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كيف تتخّل�ص من الدمامل دون ندوب؟
الأ�شخا�ص يف مرحلة ما من  والبثور على وجه جميع  الدمامل  تظهر 
الُعمر، ويحدث ذلك نتيجة الغدد الزيتية حتت اجللد. وتعترب مرحلة 
البلوغ الوقت الذي تظهر فيه بثور الوجه عادة. ول ينبغي فقع الدّمل 
با�شتخدام  واإمن���ا عالجه  ال��وج��ه،  اأو ندبة على  ي��رك ج��رح��اً  ذل��ك  لأن 
اأف�شل عالجات دمامل وبثور  اإليك  اآث��اراً.  اآمنة ل تخّلف  مواد طبيعية 

الوجه:
مب�شادات  والغنية  لاللتهابات،  امل�����ش��ادة  امل���واد  م��ن  الليمون  ع�شري   *

الأك�شدة التي تطّهر اجللد وتنقيه ومتنع اأي توّرم اأو التهاب.
* ع�شري الطماطم )البندورة( يجّفف الدّمل، ويوفر م�شادات لالأك�شدة 

حتمي الب�شرة من الندوب.
* �شع �شريحة رقيقة من الثوم على الدّمل مبا�شرة ملحاربة اللتهابات.

* عجني القرفة من اأف�شل م�شادات اللتهابات والأك�شدة الطبيعية.

عالجات منزلية لتخفيف اآالم الت�سنني
هذا  الأم��ه��ات  وتر�شد  �شهراً،  و24   6 عمر  بني  الر�شيع  اأ�شنان  تنمو 
اإ�شبعه يف فمه  ال�شغري يف و�شع  يبداأ  ب�شهولة، حيث  بدايته  التطّور يف 
اأعرا�ص  اأك��ر  وم��ن  اللثة.  اآلم  ليقلل  ومي�شغها  مي�شكها  اأ�شياء  اأي��ة  اأو 
الت�شنني و�شوحاً �شيالن اللعاب، والإح�شا�ص بالنزعاج، وح�شا�شية اللثة 
للم�ص، وتوّرمها. اإليك اأف�شل العالجات املنزلية لتخفيف اآلم الت�شنني:

وميكنك  الأط��ف��ال،  منتجات  حم��الت  يف  الت�شنني  حلقة  تتوفر  احللقة. 
ب��اردة عندما ي�شعها ال�شغري بني فكيه، لكن  ال��رّباد لتكون  تخزينها يف 

ل ت�شعيها يف "الفريزر".
لثته.  بتدليك  الأب  اأو  الأم  تقوم  عندما  راح��ة  الر�شيع  يجد  التدليك. 

ي�شاعد م�شاج اللثة بالأ�شابع على تخفيف الأمل.
دقيقة،   20 مل��دة  الفريزر  يف  نظيفة  قما�ص  قطعة  و�شع  بعد  الكّمادات. 

قدميها لطفلك ليم�شغها.
الزجنبيل. �شعي �شريح رقيقة من الزجنبيل يف فم ال�شغري ملدة دقيقتني 

لتعمل كم�شّكن طبيعي لالأمل.
القرنفل. من اأف�شل العالجات الطبيعية لآلم اللثة القرنفل املطحون. 
امزجيه مع املاء الدافئ لعمل عجني من القرنفل، وادهني لثة ال�شغري 

بالعجني.

الربتقال الإزالة اآثار البدانة
اق��رح��ت نتائج درا���ش��ة ج��دي��دة اأن ت��ن��اول م��ا ي��ع��ادل ك��وب��ني ون�شف 
على  البدانة  اأث��ر  يزيل  يومياً  احلم�شيات  اأو  الربتقال  ع�شري  م��ن 
تعطي  التي  املكونات  اأن  الدرا�شة  ووج��دت  الغذائي.  التمثيل  عملية 
من  حماية  ت��وف��ر  "نوبيليتني"  م���ادة  وخ��ا���ش��ة  نكهتها  احلم�شيات 
"و�شرن"،  جامعة  يف  الدرا�شة  واأج��ري��ت  وال�شكري.  القلب  اأم��را���ص 
اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  ري�شري�ص".  ليبيد  اأوف  "جورنال  يف  وُن�شرت 
بالدهون  اأط��ع��م��ة غنية  ت��ن��اول  ي�شببه  ال���ذي  الأث����ر  ب��الإم��ك��ان حم��و 
والكول�شرول عن طريق تناول كوبني ون�شف من ع�شري الربتقال 

اأو احلم�شيات الأخرى، اأو اأكل الكمية التي تعادلها.
بها  توؤثر  التي  الكيميائية  الطريقة  ا�شتك�شاف  البحث  فريق  وينوي 
مادة "نوبيليتني" على خاليا اجل�شم يف اأبحاث مقبلة، بعدما تو�شل 
اإىل اأدلة على اأن الكمية التي توجد منها يف كوبني ون�شف من ع�شري 

الربتقال تقوم باحلماية من اأمرا�ص التمثيل الغذائي.

اإبعاد االأطفال عن الهواتف برتبية الدجاج
اإبعاد  اإىل  الإندوني�شية، جناح حملة تهدف  املدن  اأعلن عمدة لإحدى 
م�شغولني  اإبقائهم  طريق  عن  الذكية،  الهواتف  عن  املدار�ص  اأطفال 
اأطلق برنامج  ب��ان��دوجن،  اأودي���د دان��ي��ال، عمدة  بربية ال��دج��اج. وك��ان 
املدار�ص  لتالميذ  �شغرية  دجاجة   2000 مبنح  الدجاج"،  "تربية 
اإذاعة  حمطة  يف  اأودي���د  وق��ال  املا�شي.  ال��ث��اين(  )ت�شرين  نوفمرب  يف 
بربيتها  امل��دار���ص  تالميذ  ق��ام  التي  الكتاكيت  اأن  "لحظت  حملية: 
كيلوجرام  ي��راوح بني  الآن  وزنها  اأن  ب�شورة جيدة، حيث  ك��ربت  قد 
وكيلوجرامني اثنني". واأو�شح اأنه قد عر�ص �شراء الدجاج من جديد 
مقابل 200 األف روبية )14 دولراً( لكل منها. ومل يو�شح اأوديد ما 
اإذا كان الأطفال توقفوا عن ممار�شة الألعاب على الإنرنت، اأو م�شاهدة 

مقاطع الفيديو عرب موقع "يوتيوب" على هواتفهم الذكية.
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جتنبي هذا اخلطاأ يف 
طهي املعكرونة

ل �شك اأن حت�شري وجبة طعام �شهية يتطلب جمموعة من ال�شروط، اأهمها 
اختيار املكونات الأ�شا�شية والتاأكد من ن�شجها ب�شكل جيد، واإ�شافة النكهات 

املنا�شبة. 
اإل اأن الكثري من ربات املنازل يرتكنب بع�ص الأخطاء، التي تف�شد وجبات 
يف  �شعبية  وجبة  تعترب  التي  املعكرونة،  على  الأم��ر  ه��ذا  وينطبق  الطعام، 

العديد من دول العامل.
اإىل  �شوى  يحتاج  للغاية، ول  ب�شيط  املعكرونة  اأن طهي  الكثريون  ويعتقد 
غلي املعكرونة على النار مع املاء وامللح، وتركها ملدة 10 دقائق، قبل اإ�شافة 

ال�شل�شة.
ولكن وفقاً للطاهي اأندرو ماكلويد، هناك خطاأ �شائع للغاية نرتكبه جميعاً 
الأخرية  اخلطوات  باأحد  ويتعلق  ال�شهري،  الإيطايل  الطبق  حت�شري  عند 

التي نقوم بها قبل تقدمي املعكرونة.
واأكد اأندرو الذي افتتح مطعمه اخلا�ص للمعكرونة يف لندن عام 2016 
على اأهمية عدم �شطف املعكرونة بعد الطهي، بالإ�شافة اإىل �شرورة جتنب 
ا���ش��ت��ن��زاف امل���اء م��ن امل��ع��ك��رون��ة على ح��و���ص اجل��ل��ي، لأن ه��ذا الأم���ر يجرد 

املعكرونة من الن�شاء.
اأندرو باإ�شافة ماء املعكرونة )ولي�ص املاء العادي(  وبدًل من ذلك، يو�شي 
ي�شاعد على  بالن�شاء  املعزز  املاء  للو�شفة، لأن  التي ت�شيفها  ال�شل�شة  اإىل 

تعزيز نكهة ال�شل�شة.

تعرف على حمية كيت ميدلتون 
يفر�ص الكثريون اأن حياة دوقة كامربيدج 
حتمل  ل  اأن��ه��ا  تعني  امللكية  ميدلتون  كيت 
م��ل��ع��ق��ة ال��ط��ه��ي، ل��ك��ن ال���واق���ع اأن���ه���ا تعي�ص 
حياة طبيعية عندما يتعلق الأمر يتح�شري 

وجبات الطعام. 
ويردد كل من كيت وزوجها الأمري ويليام 
وي�شتمتعان  م��ن��ت��ظ��م،  ب�����ش��ك��ل  امل��ط��ب��خ  ع��ل��ى 
بتح�شري وج��ب��ة ال��ع�����ش��اء، وح��ت��ى الأم���ريان 
اأ�شا�شيات  يتعلمان  ب����داأا  و���ش��ارل��وت  ج���ورج 
الطهي. ويف 2016، عّلقت كيت مازحة عن 
مهاراتها يف الطهي قائلة "يجب على وليام 
واأجاب  الوقت"  معظم  طهيي  يتحمل  اأن 
ميليام "هذا هو �شبب نحالة ج�شمي". على 
الرغم من وجود مربية، تق�شي كيت اأيامها 
يف العتناء باأطفالها الثالثة، ولديها جدول 
امللكية،  واملهام  بالجتماعات  اأعمال مزدحم 
كما اأنها متار�ص الكثري من التمارين وحتب 
الطعام  تاأكل  اأن  املهم  من  لذلك  الريا�شة، 
طاقة  على  ح�شولها  م��ن  للتاأكد  املنا�شب 
كافية لفعل كل ذلك. وعادة ما تكون حمية 
واخل�شروات  بالفواكه  مليئة  اليومية  كيت 
اإنها  ويقال  الع�شرية،  ال�شحية  واخل��ي��ارات 
اتبعت حمية دوكان يف املا�شي، حيث توقفت 
عن تناول الكربوهيدرات ل�شالح الربوتينات 
للتخل�ص من  ال�شحية  والدهون  واخل�شار 

وزنها الزائد خالل وبعد احلمل.

اأطعمة تزيد حرق الدهون 
وتزود اجل�سم بالطاقة �ص 23

ما عالج انخفا�ص ال�سائل 
االأميوين اأثناء احلمل؟

اأداة  اأي�شاً  وهو  باجلنني،  حتيط  التي  احلماية  و�شادة  هو  الأميوين  ال�شائل 
لتو�شيل املغذيات واملاء اإليه؛ لذلك يعترب اأحد العوامل الرئي�شة لنمو الطفل 
و�شالمة احلمل. ويعترب انخفا�ص م�شتوى هذا ال�شائل من امل�شاعفات التي 
قد حتدث يف اأي وقت من رحلة ال� 9 اأ�شهر، لكنه يحدث غالباً خالل الأ�شهر 

الأخرية، وي�شبب ذلك خماطر، ويتطّلب عالجاً.
 يعتمد عالج انخفا�ص ال�شائل الأميوين على �شبب هذه امل�شكلة، فاإذا مل يكن 
احلمل قد بلغ الأ�شبوع ال� 36 �شتحتاج احلامل مراقبة جيدة ملتابعة اجلنني 

عن قرب.
وينبغي اتخاذ الإجراءات التالية لعالج انخفا�ص ال�شائل الأميوين:

* تناول الكثري من ال�شوائل بني الأ�شبوع 37 و41.
* حقن الكي�ص الأميوين مبحلول "�شالني".

* جتّنب اأكل الدهون، وزيادة اأكل الفواكه واخل�شروات.

"تبعات الأمرا�ص على  التي حملت عنوان  الدرا�شة،  وتعد 
كل  يف  الوفاة،  لأ�شباب  موثوقية  الأك��ر  التقييم  العامل"، 

دولة من دول العامل.
الغذائية  ل��ل��ع��ادات  ت��ق��دي��رات  الأخ���ري  التحليل  وا�شتخدم 
ال��غ��ذائ��ي��ة غالبا  ال���ع���ادات  ت��رت��ب��ط  ك��ي��ف  ل��ل��دول، لتحديد 

بالوفاة املبكرة؟
وكانت الأنظمة الغذائية اخلطرة هي التي ت�شمل الآتي:

كميات كبرية من امللح - 3 ماليني حالة وفاة.
كميات قليلة للغاية من احلبوب الكاملة - 3 ماليني حالة 

وفاة.
كميات قليلة للغاية من الفاكهة - 2 مليون حالة وفاة.

والبذور  امل��ك�����ش��رات،  م��ن   - القليلة  امل�شتويات  �شملت  كما 
 3 ب��الأوم��ي��غ��ا  الغنية  البحرية  وامل���اأك���ولت  واخل�����ش��روات، 

والألياف - الأ�شباب الرئي�شية الأخرى للوفاة.
وقال الربوفي�شور كري�شتوفر موراي، مدير معهد املقايي�ص 
ال�شحية والتقييم بجامعة وا�شنطن، لبي بي �شي: "تو�شلنا 
اإىل اأن النظام الغذائي هو اأحد العوامل الرئي�شية، املوؤثرة 

على ال�شحة حول العامل. اإنه خطري حقا".

كيف يقتل النا�ص؟
نحو 10 ماليني، من بني 11 مليون حالة وفاة مرتبطة 
والأوعية  القلب  اأم��را���ص  ب�شبب  كانت  الغذائي،  بالنظام 

الدموية، وهذا ما يف�شر ملاذا ميثل امللح م�شكلة كبرية؟
ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل��ل��ح ي��رف��ع �شغط ال����دم، وهذا 
و�شكتات  قلبية،  بنوبات  الإ�شابة  يزيد من خماطر  ب��دوره 

دماغية.
والأوعية  القلب  على  مبا�شر  اأث��ر  للملح  يكون  اأن  وميكن 
الدموية، ما قد يوؤدي اإىل ف�شل يف وظائف القلب، عندما 

ل يكون يعمل بفعالية.
تاأثري  لها  واخل�شروات  والفواكه  الكاملة  احلبوب  بينما 
وتقلل  الدموية"،  والأوعية  للقلب  "وقائية  معاك�ص، فهي 

من خطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب.
الثانية يف  الفئة  وال�شكري من  ال�شرطان  ويت�شبب مر�ص 

بقية حالت الوفاة، املرتبطة بالأنظمة الغذائية.
اإىل اأي مدى يبعد العامل عن نظام غذائي مثايل؟

دولة  كل  وتف�شل  مثايل،  نظام غذائي  بها  دول��ة  توجد  ل 
جزءا ما، من نظام غذائي �شحي مقارنة بغريها، ويو�شح 
النظام  ع��ن  ال��ع��امل  يبتعد  م���دى  اأي  اإىل  ال��ت��ايل  ال��ر���ش��م 

الغذائي ال�شحي.
املك�شرات والبذور

الغذائية  الوجبات  معظم  عن  الغائبة  ال�شحية  الأطعمة 
حول العامل هي املك�شرات والبذور، وفقاً للدرا�شة.

وي��الح��ظ ال��ق��راء ال�����ش��غ��وف��ون اأن امل��ك�����ش��رات وال���ب���ذور قد 
التي  الأر�ص"،  لكوكب  الغذائي  "النظام  درا���ش��ة  �شملتهم 
�شبل  املا�شي، وتو�شح  الثاين  يناير- كانون  ُك�شف عنها يف 

اإنقاذ اأرواح الب�شر والكوكب، واإطعام 10 مليارت �شخ�ص.

اإذن مَل ل ناأكل الكثري منها؟
كامربيدج:  جامعة  من  فوروهي،  نيتا  الربوفي�شور  قالت 
�شتجعلك  الطاقة  من  �شغرية  عبوات  اأنها  هو  "الت�شور 

بدينا ، يف حني اأنها مليئة بالدهون اجليدة".
"ومعظم النا�ص ل يرون املك�شرات كطعام رئي�ص، وامل�شكلة 

الأخرى هي التكلفة".
اعتقدت اأن اللحوم وال�شكر هي الأ�شرار؟

ت�����ش��در اجل����دل ال���وا����ش���ع ح����ول ال���ده���ون م��ق��اب��ل ال�شكر، 
والرت�����ب�����اط ب���ني ال���ل���ح���وم احل����م����راء وامل�����ش��ن��ع��ة ومر�ص 

ال�شرطان، عناوين الأخبار خالل ال�شنوات الأخرية.
ويقول الربوفي�شور موراي: "اإنها قد تكون �شارة كما نثبت، 
احلبوب  م�شتويات  انخفا�ص  بكثري، من  �شررا  اأق��ل  لكنها 

الكاملة، والفواكه والبذور واخل�شروات املتناولة".
واأظهرت الدرا�شة اأن الكثري من امل�شروبات الغازية ت�شرب 

يف كل اأنحاء العامل.
للن�شطاء يف جمال  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 
ال�شحة، لكي ينتقلوا من احلديث عن العنا�شر الغذائية، 

مثل الدهون وال�شكر، اإىل الرويج لالأطعمة ال�شحية.
تقلل  ال�شيئة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ف���اإن  للباحثني،  ووف��ق��ا 

عامني، من العمر املتوقع لالأ�شخا�ص حول العامل.
ما الدول ذات الأنظمة الغذائية اجليدة؟

وفل�شطني  واإ�شبانيا  فرن�شا  وخا�شة  املتو�شط،  البحر  دول 
بالنظام  املرتبطة  ال��وف��ي��ات،  اأع���داد  م��ن  اأق��ل معدل  لديها 

الغذائي يف العامل.
اآ�شيا تقع يف الطرف  اأما دول جنوب وجنوب �شرق وو�شط 

املقابل، من حيث اأعلى املعدلت.
بالنظام  املرتبطة  للوفيات  معدل  اأعلى  لديها  اأوزبك�شتان 

الغذائي: 892 لكل 100 األف �شخ�ص �شنويا.
امللح، وفول ال�شويا  ي�شتهلك ال�شينيون كميات هائلة من 
واأن��واع ال�شل�شة املاحلة الأخ��رى، التي ت�شكل جزءا رئي�شا 

من مطبخ البالد، بينما يختلف الأمر يف اليابان.
ويقول الربوفي�شور موراي: "اليابان مثرية جدا لالنتباه، 
الوراء،  اإىل  عاما   40 اإىل  لأنك اإذا رجعت اإىل ما بني 30 
�شتجدهم مثل ال�شني حاليا، حيث كانوا ي�شتهلكون كميات 

هائلة من امللح".
لكن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  م�شكلتهم  ي����زال  ل  امل��ل��ح  اأن  وي�����ش��ي��ف 

ا�شتهالكه انخف�ص ب�شكل قيا�شي.
يتمتع  غ����ذائ����ي،  ن���ظ���ام  ل��دي��ه��م  "اليابانيوين  وي���ت���اب���ع: 
اأمرا�ص  �شد  وقائية  عديدة،  اأ�شياء  من  عالية  مب�شتويات 

القلب مثل اخل�شروات والفواكه".

ن�سائح لزيادة 
اإنتاجيتك 

قد نواجه الكثري من ال�شعوبات 
اأثناء اأداء مهامنا اليومية ب�شبب 
اأهمها  ال����ع����وام����ل  م����ن  ال���ك���ث���ري 
اأمراً  يعترب  ال���ذي  ال��رك��ي��ز  قلة 
�شرورياً للقيام باملهام على اأكمل 
اأوردت  وج���ه.  وم��ن ه��ذا املنطلق 
�شحيفة تاميز اأوف اإنديا، ن�شائح 
لتح�شني اأدائنا اليومي عرب زيادة 

الركيز، على النحو التايل: 
الدماغ  ت��دري��ب  ع��ق��ل��ك:  دّرب   -  
بالكلمات املتقاطعة اأو الأحجيات 
ب�شيطة،  ريا�شية  م�شائل  حل  اأو 
م����ه����ارات  ت����ط����وي����ر  ي�������ش���اع���د يف 
الذاكرة على املدى الق�شري وحل 
امل�شكالت ومعاجلتها، اإ�شافة اإىل 
لفرة  الركيز  على  ي�شاعد  اأن��ه 

اأطول. 
ال���ط���اق���ة  ع����ل����ى  احل�����������ش�����ول   -  
وجبة  تناول  املهم  ال��الزم��ة: من 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شحة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
الإفطار  وجبة  تخطي  دم��اغ��ك. 
تريد  اإذا كنت  لي�شت فكرة جيدة 
يوم عمل مثمر، لذا احر�ص على 
ال�شباح  يف  متوازنة  وجبة  تناول 
مل��ن��ع زي������ادة ان���ت���اج الأدري���ن���ال���ني 
الذي ي�شاهم يف ال�شعور بالتوتر. 
املكتب  يف  م��اء  ب��زج��اج��ة  احتفظ 
ال����ذي ت��ع��م��ل ف��ي��ه ل��ل��ح��وؤول دون 
الإ�شابة باجلفاف ايل يوؤثر �شلباً 

على تركيزك. 
 - خذ ا�شراحة: من امل�شتح�شن 
العمل  ع��ن��د  ا���ش��راح��ة  ت��اأخ��ذ  اأن 
طويلة  لفرة  ال�شيء  نف�ص  على 
تهدئتك  على  تعمل  لأن��ه��ا  ج���داً، 
وحت���������ش����ني ال�����رك�����ي�����ز ل����دي����ك. 
ا���ش��ت��خ��دم ه����ذه ال����ش���راح���ة يف 
ال��ت��ن��زه وق�����ش��اء بع�ص ال��وق��ت يف 
الأجهزة  عن  والبتعاد  الطبيعة، 
الرقمية لأنها تزيد من التوتر. 

 - التنظيم: قبل البدء يف العمل، 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ملا  15 دق��ي��ق��ة  خ���ذ 
�شتقوم به خالل اليوم. اإن تدوين 
الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ي��ج��ب ال��ق��ي��ام بها 
ي�شاعدك  ل��وق��ت��ك  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
عالوة  اأف�شل.  ب�شكل  الأداء  على 
على ذلك، اإذا كنت تخطط لليوم 
اأولويات  التايل، فيمكنك حتديد 
العمل والقيام باملهام ال�شعبة يف 
تركيزك  فيه  يكون  ال��ذي  الوقت 

يف ذروته. 

االأنظمة الغذائية التي تت�سبب يف 
ُخم�ص عدد الوفيات  يف العامل

اأظهرت درا�سة حديثة اأن الأطعمة التي نتناولها تت�سبب يف الوفاة املبكرة، 
لنحو 11 مليون �سخ�ص �سنويا حول العامل.

وتو�سلت الدرا�سة، التي ن�سرت نتائجها يف دورية لن�سيت الطبية، اإىل 
اأن النظام الغذائي اليومي هو القاتل الأكرب مقارنة بالتدخني، 

ويت�سبب الآن يف واحدة من بني كل خم�ص حالت وفاة حول 
اأو  ال�سويا  ف��ول  �سل�سة  اأو  اخلبز  يف  �سواء   - امللح  العامل. 

الأغذية امل�سنعة - هو الذي يح�سد العدد الأكرب من تلك 
تتعلق  ل  الدرا�سة  هذه  اإن  الباحثون  ويقول  الأرواح. 

بال�سمنة، واإمنا بالأغذية "رديئة اجلودة"، التي ت�سر 
بالقلب وت�سبب ال�سرطان.
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بهدف مواجهة املجاعات على م�ستوى العامل

علماء يطورون تقنية لقراءة ال�سل�سلة اجلينية الأرز الب�سمتي 

�سيكون املقر الرئي�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

امل�سروع االأكادميي العاملي املنظور يلقى جتاوبًا الفتًا من امل�سوؤولني واالأكادمييني

2019 يف  اأبوظبي  �سرطة  وبرامج  اأن�سطة  من  م�ستفيد  ماليني   4

•• اأبوظبي - الفجر 

غري  تقدماً  نيويورك  جامعة  علماء  حقق 
م�شبوق يف درا�شة ال�شل�شلة اجلينية اخلا�شة 
باأرز الب�شمتي، والذي �شي�شهم يف امل�شتقبل 
ليكون  الأ�شا�شي  املح�شول  هذا  تطوير  يف 
نظراً  والأم��را���ص  للجفاف  مقاومة  اأك��ر 
امل��ح��وري يف الأم��ن الغذائي العاملي  ل��دوره 
باعتباره اأحد اأهم املحا�شيل الغذائية على 
الأر�ص. ويبني البحث، املدعوم جزئياً من 
اأب��ح��اث ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأبوظبي  م��رك��ز 
’جينوم  م���وؤخ���راً يف جم��ل��ة  ���ش��در  وال�����ذي 
الإجناز  هذا  تفا�شيل  بيولوجي‘ العلمية، 
وال�����ذي مت��ح��ور ح���ول اب��ت��ك��ار ن��ه��ج جديد 
الكاملة"،  اجلينومية  "ال�شل�شلة  لعملية 
الكامل  ال��ت�����ش��ل�����ش��ل  ع��م��ل��ي��ة حت���دي���د  وه����ي 
للحم�ص النووي جلينوم الكائن احلي. كما 
"اأوك�شفورد  �شركة  مب�شاعدة  العلماء  جنح 
يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  تيكنولوجيز"  ن���ان���وب���ور 
تكنولوجيا  م���ن  ال��ث��ال��ث  اجل���ي���ل  ت��ط��وي��ر 
ت�شمح  والتي  القراءة"،  "طويل  الت�شل�شل 

املفردة  اجل��زي��ئ��ات  �شل�شلة  عملية  ب��اإجن��از 
الطويلة من احلم�ص النووي ب�شكٍل اأ�شرع، 

ما يعزز كفاءة هذه العملية.
ومت��ث��ل ه���ذه ال��ت��ط��ورات ت��ق��دم��اً ه��ائ��اًل يف 
مل  حيث  اجلينية؛  ال�شل�شلة  بحوث  جمال 
ي�شتطع الباحثون �شابقاً من جمع ال�شل�شلة 
الت�شل�شل  عرب  اإل  الب�شمتي  لأرز  اجلينية 
خالله  ي��ت��م  وال�����ذي  القراءة"،  "ق�شري 
تق�شيم احلم�ص النووي اإىل اأجزاء �شغرية 
اإىل فقدان  ي���وؤدي  م��ا  اإع���ادة جتميعها،  ث��م 

الت�شل�شل يف بيانات وراثية هامة.
على  نيويورك  جامعة  يف  الباحثون  ورك��ز 
الأول  ال�شنف  مي��ت��از  الأرز؛  م��ن  �شنفني 
334" الباك�شتاين بقدرة حتمل  "ب�شمتي 
البكتريية  الآف�������ات  وم���ق���اوم���ة  اجل���ف���اف 
"دوم  ال��ث��اين  ال�شنف  ي��ع��ّد  بينما  القاتلة، 
ال�شوق،  �شفيد" الإي��راين الأغلى تكلفة يف 

وهو اأرز عطري طويل احلبة.
مايكل  ي���ق���ول  ذل������ك،  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
والربوفي�شور  العلماء  كبري  ب��وروغ��ان��ان، 
نيويورك  بجامعة  الأحياء  الف�شي يف علم 

وبيولوجيا  اجلينوم  علم  مركز  يف  وباحث 
اأبوظبي:  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  يف  الأن��ظ��م��ة 
"تعزز هذه العملية فهمنا جلينات الكائنات 
بالن�شبة  ذل��ك  ويعني  ك��ب��ري،  ب��ق��در  احل��ي��ة 
واملعروف   ،‘334 ’ب�شمتي  م��ث��ل  ل�شنف 
والبكترييا،  للجفاف  الكبرية  مبقاومته 
عن  امل�شوؤولة  اجلينات  حتديد  من  متكننا 
ه���ذه اخل�����ش��ائ�����ص ال��ق��ّي��م��ة وال���ت���ع���اون مع 
وقد  ل��ت��ع��زي��زه��ا.  الأرز  ومنتجي  م��زارع��ي 
اإنتاجية  يف  ���ش��ئ��ي��ل  حت�����ش��ني  اأي  ي�����ش��ف��ي 
حم�����ش��ول غ���ذائ���ي رئ��ي�����ش��ي ع���امل���ي ك�����الأرز 
تاأثرياً اإيجابياً هائاًل على قدرتنا يف تاأمني 
ال��ع��امل وم��واج��ه��ة حتديات  ل�شكان  ال��غ��ذاء 

املجاعات".
وي�شم فريق الباحثني امل�شاركني اإىل جانب 
بوروغانان كل من: جاي يونغ ت�شوي باحث 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ال���دك���ت���وراه يف  ب��ع��د  م���ا 
لي  اإن  وزوي  ل��ل��درا���ش��ة،  الأول  وامل���وؤل���ف 
اجلينات  مركز  من  جروين  �شي  و�شيمون 
ال��وراث��ي��ة والأن��ظ��م��ة احل��ي��وي��ة يف جامعة 
وبري�ص  داي  و����ش���ي���اوج���واجن  ن���ي���وي���ورك، 

و�شي�شل  هارينغتون  دي  وي��وج��ان  روج��اين 
نانوبور  "اأوك�شفورد  ���ش��رك��ة  م���ن  ج����ول 
تيكنولوجيز"، بالإ�شافة اإىل �شويف زايجري 
وجتدر  نيويورك".  ج��ي��ن��وم  "مركز  م���ن 
دعماً  تلقت  ق��د  ال��درا���ش��ة  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة 
-A16" "من "منح موؤ�ش�شة عائلة زيجار

اجلينوم  ب���ح���وث  و"برنامج   ،"0051
IOS-" الوطنية"  العلوم  موؤ�ش�شة  م��ن 
غ�����وردن  و"موؤ�ش�شة   ،"1546218
 ،"GBMF2550.06" مور"  وبيتي 
جامعة  اأب����ح����اث  "مركز  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

نيويورك اأبوظبي".

احلوار- د.حممود علياء: •• اأجرى 
تتوا�شل امل�شرية العلمية والأكادميية يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة، وم��ن��ج��ي��ة مدرو�شة 
اأداء ناجح  ، و���ش��م��ول��ي��ة ع��امل��ي��ة را���ش��خ��ة م��رت��ك��زة ع��ل��ى 
وطموح متميز واإبداع يواكب الع�شر بكل اآفاقه وثماره 
املثمر غدا حافزاً لفتا  ال�شحي  املناخ  وحتمياته. هذا 
حول العامل لكل اجلامعات العاملية، واملعاهد الأكادميية 
ب���اأن جت��ع��ل م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية  ال��ت��ي تطمح 
منه  لتنطلق  لها  ا�شراتيجياً  تعليمياً  مركزاً  املتحدة 
نحو املنطقة والعامل بخطى واثقة  واأهداف مدرو�شة 
واملنهجية  املنا�شب،  الوقت  يف  املنا�شب  القرار  قوامها 
باأحدث  املن�شود  الهدف  لتحقيق  والر�شينة  املدرو�شة 
ين  جتمع  م�شتقبلية  روؤى  واأف�����ش��ل  التعليم  اأ�شاليب 

النظرية والتطبيق بكفاءة واقتدار.
ارتاأينا  واملحفزة  ال�شحية  الأكادميية  الأج��واء  يف هذه 
احلوار مع �شعادة الدكتور جميد ر�شويل رئي�ص جمل�ص 
اإدارة اجلامعة املنظورة وهو �شاحب الفكرة التاأ�شي�شية 

لهذا امل�شروع اأ�شاًل وف�شاًل.
دولة  حققت  ل��ق��د  "للفجر":  ب��ح��دي��ث��ه  ���ش��ع��ادت��ه  ق���ال 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�����ش��ب��ق  يف ك��ل جمالت 
وما  والتجارة  وال�شناعة  وال�شحة  والقت�شاد  التعليم 
اإليها  ي�شار  واإجن���ازات مده�شة  ذل��ك من جم��الت  اإىل 
بالبنان وهي مت�شي قدما نحو الأمام لتحقيق املزيد 

كل عام.

ر�سالة واأهداف
واأ�����ش����اف ���ش��ع��ادت��ه ون���ح���ن ب��ع��ل��م��ن��ا الأك�����ادمي�����ي هذا 
النقد  مع  ال�شاملة  وال��روؤي��ة  ال�شت�شارة  على  نحر�ص 
�شلم  والإب�����داع يف  التميز  ل��الرت��ق��اء وحت��ق��ي��ق  ال��ذات��ي 
التعليم والأرق��ام نظريا وميدانيا- مع ما لال�شتقراء 
وميدانياً  نظريا  لالأرقام  وما  اأهمية-  من  وال�شتنتاج 
م���ن اع��ت��ب��ار. وت���اب���ع ال��دك��ت��ور جم��ي��د ر����ش���ويل يقول: 
نوعه على  الأول من  املعتمد هو  الأك��ادمي��ي  ومنهجنا 
الذين  وال��ط��الب  امل��در���ش��ني  ب�شهادة  ال��ع��امل  م�شتوى 
النتائج   لأن  ���ش��واء  ح��د  وع��ل��ى  تفا�شيله  على  اط��ل��ع��وا 
الإيجابية هي دائماً ح�شار املقدمات وامل�شالك املدرو�شة 
والنا�شجة خطوة بعد خطوة مع الأخذ بعني العتبار 
للنظريات الأكادميية املعتمدة يف التعليم مثل نظرية 
التوقعات  ونظرية  بافلوف،  ل��دى  ال�شرطي  الرت��ب��اط 
التجربة  نظرية  ث��م  ك��ذل��ك  بافلوف  ل��دى  وامل��ف��اج��اآت 
ال�شتب�شار  نظرية  ثم  ومن  ثورندايك  لدى  واخلطاأ 
لدى كهلر. وي�شاف اإىل كل ذلك الأخذ بعني العتبار 

لكل امل�شتجدات والكت�شافات .

القت�ساد التعليمي
جميد  الدكتور  اأج��اب  التعليمي  القت�شاد  عن  وم��اذا 
القت�شاد  نحو  يتجه  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اإن  ق���ال:  ر���ش��ويل 
التعليمي وح�شب قدرات كل دولة وبراجمها فالوليات 
والتعليمي  العاملي  القت�شاد  رائ��دة  اليوم  هي  املتحدة 

امل�شروع منذ خم�ص �شنوات لأن منحى  وقد بداأت هذا 
التعليم لديهم هو يف اأن يكون عماد القت�شاد فالفرد 
املتعلم هو الفرد املنتج ، وهذا املتعلم هو قابل للتطور 
وللتطوير ، مبجال النجاح والتميز والإبداع، وبالتايل 
جمال  يف  ���ش��واء  الأف�����ش��ل  نحو  ال��دائ��م��ة  ال�شتمرارية 
التفكري اأو التدبري اأو البتكار اأو الت�شويق بحيث يوفر 
هذا الجتاه يف القت�شاد التعليمي الكفاءات ويوظفها 
ع��ل��م��ي��ة مدرو�شة  ال�����ش��ح��ي��ح مب��ن��ه��ج��ي��ة  ال��ط��ري��ق  يف  
مع  ي�شبو؟  هدف  اأي  واإىل  يبداأ؟  اأي��ن  ،من  مقت�شاها 
وموازين  ال�شوق  متطلبات  ووع��ي  امل�شافات  اخت�شار 
الفوائد  اأك���رب  اأج���ل حتقيق  م��ن  ؛  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص 
باأق�شر امل�شافات واأقل التكاليف، وذلك بالطبع يتطلب 

منهجية علمية ممكنة ومتحفزة.

خ�سو�سية الطالب:
وا�شتطرد الدكتور جميد ر�شويل يقول: ونحن بنظامنا 
نحو التعليم الهادف نعتمد مناهج التعليم العامة بني 
الطالب بقدر ما نحر�ص على اكت�شاف خ�شو�شية كل 
طالب يف جمال التميز والرتقاء والإبداع وهنا يت�شكل 
الر�شم البياين املتنا�شق بني فريق العمل وفريق الإدارة 
وفريق القيادة بحيث تكون ال�شراكة املتما�شكة طريقا 
بني  امل�شركة  الأه����داف  لتحقيق  ورا���ش��خ��اً  م�شتقيماً 

اجلامعة املنظورة والطالب .
مبنطق حتديات الواقع وحتميات ال�شتجابة لتحقيق 
دولة  يف  بوجودنا  متفائلون  ونحن  املن�شودة  الأه��داف 

الإمارات العربية املتحدة منطلقا مل�شروعنا وقد غدت 
العلم وحتقيق  وطالبي  للعلماء،  قبلة  اليوم  الإم��ارات 
قيادتها  بف�شل  والزده��ار  والتنمية  التقدم  املزيد من 
ل��ه��ا واهلل ويل  ح���دود  ال��ت��ي ل  احلكيمة وط��م��وح��ات��ه��ا 

التوفيق.

التفا�سل والتكامل
وبدوره حتدث �شعادة الأ�شتاذ عبد اهلل حممد الب�شري 
املنا�شب  امل��ك��ان  يف  ق���ال:  للم�شروع  املعتمد  امل�شتثمر 
وحت��ق��ي��ق ال�����ش��ب��ق ال���دائ���م يف ك��ل امل���ج���الت ال��ت��ي تعنى 
الأكادميي  منهجنا  يف  ويهمنا  امل�����ش��ت��دام��ة  بالتنمية 
اجل��م��ع امل��ح��ك��م ب��ني ال��ت��ف��ا���ش��ل وال��ت��ك��ام��ل م��ع اعتماد 
ت��ع��ت��رب لغة  وال��ت��ي  ب��ك��ل جم��الت��ه��ا  التقنية احل��دي��ث��ة 
بني  جتمع  بحيث  وم�شتقبله  العامل  وحا�شر  الع�شر 
وامليدان بخطوط عملية متوازية  والتطبيق  النظرية 
تبداأ باخلطوة  الأوىل املدرو�شة ول تنتهي عند حدود  
منظورة اأو حمدودة مع الوعي الدائم ل�شرورة اتخاذ 
املبادرة والقرار يف الوقت املنا�شب باإ�شراف اأخ�شائيني 
والتجارة  والق���ت�������ش���اد  الإدارة  ع��ل��م  يف  اأك���ادمي���ي���ني 
والتكنولوجيا اإىل جانب علماء النف�ص املعنيني ب�شقل 
الطالب  الكفاءات لختيار  والقدرات وتطوير  املواهب 
املنا�شب يف املكان املنا�شب وحتقيق ال�شبق الدائم يف كل 
املجالت التي تعنى بالتنمية امل�شتدامة �شواء يف القطاع 
الكم  القطاع اخلا�ص، فاملدنية قد تفر�ص  اأو يف  العام 
الكم  بني  التنا�شق  ،ويف  النوع  تفر�ص  احل�شارة  ولكن 

والنوع مت�شي امل�شرية الناجحة.
وه���ك���ذا جت��ت��م��ع ك���ف���اءة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، م���ع واق���ع 
ال���ش��ت��ه��الك امل���ي���داين وب��ت��ج�����ش��ي��د ال���ت���واأم امل��ن��ظ��ور يف 
التنمية، بال اإفراط ول تفريط واإمنا بح�شابات دقيقة 
فريقى  اجلميع  على  خريها  ،يعم  متوالية  واإجن���ازات 
امل��واط��ن وي��زده��ر ال��وط��ن، م��ع وع��ي حتميات املناف�شة 
ودور املبادرة واحتواء الظواهر، بفر�شياتها وحتمياتها 
بوعي  امل��ي��داين  والإح�����ش��اء  البياين  والر�شم  ب��الأرق��ام 

حمكم يتخذ القرار املنا�شب يف الوقت املنا�شب .

مناذج لفتة
امل�شت�شار  اأحمد مدر�ص   وبدوره حتدث �شعادة الأ�شتاذ 
اإىل  ل��دى اجلامعة املنظورة ق��ال: ول بد من الإ���ش��ارة 
ال�شرق  يف  العامل  يف  املعروفة  اجلامعات  من  ع��دداً  اأن 
وال����غ����رب ،اإىل ج���ان���ب ع����دد م���ن ج���ام���ع���ات الإم�������ارات 
اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  مثل  امل��ت��ح��دة  العربية 
وجامعة   ، دبي  وكذلك جامعة  دبي  الذكية يف  مكتوم، 
العني وجامعة الغرير ، وجامعة الفالح ورئي�ص هيئة 
والتعليم  الربية  وزي��ر  م�شت�شارة   و   ، التعليمية  دب��ي 
املجال  هذا  ريادية يف  نتائج  بدورها  قد حققت  كذلك 
العامل والتي تنطلق كلها من توجيهات  على م�شتوى 
اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��وخ احل��ري�����ش��ني دوم����اً  اأ���ش��ح��اب ال�شمو 
تكون دولة الإمارات العربية املتحدة يف املركز الريادي 
اأمانة ورعاية واقتدار  التعليمي الأول يف العامل وبكل 

فاإذا �شلح الراأ�ص �شلح اجل�شد واهلل ويل التوفيق .

•• اأبوظبي - الفجر

�شخ�شاً  و324  121األفا  و  م���الي���ني   4 ا���ش��ت��ف��اد 
الأن�شطة  وامل�����ش��ارك��ات يف  ال��ربام��ج وامل��ح��ا���ش��رات  م��ن 
اأبوظبي   �شرطة  نفذتها  ال��ت��ي  التوعوية  والفعاليات 

خالل  العام 2019.
واملبادرات  ال��ربام��ج   اأن   اأبوظبي    �شرطة   واأو�شحت 
واملحا�شرات والأن�شطة  ركزت على  رفع م�شتوى الوعي 
�شرائح  خمتلف  ل���دى  واملجتمعي  وامل�����روري   الأم��ن��ي 
املجتمع  تعزيزاً للوقاية من اجلرمية وتكري�ص مفهوم 
النتماء  قيم   وتر�شيخ  الإن�شانية  واخل��دم��ات  العطاء 
املجتمع  الفرد يف  دور  وتفعيل   املبادرة،  وروح  الوطني 
، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ج��ه��ود الإع����الم وو���ش��ائ��ل التوا�شل 
الجتماعية  الق�شايا  وط��رح  مناق�شة  يف  الجتماعي  
املجالت  يف  القيادة  واأن�شطة  برامج  لدعم  املعا�شرة، 

الأمنية والتوعوية .
التدخني  خماطر  م��ن  بالتوعية   الأن�شطة   واهتمت 
وامل����خ����درات ع��ل��ى ال���ف���رد و امل��ج��ت��م��ع وخ�����ش��و���ش��اً فئة 
والجتماعية  ال�شحية  مب�شارها  والتعريف  ال�شباب، 
عن  تنتج  التي  واحل���الت  واملعنوية  امل��ادي��ة  والأ���ش��رار 
الأ�شرة  دور  العقليةو  وامل��وؤث��رات  كالكتئاب  تعاطيها 
الداخلي  التما�شك  ودع��م  الوقاية  توفري  يف  واملجتمع 
اأفراد  الإدم��ان، وت�شجيع  املعر�شة خلطر  الفئات  لدى 
املجتمع على تعزيز التعاون يف احلفاظ على مكت�شبات 

الأمن وال�شتقرار بني اأفراد املجتمع.
 ورك���زت ال��ت��وع��ي��ة  امل��روري��ة على اأه���م اأ���ش��ب��اب حوادث 
املرور، وكيفية الوقاية منها ، وجتنب حدوثها ، واأكر 
امل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة  وق��وع��ا ، وال�����ش��الم��ة امل��روري��ة يف 
املوؤ�ش�شات التعليمية  مبراحلها املختلفة ، والإجراءات 

ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا عند الق����راب م��ن م��واق��ف جتمع 
الطالب اأو داخل احلرم املدر�شي ، اأو يف الأحياء ال�شكنية، 
املحافظة على �شالمة  امل�شرفني يف  دور  والتاأكيد على 
الطالب  يف احلافلة اأثناء ال�شعود والنزول منها . كما 
املعنيني  ال�شركاء  مع  بالتعاون  اأبوظبي  �شرطة  نفذت 
وا�شعة  ت��وع��وي��ة  حملة  ب���الإم���ارة  امل���روري���ة  بال�شالمة 
حتت �شعار "درب ال�شالمة" عرب جميع و�شائل الإعالم 
وتعزيز  ال��وع��ي  ن�شر   ب��ه��دف   الجتماعي  وال��ت��وا���ش��ل 
ال�شلوكيات الإيجابية لل�شائقني وامل�شاة بخم�ص لغات ، 
�شمن خطة اأبوظبي  ال�شراتيجية  لل�شالمة املرورية 
والأولوية ال�شراتيجية  يف جعل الطرق  اأكر  اأمانا. 
مرورية  حماور  ثمانية  التوعوية  احلملة  وا�شتهدفت 
مت حتديدها من خالل الدرا�شة التحليلية للمخالفات 

اجلهود  �شمن  امل���روري���ة  احل�����وادث  يف  ت�شبًبا  الأك����ر 
من  املرورية  ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى  لبلوغ  املبذولة 
خالل تنفيذ برنامج �شامل لدعم ال�شلوكيات اليجابية 

لل�شائقني وتعزيز ال�شالمة على الطرق بالإمارة.
وت���وا����ش���ل���ت احل��م��ل��ة م���ع اجل���م���ه���ور امل�����ش��ت��ه��دف عرب 
و�شائل الإعالم من خالل ن�شر الفيديوهات التوعوية 
التوا�شل  ع��ربم��واق��ع  احلقيقية  امل��روري��ة  واحل����وادث 
 ، التجارية  باملراكز  ال�شا�شات  ،ومن خالل  الجتماعي 
و�شا�شات ال�شينما  بال�شافة اإىل  تنفيذ برنامج  مكثف 
املدر�شية   احل��اف��الت  ل�شائقي  امل��روري��ة  التوعية  لن�شر 
و���ش��ائ��ق��ي م��رك��ب��ات الأج�����رة ت��زام��ن��اً م���ع ب���داي���ة العام 
والظفرة  والعني  اأبوظبي  من  بكل  اجلديد  الدرا�شي 

مبا يعزز من توفري البيئة الدرا�شية الآمنة  للطالب

املجال�ص  م��ن  جمموعة  اأبوظبي  �شرطة   نظمت  كما   
لل�شائقني   الإيجابية  ال�شلوكيات   تعزيز   ا�شتهدفت 
توعية   وفيديوهات  تقدميي   عر�ص   ب��ث   طريق  عن 

للمحاور الثمانية  للحملة.
كما قامت بتناول اأبرز املخالفات املرورية ال�شلبية عرب 
ن�شر الأخبار على القنوات التلفزيونية  وبث فيديوهات 
توعية  عرب �شا�شات م�شرف  اأبوظبي الإ�شالمي ون�شر 
م��ن�����ش��ورات  ت��وع��وي��ة  يف  ح�����ش��اب��ات  ���ش��رط��ة  اأبوظبي 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي   كما  ع��ل��ى من�شاتها مب��واق��ع 
بث  باإعادة  الجتماعي   التوا�شل   مواقع  رواد  �شارك  
فيديوهات توعية على ح�شاباتهم مما اأ�شهم  يف حتقيق  

النجاح والإيجابية يف ن�شر التوعية.
واهتمت  �شرطة  اأبوظبي  بغر�ص  قيم  الولء والنتماء  
لدي  النا�شئة  و�شقلهم  من خالل  الربامج واملبادرات  
ت�شتنه�ص   ال��ت��ي   التثقيفية   وامل��ح��ا���ش��رات   التوعوية 

املجتمع  وتفعل  الأدوار  لتبادل  اخلربات .
كما نفذت  برامج  التوعية   مبحتوي متنوع يتنا�شب مع  
جميع الفئات  يعزز من  التوا�شل الإيجابي باأ�شاليب 
مبتكرة ومتميزة و�شيناريوهات نفذتها باأف�شل املعايري 
لرفع م�شتوى الرعاية الجتماعية   مبنظومة قانونية 
واأمنية وتقدمي ا�شت�شارات من قبل خرباء وخمت�شني 
الآراء يف اجواء  واملناق�شة وتبادل  يف جل�شات للتحادث 
اأ�ش�شه  وت��ر���ش��خ  الإي��ج��اب��ي  احل����وار  ع��ل��ى  ت�شجع  ودي���ة 
الت�شامن  بتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  اأف�شل  اإىل  و���ش��وًل 
وال��ت��م��ا���ش��ك الأ����ش���ري. واأك�����دت ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
ر���ش��ال��ة الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار ون�����ش��ر ال��وع��ي املجتمعي 
ب��احل��ق��وق  وال��واج��ب��ات   واأ���ش��ال��ي��ب اله��ت��م��ام بالأبناء  
والأ�شرة  واأ�ش�ص الرعاية   وتوثيق الروابط الجتماعية 

والإن�شانية وتر�شيخ عادات وتقاليد دولة الإمارات .

�سفري البو�سنة واالأعيان يف �سيافة 
بن لقيو�ص ومتحف ال�سحوح

•• راأ�س اخليمة - الفجر

 اأثنى �شعادة �شريف مويكانو فيت�ص �شفري البو�شنة والهر�شك لدى الدولة 
على اجلهود التي تبذلها دولة المارات العربية املتحدة يف املحافظة على 
العادات والتقاليد العربية الأ�شيلة واإحياء ما�شي الآباء والأجداد واحلفاظ 
على الراث الإماراتي من الندثار وت�شجيل العديد من مكونات الراث 
يف املنظمات الدولية املتخ�ش�شة وم�شيدا بجهود املجتمع املدين والمارتني 

يف تقدمي املزيد من املبادرات يف احلفاظ  على الراث الوطني 
ال�شحوح يف منطقة خت  اأم�����ص ملتحف  التفقدية  زي��ارت��ه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
اجلبلية يف راأ�ص اخليمة ملوؤ�ش�شه �شعادة عبداهلل را�شد بن لقيو�ص ال�شحي 

رئي�ص جمعية ال�شحوح للراث الوطني
اجلبال  مرتفعات  يف  ال�شحية  احلياة  اأدوات  على  البو�شني  ال�شفري  واطلع 
وا�شت�شلحوا  ال�شعبة  احل��ي��اة  ظ��روف  حت��دوا  وكيف  و�شهولها  و�شفوحها 
�شفوح اجلبال وزرعوا احلبوب وتفننوا يف بناء امل�شاكن باحلجارة اجلبلية 
ال�شخمة وبناء الربك ال�شخرية لتخزين املياه واأبدعوا يف تقدمي موروث 

�شعبي يعرب عن اأ�شالة اأبناء املنطقة وتفانيهم واإكرامهم لل�شيوف
الأعمال  ورج���ل  الطنيجي  ح�شن  اأح��م��د  ب��ن  علي  �شعادة  ال��زي��ارة  وح�شر 
اأحمد عبداهلل الغرير وعدد من وجهاء واأبناء قبائل  واأع�شاء جمل�ص اإدارة 
جمعية ال�شحوح. وقدم رئي�ص اجلمعية يف ختام الزيارة درع اجلمعية هدية 
لهم واأق��ام حفل ا�شتقبال ترحيبا بهم و�شاركت فرقة املخلدي ال�شحية يف 

تقدمي عرو�شها الراثية املتنوعة.

�ش�ؤون حملية

اأطلقتها �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
مبادرة لعقد احلوارات واللقاءات الفكرية 

با�ستخدام تقنيات التوا�سل احلديثة
•• العني - الفجر

عبارة اأطلقتها ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان ا�شتجابة لتوجهات 
الدولة يف اإجراءاتها الحرازية بوقف اللقاءات والتجمعات حر�شا على حماية 
الإن�شان على اأر�ص الإمارات، فاأوقفت اللقاءات الفكرية ملجل�ص الفكر واملعرفة 
توقفه  اأن  ميكن  ل  واملعريف  الفكري  والتبادل  املعرفة  عن  البحث  اأن  وحيث   ،
�شما مبادرتها لعقد جمموعة من احلوارات  ال�شيخة  اأطلقت  اأزم��ة؛ فقد   اأي 
جل�شات  خالل  من   ، والتوعوية  والفكرية  الجتماعية  واملناق�شات  واللقاءات 
، وقد �شرحت  التوا�شل احلديثة  تقنيات  با�شتخدام   ، واملعرفة  الفكر  جمل�ص 
اأزم��ات، فالباحثون عن  املعرفة ل توقفه  البحث وراء  ال�شيخة �شما قائلة : ) 
املعرفة ي�شتمدون طاقة التحدي من اإميانهم الرا�شخ باأن املعرفة هي الطريق 
نحو تخطي تلك املنحنيات اخلطرية التي تواجهنا يف طريقنا با�شتخدام تلك 
العلم؛  لنا  خلفها  التي  القدرات 
الروح  ت��دف��ق  على  نحافظ  لكي 
يف ���ش��راي��ني ال��ع��ق��ل ، م��ن خالل 
والنقا�ص،  واحل��������وار  ال�����ق�����راءة 
نتوقف  ل  ل���ك���ي  دع������وت  ل���ذل���ك 
ع���ن احل������وار وال���ن���ق���ا����ص، ولكن 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  خ����الل  م���ن 
احلماية  حمققني  الج��ت��م��اع��ي 
لتوجهات  ،ا�شتجابة  الحرازية 
كل  حلماية  تهدف  التي  الدولة 
اإن�شان على اأر���ص الإم���ارات، ويف 
التوا�شل  الوقت حمققني  نف�ص 

الفكري واحلوار املعريف (
ولهذا فقد عقدت ال�شيخة �شما اجلل�شة الأوىل يف هذا الإطار الثنني املا�شى 
والتي كانت تدور حول كتاب) الكل يكذب( للكاتب )�شيث �شتيفنز( من خالل 
املجل�ص، بحيث يتاح جلميع الع�شوات بطرح روؤيتهن حول الكتاب ،  ثم انتقل 
اللقاء بعد طرح الروؤى املختلفة اإىل فتح باب النقا�ص و احلوار من خالل اآلية 
يعربن  اأن  الع�شوات  جلميع  املجال  اإت��اح��ة  ت�شمن  للحوار  وحم��ددة  وا�شحة 
و  النقا�ص  �شموها  ب��داأت  ، حيث  الأخريات  روؤى  تعليقاتهن على  و  اآرائهن  عن 
قدمت روؤيتها حول الكتاب قائلة : )كتاب الكل يكذب ي�شعنا اأمام حقيقة خالية 
اأمام حقيقة  من �شوائب التجميل والزيف  لهذا الواقع الذي نعي�شه، و�شعنا 
الوجوه الأخرى التي تختبئ حتت امل�شاحيق الأخالقية والقيمية التي يرتديها 
الروؤى  حبي�شة  تظل  ولكن  بعيدة،  اأزم��ن��ة  منذ  ندركها  حقيقة  ه��ي  الإن�����ش��ان، 
ال�شخمة  البيانات  تلك  مع  ولكن  املعرفية،  والجتهادات  والفكرية  الفل�شفية 
اأو روؤي��ة، بل هي حقيقة واقعة(  اأنه لي�ص جمرد فكرة  والتحليل لها ، نكت�شف 
ثم اأ�شافت يف مراجعتها للكتاب قائلة : )هذا الكتاب يجعلنا نعيد تقييم حجم 
�شيطرة �شبكة الإنرنت و�شبكات التوا�شل الجتماعي على حياة الإن�شان يف كل 
اأن يكون هناك قطع  اأننا لبد  زاوي��ة من العامل، وذل��ك يعزز وجهة نظري يف 
لبع�ص الوقت مع الهاتف املحمول و�شبكات التوا�شل الجتماعي؛ لنرك لهذا 
الذكاء ال�شطناعي الفجوات التي حتافظ على جزء من اخل�شو�شية لالإن�شان، 
وكنت من قبل قد اأطلقت مبادرة ) قطع وو�شل( من اأجل تلك امل�شاحة الفردية 
التي نحتاج اأن نحياها داخل �شبكة اإن�شانية جمتمعية حقيقة ولي�شت افرا�شية 
للبيانات  الرابعة  القوة  ، ويف نهاية مداخلة  �شموها قالت:  )وتوقفت عند   )
ال�شخمة كما اأوردها يف الكتاب، وهي القدرة على القيام بالتجارب الع�شوائية يف 
م�شاحة �شخمة من الب�شر، ت�شتطيع بالفعل اأن حتقق نتائج مذهلة وحقيقية، 
على  ي��وم  كل  ن���دري،   اأن  دون  الع�شوائية  التجارب  لتلك  خا�شعني  واأ�شبحنا 
بل  �شيئا،  ذل��ك  كل  لي�ص  الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  خمتلف  وعلى  جوجل 
هناك بالتاأكيد جوانب اإيجابية ، فتلك التجارب متنح علماء الجتماع الفر�شة 

للتعرف ب�شورة حقيقة لآليات احلركة الجتماعية والذهنية للب�شر
كتاب ) الكل يكذب (  ي�شدمنا ويدعونا لتخليق الكثري من الأ�شئلة والبحث 

وراء الإجابات(

اأ.اأحمد مدر�ص زادهاأ. عبد اهلل حممد الب�سريالدكتور جميد ر�سويل

جميد ر�سويل: ن�سعى لتاأ�سي�ص جامعة تعتمد منهجًا اأكادمييا ع�سريًا و�سباقًا • الدكتور 
دائم مع اأخ�سائيني اأكادمييني من جامعات هارفرد واأوك�سفور وكامربدج ات�سال  على  نحن  الب�سري:  حممد  اهلل  • عبد 
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يف الوقت الذي تقوم فيه بتمارين 
ري��ا���س��ي��ة حل����رق ال���ده���ون يف 
ج�سمك، فاإن عليك اأي�سا الرتكيز 
من  تقربك  التي  التغذية  على 
التي  الأطعمة  ما  لكن  هدفك. 
فعال؟  ال��ده��ون  ح��رق  م��ن  تزيد 

اجلواب هنا:

الكينوا  1-
اأق�������رب و����ش���ف لهذه  )غ�������ذاء خ��������ارق(، 
القطيفية،  للف�شيلة  املنتمية  احل��ب��وب 
وذل�����ك ب��ف�����ش��ل اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى جميع 
الت�شعة  الأ�شا�شية  الأمينية  الأحما�ص 
احلبوب  ه��ذه  وحتفز  ب��امل��ع��ادن.  وغناها 
)الإن���ك���ا( عملية  �شعوب  ل��دى  امل��ع��روف��ة 
الأي�ص وت�شمن توازنا هرمونيا �شليما. 
بتاأثري  تتمتع  الهرمونات  اأن  ول يخفى 

كبري على عملية حرق الدهون.

اليوناين الزبادي   2-
على  يحتوي  اليوناين  الزبادي  اأن  رغم 
م��ا م��ق��داره %10 م��ن ال��ده��ون، فاإنها 
يعد  كما  اجليدة.  النباتية  الدهون  من 
ما  بالربوتني،  جدا  الغنية  امل�شادر  من 
بالطاقة  اجل�����ش��م  ت��زوي��د  م��ي��زة  مينحه 
ب�شكل اأكر ا�شتدامة من الكربوهيدرات. 
وبهذا فاإنه يعمل ب�شكل غري مبا�شر على 

تنظيم م�شتويات الإن�شولني.

اللوز  3-
ميكن اأن ي�شاعد اللوز ج�شمك على حرق 

الدهون، اإذ يحتوي على دهون وبروتينات 
اإيجابي  ت���اأث���ري  ل��ه��ا  وب��ال��ت��ايل  ���ش��ح��ي��ة 

و�شعورنا  الإن�����ش��ول��ني  م�شتوى  على 
ميد  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  بال�شبع. 
وهو  باملاغني�شيوم،  اجل�شم  اللوز 

لتجديد  ج���ي���د  اأم�������ر 
الع�شالت 
يل  لتا با و
حل�������������������رق 

الدهون.

 4 -
القرفة

ال�����ت�����واب�����ل 
قية  ل�شر ا

القرفة  مثل 
وال����������ه����������ي����������ل 

تعزز  وال��ك��زب��رة 
ال�شتقالب  عملية 

حتتوي  ك���ب���ري.  ب�����ش��ك��ل 
ال����ق����رف����ة ع���ل���ى ال���ك���ث���ري من 

التي  النباتية  الغذائية  وامل��واد  الأل��ي��اف 
ال�شكر يف  ت�شاعد على تنظيم م�شتويات 

ال�شهية  ال��ت��واب��ل  ال����دم. وحت��ت��وي ه���ذه 
الأك�شدة  م�����ش��ادات  م��ن  ع��دد كبري  على 

وت�شاعد يف جتديد الع�شالت.

الأخ�سر ال�ساي   5-
ه��ن��اك اأ���ش��ب��اب ع���دة حت��ت��م علينا 
�شرب ال�شاي الأخ�شر بانتظام، 

ومنها امل��واد امل��ّرة امل�شماة ب� 
التي  )الكاتيكني(، 

ت����ع����زز ح���رق 

الدهون. كما يحفز الكافيني املوجود يف 
فاملواد  اله�شم،  عملية  الأخ�شر  ال�شاي 
م��ن عملية حتويل  ت��ع��زز  فيه  امل��وج��ودة 
ح����رارة اجل�شم،  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
مما ينعك�ص اإيجابيا على عملية الأي�ص 

وحرق املزيد من ال�شعرات احلرارية.

الأفوكادو  6-
ثمرة  ك���ان���ت 

الأف���������وك���������ادو 
ال�شعرات  )قنبلة  ب���  امل��ا���ش��ي  يف  ُت�شمى 

احلرارية(،
 ل��ك��ن��ه��ا ب��ات��ت يف ال���وق���ت ال���راه���ن ملكة 
الأطعمة ال�شحّية عن جدارة. لأن هذه 
امل��ك�����ش��رات واللنب  ال��ث��م��ار حت��ت��وي، مثل 

الدهنية  الأح��م��ا���ص  على  ال���زب���ادي، 
امل�����ش��ب��ع��ة وعلى  غ����ري  ال�����ش��ح��ي��ة 
وم�شادات  واملعادن  الفيتامينات 
ت�شاعد  وب���ال���ت���ايل  الأك���������ش����دة. 
اجل�������ش���م ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ت���وازن���ه 
ال������ه������رم������وين، وخ���ا����ش���ة 

ت  يا م�شتو

الإن�شولني.

التفاح خل   7-
ل ميكن تناوله مبفرده لطعمه 
لكن  احل�������ام���������������ص، 
�شغرية  ج����رع����ة 
منه مع ال�شاي 
والع�شل لها 
تاأثري كبري 
ل�����ل�����غ�����اي�����ة. 
وك���������ذل���������ك 
مه  ا �شتخد ا
حت�������ش���ري  يف 
ال�شلطة  �شل�شة 
م���ن فوائد  ف��ي��ه  مل���ا 
ل������ت������ع������زي������ز ع����م����ل����ي����ة 
اأن���ه يتمتع  ال��ه�����ش��م. ك��م��ا 
اإيجابي على م�شتوى  بتاأثري 
من  ويقلل  ال��دم  يف  الإن�شولني 

ال�شعور باجلوع �شريعا.

الزجنبيل  8-
)الأولوري�شني(  الزيتي  الراتينج  م��ادة 

امل�����وج�����ود يف 

للزيوت  احل��ام��ل��ة  امل���واد  م��ن  الزجنبيل 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وامل��ن�����ش��ط��ة. وال�����ش��ر ه��ن��ا هو 
تنظيم درجة حرارة اجل�شم، اإذ ترفع من 
درجة حرارته وبالتايل تزيد من عملية 

حرق الدهون. 
كما اأن الزجنبيل ي�شاهم يف تعزيز عملية 
ب�شكل  بال�شبع  ���ش��ع��ورا  وي���رك  اله�شم 

اأ�شرع ويعزز من عملية ال�شتقالب.

احلار الفلفل   9-
كما هو احلال يف مفعول ال�شاي الأخ�شر 

والزجنبيل، 
ف����اإن ال��ط��ع��م ال����الذع ال��ع��ائ��د اإىل امل���واد 
ا�شتهالك  عملية  م��ن  ت��زي��د  احل���راري���ة 

ال�شعرات احلرارية. 
الفلفل  يف  املوجود  )كاب�شي�شني(  مركب 
بالتايل  وي�شاهم  ذات��ه  التاأثري  له  احل��ار 
عملية  ي��ع��زز  اأن���ه  كما  ال����وزن،  تقليل  يف 
ال��ه�����ش��م. ل��ك��ن ي��ن��ب��غ��ي احل����ذر ه��ن��ا من 

الإفراط يف تناوله. 
تعود  م��ن��ه  م��ع��ت��دل��ة  ك��م��ي��ات  اأن  ف��رغ��م 
فاإن  والأم��ع��اء،  املعدة  عمل  على  بالنفع 

الإفراط فيه يوؤثر �شلبا على املعدة.
خ���ت���ام���ا، ه����ذه الأغ����ذي����ة ل��ي�����ش��ت بديال 
وبكميات  منوع  �شحي  غ��ذاء  تناول  عن 
معتدلة، واأي�شا يجب مراجعة الطبيب 
نظام  يف  وا���ش��ت�����ش��ارت��ه  دوري  ب�����ش��ك��ل 

احلمية املالئم ل�شحة ال�شخ�ص.

ا�سافة للتمارين الريا�سية

اأطعمة تزيد حرق الدهون وتزود اجل�سم بالطاقة

 -1  ال�سكر
تراكم  م��ع  ف��ارغ��ة  ح��راري��ة  ب�شعرات  ت��زوي��دك  اإىل  ي���وؤدي 
من  وغ��ريه��ا  وامل��ع��دة  الفخذين  م�شتوى  على  ال��ده��ون 
مناطق تخزين الدهون. ويوؤدي ال�شكر الزائد لزيادة 
الوزن وقد ي�شهم يف الإ�شابة بالعقم، ف�شال عن اأنه 

ي�شرع ظهور التجاعيد وترهل اجللد.

املعلبة الأطعمة    2-
التي  اخل������ي������ارات  م�����ن  ت���ن���اول���ه���ا  ي���ع���د 
�شيما  ل  الأح���ي���ان،  معظم  يف  نف�شلها 
املهام  م��ن  بالكثري  من�شغلني  ك��ن��ا  اإن 
املقابل، غالبا ما حتتوي  الأخ���رى. يف 
ال���واح���دة م��ن ه���ذه الأطعمة  ال��وج��ب��ة 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة م����ن امللح 
وال�شكر والدهون، ناهيك عن امل�شافات 
قليلة  ن�شبة  تت�شمن  كما  الكيميائية. 
باجلوع  ت�شعر  الأل��ي��اف، مم��ا يجعلك  م��ن 

ب�شرعة.
امل��ع��ل��ب��ة على  الأط���ع���م���ة  ت�����ش��ت��م��ل  اأن  ومي���ك���ن 
مذاق  يجعل  ال��ذي  ال�شوديوم  اأح���ادي  غلوتامات 

الطعام جيدا ويزيد من �شهيتك. ومن املرجح اأن حتتوي على 
ن�شبة عالية من مادة بي�شفينول التي يقول البع�ص اإنها ت�شبب 

اختاللت هرمونية وال�شرطان والعقم وزيادة الوزن.

 Brominated الربومينية  النباتية  الزيوت    3-
Vegetable Oil

تتعلق  اأخ����رى  وم�����ش��اك��ل  ال���ذاك���رة،  ف��ق��دان  ا�شتهالكها  ي�شّبب 
حال  ويف  الداخلية.  اللتهابات  بع�ص  عن  ناهيك  بالأع�شاب، 
اأو اخل�شوبة، ينبغي  كانت لديك خماوف ب�شاأن الغدة الدرقية 

عليك التخلي عن ا�شتهالك هذا النوع من الزيوت.
ال��زي��وت مزيج م��ن ال��ده��ون الثالثية امل�شتقة  ال��ن��وع م��ن  وه��ذا 
ال��ربوم. وت�شتخدم يف  ب��ذرات عن�شر  النباتات التي ترتبط  من 

امل�شروبات الغازية.

الأبي�ص الدقيق    4-
يفتقر لالألياف، لذلك يف�شل ا�شتهالك احلبوب الكاملة التي 
بال�شبع  ال�شعور  يه�شمها اجل�شم ببطء. وهذا �شي�شاعدك على 

فرة اأطول.

 Partially ج��زئ��ي��ا  امل���ه���درج���ة  ال����زي����وت    5-  

 Trans  والدهون التقابلية Hydrogenated Oils
fats

ه�شم ال�شمن النباتي الذي ت�شعه على �شطرية احلبوب الكاملة 
اأمر �شعب على ج�شمك.

املهدرجة واملهدرجة جزئيا على �شحة  النباتية  الزيوت  وتوؤثر 
قلبك وتت�شبب يف الإ�شابة بالتهاب مزمن. وبالن�شبة للرجال، 
التقابلية يف تراجع معدل اخل�شوبة، وحدوث  الدهون  ت�شاهم 
ا�شطرابات يف الهرمونات، ف�شال عن اأنها توؤدي اإىل تراجع اأداء 

وظائف الذاكرة والدماغ.

امل�سنعة اللحوم    6-
النرات  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  لكنها  �شهية  اأنها  رغم 
جتنبها  عليك  ينبغي  ل��ذل��ك،  امل�شرطنة.  امل���واد  م��ن  يعد  ال��ذي 
لأنها حتتوي على مادة النرات. كما اأنها غنية بكمية عالية من 

ال�شوديوم والدهون امل�شبعة التي تعر�ص �شحة قلبك للخطر.

القهوة )كرمية(  مبي�ص    7-
واملفا�شل  القلب  على  توؤثر  التي  التقابلية  الدهون  من  ت�شنع 
الثالثني،  �شن  بلوغك  وب��ع��د  وال��ه��رم��ون��ات.  ال��دم��اغ  ووظ��ائ��ف 

عليك التخلي عن �شرب هذا النوع من القهوة.

معدل التمثيل الغذائي للج�سم يرتاجع يف هذه املرحلة

 اأطعمة ال تتناولها بعد �سن الثالثني
يرتاجع معدل التمثيل الغذائي للج�سم مبجرد بلوغك �سن الثالثني، لذلك عليك 
اأن تنتبه لالأطعمة التي تتناولها بهذه ال�سن، واإل فاإنك قد تتعر�ص لزيادة الوزن 

وال�سمنة وم�ساكلها ال�سحية.
وقال موقع )نوتري�سني( الأمريكي اإنه يجب اأن تدرك اأن النظام الغذائي الذي 
اأن  ميكن  ال�سحية  الأطعمة  اختيار  واإن  ال�سيخوخة،  يف  مهما  دورا  يلعب  تتبعه 

يبطئها.
نقدم هنا �سبعة اأنواع من الأغذية يجب البتعاد عنها عند بلوغ �سن الثالثني:
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العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم  2020/1683 
املنذر : الزاجل للعقارات - �ص ذ م م  

وميثلها / حممد �شفيق ابو ال�شعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2014/1/164695( 
وميثله / رجاء ادري�شي ت�شويل كو�شتي مبوجب وكالة م�شدقة. رقم املحرر )2018/1/164166( 

 : ت  الأوىل،  و���ش��ان   ،  14 رق��م  حم��ل   P20 رق��م  بناية  الفرن�شي  احل��ى   - �شيتي  انرنا�شيونال   ، دب��ي   : عنوانه 
 0555564669

املنذر اليه : جولدن ريدي مك�ص )�ص ذ م م( 
عنوانه : �شكن عمال 50 غرفة - رقم الر�ص 1705 - 599 - منطقة جبل علي ال�شناعية الأوىل 

50 غرفة( و�شداد قيمة اليجار امل�شتحقة ،  ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة الخالء التام للعقار )�شكن عمال - 
بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه 
ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات  املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا 

وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
يف الدعوى رقم 2019/4928 جتاري جزئي ال�سارقة 

املدعي : بنك دبي التجاري / بوكالة نا�شر ال�شام�شي 
املدعي عليه : منان عزيز عبدالعزيز 

املطلوب اإعالنه : منان عزيز عبدالعزيز 
منان عزيز عبدالعزيز املدعي عليه يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من بنك دبي 
التجاري �شدكم مبوجب حكم حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية )الدائرة التجارية 
اجلزئية الأوىل( ال�شادر يف 2020/1/22 يطلب ح�شوركم امام اخلبري امل�شريف �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�ص الدعوى يوم 
الأحد املوافق 2020/3/16 ال�شاعة 1.30 ظهرا يف مقر املدعي يف دبي - بالقرب من ديرة 
�شيتي �شنر  علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم او الوكيل املعتمد ، ف�شوف ن�شتمر يف 

اإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.   
اأحمد اإبراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب  

اإعالن للح�سور اأمام اخلبري 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 246

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ن�شيمه اخر - بنغالدي�ص اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل 
بنغالدي�ص   - ال�شيد/ حممد مو�شى عبدال�شتار  اىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�شتها  عن 
بن�شبة  اجلن�شية  بنغالدي�ص  مو�شى-  حممد  جماهد  حممد  ولل�شيد/   )%50( بن�شبة  اجلن�شية 
)50%( يف )ور�شة بيت املقد�ص ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)507526( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شراكة اعمال مهنية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 248

اإماراتي  ال�شيد/ على جمعه �شليم �شامل احلارثي -  ليكن معلوما للجميع بان 
البالغة 100%  وذلك اىل  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية يرغب يف 
ال�شادة / �شركة لري لال�شتثمار ذ م م - رخ�شة رقم 697120 ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بدبي.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 250
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل عبدالعزيز حممد ح�شن اليا�شي ، اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة املهنية امل�شماة العهد مليكانيك ال�شيارات 
بنغالدي�ص   - عبداحلكيم  ح�شني  دولت  لل�شيد/  من  لكال  وذلك   )559894( رقم  رخ�شة  مبوجب   -
اجلن�شية ون�شبته )50%( وال�شيد/ حممد ابوطاهر عارف حممد عبدول عزيز - بنغالدي�ص اجلن�شية 
ون�شبته )50%( تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلاليني ، ومت تغيري ال�شكل 

القانوين للرخ�شة :من )موؤ�ش�شة فردية( لي�شبح )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 89/2019/18 عقاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة ب�شحة ونفاذ التنازل ال�شادر عن املدعي عليهم �شواء امل�شدق لدى الكاتب 
العدل والتنازل الوارد مبحا�شر وميزانيات املدعي عليها بان قطعة الر�ص رقم 267 مبنطقة ال�شوق 

الكبري بديره مملوكة للمدعية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : �شركة العقارية لالإ�شتثمار )�ص.م.ك( - مقفلة - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شفيقه عبداهلل حممد هادي العو�شي ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها من ورثة مرمي 
حممد �شريف العو�شي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة ب�شحة ونفاذ التنازل ال�شادر عن املدعي  مو�شوع الإعالن : قد 
عليهم �شواء امل�شدق لدى الكاتب العدل والتنازل الوارد مبحا�شر وميزانيات املدعي عليها بان قطعة الر�ص 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  للمدعية  مملوكة  بديره  الكبري  ال�شوق  مبنطقة   267 رق��م 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2020/4/6  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 306/2020/11 مدين جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بعدم نفاذ العقد املوؤرخ بتاريخ 2019/1/17 واملربم فيما بني املدعي عليهما الأوىل 
والثانية يف حق املدعية والزامهما بالت�شامن والت�شامم بالتعوي�ص عن ال�شرار مببلغ )200.000 درهم( 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  بيتي الأنيق ل�شراء الأرا�شي والعقارات وبيعها ملالكها حممد اإبراهيم �شاويل �شركة ال�شخ�ص 

الواحد - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- اأنا ماري جوري�ص رامو�ص - �شفته بالق�شية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة 
امل��وؤرخ بتاريخ 2019/1/17  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بعدم نفاذ العقد  مو�شوع الإع��الن : قد 
واملربم فيما بني املدعي عليهما الأوىل والثانية يف حق املدعية والزامهما بالت�شامن والت�شامم بالتعوي�ص عن 
ال�شرار مببلغ )200.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2020/3/17  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  160/2019/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الوحدة العقارية التي بيانها : العقار رقم 3404 - نوع 
العقار �شقة �شكنية - رقم  الطابق 34 - ا�شم املبنى / ال�شييف 2 - رقم املبنى 1 - مبنطقة الثنية اخلام�شة - رقم 
الر�ص 915 - امل�شاحة الكلية باملر املربع 258.10 امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 2.778.17 متهيدات لبيعها باملزاد 

العلني واملرهونة للبنك امل�شتدعى وفاء للمبلغ املنفذ به اجمايل والبالغ قدره 6.403.817.93 درهم )�شتة ماليني 
واربعمائة وثالثة الف وثمامنائة و�شبعة ع�شر درهما وثالثة وت�شعون فل�شا( 

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�ص م ع(  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مثيو فيليب وود - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/3/8 اخطاركم ل�شتالم املنقولت الكائنة يف العقار 
رقم 3404 الكائن يف منقطة : الثنية اخلام�شة - مبنى - ال�شييف 2 - وذلك خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

العالن وال �شيتم ت�شليمها للمزايد الرا�شي عليه املزاد وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  51/2018/250 بيع عقار مرهون  
مو�شوع التنفيذ : طلب اأذن بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 

ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي 
طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- راداكر ي�شنان بالجنات او ثيوت  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/3/9 خماطبكم ل�شتالم 
املنقولت الكائنة  يف العقار )�شقة �شكنية - املنطقة الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص 16 
- ا�شم املبنى : ليك تريا�ص - رقم املبنى 1 - رقم العقار : 3807 امل�شاحة : 137.22 مر 

مربع خالل خم�شة ع�شر يوما واإل �شيتم ت�شليمها للمزايد بعد �شداد قيمتها. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1402/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5304160 درهم( والر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ 2019/7/30 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف( - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�شفتهما   - العزب  حممد  عبدالكرمي  عا�شم   -2 م(  م  )ذ  العامة  للتجارة  اخلليج  جبل  �شركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�شية : مدعي عليهما جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/25 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ 
امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف( - بالزام املدعي عليها بالت�شامن بان يوؤديا للم�شرف املدعي 
مبلغ 5.304.159.97 درهم خم�شة ماليني وثالثمائة واربعة الف ومائة وت�شعة وخم�شون درهم و�شبعة وت�شعون فل�شا 
والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الف 
املعجل بكفالة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  بالنفاذ  املحاماة و�شملت حكمها  اتعاب  درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 449/2020/305 ا�ستئناف جتاري  

مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2913/2019 جتاري جزئي 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   

طالب الإعالن : فالكن �شتي اأوف وندورز - �ص ذ م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - �شفته  بالق�شية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- �شومان�شا للمعر�ص - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده .
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/2913 جتاري جزئي 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2020/3/22 املوافق  الح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  2020/2/3م   بتاريخ 
تخلفكم  قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 800/2020/209 تنفيذ عمايل 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2017/12488 عمايل جزئي ، واملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 2019/1498 ا�شتئناف عمايل ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )9184درهم( ل�شالح العامل ، 

بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره )184 درهم( ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ )669 درهم(
 ر�شوم الدعوى الإبتدائية ل�شالح املحكمة. 

طالب الإعالن : بابيت �شاندران �شمبون - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- زكريا لتجارة قطع غيار ال�شيارات )�ص ذ م م(  �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد 
املنفذ به وقدره )9184 درهم( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بالإ�شافة اىل مبلغ )184 درهم( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  الإب��ت��دائ��ي��ة.   ال��دع��وى  ر�شوم   )669( ومبلغ  احلكم  تنفيذ  ر�شوم 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1071/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3760 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )50708.40 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : موؤ�ش�شة �شيف العفارى للنقل الربي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة حول العامل لتجارة مواد البناء  - �شفته   بالق�شية : منفذ 

�شده  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )50408.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1389/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/72 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )348142.05 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل - �ص م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- الن�شور للو�شاطة التجارية  2-ح�شني مريزا عبدالوهاب ح�شن مدن 
- �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )348142.05( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 44/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1774 مدين جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1488320 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : اأكرم حنني اأبو ك�شم - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- اآلن منري قزح  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1488320( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
رقم الرخ�سة : 90734

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

ال�شم التجاري : عبداهلل �شالح بداه ل�شيانة املباين - ذ م م 
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : عبداهلل �شالح بداه ل�شيانة املباين 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  - ذ م م �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة تا�ش�شت يف 
ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )90734( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات 

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�ص التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771 ، �ص.ب :  

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1056/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم )8125/2019 عمايل جزئي( 
واملعدل بالإ�شتئناف رقم )2979/2019( اإ�شتئناف عمايل ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )89455 

درهم( ل�شالح العامل ، ومبلغ )1810 درهم( ر�شوم ل�شالح املحكمة. 
طالب الإعالن : اجالل حممد احمد ح�شنى فوؤاد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ارتيجيناتو ل�شناعة الخ�شاب - �ص ذ م م �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )89455( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�شافة اىل مبلغ )1810( درهم 
ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 401/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2973 مدين جزئي واملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 2019/814 اإ�شتئناف مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )236386 درهم(، 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعالن : �شركة تريازو دبي - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : يون�ص حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زينب ح�شن بهى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )236386( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 407/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/34 جتاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11971577.99 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : النخلة للتربيد املركزي - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- اأر ا�ص ليميتيد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعالن : قد 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )11971577.99( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3083/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1640 جتاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )800328.71 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ - املطلوب اإعالنه : 1- جنالء احمد عبداهلل حممد املهريي - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )800328.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : هري كورب للتجارة - �ص ذ م م 
p4 ملك هريكون انرنا�شيونال - مر�شى دبي - ال�شكل القانوين   - العنوان : مكتب 2 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   603131  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1019338
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2020/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/20  وعلى 
ملراجعة  بي  ا�ص  ايه  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ص  اأي  لديه  من 
  - الكرامة   - الغيث  خلف  �شعيد  عبداهلل  ملك   303 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3353907  : فاك�ص   04-3353970  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه ا�ص بي ملراجعة احل�سابات
الكرامة   - ال��غ��ي��ث  خ��ل��ف  �شعيد  ع��ب��داهلل  م��ل��ك   303 رق���م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3353907  : فاك�ص   04-3353970  : هاتف    -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
هري كورب للتجارة - �ص ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
2020/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/20 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2019/224( دائرة املدنية اجلزئية الرابعة - ال�سارقة 

 اإعالن بت�سحيح ا�سم املدعي عليها  
اىل املدعى عليه/ مي�شينيل باراندا لدوك 

حث ان املدعية / بنك م�شر  
، ونعلمكم بت�شحيح ا�شم  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة 

املدعي عليها من )مي�شنل باراندا لدوك( اىل )مي�شينيل باراندا لدوك(  
لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة )دائرة املدنية اجلزئية الرابعة( قاعة رقم 140 
يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2020/3/15 م وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى
اأمني ال�سر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  3400 ل�سنة 2019    

اىل املحكوم عليه / ال�شفا لنقل الأثاث 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت 

بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )64060( درهم.
ل�شالح املحكوم له/ رجائي �شميح توفيق اخلويل 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
للن�شر. ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
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العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7075/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2854جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 76472.17 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
: طالب  بالق�شية  �شفته  ذ.م.م   ال�شتهالكي  للتمويل  املالية  الم���ارات   : الإع��الن  طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شامل حممد �شامل خمي�ص النيار الفال�شي - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )76472.17(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7071/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/2424جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 267599.55 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- يحي �شلطان حممد امللعاي الكتبي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )267599.55(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7093/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2189/2017 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 375453.25 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- عي�شى جميل بالل خادم احلو�شني 2-لييا حممد ميام - �شفتهما 
بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )375453.25(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  656/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 252/2018 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 8298.57 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد يو�شف عبداهلل �شليمان داوود - �شفته بالق�شية : منفذ �شده- 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8298.57(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  295/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/637 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 8446.22 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
بالتعاقد:بيمان  - ميثلها  ���ص.ذ.م.م  للتجارة  وبيمان  �شركة فريربز   -1  : اإعالنه  املطلوب 

حممود ياهوزادة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8446.22(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  327/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2186/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 13810.13 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- مارى روز الفون�ص الرك - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13810.13(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  691/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/2353 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 15435.00 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- احمد ح�شني جعفر عبدامللك ا�شكنانى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15435.00(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  696/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 575/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 6838.14 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ار�ص امللوك خلدمات التموين باملواد الغذائية - ميثلها مالكها:علي 
خليفة علي جمعة ال�شام�شي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6838.14(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  780/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/748 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 8504.04 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
حممد  مالكها/عثمان  ميثلها   - العقارية  للو�شاطة  �شتايل  كوين   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

�شريف ح�شن - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8504.04(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  802/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/201 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5400.62 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- عبد احلفي�ص بونات عبداهلل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )540062(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  800/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/734 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 7687.91 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- الذهبية لل�شقق الفندقية ميثلها مالكها احمد خمي�ص دروي�ص جمعه 
�شعيد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7687.91(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3091/2018/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/666 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 10195.00 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- عائ�شة علي خليف - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )10195(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3176/2018/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2015/1924 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 19228.73 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد الطاف لتجاره الهواتف املتحركه �ص.ذ.م.م وميثلها بالتعاقد 

حممد مدين خان حق نواز - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19228.73(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  865/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/219 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 14878.09 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ع�شام مراد و�شريكه للعقارات ذ.م.م - وميثلها بالتعاقد/ع�شام 
حممد مراد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14878.09(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3473/2018/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 663/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 6341.05 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- نا�شر علي دوراين لتجارة الع�شاب �ص.ذ.م.م - وميثلها قانونا/نا�شر 
علي دوراين - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6341.05(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3187/2018/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 959/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 14025.55 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

�شده     منفذ   : بالق�شية  �شفته   - علي  ال  حممد  اب��راه��ي��م  �شامية   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14025.55(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/2456 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  ال�شاهني الذهبي للخياطه وميثلها قانونا:داهني 
بوك�ص حمبت خان  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة 
المارات لالت�شالت املتكاملة �ص.م.ع  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2267.02( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  490/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/780 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 6504.92 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �شركةالنت�شار للفايرب جال�ص ذ.م.م - وميثلها قانونا/�شاجهان باكنى 
كلوتيل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
)6504.92( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �شامال للر�شوم وامل�شاريف، وعليه 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  فان املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  486/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 986/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 11119.27 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

�شفته   - جي  مالكها/ا�شوراجن  قانونا  وميثلها  الزهور  للبيت  فاين   -1  : اإعالنه  املطلوب 
بالق�شية : منفذ �شده    جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1119.27(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  413/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/247 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 9325.52 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �شامل احمد �شامل كوى الكعبي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9325.52(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  511/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/584 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 12315.72 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- نا�شر �شعد مبارك را�شد املن�شوري - �شفته بالق�شية : منفذ �شده    

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12315.72(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  530/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1640/2016 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 13482.06 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ناجي جمعه احمد احلو�شني - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13482.06(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  532/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 616/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 16343.43 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

 - راج��ام  كوتا  �شونيتا  قانونا  ����ص.ذ.م.م وميثلها  لل�شفريات  مار�شال   -1  : اإعالنه  املطلوب 
�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )16343.43(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12880 بتاريخ 2020/3/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  551/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 747/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 18109.53 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع��الن : �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ���ص.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ترافيل زون �ص.ذ.م.م - ميثلها بالتعاقد/يو�شف ا�شماعيل �شليمان - 
�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )18109.53(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الكاتبة  اأن  قدمت اجلل�شة عائ�شة �شلطان موؤكدة 
ت��اري��خ ح��اف��ل وم��ك��ان��ة عالية يف قلوب  اأدي��ب��ة ذات 
العديد  ا�شمها  حول  تناثرت  ُذك��رت  اإذا  اجلميع.. 
اإذ تختار من بينها  من الألقاب وامل�شميات، لكنها 
بالكتابة من كل �شيء،  تقول: لقد كتبت لأحت��رر 
واأنا  الن�شيان،  �شد  اأحت�شن  بالكتابة  فاأنا  لذلك 

حتت مظلة الكتابة: مي�شون �شقر 
العلوم  خ��ري��ج��ة  ب��اأن��ه��ا  بالكاتبة  عائ�شة  وع��رف��ت 
اأ�شوات  نادتها  ال��ق��اه��رة،  جامعة  م��ن  ال�شيا�شية 
فتبعت  ج��ذوره��ا..  اأع��م��اق  يف  ال�شاكنني  ال�شعراء 
ال�شاعرة،  وك��ان��ت  بال�شعر  و���ش��دح��ت  الأ����ش���وات، 
ال�شدى لأي �شوت،  اأو  الظل  لكنها مل تكن يوماً 

فقد اختارت ال�شوت ال�شعري اخلا�ص بها.
وذكرت عائ�شة اأن الكاتبة قالت لوالدها يوما “اإن 
واإن  م��ن��ك،  اأخ��ذت��ه  ف��الأن��ن��ي  ال�شعر  قلت  ق��د  كنت 
كنت قراأت كتب الن�شاء املتمردات  فقد قراأتها من 
مكتبتك، واإن كنت متردت على ال�شعر فلم اأفعل اإل 
ما فعلته..” لقد متردت مي�شون على اأبوة ال�شعر 
ولي�ص على الأب. وعلى هذا التمرد اتكاأت لت�شنع 

اإرثها ال�شعري اخلا�ص بها.
واملتنوعة بني  العديدة  الكاتبة  اإ���ش��دارات  وذك��رت 
بالإ�شافة  ل��ل��ط��ف��ل،  وال��ك��ت��اب��ة  وال���رواي���ة  ال�����ش��ع��ر 
الكتابة  يف  ا�شتغلت  كما  ت�شكيلية،  فنانة  اأنها  اإىل 
لل�شينما، وامتلك الثقافة العالية والوعي ا�شافك 
لل�شغف الذي دفعاها للعمل بجدية تامة فاأ�شافت 
كانت  اأي��ام  الإم���ارات  يف  الثقافية  للجملة  الكثري 
تعمل يف املجمع الثقايف باأبوظبي، ويف وزارة الثقافة 
وكان جمالها الكتاب وقطاع الن�شر، دون اأن نغفل 

عن دورها يف احتاد كّتاب واأدباء الإمارات.
ال�شرية  طريقة  على  لها  رواي���ة  اأول  كتبت  وق��د 
ثم  )ريحانة(  عنوان  حتت   2000 عام  الروائية 
روايتها  لنا  لتقدم  ع��ام��اً   15 وانتظرنا  انتظرت 
من  ���ش��ن��وات  �شبع  بعد  ل���وؤل���وؤة(  فمي  )يف  الثانية 
ال���ق���راءة وال��ت��اأم��ل وال��ب��ح��ث وال��ت��ق�����ش��ي يف عامل 
روايتها  وك��ان��ت  امل��ك��ان.  وت��اري��خ  وال��ل��وؤل��وؤ  الغو�ص 
)ري��ح��ان��ة( ه��ي ���ش��وؤال ال��ذاك��رة وال��ت��ح��ولت التي 
وب��الآخ��ر من  بنف�شه  الإن�����ش��ان يف عالقته  ط��ال��ت 
رواية  واأ�شبحت  و�شم�شة(،  )ريحانة  �شرية  خالل 
الهوية  �شوؤال  ل��وؤل��وؤة( هي الإج��اب��ة على  )يف فمي 
والعالقة  للن�شيان  كم�شاد  وال��ك��ت��اب��ة  والن��ت��م��اء 

باملكان وبالآخر.
»يف فمي لوؤلوؤة “ رواية هذه الأم�شية التي و�شلت 
للقائمة الق�شرية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب عام 

2017، وهي الرواية التي كتبتها مي�شون لتعيد 
املكان  وت��اري��خ  تاريخها  ال��ت��اري��خ:  ا�شتح�شار  بها 
واملنطقة، بالبحث يف حكايات الغو�ص والغوا�شني 
والرحالة الغربيني وامل�شت�شرقني و�شول لتوثيق 
ال�شيطرة. تقول  البدايات والتحولت وحماولت 

الكاتبة يف روايتها:
ل�شت  واأنا  عاماً،  اإن�شاناً  ي�شبح  يفقد جذوره  »من 
اإىل  اأنتمي  لكنني  اأي�شاً،  �شوفينية  ول�شت  كذلك، 

مكان حمدد«.
وذك����رت ال��ك��ات��ب��ة م��ي�����ش��ون ال��ق��ا���ش��م��ي اأن��ه��ا ممتنة 
لوطنها الإمارات الذي اأنتج هذا الكم من املثقفني 
للمكان  لنتمائها  الرواية  كتبت  واأنها  واملهتمني، 
التوا�شل،  حق  معه  تتوا�شل  مل  اإنها  ولإح�شا�شها 
ملعرفة  التعلم  م��ن  ج��زء  ك��ان��ت  الأوىل  ف��رواي��ت��ه��ا 
الوطن، ومثلت روايتها الثانية البحث عن اجلذور 
ذاكرته  ولأن  للمكان  ملحبتها  ل��ه��ا،  تنتمي  ال��ت��ي 
هو  الإن�����ش��ان  وك���ان  ب��داخ��ل��ه��ا،  تعي�ص  وتفا�شيله 

حمور روايتها، وللمراأة الدور الأكرب يف روايتها.
واأكدت اأنها طوال بحثها يف كتابة ال�شعر اأو كتابة 
الرواية اأو عند توثيق اأعمال والدها ال�شعرية كان 
التي هي جزء من  البحث عن اجل��ذور،  هاج�شها 
تعرفت  ال���ذي  امل��ك��ان  وخا�شة  اإن�����ش��ان،  ك��ل  تكوين 
عليه بعمق عندما عملت يف املجمع الثقايف وعند 

تعاملها مع اأ�شخا�ص كر.
وع��ن رواي��ت��ه��ا ق��ال��ت اإن  ال��ل��وؤل��وؤة يف ال��ف��م عندما 
واأعمق،  اأك��ر  ب�شكل  احلكي  على  ت�شاعد  ت�شتدير 
وعندما يكون هناك ماء يف الفم ل ن�شتطيع الكالم 
تتوايل هذه احلالة من  ابتالعه وعندما  بعد  اإل 
البتالع تتقطع الأنفا�ص كحالة الغوا�شني الذين 
ورغم  امل��ك��ان،  ل�شالح  بحياتهم  ي��ج��ازف��ون  ك��ان��وا 
الذي  العميق  وتاريخه  الغو�ص  عملية  يف  الأمل 
كون لكل منا تاريخه، اإل اأن الغا�شة كانوا الأكر 
لالنت�شار  حماولة  كانت  وروايتها  ومر�شاً  تعباً 
بحياته من  الذي جازف  ال�شعيف  الغوا�ص  لهذا 

اأجل املكان.
وعلق عبدالغفار ح�شني قائاًل اأن الرواية ا�شتهوته 
ت��اري��خ وعاطفة  ب��ل  لأن��ه��ا لي�شت جم���رد ح��ك��اي��ة، 
ومعلومات نادراً ما يطلع عليه ويعرفها الإن�شان، 
فالرواية تر�شد تاريخ اللوؤلوؤ، حيث عا�شت الكاتبة 
معه منذ �شغرها، وكان والدها رحمه اهلل يتغنى 
باللوؤلوؤ، وقد و�شفها والدها يف �شغرها باللوؤلوؤة 
�شنواتها  يف  ت��ف��وق  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�شلت  ع��ن��دم��ا 

الدرا�شية الأوىل فكتب فيها:

مي�شون ي��ا ب���وح ال�������ش���ذى          ن�����ش��وان ي��ا حلمي 
اخلميلة

ي��ا هم�شة ال�شط اجل���م���ي���ل         مييد بالنجوى 
نخيله

اإىل اأن يقول:
اأنا�شيد  ال������الآل������ئ      م���ن  ل���ك  ���ش��ئ��ت ���ش��غ��ت  اإن 

الف�شيلة
اأو ���ش��ئ��ت ج��م��ع��ت ال�����زه�����ور         ك��خ��ري م��ا جادت 

خميلة
واأكد عبدالغفار ح�شني اأنه اأو من كتب عن الرواية 
فور �شدورها يف حلقات جلريدة اخلليج، ويعترب 
خليجي  كتبها  التي  الروايات  اأف�شل  من  الرواية 

عن اللوؤلوؤ.
على  زاي���د  م��ن جامعة  امل��ب��خ��وت  �شكري  د.  ورّك���ز 
متعّدد  حكائّي  ن�شيج  من  ال��رواي��ة  عليه  تقوم  ما 
ثالثة  اأجيال  بني  تربط  حكاية  اأب��رزه  امل�شتويات 
وثانية  �شم�شة  فالبنت  ف���الأم  اجل���دة  اأج��ي��ال  ه��ي 
تّت�شل بحكاية اجلّدة عن الغّوا�شني التي وا�شلتها 
البطلة �شم�شة وثالثها حكاية م�شروع بحث �شم�شة 
يف  الغّوا�شني  حياة  ع��ن  الأن��روب��وب��وج��ي��ا  طالبة 
البناء  مرّكبة  ال��رواي��ة  اأن  راأى  وب��ه��ذا  الإم����ارات. 
ولكن الروائّية ا�شتطاعت اأن جتد اخليط الناظم 
اخل�شران  معنى  م��ن  ي�شت�شف  خيط  وه��و  بينها. 
والفقد والنك�شار يف م�شتويات احلكاية الثالثة. 
القيم  ع��ن  البحث  على  قائم  التخييلّي  فالعامل 
البحث  فحاء  متغرّي  متدهور  ع��امل  يف  الأ�شيلة 
نف�شه مف�شيا اإىل اخل�شارات. لذلك راأى فيها د. 
املبخوت رواية انهيار عامل قدمي اأكر منها رواية 

احلنني.
ل��ك��ّن ذل���ك مل مي��ن��ع م��ن اأّن��ه��ا رواي����ة ال��ب��ح��ث عن 
ل��ل��راوي��ة )امل���وؤّل���ف���ة؟( والهوّية  ال��ف��ردّي��ة  ال��ه��ّوّي��ة 
اجلماعّية لبالدها واأهلها التي تعي�ص بعيدا عنها 
وعنهم. فال�شطراب واخللل مي�ّص بناء �شخ�شّية 
�شم�شة نف�شها التي حتلم بكتابة تاريخ م�شطرب 
غائم اآخر مفعم بالأمل والوجيعة والقهر ولكنها 
ل تكتبه على مقت�شى البحث العلمي وموا�شفاته 
الوجدانّية  وامل��ع��ا���ش��رة  اخل��ي��ال  مقت�شى  على  ب��ل 

ل�شخ�شّياتها. 
لوؤلوؤة  فمي  يف  رواي���ة  ك��ان��ت  جميعا  احل���الت  ويف 
ح�شب الدكتور املبخوت  رواية مثّقفة مبا فيها من 
معارف دقيقة واأحينا مو�شوعّية وتقّدم للقارئ يف 
الإن�شان  ع��ن  انروبولوجّية  معرفة  نف�شه  الآن 
الإماراتي يف الزمان واملكان مبا يجعلها تربط بني 

اخل�شو�شّي املمّيز والإن�شايّن يف عمقه. لذلك مل 
يكن اللوؤلوؤ حا�شرا يف ذاته بقدر ما ح�شر باعتبار 

ة ملعاناة الإن�شان. اأّن وراء كّل لوؤلوؤة ق�شّ
اللغوية  الظاهرة  نا�شر عراق عن  الروائي  وعلق 
نا�شية  بامتالك  الكاتبة حيث متتاز  اإب��داع��ات  يف 
اللغة العربية، عباراتها ل قلق فيها ول ا�شطراب، 
الإطالة  م��ك��ان��ه��ا، رغ���م بع�ص م��ن  م��ف��ردة يف  ك��ل 
وال�شتطالة يف و�شف امل�شهد، لكن تن�شيق العبارة 
جتعل املرء ي�شرق وهو يقراأ الرواية، التي ك�شفت 
عامل مده�ص غري معروف، ومدى براعة الكاتبة 
يف ا�شطياد اللغة فكانت الرواية قطعة من املتعة 

الأدبية واللغوية.
يكتب  الآن مل  اإىل  اأن���ه  قا�شم  ���ش��الح  د.  واأ���ش��اف 
التاريخ ب�شكل كامل لأن الفاعل الأ�شلي ما تركوا 
مذكراتهم لأن الأغلب هو وثائق بريطانية فقط، 
الآمل وهذا طبيعي لأن  الكاتبة عن  وقد حتدثت 
اأو دم وه��ذا اجل��زء عن تاريخ  اأمل  ب��دون  ل تاريخ 

الغو�ص واآمله معتم يف تاريخنا.
ال��ك��ات��ب��ة مي�شون  اأن  غ��ب��ا���ص  رف��ي��ع��ة  د.  واأ���ش��اف��ت 
قد  رواي��ة  يف  التاريخ  حفظ  ا�شتطاعت  القا�شمي 
تفا�شيل  توثق  قد  الكتب  من  ع�شرات  عن  تغني 
ت��ل��ك احل���ي���اة، ال���رواي���ة م��ف��اج��اأة ج��م��ي��ل��ة لكاتبة 
عن  وتبحث  جمتمعها  ت��ااري��خ  ع��ن  ب���داأب  تبحث 
م�شابهة  اأخ��رى  اأع��م��ال  مع  العمل  وه��ذا  توثيقه، 
لبد من توثيقها �شينمائيا حتى ينتقل ل�شريحة 
اأكرب ليعرف العامل اأن املجتمع املرفه اليوم عاين 

وعا�ص حياة قا�شية.
وذك�����رت ال��ك��ات��ب��ة زي��ن��ة ال�����ش��ام��ي اأن اجل��م��ي��ع قد 
و�شوؤوالها  و�شخو�شها  ال��رواي��ة  �شلب  يف  خ��ا���ص 
والق�ش�ص  الت�شديرات  الرواية وعن  عن مقدمة 
التاريخية الق�شرية التي اختارت الكاتبة اأن تكون 

عتبة “للمغا�شات ال�شت«..
اختزال  فيها  املقدمة  اأن  راأت  اأنها  زينة  واأ�شافت 
لفكرة الرواية ول تدري اإىل اأي حد توافق الكاتبة 
الكتاب  راأت يف مقدمة  واأنها  ال��ق��راءة..  على هذه 
فيه  مبا  الغو�ص  واأن  جمالية  للموت  ب��اأن  اإق���رارا 
عطاء  وال��غ��وا���ص..  البحر  ب��ني  للعالقة  جت�شيد 
اللوؤلوؤ ميثل احلكمة  وب��اأن  وانتقام..  واأخ��ذ وحب 

واجلالل واملوت والبعث اأو احلياة معا..؟
وك�����ان ���ش��وؤال��ه��ا ال���ث���اين ح����ول ال��ت�����ش��دي��رات ذات 
ذات  اأو  والقراآن”  “الإجنيل  املقد�شة  املرجعية 
الدين  ج���الل  اأق�����وال  م��ث��ل  ال��روح��ان��ي��ة  ال�شبغة 
الرومي وابن �شريين.. وحول الق�ش�ص التاريخية 

هذه  اختارت  فلماذا  باللوؤلوؤ..  املتعلقة  الق�شرية 
الت�شديرات وهذه الق�ش�ص فاحتة لكل ف�شل من 

ف�شول الرواية؟
ت�شتعيد جزء  ال��رواي��ة  اأن  لوتاه  د. ح�شة  وذك��رت 
من تاريخ املنطقة، وقد ا�شتوقفتها �شورة الغالف 
يف الرواية، ولكنها ربطتها مبرحلة انهيار اللوؤلوؤ 
الذي  والزخم  ال�شناعي  اللوؤلوؤ  احلقيقي وظهور 
من  والك�شاد  جهة  م��ن  الزائفة  لالأ�شياء  اأح��دث��ه 
التاريخ  ه��ذا  ا�شتعادة  هل  وت�شاءلت  اأخ��رى،  جهة 
ت��ط��ل��ب اأن ت��ك��ون خ����ارج امل��ك��ان ح��ت��ى جت��ل��ى م���راآة 
احلقيقية  �شورنا  فيها  وتظهر  الداخلية  النف�ص 

التي مرت عرب الزمن ونحاول ا�شتعادتها.
والت�شدي  ملثابرة  اأن  الها�شمي  م��رمي  د.  واأك���دت 
ال��ع��ب��ارات من  ب��ح��ث ت�شيل  ال�����ش��ردي��ة  ل���الأمن���اط 
“ يف  تلقاء نف�شها ه��و م��ا يثبت وج���وده يف رواي���ة 
الرئي�شية  اخلا�شية  تعد  مل  “ ولكن  لوؤلوؤة  فمي 
للروائي هي املخّيلة فح�شب كما كانت، فقد وا�شل 
الروائي الخ��راع، ف�شار يبتكر لكل عمل خطة، 
باعتبارها  اإل  لي�شت  الوقائع  واأ�شبحت  وحبكة، 
، والروائيني الذين  تطورات منطقية لل�شخو�ص 
اأع��م��ال��ه��م على  اأغ��ل��ب  ي��ب��ن��ون  ب��اجل��دي��ة  يتمتعون 
مالحظات �شجلوها برّو – كما فعلت مي�شون يف 
روايتها – لنجد يف فمي لوؤلوؤة الكثري من املعرفة 
يقينا  وه��ي  واجلغرافية،  وال�شيا�شية  التاريخية 
وا�شتعانت  امل�����ش��ادر،  م��ن  �شتى  اأن����واع  اإىل  رج��ع��ت 
بالوثائق التي احتاجت اإليها، لنجد وقائع العمل 
الروائي النتظام التلقائي املنطقي. وجند كذلك 
وال�شخ�شية  ال��روائ��ي��ة  ال�شخ�شية  ب��ني  ت��داخ��ال 
الذي  ال��روائ��ي  العمل  ه��ذا  يف  الفنية  الت�شكيلية 
ال�شعور  الواقعي، وهو من خالل  برز فيه احل�ص 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة وت��ق��دمي��ه��ا مب���ا ه���و ع��ل��ي��ه، ويعرف 
عدد  و�شع  فيكفي  جيدا،  الأم��ر  هذا  الت�شكيليون 
من الفنانني اأمام الطبيعة ليعرب عنها كل واحد 
الواقعي   احل�����ص  فامتالك  خا�شة.  ب��روؤي��ة  منهم 
كان  م��ا  وه��و   - كذلك  الكاتب  �شخ�شية  وح�شور 
الثناء  “ -ه��و  ل��وؤل��وؤة  “ يف فمي  طاغيا يف رواي���ة 

الأكرب والأكر عدل لهذا العمل الأدبي.
ال�شخ�شيات  اأن  ال��ن��م��ر  فتحية  ال��ك��ات��ب��ة  واأك�����دت 
معها  تعاطفت  وقد  وموؤثر  جيد  ب�شكل  مر�شومة 
ك��ث��رياً، واأن ال��ك��ات��ب��ة ا���ش��ت��ف��ادت م��ن ك��ون��ه��ا فنانة 
ظهر  ع��ل��ى  ج��م��ال��ي��ة  ل���وح���ات  ب��ر���ش��م��ه��ا  ت�شكيلية 
ال�شفينة لرحلة الغو�ص وم�شاحات ال�شوء والظل 
لغتها  ام��ت��ازت  ك��ذل��ك  اأخ���ر،  م��واق��ف وم�شاهد  يف 

بال�شاعرية وجودة ال�شرد.
الكاتبة  اأن  مبا  اجل�شي  وائ��ل  الإع��الم��ي  وت�شاءل 
�شاعرة وروائية وفنانة ت�شكيلية فاأيهما اأقرب لها 

يف الكتابة؟
وع��ل��ق م��ع��ايل حم��م��د امل���ر اأن رواي����ة ري��ح��ان��ة اأول 
اأعمال الكاتبة كانت ذات �شجن واإن�شانية واعتربها 
عند �شدورها من اأف�شل الروايات الإماراتية، اأن 
القليلة  الإماراتية  الأق��الم  وم��ن  مبدعة  الكاتبة 

التي ي�شهد لها.
وت�شاءل د. عبداخلالق عبداهلل اأن الرواية قا�شية 
وف��ي��ه��ا ب��ع��د ق���امت، ف��ه��ل ف��ع��ال ك���ان واق���ع الغو�ص 
هكذا اأم هو خيال الكاتب، خا�شة اأن هناك �شورة 

رومان�شية عن الغو�ص وجمال فرته؟ 
واأ�شاف ملاذا كانت الكاتبة تكر من ر�شالة الغوا�ص 
الإجنليزي الذي كره الغو�ص وقرر العودة لبالده؟ 
كذلك ا�شتخدام العامية الإماراتية وامل�شرية هل 

هو يف �شالح العمل الروائي؟
ذاتية  �شرية  منها  ج��زء  مركبة  ال��رواي��ة  اأن  واأك���د 

وبحثية، وجزء اآخر عن تاريخ الغو�ص واملنطقة، 
الرواية  غ����الف  اأن  اخل���ت���ام  يف  ال��ك��ات��ب��ة  واأك������دت 
منف�شل عن التمثيل املبا�شر للرواية، فالفن لي�ص 
لداخل  م���وازي  ف��ن  ولكنه  الن�ص  بتمثيل  ممثال 

الرواية.
التاريخ يف  اأنها تكتب  الكاتبة  اأك��دت  التاريخ  وعن 
�شياق ن�ص روائي جمال بعيداً عن الراأي يف تاريخ 
لأن كل تاريخ يكتب بوجهة نظر خمتلفة عمن قد 
ال��رواي��ة نكتب  ب��روؤي��ة خمالفة، ح��ني نكتب  ي��راه 
ل  قد  خمتلف  ب�شكل  فيها  التاريخ  ونوظف  ن�شاً 

يكون ن�شاً تاريخيا ولكنه توظيف للتاريخ.
الرواية  مقدمة  اأن  القا�شمي  مي�شون  واأ���ش��اف��ت 
كما ذكر مقدمة تعريفية وكاأنها توطئة للدخول 
ال���ل���وؤل���وؤ وتاريخه  ف��ك��رة  ل��ل��ن�����ص وم��ع��رف��ة ح����ول 
ل�شغفها مبا كتب عن اللوؤلوؤ جمالياً وما كتبته هي 

عن الغوا�شني اإن�شانياً.
واأن ك��ت��ب��ت ال����رواي����ة ان���ت���م���اًء وح��ن��ي��ن��اً ورغ���ب���ة يف 

املعرفة.
ال�شيا�شي  التاريخ  العالئق بني  البحث يف   كذلك 
املنطقة  ال��ربي��ط��اين يف  وال���وج���ود  والج��ت��م��اع��ي 
وكثري من الأ�شياء، كذلك البحث عن النتماءات 
ل���ل���م���ك���ان وال���غ���وا����ش���ني وامل����ع����ان����اة ف��ل��ك��ل رواي�����ة 
خ�شو�شيتها. ومع كل عمل روائي يتعرف الكاتب 
عن نف�شه ب�شكل اأكرب ويكت�شف نف�شه واملحيط من 

حوله.
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مي�سون  ال�سيخة  الكاتبة  بح�سور  لوؤلوؤة  فمي  “يف  لرواية  نقا�سية  جل�سة  والعلوم  الثقافة  ندوة  يف  عقدت 
القا�سمي، وال�سيخة عائ�سة القا�سمي، وال�سيخة هناء القا�سمي، ومعايل حممد املر، و�سعادة عبدالغفار ح�سني، 
وبالل البدور وعلي عبيد الهاملي و�سالح القا�سم ود. رفيعة غبا�ص، ود. ح�سة لوتاه، ود. مرمي لوتاه، ود. 
�سيخة ال�سام�سي ود. عبداخلالق عبداهلل ود. منى البحر والإعالمية بروين حبيب، ومرمي بن فهد ولفيف 

من املهتمني.
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امتنى تقدمي ال�سخ�سيات املركبة

اإينا�ص النجار: التكرار والنمطية 
هي العدو االأول للممثل

حاليا؟ ي�شغلك  • ماذا 
اأ�شتطيع احلديث عن  اأحد الأف��الم ال�شينمائية، ل  اأ�شارك يف ت�شوير   -
ق�شته اأو دوري الآن، كل ما ميكنني قوله اإنه عمل �شينمائي مميز، دوري 
فيه جديد وخمتلف عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، كما اأ�شارك يف 
فيلم )املوقف(، الذي توقف ت�شويره اأكر من مرة لأ�شباب غري معلومة 

�شارك  اآخ��ر عمل  بالن�شبة يل، هو 
تدور  زك���ري���ا،  ال���راح���ل طلعت  ب��ه 
اأك�شن،  اأحداثه يف اطار كوميدي 
ي�شارك يف بطولته منه ف�شايل، 
ر�شا،  حم��م��د  ري����ا�����ص،  ع���اي���دة 
���ش��ام��ي م����غ����اوري، ري���ك���و، اأمين 
ر�شا،  حممد  تاأليف  من  قنديل 

واإخراج ممدوح زكي.
فيلم )مطربون  يعر�ص  • متى 

عن الطعام(؟
ت�����ش��وي��ره منذ  ان��ت��ه��ي��ن��ا م���ن   -
اأمت��ن��ى ع��ر���ش��ه قريبا،  ع��ام��ني، 
اجتماعي،  اإط�������ار  يف  ي���ن���اق�������ص 
لديهما  ����ش���اب���ني  ح����ي����اة  ق�������ش���ة 
قريتهما  فيركا  الغناء  موهبة 
القاهرة  يف  ال�شهرة  ع��ن  للبحث 
وتتواىل الأحداث يف اإطار غنائي 

كوميدي.
فيه؟ دورك  عن  • ماذا 

اأقدم دور �شابة تدعى )لوجي(،   -
والدها  لها  ت��رك  ثرية  عائلة  م��ن 
�شركة انتاج فني، ت�شعى ل�شتغاللها 

الغنائية  امل��واه��ب  اكت�شاف  يف 
واحلقيقية،  ال�������ش���اب���ة 

ت���������ش����اع����د ال�������ش���اب���ني 
فر�شة  لهما  وتقدم 
ب����اإن����ت����اج لأغ���ن���ي���ات 

لهما.
ي�شاركك  م�����ن   •

البطولة؟
من  ك���ب���ري  ع������دد   -
ال�شباب  امل���م���ث���ل���ني 
اأحمد  نرمني ماهر، 
كرمي  تتيانا،  ف��وزي، 
اأب���������و زي���������د، اأم�������رية 
ن����اي����ف وال���راق�������ش���ة 
امل������������ظ، وب����ال����ط����ب����ع 
املغنية  ����ش���ق���ي���ق���ت���ي 
�شعدت  ال���ت���ي  �����ش����وار 
عمل  مل�شاركتها  كثريا 
متثيلي للمرة الأوىل، 
نا�شر  ت����األ����ي����ف  م�����ن 
ح�شاين واإخ��راج رامي 
مكرم واملخرج الراحل 

عجمي ال�شيد.
يعر�ص  مل  مل�������اذا   •
التكية(  )اأهل  م�شل�شل 

حتى الآن؟
يقدم  لي��ت  م�شل�شل   -
راق،  ب�شكل  الكوميديا 

اأق������دم م���ن خ���الل���ه دورا 
مم��ي��زا، رمب��ا ع��دم عر�شه 

حتى اليوم لأ�شباب ت�شويقية، 
ل اأعلم ال�شبب احلقيقي.

ق�شته؟ • ما 
- تدور اأحداثه حول جمموعة من 

العمل،  العاطلني عن  الأ�شدقاء 
�شديدة  ام������راأة  ع��ل��ي  ي��ت��ع��رف��ون 
ال������راء، مت��ت��ل��ك ق�����ش��را كبريا 
ف���ي���ه مب���ف���رده���ا، تعاين  ت��ق��ي��م 
م��ن ال���وح���دة، ي��ع��ر���ش��ون عليها 

ليقيموا  لديها  للعمل  توظيفهم 
معها بالق�شر، فتوافق لتدور بينهم 

العديد من املفارقات الكوميدية، ي�شارك 
يف البطولة انت�شار، مي�شرة، اإلهام عبدالبديع، 

داغ��ر، حمادة بركات،  اأمي��ن قنديل، ح�شام  وائ��ل ع��الء،  اإ�شماعيل،  ه�شام 
عالء زينهم، ر�شا اإدري�ص، �شناء �شافع وغريهم من تاأليف ماهر زهدي 

واإخراج �شامح ال�شوادي.
تقدمينها؟ التي  ال�شخ�شيات  تنويع  قررت  • هل 

- نعم، قررت التمرد علي نوعية الأدوار التي كانت ت�شند يل يف ال�شنوات 

املثرية،  اجلميلة،  البنت  مثل  واملنتجني،  املخرجني  قبل  م��ن  الأخ���رية 
الر�شتقراطية، واملودرن، لأن التكرار والنمطية هي العدو الأول للممثل 
وكانت البداية يف فيلم )م�ص و�ص نعمة( الذي ج�شدت فيه دور فقرية كما 
ج�شدت دور فتاة ليل يف فيلم )دفع رباعي( كذلك قدمت دور فتاة ثورية 

يف م�شل�شل )لعنة كارما(.
يف  الأويل  خ��ط��وات��ك  ك��ان��ت  ك��ي��ف   •

جمال الفن؟
�شقيقتي  م���ع  ال���ق���اه���رة  اإىل  ج��ئ��ت   -
اأنني  اأ�شرتي رغم  املغنية �شوار واأفراد 
مل اأمار�ص التمثيل اإل انني كنت اأحبه 
كثريا، �شاهدين املخرج ن�شر حمرو�ص 
)يا  كليب  يف  الأوىل  للمرة  فقدمني 
ترى( مع بهاء �شلطان كنت وقتها يف 
ال�شاد�شة ع�شر من العمر، كما �شاركت 
يف اأغنية )ع�شان خاطري( التي قدمت 

فيها م�شهدا متثيال حقيقيا.
درام�����ا  يف  ب���داي���ت���ك  ك���ان���ت  ك���ي���ف   •

التلفزيون؟
بعنوان  كوميديا  م�شل�شال  ق��دم��ت   -
فى  �شاركت  بعدها  م��اري��ن��ا(،  )مارينا 
م�شل�شل )الع�شيان(، الذي يعد واحدا 
اأعمايل، من بطولة حممود  اأه��م  من 
ي���ا����ش���ني، ف����ادي����ة ع���ب���دال���غ���ن���ي، ه����ادي 
اخلطيب،  ماجدة  الراحلة  اجل��ي��ار، 

ونهال عنرب ثم توالت اأعمايل.
اأ�شرتك �شد دخولك  • هل كانت 

جمال الفن؟
الداعم  دائ��م��ا  ك��ان��ت  ب��ال��ع��ك�����ص،   -
فعلت  مثلما  الأول يل  واملحفز 

مع �شقيقتي املغنية �شوار.
التي  الأع�����م�����ال  م����ا   •
مب�شاركتك  ت���ع���ت���زي���ن 

فيها؟
قريبة  كلها  اأع��م��ايل   -
لقلبي لكن هناك منها 
م�����ا اأع������ت������ربه ع���الم���ة 
فارقة يف حياتي، منها، 
)الع�شيان(،  م�شل�شل 
م�شاكل(،  )ميدو  فيلم 
كارما(  )لعنة  م�شل�شل 
رم�شان  قدمته  ال���ذي 
يل  وحقق  املا�شي  قبل 
نقلة كبرية يف الأعمال 

التي قدمتها.
من  اأن�������������ت  اأي�������������ن   •

امل�شرح؟
الفنون  اأب��و  اأن��ه  اأعلم   -
امتنى تقدمي م�شرحية 
العاجل  ال����ق����ري����ب  يف 
العمل  اأن  خ�����ش��و���ش��ا 
امل�شرحي ي�شقل موهبة 
لكن  ك������ث������ريا،  امل����م����ث����ل 
ي�شتهلك  اأن����ه  م�شكلته 
املمثل  م��ن  طويال  وقتا 
جهدا  م���ن���ه  وي���ت���ط���ل���ب 
كبريا، قد يوؤثر هذا على 
ال�شينما  الفني يف  ن�شاطه 

والدراما.
م�شاركتهم؟ تتمنني  • ممثلون 

- م����ن اجل���ي���ل احل�������ايل، اأح����م����د ال�������ش���ق���ا، كرمي 
عبدالعزيز، اأحمد عز، من الراحلني كنت اأمتنى 
تاألق يف  لأن��ه  اأعماله  اأح��د  ال�شريف  نور  م�شاركة 
)ال�شينما،  يف  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�شخ�شيات  ك��اف��ة 
الراحل  مب�شاركة  اأفتخر  كما  امل�شرح(  ال��درام��ا، 

اأحمد زكي يف فيلم )معايل الوزير(.
جت�شيدها؟ تتمنني  التي  ال�شخ�شية  • ما 

اجلميلة،  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ع����ن  الب���ت���ع���اد  امت���ن���ى   -
الرومان�شية، احلاملة، وال�شريرة لأقدم �شخ�شيات 
اأو  نف�شي  مب��ر���ص  امل�شابة  ال��ف��ت��اة  مثل  م��رك��ب��ة، 

تعاين من عقدة يف حياتها.

هيفاء وهبي توا�سل
 ت�سوير اأ�سود فاحت 

"اأ�شود  م�شل�شلها  م�شاهد  ت�شوير  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  توا�شل 
مواقع  ومتابعي  رواد  تداولها  �شورة  يف  وظهرت  املقبل،  لرم�شان  فاحت" 

التوا�شل الإجتماعي يف كوالي�ص العمل، 
اإىل جانب املمثل �شربي فواز الذي يج�شد دور حماميها �شمن الأحداث.

يف  املا�شية  اأ�شابيع  الثالثة  م��دار  على  الأح����داث  م��ن  ج��زء  ت�شوير  وبعد 
العا�شمة اللبنانية بريوت التي تدور فيها 90 % من امل�شاهد، اإ�شتقر �شناع 
امل�شل�شل على دولة اليونان لتكون وجهتهم لت�شوير امل�شاهد اخلارجية من 

العمل.
وبطولة  العدل  ك��رمي  واإخ���راج  جمال  اأم��ني  فاحت" تاأليف  "اأ�شود  م�شل�شل 
هيفاء وهبي و�شالمة وروجينا واأحمد فهمي ومعت�شم النهار و�شربي فواز 
وعمر ال�شعيد وفرا�ص �شعيد ورانيا من�شور وح�شام اجلندي وحنان �شليمان 
ونان�شي �شالح ونا�شر �شيف ونبيل نور الدين وتدور اأحداث العمل يف اإطار 

اجتماعي ل يخلو من الت�شويق.

داليا م�سطفى مبالمح خمتلفة 
يف جل�سة ت�سوير جديدة

ت�شوير  جلل�شة  م�شطفى  دال��ي��ا  امل�����ش��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  خ�شعت 
خ�شعت الفنانة امل�شرية داليا م�شطفى جلل�شة ت�شوير جديدة 

مع امل�شور الفني �شريف البوهي.
دال���ي���ا ن�����ش��رت ال�����ش��ور ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا ال�����ش��خ�����ش��ي ع��ل��ى موقع 
)اأن�شتجرام(، وظهرت بلوك جديد، حيث ارتدت جمب�شوت من 

اجللد الرباق، 
وو�شعت ماكياج غري من مالمح وجهها.

ع��دد من  م��ن خ��الل  ت��غ��زل يف طلتها  دال��ي��ا م�شطفى  جمهور 
التعليقات عرب ح�شابها اخلا�ص، 

واأحب الفانز �شكلها املختلف.

م���وؤخ���ًرا يف  ���ش��ارك��ت  ق��د  ك��ان��ت  دال��ي��ا م�شطفى،  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
�شليم  اأمين  تاأليف  من  وهو  ال�شانزليزيه(  )حواديت  م�شل�شل 

ونهى �شعيد،  واإخراج مرق�ص عادل.
العمل ي�شارك فى بطولته  اإياد ن�شار، اإدوارد، مي �شليم، اإجني 

املقدم، هاجر ال�شرنوبي،
 منة  جالل، عزوز عادل، وهو من اإنتاج تامر  مر�شي، واإ�شراف 
عام ح�شام �شوقي، بالإ�شافة اإىل �شيوف ال�شرف  عايدة ريا�ص، 
حمدي الوزير، فريدة �شيف الن�شر، عارفة  عبد الر�شول، ليلى 

عز العرب.
اأثناء  به  ظهرت  ال��ذي  امل�شهد  بعد  كبريا  جناحا  حققت  داليا 

قتل )ريا�ص(، والذي قدمه الفنان اإياد ن�شار، وهو اللغز الذي 
يبحث اجلمهور عن حله منذ بداية العمل.

كما �شاركت داليا يف اجلزء الثاين من م�شل�شل )البيت الكبري(، 
مع لو�شي، 

جمدي كامل، دنيا امل�شري، �شو�شن بدر، وحقق العمل جناحا 
كبريا بعد عر�شه.

عالقة  اأي  وج��ود  داليا،  زوج  �شالمة،  �شريف  الفنان  نفى  وقد 
بينه وبني الفنانة رانيا من�شور، 

اأنها احلب الأكرب يف حياته، و�شر  ون�شر �شورة مع داليا واأكد 
�شعادته يف احلياة.

اأو  الدراما  يف  �سواء  الإنتباه  تلفت  اأن  ا�ستطاعت  للتمثيل،  اجتهت  ثم  كليبات  موديل  م�سريتها  بداأت 
ال�سينما، تاألقت اأخريا يف فيلمي )قهوة بور�سة م�سر( و)دفع رباعي بقوة(.

اإينا�ص  التون�سية  املمثلة  مع  كان  حاليا،  وجديدها  ال�سابقة،  اأعمالها  م�سر،  يف  الفنية  بدايتها  عن 
النجار، يف هذا احلوار.
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اأ�سباب وجيهة ال�ستهالك الليمون �سباحا
من  ك��وب  بتناول  دائما  وين�شح  الأك�شدة،  م�شادات  على  الليمون  يحتوي 
املاء والليمون الدافئ يف ال�شباح على معدة خاوية. لكن، هل نعرف فوائده 

احلقيقية للج�شم؟
وتذكر الكاتبة روزا يف تقريرها مبجلة “�شانتي بلو�ص” اأنه بالإ�شافة اإىل 
ثمار احلم�شيات  اأهم  الليمون من  يعترب  العديدة،  مزاياه  ال�شتفادة من 
لأنه يجمع بني الفيتامني “�شي” وحم�ص ال�شريك والعديد من م�شادات 
الأك�شدة الأخرى التي ت�شاعد على اإزالة ال�شموم من اجل�شم ومتنع الإ�شابة 

بعدد كبري من الأمرا�ص املزمنة.
فما هي فوائد الليمون للج�شم؟

عمل الكبد يحفز   -  1
بدوره  ُي��ع��رف  ال���ذي  ال�شريك  بحم�ص  غني  الليمون  اأن  الكاتبة  بينت 
اأخ�شائية  اأن  “لوفيغارو”  �شحيفة  ع��ن  ونقلت  الكبد،  ن�شاط  حتفيز  يف 
التغذية فلوران�ص فوكو ك�شفت عن بع�ص احلقائق املتعلقة بفوائد الليمون، 
واأو�شحت اأنه بف�شل حم�ص ال�شريك الذي يحتوي عليه، يحفز الليمون 
اإنتاج الع�شارة ال�شفراوية التي ت�شهل عملية العبور املعوي والتخل�ص من 
ف�شالت اجل�شم. وك�شفت اإحدى الدرا�شات اأن ا�شتهالك الليمون �شروري 

حلماية الكبد وتنظيفه.
الوزن فقدان  على  ي�شاعد   -  2

ميكن اأن يوؤدي منط احلياة غري ال�شحي اإىل زيادة كبرية يف الوزن، ويكون 
له تاأثري على �شكل ج�شمنا. لذلك، من ال�شروري ت�شمني برنامج غذائي 
يعتمد على الليمون، اإذ عندما يكون مرفوقا بنظام غذائي متوازن، ميكن 

اأن ي�شاعدك على ا�شتعادة حجم ج�شمك املعتاد و�شكله الطبيعي.
ويرتبط ذلك اأ�شا�شا بالفيتامني “�شي” الذي يحتوي عليه والذي ي�شاعد 
على تقليل الكورتيزول، وهو الهرمون الذي ي�شبب تخزين الدهون. كما 
اآلية  اأنه بف�شل البوليفينول، ي�شمح -وفقا لعدد من الدرا�شات- بتن�شيط 

مكافحة الدهون.
اجلهاز املناعي يقوي   -  3

اأ�شافت الكاتبة اأن جهاز املناعة املعزز �شروري ملواجهة الهجمات البكتريية 
الليمون  يف  املوجودة  الفالفونويدات  متنح  ال�شدد،  هذا  ويف  وامليكروبية. 
خ�شائ�ص واقية للج�شم. ووفقا للدرا�شات، يح�ّشن الليمون وظائف اخلاليا 

املناعية لأنه غني بالفيتامني “�شي”.
�شيخوخة اخلاليا من  يقلل   -  4

اأوردت الكاتبة اأنه للحفاظ على ال�شباب، ل �شيء اأف�شل من �شرب كوب من 
على  املحافظة  على  ي�شاعد  وباعتباره  الباكر.  ال�شباح  يف  الليمون  ع�شري 
لأنه غني  الغر�ص، وذلك  لهذا  به  اأنه عالج مو�شى  ات�شح  الن�شارة، فقد 
مب�شادات الأك�شدة التي حتارب اجلذور احلرة التي تعترب ال�شبب الرئي�شي 

ل�شيخوخة اخلاليا.
يحمي اجلهاز الع�شبي  -  5

اأن  تو�شح  فود”  “ميدي�شينال  جملة  ن�شرتها  درا���ش��ة  اأن  الكاتبة  بينت 
حم�ص ال�شريك املوجود يف الليمون قد يكون قادرا على مقاومة الإجهاد 
وم�شاد  ل��الأك�����ش��دة  م�شاد  مبثابة  �شيكون  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��دم��اغ،  ال��ت��اأك�����ش��دي 

لاللتهابات يف اأن�شجة املخ، ويحميها من الأمرا�ص التنك�شية الع�شبية.
ولتح�شري هذا امل�شروب ال�شحي، اخلط ع�شري ن�شف ليمونة يف كوب كبري 
من املاء الدافئ، وميكنك اإ�شافة ملعقة �شغرية من الع�شل لتحلية الطعم. 

ول ين�شح با�شتهالك الليمون اإذا كنت تعاين من حرقة اأو قرحة املعدة.

الأمريكي؟ الكوجنر�ص  يتكون  • ممن 
- من جمل�ص ال�شيوخ وجمل�ص النواب

العامل؟ يف  ف�ساء  رائد  اأول  • من 
- الرو�شي "يوري جاجارين"

الف�ساء؟ يف  �سبح  رجل  اأول  • من 
- الرو�شي لينوف

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �شكيب اأر�شالن 

الزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�شراك عن�شرين يف �شئ واحد. 

الأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�شا على ال�شواد يف الب�شرة 

الفطر. اأنواع  من  خمتلف  نوع   2500 من  اأكر  • هناك 
التفاح. من  خمتلف  نوع   7000 من  اأكر  • هناك 

حبات.  8 هو  الواحد  اجليب  يف  البازلء  حلبات  املتو�شط  • العدد 
1904م. عام  يف  مرة  لأول  املخروطي  القالب  يف  كرمي  الآي�ص  تقدمي  • مت 

الن�شاء. لدى  املف�شل   1 رقم  الغذاء  هي  • ال�شوكولتة 
الأخ�شر  فهي  الثانوية  الثالثة  الألوان  اأما   ، والأزرق  والأ�شفر  الأحمر  هي  الرئي�شية  الثالثة  • الألوان 

والربتقايل والأرجواين. 
دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�شاء 

 9 هو  واحدة  بي�شة  داخل  لل�شفار  القيا�شي  • الرقم 
فيها  وخ�شر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�شه  ر�شح  تورمان  جون  • الكندي 

العام  حتى  ا�شتمرت  متوا�شل  عط�ص  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •
 .1984

 . الإن�شان  اأ�شابع  ب�شمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�شابه  القنافذ  اأ�شابع  • ب�شمات 
ي�شن  النحل  وان  باخلوف  ال�شعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  الإن�شان  ج�شم  اأن  العلماء  • اكت�شف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�شبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�شدر  �شد  جماعياً  هجوماً 

والكالب ت�شم رائحة اخلوف. 
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التفاح 
ُي����ع����د ال����ت����ف����اح من 
املحببة  ال���ف���اك���ه���ة 
ل�������دى ال���ك���ث���ريي���ن 
قبل  م������ن  �������ش������واء 
الكبار،  اأو  الأطفال 
ورمب����������ا ي���ت���ن���اول���ه 
النا�ص  م��ن  الكثري 
دون معرفة فوائده، 
وه������ن������اك ن����ح����و 7 
ف��وائ��د ي��ح��ظ��ى بها 

التفاح.
من  ي����ق����ي  اأوًل: 

اأمرا�ص القلب.
ا �شرطان القولون واأمرا�ص اأخرى. ثانًيا: يقي من ال�شرطان، خ�شو�شً

العظام؛  م��ر���ص ه�شا�شة  م��ن  ال��ط��م��ث  ان��ق��ط��اع  ب��ع��د  امل����راأة  ث��ال��ًث��ا: يحمي 
لحتوائه على مادة “فلوريزين”.

رابًعا: يقوي العظام لأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�شمى “بورون”.
خام�ًشا: يعمل التفاح على خف�ص الوزن والإح�شا�ص بال�شبع، لحتوائه على 

الألياف.
�شاد�ًشا: التفاح مفيد يف عالج الأنيميا.

�شابًعا: يعالج الإ�شهال لحتوائه على البكتني.

املمثلة ليو ييفي خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم »مولن«  يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. رويرتز

عندما حان موعد �شروق ال�شم�ص ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�شغري الرائع .. و�شرخت القابلة 
مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�شرق وجاءت للدنيا بات�شامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه اللحظة منذ 
.. �شاأ�شميها �شروق. مرت �شنوات كثرية تكرب فيها �شروق وتكرب حتى �شارت عرو�ص  انها �شروق  �شنوات طويلة وقال 
فاتنه �شعرها مبثل خيوط ال�شم�ص الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم تنظره كل ام حني 
يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته 
جارية ولي�شت زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�شت جارية �شرخ هذا ال�شاب وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�شي 
له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �شروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن 
ي�شتطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�شب ال�شريع و�شفك الدماء، ح�شنا ايها ال�شاب اتركني ب�شعة ايام وتعاىل 
لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �شعادته ف�شتكون عنده جارية اجمل من كل جواري امللك بل الدنيا با�شرها. م�شاء ارتدت 
�شروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتيات املدينة وت�شللت بهدوء اإىل الق�شر، نعم طلبت 
مقابلة امللك وعندما �شمع رئي�ص احلر�ص مبطلبها �شحك، وقال منده�شا امللك نف�شه تريدين مقابلته فقالت و�شتندم 
ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �شتندم ان مل تبلغه، و�شل الكالم اإىل امللك وكان يجل�ص مع عائلته للع�شاء امللكة وابنتيها 
وابنها .. امريا و�شيم تتمناه كل فتاه، انحنت �شروق بتحية رقيقة وب�شوت هادىء قالت جئت ا�شتجري مبولي امللك 
ان ا�شتطاع ان يجريين فانتف�ص امللك، وقال وان مل اجريك انا فمن ي�شتطيع غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث 
وا�شافت انها لن تكون جارية لحد وان ارادها زوجة فهي اي�شا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك 
ل يتورع عن عمل اي �شيء، فكيف تاأمن على نف�شها زوجة له .. �شوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�شة ان كان قلب 
مثل قلب المري الو�شيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�شجاعة تلك الفتاة التي ت�شلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان 
تكون زوجة امري، و�شيقدر ال�شعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�شب ودهم وت�شع اململكة بني 
يديها ويد زوجها .. ح�شنا كل �شىء ي�شري كما ارادت �شروق ار�شل امللك يف طلب والد �شروق ليطلب ابنته زوجة لالمري 
واعلنت الفراح وارت�شمت ال�شعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن غ�شبه 
بطريقته عند بيت �شروق وجد احلر�ص يف انتظاره، ح�شرت كل املدينة عر�ص المري والمرية ولكن الوزير وابنه مل 

يح�شرا ذلك العر�ص فلي�ص من املتبع ان يخرج ال�شجناء من �شجونهم ليح�شروا العرا�ص واحلفالت .

اأن  الأملانية  اأوم�شاو(  )اأبوتيكن  جملة  اأو�شحت 
هناك اأدوية تتوافر على �شكل اأقرا�ص، وبع�شها 
امل�شتخل�شات  مثل  كب�شولت،  �شورة  يف  يتوافر 
النباتية واملكمالت الغذائية، حيث ميكن ابتالع 

مثل هذه الكب�شولت ب�شكل اأ�شهل.
اأن م��ر���ش��ى كثريين  امل��ج��ل��ة الأمل��ان��ي��ة  واأ���ش��اف��ت 
املحايد  طعمها  ب�شبب  ال��ك��ب�����ش��ولت  يف�شلون 
الدوائية،  بالأقرا�ص  الأمل�ص مقارنة  و�شطحها 
خدعة  عرب  الكبرية  الكب�شولت  ابتالع  وميكن 
اإمالة  وه���ي  ب��ال��ك،  ع��ل��ى  تخطر  ل  ق��د  ب�شيطة 
�شائع،  ه��و  كما  للخلف  ولي�ص  ل��الأم��ام،  ال��راأ���ص 
م���اء، بحيث  م��ع ج��رع��ة  الكب�شولة  ت��ن��اول  وي��ت��م 
ال��ف��م وت��ن��زل��ق يف احللق  ال��ك��ب�����ش��ول��ة يف  ت�����ش��ب��ح 

ب�شورة اأف�شل. وبدل ذلك ميكن فتح الكب�شولت 
اأن  ال��زب��ادي، غري  اأو  امل��اء  وخلط حمتوياتها يف 
الكب�شولت  مع  خطرة  تكون  قد  الطريقة  هذه 
مثل  ويف  امل��ع��دة،  حلم�ص  املقاومة  الطبقة  ذات 
ال�شيدلين  ال�شتف�شار من  هذه احلالت يجب 

قبل فتح الكب�شولت.
“ال�شيدليات  جم���ل���ة  �����ش����ددت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
بتعليمات  الل����ت����زام  ����ش���رورة  ع��ل��ى  احلديثة” 
يوؤتي  كي  بالطعام،  تتعلق  التي  ال���دواء،  تعاطي 

الدواء مفعوله املرجو.
واأو���ش��ح��ت امل��ج��ل��ة الأمل��ان��ي��ة اأن ب��ع�����ص الأدوي����ة 
ك��ي ت�شل  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  ق��ب��ل  ي��ج��ب تعاطيها 
اإىل  الأمعاء، ومن ثم  اإىل  الفعالة ب�شرعة  امل��ادة 

الدم. ويف هذه احلالة ينبغي تعاطي الدواء قبل 
تناول الطعام مبدة تراوح بني ثالثني و�شتني 

دقيقة.
تعاطيها  ينبغي  ال��ت��ي  الأدوي������ة  ب��ع�����ص  وه��ن��اك 
اأثناء تناول الطعام، وهي الأدوية التي قد ت�شر 
الغ�شاء املخاطي املبطن للمعدة، ويعمل اختالط 

الطعام بالدواء على احلد من هذا اخلطر.
تناول  ب��ع��د  تعاطيها  ينبغي  ال��ت��ي  الأدوي�����ة  اأم���ا 
الطعام، فغالبا تكون اأدوية مغطاة بطبقة حتمي 
امل��ع��دة من  اأو حتمي  امل��ع��دة  ال���دواء م��ن ع�شارة 
امل��ادة الفعالة بعد ال���دواء. وه��ذه الأدوي���ة يجب 
تعاطيها بعد ترك الطعام للمعدة، اأي بعد مرور 

نحو �شاعتني على تناول اآخر وجبة.

خدعة ب�سيطة البتالع الكب�سوالت ب�سهولة


