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جمموعة عمل الإمارات للبيئة جتمع 
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الن�ضاء العامالت اأقل عر�ضة ل�ضعف الذاكرة 
تو�سلت در��سة جديدة يف كلية بو�سطن للخدمة �الجتماعية، �إىل �أن 
�لن�ساء �للو�تي يعملن خارج �ملنزل قد يحافظن على ذ�كرة �أف�سل مع 
يف  �مر�أة  �لعمر. ووجد �لباحثون �أنه من بني ما يقرب من 6200 
�لواليات �ملتحدة �أعمارهن 55 عاًما �أو �أكرث، �أن �للو�تي عملن خارج 
�لذ�كرة،  لتدهور  عر�سة  �أق��ل  ومتو�سط   �لعمر  �لر�سد  �سن  يف  �ملنزل 
مقارنة مع غري �لعامالت. وكان معدل �نخفا�ض �لذ�كرة بني �الأمهات 

غري �لعامالت �أكرب %50، مقارنة مع �للو�تي عملن خارج �ملنزل.
و�أخذ �لباحثون يف �حل�سبان عدد�ً من �لعو�مل �الأخرى، مثل �لعرق، 
�أثناء  للمر�أة  و�القت�سادية  �الجتماعية  و�لظروف  �لتعليم  وم�ستوى 

�لطفولة.
�أب��ط��اأ ب��ني �لن�ساء  �أن م��ع��دل ت��ده��ور �ل��ذ�ك��رة ك��ان  و�أظ��ه��رت �لنتائج 
يبقني  �للو�تي  �ملتزوجات  �الأم��ه��ات  مع  مقارنة  �لعامالت  �لعازبات 
بو�سطن  كلية  �مل�ساركة، يف  �الأ�ستاذة  �ساباث،  �إيريكا  وقالت  �ملنزل.  يف 
للخدمة �الجتماعية: "�أعتقد �أن هناك �لكثري من �لفو�ئد �ملعرفية 

من �لعمل �لذي ي�سمل �ملهام �لعقلية و�إد�رة �لعالقات مع �الآخرين"
م��ن جهته ق���ال �ل��دك��ت��ور ن��ي��ل��وم �أغ������رو�ل، �الأ���س��ت��اذ �مل�����س��اع��د يف علم 
�الأع�ساب يف �ملركز �لطبي بجامعة ر��ض يف �سيكاغو: "يف بيئة �لعمل، 
ميكن �أن تختلف �أنو�ع �الأن�سطة، وتكت�سب مهار�ت جديدة. �إ�سافة �إىل 
�لعمل تعني طرقا جديدة  �لتفاعالت �جلديدة مع زمالء  فاإن  ذلك 
�ملعريف".  �أد�ءه  �لعقل ويح�سن  �ملعلومات �جلديدة، ما ميرن  ملعاجلة 

وفق ما ورد يف موقع يو بي �آي �الإلكرتوين. 

ال ين�ضح باأكلها الدجاج  يف  اأجزاء   4
يف  �لنا�ض  من  لكثري  �لغذ�ئي  �لنظام  يف  �سائعا  طبقا  �لدجاج  يعترب 
�أن  �لطائر ميكن  �أج��ز�ء هذ�  بع�ض  تناول  لكن  �لعامل،  دول  خمتلف 

ي�سر �جل�سم.
وجاء يف موقع "�سوهو"، �أن �لكثري من �لطفيليات و�لبكترييا تتو�جد 
على ذيل �لدجاج، ولذلك ال ين�سح باال�ستهالك �ملفرط لهذ� �جلزء 

من �لطائر، الأنه يوؤثر �سلبا على �ل�سحة.
و�أو�سى موؤلف �ملقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي �لدجاج، وذلك 
لوجود �لكثري من �لطفيليات و�لبكترييا، �لتي ال ميكن �لق�ساء عليها 
حتى عن طريق �ملعاجلة �حلر�رية، نظر� ملقاومتها لدرجات �حلر�رة 
�ملرتفعة. و�أكدت �ملقالة، �أن تناول هذه �لقطعة من �لدجاجة، ميكن 

�أن يوؤدي �إىل م�ساكل �سحية جل�سم �الإن�سان.
ويف ر�أ�ض �لدجاجة، ميكن �أن ترت�كم بع�ض �ملو�د �خلطرة على �سحة 
يف  مفيد  عمليا  �سيء  يوجد  ال  �أن��ه  �ملقالة،  كاتب  ويالحظ  �الإن�سان. 
جلد �لدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك �أي�سا �لعديد من �لطفيليات 

و�لبكترييا على �سطحه.

و�ضفة ب�ضيطة ل�ضنع الكيتكات مبكونني فقط
ك�سف �خلباز �ملنزيل �الأ�سرت�يل �ل�سهري باأنتو�ض يف مقطع فيديو على 
تيك توك، و�سفة �سهلة ل�سنع ب�سكويت �لكيتكات بن�سخته �لكبرية يف 

�ملنزل، با�ستخد�م مكونني �ثنني فقط.
وعاء  يف  �ل�سوكوالتة  من  كبرية  كتلة  بتك�سري  �لفيديو  �أنتو�ض  وب��د�أ 
قبل تذويبها، ثم �سبها يف قالب �لكعكة، و�أ�ساف طبقة من ب�سكويت 
�لويفر، و�سكب �ملزيد من �ل�سوكوالتة، وكرر �لعملية حتى �متالأ قالب 
�لكيك. وبعد ذلك، ترك �لقالب وحمتوياته يف �لثالجة طو�ل �لليل 
�ألف   16 �أك��رث من  �إعجاب  �لفيديو  ون��ال  �لكيتكات جاهزة.   لت�سبح 

�سخ�ض، وح�سل على تعليقات �أ�سادت بعبقرية �أنتو�ض.
�خلا�سة  �ملتابعني  طلبات  تلبية  يف  �أنتو�ض  ب��د�أ  �لفيديو،  ن�سر  ومنذ 
يف  �ل�سوكوالتة  تدخل  �لتي  �الأخ���رى  �حللويات  م��ن  �مل��زي��د  ل�سناعة 
�ل�سخم، ح�سب  �سنيكرز  �لعمالقة ولوح  مكوناتها، مبا فيها تويك�ض 

ما نقل موقع ميرتو.   �إعد�د �لكيتكات �لعمالق
�ملقادير:

قطعتان كبريتان من �سوكوالتة �حلليب وعلبة ب�سكويت ويفر
�لطريقة 

تذويب �ل�سوكوالتة بتفتيتها فوق قدر من �ملاء �ملغلي، ثم �سب بع�ض 
قبل  �لويفر  ب�سكويت  طبقة  و�إ�سافة  للكعك،  قالب  يف  �ل�سوكوالتة 
�إ�سافة �ملزيد من �ل�سوكوالتة، مع �لتكر�ر حتى �متالء �لقالب، قبل 

و�سعه يف �لثالجة عدة �ساعات لت�سبح جاهزة. 
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من قال اإن االإ�ضابة بكورونا 
�ضيئة؟.. درا�ضة تتحدث عن املزايا

�الأ�سخا�ض  �أن  يوؤكد  �الآن  دليل حتى  �أق��وى  �إن��ه  قالو�  ما  على  علماء  عرث 
�ملتعافني من �لفريو�ض يطورون دفاعا �سريعا و�أكرث فعالية يف حال و�جهو� 
�لوباء ثانية. وذكر باحثون يف جامعة روكفلر مبدينة نيويورك �الأمريكية 
�أن �لنظام �ملناعي ال يتذكر �لفريو�ض فقط، �إمنا يطور �أي�سا نوعية �الأج�سام 

�مل�سادة بعد �لتعايف، على ما �أفادت �سحيفة "�لغارديان" �لربيطانية.
ويجّهز �لنظام �ملناعي �جل�سد من �أجل �إطالق هجوم �سريع وقوي رد� على 

�أي هجوم فريو�سي جديد.
وقال رئي�ض ق�سم �ملناعة �جلزيئية يف �جلامعة وكبري �لباحثني يف �لدر��سة، 

مايكل نو�سينزويغ: "�إنها �أخبار جيدة للغاية".
�إنتاج  باأن �الأ�سخا�ض قادرين على  �أن �لتوقعات تظهر  و�أ�ساف نو�سينزويغ 

�سريع لالأج�سام �مل�سادة ومقاومة �لعدوى يف عدد كبري من �حلاالت.
�سكل  حتفظ  �لتي  �ملناعي  �لنظام  ذ�ك���رة  ت�ستمر  ك��م  �ل��و����س��ح  م��ن  ولي�ض 
فريو�ض كورونا، لكن نو�سينزويغ قدر �أن �لنظام �ملناعي يوفر حماية ت�ستمر 
ل�سنو�ت. وهذ� يف�سر �أن عدد �لذين �أ�سيبو� بالفريو�ض �أكرث من مرة قليل. 
وعندما ي�ساب �ل�سخ�ض بفريو�ض كورونا، يعمل جهاز �ملناعة �لب�سرية على 

�سن هجوم متعدد ي�ستهدف �لفريو�ض.
�خلاليا  عن  تبحث  �إذ  �حلماية،  �أ�سكال  "�لتائية" �إح��دى  �خلاليا  ومتثل 
�أم���ا �خلاليا  �ل��ف��ريو���ض،  تف�سي  وت��دم��ره��ا، يف حم��اول��ة الح��ت��و�ء  �مل�سابة 

�لدم. يف  �مل�سادة  �الأج�ساد  �إطالق  �إىل  "�لبائية" فتعمد 
ومبجرد نهاية �لعدوى يف �جل�سم، يتوقف نظام �ملناعة عن �ملو�جهة، لكنه 

يتذكر �لعدوى بتخزين معلومات عنها يف �خلاليا "�لتائية" و"�لبائية".

تنحية جوين عن دوره 
يف  فانتا�ضتيك بي�ضت�س 

خ�سر �ملمثل �الأمريكي جوين ديب دوره 
يف "فانتا�ستيك بي�ست�ض"، �إذ �أكد مو�فقته 
على طلب �ل�سركة �ملنتجة �لتنّحي عنه، 
�ملهنية  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  �ن��ع��ك��ا���ض  �أول  يف 
رفعها  �ل��ت��ي  �لت�سهري  دع���وى  خل�سارته 
�لربيطانية  �سن"  "ذي  �سحيفة  �سد 

�إثر �تهامها �إياه باأنه "زوج معّنف".
ذي  �أوف  "بايريت�ض  جن������م  وك���������ان 
من  �ملهنية  بحياته  ج���ازف  كاريبيني" 
"نيوز غروب  خالل مقا�ساته جمموعة 
"ذي  ل�سحيفة  �ل��ن��ا���س��رة  نيوزبيربز" 
زوجته  ب��ت��ع��ن��ي��ف  �ت��ه��م��ت��ه  �ل���ت���ي  �سن" 

�ل�سابقة �ملمثلة �أمبري هريد.
�أ�سدرت  لندن  يف  �لعليا  �ملحكمة  وكانت 
�أن  م��ع��ت��ربة  �ل�سحيفة،  ل�����س��ال��ح  ح��ك��م��اً 
"�سحيحة  �أوردت���ه���ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��و���س��ي��ف��ات 
بدرجة كبرية" الأن "�الأكرثية �ل�ساحقة 
من �العتد�ء�ت �ملفرت�سة جرى �إثباتها"، 
ثالثة  م��دى  على  �أقيمت  حماكمة  بعد 

�أ�سابيع خالل متوز-يوليو �ملن�سرم.
على  ح�سابيه  ع��رب  �جلمعة  دي��ب  وك��ت��ب 
"�حلكم  �أن  و"في�سبوك"  "�إن�ستغر�م" 
ل����ن يغرّي  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  �ل����و�ق����ع����ي  غ����ري 
��ستئنافه.  يعتزم  �أنه  موؤكد�ً  �حلقيقة"، 

فوائد �ضرب فيتامني »�ضي« 
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درا�ضة: ال�ضمنة معدية!
بحث �أطباء �لتغذية من جامعة جنوب كاليفورنيا يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �أ�سباب 

�نت�سار �ل�سمنة و�إمكانية �نتقالها بني �لنا�ض على �سكل عدوى.
فيها على وجود  �أك��دو�  �الأطباء، حيث  "JAMA Pediatrics" در��سة  ون�سرت جملة 
باأ�سخا�ض  �ملكتظ  �الجتماعي  �ملحيط  من  تاأتي  �ل�سّمنة،  مبر�ض  للعدوى  و��سحة  عالمات 

يعانون من زيادة �لوزن.
�لتغذية  تاأثري  يف  يبحث  �ل��ذي   "M-TEENS" م�سروع  �إح�سائيات  �الأطباء  و��ستخدم 
و�ملحيط على �سحة �ملر�هقني. وحللو� تاأثري �لبيئة �الجتماعية على وزن �جل�سم 
لدى �أكرث من �ألف مر�هق )�لدر��سة �سملت �أطفال عائالت �لع�سكريني يف 

�جلي�ض(.
ووجد �الأطباء �أن موؤ�سر ن�سب زيادة �لوزن تغرّي من منطقة �إىل 
�ل�سمنة  �إل با�سو )تك�سا�ض(، بلغت ن�سبة  �أخرى، ففي مدينة 
فبلغت  �أم��ا يف مدينة فرينون   ،21% �ملر�هقني  ل��دى 
�أن ن�سبة زيادة �لوزن �رتفعت بني  وتبني   .38%
�مل��ر�ه��ق��ني ل��ع��ائ��الت ي��خ��دم فيها �ل���و�ل���د�ن يف 
و���س��ط موظفيها  ي��رت��ف��ع  ع�����س��ك��ري��ة  ق���و�ع���د 

معدل �ل�سمنة.
�ل�سمنة  م�ستوى  زي���ادة  �الأط��ب��اء  �أرج���ع  كما 
�إىل �نت�سار مطاعم �لوجبات  لدى �ملر�هقني 
�لع�سكرية  �ل��ق��و�ع��د  م���ن  ب��ال��ق��رب  �ل�����س��ري��ع��ة 

و�سهولة �لو�سول �إليها.

�أعر��ض  �إىل  وي��وؤدي تناول جرعة مفرطة من �ملغنيزيوم 
جانبية كاالإ�سهال و�لتقيوؤ. ويحذر كالو�ض مولر، رئي�ض 
�ملركز �الحتادي �الأملاين حلماية �مل�ستهلكني، يف حو�ر مع 
موقع "�سبيغل �أوالين" من هذه �مل�ستح�سر�ت الأنها و"يف 
�لغالب تكون هدر� للمال، و�أحيانا تهدد �سحة �الإن�سان".

دعائية  �أ�ساليب  �إىل  �مل�سنعة  �ل�سركات  تلجاأ  م��ا  وع���ادة 
�الأبرز  �ملوقع  �لن�سائية  �ملجالت  متثل  �إذ  للجدل،  مثرية 
يوؤدي  �ملغنيزيوم  نق�ض  �أن  تدعي  دعائية  حمالت  لطرح 

�إىل �الإ�سابة بالدو�يل وبال�سد�ع و�الكتئاب.
ن�سره  تقرير  يف  �أوالين" �الأمل���اين  "�سبيغل  موقع  و�أع��ل��ن 
ح��دي��ث��ا، �أن���ه ق��ام بفح�ض ع��دد م��ن �مل��ج��الت �ل��ت��ي �أوردت 
�الإن�سان.  جل�سم  �ملغنيزيوم  �أه��م��ي��ة  على  ت�سدد  ت��ق��اري��ر 
و�مللفت �أن معظم هذه �لتقارير كانت مرفقة �سو�ء ب�سكل 
مبا�سر �أو غري مبا�سر باإعالنات ل�سركة تطرح م�ستح�سر 

�ملغنيزيوم للبيع.
ويدخل تقرير "�سبيغل" هذ� يف �إطار تقارير �أخرى تبحث 
يف �أهمية تناول م�ستح�سر�ت �لفيتامينات عموما ومدى 
جناعتها بالفعل يف تقوية مناعة �الإن�سان، ح�سب ما تدعيه 

�ل�سركات �مل�سنعة.

حقائق عن م�ضتح�ضرات الفيتامينات
هذه �لنقطة بالذ�ت ينوي �ملركز �الحتادي �الأملاين حلماية 
"�الأ�سبوع  م��ع��ر���ض  �أث���ن���اء  عليها  �ل��رتك��ي��ز  �مل�ستهلكني، 
�الأخ�سر" �لذي �سينطلق يف �لعا�سمة برلني غد� �جلمعة 
29 منه، عرب  لغاية  �لثاين  يناير- كانون  �لع�سرين من 
عر�ض موقع �إلكرتوين مّت تطويره، يحمل عنو�ن "حقائق 
عن م�ستح�سر�ت �لفيتامينات". ويقدم هذ� �ملوقع �لعديد 
من �الأجوبة على كل ما يتعلق باأنو�ع هذه �مل�ستح�سر�ت، 

مبا يف ذلك �أيها �الأجنع والأي مر�ض. 
كما �أن هذ� �ملوقع يجيب على ت�ساوؤالت �مل�ستهلكني وي�سجل 
يتم  �ل��ت��ي  كتلك  معينة،  م�ستح�سر�ت  ح���ول  ���س��ك��او�ه��م 
�سر�وؤها عن طريق �النرتنت. و�إذ� �قت�ست �حلاجة يحقق 

�������س������ك������اوى  يف 
 . مل�ستهلكني �

�ملركز  وي���ط���ال���ب 
�مل�سنعة  �ل�سركات 

باجلرعات  بااللتز�م 
�ملحددة من قبل �ملكتب 

�الأمل������اين ل��ر���س��د �الأخ���ط���ار. 
وح�سب هذ� �ملكتب فاإن م�ستح�سر�ت 

�الأكرث  هي  و�حلديد  و�لكال�سيوم  �ملغنيزيوم 
تناوال بني �الأملان. يف حني �أن ��ستهالك �أقر��ض 

بن�سبة   2015 ع��ام  �زد�د   و"ب"  "�أ"  فيتامني 
�سبقه. �لذي  �لعام  عن  باملائة   30

ويقدر هذ� �ملكتب �أن �الأملان دفعو� نحو 1،1 مليار 
يورو ل�سر�ء عقاقري �لفيتامينات �مل�سنعة. يف حني �أنه 

ي�سدد على �أن تعاطي هذه �لعقاقري ال يجب �أن يكون �إال 
�إج��ر�ء فحو�سات طبية تظهر بالفعل حاجة �جل�سم  بعد 

�إىل فيتامني معني.
ف��اإن تناول  �الأمل��اين  "يف ين بي" �ل�سحفي  وح�سب موقع 
لهذ�  مل��ا  و�حل��و�م��ل  للر�سع  بالن�سبة  مهم  "د"  فيتامني 
على  الحتو�ئه  لالثنني  بالن�سبة  ف��و�ئ��د  م��ن  �لفيتامني 
مادة �إرغوكال�سيفريول، و��ستند �ملوقع �الإعالمي يف ذلك 
ب��ادرب��ورن هيلموت  م��ن جامعة  �الأخ�����س��ائ��ي  ���س��ه��ادة  على 

هي�سكر. 

فيتامني �ضي عالج بديل ملر�ض ال�ضرطان
ي��ب��دو �أن ف��ي��ت��ام��ني ���س��ي ي��ع��م��ل ع��م��ل �مل���ح���ارب �ل��ن��ب��ي��ل يف 
�جل�سم، �إذ ال تقت�سر فو�ئده على �الأمور �لتقليدية �لتي 
�لطاقة، بل  ي�ستهر بها كاالإنفلونز�، ون��زالت برد، وزي��ادة 
ما  �إذ  �ل�سرطانية  �الأم��ر����ض  ملكافحة  بديل  كعالج  يفيد 

�أعطي باحلقن �لوريدي.
قد يكون كوب من ع�سري �لربتقال �أو �لليمون �أو �أي نوع 
�آخر من �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لذي يحتوي على كميات 

كفيل  ���س��ي  فيتامني  م��ن  ع��ال��ي��ة 
بالوقاية من �الإنفلونز� و�لزكام، 
لطيف  منزيل  كعالج  ي�ستخدم  و 
لنزالت �لربد، وذلك الأهمية فيتامني 
�سي للج�سم على كافة �مل�ستويات. ومبا 
�أن �جل�سم غري قادر على ت�سنعيه �أو 
تخزينه، لذلك ُين�سح ب�سمه 
�لغذ�ئي  �ل��ن��ظ��ام  �إىل 
ل�سمان  �ل���ي���وم���ي 
�����س����ح����ة ج����ي����دة، 
�الأم  والإع������ف������اء 
م�������ن م���الح���ق���ة 
بحبات  �ل���ع���ائ���ل���ة 
�ل����ربت����ق����ال ووج����ب����ات 
ملكافحة  فعاليته  ع��ن  ع��رف  كما  �ل��ي��وم.  طيلة  �ل�سبانخ 
مر�ض �ل�سرطان قدمياً �أي�ساً، غري �أن طريقة �أخذه )عرب 

�لفم( مل تثبت جناعتها.
�لتقليدية ملر�ض  �لعالجية  �لطرق  �أن  �الأبحاث  و�أظهرت 
�ل�سرطان كالعالج �لكيميائي و�الإ�سعاعي قد تكون �سارة 
�إذ  �سعيفة.  خ��الل��ه��ا  م��ن  �ل��ن��ج��اة  وف��ر���ض  للج�سم  ج���د�ً 
تو�سل باحثون من جامعة �أيو� �إىل �لعالج �لبديل �لذي 
ي�سكله فيتامني �سي لدعم هذه �لو�سائل �لتقليدية. غري 
�أنهم يعتقدون باأن �لطريقة �لتقليدية الأخذه )عرب �لفم( 
�أن لفيتامني  �لتجارب  �أثبتت  غري جمدية للعالج، حيث 
�إذ�  �ل�سرطان  �أم��ر����ض  مبكافحة  وق��وة  كبرية  فائدة  �سي 
�ل���وري���دي. بح�سب م��ا ذك����ره موقع  �أع��ط��ي ب��احل��ق��ن  م��ا 

)هايلرب�ك�سي�ض( �الأملاين.
�لفئر�ن  على  �لباحثون  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لتجارب  وك�سفت 
باأن وجود جرعة عالية من فيتامني �سي يف �لدم تهاجم 
�خلاليا  ت����وؤذي  �أن  دون  وت��ق��ت��ل��ه��ا  �ل�����س��رط��ان��ي��ة  �خل��الي��ا 
�ل�سليمة. كما �أثبتت �ملرحلة �الأوىل من �لتجارب �سالمتها 

على �ملر�سى يف �ملر�حل �ملتقدمة.

مواد غذائية مينع تناولها 
عند االإ�ضابة بـ كوفيد- 19

كوزمينكو  فيليب  �ل��دك��ت��ور  �أع��ل��ن 
"كوفيد- ب����  �مل�����س��اب��ني  ع��ل��ى  �أن   ،

�المتناع  و�الأف�سل  �لتقليل   "19
�ملاحلة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ت��ن��اول  ع��ن 
و�مل�سروبات �لكحولية خالل فرتة 

مر�سهم.
�ل���ط���ب���ي���ب �الن����ت����ب����اه، �إىل  ول���ف���ت 
�����س����رورة و�أه���م���ي���ة �حل���ف���اظ على 
�جل�سم  يف  �مللحي  �مل��ح��ل��ول  ت���و�زن 

خالل فرتة عالج �ملر�ض.
�ل��ك��ث��ري من  ت��ن��اول  "مينع  وق����ال، 
�الأ�سماك �ململحة ، و�خليار �ملخلل 
، وما �إىل ذلك. وب��داًل منها تناول 
و�المتناع  و�حل��د  �مل��اء.  من  �ملزيد 
عن تناول �لكحول ، الأنه ي�ساهم يف 

جفاف �جل�سم".
و��سار �لطبيب، �إىل �أنه �إ�سافة �إىل 
�الأطعمة  تت�سبب  �جل�سم،  جفاف 
�ل��دم وهذ�  زي��ادة كثافة  �ملاحلة يف 
�سار جد� عند �الإ�سابة ب� "كوفيد-

."19
�لدكتورة  ت�����س��ري  ج��ان��ب��ه��ا  وم�����ن 
�أخ�سائية  ب��ورل��ي��اي��ف��ا،  يكاتريينا 
�ل���ت���غ���ذي���ة م����ن �مل����رك����ز �ل����ف����در�يل 
و�لتكنولوجيا  �لتغذية  ل��ب��ح��وث  
�لغذ�ئية  �مل���و�د  �أن  �إىل  �حل��ي��وي��ة، 
و�لعنا�سر  بالفيتامينات  �لغنية 
مقاومة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  �مل��ع��دن��ي��ة، 

عدوى �لفريو�ض �لتاجي.
D، موجود  �أن فيتامني  وت�سيف، 
�سمك  ك���ب���د  يف   ع���ال���ي���ة  ب��ن�����س��ب��ة 
و�الأ�سماك  �لبي�ض  و���س��ف��ار  �ل��ق��د 
و�لزبدة. وفيتامني E يف �ملك�سر�ت 
فعاالن  وهما  �ل�سم�ض  عباد  وزي��ت 
�لفريو�ض  م��ن  �جل�سم  حماية  يف 

�لتاجي.
�أهمية  �إىل  �ل���دك���ت���ورة  و�أ������س�����ارت 
من  �ل����وق����اي����ة  يف   C ف���ي���ت���ام���ني 
�ملو�د  ب��ت��ن��اول  وتن�سح  �الأم���ر�����ض 
�مللفوف  مثل  ب��ه،  �لغنية  �لغذ�ئية 
و�حلم�سيات.  �حل���ل���و  و�ل��ف��ل��ف��ل 
وت�������س���ي���ف، وم������ن �مل���ف���ي���د ت���ن���اول 
ك��ب��د �ل��ب��ق��ر و�ل����دج����اج و�الأج���ب���ان 
و�مل���ك�������س���ر�ت الأن����ه����ا حت���ت���وي على 
�ل����ذي ي��ع��ت��رب م���ع عن�سر  �ل���زن���ك 
�ملهمة  �مل��ك��ون��ات  م��ن  �ل�سيلينيوم 

لال�ستجابة �ملناعية.
�لربوفي�سور  ي��وؤك��د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
رومان كوزلوف، �أخ�سائي �الأحياء 
�ملجهرية، على �أن �مل�ساد�ت �حليوية 
�لتاجي.  �ل���ف���ريو����ض  يف  ت���وؤث���ر  ال 
ل���ذل���ك ال مي��ك��ن ����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�ل��وق��اي��ة م��ن ه���ذ� �ل��ف��ريو���ض، بل 
�ملجهرية  �الأحياء  �أن ت�سبح  ميكن 
�إىل �سعوبة  ي��وؤدي  مقاومة لها ما 
�الل��ت��ه��اب��ات. لذلك  ع��الج خمتلف 
ي��ن�����س��ح ب���ع���دم ت����ن����اول �مل�������س���اد�ت 

�حليوية دون و�سفة �لطبيب.

احذروا م�ضتح�ضرات الفيتامينات 
التي ال تنفع وقد تكون �ضارة!

الفيتامينات كو�ضيلة لتقوية جهاز  اأقرا�ض  اإىل  مّنا مل يلجاأ  من 
حماية  مركز  اأن  غري  الطبيب؟!  من  تو�ضية  دون  حتى  املناعة 
هذه  من  العديد  اأن  موؤكد  ذلك  من  يحذر  اأملانيا  يف  امل�ضتهلكني 

امل�ضتح�ضرات ال نفع فيها، خا�ضة م�ضتح�ضرات املاغنيزيوم.
يف درا�ضة حديثة حول م�ضتح�ضرات املغنيزيوم، ا�ضتخل�ض مركز 
حماية امل�ضتهلكني يف اأملانيا، اأن 27 م�ضتح�ضرا  من بني 42 متداوال 
يف ال�ضوق االأملانية يحتوي على جرعات زائدة من هذا الفيتامني 

املعهد  قبل  من  بها  امل�ضموح  من  اأكرث  ميللغرام   250 مبعدل 
م�ضتح�ضرا  بـ27  االأمر  ويتعلق  االأخطار.  لر�ضد  االأملاين 

ال�ضوبر  يف  اأو  ال�ضيدليات  يف  �ضواء  عليه  احل�ضول  يتم 
ماركت اأو املتاجر املتخ�ض�ضة اأو عرب االنرتنت.
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�ش�ؤون حملية

�ضمن مبادرة رّواد بيننا التي اأطلقها م�ضروع اإ�ضدارات 

دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي ت�ضدر املجموعة الروائية الكاملة للكاتب علي اأبو الري�س

مب�ضاركة 120 كيانًا من خمتلف اإمارات الدولة

جمموعة عمل االإمارات للبيئة جتمع 3,500 كيلو جرامًا  من علب االأملنيوم يف اليوم ال�ضنوي جلمع علب االأملونيوم

•• اأبوظبي - الفجر

 �أ�سدرت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي 
�لكاملة للكاتب  �لرو�ئية  �ملجموعة  حديثاً 
�الإمار�تي علي �أبو �لري�ض، و�لتي ت�سم 20 

رو�ية وجمموعة ق�س�سية و�حدة.
ياأتي هذ� �الإ�سد�ر عن م�سروع "�إ�سد�ر�ت" 
�سمن مبادرة "رّو�د بيننا" �لتي تهدف �إىل 
�لكاملة لالأدباء �الإمار�تيني  ن�سر �الأعمال 
�لرو�د �الأحياء، و�لذين ي�سّكلون باإبد�عاتهم 
�لنهو�ض  عملية  يف  ود�ع��م��اً  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً 

بامل�سهد �لثقايف �الأدبي �ملحلي.
وجاءت جمموعة �أبو �لري�ض �الأوىل �سمن 
�مل���ب���ادرة، و�ل��ت��ي ت�سم رو�ي���ة جديدة  ه��ذه 
د�ئ���رة  �أع�����ادت  19 رو�ي����ة  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
طباعتها  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�سياحة  �لثقافة 
ومن  �لر�بعة،  �أو  �لثالثة  �أو  �لثانية  للمرة 
�ختريت  �ل��ت��ي  "�العرت�ف"  رو�ي����ة  بينها 
عربية  رو�ي���ة   100 �أف�سل  قائمة  �سمن 
�أعلنه  ما  وفق  �لع�سرين  �لقرن  يف  �سدرت 

�حتاد �لكتاب �لعرب.
"�العرت�ف"  �لري�ض يف رو�ي��ة  �أب��و  وي�سور 
حاملة،  ���س��ب��اب��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل�����س��خ�����س��ي��ات 
وي���ر����س���د م��وق��ف��ه��ا جت����اه �الأح���������د�ث، من 
�الأول  رئي�سيني  حل��دث��ني  �خ��ت��ي��اره  خ��الل 
�أبيه يف  �ملاأ�ساوي على مقتل  توتر )�سارم( 
ب�ستانهم يف �إمارة ر�أ�ض �خليمة، وي�ستعر�سه 

�أب����و �ل��ري�����ض ب��ط��ري��ق��ة ت��وه��م �ل���ق���ارئ باأن 
�أبيه،  مقتل  ع��ن  بحثه  �سيو��سل  )���س��ارم( 
ليبد�أ �حلدث  ي��ذوب،  �لتوتر  ه��ذ�  �أن  غري 
�لثاين بتوتر ماأ�ساوي جديد يف ق�سة حب 

ومعاناة طفولية.
عنو�ن  و�لتي حتمل  �ل�جديدة  �لرو�ية  �أما 
"جلفاري على �سفاف �لنيل" فهي تعك�ض 
ربطت  �ل��ت��ي  �لقوية  �لعالقة  دفتيها  ب��ني 
و�لتي  مب�سر،  �ل��ري�����ض  �أب���و  علي  �ل��رو�ئ��ي 
من  و�ل�ستينيات  �خلم�سينيات  منذ  ب���د�أت 
للدر��سة  ي�سافر  �أن  قبل  �أي  �ملا�سي  �لقرن 

يف �جلامعات �مل�سرية. 
ومن خالل 312 �سفحة حاول �أبو �لري�ض 
�لرو�ية،  ه���ذه  يف  �ل��ك��ل  بع�ض  يتلم�ض  �أن 
عمالقة  �سجرة  ثمر�ت  من  "ثمرة  كونها 
كا�سفاً  قال عنها؛  يف عالقته مب�سر" كما 
للقر�ء باأنه الز�ل يجهز نف�سه لكتابة �أكرث 

من رو�ية عن عالقته مب�سر.
وقد وزع �أبو �لري�ض رو�يته "جلفاري على 
و�عتمد  �أج��ز�ء  �لنيل" على ثالثة  �سفاف 
يف كتابتها على فكرة �لر�وي �لعليم، تاركاً 
�لوعي  وتيار  �لد�خلية  للهو�ج�ض  �حلرية 
�لد�خلي للتدفق بان�سيابية، ر��سد�ً �لعديد 
من مالمح �حلياة يف �لقاهرة خالل فرتة 
لي�سردها  �ملا�سي،  �لقرن  من  �ل�سبعينيات 
على �لورق بطريقة ��ستطاع من خاللها �أن 
يعرب �لزمان و�ملكان ب�سال�سة، ويرتك بني 

ومل  للقارئ،  �الأ�سئلة  من  �لعديد  �أحد�ثه 
يغفل �أبو �لري�ض عن �جلانب �للغوي �لذي 
ب��ط��ري��ق��ة مده�سة  ب���ل وي��ح��رك��ه  مي��ت��ل��ك��ه، 
بحيث مينح �لكلمات �أبعاد�ً جديدة ومعاٍن 

عميقة.
21 من �ملجموعة  �ل�  �أن �الإ�سد�ر  يف حني 
�لرو�ية،  م���ن ع���امل  ق��ري��ب��اً  �ل��ك��ام��ل��ة ج���اء 
من  �الإبد�عية  �لري�ض  �أبو  جتربة  جم�سد�ً 
خ���الل ج��ن�����ض �أدب����ي �آخ����ر، وه���و جمموعة 
وق�س�ض  �ملخالب  "ذ�ت  بعنو�ن  ق�س�سية 
�لوحيدة  �ملجموعة  تعترب  جديدة" و�لتي 
�إ�سافة  �لق�سة،  ع��امل  يف  �لري�ض  �أب��و  لعلي 
�إىل �أنها متثل �أول كتاب ن�سره يف م�سريته 
1979، وقد  �الأدب��ي��ة، وك��ان ه��ذ� يف �لعام 
�لثقافة  د�ئ������رة  يف  "�إ�سد�ر�ت"  �أع�������ادت 
�لق�س�سي،  �مل��ن��ت��ج  ه���ذ�  ط��ب��اع��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�إليه ق�س�ساً جديدة كتبها  �أ�سافت  �أن  بعد 
�أبو �لري�ض يف فرت�ت الحقة، لي�سبح عدد 
 14 �مل��ج��م��وع��ة  حت��ت��وي��ه��ا  �ل��ت��ي  �لق�س�ض 

ق�سة ق�سرية.
�لبد�ية  �سكلت  �لتي  �ملجموعة  ه��ذه  وبعد 
عامل  �إىل  �جت�����ه  �ل���ري�������ض  الأب������و  �الأدب�����ي�����ة 
�إ�سد�ر�ته  تو�لت  �إذ  فيها،  و�أب���دع  �ل��رو�ي��ة 
 40 �ملتنوعة على م��د�ر ح��و�يل  �ل��رو�ئ��ي��ة 
عاماً، �أ�سدر خاللها �لرو�يات �ل� 19 �لتي 
بيننا"  "رو�د  م��ب��ادرة  �سمن  �إ���س��د�ره��ا  مت 
"�ل�سيف   ،1982 "�العرت�ف" عام  وهي: 
�لدم" عام  "رماد   ،1984 و�لزهرة" ع��ام 
 ،1993 ع��ام  �جلنون"  "نافذة   ،1992
ثنائية   "  ،1995 ع����ام  �ل�سنم"  "تل 
و�لغ�سب" عام  �حل��ب  �سهو�ن:  بن  جمبل 
"زينة �مللكة"  "�سالمي" 1997،   ،1997
�حلب  ث��الث��ي��ة  ����ض:  "ك-   ،2004 ع���ام 
و�ملاء و�لرت�ب" عام 2007، "ثنائية �لروح 
و�حلجر �لتمثال" عام 2009، "فّرت من 
 "357" "�لغرفة   ،2010 ع��ام  ق�سورة" 
 ،2013 �لدوي�ض" ع��ام  "�أم   ،2009 ع��ام 
"قمي�ض   ،2013 ��ستثنائية" عام  "�مر�أة 
�الأبي�ض"  "�لليل   ،2014 ع���ام  �سارة" 
 ،2015 �أنا" ع��ام  "عقدتي   ،2014 ع��ام 
"ورطة �آدم" عام 2016، "ظبية �جلو�ء" 
عام 2018 و�أخري�ً "جلفاري على �سفاف 

�لنيل" عام 2020.

�ل��ري�����ض رو�ئ���ي و�ساعر  �أب���و  �أن علي  ي��ذك��ر 
و�إع����الم����ي �إم�����ار�ت�����ي، ول����د ع����ام 1956 
ر�أ����ض  �إم�����ارة  يف  "�ملعريي�ض"  منطقة  يف 
�خليمة؛ و��سل در��سته �جلامعية يف م�سر 
وتخرج من جامعة عني �سم�ض- ق�سم علم 
منذ  �ل�سحافة  ع��امل  �إىل  و�ن�سم  �لنف�ض، 
�لعام 1979 حيث عمل يف �لق�سم �لثقايف 
�إىل  و���س��ل  ح��ت��ى  "�الحتاد"  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
 ،2008 �لعام  يف  �لتحرير  مدير  من�سب 
بعنو�ن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ي��وم��ي يف  ع��م��ود  ول���ه 

"مر�فئ".
�أ�سرف �أبو �لري�ض على م�سروع "قلم"، كما 
"�سيخ �لرو�ئيني  ب�  �أبو �لري�ض �مللقب  ن�سر 
�الأدبية  �أع��م��ال��ه  ج��ان��ب  �إىل  �الإمار�تيني" 
�لفكرية  �ل��ك��ت��ب  م��ن  وع����دد�ً  م�سرحيتني 
�الأخالقية"  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  "ز�يد  م��ن��ه��ا 
و"حقيقة  وجودياً"  ث��اين  ر����س��د  و"�أحمد 

�الإرهاب- �مل�سي ي�سبق �لوعي".
كما ح�سل على جائزة �الإمار�ت �لتقديرية 
 2008 ع����ام  و�الآد�ب  و�ل���ف���ن���ون  ل��ل��ع��ل��وم 
وت�سلمها من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
"حفظه  �لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�هلل"، وج��ائ��زة �الأو�ئ����ل يف دول���ة �الإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة 

�هلل" يف عام �لقر�ءة عام 2016. "رعاه 

•• دبي-الفجر

�أعلنت جمموعة عمل �الإمار�ت للبيئة عن 
�إم���ار�ت  خمتلف  م��ن  ك��ي��ان��اً   120 متكن 
جر�ماً  كيلو   3،500 ج��م��ع  م��ن  �ل���دول���ة 
من علب �الأملنيوم وذلك خالل م�ساركتهم 
يف �لدورة �ل� 24 من �ليوم �ل�سنوي جلمع 
 60.34% بذلك  لتحقق  �الأملنيوم،  علب 
كيلو  �أل��ف   20 بجمع  �ملتمثل  هدفها  م��ن 

جر�م من علب �الأملنيوم خالل هذ� �لعام.
رئي�ض   ، �ملرع�سي  حبيبة  �ل�سيدة  و�أك����دت 
�الأملنيوم  علب  جمع  حملة  �أن  �ملجموعة، 
قد �سهدت خالل �ل� 24 عاماً �ملا�سية منًو� 
ملحوًظا وم�ساركة من �سريحة و��سعة من 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �ملجتمع يف  �أف���ر�د 
�ملتحدة.  وقالت "�إن �لتز�م وت�سميم �ملجتمع 
�الإمار�تي للم�ساهمة يف ق�سية �ال�ستد�مة 
ظهر من خالل زيادة عدد �مل�ساركني على 
�مل�ساركة  م��ن خ��الل  ��ا  و�أي�����سً  ، �ل�سنني  م��ر 
�لعام خا�سة يف  �لكيانات هذ�  �لفاعلة من 
ظل �لظروف �ال�ستثنائية جلائحة فريو�ض 
كورونا". و�أ�سارت �إىل �أن �ملجموعة متكنت 
1997 م��ن جمع  ع���ام  �إن�����س��ائ��ه��ا يف  م��ن��ذ 
مما  �الأملنيوم  علب  من  كجم   341،747
مرتي  ط���ن   5،130 ت��خ��ف��ي��ف  �إىل  �أدى 

م��ن �ن��ب��ع��اث��ات �ل���غ���از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة، وتوفري 
مكب  م�����س��اح��ة  م��ن  مكعب  م��رت   8،296
�لنفايات و�حلفاظ على 77،777 مليون 
�لطاقة.  م���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  وح����دة ح���ر�ري���ة 
�لهائل  �أن �لنجاح  �ل�سيدة �ملرع�سي  و�أكدت 
من  عدد  و�لتز�م  تعاون  �إىل  يعود  للحملة 
�لقطاع  و���س��رك��ات  �مل��وؤ���س�����س��ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�خلا�ض و �ملوؤ�س�سات �الأكادميية، معربة عن 
�سكرها وتقديرها ل�سركة �الإمار�ت �لعاملية 
لالأملنيوم ال�ستمر�رها يف دعم �حلملة كر�ع، 
كما تثمن دعم بلدية دبي ود�ئرة �ل�سياحة 

�أماكن  لتوفري  بدبي  �لتجاري  و�لت�سويق 
و�سركاه،  �أب��ي��ال  �سركات  و  �حلملة،  تنفيذ 
والك���ي ج����روب، وم��اك��دون��ال��دز �الإم�����ار�ت، 
�للوج�ستي  �ل���دع���م  ل��ت��ق��دمي  وت��ري�����س��ت��ار 
�سريكاً  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  ن��ي��وز  وج���ري���دة ج��ل��ف 

�إعالمياً للحملة.
�لوطنية  �حل���م���ل���ة  ه�����ذه  �إن  و�أ�����س����اف����ت: 
�ل�سنوية �لتي جتريها �ملجموعة تعد مثااًل 
�أنحاء  جميع  يف  به  �لقيام  يجب  ملا  رئي�ساً 
�الأمم  �أه��د�ف  لتحقيق  معاً  للعمل  �لعامل 
تو��سل  حيث  �مل�ستد�مة،  للتنمية  �ملتحدة 

برنامج  م��ن  معتمدة  كمنظمة  �ملجموعة 
لتحقيق  �ل�سعي   ، للبيئة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
ت�����س��اه��م ح��م��ل��ة ج��م��ع علب  �إذ  �أه���د�ف���ه���ا، 
�أهد�ف  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  بفاعلية  �الأمل��ن��ي��وم 
مبا   ، �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
و�ملجتمعات  �مل���دن   :11 �ل��ه��دف  ذل���ك  يف 
�ال�ستهالك   :12 �ل���ه���دف   ، �مل�����س��ت��د�م��ة 
�لعمل   :13 �لهدف   ، �مل�����س��وؤوالن  و�الإن��ت��اج 
 ، �مل��اء  14: �حلياة حتت  �لهدف   ، �ملناخي 
�لهدف 15: �حلياة على �الأر�ض و �لهدف 

17: �ل�سر�كات من �أجل �الأهد�ف.

�أجل  م���ن  "معاً  ���س��ع��ار  م���ع  �أن����ه  و�أ����س���اف���ت 
�أذه��ان �جلماهري  �أف�سل" �ملحفور يف  بيئة 
، جن��ح��ت �حل��م��ل��ة يف زي����ادة وع���ي �ملجتمع 
�لتدوير  الإعادة  �لكبري  �الإيجابي  بالتاأثري 
�لرغم  على   ، ذل��ك  وم��ع  �ال�ستد�مة.  على 
م���ن �ل��ت��ق��دم �ل��ك��ب��ري ، ف����اإن �إ����س���ر�ك عدد 
�ل�سيافة  قطاعات  يف  �لكيانات  م��ن  كبري 
وجتار �لتجزئة وقطاع �لبناء و غريها من 
ي��ز�ل ميثل حتدياً،  ال  �حليوية  �لقطاعات 
تاأمل  �لتي  �ل�سمالية،  �الإم���ار�ت  يف  خا�سة 
�لدورة  خ��الل  م�ساركتها  زي���ادة  �ملجموعة 

�ملقبلة.
"�إىل جانب  �مل��رع�����س��ي:  �ل�����س��ي��دة  وخ��ت��م��ت 
ع��ل��ب �الأمل���ن���ي���وم ، ت�����س��ه��ل �مل��ج��م��وع��ة جمع 
و�الأحبار  و�ل���زج���اج  و�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك  �ل����ورق 
�لتدوير، حيث  الإعادة  �ملحمولة  و�لهو�تف 
�أي�ساً  �لب�سيط  �لتدوير  �إع��ادة  ي�ساهم فعل 
وتعمل  �ال�ستد�مة،  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل 
بعيد�ً  ر�سالتها  ن�سر  يف  كلل  بال  �ملجموعة 
ويو��سل �أفر�د �ملجتمع �لعمل مع �لكيانات 
�إىل  �لت�ساعد  من  �ملناخ  �أزم��ة  ملنع  �لبيئية 
ك��و�رث، كما حتث جميع قطاعات �ملجتمع 
مو��سلة  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
خالل  م��ن  �ال���س��ت��د�م��ة  نحو  بجد  عملهم 

�لعمل معاً ملعاجلة �لق�سايا �لبيئية.

اإقبال وتفاعل مع مرا�ضم التوقيع يف معر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب
مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث 
يد�ضن االإ�ضدار الثاين لكتاب »ال�ضنع«
عبداهلل حمدان بن دملوك: الرتاث والتقاليد 

تتطور وتتكيف لكن اجلوهر ثابت ال يتغري
•• ال�شارقة-الفجر:

�جلمعة   �الأول  �أم�ض  ليلة  �ل��رت�ث،  الإحياء  بن حممد  د�سن مركز حمد�ن 
"�ل�سنع" لعبد�هلل  لكتاب  �ل��ث��اين  �الإ���س��د�ر   ،  2020 نوفمرب   6 �مل��و�ف��ق 
حمد�ن بن دملوك، وذلك يف جناح �ملركز مبعر�ض �ل�سارقة �لدويل للكتاب، 
بهذ�  و�ملهتمني  �الإع��الم  و�سائل  وممثلي  �ملعر�ض  زو�ر  من  الف��ت  بح�سور 
�لنوع من �لكتب �لتي تر�سخ �لرت�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد يف �إطار خا�ض من 
نوعه، مبا يعزز من قيم �ملجتمع للحفاظ على �لعاد�ت �الإيجابية وغر�سها 

يف �الأجيال �ملتعاقبة.
وقام �سعادة عبد�هلل حمد�ن بن دملوك، �لرئي�ض �لتنفيذي ملركز حمد�ن بن 
و�لتوقيع  حممد الإحياء �لرت�ث، بتد�سني �لطبعة �لثانية لكتاب "�ل�سنع"، 
�لتي  �لطبعة  �قتناء هذه  على  �لذين حر�سو�  للح�سور  �لكتاب  ن�سخ  على 
�لعامية  �للغة  �لف�سحى مقابل  �للغة  �حتو�ئها على  �ملرة على  تتميز هذه 
�الإمار�تية، وذلك الإي�سال هذه �لعاد�ت �إىل �أكرب �سريحة من �لقر�ء �لعرب، 
�ملد�ر�ض  يف  بها  �ال�ستعانة  مت  �لتي  �الأوىل  �لن�سخة  على  لالإقبال  ون��ظ��ر�ً 
�ملحلية  �لثقافة  على  للحفاظ  م��رج��ع��اً  بو�سفها  �ملجتمعية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 

و�سونها على �ملدى �لطويل. 
و�أكد �بن دملوك، يف حديثه لو�سائل �الإعالم على هذه �ملنا�سبة، �أن �لرت�ث 
نعي�سه من متغري�ت  �لع�سر مبا  وتتكيف مع م�ستجد�ت  تتطور  و�لعاد�ت 
رمبا تغري بع�ض �الأمور �لتي نقوم بها يف �ملنا�سبات و�لتو��سل مع بع�سنا 
�لبع�ض، لكن �لرت�ث ال ميكن �أن يتغري، وهو �ملفهوم �لذي ن�سعى للتاأكيد 
عليه يف هذ� �الإ�سد�ر �لذي ياأتي من �أجل �أبنائنا و�الأجيال �لقادمة لغر�ض 
�أمور يجب �أن يحافظو� عليها تتو�فق مع �لعاد�ت �ملجتمعية تعزز من �لهوية 
ومتنحهم جانباً متفرد�ً، وعدم �ل�سري على عاد�ت غريبة عنا ال تتو�فق معنا 
وال ميكن �إدر�جها يف جانب �لتطور، الأن �لرت�ث يجب �أن يبقى متو�فقاً مع 

هويتنا دون �مل�سا�ض بجوهرها.
�ملقبلة من  �لن�سخة  �إط��الق كتاب جديد يف  �إن��ه ب�سدد  دمل��وك،  �ب��ن  وك�سف 
�لرت�ث  يف  تخ�س�سه  يف  �سل�سلة  خ��ت��ام  لتكون  للكتاب،  �ل�����س��ارق��ة  معر�ض 
�لذي  �لكتاب  "�ل�سنع" و"�ملتو�سف"، وهو  كتابي  بعد  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت 
يعمل عليه منذ 6 �سنو�ت، من �أجل تقدميه باأف�سل �سورة ممكنة، �إمياناً 
منه باأهمية ت�سخري كافة �جلهود �لالزمة من �أجل مو��سلة دعم وحفظ 
�حلافل  �لتاريخ  من  �لنابعة  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  وتعزيز  �ل�سعبي  �مل���وروث 
و�ال�ستمر�ر  بها  �لتم�سك  يجب  �أم��ور�ً  فينا  �لذين خلفو�  و�أجد�دنا  الآبائنا 

على نهجها يف �الأجيال �ملقبلة.

جناح املركز حمطة م�ضيئة يف احلدث
�لدويل،  �ملعر�ض  �ل��رت�ث يف  يتميز جناح مركز حمد�ن بن حممد الإحياء 
�لتي  �ملميزة  باألو�نه  �جل��اذب  ت�سميمه  من  بد�ية  م�سيئة،  حمطة  بكونه 
�ل�سور  لعر�ض  خا�ض  رك��ن  من  من  يقدمه  ما  جانب  �إىل  هويته،  تعك�ض 
و�الأفالم �لق�سرية �لتي تعك�ض جهوده يف تعزيز م�سرية �لرت�ث و�لتقاليد 
وغريها،  و�لريا�سية  و�لثقافية  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  خالل  من  �ل�سعبية، 
على  يحر�سون  �ل���زو�ر  جتعل  �ل��ت��ي  �الأن��ي��ق��ة  �ال�ستقبال  بخدمات  م���رور�ً 
�لقائمة على  �لعمل  �أط��ول وقت ممكن بف�سل جهود وتعاون فريق  ق�ساء 
�جلناح وهم نخبة من �ل�سباب و�ل�سابات �ملو�طنني �لذين ميتلكون خرب�ت 
مرت�كمة من خالل �لعمل يف �ستى �الأحد�ث �لتي ي�سارك وينظمها �ملركز 

على مد�ر �لعام.
وعربت فاطمة �سيف بن حريز، مدير �إد�رة �لبحوث و�لدر��سات يف �ملركز، 
عن تقديرها جلميع �جلهود �لتي �أ�سهمت يف تقدمي �جلناح بهذه �ل�سورة 
�مل�ساركة  �الإمار�تي و�سط  �لرت�ث  �أجل تر�سيخ مكانة  لها من  �لتي نتطلع 
�لعربية و�لدولية �لو��سعة، وحتى �أ�سبح و�جبنا من خالل هذ� �جلناح �أن 
نكون �سفر�ء لعك�ض �ل�سورة �مل�سرقة للتاريخ و�لرت�ث �حلافل لنا، وقالت: 
�إطالق �لطبعة �لثانية من كتاب "�ل�سنع"، ترجمة لنجاح �لن�سخة �الأوىل 
�لتي نالت �إقبااًل كبري�ً، وهو ما جعل �لطبعة �لثانية �أكرث متيز�ً و�سمولية 
من  نابع  �إمن��ا  �ملركز  به  يقوم  وم��ا  و�لف�سحى،  �ملحلية  باللهجتني  و�إمل��ام��اً 
وتعزيز  لن�سر  عليها  يقوم  �لتي  و�ال�سرت�تيجية  عليه  �مللقاة  �مل�سوؤولية 
�لرت�ث و�لتقاليد يف �ملجتمع من خالل مزجه مع �لتطور باأف�سل �سورة 

ممكنة دون �مل�سا�ض بالقيم �الأ�سا�سية.
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فوائد �ضرب فيتامني »�ضي« الفوار يوميًا ال ت�ضاهى!

�لنا�ض  وي�������س���ت���خ���دم 
جم�������م�������وع�������ة م����ن 
�ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
لت�ستيت  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�الأمل،  ع�����ن  �الن����ت����ب����اه 
�الأع�ساب  لعامل  وفقا 
�لذي  �سولز،  �إنريكو  
رب�����ط ذل�����ك ب���دو�ئ���ر 
ع�����س��ب��ي��ة م��ع��ي��ن��ة يف 

�لدماغ.
جهاز  وبا�ستخد�م 
بالرنني  �لت�سوير 
وجد  �ملغناطي�سي، 
�لعد  �أن  �لباحثون 
 1000 من  �لتنازيل 
�إىل 7، كان �أف�سل من )�لتفكري 

يف �سيء جميل( و)�لتخل�ض من �الأمل(.
و����س��ت��خ��دم��ت �إح������دى �مل���ت���ط���وع���ات يف 
�لتنازيل  �ل��ع��د  ت��ق��ن��ي��ة  وق����ت الح����ق، 
والدة  �أث����ن����اء   7 �إىل   1000 م���ن 
ط��ف��ل، ووج����دت �أن��ه��ا حت���دث فرقا 

ملحوظا.
�أن يتمكن  �أنه قبل  ويو�سح �لباحثون 
�سحيح  ب�سكل  �ال�ستجابة  م��ن  �ل��دم��اغ 
�حل�سية  �لعو�مل  تقييم  عليه  ل��الأمل، 
و�مل��ع��رف��ي��ة و�ل��ع��اط��ف��ي��ة �ل���ت���ي حترك 

�إدر�كنا.
تبادلها  يجب  �ملعلومات،  بهذه  وللقيام 
�ل��دم��اغ، وفقا  م��ن  ب��ني مناطق خمتلفة 

�الإلهاء  �أن تقنيات  �ل�سبب يف  �إن هذ� هو  ل�سولز، �لذي قال 
ت�ساعد يف تخفيف �الأمل.

و�أكدت در��سات جديدة �أن هناك �سلة بني �لتجربة �لذ�تية 
خمتلف  يف  �لع�سبي  للن�ساط  �لن�سبية  و�مل�ستويات  ل��الأمل 

قطاعات �لدماغ.
توؤثر  �أن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  �ك��ت�����س��اف  وزم��������الوؤه  ���س��ول��ز  و�أر�د 
لالأمل  �لذ�تي  �الإدر�ك  على  �ملختلفة  �الإلهاء  ��سرت�تيجيات 

�أثناء در��سة �الأن�سطة �لع�سبية.
وُطلب  بارد موؤمل  �سخ�سا ملحفز   20 تعر�ض  �لدر��سة،  ويف 
وتقليل  �الأمل  الإلهاء  �لثالثة  �الأ�ساليب  �أح��د  �عتماد  منهم 

�ملعاناة.
وت�سمنت تلك �الأ�ساليب �لعد �لتنازيل من 1000 �إىل 7، 
و�لتفكري يف �سيء لطيف، وحماولة �إقناع �أنف�سهم باأن �الأمل 

لي�ض بهذ� �ل�سوء حقا.
وخالل �جلل�سات �لتجريبية، مت تو�سيل �الأ�سخا�ض بجهاز 
ل��ت�����س��ور �لن�ساط  ب��ال��رن��ني �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  �ل��ت�����س��وي��ر  م�����س��ح 

�لع�سبي يف �لدماغ، و�لذي مت حتليله الحقا بالتف�سيل.
�ملو�جهة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ف��ع��ال��ي��ة  م���دى  تقييم  �أج���ل  وم���ن 
على  لالأمل  �لذ�تية  �ل�سدة  بتقييم  �مل�ساركون  قام  �ملختلفة، 

مقيا�ض من 0 �إىل 100.
و�أظهرت �لنتائج �أن ��سرت�تيجية �لعد �لتنازيل كانت �الأكرث 
فاعلية من بني �لطرق �لثالثة الأنها )تتطلب م�ستوى عال 

من �لرتكيز(.
�نتباه  ي�سرف  �ل�سديد  �لرتكيز  م�ستوى  �إن  �سولز  ويقول 
�ل�����س��خ�����ض ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع���ن �الإح�����س��ا���ض ب������االأمل. �أو�سح: 
�الأمل  ���س��دة  تقليل  �الأ���س��خ��ا���ض يف  �ل��و�ق��ع، جن��ح بع�ض  )يف 

�ملح�سو�سة بن�سبة 50%(.
لعمليات  تف�سيال  �أك���رث  حتليال  وزم����الوؤه  �سولز  و�أج����رى 
�إىل  �ل��دم��اغ  ق�سمو�  حيث  �ملغناطي�سي،  بالرنني  �لت�سوير 

منطقة.  360
�لتي  �ل��دم��اغ  مناطق  حتديد  هدفنا  )ك��ان  �سولز:  ويو�سح 
�ملت�سورة  �الأمل  ���س��دة  تقليل  �أج���ل  م��ن  معا  تعمل  �أن  يجب 

بنجاح(.
�لدماغ  و�ح��دة يف  �سبكة  �أو  على منطقة  �لفريق  يعرث  ومل 
وتعمل  �ل��ث��الث.  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ب��و����س��ط��ة  تن�سيطها  مت 
�لدو�ئر �لع�سبية �ملختلفة يف مناطق �لدماغ �ملختلفة ب�سكل 

جماعي.
عملية  ه��و  �الأمل  تخفيف  �أن  يو�سح  ه��ذ�  �إن  �سولز  وي��ق��ول 
مناطق  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تتطلب  للغاية  م��ع��ق��دة 

�لدماغ.

وجود  عن  �لتنازيل  �لعد  لتقنية  �ال�ستجابة  حتليل  وك�سف 
�أج��ز�ء خمتلفة من �لق�سرة �ملعزولة، من  تن�سيق وثيق بني 

بني �أمناط �أخرى.
ت�سوير  خ��الل  م��ن  �الأمل  ع��ن  �الن��ت��ب��اه  �سرف  يعمل  بينما 
كثيفة  تدفقات  يثري  عندما  فقط،  م�سامل،  �أو  جميل  �سيء 

من �ملعلومات بني �لف�سو�ض �الأمامية.
م��ر�ك��ز حت��ك��م مهمة،  ل��ل��دم��اغ  �الأم��ام��ي��ة  �لف�سو�ض  وت��ع��د 
�لتقنية مزيد� من �لتحكم حيث  وبالتايل قد تتطلب هذه 
يحتاج �لدماغ �إىل �لبحث يف �ملزيد من )�ملق�سور�ت) للعثور 
على �آثار �لذ�كرة �ل�سحيحة �ملطلوبة ال�ستح�سار )�ل�سورة 

�جلميلة) �لتي يتم تخيلها.

درا�ضة تتو�ضل اإىل )طريقة غريبة(
 للتغلب على االأمل

يعترب العد التنازيل من 1000 اإىل 7 اأف�ضل الطرق الإلهاء نف�ضك عن االأمل، وفقا لدرا�ضة جديدة وجدت اأنه ميكن 
اأن تخفف حتى ن�ضف االإح�ضا�ض املوؤمل.

اأنف�ضهم  اإلهاء  منهم  لالأمل، وطلبوا  ميونخ 20 متطوعا  ماك�ضيميليان يف  لودفيغ  باحثون من جامعة  وعّر�ض 
با�ضتخدام تقنيات خمتلفة.

فــــــــــوائــــــــــد 
�ضي  فيتامني 
اجل�ضم  الأداء 

وظائفه
ب�������د�ي�������ة ت����ق����ول 
�لدكتورة �سينتيا 

�أحما�ض �حلاج �إن )مكّونات فيتامني  ه���ي  �ل����ف����و�ر،   C
�أمينية ت�ساعد �جل�سم على �لقيام بوظائفه �ملختلفة.

ظهور  م��ق��اوم��ة  للب�سرة  �ل��ف��و�ر   C فيتامني  ف��و�ئ��د  م��ن 
ب�سبب حماربته  و�ل�سيخوخة،  �لعمر،  �لتقّدم يف  عالمات 
�ل��ت��ج��اع��ي��د ع��ل��ى �ل���وج���ه، وت���ره���الت �جل��ل��د، وي�����س��اه��م يف 

تخلي�ض �لب�سرة من �لبقع �لد�كنة.
�ملختلفة،  �جللدية  �اللتهابات  �لفو�ر   C فيتامني  يعالج 
باالإ�سافة �إىل ت�سريع عملية �لتئام �جلروح، باالإ�سافة �ىل 
�إ�سالحها  وبالتايل  �لب�سرة،  يف  �لكوالجني  �إنتاج  حتفيز 
و�حلفاظ عليها ن�سرة وحيوية ورطبة، ويعمل على تفتيح 

لونها عرب تنظيفها من كافة �ل�سو�ئب �ملختلفة(.
�سينتيا �حلاج قائلة: )فو�ئد فيتامني  �لدكتورة  وت�سيف 
حماية  منها  نذكر  وع��دي��دة  كثرية  للج�سم  �ل��ف��و�ر   C
فه وت�ساقطه وتقوية  �ل�سعر، ترطيبه، وبالتايل منع تق�سّ

جذوره، مما يوؤدي �إىل زيادة منوه وكثافته.
���س��روري ومهم جد�ً  فهو  �جل�سم،  بنمو  يتعلق  ما  �أم��ا يف 
للجهاز �لعظمي، �الأ�سنان و�الأظافر، باالإ�سافة �ىل عالج 
مثل:  منها  و�ل��وق��اي��ة  �لتنف�سي  �جل��ه��از  م�سكالت  بع�ض 
�ل�سعال  ح��االت  وبع�ض  �ل��ربد،  ن��زالت  �الإنفلونز�،  �لزكام، 

�ل�سديد.
�الأمر��ض  ببع�ض  �الإ�سابة  �حتمال   C �لفيتامني  يقلل 
بالطريقة  ����س��ت��خ��د�م��ه  م���ن خ���الل  وذل����ك  �ل��ف��ريو���س��ي��ة 

�ل�سحيحة، ح�سب �إر�ساد�ت �لطبيب.
فّعااًل  �سحياً  دور�ً  �لفيتامني  لهذ�  �أن  نن�سى  �ال  ويجب 
و�ملحافظة  �ل��دم،  يف  �ل�ساّر  �لكول�سرتول  ن�سب  تقليل  يف 
�خلاليا  منو  ومقاومة  �لطبيعية،  �مل�ستويات  �سمن  عليه 

يف  �ل��و����س��ح  دوره  ب�سبب  وذل���ك  �جل�����س��م،  يف  �ل�سرطانية 
ت��ق��وي��ة ج��ه��از �مل��ن��اع��ة، ك��م��ا م��ن��ع ح���دوث بع�ض م�سكالت 
و�الأوعية  �ل�����س��ر�ي��ني  ت�سلب  م��ث��ل  و�ل�����س��ر�ي��ني،  �ل��ق��ل��ب 

�لدموية و�لذبحة �ل�سدرية.
من  �جل�سم  يحمي  �لفيتامني  ه��ذ�  �أّن  فيه  �سك  ال  ومم��ا 
�لتدخني،  �آث���ار  مثل  عليه،  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سموم  ت��اأث��ري�ت 
باالإ�سافة  �مل�سّرة،  �الإ�سعاعات  وبع�ض  �حل�سرية  �ملبيد�ت 
�ىل خف�ض �سغط �لدم �ملرتفع يف �جل�سم، و�حلفاظ عليه 
ن�سبة  على  �حل��ف��اظ  وك��ذل��ك  �لطبيعية،  �مل��ع��دالت  �سمن 

ثابتة من �ل�سكر يف �لدم وفقاً لعدة در��سات علمية.
ترجع فو�ئد فيتامني C �لعديدة �إىل كونه يحتوي على 
ن�سب ع��ال��ي��ة م��ن �الأح��م��ا���ض، ف�����س��اًل ع��ن �ح��ت��و�ئ��ه على 
م�����س��اد�ت �الأك�����س��دة �ل��ت��ي ت��ع��ّزز �مل��ن��اع��ة، وحت���ارب �جلذور 

�حلّرة.
ومن ثم ي�ساعد هذ� �لفيتامني على �مت�سا�ض �لكال�سيوم، 
�لبوتا�سيوم، �حلديد وغريها من �ملعادن �لالزمة ل�سحة 

�جل�سم و�ل�سعر و�لب�سرة.

اأهم فوائد �ضرب فيتامني �ضي الفوار يوميًا
 C فيتامني  ي�ساعد  و�ل�سر�يني:  �لقلب  - حت�سني �سحة 
�ل��دور�ن وخف�ض فر�ض �الإ�سابة  على تقوية ودعم جهاز 

باأمر��ض �لقلب و�ل�سر�يني �ملختلفة،
ي�ساعد  يومًيا قد  كافية منه  �أن �حل�سول على ح�سة  �إذ   
�مل��رت��ف��ع وخ��ف�����ض م�ستويات  �ل����دم  ع��ل��ى خ��ف�����ض ���س��غ��ط 
توؤدي  ق��د  ع��و�م��ل  وه��ي  �جل�سم،  يف  �ل�سيء  �لكول�سرتول 

لالإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سر�يني مع �لوقت.
- حت�سني �سحة �لعيون : ي�ساعد تناول �أقر��ض فيتامني 
�إبطاء  �أو مكمالت هذ� �لفيتامني �لعادية على  C �لفو�ر 
به  و�ل��ذي قد ت�ساب  �لبقعي  �لتنك�ض  وترية تقّدم مر�ض 
�لعيون مع �لتقّدم يف �لعمر و�ل�سيخوخة، وهو مر�ض من 

�ملمكن �أن يوؤدي يف نهاية �ملطاف للعمى.
 C إ�سالح �الأن�سجة �لتالفة يف �جل�سم : يلعب فيتامني� -
دور�ً هاماً يف منو و�إ�سالح �لتلف �لذي قد ي�سيب بع�ض 
خاليا �جل�سم، لذ� فاإن �حل�سول على �حل�سة �لكافية منه 

يومياً قد ي�ساعد على:
�جلروح. و�لتئام  تعايف  • ت�سريع 

تعّر�سها  ب��ع��د  و�ل��ع��ظ��ام  �ل��غ�����س��اري��ف  ت��ع��ايف  ت�����س��ري��ع   •
الإ�سابة �أو تلف.

• �مل�ساعدة على حت�سني �سحة �الأربطة و�الأوتار و�الأوعية 
�لدموية و�جللد، وحتفيز جتدد خالياها.

- تعزيز �مت�سا�ض �حلديد : 
ي�ساعد تناول فيتامني C �لفو�ر على حت�سني �مت�سا�ض 

�حلديد يف �جل�سم،
ق��د ي�سعب  و�ل����ذي  �مل�����س��در  �ل��ن��ب��ات��ي  �سيما �حل��دي��د   ال 
على  �لفيتامني  ه��ذ�  يعمل  �إذ  �مت�سا�سه،  �جل�سم  على 
حتويل �حلديد �إىل هيئة ي�سهل على �جل�سم �مت�سا�سها 

و�ال�ستفادة منها.
- حت�سني وظائف �لدماغ وتقوية �لذ�كرة، وخف�ض فر�ض 

�الإ�سابة ببع�ض �الأمر��ض �لع�سبية.
- تقوية وتدعيم جهاز �ملناعة.

مثل  �ملزمنة،  �الأمر��ض  ببع�ض  �الإ�سابة  فر�ض  خف�ض   -
�ل�سرطان.

- �إبطاء وترية �سيخوخة �جللد وتاأخري ظهور �الأعر��ض 
�ملر�فقة لها مثل �لتجاعيد.

�الأك�����س��دة �لتي  �أه��م م�����س��اد�ت  �أح��د   C - يعترب فيتامني 
حتمي خاليا �جل�سم من تاأثري �جلذور �حلّرة،

 و�مل���ق�������س���ود ب���ه���ا �جل���زي���ئ���ي���ات �ل���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ف��اع��ل �لتي 
لدخان  ت��ع��ر���س��ه  �أو  �ل��ط��ع��ام  ح���رق  ب��ع��د  �جل�����س��م  ينتجها 
�لقلب  �أم��ر����ض  يف  دور�ً  تلعب  �ل��ت��ي  و�الإ���س��ع��اع��ات،  �لتبغ 

و�ل�سرطانات و�أمر��ض �أخرى.
- يخّف�ض من م�ستويات حم�ض �ليوريك يف �لدم وخماطر 

�الإ�سابة مبر�ض �لنقر�ض.
- يعّزز �ملناعة من خالل م�ساعدة خاليا �لدم �لبي�ساء على 
وم�ساعدة  �لب�سرة  جتاعيد  وتقليل  �أك��رب  بفاعلية  �لعمل 

�جلروح على �ل�سفاء �أ�سرع.
- ت��ب��ني �أن ت���ن���اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ف��ي��ت��ام��ني C من 
�الأط��ع��م��ة و�مل��ك��م��الت ل��ه ت��اأث��ري وق��ائ��ي يف خف�ض خطر 

�لتعّر�ض لفقد�ن �لذ�كرة و��سطر�باتها، مثل �خلرف.

فيتامني �ضي C الفوار هو عبارة عن اأقرا�ض فوارة متتاز بقدرتها على الذوبان يف املاء واجل�ضم 
ب�ضهولة، وميكن تناول هذه االأقرا�ض من خالل و�ضع قر�ض من الفوار يف كاأ�ض من املاء وتذويبه 
منها.  لال�ضتفادة  اجل�ضم  على  ويوّزعها  اله�ضمي،  اجلهاز  ها  ميت�ضّ وبالتايل  �ضربه،  ثم  جيدًا 
ل ا�ضتخدام الفوار يوميًا ملدة 15 يومًا فقط، وتقّدر اجلرعة اليومية املنا�ضبة بحوايل  وُيف�ضّ
زائدة يعمل  اأّن عند تناول جرعات  ال�ضباح. علمًا  60ملليغرامًا، ويف�ضل تناوله خالل فرتة 
اجل�ضم على التخل�ض منه عن طريق البول؛ ولهذه االأقرا�ض الفوارة فوائد كثرية ومتنّوعة.

اطلعي على فوائد �ضرب فيتامني C الفوار يوميًا مع الدكتورة يف التغذية وعلم الغذاء، �ضينيتا 
احلاج، يف االآتي:
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لثوب �لرت�ثي خلياطة  

�القم�سة �لرجالية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1746369 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة هادي �حمد عمر �لعامري %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل علي علي �لعيد

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
�لعني  ��سو�ء  �ل�س�����ادة/حالق  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1121972 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سيف عبيد حممد �سلوم �لر��سدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ناديه رم�سان ح�سن

�سلطان   - بناية   07 �ملدينة  و�سط   - �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
 345395 �ملربعة  حي  �ملدينة  و�سط  �لعني  �ىل  يرو�ن  حمد  حممد 

345395 �ل�سيد غا�سب حممد خيله
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �ملرفاأ لال�سماك 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب - فرع/1 رخ�سة رقم:1017497-1 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد مانع �سعيد مانع �لرميثي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عو�سه خمي�ض عبيد �لرميثي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
جروب  كون�سرتك�سن  �ل�س�����ادة/يونايتد  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:3778053 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة هاين جابر علي حممد ح�سن %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة غامن عبد�حلكيم غامن �سايع �لنعيمي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف هاين جابر علي حممد ح�سن
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبد�حلكيم غامن �سايع �لنعيمي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق م�سطفى جمعه �ل�سيد
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/جرين كي للو�سيط �لتجاري

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2516990 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خليفه حارب خلفان حممد �لنيادي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ خليفه حارب خلفان حممد �لنيادي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ��سافة عا�سق رحمن هاليلودين هاليلودين %49

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ جرين كي للو�سيط �لتجاري
GREEN KEY COMMERCIAL BROKERS 

�إىل /تويفو �ستار للمقاوالت �لنفط و�لغاز ذ.م.م 
TOIVO STAR AND GAS CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/��سافة مقاوالت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات حقول ومن�سات �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال �حلفر و�لردم )4312004(
تعديل ن�ساط/حذف و�سيط جتاري )4610010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافيه �ساليدر �ستي�سن

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2544642 

تعديل �إ�سم جتاري من/ كافيه �ساليدر �ستي�سن

SLAODR STATION CAFE 

�إىل /م�سكاكو جاكو للم�ساوي 

MSHKAKU JAKU GRILLS

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

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
�ال�سم �لتجاري:نايت �سوت �لدولية ذ.م.م

 g G1  متجر -   ، �ملالك خلفان مطر �لرميثي   ، �ل�سركة:منى  عنو�ن 
�بوظبي ، �سارع حمد�ن - �سرق 3 - ق 78 ط

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي: 1069760 

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

و�ال�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�سادة/مري�ل  -تعيني   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2020/10/15  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  �الد�رية، 
كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر  على 

�لعدل بالرقم:2055011319 تاريخ �لتعديل: 2020/11/7
�مل�سفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

 2020 / 3990 امر اأداء 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر

�إىل �ملدعى عليه/1_ حممد �سميم حممد �دري�ض خان خامنجهول حمل �الإقامة
مبا �أن �ملدعى�لقمزي �لتجارية �ض ذ م م

و ميثله /بدر عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 27-9-2020  باإلز�م �ملدعي عليهما زهرة �لو�حة لت�سميم 
�الزياء �ض ذ م م و حممد �سميم حممد �دري�ض خان خان باأن يوؤديا بالت�سامن للمدعية �لقمزي 
و�لفائدة  دره��م��ا  وخم�سون  و�أرب��ع��ة  وت�سعمائة  �أل��ف��ا  و�ستون  ثمانية  مبلغ  م    م  ذ  ���ض  �لتجارية 
و  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل�سد�د  تاريخ  2020/9/27وح��ت��ى متام  �سنويا من   %9 بو�قع  �لقانونية 

مبلغ خم�سمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.
ولكم �حلق يف ��ستئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �الإعالن.

رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   

اإعالن بالن�سر
              يف الدعوى رقم 370/2020/100 احوال نف�ص م�سلمني

مو�سوع �لدعوى: دعوى طالق ) خلع ( و�إثبات ح�سانة �البن )ر��سد( للمدعية
طالب �العالن: لنا �حمد ح�سني �برهيم   - �سفته بالق�سية:  مدعى 

 �ملطلوب �عالنهم:  1- �إح�سان عبد�هلل حامد دروي�ض  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 13-08-2020 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�سالح/ لنا �حمد ح�سني �برهيم بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :- .بتطليق �ملدعية / لنا �حمد 
ح�سني �برهيم  من زوجها �ملدعى عليه / �إح�سان عبد�هلل حامد دروي�ض - بطلقة بائنة لل�سرر ، وعلى �ملدعية 

�إح�ساء عدتها �ل�سرعية وفق حالها �عتبار�ً من تاريخ �سريورة �حلكم بالتطليق باتاً . 
2.�ثبات ح�سانتها لالبن )ر��سد( . 3.�إلز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�سروفات .

حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..

رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  نوفمرب  2020 العدد 13082 

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8 

اإعــــــــــالن
�سكرو  �ل�س�����ادة/  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2651519:در�يفر لل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6308 
�ملنذر:وكالة ��سيا لل�سفريات �جلوية و�ل�سياحية

�ملنذر �ليه:فالرت�ن�ض خلدمات و�نظمة �ملو��سالت �ض.ذ.م.م
اعالن بالن�ضر

تنذر �ملنذرة �ليها ب�سد�د مبلغ )207.895.00( يف خالل خم�سة �يام عمل 
التخاذ  ��سفني  �سنت�سطر  و�ال  بالوفاء  �لتكليف  هذ�  ��ستالم  تاريخ  من 
حقوق  حلفظ  و�لكفيلة  بحقكم  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  ك��اف��ة 

�ملنذرة مع �لفو�ئد وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3909/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )265.599.49( درهم عن �خلدمات 
�لتي قدمتها ونفذتها �ملدعية و 9% فائدة قانونية بدء� من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لر�سوم 

و�مل�ساريف
طالب �الإعالن :  دي جي �يه خلدمات �د�رة �مل�ساريع �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �سركة �لكندي و�حتاد �ملقاولني �لعاملية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
تاريخ  من  ب��دء�  قانونية  فائدة   %9 و  �ملدعية  ونفذتها  قدمتها  �لتي  �خل��دم��ات  عن  دره��م   )265.599.49(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2020/11/18  
�ل�ساعة 8.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3992/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : بالز�م �ملدعي عليه بان ي�سدد �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )206.802.75( درهم و�لفائدة 

�التفاقية بو�قع 27% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�سوم 
و�التعاب و�مل�سروفات

طالب �الإعالن :  د�ر �لتمويل �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:�سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - �سفته بالق�سية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد �هلل �حمد حممد �سعيد �لدوبي - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليه بان ي�سدد �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 
)206.802.75( درهم و�لفائدة �التفاقية بو�قع 27% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع 
�لز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�سوم و�التعاب و�مل�سروفات. وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2020/11/15  
�ل�ساعة 9.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4045/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �الوىل و�لثانية بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره 
)635.308.64( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق يف:2019/11/20 وحتى متام 

�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
طالب �الإعالن :  بديل �ض.م.ح - ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:�سيخه �حمد عبد�هلل �سلطان - �سفته بالق�سية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- بور باو جي �م بي �ت�ض )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  

جمهول حمل �الإقامة 
و�لثانية  �الوىل  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   : �الإع���الن  مو�سوع 
تاريخ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )635.308.64( وق���دره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن 
�ال�ستحقاق يف:2019/11/20 وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/11/17  �ل�ساعة 9.30 �ض يف قاعة 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 939/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : دعوى ف�سخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملوؤرخ 5 مايو 2008 ومالحقه و�لز�م �ملدعي عليه 
�الول برد حيازة �لعقار وت�سليمه للمدعي و�سطب عبارة �الجارة �لو�ردة يف م�ستند�ت و�سجالت �لعقار 

و�لز�م �ملدعي عليه �الول باالجرة �ملتاأخرة حتى �الخالء �لتام و�لتعوي�ض
طالب �الإعالن :  بنك دبي �ال�سالمي �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ساليندر� ماحلوتر� - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �مل��وؤرخ 5 مايو  مو�سوع �الإع��الن : قد 
2008 ومالحقه و�لز�م �ملدعي عليه �الول برد حيازة �لعقار وت�سليمه للمدعي و�سطب عبارة �الجارة �لو�ردة 
و�لتعوي�ض.  �لتام  �ملتاأخرة حتى �الخالء  �ملدعي عليه �الول باالجرة  و�ل��ز�م  �لعقار  يف م�ستند�ت و�سجالت 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2020/11/12  �ل�ساعة 10.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3466/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )342.734.70( درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2014/6/1 وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة

طالب �الإعالن :  م�سنع �أفق �الأق�سى لالأملنيوم و�لزجاج �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �سركة خليفة �لفهد للمقاوالت ذ.م.م - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  

جمهول حمل �الإقامة 
�ملذكوره �عاله فانت  �لدعوى  بالوفاء يف  بتكليفك  �ل�سادر  �لقر�ر  �الإع��الن : مبوجب  مو�سوع 
فان  �ملحكمة وعليه  �و بخزينة  للمدعي  درهم فقط  وق��دره )342.734.70(  ب�سد�د مبلغ  مكلف 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل خم�سة �يام من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  383/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:32/2015 عقاري جزئي و�ملعدل 
باال�ستئناف رقم 328/2016 عقاري، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 214086 درهم( �سامال 

للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �الإعالن : توفيق �لقيني -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

للو�ساطة  �الم���ار�ت  �أف�سل   -2 ���ض.م.ج  �نرتنا�سونال  بالنت  ت��ر�ي   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 
�لعقارية ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  -  جمهويل حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )214086( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  465/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2020/1 جلنة دعوى 2018/362 عقاري كلي

طالب �الإعالن : �سالح عبدمعروف -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
ت�سارلز فريوترث 3- رو�ن م��رو�ن خالد �خلو�لدة - �سفتهم  �لقاعاتي 2- ديفيد  �إعالنهم: 1- ملي�ض حممد فو�ز  �ملطلوب 

بالق�سية : منفذ �سدهم  -  جمهويل حمل �الإقامة 
�لدعوى  �ل�����س��ادر يف  �حل��ك��م  بتنفيذ  الل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �ق���ام  لقد   : �الإع���الن  مو�سوع 
رق��م:1/2020 جلنة ق�سائية خا�سة يف �لدعوى 362/2018 عقاري كلي و�لذي ق�سى مبنطوقه:1- تعديل ت�سجيل ملكية 
�لوحدة �لعقارية رقم4104 يف بناء مارينا هايتز 1 �لطابق )41( مبر�سى دبي بال�سجل �لعقاري لدى د�ئرة �الر��سي و�المالك 
من ��سم �ملنفذ �سده )ديفيد ت�سارلز فريوترث( �ىل ��سم طالبي �لتنفيذ )�سالح عبدمعروف وحلاظ ح�سن �حلاج( منا�سفة 
بينهما مع ما يرتتب على ذلك من �ثار 2- تكليف د�ئرة �الر��سي و�المالك بتنفيذ ما ورد مبنطوق �حلكم بتعديل ت�سجيل 
ملكية �لوحدة �لعقارية مو�سوع �لتنفيذ �ملاثل بدون ر�سوم �سند� لن�ض �ملادة )8( من قر�ر �سمو حاكم دبي رقم )4( ل�سنة 
2020 بت�سكيل جلنه ق�سائية خا�سة باال�سافة �ىل مبلغ وقدره )105( درهم ر�سوم وم�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 

�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2363/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لنز�ع رق��م:1267 ل�سنة 2018 نز�ع جتاري ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 356464973.37 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �الإعالن : بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما: 1- �ل�سيد/طيب عبد�لرحيم �حمد �لباكر ب�سفته كفيال �سامن للمديونية 
2- فار�ض طيب عبد�لرحيم �حمد �لباكر ب�سفته كفيال �سامن للمديونية - �سفتهما بالق�سية 

: منفذ �سدهما  -  جمهويل حمل �الإقامة 
مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ال�سهم �مل�سجلة 
�ال�سهم  ع��دد   - للتمويل  �ال�سهم 33407+�م����الك  ع��دد   - �لعقارية  )�ع��م��ار  �مل��ايل  دب��ي  �سوق  يف 
300000( وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5206/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:4053 ل�سنة 2019 عمايل جزئي، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 12463 درهم( ل�سالح �لعامل
طالب �الإعالن : حممد م�سطفى حممد عبد�لرحيم -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه: 1- �لعمر�ن �ل�سريع ملقاوالت �لبناء - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
  جمهول حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )12463( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 2426/2020/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سدهما /1- مار�سيل فا�سون �نرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م 2- �ل�سرق 
تريدينغ كومباين �يه ��ض تي �سي م.د.م.���ض - جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف / حممد �سامي كمال حممد �ل�سافعي وميثله:�مل عمري �ل�سبيعي - 
قد ��ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2019/1450 جتاري كلي  وحددت لها 
جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2020/11/22 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
اعالن بالن�سر        

 426/2020/480 نزاع تعيني خربة جتاري 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�ملتنازع �سدهما : 1- تي �يه يف تيبي �كفني �نف�ستمنت كون�سرتك�سن �ند �وبريي�سن )فرع  �إىل 

دبي( 2- �سيفيلد هولدينجز ليمتد  - جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :�سركة روميو �نترييورز ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها تعيني خربة هند�سة معمارية لبحث �لنز�ع بني �الطر�ف 

وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/11/10 �ل�ساعة 08:30 �سباحا مبكتب �مل�سلح لذ� 

فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13082 بتاريخ 2020/11/8   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان:
 �ل�سيد/ حممد �سيد مياه حافظ ، �جلن�سية:بنغالدي�ض

�ال�سم  يف   %100 �لبالغه  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�سمن  حم��رر  على  �لت�سديق  وط��ل��ب 
�لتجاري/فخر �الأمانة للخياطة ، ن�ساط �لرخ�سة تف�سيل وخياطة �ملالب�ض �لن�سائية 
رق���م:774246  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ض   ،
�ل�سادر بتاريخ:2020/1/2 يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بخورفكان - �ىل �ل�سيد/معني 
�لدين حممد �سريت �هلل ، �جلن�سية بنغالدي�ض ، ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2020/2613 مدين كلي ال�سارقة

اعالن املدعي عليهم بتجديد الدعوى من ال�سطب   
�ىل �ملدعى عليهم / 1- خليفة عبيد بطي �لقطي �لنعيمي - �مار�تي �جلن�سية 4- حممد ��سلم عبد �لرحيم 
�ساحب د�د �سكر حممد - بحريني �جلن�سية 5- تامر حممد حماية مطر - م�سري �جلن�سية 7- عبد �لروؤوف 

بن عاي�ض عب �ل�سفى - �سعودي �جلن�سية 
حيث �ن �ملدعي / �سعاد مو�سالتي - �أمريكي �جلن�سية 

قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة :  
وبجل�سة 2020/9/27 قررت �ملحكمة �سطب �لدعوى ومت جتديدها من �ل�سطب وتد�ولت باجلل�سات. 

لذلك يقت�سي ح�سورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �ملدنية �لكلية( ، يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح يوم 
2020/11/16  وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و 

عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0002874 يف  الدعوى رقم

�ىل �ملدعي عليه:1- موؤ�س�سة �لباز لقطع غيار �لتربيد ل�ساحبها ح�سن �سرور حممد �سامل
جمهول حمل �القامة:�مارة عجمان - �لنعيمية - �سارع �ل�سيخ ز�يد - حمل رقم 4 - �ملوؤجر ورثة 

ح�سني حممد �ل�سعايل - �ض.ب:2673 - هاتف:067462956 - فاك�ض:067462957
�نت مكلف باحل�سور بجل�سه 2020/11/25 �مام مكتب �د�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لدعوى(  مدير  )1مكتب  رقم  مكتب  �ملدنيه-  �البتد�ئية 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�سفك مدعي.  �عاله  رقمها  �ملذكورة  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة 

حرر بتاريخ 2020/11/5م 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 املحكمة الإبتدائية املدنية 
اخرى  - )جزئي(   مدين   AJCFICIREA2020 /0002170 يف  الدعوى رقم

�ىل �ملدعي عليه:�سليم عاطف عبد�لغفار �حمد
جمهول حمل �القامة

�ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  بتاريخ:2020/10/1  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم �عاله ل�سالح �ملدعي/جمدي ��سماعيل حممد عبد�لعزيز

بالتايل/�لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ )80000( درهم - ثمانون �لف درهم وفائدة 
قانونية عنه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2020/8/30 حتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته 
�لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة - حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ال�ستالمك هذ� �لتبليغ 
القا�سي/خالد �سهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة البتدائية املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�سر 

  رقم املحرر:2020/6307 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

�سد �ملنذر �ليه:حممد هالل �سامل بن طر�ف �ملن�سوري - �جلن�سية �المار�ت
ي��ن��ذر �ل��ب��ن��ك �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ل��ل��م��ب��ادرة �ىل ���س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���س��د ب��ذم��ت��ه وقدره 
�لف  و�سبعون  و�ث��ن��ان  وت�سعمائة  مليون  وخم�سون  و�ح��د   )51.972.996.43(
وت�سعمائة و�ستة وت�سعون درهم وثالثة و�ربعون فل�ض - كما يف تاريخ:2020/5/20 
وذلك خالل )30( يوما من تاريخ ن�سر �الن��ذ�ر حتت طائلة �تخاذ �الجر�ء�ت 
�لقانونية لبيع �لعقار �ملرهون ل�سالح �لبنك نوع �ر�ض �سكنية جتارية بامارة 
�الر���ض 3565  - م�ساحة   6642 �مللكية  رقم   - �لهالل  �لفجرية منطقة مدينة 

مرت مربع مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر 

  رقم املحرر:6276/2020 
�ملنذر:عبيد حممد �سيف �لغربي

�ملنذر �ليه:عبد�لرحمن �سريكاال حممد
ب�سفتنا �ملحامون نوجه هذ� �النذ�ر ب�سرورة �ملبادرة �ىل �سد�د �لقيمة �اليجارية 
عن �لفرتة من 2019/1/18 وحتى 2020/1/17 مببلغ وقدره )500000( درهم فقط 
�اليجارية  بالفرتة  �خلا�سة  �ل�سيكات  �ملنذر  ت�سليم  وك��ذ�   - دره��م  �لف  خم�سمائة 
عن �ملده من 2020/1/18 حتى 2021/1/17 على �ن تكون �لثالث �سيكات �الوىل 
تكون  �ن  على  بتاريخ:2020/10/17  �خر  و�سيك  فور حتريرها  �ل�سرف  م�ستحقة 
- و�ال  �لف درهم  �سيك مببلغ )125000( درهم مائة وخم�سة وع�سرون  قيمة كل 

�سن�سطر ��سفني التخاذ كافة �لتد�بري و�الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 2020/6297  
مقدم من �ملخطر:تكنو لتجارة �دو�ت �النارة �ض.ذ.م.م

�سد �ملخطر �ليه:�يه ��ض �يه لتجارة �لكهربائيات �ض.ذ.م.م
بناء عليه:فان �لد�ئنة متهل �ملدين خم�سة �يام من تاريخ �العالن ل�سد�د قيمة 
�ل�سيكات �لبالغ )70476( درهم فقط - �سبعون �لف و�ربعمائة و�ستة و�سبعون 
�مر�  ��ست�سد�ر  �لد�ئنة  تعتزم  وحيث  �ملبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها   - دره��م 
�لدين مع حتميل  بالوفاء بقيمة  �ملدين  �لتنبيه و�خطار  ب��االد�ء لذلك وجب 
�تعاب �ملحاماة  �لتقا�سي باال�سافة �ىل مقابل  �ملدين كافة ر�سوم وم�سروفات 

وتنبيه على �ملدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اخطار عديل بالن�سر 

 2020/6296  
مقدم من �ملخطر:تكنو لتجارة �دو�ت �النارة �ض.ذ.م.م

�سد �ملخطر �ليه:�سنال ك�سافيري ك�سافيري - هندي �جلن�سية
بناء عليه:فان �لد�ئنة متهل �ملدين خم�سة �يام من تاريخ �العالن ل�سد�د قيمة 
�ل�سيكات �لبالغ )39589( درهم فقط - ت�سعة وثالثون �لف وخم�سمائة وت�سعة 
��ست�سد�ر  �لد�ئنة  �ملبلغ وحيث تعتزم  وثمانني درهم - وكلفته بالوفاء بكامل 
�ل��دي��ن مع  بالوفاء بقيمة  �مل��دي��ن  �لتنبيه و�خ��ط��ار  ب���االد�ء لذلك وج��ب  �م��ر� 
�تعاب  مقابل  �ىل  باال�سافة  �لتقا�سي  وم�سروفات  ر�سوم  كافة  �ملدين  حتميل 

�ملحاماة وتنبيه على �ملدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  رقم:2020/374282 

�ملنذر:ق�سي حممد �أحمد �لغ�سني - �مار�تي �جلن�سية
بوكالة �ملحامي/فهد �سلطان لوتاه

�سد �ملنذر �ليه:عمر فالح م�سعن �لدليمي - عر�قي �جلن�سية
جمهول حمل �القامة

و�سبعمائة  مليون  درهم   )1.715.000( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �وال:�لتنبيه 
�أ�سبوع من تاريخ �لتبليغ - ثانيا:�لتنبيه على �ملنذر �ليه  وخم�سة ع�سر �لف دره��م  - يف خالل 
بان �ملنذر �سوف يتخذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �جلز�ئية و�ملدنية ملطالبته ب�سد�د �ملبلغ �سالف 
تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  للر�سوم  باال�سافة  �لذكر 

�المتناع وحتى �ل�سد�د �لتام وهذ� للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله يف �ملدة �لقانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3466/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )342.734.70( درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2014/6/1 وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة

طالب �الإعالن :  م�سنع �فق �الق�سى لالملنيوم و�لزجاج �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �سركة خليفة �لفهد للمقاوالت ذ.م.م - �سفته بالق�سية : �ملدعي عليه  

جمهول حمل �الإقامة 
مو�سوع �الإعالن : مبوجب �لقر�ر �ل�سادر بالوفاء يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فانت مكلف ب�سد�د مبلغ 
وقدره )342.7364.70( درهم فقط للمدعي �و بخزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �العالن . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3954/2020/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ )554.350( درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق لكل فاتورة من �لفو�تري مو�سوع �لدعوى وحتى متام 

�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �المر بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة مع حفظ كافة 
�حلقوق �لقانونية �الخرى  

طالب �الإعالن : بديل �ض.م.ح - ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:�سيخة �حمد عبد�هلل �سلطان - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �نوفا رفينينج �ند تريدينج م.م.ح - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن :  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2020/9/27 �وال:�نفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني 
�لطرفني - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها/ �نوفا رفينينج �ند تريدينج م.م.ح بان توؤدي للمدعية/ بديل �ض.م.ح 
- ذ.م.م مبلغ وقدره )554.350( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��ستحقاق كل فاتورة و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

الأحد 08 نوفمرب 2020 العدد 13082

اإعالن بيع املقومات املعنوية واملادية باملزاد العلني ن�رشا
يف الق�ضية التنفيذية رقم 774 / 2017 تنفيذ عام

اكوا  االمــارات  مل�ضنع   ( واملعنوية  املادية  املقومات  بيع  اإعــادة  التنفيذ  قا�ضي  قرر 
تكنولزجيز للكفيار ( و املت�ضمنة املنقوالت و املعدات واالأ�ضماك و حق االإيجار،بداء 
املزاد بالثمن ) 70.000.000.00 درهم ( ،على اأن يتم ذلك البيع باملزاد العلني يوم 
الثالثاء املوافق 2020/11/10 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحًا بالقاعة امللحقة 
 ، البيع  متام  حتى  اأبوظبي  يف  الرئي�ضي  املقر  الق�ضاء  بدائرة  التنفيذ  اإدارة  مببني 
وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ال يقل عن %20 

من الثمن االأ�ضا�ضي .
�ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2020/11/05

ق�ضم التنفيذ باأبوظبي
للتوا�ضل واال�ضتف�ضار االت�ضال على الهاتف رقم :026512660
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•• ال�شارقة-الفجر:

من ُعمر �ل�15 بد�أت يف م�سو�ر �لكتابة، وخّطت �أوىل �لكتابات 
من  �لعديد  يف  و�ساركت  �ملدر�سية،  �ل�سحيفة  �سفحات  على 
وهي  �حلني  ذلك  ومنذ  �آن��ذ�ك،  و�مل�سرحية  �الإذ�عية  �الأعمال 
تبحر يف �سماء �الإبد�ع �لرو�ئي، قاطعة م�سافة كبرية بالرغم 
من �سغر �سنها، لترتك على رفوف �ملكتبات �لعربية باقة من 

�لهموم  من  �لكثري  �سّمنتها  �لتي  �ملتميزة  �ل��رو�ئ��ي  �الأع��م��ال 
و�لق�سايا و�لتفا�سيل �ملت�سابكة.

�سبارك  د�ر  مديرة  �لبلو�سي،  فاطمة  �لكويتية  �لرو�ئية  �إنها 
للن�سر و�لتوزيع – �لكويت، �لتي �أ�سارت على هام�ض م�ساركتها 
يف �لدورة �ل�39 من معر�ض �ل�سارقة �لدويل للكتاب، �إىل �أنها 
�أن �لكاتب  م�سكونة بطفولتها ويتمّلكها هاج�ض �لوقت الفتة 
ينطلق من مكان عميق يف ذ�كرة �لطفل �لذي كان، و�أن �لكتابة 

بتفا�سيل  �لوعي  مع  ترت�فق  ح��االت  عن  تعبري  لها  بالن�سبة 
�حلياة. وقالت فاطمة �لبلو�سي: “منذ �سنو�ت ُعمري �الأوىل 
�ساركت  �لدر��سية  مرحلتي  وخ��الل  �لكتابة،  يف  �سغوفة  و�أن��ا 
على  ب��االإ���س��ر�ف  وقمت  �مل��در���س��ة،  و�سحيفة  �إذ�ع���ة  يف  بالعمل 
بع�ض �مل�سرحيات �لتي كانت تقام �آنذ�ك يف �الأن�سطة �ملدر�سية، 
ومنذ ذلك �لوقت ت�سّكلت لدي هو�ج�ض �لكتابة، وبد�أت �أبحث 
باأ�سماء  بكتابة ق�س�ض ق�سرية  وبالفعل قمت  عن مفاتيحها، 
للن�سر  �نتقلت  ثم  )�جل��رمي��ة(،  جملة  يف  ون�سرتها  م�ستعارة، 
لنف�سي مدونة  و���س��ن��ع��ت  �ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �الإن���رتن���ت  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 

خا�سة، حتى ن�سرت �أول عمل يل يف �لعام 2015«. 
�لذي  �لرحب  �لف�ساء  ه��ذ�  �ل��رو�ي��ة،  بكتابة  وتابعت:” قمت 
�أعمايل  ك��ان��ت  م��ل��ّون،  كطائر  فيه  يحّلق  ب���اأن  للكتاب  ي�سمح 
عرب  ثقافية  منتديات  يف  كتبتها  ن�سو�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  �الأوىل 
�أول  �لنور  ر�أى  حتى  بها،  باالحتفاظ  وقمت  �النرتنت  �سبكة 
�سباحاً(،  ع�سر  �لثانية  )عند  ع��ن��و�ن  حمل  �ل��ذي  يل  �إ���س��د�ر 
بعده  ن�سرت  ثم  �الإن��رتن��ت،  على  كبري  بانت�سار  حظي  و�ل��ذي 
)�سارق �لر�سائل(، و�ليوم لدّي 6 رو�يات تتحّدث عن �لرعب 
�لنف�سي و�النف�سام يف �ل�سخ�سية و�الكتئاب، وكلها ذ�ت بيئات 

خمتلفة لدى جميع �ل�سخ�سيات«.
للن�سر  �سبارك  “د�ر  �لبلو�سي:  حتدثت  �لن�سر،  �سعيد  وعلى 
�لقطاع  هذ�  يف  م�سو�ري  وب��د�أت  عاماً،   15 عمرها  و�لتوزيع 
�مل��ه��م م��ن خ���الل ك��ت��اب��ات��ي، وب�����د�أت �ل��ع��م��ل ك�����س��ري��ك��ة م��ع د�ر 
�سبارك للن�سر، و�ساهمت يف تغيري �سيا�ستها، ورفعت م�ستوى 
يف  تنوعاً  للقارئ  نقّدم  الأن  ن�سعى  نحن  وه��ا  �الأع��م��ال،  قبول 

�الإ�سد�ر�ت تلبي ذ�ئقته ومعارفه«. 
وعن طموحاتها �مل�ستقبلية قالت: “مل �أكن �أ�سع توقعات، لكن 

�أعمااًل  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  ل��ِك  �سيكون  باأنه  يل  قالو�  �لكثري 
مهمة، تعك�ض موهبتك و�سغفك يف �لكتابة �لرو�ئية، و�ستن�سج 
وهذ�  معاٍن وحكايات جديدة،  �أك��رث وحتمل يف طياتها  لغتك 
�أم����ر ي�����س��ع��دين، و�آم����ل ذل����ك، و�أح���ر����ض دوم����اً ع��ل��ى مو��سلة 
�ال�ستغال على نف�سي، الأقدم كّل ما يعك�ض طموحي وحلمي«. 

معر�ض  يف  �مل�ساركة  على  حتر�ض  �أنها  �إىل  �لبلو�سي  و�أ���س��ارت 
�ل�������س���ارق���ة �ل������دويل ل��ل��ك��ت��اب �ل�����ذي ي��ع��ت��رب و�ح�������د�ً م���ن �أه���م 

�لتظاهر�ت �لثقافية يف �ملنطقة �لعربية، موؤكدة �أنها حتر�ض 
تطلقها  �لتي  �الإ����س���د�ر�ت  وت��ق��دمي  �حل��دث  يف  �مل�ساركة  على 
�أن �ل�سارقة �ليوم متّثل مكانة كبرية  �إىل  �لد�ر للزّو�ر، الفتة 
على �ل�سعيد �لثقايف وهي جتمع �لقّر�ء و�ملثقفني من خمتلف 
�لعام  هذ�  �ملعر�ض  �أطلقه  �لذي  �ل�سعار  و��سفة  �لعامل  �أنحاء 
)�لعامل يقر�أ من �ل�سارقة( باأنه حقيقة مرت�ّسخة وماثلة على 

�أر�ض �لو�قع. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�إ�سباع  ميكن لل�سغوف بروؤية �لكتب و�ملخطوطات �لنادرة، 
�لدويل  �ل�سارقة  معر�ض  يف  ي��وم��اً   11 م��دى  على  �سغفه 
�لرئي�سية �ملطلة  �إك�سبو  �أن يعرب بو�بة مركز  للكتاب، فما 
على دو�ر �لتعاون يف �ل�سارقة حتى يجد نف�سه  �أمام �لقاعة 
رقم )1(، حيث يكفي �لتجول فيها لتطالعه كتب قدمية، 
قبل  ُر�سمت  �سخمة  وخ��ر�ئ��ط  �ل�سنني،  مئات  قبل  �أُّل��ف��ت 
قرون، ومقتنيات لبحارة خا�سو� غمار �لبحار وو�سلو� �إىل 

�إمارتي �ل�سارقة ودبي قدمياً.
وخمطوطة  ك���ت���اب   100 م���ن  �أك�����رث  �أم������ام  وب���ال���وق���وف 

�سركة  من�سة  تعر�سها  �سخ�سية،  وم��ذك��ر�ت  وخ��ري��ط��ة، 
�ل��ز�ئ��ر نف�سه يف ج��ول��ة عرب  �إن��ل��ي��رب���ض، يجد  �أن��ت��ي��ك��و�رت 
�لتاريخ، فيجل�ض يف ح�سرة �بن �سينا من خالل جمموعة 

من موؤلفاته حول �لطب، 
�لدين  �سياء  ب��ن  حممود  �ل��دي��ن  جن��م  �لعاّلمة  وي�سافح 
�ل�����س��ري�زي، ع��رب ك��ت��اب �حل����اوي يف ع��ل��م �ل���ت���د�وي، �لذي 
“�ملقالة �خلام�سة يف  �آخ��ر هو  يحمل حتت عنو�نه عنو�ناً 

ذكر �الأدوية �ملركبة وكيفية تركيبها و��ستعماله«.
وت��ت��و����س��ل رح��ل��ة �ل���ز�ئ���ر ح��ني ي�����س��ادف خ��ري��ط��ة، يوؤكد 
خريطة  �أ�سخم  �أنها  رع��د،  يا�سر  �ل�سركة  با�سم  �ملتحدث 
للكرة �الأر�سية بطول 2.5 مرت، وعر�ض 2.5 مرت، و�أول 

خريطة مت ر�سمها باالألو�ن يف �لعام 1490، وما �أن يحاول 
خمطوطة  ح�سرة   يف  يقف  حتى  بنظره،  �ل��ع��ودة  �ل��ز�ئ��ر 
ي�سل طولها �إىل نحو 100 �سم طواًل وعر�سها نحو 60 
�سم ُكتب عليها �لقر�آن �لكرمي كاماًل، بخط �سغري جد�ً ال 

يرى �إال عن قرب.
�لز�ئر  ي��ب��ح��ر  �ل��ع�����س��ور،  ب��ني  �ل���رتح���ال  ينتهي  �أن  وق��ب��ل 
ب��ن��اظ��ري��ه ن��ح��و ���س��ن��دوق ق����دمي، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مذكر�ت، 

و�سندوق مالب�ض، 
وقبعات، ورتب ع�سكرية، لقبطان فرن�سي يدعى فر�ن�سيز 
ر�سماً  ت�سمنت  �لتي  �ليومية  ورد يف مذكر�ته  ويت، حيث 
ودبي،  �ل�سارقة  الإمارتي  زيارته  �لعربي،  �خلليج  خلريطة 

خالل �إبحاره حول �لعامل. 
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �مل��ن�����س��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ت��ل��ك �لكنوز 
�لنادرة، �إال �أن ذلك مل مينعها من ��ستعر��ض باقة متنوعة 
ن�سبياً، كن�سخة من  �لتي يعترب بع�سها حديثاً  �لكتب  من 
هاري  لق�سة   1997 ع��ام  طبعها  مت  �ل��ت��ي  �لن�سخ  �أو�ئ���ل 

بوتر، و�لق�سة �الأ�سلية للملك �آرثر. 
ي�ستدير  ولكنه  وي��غ��ادر،  وترحاله  جت��و�ل��ه  �ل��ز�ئ��ر  يختتم 
وي��ق��ف م��رغ��م��اً الإل��ق��اء ن��ظ��رة �أخ����رية، ع��ّل��ه يحتفظ بهذ� 
�لفن،  ذ�ك��رة  عى  �ساهد�ً  ليكون  ذ�ك��رت��ه،  يف  �الآ�سر  �مل�سهد 
�أيادي ماهرة،  �أبدعتها  و�الإب��د�ع، يف ح�سرة لوحة قر�آنية، 

جمعت بني فن �خلط وقد�سية �لكلمة.

تن�سى، ورمبا  ذ�كرته �سور ال  �لز�ئر وهو يحمل يف  يغادر 
�قتناء  خاللها  من  يتم  �لتي  �الآليات  حول  ت�ساوؤاًل  يطرح 
باأن  �ل�سركة  با�سم  �ملتحدث  يجيب  وهنا  �ملعرو�سات،  هذه 
�حل�سول على هذه �ملخطوطات، و�لكتب، و�خلر�ئط، يتم 
بعد  �الف��رت����س��ي  �لتو��سل  ع��رب  �أو  �ملبا�سر  �ل�����س��ر�ء  ع��رب 

�لتاأكد من �لقيمة �لتاريخية لها.
ويوؤكد �أن �ل�سركة تخ�سع �ملقتنيات لعدد من �لفحو�سات 
ب��ا���س��ت��خ��د�م �أح����دث �الأج���ه���زة، �إىل ج��ان��ب ف��ري��ق �خلرب�ء 
وقيمتها  �أ�سالتها  من  للتاأكد  �ملجال،  هذ�  يف  و�ملخت�سني 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ق��ب��ل �أن ت��رف��ع ت��ق��ري��ر�ً مب��ب��ا���س��رة �إج�����ر�ء�ت 

�سر�ئها.

ت�ضم كتب ابن �ضينا وال�ضريازي واأ�ضخم خريطة ملونة للعامل 

خمطوطات ومقتنيات نادرة من مئات ال�ضنني يف ال�ضارقة الدويل للكتاب 39

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �لرو�ئي �لكندي يان مارتل، �ساحب �لرو�ية 
�لعظيمة  �الأع���م���ال  �أن  باي”  “حياة  �ل�����س��ه��رية 
ت���ب���د�أ مب��الح��ظ��ة �سغرية،  و�ل��ف��ن��ان��ني  ل��ل��ك��ّت��اب 
�إال  �الأ���س��ي��اء  �إىل  ينتبه  ال  �الإن�����س��ان  “�إن  وق����ال: 
مادية  �الأ�سياء  تلك  كانت  �سو�ء  تده�سه،  عندما 
من  معني  ب��ق��در  ت��ب��د�أ  �ل��ف��ن��ون  فكل  عاطفية،  �أم 
وتتبلور  �الأ���س��ي��اء،  جت��اه  �الرت��ي��اح  ب��ع��دم  �ل�سعور 
عندما يحاول �لفنان �أن يتعرف على هذ� �ل�سعور، 

وبالنتيجة يدفعه الإبد�ع �الأعمال �لفنية«.
ع��ق��دت )عن  �فرت��سية  ذل��ك خ��الل جل�سة  ج��اء 
ب��ع��د( و�أد�ره�������ا ب���ورت���ر �آن���در����س���ن، م��دي��ر حترير 

على من�سة “�ل�سارقة  “ببلي�سنغ بري�سبيكتيف”، 
�سمن فعاليات �لدورة �ل�39 من معر�ض  تقر�أ”، 

�ل�سارقة �لدويل للكتاب.
ك�����س��ف م���ارت���ل، �حل���ائ���ز ع��ل��ى ع���دد م���ن �جلو�ئز 
�الأ�سياء  مالحظة  من  ب��د�أت  �أعماله  �أن  �لعاملية، 
�لرو�ئي  و�أيد مارتل مالحظات  غري �العتيادية، 
ك��وت��زي، �حل��ا���س��ل على  �ل��ع��امل��ي ج��ون ماك�سويل 
يبدعها  �لتي  �لفنون  ح��ول  ل���الآد�ب،  نوبل  جائزة 
�أ�سا�سها  ثاقبة”  “نظرة  ن��ت��ي��ج��ة  �أ���س��ح��اب��ه��ا 
حتفز  �الأ�سياء  مالحظة  �أن  موؤكد�ً  “�لده�سة”، 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ف��ك��ري��ة �ل��ت��ي ت����وؤدي �إىل ع��م��ل فني 

�إبد�عي.
وذكر مارتل عدد�ً من �الأمثلة من �أحدث رو�ياته 

“�البن �ملجهول” �لتي �أ�سبحت يف طور مر�حلها 
نتيجة قر�ءة  �أن��ه��ا ج���اءت  �إىل  م�����س��ري�ً  �الأخ����رية، 
لل�ساعر هومريو�ض،  �الإغريقية  �مللحمة  �الإلياذة، 
�لتي قر�أ ترجمتها قبل ب�سع �سنني، حيث �سحرته 

حرب طرو�دة. 
و�أو�سح �أن رو�ية “�البن �ملجهول” تروي حكاية 
جامعة  يف  ل��ل��در����س��ة  منحة  ع��ل��ى  يح�سل  ب��اح��ث 
�أك�سفورد �لعريقة، وخالل �طالعه على �لن�سو�ض 
�ل��ق��دمي��ة، يكت�سف ج��و�ن��ب ج��دي��دة ح���ول حرب 
ط���رو�دة، وي��ب��د�أ بحث تلك �جل��و�ن��ب يف حماولة 
�لتاريخية،  �ل��ف��رتة  تلك  مالمح  ت�سكيل  الإع���ادة 
م�سري�ً �إىل �أن “�لرو�ية مكتوبة بطريقة �الأجز�ء، 
يدونها  �ل��ت��ي  و�ل��ه��و�م�����ض  و�مل��الح��ظ��ات  و�ل�سعر، 

عن  تنجم  ج��دي��دة  وق��ائ��ع  �كت�ساف  عند  �لباحث 
بحوثه«.

�أن���ه يق�سي وق��ت��اً ط��وي��اًل يف كتابة  و�أك����د م��ارت��ل 
�أحدث  �أعو�م لكتابة  �أم�سى ثالثة  رو�ياته، حيث 
من  بعدد  �لتفكري  ب�سدد  “�أنا  و�أ�ساف:  رو�ياته، 
�مل��و����س��ي��ع ل��رو�ي��ت��ي �مل��ق��ب��ل��ة، مل��ن ه��ن��اك فكرتان 
تتناف�سان يف ذهني؛ �الأوىل حول خملوق �أ�سطوري 
ميلك ج�سد ح�سان ور�أ�ض �إن�سان، يعزف على �آلة 
�إلفي�ض  �ملطرب  �أغاين  �لكهربائي ويحب  �جليتار 
بري�سلي، لكنني ال �أعرف ماذ� �ساأفعل بهذه �لفكرة 
لقاء  لتاأمل  ت�سبح مقدمة  �أن  بعد، فرمبا ميكن 
�ل�سجل  ��سرتيت  �أنني  كما  و�لغرب؛  �ل�سرق  بني 
�لبحري �لذي �حتفظ به كري�ستوفر كولومبو�ض 

خ����الل �أ����س���ف���اره ورح����الت����ه، يف م����ز�د ق��ب��ل ب�سع 
ح��ول رجل  �لكتابة  �أف��ك��ر يف  م��ا جعلني  ���س��ن��و�ت، 
طموح وجبار ال يرحم �أحد�ً، وال يكرتث لعو�قب 
�أين  �إىل  و���س��اأرى  تذهلني،  ف��ك��رة  وه��ي  �أ���س��ف��اره، 

ميكن �أن تقودين«.
و�ختتم حديثه بالقول: “ت�سكل �لعملية �لفعلية 
وفك  حلله  �لالزمة  �خلطة  �أمتلك  لغز�ً  للكتابة 
طال�سمه، فعندما �أكتب �جلملة �الأوىل، �أكون قد 
عرفت كيف �ستكون �الأخرية، لكنني �أبقى منده�ساً، 
ُيِعّد خطة  �الإن�سان  �أن  �ل�سفر؛ مع  فالكتابة مثل 
ر �خلريطة وكتّيب  �ل�سفر، ويحزم �أمتعته، وُيح�سّ
�الإر�ساد �ل�سياحي، يبقى �ل�سفر مغامرة ميكن �أن 

تغرّي كافة �خلطط �مل�سبقة يف �أي حلظة«.

خالل جل�ضة �ضمن فعاليات ال�ضارقة الدويل للكتاب 2020

الروائي يان مارتل �ضاحب حياة باي: الكتابة مغامرة مده�ضة

�ضدر لها 6 اأعمال وتدير دار �ضبارك للن�ضر والتوزيع - الكويت 

الروائية والنا�ضرة فاطمة البلو�ضي: هاج�ضي الوقت والكاتب ينطلق من الطفل يف داخله
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االأعمال الدرامية �ضعبة جًدا من حيث اجلهد املبذول وال�ضغط

ي�ضرا: اأنا فخورة بجميع اأعماىل الفنية

روبى تواجه اأزمة ب�ضبب 
)بدر البدور(!

خالل  من  �ملقبل  �لرم�سانى  �ل�سباق  خو�ض  على  روب��ى،  �لفنانة  ��ستقرت 
لي�ساركها  �لفنان حممد ممدوح،  �لتعاقد مع  �لبدور"، ومت  "بدر  م�سل�سل 

فى بطولة �لعمل.
وك�سف �ملخرج كرمي �ل�سناوى، فى ت�سريح خا�ض ل�"و�سو�سة"، �أنه �عتذر عن 
�مل�ساركة فى �لعمل، م�سرًي� �إىل �أن ما يتم �الإعالن عنه من بد�أ �لتح�سري�ت 

ومعاينة �أماكن �لت�سوير غري �سحيح.
وكان �ملخرج هانى خليفة، قد مت �لتعاقد معه من قبل ولكنه �عتذر قبل 
�أزم��ة حول  روب��ى فى  �الآخ��ر؛ مما و�سع  ويعتذر هو  "�ل�سناوى"،  ياأتي  �أن 
�إمكانية ��ستئناف ت�سوير �لعمل، و�لذى تدور �أحد�ثه فى فرتة �الحتالل 

�الجنليزى مل�سر.

مقربة  م�������س���ادر  م����ن  ع���ل���م 
�لفنانة فريدة �سيف  بتعاقد 
�ل��ن�����س��ر، ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة فى 
"مو�سى"،  م�سل�سل  بطولة 
رم�سان،  حممد  �لفنان  مع 
�لرم�سانى  �مل����و�����س����م  ف�����ى 

�ملقبل. 
ويج�سد رم�سان من خالله 
"ٌخط  ���س��ع��ي��دي��ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
يتوىل  ح���ي���ث  �ل�سعيد"، 
ع��م��ل��ي��ات و���س��ف��ق��ات جت���ارة 
�مل������خ������در�ت، و�ل����ع����دي����د من 
�إىل  �مل�������س���ب���وه���ة،  �الأع�����م�����ال 
جانب قيامه بجانب �إن�سانى 
مبن يحيطون به وم�ساعدة 

�ملحتاجني منهم.
�آخ���ر  �أن  ب���ال���ذك���ر،  �جل���دي���ر 
�سيف  فريدة  �لفنانة  �أعمال 
�لن�سر فى �ملو�سم �لرم�سانى 
�ملا�سى م�سل�سل "�لفتوة" مع 

�لفنان يا�سر جالل.

�أعربت �لفنانة مادلني طرب، 
مب�ساركتها  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
�ملقرر  و  "روح"،  ف��ي��ل��م  يف 
ع����ر�����س����ه خ�������الل �ل����ف����رتة 

�لقادمة.
�إنها  "طرب،  وق���ال���ت 
جت�سد د�خل �أحد�ث 
�ل����ف����ي����ل����م، و�ل�������دة 
"روح"،  �ل��ب��ط��ل��ة 
"�ألعب  متابعة: 
�سيطانة  دور 
 ، " ة يذ لذ
و�أو�سحت �أن �أكرث 
للفيلم  حم�سها  ما 
ولي�ض  "روح"  �أن����ه����ا 
�جلر�فيك�ض  و�أي�ساً  ب�سر، 

و�سع  �ملنتج  �أن  م�سيفًة  للغاية،  متطور 
ميز�نية �سخمة لهذ� �لفيلم.

�لرعب  م���ن  �إط�����ار  يف  ي�����دور  "روح": 
�أعمال  و�الإثارة و�لت�سويق، ويعتمد على 
يت�سمن  وه���و   ،VFXو �جل��ر�ف��ي��ك�����ض 
�لفنانة  وه����م:  �ل��ن��ج��وم  م���ن  جم��م��وع��ة 
ت��ت��ي��ان��ا، �أح���م���د �ل��ع��م��دة، ه��ي��ث��م حممد، 

وفاء قمر، 
�أمني،  �لعزيز  عبد  �أحمد  ط��رب،  مادلني 
�سربي عبد �ملنعم، مي �لع�سكري، �سحر 
من  وغ��ريه��م  خليل  هنا  �حل��م��ي��د،  عبد 
�إن��ت��اج �سركة  �سيوف �ل�����س��رف، وه��و م��ن 
�حتاد �الإخ��وة جروب ملالكها �ملنتج عالء 
مهنى ومن ق�سة ومعاجلة در�مية �أحمد 
�سليمان  خالد  وح��و�ر  و�سيناريو  �لعمده 

و�إخر�ج عمر �لع�سري.

ن�ضاأت و�ضط عمالقة الفن وال�ضينما، ح�ضورها على ال�ضا�ضة �ضر 
ف�ضاًل  جت�ضدها  فنى  �ضخ�ضية  اأى  فى  ب�ضمة  ترتك  جنوميتها، 
اأدوار  فى  ابدعت  لها،  اجلمهور  وع�ضق  وجمالها  ب�ضاطتها  عن 
الرومان�ضية والكوميدية، واأ�ضبحت تناف�ض جنوم ال�ضف االأول 
وتناف�ض بقوة فى اإيرادات �ضباك التذاكر، اإنها النجمة ي�ضرا التي 
حتدثت فى هذا احلوار، عن م�ضل�ضلها اجلديد وعن  ذكرياتها مع 
الراحل اأحمد زكى، و�ضر الكيمياء بينها وبني الزعيم عادل اإمام 

وغريها الكثري من التفا�ضيل واإىل ن�ض احلوار...

فريدة �ضيف الن�ضر تتعاقد ر�ضمًيا على 
بطولة )مو�ضى( مع حممد رم�ضان 

مادلني طرب.. 
�ضيطانة لذيذة 

فى "روح"

2021؟ لرم�سان  �جلديد  م�سل�سلك  عن  ماذ�  �لبد�ية  • يف  
- تعاقدت مع �سركة �الإنتاج �لعدل جروب لرم�سان �ملقبل، ومل ن�ستقر علي ��سم �مل�سل�سل حتي �الآن، و�سيتم �لتعاقد مع 

فريق �لعمل �لفرتة �ملقبلة.

�لتليفزيون؟ �أم  �ل�سينما  �أ�سعب  �أيهما  ر�أيك  • من 
- �الأعمال �لدر�مية �سعبة جًد� من حيث �جلهد �ملبذول و�ل�سغط على عك�ض �الأفالم، ويعد �مل�سل�سل �لو�حد مبقام 

فيلما.  12

لقلبك؟ �أعمالك  �أقرب  • ما 
- ال يوجد عمل حمدد �أنا فخورة بجميع �أعماىل �لفنية، وبحب عملى ب�سورة كبرية وكل هذ� �حلب ي�سل 

للجمهور.

؟ �لفنى  م�سو�رك  بد�ية  فى  تلقتها  �لتى  �لن�سائح  �أبرز  • ما 
�أ�سعب  �أن  ويكفى  �سعيفة  �ملتاحة  �لفر�سة  كانت  مهما  نف�سى  �ساأن  من  �لتقليل  عدم  ن�سيحة  �أه��م   -
�لتحديات �لتى كانت تقف �أمامى وقت �نطالقى وجود �أكرب �لنجوم فى �ل�ساحة مثل:�ل�سندريال 

ومديحة كامل و�سادية.

حياتك؟ على  ميديا  �ل�سو�سيال  تاأثري  فى  ر�أيك  • ما 
�ساأتعر�ض  م��وؤك��ًد�  معها  تفاعلت  و�إذ�  ميديا،  �ل�سو�سيال  م��ع  �لتعامل  ف��ى  ج���د�ً  �سيئة  �أن���ا 

لالإرهاق.

• ماذ� عن �سائعة �إ�سابتك مبر�ض �سرطان �لدم؟   و�هلل �لعظيم ما عندى 
�أحت��دث عن  �لرب�مج خطاأ وكنت  �إح��دى  �لبع�ض فهم حديثى فى  لوكيميا، 

�لدرو�ض �لتى تعلمتها من �حلياة.

�لفن؟ فى  عملك  من  لِك  �أجر  �أول  • ما 
مبلغ  وك��ان  �أل��ف جنية  على  �لهو�ء" وح�سلت  ف��ى  "ق�سر  فيلم  ف��ى  ك��ان   -
�سخم وقتها ولالأ�سف ف�سل �لفيلم و�سحب من دور �لعر�ض بعد 3 �أيام من 

�لعر�ض.

زكى؟ �أحمد  �لر�حل  بالفنان  �سد�قتك  عن  • ماذ� 
�سد�قة  جتمعنا  فكانت  فقط  عمل  زميل  لي�ض  زك��ى  �أح��م��د   -
كبرية وكان بئر �أ�سر�رى، ويعترب زكى موهبة فريدة من نوعها، 
وجميع ج�سده كان ميثل فهو فنان لن يتكرر، ومعظم �ملمثلني 

حالًيا بيقلدوه ليكونو� و�حد على �ألف من �أحمد زكى.

زكى؟ �أحمد  �لفنان  مر�ض  كو�لي�ض  عن  • ماذ� 
- مل �تركه حلظه..كنت بجو�ره �أنا و�لفنانة رغدة حتى �آخر حلظة 

فى حياته.

�إمام وحب �جلمهور  �لزعيم عادل  �لكيمياء مع  �سر  • حدثينا عن 
لهذ� �لثنائى؟

�إمام  ع��ادل  �لزعيم  �لتعاون مع  �أف�سل �سئ حدث فى حياتى هو   -
لي�سر�،  �جلمهور  وح��ب  �سعبيتى  زي��ادة  فى  �لرئي�سى  �ل�سبب  وه��و 
و�لزعيم هو قامة كبرية الميكن �حلديث عنه ب�سهولة؛ فهو زعيم 

�لفن ومن �أهم �لفنانني �ملوجودين فى �ل�ساحة �لفنية.

قليل  بعدد  يعقوبيان"  "عمارة  فيلم  فى  م�ساركتك  عن  ماذ�   •
من �مل�ساهد؟

ف��ى فيلم  و���س��ارك��ت معه  ب�سدة  �إم���ام  ع��ادل  م��ع  �لعمل  ي�سعدين   -
عمارة يعقوبيان ب�5 م�ساهد فقط.
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مادة غذائية ُين�ضح باإ�ضافتها اإىل نظامك 
الغذائي لتقليل الدهون احل�ضوية

�لد�خلية  �الأع�ساء  بالقرب من  �لبطن  �لدهون �حل�سوية يف جتويف  تقع 
مثل �لكبد و�لبنكريا�ض و�الأمعاء، وترتبط بزيادة خطر حدوث م�ساعفات 

مزمنة، مثل مر�ض �ل�سكري �لنوع 2.
�سعر�ت  ح���رق  �إىل  ف�ستحتاج  �ل��ب��ط��ن،  ده���ون  تقليل  يف  ت��رغ��ب  ك��ن��ت  و�إذ� 
وفقا  �ملنا�سبة،  �لطعام  �أن��و�ع  وتناول  ت�ستهلكه،  مما  �أكرث  )طاقة(  حر�رية 

.Bupa �ل
كميات �سغرية من  تناول  �لرئي�سية يف  �لغذ�ئية  �لن�سائح  �إح��دى  وتتمثل 

�لزيت غري �مل�سبع، كما يقول �ملوقع �ل�سحي.

وتنق�سم �لدهون غري �مل�سبعة �إىل فئتني:
ب��ذور �للفت  �مل�سبعة )مثل زي��ت �لزيتون وزي��ت  �ل��ده��ون �الأح��ادي��ة غري   -

و�للوز و�لكاجو غري �ململح و�الأفوكادو(.
- �لدهون �ملتعددة غري �مل�سبعة )مثل زيت عباد �ل�سم�ض و�لزيوت �لنباتية 

و�جلوز وبذور عباد �ل�سم�ض و�الأ�سماك �لزيتية(.
ب�سكل  �حل�����س��وي��ة  �ل��ده��ون  ي�ستهدف  �ل�سمك  زي���ت  �أن  ث��ب��ت  �ل���و�ق���ع،  ويف 

مبا�سر.
و�أظهرت �لدر��سات �لتي �أجريت على �لبالغني و�الأطفال �مل�سابني مبر�ض 
من  كبري  ب�سكل  تقلل  �أن  ميكن  �ل�سمك  زي��ت  مكمالت  �أن  �لدهني،  �لكبد 

دهون �لكبد و�لبطن.
وك�سف Bupa �أن �لن�سائح �لغذ�ئية �لرئي�سية �الأخرى ت�سمل ما يلي:

�لفاكهة و�خل�سرو�ت كل  تاأكد من تناول نظام غذ�ئي متو�زن يت�سمن   -
يوم، مع ت�سمني �الأطعمة �لن�سوية عالية �الألياف يف وجبات �لطعام.

- تناول م�سروبات �ل�سويا �ملدعمة بالكال�سيوم.
- تناول كميات قليلة من �لزيت غري �مل�سبع.

- ��سرب 6 �إىل 8 �أكو�ب من �ملاء كل يوم.
- جتنب �إ�سافة �مللح �أو �ل�سكر �إىل وجباتك.

بال�سكر  �مل��ح��الة  و�مل�����س��روب��ات  �لريا�سية  �مل�����س��روب��ات  ع��ن  ت��وق��ف  و�أخ����ري�، 
و�الأطعمة �الأخرى، �لتي حتتوي على �لكثري من �ل�سكر �مل�ساف.

�لدهون يف  زي��ادة  �إىل  ت��وؤدي  �ل�سكرية  �مل�سروبات  �أن  �إىل  �لدر��سات  وت�سري 
�لكبد.

�لبطن لدى  ده��ون  زي��ادة كبرية يف  �أ�سابيع،   10 ��ستمرت  در��سة  ووج��دت 
�مل�سروبات  �أن  كما  �لفركتوز.  عالية  م�سروبات  تناولو�  �لذين  �الأ�سخا�ض 

�ملحالة بال�سكر مليئة بالفركتوز �ل�سائل، ما يزيد من دهون �لبطن.
�لتي  �الأطعمة  �أ���س��و�أ من  �ل�سكرية  �مل�سروبات  �أن  يبدو  ذل��ك،  على  وع��الوة 

حتتوي على ن�سبة عالية من �ل�سكر.
�ل�سائلة  �حل���ر�ري���ة  �ل�����س��ع��ر�ت  ي��ع��ال��ج  ال  عقلك  �أن  �إىل  �الأب���ح���اث  وت�����س��ري 
بالطريقة نف�سها، �لتي يعالج بها �ل�سعر�ت �حلر�رية �ل�سلبة، فمن �ملحتمل 
�أن ينتهي بك �الأمر �إىل ��ستهالك �لكثري من �ل�سعر�ت �حلر�رية يف وقت 

الحق وتخزينها على �سكل دهون.

اأ�ضلها؟  هو  وما  ع�ضكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من �لعملة �لقدمية ) �سوليدو�ض (. 

االإ�ضبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 
- 6000  كلمة 

الرو�ضي؟  لالأدب  احلقيقي  املوؤ�ض�ض  يعترب  • من 
- �الأديب بو�سكني 

�ضرياميك؟  كلمة  اأ�ضل  هو  • ما 
- فرن�سية وتطلق على فن �خلزف 

برتول؟  كلمة  اأ�ضل  • ما 
- التينيه وتعني زيت �ل�سخر. 

اللغة؟  يف  الربيد  كلمة  اأ�ضل  • ما 
- عربية وتعني �لعباءة الأن ر�سل �لربيد كانو� يلب�سون عباءة حمر�ء. 

نف�ضه؟  رثاء  يف  ال�ضعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذ�ق 

عمٍق  على  يعي�ض  طعمه  ولذة  حلمه  لطر�وة  �ل�سيادون  ور�ءه  ي�سعى  �لذي  �لتونة  �سمك  �أن  تعلم  • هل 
كبري جد�ً. يف ف�سل �لربيع تتجمع �أ�سماك �لتونة يف قطعان للتو�لد وت�سعد �إىل �ل�سطح حيث يقع �لكثري 
منها يف �سباك �ل�سيادين. ي�ستعمل �ل�سيادون جمموعة من �ل�سباك متر عربها �الأ�سماك حتى ت�سل �إىل �آخر 

�سبكة، وهي معروفة با�سم غرفة �ملدن حيث يتم �أخري�ً رفعها. 
يتاألف  وهو  �مل�سطحات،  حتده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  هو  �لبلور  �أو  �لكري�ستال  �أن  تعلم  • هل 
�أجز�ء  كل  نف�سه يف  �الجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�سكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�سيمات 
�لبلور. ��ستعماالته ترت�وح بني ملح �لطعام �أو �ليود� و�لكربيت و�أثمن �الأحجار �لكرمية مثل �ملا�ض و�لزمرد 

و�لزبرجد و�لياقوت و�لبلور �جلنديل وغريها. 
• هل تعلم �أنه يف �رتقائنا جباًل ما يقع يف �ملنطقة �ملعتدلة، ن�سل �أواًل �إىل قطاع تغطية �لغابات �لنف�سية، 
يليه حز�م تغطيه غابة خمتلطة من �الأ�سجار �لعري�سة �الأور�ق و�الأ�سجار �ل�سنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�سنوبرية حقيقية متتد حتى �لنطاق �ل�سجري قبل �لو�سول �إىل منطقة �جلليد �لد�ئم. حيث متتد منطقة 

من �جلنبات ثم �ملروج و�أخري�ً حز�م من �الأ�سنة و�خللنج يدعى �لتندرة �الألبية. 

جحا وحماره
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زيت جوز الهند 

�أ�سارت در��سة �أجرتها �لباحثة  مارينا – �سو�سى  يف مركز �لبحوث �لزر�عية 
فو�ئد  ل��ه  و�لهند  ماليزيا  يف  �مل��وج��ود  �لهند  ج��وز  زي��ت  �أن  �إىل  �لفرن�سية 
/�أ/  و  /ه����/  بفيتاميني  غنى  �أن���ه  كما  و�ل�سعر،  للج�سم  ومهدئة  مغذية 

وم�ساد طبيعي لالأك�سدة ويعمل على جتديد خاليا �جل�سم. 
و�أو�سحت �لباحثة �لفرن�سية �أن زيت جوز �لهند يحمى ويقوى �ل�سعر من 
ج��ذوره، كما �أن �ملياه �ملوجودة فى جوز �لهند حتد من جفاف �جللد، و�أن 
�لهند على �لوجه ليال جتعل �جللد نائما فى �ل�سباح  �ملا�سك مبياه جوز 

وبه بريق.

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سكو له �ن �حدهم قد �لقى عليها ثعبانا �سغري� مما جعلها ت�سقط 
�ر�سا من �سدة �خلوف و�لهلع ف�سحك عليها �لرجل و��ستلقى على قفاه من �سدة �ل�سحك .. فقال لها جحا 
ح�سنا �ساأقت�ض منه بطريقتي �خلا�سة ..فاحتجب جحا عن �لنا�ض عدة �يام مل يره خاللها �حد وكان ذلك 
�قد�م  �حد وينطحه وكيف يجره من قفاه جر� وي�سعه عند  وي��درب حماره كيف يقفز على  �لوقت ميرن 
جحا ،وبعد �أن �مت تدريبه �خذه ونزل به �إىل �ل�سوق فوجد �لرجل يجل�ض هناك و�سط ��سحابه ويتيه فخر� 
بنف�سه و�لعابه �ل�سغرية فذهب جحا ووقف هناك و�لقى عليهم �ل�سالم ثم ��سار �إىل �لرجل وقال كيف تفعل 
بزوجتي مافعلت وعند هذه �ال�سارة هجم �حلمار على �لرجل و�سط ��سحابه ونطحه فانقلب �لرجل �ر�سا 
ف�سحك �لنا�ض وجرو� بعيد� لكن �حلمار عاد و�لتف حول �لرجل ثم �م�سك به من قفاه وجاء به حتى �قد�م 
جحا و�خذ يلعق يف قفاه و�لرجل ي�سرخ ويقول ماذ� يفعل ذلك �حلمار فقال جحا �ذ� كنت ت�ستطيع �للعب 
بالثعابني فانا ��ستطيع �للعب باحلمري وهو �الن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من �لعابك 
�ل�سغرية �لتي جتعل مثل هذ� �حلمار يهز�أ بك ..ومنذ ذلك �ليوم وهذ� �لرجل ال ي�سخر من �حد فكفاه �ن 

هز�أ منه �حلمار .

و�سف �لطبيب �لرو�سي �ملعروف �ألك�سندر ميا�سنيكوف، 
عدة طرق ت�سمح بالتقليل من خماطر �الإ�سابة بفريو�ض 

كورونا �مل�ستجد.
�الأ�سخا�ض  م���ن  �ل��ع��ظ��م��ى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ف�����اإن  ل����ه،  ووف���ق���ا 
�ملعر�سني خلطر �الإ�سابة بهذ� �ملر�ض، يعانون من زيادة 
�لوزن، ويحتاجون �إىل فقد�ن 10-15 كلغم من وزنهم. 
كما ن�سح ميا�سنيكوف، مبمار�سة �لريا�سة يوميا. و�سدد 
�جل�سم  مناعة  وي��ق��وي  يحفز  �لع�سلي  �جلهد  �أن  على 

كثري�.

ب��ت��ق��وي��ة �جل�سم  ب��االإ���س��اف��ة �إىل ذل����ك، ن�����س��ح �ل��ط��ب��ي��ب 
وجودها(  ح��ال  )يف  �ملزمنة  �الأم��ر����ض  على  و�ل�سيطرة 

الأنها "متو�طئة د�ئما مع �لفريو�ض".
�ل�سحة  ب��ق��و�ع��د  �الل��ت��ز�م  على  ميا�سنيكوف  ح��ث  كما 
�لعامة و�لنظافة �ل�سخ�سية، وجتنب �الأماكن �ملزدحمة.

وختم بالقول: "قد ال جتلب �الأدوية �مل�ساعدة - قطر�ت 
وفيتامني  و�لزنك  �الإن��رتف��ريون.  على  �ملحتوية  �الأن��ف 
لكنها  �ملر�ض،  خالل  �لكبرية  �لفائدة  د،  وفيتامني  �سي 

بالتاأكيد لن ت�سر من ي�ستخدمها".

ما العمل لكي ال ت�ضبح فري�ضة �ضهلة 
لفريو�س كورونا؟

وانكي نينغ وت�ضاو وانغ ال�ضيني يحتفالن بفوزهما بامليدالية الربونزية يف الرق�ض على اجلليد يف ت�ضونغت�ضينغ ، ال�ضني. رويرت


