروعة للتجميل و�حلناء 

وبناء عليه 
فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهم ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمتهم ل�شالح �ملنذرة و�لبالغة مبلغ وقدره )39976.16 
درهم( )ت�شعة وثالثون �لف وت�شعمائة و�شتة و�شبعون درهم و�شتة ع�شر فل�ض( يف موعد غايته 5 �أيام )خم�شة 
�أيام عمل( من تاريخ �لإن��ذ�ر �ملاثل ، و�إل �شت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية قبل �ملنذر 
�ليهم للمطالبة بحقها �لثابت قبلهم ، مع �لز�مهم بالتعوي�شات و�لت�شمينات ، و�لفائدة �لقانونية من تاريخ 
كافة  �تخاذ  �ملنذرة يف  ، مع حفظ حق  ذلك  �شبيل  �ملنذرة يف  تتكبدها  �لتي  �مل�شاريف  وبكافة   ، �ل�شتحقاق 
�لإجر�ء�ت �لتحفظية و�لوقتية حلفظ حقها قبل �ملنذر �ليهم وغري ذلك من �لإجر�ء�ت �لتي �أتاحها �لقانون 

للمنذرة حلفظ حقها �لثابت قبل �ملنذر �ليهم. وذلك �جمع مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
 اإعادة اإعالن بالن�ضر يف جريدتني ت�ضدر احداها بلغة اجنبية

�ىل �ملدعى عليه / مايا �شونيل جايا�شو�ل 
نعلمكم بان �ملدعي / خديجة �لع�شري �لع�شري - يف �لدعوى رقم 2019/3779 مدين جزئي 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  
1-تتبنى �ملدعية تقرير جلنة �مل�شوؤولية �لطبية وتقرير جلنة �لرت�خي�ض �ل�شادر من وز�رة �ل�شحة وفقا للقر�ر رقم )7( ل�شنة  

2018 و�لذي تبنا خطاأ �ملدعي عليهما. 
2- �لز�م  �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهما ب�شد�د مبلغ �لتعوي�ض وقدره )1019500( مليون وت�شعة ع�شر� �لف 
وخم�شمائة درهم �إمار�تي تعوي�ض �أدبي ومادي وك�شب فائت وعن ما حلق بج�شد �ملدعية من �أ�شر�ر وفائدة قانونية 9% من 

تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2020/6/3 وحتى متام �ل�شد�د. 
3- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

4- حتتفظ �ملدعية يف كافة حقوقها �لقانونية �لخرى ويف ��شتكمال م�شتند�ت �ل�شرر �ملادي ويف �لرد و�لتعقيب على ما يقدم 
من �ملدعية عليهما. 

لذ� يقت�شي ح�شورك �أمام حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لإبتد�ئية - �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لوىل �لقاعة رقم 153 
مبحكمة �ل�شارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية �شخ�شيا  �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
�ليها  �مل�شار  �ل�شاعة 8.30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور   ، �ملو�فق 2020/6/29  ، وذلك يوم �لإثنني  �مل�شتند�ت  كافة 

�أعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 402/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )5661035.16 

درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �لإعالن : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ض م ع - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
باديات   عبد�لرحمن  1- حفيظ  م   م  ذ  �ض   - �نرت�يزي�ض  هيلث كري  ر�ي��ز  �شن   -4  : �إعالنهم  �ملطلوب 
2-نيكيتا تريهان 3- جورج بوفاتور جون جون �لك�شندر - �شفته  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  حمل �لإقامة. مو�شوع �لإع��الن : قد 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )5661035.16 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
  2020/7/19 �مل��و�ف��ق   �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  12% من 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2019/0002742 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : 1- خمبز مور �ل�شارقة �لتوماتيكي - ذ م م 
2- ماجد عبد�هلل ح�شن �ملاجد ب�شخ�شه وب�شفته مدير خمبز نور �ل�شارقة �لتوماتيكي - ذ م م 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شركة �شيام  �لتجارية - �ض ذ م م 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها  �أعاله 
ومبا �ن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 94921 درهم 
بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2017/4/16 وحتى �ل�شد�د �لتام 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� 
�لإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  

ق�ضم التنفيذ 
اماين �ضالح ا�ضماعيل 
حمكمة ال�ضارقة / حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
 اعـــــــالن    

�نه يف يوم     �ملو�فق   /2020/06م 
 - �جلن�شية  بنغالدي�شي   - ميه  �هيد  حممد  �حل�شن  كامر  �ل�شيد/حممد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
للعبايات  �ل�شرقي  �ل�شاحل    / �لرخ�شة  يف  �شريك  وب�شفته   784199795308305 رق��م  �لهوية  بطاقة 
�لإقت�شادية - فرع دبا �حل�شن /  �لتنمية  و�ل�شيل - رخ�شة جتارية رقم )749349( �شادرة من د�ئرة 
�ل�شارقة ون�شاطه �لتجاري : تف�شيل وخياطة �ملالب�ض �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( بانه تنازل 
عن كامل ح�ش�شه يف / �ل�شاحل �ل�شرقي للعبايات و�ل�شيل و�لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�شيد/حمبوب عامل 
هريو مياه  - بنغالدي�شي �جلن�شية - يحمل بطاقة �لهوية رقم 784197747058598 لي�شبح ح�ش�ض 
�ملتنازل �ليه 100% يف �لرخ�شة وبقاء �ل�شيد/ عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �شالح �لطنيجي وكيل 
خدمات حملي يف �لرخ�شة. وللمتنازل �ليه مطلق �حلرية يف �لت�شرف يف ح�ش�شه �مل�شار �ليها �أعاله 
وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكه. وعمال لن�ض �ملادة )16( فقرة 3 من �لقانون �لحتادي 
رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق 
�لعرت��ض على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن  و�ل�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�ضن الحتادية البتدائية  

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة دبا احل�ضن البتدائية   

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 558/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لت�شامن يوؤدو� للمدعي مبلغ / 2.035.605 درهم 

و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �لإ�شتحقاق �حلا�شل يف 2015/11/21 بو�قع 9% �شنويا وحتى متام �ل�شد�د مع 
�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  �ل�شركة �لهولندية لالأ�شا�شات ومعاجلة�خلر�شانة ذ م م وميثلها �ل�شريك كمدير/ �شليم نور 
�خلوري  - �شفته بالق�شية : مدعي - وميثله : منى حممد فرج حممد �ملال - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- علي حممد ع�شاف - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لت�شامن يوؤدو� 
بو�قع   2015/11/21 يف  �حلا�شل  �لإ�شتحقاق  تاريخ  من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   2.035.605  / مبلغ  للمدعي 
9% �شنويا وحتى متام �ل�شد�د مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  
2020/6/28  �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

  اإعالن  بالن�ضر
 رقم 2018/2997   

�ملنذر : موؤ�ش�شة �رنكو للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : ويفا لتجارة �ملعد�ت و�لدو�ت �لريا�شية �ض ذ م م 

لذلك : 
فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها ب�شد�د مبلغ )114462 درهم( و�ملرت�شد بذمتها من �لقيمة 
�ليجارية مع قيمة �ل�شريبة 5% لغاية 2020/6/15 وما ي�شتجد بالإ�شافة �ىل فو�تري �ملاء 
و�لكهرباء و�لت�شالت و�ل�شر�ئب وذلك خالل موعد �ق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر 
�لقانونية �لتي حتفظ لها  �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  هذ� �لخطار و�ل �شت�شطر 
حقها ، و�ملطالبة باخالء �لعقار طبقا لن�ض �ملادة  )1/25( من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 

و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع �لدعوى �ملو�شوعية. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 947/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )42.145.37 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 

�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  �ل�شركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه  : 1- ملحمة �لعز للتجارة -  �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول  حمل �لإقامة 

مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها   �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
وقدره )42.145.37 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�شي عن  قاعة  8.30 �شباحا يف  �ل�شاعة  �ملو�فق  2020/7/7   �لثالثاء  يوم 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 290/2020/11 مدين جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )28.245 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام   
طالب �لإع��الن :  طوكيو مارين �ند نيت�شيدو فاير �ن�شور�ن�ض كومباين ليمتد )فرع دب��ي(  - 

�شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : ر�يه �شامل �شهيل عوي�شان �لعامري - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه  : 1- �شيف �لدين حممد هندي - �شفته بالق�شية : مدعي
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)28.245 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2020/7/2 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/1976  

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
�لتنفيذية  �لق�شية  يف  �لتنفيذ  قا�شي  ق��ر�ر  على  م   م  ذ  ح  م  �ض  ميتالز  تادك�ض  ل�شركة 
رقم 2019/1976 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 30.000 درهم عن طريق �شركة 
�لتاأمني  ، علما بان قيمة  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام 

20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/1978 

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة �لحتاد ل�شناعة �لق�شبان �حلديدية بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية 
��شا�شي 38.000 درهم عن  �لتنفيذية رقم 2019/1978 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر 
بان  ، علما  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  وذل��ك يف متام  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  �شركة  طريق 

قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2020/5 

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة مون�شتون �ن�شرتي - موؤ�ش�شة فردية ، بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية 
�لتنفيذية رقم 2020/5 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 14.850 درهم عن طريق 
قيمة  ب��ان  علما   ، �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  وذل��ك يف مت��ام  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  �شركة 

�لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/2034 

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة تريدكو�رتز  �ض م ح - ذ م م  ، بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية �لتنفيذية 
رقم 2019/2034 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 16.300 درهم عن طريق �شركة 
�لتاأمني  ، علما بان قيمة  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام 

20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2020/57 

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة جال�ض �أرمور �ض م ح - ذ م م بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية �لتنفيذية 
�شركة  طريق  عن  دره��م   2000 ��شا�شي  ب�شعر   2020/6/29 بتاريخ  تنفيذ   2020/57 رقم 
�لتاأمني  ، علما بان قيمة  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام 

20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/2041 

تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة ملكيتها 
�لتنفيذية  �لق�شية  �لتنفيذ يف  ق��ر�ر قا�شي  م ح  على  �نيجي - �ض  م��ودرن تيك  ل�شركة 
رقم 2019/2041 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 48.750 درهم عن طريق �شركة 
�لتاأمني  ، علما بان قيمة  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام 

20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�شركة �لإمار�ت 
عليه  ب��الإع��رت����ض  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 •• دبي - د.حممود علياء

�لفنان  مع  حو�رية  جل�شة  و�لعلوم  �لثقافة  ندوة  نظمت 
بالل  بح�شور  �لري�ض  عبد�لقادر  �لإم��ار�ت��ي  �لت�شكيلي 
�لبدور رئي�ض جمل�ض �لإد�رة وعلي عبيد �لهاملي نائب 
عبيد  و�شاحلة  �شلطان  وعائ�شة  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
و�لفنانة  مكي  جن��اة  ود.  �شقر  ب��ن  ز�ي��د  �أح��م��د  و�ل�شيخ 
�لفنانني  م��ن  ونخبة  �ل�شر  ت��اج  و�ل��ف��ن��ان  �ل��غ��امن  جن��وم 

و�ملهتمني.
�إد�رة  م��دي��ر  �ل���و�ح���د  ع��ب��د  خ��ل��ي��ل  �ل��ف��ن��ان  �حل�����و�ر  �أد�ر 
بالفنان  للثقافة معرفاً  دبي  هيئة  �لت�شكيلية يف  �لفنون 
على  وح�شل   ،1951 دبي  مو�ليد  من  باأنه  عبد�لقادر 
�شهادة بكالوريو�ض �شريعة وقانون من جامعة �لإمار�ت 

 ،)1982(
و�أقام �أكرث من 45 معر�شاً فردياً ، و�أوىل م�شاركاته يف 
معر�ض �لربيع يف �لكويت عام 1965، وقد نال �لفنان 
و�لتقديرية  و�لف�شية  �ل��ذه��ب��ي��ة  �جل��و�ئ��ز  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�ل��دول��ة �لتقديرية  �أب���رزه���ا ج��ائ��زة  �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دول��ي��ة 
يف  و�لر�شم  �لت�شوير  و�لآد�ب يف جمال  و�لفنون  للعلوم 

دورتها �لأوىل )2006(،
تدريجياً  تطورت  ثم  مبكر�ً  �لفنية  موهبته  ب��رزت  وق��د 
بعد عودته �ىل �لفن عقدي �لثمانينات و�لت�شعينات من 

�لقرن �ملا�شي.
 ويعّد عبد�لقادر �لري�ض من رو�د �حلركة �لت�شكيلية يف 
�لبيئة �ملحلية و�حل��رف �لعربي  �لإم��ار�ت حيث ي�شتلهم 

يف �أعماله �لفنية، وقد ��شتطاع �لفنان عبد �لقادر �لري�ض 
�ملبدعني  �لفنانني  بني  خا�شة  مكانة  لنف�شه  يوؤ�ش�ض  �أن 

�ملعا�شرين.
وقد حتدث �لفنان عن مر�حل تطور موهبته �لفنية وعن 
�لرموز �لوطنية �لتي �شاهمت يف تطوير هذه �ملوهبة بدء 
برعاية �ل�شيخ �شلطان بن حممد �لقا�شمي حاكم �ل�شارقة 
و�ل�شيخ  �شالمة  �ل�شيخة  ورع��اي��ة  و�مل��ب��دع��ني  للفنانني 
وت�شجيع  �لإم���ار�ت  �لفنية يف  للحركة  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 
�ملر  حممد  ومعايل  �لعوي�ض  عبد�لرحمن  معايل  ودع��م 
ومعايل �أنور قرقا�ض وغريهم من �لرموز �لوطنية �لتي 

دعمت و�شجعت �حلر�ك �لفني و�لثقايف يف �لدولة.
�لر�شم  ب��د�أ  عندما  حياته  من  ع��دة  حمطات  تناول  كما 
عن  عاما   12 مل��دة  وتوقفه  �لثانوية  �ملرحلة  يف  مبكر�ً 
يف  لي�شهم  وفر�شاته  �أل��و�ن��ه  ممتطياً  �ل��ع��ودة  ث��م  �لر�شم 
�ملتلقي. وعر�ض  �لفنية و�لإبد�عية لدى  �لذ�ئقة  تعزيز 

جمموعة من �لبوتريهات، 
تعك�ض  فنية  للر�شم، وجمموعة  �لعودة  بعد  ما  ولوحات 

تر�ث �لإمار�ت، 
و�أبو�ب،  طبيعية  ومناظر  �نطباعية،  فنية  وجمموعات 

ولوحات جتريدية وحروفيات.
كما روى �لفنان حكاية دبي على عربات مرتو دبي �لتي 

�أبدعها، 
�إىل لوحاته على �لطو�بع �لريدية، وجتربته يف  و�أ�شار 
مع  �لفني  �لعمل  ور�شة  �إىل  بالإ�شافة  باري�ض  معر�ض 

�لطالب يف باري�ض.

ت�شهم يف  م��ا  ق���در  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  �أن  �ل��ف��ن��ان  و�أك����د 
�متالك �لأفكار وتطوير �لإبد�ع �إل �أنها كثري�ً ما تعتر 
و�لقدر�ت  �مل��ل��ك��ات  تطوير  يف  ه��دم  وع��ام��ل  ع��رثة  حجر 

�لإبد�عية لدى �لفنان.
وز�رة  يف  فيها  عمل  �لتي  �ملرحلة  �أن  �إىل  �لفنان  و�أ���ش��ار 
يف  موهبته  تر�شيخ  يف  كبري  ح��د  �إىل  �شاهمت  �لثقافة 

�لر�شم �ملائي،
 من حيث �للون وقوته و�شر�حته يف �أحيان كثرية، لأن 
�للون يف �للوحة يعك�ض �حلالة �ملز�جية و�لنف�شية للفنان 

يف كثري من �حلالت.
وتن�����اول �لفن�����ان جتربته يف �أول عم�����ل نحتي يف ب�����د�يته 
�لفنية وذلك بت�شج������يع �ملحيط�����ني به وقد وظ�����ف ه����ذه 

�لقطع������ة �لفنية يف لوح�����ة يف بد�ية م�شي������رته �لفنية. 
�أعماله  ي�شم  فني  متحف  �إن�شاء  يتم  �أن  �لفنان  وتطلع 
�لت�شكيلية  للحركة  توثيقا  �لإم���ار�ت  فناين  من  وغ��ريه 

يف �لدولة.
عبد�لرحمن  دعم معايل  �أن  �لبدور  بالل  �لأ�شتاذ  و�أك��د 
�لعوي�ض يف مرحلة توليه وز�رة �لثقافة �شاهمت و�أ�ش�شت 
�لفنانني  �أعمال  �إهد�ء  �أن  �لت�شكيلي حتى  �لفن  لتطوير 
�لإمار�تيني لل�شخ�شيات و�لدول ذ�ت �لعالقة بالإمار�ت 

�أ�شبحت نهجاً معمول به بروتوكولياً.
و�أ�شار علي عبيد �لهاملي �إىل مرحلة �نقطاع �لفنان عن 
باأمور  �لن�شغال  ب�شبب  عاماً   12 قاربت  و�لتي  �لر�شم 

�حلياة �أو �أنه فقد �شغف �للون ووهجه.
كما نوهت د. جناة مكي عن �لفرتة �لتي ق�شاها �لفنان يف 

�ملر�شم �حلر يف �لكويت و�لتي �أثقلت جتربته و�أثرتها..
وت�شاءلت �لفنانة جنوم �لغامن هل �شتعود �ل�شخو�ض �إىل 

لوحات �لفنان عبد�لقادر �لري�ض كما كان يف بد�يته.
�لفنان  ����ش��ت��خ��د�م  �أن  �ل�����ش��ر ح�����ش��ن  ت���اج  �ل��ف��ن��ان  وذك����ر 
عبد�لقادر �لري�ض للمربع يف تكويناته وت�شكيالته �لفنية 

هو نوع من ملء �لفر�غ يف �للوحات �لتجريدية.

 حمطة فنية يف ندوة الثقافة والعلوم مع الفنان عبدالقادر الري�ص

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�ض جمل�ض �ل�شارقة 
لن  “�إك�شبوجر”  للت�شوير  �ل�شارقة  مهرجان  �أن  لالإعالم، 
يعقد للمرة �لأوىل منذ �نطالقه مبوعده �ل�شنوي، و�شيوؤجل 
�نطالق دورته �خلام�شة خالل �لفرتة 10-13 فر�ير من 
��شتجابة  �لقر�ر جاء  �أن هذ�  �إىل  2021، لفتاً  �ملقبل  �لعام 
فر�شها  �لتي  �لحرت�زية  و�لإج��ر�ء�ت  �ل�شتثنائية  للظروف 
�نت�شار فايرو�ض كورونا   �مل�شتجد )كوفيد – 19(، و�لقيود 

�لتي و�شعها على حركة �لطري�ن و�ل�شفر. 
وقال �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي: “)�إك�شبوجر( من�شة 

�أن  �لرئي�شي  وه��دف��ه  �ل��ع��امل،  م�����ش��وري  ك��ب��ار  لتجمع  عاملية 
يحقق �لتفاعل �حلي و�ملبا�شر بني خر�ت كبرية وم�شورين 
�لتجارب  لتبادل  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  خمتلف  م��ن  وجمهور  ه��و�ة 
�ل���ت���ي خ��ا���ش��وه��ا خ����الل رح���الت���ه���م وجولتهم  و�ل��ق�����ش�����ض 
�لفوتوغر�فية، لهذ� جاء قر�ر �لتاأجيل ومل نلجاأ �إىل �حللول 
�إذ  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  توفرها  �لتي  و�خل��ي��ار�ت  �لتقنية 
��شتثنائية  دورة  �ملهرجان  �ملقبل من  �ل��دورة  تكون  �أن  نتطلع 
تفا�شيل  و�جلمهور  للمتابعني  وتنقل  �مل�شتويات  كافة  على 
ووث���ائ���ق م�����ش��ورة ل��ك��رى �لأح������د�ث �ل��ت��ي ج���رت يف �لعامل 

خ�شو�شاً خالل �لعام 2020«. 

على  متغري�ت  م��ن  �ل��ع��امل  �شهده  م��ا  �أن  �لقا�شمي،  و�أو���ش��ح 
و�لقت�شادي،  و�لج��ت��م��اع��ي،  و�لبيئي،  �ل�شيا�شي،  �مل�شتوى 
كنوز�ً  �ليوم  يحملون  �لعامل  م�شوري  ب��اأن  ثقة  على  يجعلنا 
فوتوغر�فية، و�شيكون �ملهرجان �لدويل للت�شوير )�إك�شبوجر( 
هو �ملن�شة �لعاملية �لأوىل �لتي تفتح �أمامهم �لباب لي�شاركو� 
و�لفارقة  �مل��م��ي��زة  جت��ارب��ه��م  وحل��ظ��ات  ق�ش�شهم  �جل��م��ه��ور 
دورة  “�إن  وق��ال:   ،)19 �لتي فر�شها )كوفيد  �لأح��د�ث  بعد 
لعام مف�شلي مّر  ب�شرياً  �شتكون ملخ�شاً  �ملهرجان �جلديدة 

على �لب�شرية جمعاء«.
�ل�شارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  �أن  �إىل  �لقا�شمي  و�أ���ش��ار 
فايرو�ض  ملو�جهة  �ل��دول��ة  فر�شتها  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت  يلتزم 

�ملجتمع  �أب��ن��اء  �شالمة  �ن��ت�����ش��اره، وي�شع  م��ن  و�حل���د  ك��ورون��ا 
و�لأن�شطة  �جل��ه��ود  جممل  يف  �لأول���وي���ات  قائمة  ر�أ����ض  على 

و�لفعاليات �لتي ينظمها طو�ل �لعامل.
تنتهي  �أن  “ناأمل  ل��الإع��الم:  �ل�شارقة  جمل�ض  رئي�ض  وق���ال 
�لظروف �لتي فر�شها �نت�شار فايرو�ض كورونا  �مل�شتجد باأقرب 
وقت ممكن، وت�شتقبل �ل�شارقة كبار �مل�شورين و�خلر�ء من 
يف  و�لفني  �لثقايف  �حل��ر�ك  قيادة  لتو��شل  �لعامل  �أنحاء  كل 

�لدولة و�ملنطقة«.
�أن �ملهرجان �لدويل للت�شوير �لذي يقام يف مركز  ي�شار �إىل 
�لعامليني  �مل�����ش��وري��ن  ك��ب��ار  �أع���م���ال  �ل�����ش��ارق��ة، يجمع  �إك�����ش��ب��و 
�شل�شلة  �لدولية �شنوياً، ويعقد  �أرقى �جلو�ئز  �حلائزين على 

ور���ض وجل�شات حو�رية ول��ق��اء�ت مع خ��ر�ء وحم��رتيف �لفن 
�لفوتوغر�يف، كما ي�شت�شيف كرى �شركات ت�شنيع �لكامري�ت 
و�ملونتاج  و�لإ����ش���اءة  و�لطباعة  �لفنية  و�مل��ع��د�ت  و�ل��ع��د���ش��ات 

لتعر�ض �أحدث منتجاتها �أمام �جلمهور.

اأكد انعقاد املهرجان يف فرباير املقبل 2021

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يعلن تاأجيل »اإك�شبوجر« ويوؤكد: 
�شيكون ملخ�شًا ب�شريًا لعام مف�شلي مر على العامل

�صهد احلفل املقام بتنظيم من دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي يف املنطقة الثقافية يف ال�صعديات تفاعًا كبريًا بني اجلمهور واملو�صيقيني

بريكلي اأبوظبي ي�شت�شيف حفاًل مو�شيقيًا فريدًا ح�شره اجلمهور من �شياراتهم 
•• اأبوظبي-الفجر:

 نظمت د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي �أول حفل 
مو�شيقي �شمن �شل�شلة عرو�ض »متى؟ �لآن!« لبريكلي 
�أب���وظ���ب���ي ي����وم �لأح�����د �مل���ا����ش���ي، ����ش��ت��م��ت��ع ف��ي��ه ع�شاق 
�شيار�تهم  يف  �آم��ن��ون  وه��م  �لأحل���ان  باأجمل  �ملو�شيقى 
�ملنطقة  �أبوظبي يف  �خلا�شة حول مبنى مقر بريكلي 

�لثقافية يف �ل�شعديات. 
يف  �جلماعية  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات  لتاأجيل  ون��ظ��ر�ً 
يعي�شها  �لتي  �ل�شحية  �لأزم���ة  ب�شبب  حالياً  �لإم���ارة 
�لعامل، �شاهد �شيوف خمتارون �لعر�ض �ملو�شيقي من 
�شمن  خم�ش�شة  م�شاحة  يف  ركنوها  �لتي  �شيار�تهم 

�ل�شاحة �لأمامية من �ملركز. 
ول�شمان �شالمة جميع �مل�شاركني يف �حلفل، �قت�شرت 
�مل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى 15 ���ش��ي��ارة ف��ق��ط ���ش��م��ت ك��ل م��ن��ه��ا 3 
�أ�شخا�ض من �أ�شرة و�حدة، كما �لتزم جميع �ملو�شيقيني 

و�أفر�د �لأمن و�ملوظفني بقو�عد �لتباعد �لجتماعي.
�أحيا �حلفل كل من �ملطربة وكاتبة �لأغ��اين �ملر�شحة 

جل��ائ��زة �جل���ر�م���ي م��ي�����ش��اء ق��رع��ة يف �ل��غ��ن��اء، ويعُرب 
���ش��م��ري�ت ع��ل��ى �ل���ك���م���ان، وخ�����و�ن دي��ي��ج��و د�������ض على 
وبرهيت  �لطبلة،  على  م��وث��ور�ج��ا  و�أن��ت��وين  �جل��ي��ت��ار، 

كاد�م على �لأورغ. 
�ل��ن�����ش��ي��د �لوطني  ب���ع���زف  �مل��و���ش��ي��ق��ي  �خ��ت��ت��م �حل���ف���ل 
�أبو�ق  با�شتخد�م  �لإمار�تي �لذي �شارك فيه �جلمهور 

�شيار�تهم. 
 �شكل �فتتاح بريكلي �أبوظبي يف وقت �شابق من �لعام 
 – و�ل�شياحة  �لثقافة  ل��د�ئ��رة  ر�ئ��ع��اً  �إجن����از�ً  �حل���ايل 
�أبوظبي وخطوة هامة يف �إطار م�شاعيها لبناء وتطوير 

منظومة ثقافية مزدهرة يف �إمارة �أبوظبي. 
تعديل  �لعاملية  �ل�شحية  �لأزم���ة  فر�ش����ت  �أن  وبع������د 
�لعام،  ل��ه��ذ�  �ملو�شيقية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �خل��ط��ط  جميع 
�ّت���خ���ذت د�ئ�����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة �أ���ش��ال��ي��ب و�شبل 
�لتي يحت�شنها بريكلي  �ملو�هب  و�إب��ر�ز  جديدة لدعم 
ع��رو���ض مو�شيقية  ت��ق��دمي  �أب��وظ��ب��ي و�ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
فيها من مو�شيقيني  �مل�شاركني  �شالمة جميع  ت�شمن 

وموظفني وجمهور. 
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فريدة يف )ولد اإمبابة( من ال�صخ�صيات النادر تقدميها على ال�صا�صة

ي�شرا امل�شعودي: )عمر خري�شتو( 
من اأف�شل الأعمال التي �شاركت بها

عنه؟ فماذ�  �إمبابة(،  )ولد  م�شل�شل  يف  • �شاركت 
- د�رت �لأح��د�ث يف �إطار كوميدي �جتماعي عن �أم تلد 15 

�بنا، 
�مل�شل�شل  �لإرث،  على  �شر�عهم  يبد�أ  �شبابا  ي�شريون  عندما 
نادر  �أبو �شريع،  �ل�شغري، م�شطفى  بطولة �شمري غامن، �شعد 

�أبو �لليف، 
فريدة �شيف �لن�شر، عبد�هلل م�شرف، �إ�شماعيل فرغلي، �شم�ض، 
�إميان �ل�شيد، وغريهم، من تاأليف �أمين بكري، و�إخر�ج ممدوح 

زكي.
فيه؟ للم�شاركة  جذبك  �لذي  • ما 

- فريق �لعمل من �ملمثلني، ق�شته �لجتماعية �لهادفة، �ملو�قف 
�لكوميدية، �لإثارة و�لت�شويق و�لأحد�ث �ملت�شارعة �لتي جتعل 

�مل�شاهد مت�شوقا للمتابعة.
�شخ�شيتك؟ • ما 

�أ�شرة غنية، غريبة يف ت�شرفاتها،  - ج�شدت دور )فريدة( من 
حتب �لب�شاطة وعمل �خلري، ترتبط بق�شة حب مع �شاب ول 

تلتفت �إىل �لفروق �ملادية بينهما.
فيها؟ جذبك  �لذي  • ما 

�أنها  �إنها من �ل�شخ�شيات �لنادر تقدميها على �ل�شا�شة، كما   -
�ملرة �لأوىل �لتي �أوؤدي هذ� �لنوع من �ل�شخ�شيات، و�حلمد هلل 

�أحبها �جلمهور و�مل�شل�شل حقق جناحا.
• هل م�شل�شل )�لقاهرة 
ك�����اب�����ول(   –
ي�����ن�����ت�����م�����ي 
ل  عما لالأ

�ل�شيا�شية؟
�مل�شل�شل   -
من  ي�����ت�����ن�����اول 
خ������������الل ث������الث 
ق�ش�ض مثرية عن 
�ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك 
�لعربية  �مل���ن���ط���ق���ة  ����ش���د 
خ�شو�شا  �لأخ�����رية  �ل���ف���رتة  يف 
كمال،  عبد�لرحيم  تاأليف  من  م�شر، 
�إخر�ج ح�شام علي، ي�شارك فيه عدد كبري من 
�ملمثلني، منهم، خالد �ل�شاوي، طارق لطفي، فتحي 

عبد�لوهاب، نبيل �حللفاوي، �شريين، وحنان مطاوع.
من  �ل��ث��اين  ب��اجل��زء  يتعلق  ف��ي��م��ا  ج��دي��د  م��ن  • ه��ل 

م�شل�شل )�لأن�شة فرح(؟
�أخ��ري� دوري فيه بعدما حقق �جل��زء �لأول  - �شورت 
�لعربية  �لف�شائيات  �إح��دى  على  عر�ض  �ل��ذي  منه، 

�ل�شهرية، جناحا جماهرييا مميز�.
يعر�ض؟ • متى 

جائحة  ب�شبب  عر�شه،  وق��ت  حت��دي��د  �لآن  حتى  يتم  مل   -
فريو�ض كورونا.

�أخرى؟ �أجز�ء  توجد  • هل 
22 حلقة،  �أج��ز�ء، كل جزء  �أربعة  يتكون من  �مل�شل�شل   -
�لفرتة  خ��الل  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  �جل��ز�أي��ن  ت�شوير  �شيبد�أ 

�ملقبلة.

ق�شته؟ • ما 
 jane the virgin ق�شته ماأخوذة من �مل�شل�شل �لأمريكي -
حممد  �ل��ي��زي��د،  �أب��و  �أ���ش��م��اء  يو�شف،  ر�ن��ي��ا  بطولته  يف  ي�شارك 
تاأليف  ك��ي��الين، هبة عبد�لعزيز، ه��دى جم��د، وغ��ريه��م، م��ن 

حممود عزت وعمرو مدحت.
�شنرت(؟ )بيوتي  م�شل�شل  يف  جتربتك  عن  • ماذ� 

- جتربة جميلة،
�أح��د�ث �لعمل ح��ول مركز جتميل ي�شم جمموعة من   ت��دور 
�لأطباء �ملتخ�ش�شني يف جر�حة �لتجميل، تن�شاأ بينهم �شر�عات 
نتيجة �حلب و�لغرية باإطار ليت كوميدي يف حلقات مت�شلة 

منف�شلة.
دورك؟ • ما 

- رمبا للمرة �لأوىل �أقدم دور� كوميديا، �أظهر يف دور تون�شية 
�ل�شتقبال  ق�شم  يف  تعمل  ك��ث��ري�،  �مل���ال  تع�شق  �أم��ي��ن��ة  ت��دع��ى 

بامل�شت�شفى،
�لوحيد  هدفها  ك��وم��ي��دي،  ب�شكل  �ملر�شى  ب��ني  �مل�شاكل  تثري   
�لنظر  بغ�ض  �أي جن�شية  برجل غني من  �لرت��ب��اط  يف �حلياة 
عن عمره، كما تتعلق بطبيب �شاب يرتكها بعدما يكت�شف �إنها 

�إن�شانة مادية وجمنونة وتثري �مل�شاكل.
�لبطولة؟ يف  ي�شارك  • من 

- ي�شم �لعديد من ممثلي �لدر�ما �لعرب من كل �جلن�شيات، 
منهم، في�شل �لعمر، ميال �لزهر�ين، نرمني حم�شن، �ملذيعة 
رنا �ل�شافعي، هبة ح�شن، حمادة بركات، منة بدر تي�شري، �شامية 

�لطر�بل�شي، �شارة نخلة، من �خر�ج تامر ب�شيوين.
�لتون�شية؟ �لدر�ما  يف  جديدك  • ما 

�لتون�شي   )27( بعنو�ن  م�شل�شل  و�أح��دث��ه��ا  م�شاكاتي  �آخ��ر   -
ل�شالح �إحدى �لقنو�ت �لتون�شية،

كتيبة  رق���م  ه��و  �مل�شل�شل  ع��ن��و�ن  �أن  �ل��ك��ث��ريون  يعلم  ل  وق���د   
ع�شكرية باجلي�ض �لتون�شي نفذت �لعديد من �لعمليات �لنوعية 

يف مو�جهة �لإرهاب وعمليات �لتهريب يف تون�ض، 
�شلطان،  بن  قمر  عمر،  بن  روؤوف  �لتو�تي،  كمال  بطولة  من 
وحو�ر  و�شيناريو  ق�شة  وغ��ريه��م،  ر�شتم،  ه�شام  بلحاج،  كوثر 

و�إخر�ج ي�شري بو ع�شيدة.
يف  در�م��ي��ة  �أع��م��ال  ث��الث��ة  يف  ���ش��رف  ك�شيفة  �شاركت  مل���اذ�   •

رم�شان قبل �ملا�شي؟
- رغم �أن �لأمر كان �شدفة، لكنني �شعدت بذلك، فقد �أ�شاف 
�ملمثلني  تعاملت مع عدد من  �أك��ر،  �ك�شبني خرة  يل كثري�، 

�لذين مل ي�شبق يل �لتعامل معهم.
قلبك؟ �إىل  �أعمالك  �أقرب  • ما 

- �أحبها كلها،
�أف�شل  م��ن  يعد  �ل���ذي  خري�شتو(،  )ع��م��ر  فيلم  مقدمتها  يف   
�لأعمال �لتي �شاركت بها، كانت ر�شالته و��شحة ومهمة، �عتره 

من �أ�شعب �أدو�ري،
�شبه �شامت،  و�أد�ء  �شاركت ك�شيفة �شرف لدقائق معدودة  �إذ   
�أتكلم،  �أن  لكني متكنت من تو�شيل ر�شالته �إىل �جلمهور دون 

�أي�شا هناك م�شل�شل )عالمة ��شتفهام(،
 �لذي عر�ض يف �شهر رم�شان قبل �ملا�شي، من بطولة حممد 
رج���ب وي��ع��د �آخ���ر �أع��م��ال �ل��ف��ن��ان �ل��ر�ح��ل هيثم �أح��م��د زكي، 

خ�شو�شا �أن م�شاحة دوري كانت مميزة وموؤثرة ب�شكل كبري.

حممد املجذوب يح�شد 
جناح )ما�شي اأ�شود(

�جلديدة،  �ملُنفردة  باأغنيته  كبري�  جناحا  �ملجذوب،  حمّمد  �لفنان  يح�شد 
 Universal( شركة� �إن��ت��اج  م��ن  �أ���ش��ود(  )م��ا���ش��ي  ع��ن��و�ن  �ل��ت��ي حتمل 

.)Music MENA
�لأغنية تنتمي �إىل لون )�لبوب( من حيث �لنمط �ملو�شيقّي مع خلطة من 
�ل�شجن، وهي من كلمات حمّمد حيدر و�أحلان وتوزيع ح�شام �ل�شعبي. ومّت 
يف  ترحيني  �شريف  �للبنايّن  �ملُخرج  ب���اإد�رة  �لأغنية  كليب  فيديو  ت�شوير 
�أملانيا، �لذي �ختار �لعا�شمة برلني يف ظّل �لظروف �ل�شعبة �لتي فر�شها 

فريو�ض كورونا.
�لأجو�ء  ك��ّل  رغ��م  �لعمل  ه��ذ�  باإ�شد�ر  �شعادته  عن  �ملجذوب  �لفنان  وع��ّر 
�ملُحيطة، وقال: )مل يكن من �ل�شهل �أبد�ً �لت�شوير و�شط �لظروف �لر�هنة 
هناك  كان  لكن  كورونا،  فريو�ض  ب�شبب  عاملياً  �ملفرو�شة  �لعاّمة  و�لتعبئة 
�أّنني �أحببت جد�ً فكرة  �شغف كبري لأن ُيب�شر هذ� �لعمل �لنور، خ�شو�شاً 
�لكليب �لتي تعك�ض �ل�شر�ع بني �ملا�شي و�ملُ�شتقبل لتبقى �حلقيقة �لوحيدة 

�للحظة �لآنّية �لتي ترجمها �ملُخرج برومان�شّية.
قريبة  �أج��و�ء  �شمن  حبيبني  بني  �لعالقة  باخت�شار  ينقل  �لكليب  وتابع: 
جد�ً من �لو�قع وم�شهدّية ب�شيطة وُمتكاملة تعك�ض يف �لوقت نف�شه كلمات 

�لأغنية(.
�إن�شان  )ك��ّل  ترحيني:  �شريف  �ملُخرج  فقال  �ملُ�شّور،  �لكليب  فكرة  عن  �أّم��ا 
له ما�ض، فهناك من لديهم ما�ٍض �أ�شود ويبقى كذلك �إىل �لأبد، و�آخرون 
ي�شعون لت�شحيح �أخطائهم مع �لوقت وغريهم من يتمّتع مبا�شي �شّفاف. 
وعك�شت  �ملُجتمع،  يف  م��وج��ودة  حالة  �شّخ�شت  �ملُ�����ش��ّورة،  �لأغ��ن��ي��ة  ه��ذه  يف 
هذه  تفا�شيل  يف  غ�شت  لكّني  لكثريين،  ُم�شابهة  تهما  ق�شّ حبيبني  حياة 
�حل�شنة  �شفاتها  فر�أينا  خُمتلف،  منظور  من  و�شّورتها  �أك��رث  �ل�شخ�شّية 

و�ل�شّيئة معاً(.

نادين ن�شيب جنيم وتيم ح�شن معًا من جديد

دانتيل الأول
عبد  �شريين  �أن��ه��ت  �أ���ش��اب��ي��ع،  قبل 
�لنور ت�شوير �آخر م�شاهدها �شمن 
�جلديد  �لدر�مي  م�شل�شلها  �أح��د�ث 
"د�نتيل" �لذي كان من �ملقرر عر�شه 
وتاأّجل  �مل��ا���ش��ي،  �لرم�شاين  �ملو�شم  يف 
لظروف فريو�ض كورونا وتوقف �لت�شوير 

وقتها.

قنوات اأم تي يف
�شهر  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ت�شوير  بعد 
ون�شف بعد رم�شان، �أنهى فريق 
�لآخر"  "من  م�����ش��ل�����ش��ل  ع���م���ل 
�مل�شل�شل  م�������ش���اه���د  ت�������ش���وي���ر 
معت�شم  �حتفل  حيث  كاملة، 
و�شينتيا  حايك  وريتا  �لنهار 
�شموئيل وباقي فريق عمل 

�مل�شل�شل باإنهاء �لت�شوير قبل �أيام، ومن �ملقرر �أن تبد�أ به  �شا�شة 
ART مو�شمها �لدر�مي �جلديد  �ل�اأم تي يف وتلفزيون دبي و 

خلريف 2020.

 تيم ونادين جمددَا
"2020"  لنادين  م�شل�شل  عمل  فريق  �أي�شاً  �أنهى  ذل��ك،  �إىل 
قبل  �لعمل  م�شاهد  �آخ���ر  ت�شوير  خ��ويل  وق�شي  جنيم  ن�شيب 
�شاعات، حيث �حتفل ق�شي خويل وماريتا �حلالين بت�شوير �آخر 
م�شهد يجمعهما قبل �شاعات، ون�شر ق�شي فيديو خا�شاً من د�خل 
موقع �لت�شوير ليعلن جلمهوره �إنهاء �لت�شوير متهيد�ً لعر�شه 
"�لهيبة،  م�شل�شل  فريق  �شي.وكذلك  بي  �ل�اأم  �شا�شة  عر  قريباً 
 " "�لهيبة �لرد  �ملو�شم �لر�بع"  لتيم ح�شن �لذي يحمل عنو�ن 
بو�لدته  يجمعه  در�م��ي  مب�شهد  �أي��ام  قبل  ت�شويره  �أنهى  �ل��ذي 
�شمن �لأحد�ث وجت�ّشده منى و��شف، لتبد�أ �شا�شة �ل�اأم بي �شي 
برتتيب خريطتها �لدر�مية �ملقبلة خالل �ل�شاعات �لقليلة، مع 
�لإعالن عن مو�شم در�مي جديد بنجوم يخو�شون �ملناف�شة معاً 

لأول مرة بعيد�ً عن رم�شان.

بعدما �صاركت ك�صيفة �صرف يف ثاثة م�صل�صات عر�صت يف رم�صان 2019، عر�س 
املا�صي  رم�صان  دراما  التون�صي يف  امل�صري، و)27(  اإمبابة(  م�صل�صلي )ولد  لها 

.2020
عن اأعمالها الأخرية، م�صمون �صخ�صياتها، الأعمال الأقرب اإىل قلبها، كان 

مع املمثلة التون�صية ي�صرا امل�صعودي، هذا احلوار.

الدراما  �صّناع  من  كبري  عدد  اأنهى  حيث  قليلة،  اأيام  بعد  �صيبداأ  اللبنانية  الدراما  يف  اجلديد  الدرامي  ال�صباق  اأن  يبدو 
اأزمة فريو�س كورونا يف العامل، فيما ت�صتعد  اأعمالهم التي خرجت من ال�صباق الرم�صاين املا�صي فور  اللبنانية ت�صوير 
معًا  الأوىل  للمرة  اللبنانية  الدراما  جنوم  يجمع  قوي  درامي  مو�صم  يف  جنومها  ل�صتقبال  الف�صائية  القنوات  �صا�صات 

خارج املو�صم الرم�صاين.
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خلطات منزلية لتلميع الك�ش�شوارات 
�ء تر�كم �لأو�شاخ  مع مرور �لوقت، قد تفقد �لك�ش�شو�ر�ت بريَقها من جرَّ
�ملو�د  �و  و�مل���اء  للرطوبة  تعّر�شها  �أو  تنظيفها،  و�إه��م��ال  عليها،  و�ل��غ��ب��ار 

�لكيميائّية، �أو حفظ �أنو�ع خمتلفة من ، �لك�ش�شو�ر�ت مًعا.

كيف نحمي الك�ص�صوارات من ال�صداأ؟
�لأ�شابع،  من  خلعها  �ملُ�شتح�شن  من  �ل�شد�أ،  من  �لك�ش�شو�ر�ت  • حلماية 
من  طبقة  و�شع  �ل�شروري  وم��ن  �ل�شتحمام.  عند  �لرقبة  �أو  �لأي���دي،  �أو 
بحيث  �لإك�ش�شو�ر�ت،  من  �لد�خلية  �جلهة  على  �ل�شّفاف  �لأظ��اف��ر  ط��الء 
يعمل كطبقة عازلة �شّد �لتعّرق، كما �رتد�ء �لك�ش�شو�ر�ت بعد �لفر�غ من 
�لكيميائّية.  للمو�د  تعر�شها  لتجّنب  �لعطور  �أو  �لتجميل  م�شاحيق  و�شع 
من جهٍة ثانيٍة، حُتفظ �لك�ش�شو�ر�ت يف �شناديَق حمكمة �لإغالق لتجّنب 
�أو حّبات من  "�ل�شيليكا جيل"،  �أكيا�ض  تعر�شها للهو�ء، كما ين�شح بو�شِع 
�ك�ش�شو�ر�ت  و�شع  جتّنب  مع  �لرطوبة،  لمت�شا�ض  �ل�شناديق  د�خل  �لأرز 

من خامات خمتلفة، مع بع�شها �لبع�ض، د�خل �ل�شندوق.
و�لغبار  �لأو���ش��اخ  تر�كم  لتجّنب  دوري،  ب�شكل  �لك�ش�شو�ر�ت،  ف  ُتنظَّ  •
�مل�شنوعة  �لك�ش�شو�ر�ت  تلميع  يف  �مللح  ي�شتخدم  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف  عليها. 

من �لقما�ض، مع تنظيفه بفر�شاة �لأ�شنان.

 خلطات فعالة يف تنظيف الك�ص�صوارات
و�لذهب،  ة  �لف�شَّ �لإك�����ش�����ش��و�ر�ت  تنظيف  يف  ��ال  ف��عَّ �لأ���ش��ن��ان  معجون   •
�لإك�ش�شو�ر،  فرك  مع  ناعمة،  �أ�شنان  فر�شاة  على  ي�شتخدم  وهو  وتلميعها. 
ف  وُيجفَّ ب��امل��اء،  �لك�ش�شو�ر  ُيغ�شل   ، ث��مَّ  . ي��ج��فَّ حتَّى  عليه  �ملعجون  وت��رك 

بقطعة من �ل�شوف.
�إناء، مع �ملاء �لد�فئ، فتنقع �لإك�ش�شو�ر�ت فيه  • ُي�شاف �شائل �جللي �إىل 

لليلة كاملة، ثمَّ تغ�شل وجُتّفف.
مع  ناعمة،  �أ�شنان  ذ�ت  فر�شاة  على  ع�شريه  يو�شع  ثمَّ  �لب�شل،  • ُيع�شر 

دعك �لإك�ش�شو�ر جّيًد�، ثم غ�شله باملاء وجتفيفه.
�أناء يحتوي على كّم قليل  • ُت�شاف ملعقة من بيكربونات �ل�شوديوم �إىل 
لدقائق،  �لإك�ش�شو�ر  ُينقع  ث��ّم،  �إل��ي��ه.  �مللح  من  �لقليل  في�شاف  �مل��اء،  من 

وُيفرك بعد ذلك بفر�شاة �أ�شنان، ثمَّ ُيغ�شل، وُيجّفف.
• ُي�شّب �ملاء �ملغلّي يف قدر؛ ُتفرك �لإك�ش�شو�ر�ت بفر�شاة �لأ�شنان �ملغم�شة 

مباء بارد، ثّم ت�شطف �لإك�ش�شو�ر�ت مباء مغلي، مع جتفيفها.
ة  �لف�شَّ �لإك�ش�شو�ر�ت  تنظيف  يف  �لليمون  وع�شري  �ملاء  مزيج  • ُي�شتخدم 
و�لنحا�ض، من خالل و�شع هذه �لأخرية يف قدر مملوءة مباء �شاخن، مع 
بقطعة  �لك�ش�شو�ر�ت  ُتفرك   ، ثمَّ �إليها.  �حلام�ض  �لليمون  ع�شري  �إ�شافة 

من �ل�شمو�ه.
�لك�ش�شو�ر�ت  دعك  مع  �لبنزين،  من  بقليل  �ل�شفنج  من  قطعة  ُتبّلل   •

بها، حّتى تلمع.
�شلق  مباء  منقوعة  �لقما�ض،  من  بقطعة  ة،  �لف�شّ �لك�ش�شو�ر�ت  • تدعك 

�لبطاطا.

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
�لوز �لبي�ض �لمريكي

اآلة  على  ال�صفحات  اإحثثدى  يف  �صورة  ت�صغري  مت   •
ت�صغري  مت  ثم  الأ�صلي  حجمها  من   60% اإىل  ت�صوير 
ال�صورة الناجتة بن�صبة 20 % فما هي ن�صبة الت�صغري 

النهائية من حجم ال�صورة الأ�صلي ؟
48%

الكيميائي؟ امل�صطلح  يف  امل�صتخدمة  الذرة  كلمة  ا�صل  • ما 
يوناين وتعني �لغري قابل للق�شمة

؟ ال�صم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�صيد�س  �صيارة  ا�صم  كان  • ماذا 
جيلينيك

�أبد�ً. يبدو  فال  �ل�شم�ض  خلف  �لقمر  نور  يحتجب  �أن  يعني  �لقمر  خ�شوف  �أن  تعلم  • هل 
�جلذر  عمليات  �إيجاد  ور�ء  و�أنه  بالريا�شيات  بعلومه  ��شتهر  �خلو�رزمي  �لإ�شالمي  �لعامل  �أن  تعلم  • هل 

ويعطي �ملعادلت �لريا�شية �لأخرى و�أنه هو مبتكر علم �جلر. 
هو  �لفل�شفية  �لكتب  من  وغريهما  و�لفلك  و�لطب  �لكيمياء  كتب  له  ترجمت  من  �أول  �أن  تعلم  هل   •
�أبي �شفيان �لأمري �لأم��وي �لذي زهد باخلالفة حبا بالعلم و�ن�شرف يوؤلف  خالد بن يزيد بن معاوية بن 

ويرتجم كتب �لكيمياء و�لعلوم �ملختلفة.
بن  �حل�شن  و��شمه  �لدين  بقوم  �مللقب  �مللك  نظام  هو  �لإ�شالم  يف  �ملد�ر�ض  بنى  من  �أول  �أن  تعلم  هل   •
�لعلم فبنى  �مل��د�ر���ض لطالب  بنى  م��ن  �أول  وه��و  �أت��اب��ك.  ب���  م��ن لقب  �أول  وه��و  �لعبا�ض  ب��ن  ��شحق  ب��ن  علي 
نظامية بغد�د، ونظامية ني�شابور، ونظامية طو�ض ونظامية �أ�شبهان. وكان �أول من ويل �لتدري�ض يف �ملدر�شة 

�لنظامية ببغد�د �أبو ��شحاق �ل�شري�زي �شيخ �ل�شافعية � يف وقته. 
.1898 عام  يف  ماري  �لبولونية  وزوجته  بياركوري  �لفرن�شي  �لفيزيائي  �إكت�شفه  �لر�ديوم  �أن  تعلم  • هل 

�لرت  �لفيزيائي  �جلن�شية  و�لمريكي  �لأ�شل  �لأمل��اين  �لعامل  �إكت�شفها  �لن�شبية  نظرية  �أن  تعلم  هل   •
�آني�شتاين �لذي ن�شر هذه �لنظرية يف �لعام 1905 م.

.1939 �لعام  يف  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  يف  كان  مرة  لأول  �لر�د�ر  ��شتخد�م  �أن  تعلم  • هل 

احلرية
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ال�صوفان
من  �ل���������ش����وف����ان  �إن 
�لأ�شا�شية  �ل��وج��ب��ات 
�أي نظام تخ�شي�ض  يف 
�شعر�ته  لأن  وذل����ك 
قليلة،  �حل�������ر�ري�������ة 
م�شرًي� �إىل �أن �لكوب 
يحتوي  منه  �ل��و�ح��د 
�شعًر�   130 ع���ل���ى 

حر�رًيا.
كما �أنه غني بالألياف 

�لغذ�ئية و�لروتينات مع ن�شبة قليلة من �لدهون.
خماطر  وتقليل  �ل��دم  �شكر  م�شتوى  تنظيم  على  �ي�شا  �ل�شوفان  وي�شاعد 
�ل�شار  �ل��ك��ول��ي�����ش��رتول  م��ن  �لتخّل�ض  ع��ل��ى  ي�شاعد  ك��م��ا  �ل�����ش��ك��ري  م��ر���ض 

باجل�شم. 
ويعد �ل�شوفان خالًيا من �جللوتني ولذلك فهو �آمن ملن يعانون ح�شا�شية 

�جللوتني.
و�أثبتت بع�ض �لدر��شات �أن �ل�شوفان يحتوي على مو�د حتمي من �ل�شرطان 
وخا�شة �شرطان �لثدي كما يحتوي على م�شاد�ت لالأك�شدة حتمى �لقلب 

من �ملو�د �ل�شارة �مل�شببة لالأمر��ض، كما يقوي �ملناعة.
وميكن تناول �ل�شوفان مع حليب خايل �لد�شم �أو حليب �ل�شويا كما ميكن 

��شتخد�مه يف عمل �ملخبوز�ت �أو مع �خل�شرو�ت. 

كان �حد �مللوك ظاملا �إىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبري�ً �و �شغري�ً من بط�شه وكان له مقوله د�ئماً يرددها 
�ن �فر�د �شعبه ما هم �ل كالباً لديه فثار �حد �شباب �ململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�شرخ يف �لنا�ض يحفزهم 
على �لتخل�ض من هذ� �لكابو�ض ومن �لظلم و�لطغيان ويقول لهم �نهم لو عا�شو� حتت حكم هذ� �مللك فلن يكون 
خلفهم جياًل �آخر لأن �مللك �شيبيد �ل�شعب كله من �جلوع و�لعط�ض و�ملر�ض.. ثار �ل�شعب �شد �مللك ثورة عارمة 
لكن �مللك بقو�ده ��شتطاعو� �ن يخر�شو� �لنا�ض ويهددوهم باحلديد و�لنار و�أر�شل �مللك قو�ده للبحث عن �ل�شاب 
�لذي حر�شهم لكن عابد كان قد هرب حتت �حلاح �مه �إىل خارج �ململكة فهام على وجهه يف �ل�شحر�ء حتى كاد 
يهلك ولول �ن �حد �لقو�فل حلقته ما كان بقي له يوماً �آخر، ترك رئي�ض �لقافلة عابد حتت �يدي �بنته �لكبرية 
لتعتني به فقامت على عالجه حتى ��شرتد عافيته و�كمل معهم رحلتهم.. وعندما �شاأله رئي�ض �لقافله عن وجهته 
قال له �ين ل �جته �إىل �ية مكان بل كنت فار�ً من ظلم �مللك، ز�د ترحيب رئي�ض �لقافلة بعابد و��شت�شافه حتى 
و�شل �إىل �خته وهناك ز�د �كر�م �لرجل لعابد ثم عر�ض عليه �ن يتزوج �بنته ويعي�ض بني �هل قبيلته فو�فق عابد 
على �لفور ملا �ح�ض به من قبول جتاه �لفتاه.. ولكن �شعادته مل ت�شتمر كثري�ً فهناك كان �حد �شباب �لقبيلة يكيد 
له وقد �متالأ قلبه كرها ب�شبب زو�ج عابد من �بنة رئي�ض �لقبيلة وقد كان �ل�شاب يريدها لنف�شه لذلك ��شتدرك 
وبارزه  فنزل  و�خل��وف  باجلنب  �ت�شف  و�ل  ذلك  يرف�ض  �ن  عابد  ي�شتطيع  فلم  بينهما  مبارزة  �إىل  عابد  �ل�شاب 
و��شتطاع �ن يقتله فز�د مقد�ره يف �لقبيلة و�أ�شبح له مكانة عظيمة فعا�ض �شنو�ت رزق فيها باأولد حني ��شتطاع 
باأهل  �مللك ما ز�ل يفتك  �ن  �لتى تثبت  باأخبارهم  �إىل مدينة عابد ويعود  �ن يذهب بتجاره  �لقبيلة  �ف��ر�د  �حد 
مدينته، �ح�ض عابد بقب�شة يف قلبه و�أ�شر �ن يعود �إىل �ململكة لريى �مه ويعود بها ولكن زوجته خافت عليه فقال 
لها �ن �شاء ربي يل �لعودة فلن �أتاأخر و�ن مل ي�شاأ فاأذكري حكايتي لأولدي. ودع عابد زوجته و�جته �إىل مدينته 
من فوره فو�شلها ليل �ليوم �لثالث فت�شلل �إىل بيت �مه ودق بابها ففتحته و�لرعب ميالأ قلبها وعندما �شاهدته 
مل ت�شدق عيناها لكنها ر�حت يف بكاء �شديد وهى تتمتم �نها كانت حت�ض بعودته و�نها �شرت�ه قبل موتها.. ��شفق 
عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�شرخ وهى تقول �نه ل مير يوماً دون �ن يعر هذ� �ملكان جنود �مللك 
��شياءها  عليه مللمت  تاأتي معه وخوفاً  �ملكان حتى  �نه لن يرتك  �ن يعود حيثما كان فقال  ت�شتحلفه باهلل  و�نها 
�لب�شيطة وركبت معه جو�ده وخرجا من �ملدينة حتت �شتار �لليل يحفظهما �لذي ل يغفل ول ينام، وو�شل بها 

�شاملة �إىل حيث توجد زوجته و�أولده لتعي�ض معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية و�لكر�مة.  

ت��ت��ع��اط��ى ف��ئ��ة ك���ب���رية م���ن �ل��ن�����ش��اء �لأدوي������ة 
وهي  �لعظام،  ه�شا�شة  ملكافحة  �ملخ�ش�شة 
�أدوية من فئات خمتلفة. لكن هل توؤمن 
�أي�شاً  للرئتني  �حل��م��اي��ة  �لأدوي����ة  ه��ذه 

خ�شو�شاً يف زمن �لكورونا؟
ُت�شتخدم  �ل��ت��ي  �لأدوي����ة  ه��ن��اك فئة م��ن 
�أن  �أي�شاً  ميكنها  �لعظام  ه�شا�شة  �شد 
حتمي �شد خطر �لإ�شابة باللتهاب 
�ل����رئ����وي. وه�����ذه ط��ري��ق��ة مثرية 
لالهتمام يف هذه �لأوقات �لتي 
ينت�شر فيها فريو�ض كورونا.

ه�����ن�����اك ع�������دة ف�����ئ�����ات من 
عالج  يف  �لفّعالة  �لأدوي���ة 
ه�شا�شة �لعظام. ومن بني 

هذه �لأدوية يعتر Bisphosphonates )مثل 
��شتعماًل  �لأك��رث   )®Actonel و   ®Fosamax
للحد م��ن ف��ق��د�ن �ل��ع��ظ��ام. وه���ذه �ل��ع��الج��ات طويلة 
5 �شنو�ت على �لأقل(  4 �إىل  �لأمد )ملدة ترتو�ح من 
ج��ي��دة �لح��ت��م��ال ل��ل��غ��اي��ة، وت��ق��ل��ل ب��و���ش��وح م��ن خطر 
�لإ�شابة بالك�شور. ولكن هل ميكنها كذلك �أن حتمينا 
�لتنف�شي؟ هذ� بالفعل ما ت�شري  �أمر��ض �جلهاز  �شد 

�إليه در��شة حديثة.
يف �ل���و�ق���ع، �أث��ب��ت ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ه��ون��غ كونغ 
�لتاأثري �لإيجابي لهذه �جلزيئيات على خطر �للتهاب 
يف  نتائجها  ن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  �ُشجلت  �ل��رئ��وي! 
 Journal of و�مل����ع����ادن  �ل��ع��ظ��م  �أب����ح����اث  جم��ل��ة 
على   ،Bone and Mineral Research
مدى ثالث �شنو�ت �أكرث من 15 �ألف مري�ض �أ�شيبو� 

بك�شور يف �لورك. ومن بني هوؤلء، �أخذ �أكرث من �أربعة 
 Bisphosphonates عالجات  مري�ض  �آلف 
azotes ، بينما مل يتلَق �لآخرون هذ� �لعالج. وقد 
�أخ���ذ ه��ذه �لأدوي���ة  �أث��ب��ت��ت نتائجهم وج���ود �شلة ب��ني 
)�شالب  �لرئوي  باللتهاب  �لإ�شابة  خطر  و�نخفا�ض 
�لوفيات ب�شبب �للتهاب  �ملائة(، بينما �شهدت  24 يف 

�لرئوي �نخفا�شاً يف ن�شبته )�شالب 35 يف �ملائة(.
�أن  �حليو�نات  على  �أجريت  �شابقة  �أبحاث  �أثبتت  وقد 
�جلزيئيات �لتي توجد يف هذه �لأدوية؛ قد وجدت عند 
�لرئي�شي  �ملوؤلف  ويو�شح  �لتنف�شية.  �ملجاري  م�شتوى 
ل��ه��ذه �ل��در����ش��ة �ل��ت��ي متهد �ل��ط��ري��ق لإج����ر�ء �أبحاث 
لاللتهابات  �مل�شاّدة  خ�شائ�شها  "�إن  ق��ائ��اًل:  جديدة 
خماطر  �نخفا�ض  �شبب  تو�شح  �أن  ميكن  و�مل��ن��اع��ي��ة 

�لإ�شابة باللتهاب �لرئوي".

اأدوية ه�شا�شة العظام حتمي من اللتهاب الرئوي!

راق�صة الباليه كريا هيلي توؤدي رق�س الباليه الوطني يف برين�صينغراخت يف اأم�صرتدام مرتدية ف�صتانا 
ي�صاعد على التباعد الجتماعي  م�صنوع من قما�س اجلينز. )ا ف ب(


