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كيف نختار البطيخ الأحمر النا�ضج من دون نرتات؟
البطيخ  فيها  مب��ا  وال��ث��م��ار  واخل�����ض��روات  ال��ف��واك��ه  م��و���ض��م  ال�ضيف 
ن�ضبة  على  حتتوي  قد  اللذيذة  املنتجات  ه��ذه  بع�ض  ولكن  الأح��م��ر. 

عالية من النرتات، ما يجعلها خطرة على ال�ضحة.
لراديو  ح��دي��ث  يف  فيكولوف،  ف��ادمي��ر  ال��زراع��ي  املهند�ض  وي�ضر 
ن�ضوج  ف��رتة  يف  ت�ضتخدم  املعدنية  الأ���ض��م��دة  اأن  اإىل  "�ضبوتنيك"، 
الأحمر  البطيخ  ول��ك��ن  ال��ن��ب��ات��ات.  لتغذية  ���ض��روري��ة  لأن��ه��ا  البطيخ، 

النا�ضج متاما، ل يحتوي على النرتات.
ولكن كيف نختار بطيخة نا�ضجة ل حتتوي على النرتات؟

يقول فيكولوف، بالطبع احتواء البطيخ الأحمر على ن�ضبة عالية من 
النرتات ي�ضكل خطورة على ال�ضحة، لأنه ي�ضبب الت�ضمم. لذلك يجب 

معرفة كيفية اختيار بطيخة نا�ضجة وخالية من النرتات.
للفح�ض  املنتجات  ه��ذه  جميع  تخ�ضع  اأن  يجب  �ضحيح  ل��ه،  ووف��ق��ا 
امل�ضتهلك  يكون  اأن  يجب  ذل��ك  م��ع  ولكن  الأ���ض��واق،  يف  طرحها  قبل 
اأما  اأمل�ض.  النا�ضجة يكون �ضطح ق�ضرتها  البطيخة  اأن  حذرا ويعلم 
البطيخة  ب�ضطح غر اأمل�ض )خ�ضن( فعلى الرغم من اأنها قد تكون 
على  دليل  هي  ال�ضميكة  والق�ضرة  �ضميكة.  ق�ضرتها  اأن  اإل  نا�ضجة، 
البطيخ  �ضراء  جتنب  يجب  لذلك  ال��ن��رتات.  من  عالية  ن�ضبة  وج��ود 

الأحمر الذي يكون �ضطحه خ�ضنا وق�ضرته �ضميكة.

ن�ضف اأنواع النب عر�ضة خلطر النقرا�ض
اأن��واع النب الربي يف  اأن ما يزيد على ن�ضف  اأمريكية،  ك�ضفت درا�ضة 
العامل عر�ضة خلطر النقرا�ض، ما �ضيوؤدي اإىل رفع اأ�ضعار منتجاته.

واأو�ضحت الدرا�ضة التي اأعدها اخلرباء يف موؤ�ض�ضة "رويال بوتانيك 
حما�ضيل  تلف  اإىل  اأدى  الربازيل  يف  ال�ضديد  ال�ضقيع  اأن  جاردنز"، 
العامل  ح���ول  ال��ب�����ض��ائ��ع  ن��ق��ل  تكاليف  زي����ادة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ك��ب��رة، 
كورونا  ف��رو���ض  انت�ضار  م��ن  احل��د  ب���اإج���راءات  املرتبطة  وامل�����ض��اع��ب 

امل�ضتجد.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن اإجراءات احلماية احلالية املتبعة لأنواع النب 
الربي لي�ضت كافية حلمايته على املدى البعيد، وهذا الأمر قد ي�ضبب 
بخف�ض الإنتاج العاملي وزيادة الطلب ما �ضينتج عن اأزمة عاملية كربى 

متعلقة ب�ضوق النب.
وقال الباحثون اإن "هناك حاجة ما�ضة لإجراء عاجل يف دول ا�ضتوائية 
بعينها ل �ضيما يف اأفريقيا خا�ضة يف مناطق الغابات التي تعاين ب�ضدة 
من التغر املناخي". واأكدت الدرا�ضة اأن قيمة حبوب النب املحم�ضة 
ال�ضبع  بال�ضنوات  م��ق��ارن��ة  كبر  ب�ضكل  الأخ����رة  الآون����ة  يف  ارت��ف��ع��ت 
الفائتة. وعلى �ضبيل املثال، و�ضلت تكلفة القهوة يف متاجر الوليات 
املتحدة اإىل اأعلى م�ضتوى لها منذ �ضت �ضنوات، حيث اأ�ضبحت القهوة 

اأكرث تكلفة ب�ضكل ملحوظ يف الربازيل نف�ضها.

�ضندل امل�ضارع جنم املو�ضة يف �ضيف 2021
ميثل �ضندل امل�ضارع )Gladiator Sandals( جنم املو�ضة هذا 

ال�ضيف ليمنح املراأة اإطالة �ضر�ضة تعك�ض جراأتها وتفرد اأ�ضلوبها.
واأو�ضحت جملة "Elle" اأن �ضندل امل�ضارع ي�ضتلهم روح الت�ضعينيات 
القدم  م�ضط  تغطي  التي  بالأربطة،  اأن��ه ميتاز  اإىل  م�ضرة  اجلذابة، 

ومتتد لتلتف حول ال�ضاق اأي�ضا.
واأ�ضافت املجلة املعنية باملو�ضة واجلمال اأن �ضندل امل�ضارع يطل هذا 
املو�ضم بنعل �ضميك ليتمتع مبظهر ع�ضري اأكرث �ضرا�ضة، لفتة اإىل 
�ضورت  مع  تن�ضيقه  ميكن  حيث  التن�ضيق؛  اإمكانيات  بتنوع  يت�ضم  اأن��ه 

جينز للح�ضول على اإطالة كاجوال متحررة.
خال  م��ن  العمل  تنا�ضب  اأنيقة  اإط��ال��ة  على  احل�ضول  ميكن  كما 

تن�ضيقه مع بدلة اأو �ضروال قما�ضي ذي طية.
ف�ضتان  م��ع  امل�����ض��ارع  �ضندل  تن�ضيق  ميكن  ال�ضر�ض،  طابعه  ولك�ضر 
يزدان بنقو�ض الزهور؛ والذي ي�ضفي عليه مل�ضة جاذبية تنطق بالرقة 

والأنوثة.
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خطاأ يف �ضحن هاتف اآي 
فون يدمر البطارية

البطارية  تدمر  اأن  ف��ون  اآي  هاتف  على  خطاأ  اإع����دادات  ل�ضتخدام  ميكن 
خال عملية ال�ضحن.

اأف�ضل حالة،  ف��ون يف  اآي  بجهاز  اإذا كنت حتتفظ  التحقق مما  املهم  وم��ن 
البطاريات  بكيفية تدهور  للغاية، ويرتبط ذلك  الأمر مكلفاً  يكون  اأو قد 
اأقل  ا�ضتخداماً  جيداً  امل�ضتخدمة  اخلايا  متنحك  حيث  ال��وق��ت،  مب��رور 

جلهاز اآي فون بني عمليات ال�ضحن.
اأكرث  وهو  الكيميائي،  بعمرها  البطارية  عمر  "يرتبط  اآب��ل  �ضركة  وقالت 
الكيميائي  العمر  وينتج  البطارية.  جتميع  منذ  الوقت  ط��ول  جم��رد  من 
للبطارية عن جمموعة معقدة من عدة عوامل، مبا يف ذلك �ضجل درجة 

احلرارة ومنط ال�ضحن".
مكونات  هي  ال�ضحن  لإع��ادة  القابلة  البطاريات  "جميع  ال�ضركة  واأ�ضافت 
ق��اب��ل��ة ل��ا���ض��ت��ه��اك، وت�����ض��ب��ح اأق����ل ف��اع��ل��ي��ة م��ع ت��ق��دم ال��ع��م��ر الكيميائي 
كمية  تقل  كيميائًيا،  اأي��ون  الليثيوم  بطاريات  عمر  تقدم  وم��ع  للبطارية. 
ال�ضحن التي ميكن اأن حتملها، مما يوؤدي اإىل تقليل عمر البطارية وتقليل 

ذروة الأداء".
Optimized Battery Charging يف حماولة  ياأتي دور  وهنا 
لإطالة عمر جهاز اآي فون. وميكنك احلد من تاآكل بطاريتك عن طريق 
تقليل الوقت الذي يق�ضيه هاتف اآي فون م�ضحوناً بالكامل، وهذا يعني يف 

النهاية اأن بطاريتك �ضت�ضتمر لفرتة اأطول.

باربي ت�ضّنع دمية ت�ضبه 
مطّورة لقاح كوفيد 

ي�ضّنعون  اأن��ه��م  "باربي"  مبتكرو  اأع��ل��ن 
فرو�ض  لقاح  مطورة  �ضورة  على  دمية 
ك�����ورون�����ا، �����ض����ارة غ���ي���ل���ربت، ك���ج���زء من 

جمموعة "النموذج القدوة".
ل�ضناعة   Mattel ���ض��رك��ة  اأن  واأف���ي���د 
ج��دي��دة من  �ضتطلق جمموعة  الأل��ع��اب 
خم�ضة اأجزاء، لتكرمي الن�ضاء العامات 
والهند�ضة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  يف 

.)Stem( والريا�ضيات
ن�ضاء،  خم�ض  غ��رار  على  الدمى  وُت�ضنع 
معروفة  اأ���ض��رتال��ي��ة  طبيبة  فيهن  مب��ن 
ال�ضتخدام  لإع���ادة  قابلة  ع��ب��اءة  ب�ضنع 
برازيلية  وباحثة  ال�ضحيني،  للعاملني 
�ضارة  والربوفي�ضورة  احليوي  الطب  يف 
غ���ي���ل���ربت، ال���ع���امل���ة ال���ت���ي ���ض��م��م��ت لقاح 
"كوفيد- �ضد  اأك�ضفورد/اأ�ضرتازينيكا 
19". وقالت غيلربت اإنها وجدت الأمر 
"غريبا جدا" يف البداية، لكنها تاأمل اأن 

يكون له تاأثر اإيجابي على الأطفال. 
�ضركة  ق�������رار  ال���ب���ع�������ض  اأي�������د  وب���ي���ن���م���ا 
دمى  عن  بنف�ضها  تناأى  ب��اأن   Mattel
 Pamela Anderson-esque
التي �ضيطرت يف ال�ضابق على جمموعتها، 

مل يكن البع�ض الآخر مقتنعا بذلك.

ال�ضوكولتة وجبة خفيفة 
مثالية قبل التمرين 

اأن  ميكن  ال�ضوكولتة  من  �ضكرية  خفيفة  وجبة  تناول  اأن  جديدة  درا�ضة  ك�ضفت 
ي�ضاعد الأ�ضخا�ض يف منت�ضف العمر على ممار�ضة الريا�ضة لأنها تعطي نتيجة 
مثالية قبل التمرين. ووجد الباحثون اأن املركب الن�ضط بيولوجًيا يف الكاكاو 
وهو الفافانول يزيد من تدفق الدم، ويجعل ممار�ضة الريا�ضة اأ�ضهل ب�ضبب 
اأ�ضرع لاأوك�ضجني. ونظًرا لأن معدل زيادة ا�ضتهاك الأك�ضجني  امت�ضا�ض 
يف بداية التمرين يتباطاأ مع تقدم العمر، فقد ُوجد اأن هذه املركبات مفيدة 

ب�ضكل خا�ض لرواد اجليم يف منت�ضف العمر.
ذلك  النباتات، مبا يف  العديد من  ب�ضكل طبيعي يف  الفافانول  ويوجد 
ال�ضاي والتفاح واأنواع خمتلفة من التوت وحبوب الكاكاو. ويوجد هذا 
م�ضحوق  ا يف  اأي�ضً كمكمل غذائي  تناوله  ال��ذي ميكن  النباتي  املغذي 

الكاكاو وبدرجة اأقل يف ال�ضوكولتة الداكنة.
ال�����ض��ح��ة، ولهذا  ت��اأث��ر مفيد ع��ل��ى  ل��ل��ف��اف��ان��ول  اأن  امل��ع��روف  وم���ن 
اخ���ت���ربت جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول جون 
مور�ض وجامعة ليفربول هوب تاأثره على جمموعة من البالغني 
الأ�ضحاء الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40 و60 عاًما، ومن خال 
اأ�ضابيع، مت دفع املجموعة  التجارب على مدى خم�ضة  �ضل�ضلة من 
با�ضتخدام دراجة مترين معملية لتحديد  الإره��اق  اإىل 
الأك�ضجني  واأق�ضى كمية من  الطاقة لكل فرد  خرج 

ميكن اأن ي�ضتخدمها اجل�ضم اأثناء التمرين.

املوز
ما  اأول  ف��اإن  لله�ضم،  اجليدة  الأطعمة  عن  احلديث  عند 
يطراأ على الأذهان هو املوز، الذي يو�ضف باأنه حل �ضحري 
مل�����ض��اك��ل اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي ب�ضبب م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه من 
امل��وز على احلديد  كمية عالية من الأل��ي��اف. كما يحتوي 

والبوتا�ضيوم.

الذرة
اأنها  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ب��الأل��ي��اف  غنية  ب��اأن��ه��ا  ال����ذرة  تتميز 
م�ضبعة على الرغم من اأنها منخف�ضة ال�ضعرات احلرارية. 
ي�ضهم تناول الذرة يف فقدان الوزن وتخفيف م�ضاكل املعدة 

وحت�ضني الب�ضر.

العد�س
ي�ضتهر العد�ض باأنه م�ضدر مهم للربوتني ولكن الذي ل 
اإن  بالألياف.  اأي�ضاً  غني  العد�ض  اأن  هو  الكثرون  يعرفه 
ال�ضعور بال�ضبع لفرتة اأطول بعد تناول اأي وجبة ت�ضتمل 
من  ال��ع��ايل  امل��ح��ت��وى  اإىل  ي��رج��ع  ال��ع��د���ض  على  مكوناتها 
الألياف يف العد�ض، والذي يطلق الطاقة تدريجياً ويبقي 

اجل�ضم ن�ضيطاً.

ال�شوفان
طرق.  بعدة  حت�ضره  وميكن  الطعم  لذيذ  ال�ضوفان  اإن 
على  ع��اوة  ال�ضحية  الفوائد  من  بالعديد  اجل�ضم  وميد 
اجلهاز  اأداء  حت�ضني  على  ي�ضاعد  مما  بالألياف  غني  اأن��ه 

اله�ضمي وحتقيق �ضعور بال�ضبع لفرتات ممتدة.

الكمرثى والتفاح
حتافظ ثمار الكمرثى والتفاح الغنية بالألياف الغذائية 
يومياً  الكمرثى  اأو  التفاح  تناول  اإن  الأم��ع��اء.  على �ضحة 

وميكن  الأمل.  م��ن  وخالية  �ضل�ضة  الأم��ع��اء  حركة  يجعل 
تناول ثمرة الفاكهة كاملة اأو يتم تقطيعها �ضمن مكونات 

طبق ال�ضاطة.

بذور الكتان
ب����ذور خمتلطة وخ��ا���ض��ة بذور  ب��ت��ن��اول  ي��و���ض��ي اخل����رباء 
التي  وال��ربوت��ي��ن��ات  ب��الأل��ي��اف  ي��وم��ي��اً، لأن��ه��ا غنية  الكتان 
يعاين  ال�ضخ�ض  ك��ان  اإذا  م��ت��ع��ددة.  ب��ط��رق  ال�ضحة  تفيد 
من الإم�ضاك ب�ضكل متكرر فاإن تناول بذور الكتان يومياً 
الراحة عن طريق تنظيم حركات الأمعاء. ميكن  �ضيوفر 
اأو  ال��زب��ادي  اأو  ال�ضاطة  اإىل  الكتان  ب��ذور  اإ�ضافة  اأي�ضاً 

الع�ضائر.

ملحة عامة عن اجلهاز اله�شمي
ميتد اجلهاز اله�ضمي من الفم اإىل ال�ضرج، وُيعد م�ضوؤوًل 
املغذية  ع��ن��ا���ض��ره  اإىل  ال��ط��ع��ام، وت��ف��ك��ي��ك��ه  ا���ض��ت��ق��ب��ال  ع��ن 
)بعملية ُتدعى اله�ضم(، وامت�ضا�ض تلك العنا�ضر املغذية 
الف�ضات  م��ن  والتخل�ض  ال��دم��وي،  امل��ج��رى  اإىل  ونقلها 
والأجزاء غر القابلة لله�ضم من اجل�ضم. يتاألف اجلهاز 

اله�ضمي من:
الفم

احللق واملريء 
املعدة 

الأمعاء الدقيقة 
الأمعاء الغليظة 
امل�ضتقيم وال�ضرج

ا اأع�ضاًء تتو�ضع خارج  كما يت�ضمن اجلهاز اله�ضمي اأي�ضً
ال�ضبيل اله�ضمي، وهي:

البنكريا�ض 
الكبد 

املرارة 
املعدي  اجلهاز  ا�ضم  اله�ضمي  اجلهاز  على  اأحياًنا  ُيطلق 
املعوي، ولكن اأّياً من ال�ضمني ل ي�ضف وظائف النظام اأو 
اله�ضمي  اأع�ضاء اجلهاز  تقوم  كما  كامل.  ب�ضكل  ناته  ُمَكوِّ
ب��اإن��ت��اج ع��وام��ل ال��ت��خ��رث ال���دم���وي وال��ه��رم��ون��ات املتعلقة 
من  ال�ضامة  امل���واد  م��ن  التخل�ض  على  وت�ضاعد  باله�ضم، 

الدم، واملعاجلة الكيميائية )ال�ضتقاب( لاأدوية.
الأع�ضاء  ب��ه  توجد  ال��ذي  احليز  ه��و  البطني  والتجويف 
اجلدار  الأم����ام  م��ن  البطني  التجويف  يحد  اله�ضمية. 
ال��ب��ط��ن��ي )امل����وؤل����ف م���ن ط��ب��ق��ات م���ن اجل���ل���د وال���ده���ون 
والع�ضات والن�ضج ال�ضامة(، ويحده من اخللف العمود 
الفقري، ويحده من الأعلى احلجاب احلاجز، ويحده من 
اجلهاز  اأع�ضاء  تكون  احل��و���ض.  منطقة  اأع�ضاء  الأ�ضفل 
اله�ضمي مبطنة من الداخل بطبقة غ�ضائية ُيطلق عليها 
اخلارجية  ال�ضطوح  ال�ضفاق  ُيغطي  كما  ال�ضفاق،  ا���ض��م 

لتلك الأع�ضاء.
وقد اكت�ضف العلماء وجود ارتباط قوي بني اجلهاز اله�ضمي 
والدماغ. فعلى �ضبيل املثال، توؤثر الَعواِمل النف�ضية ب�ضكل 
اله�ضمية،  الإنزميات  واإف��راز  الأمعاء،  تقل�ضات  على  بالغ 
خطر  يتاأثر  كما  اله�ضمي.  اجلهاز  وظائف  من  وغرها 
النف�ضية  وامل�ضاكل  بالوظائف  كبرة  درج��ة  اإىل  ال��ع��دوى 
�ضطرابات  ال  من  بالعديد  يرتبط  ما  وه��و  والدماغية، 
يوؤثر  ا  اأي�ضً اله�ضمي  اجلهاز  فاإن  املقابل،  ويف  اله�ضمية. 
الأمرا�ض  لبع�ض  مي��ك��ن  امل��ث��ال،  �ضبيل  ع��ل��ى  ال���دم���اغ.  يف 
املزمنة اأو املعاودة مثل ُمتازمة القولون الع�ضبي "انظر 
القولون  التهاب  اأو  الع�ضبي"املُتهيِّج"،  القولون  ُمتازمة 
حي"، وغرها من  التقرحي "انظر التهاب القولون التَّقرُّ
و�ضلوكياته  املري�ض  عواطف  يف  توؤثِّر  اأن  املوؤملة  الأمرا�ض 
الرتباط  ه��ذا  العلماء على  اأط��ل��ق  وق��د  ال��ي��وم��ي.  واأدائ����ه 

ثنائي الجتاه ا�ضم املحور الدماغي املعوي.

جزيرة فروة الليبية 
تنتظر من ينقذها 

البحري  وال�ضيد  ال��ت��ل��وث  يتهدد 
الليبية  امل�ضروع جزيرة فروة  غر 
الغنية  ال��ربي��ة  بحياتها  امل��ع��روف��ة 
النحام  ل��ط��ي��ور  م��ل��ج��اأ  وب��ك��ون��ه��ا 
�ضعي  و�ضط  ولل�ضاحف،  ال���وردي 

نا�ضطني بيئيني لإنقاذها.
ف���ف���ي اأق�������ض���ى غ�����رب ل��ي��ب��ي��ا، على 
15 ك��ي��ل��وم��رتا من  ب��ع��د ح�����وايل 
احل�����دود ال��ت��ون�����ض��ي��ة، ال�����زوار على 
موعد مع مناظر ت�ضبه البطاقات 
الربيدية يف ما ميّثل �ضبه جزيرة 
عند  وج��زي��رة  امل��د  انخفا�ض  عند 
م���ي���اه���ا نقية  ارت����ف����اع����ه، وحت������وي 
ورمال ناعمة ومتتد على م�ضاحة 
النخيل  470 هكتارا ينت�ضر فيها 
الربي واأنواع �ضتى، مثل ال�ضاحف 

وطيور النحام.
و�ضّكلت هذه اجلزيرة غر املاأهولة 
املدر�ضية  للرحات  مميزة  وجهة 
ل��ع��ق��ود م��ن ال���زم���ان، وه���ي ت�ضر 
مواقع  م����ن  واح��������دة  ال���رب���ي���ع  يف 
النطاق النادرة يف ليبيا للطيور 
املهاجرة التي ت�ضتعد لعبور البحر 

الأبي�ض املتو�ضط.
واأراد الزعيم الليبي ال�ضابق معمر 
�ضاحلي  م��ن��ت��ج��ع  ب���ن���اء  ال�����ق�����ذايف 
ي�ضتمل على فنادق فاخرة وفيات 
كان  للغولف.  وم�ضمار  "عائمة" 
�ضرع  ع��ن��دم��ا   2005 ال��ع��ام  ذل���ك 
هذا البلد الواقع يف �ضمال اإفريقيا 
خجول.  انفتاح  يف  دوليا،  واملعزول 
ال��ن��ور. وبعد  ي��ر  امل�����ض��روع مل  لكن 
املدين  التنظيم  بعيدة عن  اإبقائها 
هو  فيها  القائم  الوحيد  البناء   -
�ضّيدها  م��ت��داع��ي��ة  ق��دمي��ة  م���ن���ارة 
الإي��ط��ال��ي��ون يف ال��ع�����ض��ري��ن��ي��ات -، 
ي�������زور اجل�����زي�����رة ال���ع�������ض���رات من 
ال�ضياح املحليني يف نهاية كل اأ�ضبوع 
وفق  وراءهم"،  القمامة  "تاركني 
م��ا ق���ال ف���وزي ده���ان م��ن جمعية 

بادو البيئية.

مركز للعلوم �ضامد يف 
وجه النزاعات 

الكونغو  يف لويرو �ضرق جمهورية 
متّزقه  ال������ذي  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
ا�ضطرابات، يبدو "مركز الأبحاث 
ا�ض  ار  "�ضي  الطبيعية"  وال��ع��ل��وم 
ان" خارجا عن الزمن بعدما �ضلم 

باأعجوبة من تداعيات النزاعات.
اأن�������ض���ئ ه����ذا امل���رك���ز ال����واق����ع على 
كيلومرتا   45 تبعد  التي  التال 
اإىل الغرب من بوكافو يف 1947 
وما  البلجيكي  ال�ضتعمار  خ��ال 
قدر  ف��ي��ه  م��ت��وا���ض��ا  ال��ع��م��ل  زال 
ال�ضعوبات.  ك���ّل  رغ���م  امل�����ض��ت��ط��اع، 
علم  ل��درا���ض��ة  حا�ضنة  ي�ضّكل  وه��و 
والبيئة  واجل��ي��وف��ي��زي��اء  الأح���ي���اء 
التغذية  وامل��ائ��ي��ة وع��ل��م  الأر���ض��ي��ة 

وغرها من العلوم.

لتعزيز �ضحة اجلهاز اله�ضمي.. اإليك هذه الأطعمة الغنية بالألياف

الغذائي  النظام  مكونات  اأه��م  من  الأل��ي��اف  تعترب 
اإىل  ينتمي  بع�شها  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�شحي. 
منها  الكثري  اإ�شافة  يجب  اأنه  اإل  الكربوهيدرات، 
للوجبات على مدار اليوم للحافظ على �شحة اجلهاز 

اله�شمي.
وفوائد الألياف متعددة، ومن 
الإم�شاك  من  التخل�س  بينها 

وع�شر اله�شم وا�شطراب املعدة 
وحركة الأمعاء غري املنتظمة.

 ،Only My Health بح�شب ما ن�شره موقع
البكترييا  ب�شبب  املعدة  التهابات  تزداد  عندما 

تناول  ف��اإن  الأطعمة،  بع�س  يف  املوجودة 
اأن  ميكن  ب��الأل��ي��اف  غني  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 
اجلهاز  �شحة  على  ويحافظ  املعدة  يحمي 

اله�شمي.
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�ش�ؤون حملية

••    العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  اأن��ه��ت 
ل�ضتقبال  طلبتها  اخلا�ضة  ال���ض��ت��ع��دادات 
 )  3500  ( ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  امل�����ض��ت��ج��دي��ن 
اجلامعي  الأكادميي  للعام  وطالبة  طالب 
اإجراءات  2022م وفق  اجلديد -2021 
اآم���ن���ة،  وذل����ك م���ن خ����ال  اإع������داد برنامج 
فعالياته  "هجني" ت�ضتمر  خا�ض  اإر�ضادي 
اأي���������ام  خ������ال �ضهر  ع���ل���ى م������دة خ���م�������ض���ة 

اأغ�ضط�ض. 
�ضامل  ال��دك��ت��ورة عائ�ضة  الأ���ض��ت��اذة  واأك����دت 
ل�ضوؤون  امل�������ض���ارك  ال���ن���ائ���ب   - ال���ظ���اه���ري 
العملية  حم��ور  ه��و  ال��ط��ال��ب  اأن   الطلبة- 

التعليمية، حيث يتطلب ذلك توفر  كافة 
املتطلبات مع بداية مرحلة جديدة ملوا�ضلة 
التي  تختلف متاما عن  العلمي  التح�ضيل 
دخوله  قبل  ما  للطالب  ال�ضابقة  املرحلة 
للجامعة ، وقد  حر�ضت اإدارة اجلامعة على 
الإج��راءات الازمة ل�ضتقبال  اتخاذ كافة 
املطبقة  الإج������راءات  وف���ق  الطلبة  اجل���دد 
،ومبا   19 كوفيد  ملواجهة ظروف جائحة 
 ي�ضمن �ضامة و�ضحة الطاب وا�ضتمرار 
العملية التعليمية وفق املعاير  الأكادميية 
اجلامعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  ت�����ض��م��ن  ال���ت���ي 

الآمنة لهم. 
"هجينة"  اإع��داد خطة  اأنه مت  واأ�ضارت اإىل 
اجل���دد  الذين  الطلبة  ل�ضتقبال  �ضاملة 

والبالغ  الت�ضجيل  اإج�����راءات  ك��اف��ة  اأمت����وا 
ع��دده��م   3500  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف  كافة 
تطرحها  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�ض�ضات 
اجل���ام���ع���ة، م���ع م����راع����اة ك���اف���ة  اجل���وان���ب 
واملتطلبات. واأ�ضافت"  يت�ضمن الربنامج 
جل�ضات وحما�ضرات عن  احلياة الأكادميية 
النجاح  خ����ط����وات  م���ن���ه���ا:  اجل����ام����ع����ة  يف 
والإر����ض���اد  الأكادميي  واإع����داد  الأك���ادمي���ي 
اخلطة الدرا�ضية وكيفية ت�ضجيل امل�ضاقات 
والتعريف  اخ��ت��ي��ار  التخ�ض�ض،  وك��ي��ف��ي��ة 
الدوليني،  للطلبة  الإم���ارات  دول��ة  بثقافة 
واخلدمات  الطابية ومراكز دعم الطلبة، 

والتعليم الهجني والدعم التقني." 
كما يت�ضمن الربنامج ا�ضتعرا�ض الأن�ضطة 

اخل���ا����ض���ة ب���احل���ي���اة ال��ط��اب��ي��ة يف  احل���رم 
ثاثة  م��دى  على  ت�ضتمر  والتي  اجلامعي 
ال�ضكن  لعر�ض  خدمات  واح��د  وي��وم  اأي���ام، 
اليوم  من  �ضتقدم  والتي  للطلبة  الداخلي 

الأول وحتى اليوم  الرابع . 
الراهنة  للظروف  نظراً  اأنه  بالذكر   يجدر 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ف��ق��د  قامت 
الأمن  متطلبات  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ر  اجل��ام��ع��ة 
وال�ضامة يف كافة املرافق  اجلامعية  ليتم 
قبول  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ني  الطلبة  ا�ضتقبال 
لتقدمي  ه���ذا  الربنامج  خ���ال  م�����ض��روط 
اجلامعية  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ق��ب��ول  يف  ام��ت��ح��ان��ات 
ال��ي��وم الأول   داخ���ل احل���رم اجل��ام��ع��ي  من 

وحتى اليوم اخلام�ض . 

•• دبي- الفجر

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����ض���د للطب 
�ضمن  م�ضاركتها  ع��ن  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم 
الوطني  �ضفراوؤنا  لربنامج  البحثي  امل�ضار 
وزارة  م��ب��ادرات  اإح���دى  وه��و  "ا�ضتعداد" 
قدرات  لتعزيز  الهادفة  والتعليم  الرتبية 
التي  الطلبة واإثرائها وتزويدهم باملعارف 
على  القائمة  اجلامعة  ر�ضالة  مع  تن�ضجم 
الأبحاث  واإج��راء  العلمية  الأبحاث  اأهمية 

املُبتكرة. 
وبرنامج  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  واأت������اح 
ا�ضتعداد للطاب فر�ضة لإك�ضابهم مفاهيم 
ومنهجية البحث العلمي ومهاراته، ف�ضًا 
ع��ن اك��ت�����ض��اب اخل����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة يف اإج����راء 

الأبحاث العلمية من خال تنفيذ م�ضروع 
املطلوبة  البحثية  باملهارات  يزودهم  بحثي 

لدرا�ضتهم اجلامعية. 
الفريد من نوعه  اإط��ار هذا الربنامج  ويف 
ُت��زود جامعة حممد بن را�ضد   ، يف الدولة 
املرحلة  ط��اب  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
التجارب  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ب��ب��اق��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
والعلوم  ب���ال���ط���ب  اخل���ا����ض���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال�ضحية يف ثاثة جمالت ت�ضمل التعليم 
والبحث العلمي واملمار�ضة ال�ضريرية، والتي 
الأكادميي  ال�ضحي  النظام  عنا�ضر  تكّون 
القائم  املجاين،  الربنامج  وامتد  املتكامل. 
ع��ل��ى م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ج��ري��ب��ي عن 
 5 وح��ت��ى  يوليو   25 م��ن  لأ�ضبوعني  ُب��ع��د 
ع�ضرين  فيه  و���ض��ارك   .2021 اأغ�ضط�ض 

م��ن ط���اب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، ليحفزهم 
على ا�ضتك�ضاف خُمتلف امل�ضارات املهنية يف 

جمالت الطب والعلوم ال�ضحية. 
العميد  ال�ضويدي،  ليلى  الدكتورة  اأف���ادت 
م�ضاعد  واأ���ض��ت��اذ  الطلبة  ل�ضعادة  امل�����ض��ارك 
يف ع��ل��م ال����دم اجل��زي��ئ��ي ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف 
اأهمية  ي��درك الطاب  اأن  بد  "ل  اجلامعة 
البحث العلمي واأثره على خمتلف نواحي 
احل��ي��اة. ح��ي��ث مي��ن��ح ت��ع��اون اجل��ام��ع��ة مع 
برنامج  تنفيذ  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
�ضفراوؤنا الوطني "ا�ضتعداد" كافة الطاب 
على  للتعرف  ال��ازم��ة  الأدوات  امل�ضاركني 
حلول  تتطلب  ال��ت��ي  البحثية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل��ع��ل��وم��ات الازمة  ع��ل��ى ج��م��ع  وال��ع��م��ل 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا ل��ت��ق��ي��ي��م ال���ن���ت���ائ���ج م����ن اأج����ل 

ت��ق��دمي احل��ل��ول امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ه��ا. ك��م��ا تتيح 
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ط��اب ف��ر���ض��ة الإط����اع 
وا�ضتخدام  البحثية  امل�ضائل  خُمتلف  على 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ت��وف��ر لهم 
حياتهم  ويف  الأكادميية  م�ضرتهم  خ��ال 
اأّن  اإىل  الإ�����ض����ارة  وجت�����در  ال�ضخ�ضية". 
برنامج ا�ضتعداد انطلق عام 2020 بهدف 
باملهارات  الثانوية  املرحلة  ط��اب  ت��زوي��د 
الأ���ض��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي مُت��ك��ن��ه��م م��ن ال��ن��ج��اح يف 
خمتلف املجالت، مبا فيها مهارات البحث 
والإعام  والقيادة  الأعمال  وريادة  العلمي 
ُتزود  ذل���ك،  ج��ان��ب  واإىل  وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة. 
التي  والأدوات  ب��امل��ع��ارف  ال��ط��اب  امل��ب��ادرة 
اللتحاق  طلبات  تقدمي  عند  يحتاجونها 

باجلامعات. 

••  العني-  الفجر

عقدت جمعية الإمارات لل�ضرطان  امللتقى 
الن�ضف ال�ضنوي الذي اأقيم افرتا�ضياً عرب 
تطبيق برنامج زوم " عن بعد " مب�ضاركة 
ركا�ض  ب��ن  حممد  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
واملحامي  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
رئ��ي�����ض اجلمعية،  ن��ائ��ب  ال��ك��ع��ب��ي  ع��ب��داهلل 
املدعوين  الأع�����ض��اء وع����دد م��ن  وح�����ض��ور 
وممثلني  ال�ضحي  القطاع  يف  وامل�ضوؤولني 
الداعمة  واجل��ه��ات  اجلمعية  ���ض��رك��اء  ع��ن 

الإن�ضانية واخلرية.  
وحت����دث خ���ال امل��ل��ت��ق��ى ال�����ض��ي��خ ���ض��امل بن 
ب��ذل��ت خال  اأن اجل��م��ع��ي��ة  رك���ا����ض ف���اأك���د 
ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ج���ه���وداً ك��ب��رة لدعم 
وم�ضاعدة املر�ضى وذويهم من ذوي الدخل 
اإىل  ال��دول��ة،  م�ضتوى  ك��اف��ة  على  امل��ح��دود 
املبادرات  واإق��ام��ة  التطوعي  دوره���ا   جانب 
والت�ضامح  ب��اخل��ر  امل��ح��ف��وف��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 
والبذل والعطاء والتي هي جزءاً من هوية 
الإمارات و�ضماتها البارزة. م�ضيداً بالتعاون 
وال�ضركاء  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  م����ع  امل�������ض���رتك 
اإجناح  الكبرة يف  واملح�ضنني وم�ضاهمتهم 
م�������ض���رة اجل��م��ع��ي��ة خ���ا����ض���ة يف ال���ظ���روف 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ف��ر���ض��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة " 

كورونا". 
الكعبي  خ��م��ي�����ض  ����ض���ع���ادة حم��م��د  وك�����ض��ف 
قدمت  اجلمعية   اأن  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ���ال 
األف درهماً   328 م�ضاعدات مالية بقيمة 
���ض��م��ل��ت م�����ض��اب��ي ال�����ض��رط��ان اإ����ض���اف���ة اىل 
والجتماعية  اخلرية  امل�ضاعدات  تقدمي 

املتوا�ضلة للحالت املر�ضية. 
�ضعيد  م����اج����دة  د.  ت���ن���اول���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 

م�ضرة  الطبية  اللجنة  رئي�ضة  ال�ضام�ضي 
ال�ضحي  ال���ق���ط���اع  م���ع  ال���ق���ائ���م  ال���ت���ع���اون 
اأج������ل خدمة  احل���ك���وم���ي واخل�����ا������ض م����ن 
اأن احلالت  اإىل  املر�ضية، م�ضرة  احلالت 
ال�ضهور  خ����ال  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  مت  ال��ت��ي 
املا�ضية و�ضلت اإىل  80 حالة من خمتلف 
الأعمار . وعر�ض د. �ضامل نا�ضر العامري 
الأعمال  اأب�����رز  ال��ف��ع��ال��ي��ات  رئ��ي�����ض جل��ن��ة 
امليدانية  وال��زي��ارات  والأن�ضطة  وال��ن��دوات 
قامت  اجلمعية  اأن  اإىل  لف��ت��اً  للمر�ضى، 
الأول  الن�ضف  زي��ارة خ��ال   185 مبعدل 
الإمارات  املر�ضى على م�ضتوى  اإىل منازل 
لتقدمي الدعم املعنوي واملادي. كما حتدث 
املتطوعني  جل��ن��ة  دور  ع��ن  خ��اط��ر  ���ض��ال��ح 
يف خ��دم��ة اأه����داف اجل��م��ع��ي��ة، وق���دم �ضامل 
الإعام  جلنة  رئي�ض  �ضرورالكعبي  حمد 
والت�ضويق عر�ضاً عن ال�ضراكة مع اجلهات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ض����ة ل���دع���م احل�����الت 
املر�ضية، بينما قدم حممد عو�ض �ضليمان 
فعاليات  عن  فيلماً  التنفيذي   ال�ضكرتر 
من  ال��ع��دي��د  وت�ضمن  اجلمعية  واأن�����ض��ط��ة 

الزيارات امليدانية واملبادرات اخلرية.
وق����د ا���ض��ت��م��ع امل�������ض���ارك���ون يف امل��ل��ت��ق��ى اإىل 
�ضهادات  اإىل  اإ�ضافة   الأع�ضاء،  مداخات 

وجت����ارب ع���دد م��ن " ���ض��ن��اع الأم����ل " من 
امل�����ض��اب��ني وال��ن��اج��ني م��ن ال�����ض��رط��ان ممن 

اجلمعية   ورع���اي���ة  م�����ض��اع��دات  و���ض��ل��ت��ه��م 
خال  رحلة التعافى  من املر�ض . 

من خالل برنامج اإر�شادي »هجني« ت�شتمر فعالياته خم�شة اأيام 

جامعة الإمارات ت�ضتعد ل�ضتقبال   3500   طالب م�ضتجد للعام اجلامعي  اجلديد 22-21 

�شمن م�شاركتها يف برنامج �شفراوؤنا الوطني ا�شتعداد 

جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية تعزز من مهارات البحث العلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية
الربنامج التدريبيي املجاين لـ20 طالبا وطالبة نفذته اجلامعة خالل الفرتة  25 يوليو  5 اأغ�ضط�ض 2021

بح�شور �شامل بن ركا�س

جمعية الإمارات لل�ضرطان  ت�ضتعر�ض مبادراتها الإن�ضانية يف امللتقى الن�ضف ال�ضنوي2021

بهدف تنمية وتطوير املهارات احلياتية والقيادية لدى اجليل النا�شئ
املركز الوطني للتاأهيل ينظم ملتقى �ضيفيًا 

افرتا�ضيًا لطلبة املدار�ض احلكومية واخلا�ضة 
•• اأبوظبي - الفجر

نظمه  ال��ذي  الفرتا�ضي  ال�ضيفي  امللتقى  للتاأهيل  الوطني  املركز  اختتم   
على مدار اأ�ضبوع كامل، ومب�ضاركة 35 طالباً وطالبة ترتاوح اأعمارهم بني 

مدر�ضة حكومية وخا�ضة يف دولة الإمارات.   16 من  عاماً  و16   14
وهدف امللتقى اإىل تزويد الطلبة بن�ضائح واإر�ضادات من �ضاأنها امل�ضاهمة يف 

والقيادية  احلياتية  مهاراتهم  تنمية 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، خا�ضة  ب��اع��ت��ب��اره��م ق����ادة 
فيما يتعلق با�ضتثمار اأوقاتهم الفراغ 
وتعريفهم  ب��ّن��اء،  ب�ضكل  والإج������ازات 
مبدى خطورة الإدمان على الإن�ضان 
وكيفية تاأثر هذه الآفة على املدمن 
وما يحيط به على امل�ضتوى الأ�ضري 
والج��ت��م��اع��ي والق���ت�������ض���ادي، حيث 
الطلبة من  اإىل متكني  امللتقى  �ضعى 
غر  ع���ادات  اأو  �ضلوكيات  اأي  ت��ف��ادي 

�ضحية وغر �ضليمة.
الفرتا�ضي  امل��ل��ت��ق��ى  ج��ل�����ض��ات  واأدار 
للطاب  منفردة  ب�ضورة  نظم  ال��ذي 

املركز  واأطباء  النف�ضيني  واملر�ضدين  املدربني  اأب��رز  من  نخبة  والطالبات؛ 
الوطني للتاأهيل، حيث �ضملت اأجندة امللتقى تنمية وتطوير قدرات الطلبة 
واختبار كفاءاتهم و�ضلوكياتهم الإيجابية، والتعريف بالربنامج التدريبي 
ونقاط  قدراتهم  على  اأكرث  التعرف  من  الطلبة  ميكن  الذي  اأنا"  "من 
من  والنرتنت  الفيديو  باألعاب  يرتبط  ما  مناق�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  القوة، 
اإيجابيات و�ضلبيات خا�ضة يف ظل احتمالية اإدمانها، مع تقدمي ن�ضائح من 

�ضاأنها حتقيق التوازن بني ممار�ضة الأن�ضطة احلياتية.
كما ت�ضمن امللتقى جل�ضة للع�ضف الذهني اأتاحت للطلبة م�ضاركة اأفكارهم 
وذلك  الن�ضان،  على  وم�ضارها  الطاقة  م�ضروبات  مو�ضوع  حول  واآرائهم 
امل�ضاركة  على  وحتفيزهم  طالب  ك��ل  ل��دى  الذاتية  الكفاءة  تعزيز  بهدف 

بالأن�ضطة مع زمائهم. 
املركز  ال��غ��اف��ري، م��دي��ر ع��ام  ال��دك��ت��ور حمد  ���ض��ع��ادة  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
الوطني للتاأهيل:" نحر�ض يف املركز الوطني للتاأهيل على حت�ضني الطلبة 
لتكون  �ضلوكياتهم  وتغير  واأن��واع��ه،  اأ�ضكاله  ب�ضتى  الإدم���ان  خماطر  من 
املوؤثرات  تفر�ضها  التي  التحديات  مواجهة  على  وم�ضاعدتهم  اإيجابية 
وجتنيبهم  ال�ضلبي  لل�ضلوك  الفئة  بهذه  تدفع  التي  واملتغرات  اخلارجية 
الوقوع �ضحايا ملر�ض الإدمان، ومن خال هذا امللتقى نهدف لتوعية طلبة 
قدراتهم  تنمي  التي  بالن�ضاطات  الأوق���ات  ا�ضتغال  كيفية  على  امل��دار���ض 

وتطور كفاءاتهم الذاتية بال�ضكل ال�ضليم."
"التدخني" �ضلطت  نقا�ضية حول مو�ضوع  بجل�ضة  اأعماله  امللتقى  واختتم 
ال�ضوء على م�ضار هذه العادة والأ�ضباب املوؤدية لإدمانها وتهدف اجلل�ضة 
اإىل حتفيز الطلبة وت�ضجيعهم على التطوير امل�ضتمر للذات واملهارات وعدم 

الجنراف وراء ال�ضلوكيات والعادات ال�ضيئة

•• دبي- الفجر

اأعلنت فيوليا ال�ضرق الأو�ضط، ال�ضركة الرائدة عاملياً يف اإدارة 
والطاقة،  والنفايات  املياه  لإدارة  مبتكرة  امل��وارد عرب حلول 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  م��ن  ط��اب  �ضتة  ا�ضت�ضافتها  ع��ن 
 ،2021 لعام  ال�ضيفية  فيوليا  مدر�ضة  يف  يوليو  �ضهر  يف 
دبي،  اإم��ارة  يف  للتكنولوجيا  روت�ض�ضرت  معهد  من  وحتديداً 
�ضعود  امل��ل��ك  جامعة  وم��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الكلية  ومن  ال�ضعودية  العربية  اململكة  الريا�ض،  مدينة  يف 

التقنية باإبراء يف ولية اإبراء يف �ضلطنة عمان.
اأ���ض��ب��وع �ضمن مدر�ضة  ال��رق��م��ي على م��دة  ال��ربن��ام��ج  اأق��ي��م 
فيوليا ال�ضيفية لعام 2021، ودعا من خاله  الطاب اإىل 
التقنيات  ا�ضتعمال  خال  من  البيئية  للتحديات  الت�ضدي 

ملعاجلة خمتلف امل�ضاكل بدعم من خرباء فيوليا.
جمعت فيوليا 64 طالباً من اأف�ضل اجلامعات يف العامل ملدة 
اأ�ضبوع كامل هذا العام حيث �ضاركوا يف ن�ضاطات من العمل 
ال�ضباب  ثقافة  تعزيز  اأه��م��ّي��ة  على  منها  اإدراك����اً  اجل��م��اع��ي، 
واإ�ضراكهم يف معاجلة امل�ضائل البيئية التي �ضيكون لها تاأثر 
على م�ضتقبلهم. وكان لهم لقاءات مع اخلرباء من فيوليا 
ال�ضركة.  تقدمها  التي  واحللول  الأع��م��ال  على  اطلعوا  كما 

اأ�ضخا�ض  مع  جديدة  معارف  بناء  فر�ضة  لهم  اأُتيحت  كما 
ي�ضاركونهم الهتمامات نف�ضها .

مّت تق�ضيم الطاب القادمني من 27 دولة اإىل 12 جمموعة 
الطابية  الفرق  اكت�ضفت  فيوليا  خ��رباء  ومب�ضاعدة  عمل. 
موا�ضيع متعددة مبا يف ذلك جودة الهواء، وحلول التحول 
املخلفات  وم��ع��اجل��ات  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة  خ��دم��ات  ال��رق��م��ي يف 
وال�ضفقة  والكهربائية،  الهيدروجينية  واملركبات  النفطية، 
امل���ب���ادرات ال�ضيا�ضية  اخل�����ض��راء الأوروب���ي���ة )جم��م��وع��ة م��ن 
يتمثل يف جعل  �ضامل  بهدف  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  قبل  من 
2050(، وع���زل ثاين  ال��ك��رب��ون يف ع��ام  اأوروب����ا خالية م��ن 
اأك�ضيد الكربون وتخزينه، واإعادة تدوير البطاريات، واإزالة 
الكربون من ال�ضناعة، اتفاقية ماربول )التفاقية الدولية 
ملنع التلوث البحري( والزراعة امل�ضتدامة بالإ�ضافة اإىل اآثار 

تلوث الهواء.
 ،2021 لعام  ال�ضيفية  فيوليا  مدر�ضة  يف  جتربتها  وع��ن 
عّلقت �ضيماء املعز، طالبة يف الهند�ضة امليكانيكية من معهد 
روت�ض�ضرت للتكنولوجيا يف اإمارة دبي، دولة الإمارات العربية 
املتحدة، قائلة: "لقد كانت جتربة ملهمة ومفيدة جداً حيث 
ت�ضّنت لنا فر�ضة ال�ضتماع اإىل عدد من اخلرباء واملحرتفني 
يف املجال الذين حتّدثوا عن امل�ضائل البيئية التي يواجهها 

عاملنا اليوم. اإ�ضافة اإىل ذلك، كان من امل�ضّوق معاجلة حتّدي 
ي�ضّم  ال��ذي  فيوليا  فريق  مع  ال�ضناعة  من  الكربون  اإزال��ة 

خرباء من خلفيات متنّوعة."
فيوليا  م��در���ض��ة  يف  امل�ضاركة  "كانت  ق��ائ��ل��ة:  امل��ع��ز  واأ���ض��اف��ت 
لقاء  من  متّكنا  حيث  ج��داً  وممتعة  رائعة  جتربة  ال�ضيفية 
وال�ضكر  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  الأ�ضخا�ض  من  الكثر 
التنظيم  على  عمل  ال��ذي  ال��رائ��ع  الفريق  اإىل  يعود  الكبر 

والإدارة!"
من  الهند�ضة  كلية  خ��ري��ج  ال��غ��ام��دي،  العزيز  عبد  وو���ض��ف 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  الريا�ض،  �ضعود يف  امللك  جامعة 
ل  التي  بالتجربة   2021 لعام  ال�ضيفية  فيوليا  مدر�ضة 
الكثر  تعّلمت  اأّن��ن��ي  "ي�ضعدين  ق��ائ��ًا:  وع��ّل��ق  بثمن،  ُت��ق��ّدر 
العامل.  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل�����ض��ائ��ل  امل��ل��ّح��ة  البيئة  م�ضاكل  ع��ن 
مّت  الذي  املو�ضوع  بالعمل على  ب�ضكل خا�ض  ا�ضتمتعت  وقد 
تعيينه لفريقي، حيث متكنت من ال�ضتفادة من هذه املعرفة 
للتو�ضل  الت�ضميمي  التفكر  اعتماد  خال  من  وتطبيقها 
التنويه  ويجدر  العماء.  احتياجات  يلبي  مبتكر  حل  اإىل 
اإىل اأّن فريق فيوليا كان لطيفاً ومتعاوناً جداً، وقد قّدم لنا 

ن�ضائح قّيمة يف كّل خطوة من عملنا."
وقد �ضهدت مدر�ضة فيوليا ال�ضيفية التزام كامل جمموعة 

امل�ضتويات.  اأعلى  اإىل  ال�ضباب  وتثقيف جيل  بتدريب  فيوليا 
ال��رئ��ي�����ض��ة التنفيذية  ب��راك��ل��ي��ان��وف،  اإ���ض��ت��ي��ل  وق����ام ك���ّل م��ن 
التنفيذي للمجموعة،  الرئي�ض  واأنطوان فريرو،  للعمليات، 
للم�ضاركني  واأت��ي��ح  ال��ط��اب.  اإىل  �ضخ�ضياً  ر�ضائل  بتوجيه 
فر�ضة اللقاء والتحّدث مع امل�ضتك�ضف ال�ضوي�ضري واجلنوب 
فيها  تناول  كلمة ملهمة  األقى  ال��ذي  ه��ورن،  مايك  اإفريقي 

م�ضاألة التغّر املناخي.

ال�ضركات  اأوىل  تعترب  فيوليا  �ضركة  اأّن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
يف قطاع اخلدمات البيئية التي اأطلقت مدر�ضتها ال�ضيفية 
بني  اجلمع  املدر�ضة  اأه��داف  اأب��رز  ومن   .2010 يف العام  
معهم  يحملون  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  موهوبني  �ضباب 
ثقافاتهم املتنّوعة، وتعزيز وعي امل�ضاركني بالق�ضايا البيئية، 
ياأتي  التي  واجلامعات  فيوليا  بني  العاقات  وتوثيق  وبناء 

منها الطاب.

فيوليا ت�ضت�ضيف طالبا من ال�ضرق الأو�ضط ملناق�ضة التحديات البيئية �ضمن مدر�ضة فيوليا ال�ضيفية
دبي، جامعة امللك �ضعود يف الريا�ض، والكلية التقنية باإبراء يف �ضلطنة عمان يف  للتكنولوجيا  روت�ض�ضرت  معهد  من  طالب  الربنامج  يف  • �ضارك 
البيئية من خالل ا�ضتعمال التقنيات ملعاجلة خمتلف امل�ضاكل بدعم من خرباء فيوليا التحديات  ملواجهة  الت�ضدي  اإىل  الطالب  الربنامج  • دعا 
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يعرف الكولجني باأنه ليفي الرتكيب، ما مينح الب�شرة متانة 
ومرونة. لكن اأج�شامنا تنتج كمية اأقل من هذا الربوتني مع 
تقدمنا يف العمر، ما يوؤدي اإىل ظهور التجاعيد وترهل اجللد.

الب�شرة  على  للحفاظ  الكولجني  مكمالت  الكثريون  ويعتمد 
الهيكلية  الأن�شجة  يف  الرئي�شي  الربوتني  هذا  لكن  ناعمة، 
على  احلفاظ  يف  فقط  ي�شاعدك  لن  اأج�شامنا،  يف  وال�شامة 
ب�شرة م�شدودة، بل اإن لديه فوائد �شحية اأخرى اأقل �شهرة، 

وفيما يلي بع�شها:

متينة: ب�شرة  على  يحافظ   .1
وجدت بع�ض الدرا�ضات اأدلة ت�ضر اإىل اأن تناول 
م��ك��م��ات ال���ك���ولج���ني ق���د ي�����ض��اع��د ال��ب�����ض��رة يف 

الظهور مبظهر اأ�ضغر �ضنا.
وعاوة على ذلك، قد حتتوي مكمات الكولجني 
بتح�ضني  معروفة  اأخ��رى  م�ضافة  مكونات  على 

الب�ضرة مثل حم�ض الهيالورونيك والفيتامينات 
اإذا كان  واملعادن. لذلك، من ال�ضعب حتديد ما 
اأو  اإيجابية  ت��اأث��رات  ي�ضبب  م��ا  ه��و  ال��ك��ولج��ني 

املكونات امل�ضافة اإليه.

املفا�شل: يح�شن   .2

حتلل  اأن  اإىل  ال�����درا������ض�����ات  م����ن  ع������دد  ي�������ض���ر 
الكولجني،  مكمات  من  ن��وع  وه��و  الكولجني، 
وب��ال��ت��ايل يح�ضن  ال��غ�����ض��روف  ي��ق��وي  اأن  مي��ك��ن 

اأعرا�ض ه�ضا�ضة العظام.
اأجريت  وعلى وجه اخل�ضو�ض، وجدت مراجعة 
عام 2019 اأن مكمات الكولجني قللت ب�ضكل 
ك��ب��ر م��ن ال�����ض��اب��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ال��ة، لكنها 
مل تخفف الأمل. وم��ع ذل��ك، مل حت��دد الأبحاث 
تاأثرات  فيها  ت�ضتمر  اأن  ميكن  التي  امل��دة  بعد 
ال���ك���ولج���ني ع��ل��ى امل��ف��ا���ض��ل، وم����ا ه���ي اجلرعة 

الأكرث فعالية.

 3. مينع فقدان العظام:
العظام  ب��ن��ي��ة  يف  م��ه��م��ا  دورا  ال��ك��ولج��ني  ي��ل��ع��ب 
وكثافتها، ولكن مع التقدم يف العمر تتوقف هذه 
العظام عن التجدد، ما يزيد من خطر الإ�ضابة 
العظام  ي�ضعف  م��ر���ض  وه��و  ال��ع��ظ��ام،  به�ضا�ضة 

وي�ضبب ك�ضرها ب�ضهولة اأكرب.
به�ضا�ضة  الإ�ضابة  خلطر  املعر�ضني  الأ�ضخا�ض، 
ال���ع���ظ���ام، ه���م م���ن ال��ن�����ض��اء يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 
انقطاع الطمث، والأ�ضخا�ض من اأ�ضل اأبي�ض اأو 
اآ�ضيوي، واأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه 

احلالة.

الع�شالت: كتلة  يبني   .4
الهزيلة.  الع�ضات  من��و  ال��ك��ولج��ني  ي��ع��زز  ق��د 
ففي درا�ضة �ضغرة اأجريت عام 2019 ، تناول 

15غ من  الأ�ضحاء  ال�ضباب 
ب���ب���ت���ي���دات ال���ك���ولج���ني 

دق��ي��ق��ة من   60 ع��ق��ب 
قوية  ت���دري���ب  ج��ل�����ض��ة 
 12 ي����وم����ي����ا. وب����ع����د 
ك����ان لدى  اأ����ض���ب���وع���ا، 
اأولئك الذين تناولوا 
الكولجني  مكمات 
اأك���رب يف كتلة  زي����ادة 
اخلالية  ال��ع�����ض��ات 
مقارنة  الدهون  من 
مب��������ن مي������ار�������ض������ون 

الريا�ضة فقط.
اأنه  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 

بني  جت���م���ع  اأن  ي���ج���ب 
ال��ك��ولج��ني وبع�ض  م��ك��م��ات 

اأ���ض��ك��ال ت��دري��ب��ات ال���ق���وة ل��ب��ن��اء كتلة 
الع�ضات.

الأظافر: يقوي   .5
املوجود  الربوتني  نف�ض  من  م�ضنوعة  اأظافرنا 
من  لي�ض  لذلك  ب�ضرتنا،  من  العليا  الطبقة  يف 

املفاجئ اأن الكولجني قد يفيدها اأي�ضا.
ويف ال��واق��ع، وج��دت درا���ض��ة �ضغرة اأج��ري��ت عام 
2017 ، اأن امل�ضاركني الذين تناولوا 2.5غ من 
ببتيدات الكولجني ملدة 24 اأ�ضبوعا تليها فرتة 
ب�ضكل  اأظافرهم تنمو  راأوا  اأ�ضابيع،   4 راحة ملدة 

اأ�ضرع 
بن�ضبة 

%42 يف  %12 وكان لديهم انخفا�ض بن�ضبة 
تكرار تك�ضر الأظافر مقارنة ببداية الدرا�ضة. 

القلب: �شحة  يدعم   .6
اأن  ميكن  ال��ك��ولج��ني  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ات  ت�ضر 
التي  والكولي�ضرتول  الدهون  تراكم  من  يبطئ 
القلب.  اأم��را���ض  اإىل  وت���وؤدي  ال�ضرايني  ت�ضلب 

ووجدت درا�ضة �ضغرة اأجريت عام 2017 على 
القلب  اأمرا�ض  من  يعانون  اليابان  يف  اأ�ضخا�ض 
الكولجني ثاثي  تناول  اأن  الدموية،  والأوعية 
ن���وع م��ن م��ك��م��ات الكولجني،  ال��ب��ب��ت��ي��د، وه���و 
"اجليد"،  الكولي�ضرتول  م�ضتويات  م��ن  ي��زي��د 
ت�ضلب  ويرتبط  ال�ضرايني.  ت�ضلب  م��ن  ويقلل 
�ضغط  بارتفاع  الإ�ضابة  خطر  بزيادة  ال�ضرايني 
الدم واأمرا�ض الكلى املزمنة وال�ضكتة الدماغية.

اأج�شامنا تنتج كمية اقل مع تقدمنا يف العمر

الكولجني ملكمالت  علميا  مثبتة  �ضحية  فوائد   6

ُن�������ض���رت يف جملة  ال����ت����ي  ال����درا�����ض����ة  وت���ت���ح���دى 
 Science Translational
ال�ضيام  ب��اأن  ال�ضائد  العتقاد   Medicine
املتقطع يوفر نتائج اأف�ضل من الأنظمة الغذائية 
لل�ضعرات احلرارية  يف فقدان  املقيدة  التقليدية 

الوزن، بناء على جتربة ا�ضتمرت ثاثة اأ�ضابيع.
اأجراها فريق من علماء  التي  الدرا�ضة،  وق�ضمت 

والتمرين  التغذية  م��رك��ز  يف  الأع�����ض��اء  وظ��ائ��ف 
 CNEM(،( باث  بجامعة  الغذائي  والتمثيل 
36 من البالغني الأ�ضحاء اإىل ثاث جمموعات. 
اأياما  امل�ضاركون  فيها  �ضام  الأوىل  املجموعة  يف 
متعاقبة، اأي يوم �ضيام يليه يوم من الأكل بن�ضبة 
املجموعة  وخف�ضت  امل��ع��ت��اد.  م��ن  اأك���رث   50%
الثانية ال�ضعرات احلرارية يف جميع الوجبات كل 

ف�ضام  الثالثة  املجموعة  اأما   .25% بن�ضبة  يوم 
لكنهم  الأوىل،  املجموعة  مثل  امل�����ض��ارك��ون  فيها 
اأتبعوا يوم �ضيامهم بيوم يتناولون فيه اأكرث من 

املعتاد بن�ضبة 100%.
ال��ث��ال��ث��ة، مل  وامل��ج��م��وع��ة  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
الطاقة  ت��وف��ر  م��غ��ذي��ات  اأي  امل�����ض��ارك��ون  ي�ضتهلك 
ال�����ض��ي��ام وي��ك�����ض��رون �ضيامهم يف  ف���رتات  خ���ال 

ال�ضاعة 3 م�ضاء ب�ضكل يومي.
اأ���ض��اب��ي��ع، ف��ق��دت املجموعة  وع��ل��ى م����دار ث��اث��ة 
ك���غ، وك�ضفت   1.9 ع��ن  ي��زي��د قليا  م��ا  ال��ث��ان��ي��ة 
يرجع  ه��ذا  ال���وزن  ف��ق��دان  اأن  اجل�ضم  فحو�ضات 
الدهون  حمتوى  انخفا�ض  اإىل  تقريبا  بالكامل 

يف اجل�ضم.
وقال الباحثون اإنه على النقي�ض من ذلك، فقدت 
اجل�ضم  وزن  م��ن  ال��ق��در  نف�ض  الأوىل  املجموعة 
تقريبا )1.6 كغ( ولكنها �ضهدت اأي�ضا انخفا�ضا 
يف كتلة الع�ضات، وكان فقدان الوزن للمجموعة 

الثالثة �ضئيا.
اليوم  "�ضيام  اأن  اأثبتت  النتائج  اإن  الفريق  وقال 
اأق��ل فعالية" من تقييد  اأو  اأك��رث  البديل مل يكن 

ال�ضعرات احلرارية يف تقليل كتلة اجل�ضم.

مركز  وم��دي��ر  الأ���ض��ت��اذ  بيت�ض،  جيم�ض  واأو���ض��ح 
بجامعة  الغذائي  والتمثيل  والتمرين  التغذية 
"يعتقد  �ضحفي:  ب��ي��ان  يف   ،)CNEM( ب���اث 
القائمة  الغذائية  الأنظمة  اأن  النا�ض  الكثر من 
على ال�ضيام فعالة ب�ضكل خا�ض يف اإنقا�ض الوزن 
اأو اأن هذه احلميات لها فوائد �ضحية ا�ضتقابية 

م��ع��ي��ن��ة ح��ت��ى ل���و مل ت��ف��ق��د ال������وزن. لكن 
املتقطع  ال�ضيام 

حا  ل����ي���������ض 
������ض�����ح�����ري�����ا، 
وت�ضر نتائج 
جتربتنا اإىل 
اأنه ل يوجد 
مميز  ����ض���يء 
ال�ضيام  يف 
عند مقارنته 
ب����الأن����ظ����م����ة 

ال������غ������ذائ������ي������ة 
ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة 

يتبعها  ق��د  ال��ت��ي 
النا�ض".

درا�ضة جديدة تدح�ض اعتقادا �ضائدا حول 
عالقة ال�ضيام املتقطع بفقدان الوزن!

على الرغم من اأن ال�شيام املتقطع هو الطريقة املف�شلة لدى العديد من اأخ�شائيي احلميات، اإل اأنه قد ل يكون الطريقة الأكرث 
فعالية لفقدان الوزن، وفقا لدرا�شة حديثة.
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العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن منفذ �ضده ب�لن�ضر 

حمكمة ال�ض�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�ضقور الذهبية لالإن�ض�ءات   
جت�ري   SHCEXCICOMS2021 اإخط�ر دفع يف الق�ضية رقم 0001843/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�ضقور الذهبية لاإن�ضاءات 
العنوان : ال�ضارقة - �ضارع الكورني�ض بناية ال�ضام�ضي مكتب 510 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ نور املدينة لإ�ضاح اللت واملكائن اخلفيفة وميثلها �ضاح ح�ضن فاخوري  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 85478  
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
الق��ضي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ض�رقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن منفذ �ضده ب�لن�ضر 

حمكمة ال�ض�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الت�ج االحمر ملق�والت النج�رة امل�ضلحة واال�ضب�غ   
)جزئي(   عم�يل   SHCEXCILABMIN2021 اإخط�ر دفع يف الق�ضية رقم 0002709/ 

اإىل املحكوم عليه :  التاج الحمر ملقاولت النجارة امل�ضلحة وال�ضباغ 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد ادري�ض خمرت احمد - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 10300 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
الق��ضي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ض�رقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ض�رقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحت�دية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004996 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي دروي�ض حممد 
جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة - يوجد طلب حتري - 0566066647  

الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )1800( درهم 
الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 

ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/8   
مكتب اخلدم�ت الق�ض�ئية      
ع�ئ�ضة عبداهلل اآل علي 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن - املحكمة االإبتدائية املدنية االحت�دية
)جزئي(   جت�ري   AJCFICIPOR2021 /0002508 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد اأجمد خان  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان م�ضرف التجارية �ضارع خليفة بن زايد رقم 47 فندق 

كراون بال�ض هاتف 0564125959
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/8/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�ضفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  ع�ضرة 

عليه.   ماحظة : اعان باللغتني العربية والجنليزية 
حرر بتاريخ  2021/8/5 م   

مدير اخلدم�ت الق�ض�ئية      
خلود �ض�مل ال�ضويدي 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/  تقدم ايل 
، وطلب  الإم�����ارات   : ، اجلن�ضية  احل��و���ض��ن��ي  اإ���ض��م��اع��ي��ل  ع��ب��داهلل ح�ضن  ع��ب��دال��رح��ي��م 
التجاري  ال�ضم  100% يف  البالغة  )تنازل( يف ح�ضته  يت�ضمن  على حمرر  الت�ضديق 
بيت احلياة ملقاولت البناء ، ن�ضاط الرخ�ضة مقاولت بناء فئة خام�ضة واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 788472 ال�ضادر بتاريخ 
2021/6/23 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ جاي�ضون �ضتيبهني 
مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الهند   : اجلن�ضية   ، �ضتيبهني 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العان.
مكتب الك�تب العدل خورفك�ن
د. ع�ئ�ضة حممد علي

  ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل
  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن مدعي عليه ب�لن�ضر   
يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0004844 عم�يل )جزئي(    

اإىل املدعى عليه : حناين ملقاولت التك�ضية و الر�ضيات
نعلمكم باأن املدعي/ حممد جيويل مياة حممد عاى مياة - بنجادي�ضي/ اجلن�ضية

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه  للمطالبة
اآلف  )ت�ضعة  دره���م   9433 مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املحكمة  حكمت 
واأربعمائة وثاثة وثاثون درهم( واأن توؤدي له تذكرة عودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل 
يكن قد التحق بخدمة رب عمل اآخر والزمتها املنا�ضب من امل�ضروفات واأعفت املدعى من ن�ضيبه 

فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات
حرر بتاريخ : 2021/04/15 

حرر بوا�ضطة املوظف / مركز �ضعادة املتعاملني
الق��ضي /حميد الدين �ضليم�ن خمي�س 
حمكمة ال�ض�رقة
املحكمة االإبتدائية املدنية   

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن مدعي عليه ب�لن�ضر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0004756 عم�يل )جزئي(
اإىل املدعى عليه : حناين ملقاولت التك�ضية والر�ضيات

نعلمكم باأن املدعي اكرم ح�ضني حممد اقامت علي بنجادي�ضي/ اجلن�ضية.
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة .0.0

دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  املدنيه  البتدائية  املحكمة   ، ال�ضارقه  حمكمة  اأم��ام  احل�ضور  عليكم  يجب  لذا 
اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات  اأو  وم�ضتندات، ويف حالة  عدم ح�ضوركم 

القانونية يف غيابكم.
احلكم - فلهذه الأ�ضباب حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 6960 درهم) فقط 
�ضتة اآلف وت�ضعمائة و�ضتون درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
التحق بخدمة �ضاحب عمل اآخر والزمتها املنا�ضب من امل�ضروفات واأعفت املدعي من ن�ضيبه فيها ورف�ضت 

ما عدا ذلك من طلبات
حرر بتاريخ 2021/08/05  / حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
الق��ضي / ه�ض�م احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ض�رقة
املحكمة االإبتدائية املدنية  

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن مدعي عليه ب�لن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0000409 مدين )جزئي(    
اإىل املدعى عليهم : 2- عثمان حممد ابراهيم يحيى اجل�ضمي المارات العربية املتحدة/ اجلن�ضية.

3- ح�ضني حاج على يحيى المارات العربية املتحدة/ اجلن�ضية، 1- ال�ضيد ها�ضم حممد يحيى ال�ضاري بحريني/ اجلن�ضية، 
نعلمكم باأن املدعي حم�ضن حممد مهدى �ضادق المارات العربية املتحدة/ اجلن�ضية،

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه :
احلكم - حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :-

اأول : بالزام املدعى عليه الول باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )500.000درهم( خم�ضمائة الف درهم والفائدة بواقع 
وحتى متام ال�ضداد وعلى اأن ل جتاوز اأ�ضل املبلغ املق�ضى به   15/07/2018 ال�ضتحقاق  تاريخ  5% من 

كافة  عن  �ضاما  تعوي�ضا  درهم  األف  ع�ضرة  درهم(  ثانياً : اإلزام املدعى عليه الأول باأن يوؤدي للمدعى مبلغ )10.000 
الأ�ضرار التي حلقت باملدعي. ثالثا : اإلزام املدعى عليه الول باملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف و )500 درهم( مقابل اأتعاب 
املحاماة. حكما قابا لا�ضتثناف خال 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على 

احلكم امل�ضار اإليه و�ضتتخذ بحقكم الإجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم.
حرر بتاريخ 2021/8/4 - حرر بوا�ضطة املوظف 

الق��ضي / حممد عو�س حممد احلمريي 
حمكمة ال�ض�رقة
املحكمة االإبتدائية املدنية  

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن مدعي عليه ب�لن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003731 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : الربج ال�ضامخ العقارات و ميثلها ال�ضيد / على نوح خمي�ض نوح املهري

نعلمكم باأن املدعي احمد رفعت عبداخلالق ا�ضماعيل م�ضري/ اجلن�ضية،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة و�ضدر بحقكم احلكم التي

احلكم انه بتاريخ : 2021/05/02
بعد الطاع على الوراق - نامر باإلزام املدعي عليها باأن توؤدي اإىل املدعي مبلغ مائة األف درهم 

والزمتها بامل�ضروفات والر�ضوم
حرر بتاريخ : 2021/08/01

حرر بوا�ضطة املوظف
الق��ضي /د. حممد �ضليم�ن حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�ض�رقة
املحكمة االإبتدائية املدنية  

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�ضر 

�ض�درة من حمكمة ال�ض�رقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عم�يل   SHCFICILABMIN2021 /0004175 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �ضركة الندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م
العنوان : 9295862 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/15 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاه

ل�ضالح / حممد روجيل مياه عبداحلق ، بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ ثاثة 

ع�ضر الفا و خم�ضمائة درهم )13500 درهم( و الر�ضوم وامل�ضروفات
الق��ضي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�ض�رقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�ضر 

�ض�درة من حمكمة عجم�ن  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جت�ري   AJCFICIPOR2020 /0001030 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه عبيد را�ضد عبيد �ضطاف املطرو�ضى
الدعوى  املحكمة يف  2020/09/21 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 

املذكورة بالرقم اأعاه ل�ضالح بنك دبي الإ�ضامي ، بالتايل:
611997.60 درهم  اأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ  حكمت املحكمة : باإلزام املدعى عليه 
واألزمته   ، فل�ضا(  و�ضتون  دره��م��ا  وت�ضعون  و�ضبعة  وت�ضعمائة  األ��ف��ا  ع�ضر  واأح���د  )�ضتمائة 
املدة  خال  لا�ضتئناف  قابا  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  دره��م  األ��ف  ومبلغ  بامل�ضاريف 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
الق��ضي / اأحمد حممد ابراهيم ال�ضقليني 
حمكمة عجم�ن    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�ضر 

�ض�درة من حمكمة عجم�ن  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جت�ري   AJCFICIPOR2020 /0002235 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليهم 1- �ضعاد عبداهلل حممد �ضعيد املرزوقي ، 2- �ضركة املناهل ملقاولت الأملنيوم والزجاج 
فردية( )موؤ�ض�ضة  واللحام  للحدادة  املناهل  م�ضغل   -3

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/10/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه 
ل�ضالح �ضركة بو�ضكو للتجارة ذ.م.م ، بالتايل: قررت املحكمة :- اأول :- اإلزام املدعى عليها الثانية ب�ضفتها مالكة املدعي 
اأن توؤديا للمدعية  اأن يوؤديا للمدعية  عليها الأوىل واخل�ضم املدخل/ �ضركة املناهل ملقاولت الأملنيوم والزجاج بالت�ضامن 
متام  وحتى   16/5/2016 يف  احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   41664.71 مبلغ 
ال�ضداد.  ثانيا :- اإلزام اخل�ضم املدخل / �ضركة املناهل ملقاولت الأملنيوم والزجاج اأن توؤدي للمدعية مبلغ 3774.36 درهم 

ال�ضداد. متام  وحتى  والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 16/5/2016 
اإلزام املدعى عليها الثانية ب�ضفتها مالكة املدعي عليها الأوىل واخل�ضم املدخل/ �ضركة املناهل ملقاولت الأملنيوم  ثالثا :- 

والزجاج بالت�ضامن الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة، ورف�ضت ما عدا ذلك من الطلبات.
حكما ً قابا ً لا�ضتئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

الق��ضي / اأحمد حممد ابراهيم ال�ضقليني 
حمكمة عجم�ن    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن مدعي عليه ب�لن�ضر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0001031 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليه : داتيك�ض انرجي منطقة حرة دبي ديتيك�ض انرجى �ض م ح 

عجمان مادهافانكوتى بالكري�ضنان - مينون هندي/ اجلن�ضية،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه ل�ضالح املدعي 
-داتيك�ض  / قررت املحكمه : ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �ضدهما : 1 -ديتيك�ض انرجى �ض.م.ح عجمان. 2 

انرجي منطقة حرة دبي. 2 -مادهافانكوتى بالكري�ضنان مينون
84.294.95 درهما )اأربعة  ���ض.ذ.م.م( : مبلغا وقدره  باأن يوؤديا للطرف الطالب )جي بي جلوبال ماج 
وثمانون األفا ومائتان واأربعة وت�ضعون درهما وخم�ضة وت�ضعون فل�ضا(، والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة املوافق 2021/3/18 وحتى متام ال�ضداد، مع الإلزام بامل�ضروفات ومبلغ األف درهما مقابل 
اأتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابا لا�ضتئناف خال 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل ل�ضتامك هذا التبليغ.
الق��ضي / وجدي بن ال�ض�ذيل بن اأحمد  
حمكمة عجم�ن    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
  اعالن ب�لن�ضر

املرجع : 209
البيع  يف  ترغب  باك�ضتان   - اجلن�ضية  ام��ني،  حممد  ام��ني  �ضان�ضته   : ال�ضيدة  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغه 50% وذلك اىل ال�ضيدة : رانية �ضيف الدين التكريل، اجلن�ضية - كندا 
يف الرخ�ضة )�ضالون ان�ضتي للتجميل( والتي تاأ�ض�ضت باأم�ارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )514215( 
ال�ضابق  الن�ضاط  ك��ان  ان  حيث  ن�ضاط  ا�ضافة  اخ��رى:  تعديات  القت�ضادية،  التنميه  دائ��رة  من  ال�ضادرة 
الغر  والك�ض�ضورات  احللي  لل�ضيدات،بيع  مغربي  وحمام  حنا  �ضالون  �ضيدات،  ن�ضائي،كوافر  )�ضالون 
بيع  لل�ضيدات،  مغربي  وحمام  حنا  �ضالون  �ضيدات،  ،كوافر  ن�ضائي  )�ضالون  لي�ضبح  بالتجزئه(   - ثمينة 
احللي والك�ض�ضورات الغر ثمينة بالتجزئه، بيع ال�ضابون وم�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر - بالتجزئه ، بيع 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم  م�ضتح�ضرات التجميل بالتجزئة(. وعمابن�ض 
2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق   )4( ل�ضنة 
ذل��ك عليه  اي اعرتا�ض حيال  لديه  الع��ان فمن  ه��ذا  تاريخ  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  الج��راء  على 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الك�تب العدل   
مركز ال�ضقر خلدم�ت رج�ل االأعم�ل

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

  اعالن ب�لن�ضر
املرجع : 210

اجلن�ضية  الكتبي،  هويدن  بن  على  مع�ضد  حممد   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد : 
احمد عبيد را�ضددملوك الكتبي واجلن�ضية المارات ، يف الرخ�ضة امل�ضماه )الوداع لعمال 
اخلراطه( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )214616( ال�ضادرة من 

دائرة التنميه القت�ضادية. تعديات اآخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
الت�ضديق   للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العان  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الك�تب العدل   

مركز ال�ضقر خلدم�ت رج�ل االأعم�ل

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

انذار عديل ب�لن�ضر
)2021/6575(  

م�ضرف المارات الإ�ضامي )�ضركة م�ضاهمة عامة(
�ضد

املنذر اإليهما / 1- جافيد علي ليت رو�ضان علي.
راجناين جواد جواد علي  -2

املو�ض وع / تكليف بالوفاء ب�ضداد مبلغ وقدره )585،182.33 درهم فقط خم�ضمائة وخم�ضة وثمانون األفاً ومائة 
واثنان وثمانون درهماً وثاثة وثاثون فل�ضاً( )املديونية( حتي تاريخ 2021/3/31  بالإ�ضافة اإىل الغرامة التاأخرية 

بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام
وق�دره  مبل�غ  و���ض��������داد  ب�ذمتكم  امل��رت���ض�����دة  ب��امل��دي��ون��ي�����ة  ال��وف�����اء  ب�����ض�����رورة  ويكلفك�م  يخط�ركم  يخط�ركم  امل��ن��������ذر  ف�����اإن 
)585،182.33 دره�م ف�ق�ط خم�ض�مائة وخم�ض�ة وثم�انون األف�ا وم�ائ�ة واثن�ان وثم�ان�ون درهم�اً وثاث�ة وثاث�ون فل�ض�ا(، 
ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ض�ة   )5( م�ده  خ�ال   ،%9 بواق�ع  التاأخري�ة  الغرام�ة  اإل�ى  بالإ�ض�افة   2021/3/31 ت�اريخ  حت�ى 
ه�ذا الإن�ذار، ه�ذا وف�ي ح�ال ف�ض�لك�م ف�ي �ض�داد ك�ام�ل املديوني�ة خ�ال امل�دة امل�ذكورة اأع�اه ، �ض�يبادر املن�ذر اإل�ى رف�ع الأم�ر 
للمحكم�ة املخت�ض�ة واتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة �ض�دكم ل�ضت�ض�دار اأم�ر اأداء، وفق�ا للم�ادتني )63،62( م�ن الائح�ة 
اأعاه  ذكر  ما  اإىل  بالإ�ضافة  املطالب�ة  م�ع  املن�ذر،  ك�اف�ة حق�وق  ع�ل�ى  وذل�ك حفاظ�اً  املدني�ة،  الإج�راءات  لق�انون  التنفيذي�ة 

بتحميلكم كافة الأتعاب ور�ضوم التقا�ضي.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن ب�لن�ضر

رقم )6355/2021(
املن�ذرة : الت�زان للمحام�اة وال�ضت�ض�ارات القانوني�ة

وميثله�ا ال�دكتور/ع�ادل عب�د اهلل خم�ي�ض املعمري
املنذر اإليهم : 1( �ضيك�ضي جوجن - اجلن�ضية ال�ضني.

�ض�اهر �ضغر بانكافيتيل م�ديرها/  وميثله�ا  والقم�ض�ة  املن�ض�وجات  لتج�ارة  الكرام�ة  بري�ق  �ض�رك�ة   )2
�ض.ذ.م.م - وميثله�ا م�ديرها/ تري�ض�ن�ي ن�روي ارن�ايز رو�ضيو�ض. للتج�ارة  اك�ض�يليان  �ض�ركة   )3

نخطركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة التي:
ب�ض�رعة �ض�داد مبل�غ وق�دره 650،000 دره�م )�ضتمائة وخم�ض�ون األ�ف دره�م( املرت�ض�د ف�ي ذم�تكم وم�ضتحق 
ل�ضالح املن�ذرة، وذل�ك خ�ال خم�ض�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�ض�ر ه�ذا الإنذار، وال �ضوف ت�ض�طر املن�ذرة اإل�ى اتخ�اذ 
ذك�ره  �ض�بق  مب�ا  لل�زامكم  م�واجهتكم  ف�ي  اداء  ام�ر  ا�ضت�ض�دار  ومنه�ا  الازم�ة  القانوني�ة  الج�راءات  ك�اف�ة 
الأخرى  القانونية  احل��ق��وق  كاف�ة  حف�ظ  م��ع  املق�ررة  وامل�ضاريف  الر�ض�وم  كافة  حتم�يلكم  اإىل  بال�ضافة 

للطالب. ولأجل العلم
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
انذار عديل ب�لن�ضر
رقم )2021/6615(

املنذر : ال�ضخرة البي�ضاء لتجارة الرخام. ذ.م.م.
�ضد / املنذر اليها : رويال بر�ضتيج للرخام

)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان( 
�ضيغة الإعان بالن�ضر

حيث اأنه بتاريخ2021/2/17 مت حترير الإنذار العديل للمنذر اإليه برقم حمرر( 
)2021/1/37081 لإخطارها ب�ضداد مبلغ وقدره )148،373( درهم ، وجاءت 
اإفادة اإعان الإنذار باأن مل ي�ضتدل على العنوان ،حيث مت تقدمي طلب اإعانها ثاث 
اإليه من  اأن��ه قد مت التحري عن عنوان املنذر  م��رات وكل مرة يتعذر الع��ان وحيث 

وزارة القت�ضاد وقد تبني ان العنوان غر وا�ضح.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
انذار عديل ب�لن�ضر
رقم )2021/6603(

املن�ذره : النجمه العجيبه للتجاره
املنذر اليها : جمموعة عبداهلل بن جمرن لا�ضتثمار �ض ذ م م - �ضركة ذات م�ضوؤلية 

حمدوده - ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
املو�ضوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 2٥٥0000 درهم

وعليه فاننا ننذركم ونكلفكم ب�ضرعه الوفاء للمنذره مببلغ 2٥٥0000 درهم )اثنني 
مليون وخم�ضمائة وخم�ضني الف درهم( - املرت�ضد يف ذمتكم ل�ضالح املنذره، وذلك 
الجراءات  باتخاذ  �ضنقوم  فاننا  امتناعكم  ح��ال  ويف   ، تاريخه  من  اي��ام   5 خ��ال 
القانونية قبلكم واللجوء اىل الق�ضاء للمطالبة بالزامكم ب�ضداد ذلك املبلغ ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذره الخرى.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
انذار عديل ب�لن�ضر
رقم )2021/6595(

املنذر: بنك ابوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �ضابقا (
عنوانه :- امارة دبي ، �ضارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنابه رقم 1 بنايه بنك ابو ظبي التجاري - الطابق 

contactus@lawfirmint.net -  042959506 الثاين - هاتف رقم
املنذر اليه : جعفر عبداهلل حممد غلوم عبداهلل - اماراتي اجلن�ضية

املو�شوع اإعالن بالن�شر اإنذار عديل
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضداد مبلغ )2.411.106.15( درهم وذلك خال مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من 
تاريخ ا�ضتامه الإنذار ، واإل �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا 
فيها اإقامة الدعوى الق�ضائية وا�ضت�ضدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�ضافة اإيل الفوائد القانونية مع 

حتميله بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة. 
بالوكاله املحامي

عبد اهلل حمد عمران ال�ضام�ضي 
وينوب عنة / طه هديوه راغب العا�ضي 

مبوجب الوكالة رقم 191564/1/2020

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
حمكمة ال�ض�رقة االحت�دية االبتدائية

اعالن حكم ب�لن�ضر
�ض�در من حمكمة ال�ض�رقة االإحت�دية االإبتدائية 

)جزئي( عم�يل   2020/3403
املرفوعة من املدعي / جهانغرعامل عبداللطيف. 

�ضد املدعى عليها / اوال خان ملقاولت التك�ضية والر�ضيات وال�ضباغ.
نعلمك باأنه قد �ضدر بحقك يف الدعوى امل�ضار اإليها القرار املبني اأدناه.

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعي 
املغادرة  اأو  الإل��غ��اء  عند  موطنه  اإيل  ع��ودة  وت��ذك��رة  )5700درهما(  مبلغ 
ورف�ض  الر�ضوم  باقي  من  املدعي  واإع��ف��اء  املنا�ضبة  وامل�ضروفات  والر�ضوم 

الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات
مكتب اإدارة الدعوى 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
يف  الدعوى 2021/2693 جت�ري جزئي   

�ضد / املدعي عليها : مغ�ضلة كاربيت برو  
املقامة من / اوتوبان لتاأجر ال�ضيارات )�ض ذ م م(   

مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدعوى رقم 
2021/2693 جتاري جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبرا ح�ضابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام قانون الثبات ل�ضنة 1992م بخ�ضو�ض 
عن  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  حل�ضور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلربة  اعمال 
يف   2021/8/16 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  طريق 
متام ال�ضاعة 12:00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لاجتماع. 
اخلبري احل�ض�بي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

اعــــالن ب�لن�ضـــر

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن منفذ �ضده ب�لن�ضر 

حمكمة ال�ض�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
جت�ري   SHCEXCICOMS2020 اإخط�ر دفع يف الق�ضية رقم 0000164/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - ميدل اي�ضت بورتاكابني - م م ح  2 - احمد علي ح�ضني البواب 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة كنوف اأك�ضيد ان�ضولي�ضن - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 40217 درهم ، بالإ�ضافة 

اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2018/9/24 حتى متام ال�ضداد.  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
الق��ضي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ض�رقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
  اعالن ب�لن�ضر

املرجع : 842
ف�ي  ، ترغب  �ضليماين بريطانية اجلن�ضية  ملي�اء  ال�ض�يدة/  ب�اأن  ليكن معلوم�ا للجمي�ع 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( لل�ض�يدة/ فل�ه دي�اح بريطاني�ة 
م�ن  وال�ض�ادرة  لل�ضيدات  امل�ض�اهر  /�ض�الون  امل�ض�ماة  التجاري�ة  الرخ�ض�ة  يف  اجلن�ضية 
�ضاحب  تنازل   -  )515857( برقم  ال�ضارقة  حكومة   - الإقت�ضادية  التنمية  دائرة 
الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  لآخر.   الرخ�ضة 
رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الك�تب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل  

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت   
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العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
  اعالن ب�لن�ضر

املرجع : 841
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ عثمان ناجي عبداملجيد ال�ضهاوي - م�ضري اجلن�ضية يرغب بالتنازل 
وبيع كامل ح�ضته البالغة 100% ح�ضة اإىل ال�ضيد/ حممد عزو حمبوب احل�اره - �ضوري اجلن�ضية يف 
الرخ�ضة ال�ضادرة م�ن دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة )البا�ضا لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة - فرع 1( 
مبوجب الرخ�ضة رقم )759412(. تعديات اخرى : حيث ت�م تن�ازل مالك الرخ�ضة لخر وان�ضحاب 
وتغير  الرئي�ضي  ايل  الفرع  من  الرخ�ضة  وحتويل  عليها  جديد  خدمات  وكيل  ودخ�ول  خدمات  وكيل 
ال�ضم التجاري من : البا�ضا لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة - فرع 1 ايل : الفر�ض الذهبي لتجارة ال�ضيارات 
امل�ضتعملة.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الك�تب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل  

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت   
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

  اعالن ب�لن�ضر
املرجع : 838

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد / �ضانديب ديفا�ضامبارامبيل �ضيفارامان - اجلن�ضية الهند 
)�ضالون  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف   100% البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
المنية اجلميلة للتجميل( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة جتارية 

رقم )770605( وذلك اإىل ال�ضيد / ناديه ر�ضيد ر�ضيد احمد � اجلن�ضية باك�ضتان.
تعديات اخرى :- ليوجد

2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الك�تب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل  

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت   
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

  اعالن ب�لن�ضر
املرجع : 840

ب�اأن ال�ض�يد : م�روان يعق�وب يو�ض�ف قا�ض�م البلو�ض�ى - اجلن�ضية:  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%100(  ك�ام�ل ح�ض�ته  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الإم�ارات، 
ال�ض�يد: ا�ض�ماعيل عب�دالرحمن حمم�د �ض�ريف اآل عل�ي - اجلن�ضية: الإم�ارات، ف�ي الرخ�ض�ة 
ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )787112(  ب�اأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  امل�ض�ماه )الع�ود لل�ضياحة( 

ال�ض�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ض�ادية بال�ضارقة.
تعديات اخرى:

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الك�تب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل  

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت   
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

  اعالن ب�لن�ضر
املرجع : 839

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ض�يد : م�ض�عود حمم�د ف�اروق - اجلن�ض�ية: بنغادي�ض، يرغ�ب 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )50%( وذل�ك اإل�ى ال�ض�يد : حمم�د و�ض��م 
ل�ضيانة  حمم�د  )م�ض�عود  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  بنغادي�ض،  اجلن�ضية:   - فقي�ر  ه�ارون 
ال�ضيارات( تاأ�ض�ض�ت ب�اأم�ارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )766892( ال�ضادرة من دائرة 
)م�ضعود  من  التجاري  الإ�ضم  تغير   : اخ��رى  تعديات  بال�ضارقة.  القت�ضادية  التنمية 
حممد ل�ضيانة ال�ضيارات( اإىل )وادي العوير ل�ضيانة ال�ضيارات(.وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الك�تب العدل   
ت�ضهيل ال�ضع�دة �ضمن�ن 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتع�ون الدويل  

  ادارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت   

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء - اإنذار عديل 

برقم املحرر 2021/0013493
املنذر : اأن�ض اآدم ال�ضيد تقاوي اجلن�ضية : ال�ضودان واحمل هوية اماراتية رقم )784199515069708( العنوان : الإمارات العربية 
anas،taglawi1@gmail،com :املتحدة - ال�ضارقة - املجاز 3 بناية ال�ضفية - �ضقة 504 ت : 0566404145 - بريد الكرتوين 

�ضد املنذر اإليه : درة الإمارات للتجارة العامة ذ م م وميثلها ال�ضيد : حممد م�ضطفى حممد ح�ضن - اجلن�ضية : ال�ضودان
العنوان : الإمارات - ال�ضكن/ دبي - ديرة - احلمرية - �ضارع اخلليج - فيا رقم 6 - املرقبات - ديره - ت : 0559121653

املو�ضوع : تكليف بالوفاء ب�ضداد مبلغ 200000،00 درهم )مائتي األف درهم( الوقائ�ع :- املنذر مقيم �ضوداين اجلن�ضية يحمل هوية 
رقم 784199515069708 ، ومبوجب مديونية لدى املنذر اإليه حرر املنذر اإليه ل�ضالح املنذر �ضيك مببلغ 200000،00 درهم 
مائتي األف درهم فقط م�ضحوب على بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 2021/03/07 م، - بتاريخ 2021/03/08 م قدم املن�ذر 
ال�ضيك للبنك ليتح�ضل على املبلغ اإل اأن ال�ضيك ارجتع ب�ضبب عدم قفل احل�ضاب مما دفعه اإىل فت�ح باغ لدى مركز �ضرطة نايف برقم 
2021/3031 ومتت الإحالة بالق�ضية رقم 2021/17169 ، �ضند القانون : وحيث ن�ضت املادة 324 من قانون املعامات املدنية 
على : يجب وفاء احلق متى ا�ضتويف �ضروط ا�ضتحقاقه القانونية فان تخلف املدين وجب تنفيذه جب�راأ عليه، تنفيذاً عينياً اأو تعوي�ضيا 
الإجراءات  ق�انون  ب�ض�ان   1992 ل�ضنة   )11( رقم  الإحتادي  للقانون  التنظيمي�ة  الائحة  من   )62( امل�ادة  ان  وحيث  للقانون.  وفقا 
املدني�ة تن�ض على انه )ا�ضتثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى اإبتداء تتبع الأحكام الوارده يف املواد التالية اإذ كان حق الدائن ثابتاً 
اأو م�ضتندياً - و حال الأداء و كان كل ما يطلب به دينا من النقود معني املقداوؤ اأو منقوًل معيناً بنوعه ومقداره، و  بالكتابة الكرتونياً 
ل مينع من �ضلوك اأمر الأداء طلب الفوائد اأو اإتخاذ اأي اإجراء من الإجراءات التحفظية ، فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنذر املنذر 
اإليه  املنذر  اإىل مقا�ضاة  املنذر  �ضي�ضطر  األف درهم فقط( وال  200،000،00 درهما فقط )مائتي  �ضداد مبلغ وقدره  اليه ب�ضرورة 
لإلزامه برد املبلغ كامًا جراء عدم �ضداد املنذر اإليه ال�ضلع املنذر اليه املبلغ املذكور و الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفوائد 
بواقع 9% وذلك خال مدة )خم�ضة اأيام( من تاريخ ت�ضلمه لهذا الإنذار، مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر اأيا كان نوعها �ضواء 

ال�ضابقة اأو احلالية اأو امل�ضتقبلية
الك�تب العدل     

          االإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت )ال�ض�رقة(   

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

برقم املحرر 2021/0014070
 املخط�ر : احمد وائل عثمان ال�ضيد - �ضوري اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم )784196641805872(

والعن�وان : ال�ضارقة - القا�ضمية / الند - هاتف رقم : )0557181411(،
املخطر اإليه : حممد را�ضد فواز العا�ضق - �ضوري اجلن�ضية و يحمل الرقم املوحد )1017907(

العن�وان : عجمان - �ضارع ال�ضيخ خليفه - بناية الربجني - بلوك A - �ضقة رقم )1301(
هاتف رقم : )0503410410( - )0503865558(

مو�ضوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�ضيك،
الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�ضالح املخطر �ضيك :

رقم )302110( بقيمة )95،000( درهم )خم�ضة و ت�ضعون الف درهم فقط ل غر( م�ضحوب على )بنك 
يقابله ر�ضيد قابل  ال�ضيك ل  اأن  بتاريخ )2016/09/01(، حيث  الدفع  ايه( م�ضتحق  ا�ض  اخلليجي فرن�ضا 
لل�ضحب ، و احل�ضاب مغلق.  حاول املخطر حت�ضيل قيمة ال�ضيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً 
لكن دون جدوى،  و عليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من 
اإل �ضوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك،  وعليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة  تاريخ ا�ضتام الإخطار و 

الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�ضمياً
الك�تب العدل     

          االإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت )ال�ض�رقة(   

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن حم�ضر حجز ب�لن�ضر 

يف التنفيذ رقم  353/2021/211  تنفيذ عق�ري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره  2020/505 عقاري جزئي  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 
)6.503.932.81 درهم( �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع   
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -�ضارع بني يا�ض  - بجوار غرفة جتارة و�ضناعة دبي - هاتف رقم : 04/3874225  

  )AE170260135450253880001( ايبان رقم
املطلوب اإعانه : 1 -ح�ضن عبيد �ضعيد بخيت �ضفته : منفذ �ضده  

مو�ضوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن �ضقة �ضكنية الكائنة يف منطقةند �ضما 
الر�ض رقم 88/0 م�ضاحتها 1393.55 قدم مربع وفاء ملبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 

بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2021/8/2 
لاإطاع على تفا�ضيل الدعوى واللوائح واملذكرات وتقدمي الدفاع والطلبات لبد من ا�ضتخدام خدمات حماكم دبي 

اللكرتوين والذكية. لا�ضرتاك يرجى ال�ضغط على الرابط. 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر        
 802/2021/18 عق�ري جزئي  

تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 
اإىل املدعى عليه /1� تي ات�ض او اإي للتطوير العقاري �ض ذ م م - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى / عاي�ض نادر عجاب القحطاين، وميثله /ح�ضن حميد عبداهلل ح�ضن ال�ضويدي 
اخال  ب�ضبب  عقارية  وح��دات  �ضراء  عقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�ضركة املدعى عليها ببنود العقد والزامها برد قيمة الوحدات املدفوعة )4،485،000 درهم  
األف درهم اماراتي( والتعوي�ضات والفوائد  اأربعة مايني واربعمائة وخم�ضة وثمانون  اماراتي 
القانونية 8% من تاريخ الإجناز املتفق عليه وحتى متام ال�ضداد بالإ�ضافة للر�ضوم وامل�ضارف  
ال�ضاعة   2021-08-17 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  واملحاماة.  اخلربة  واأتعاب 
08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على القل.
رئي�س الق�ضم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�ضر 

�ض�درة من حمكمة عجم�ن  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2016/ M0001899 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ناه�ض هانى يعقوب احا�ضه ، العنوان : 712617
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/01/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاه ل�ضالح / موؤ�ض�ضة العقارات ال�ضتثماريه بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ �ضتمائة واربعة وثاثني الف وثاثمائة واحد ع�ضر 
1708 يف م�ضروع عجمان  درهم )634.311 درهم( املتبقي من ثمن الوحدة ال�ضكنية رقم 
حتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  5% من  بن�ضبة  املبلغ  هذا  عن  القانونية  والفائدة   6 برج  ون 
املدعى  بت�ضليم  املدعية  والزمت  املحاماة  اأتعاب  والر�ضوم وخم�ضمائة درهم مقابل  التام  ال�ضداد 
15 يوما  عليه الوحدة ال�ضكنية مو�ضوع البيع. حكما قابا لا�ضتئناف خال املدة القانونية 

اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
الق��ضي /اأحمد حممد اإبراهيم ال�ضقليني  
حمكمة عجم�ن    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن منفذ �ضده ب�لن�ضر 

حمكمة عجم�ن - حمكمة التنفيذ املدنية - عتيق فون 
)جزئي(  جت�ري   AJCEXCIPOR2021 اإخط�ر دفع يف الق�ضية رقم 0001434/ 

اإىل املحكوم عليه/ عتيق فون العنوان : اإمارة عجمان - الرميلة - �ضارع الكرامة - مكاين
رقم 2892693861 هاتف رقم 0551488990  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
م   م  ذ  اللكرتونيات  لتجارة  - )�ضركة كندورتيك  م حاليا  م  ذ  �ض   - الإلكرتونيات  لتجارة  بي  تي  ام  املنفذ 
�ضابقا( يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 

الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف : 5943.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
الق��ضي / عبداهلل املر�ضدي         
حمكمة عجم�ن    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اإعالن منفذ �ضده ب�لن�ضر 

حمكمة عجم�ن - حمكمة التنفيذ املدنية -  مربوك لتج�رة الهواتف املحمولة 
)جزئي(  جت�ري   AJCEXCIPOR2021 اإخط�ر دفع يف الق�ضية رقم 0001280/ 

اإىل املحكوم عليه/ مربوك لتجارة الهواتف املحمولة  العنوان : عجمان - منطقة الرميلة - �ضارع الكرامة 
رقم 0557558828 هاتف رقم 2892693861  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
م   م  ذ  اللكرتونيات  لتجارة  - )�ضركة كندورتيك  م حاليا  م  ذ  �ض   - الإلكرتونيات  لتجارة  بي  تي  ام  املنفذ 
�ضابقا( يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 

الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف : 3728.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
الق��ضي / عبداهلل املر�ضدي         
حمكمة عجم�ن    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�ضر 

�ض�درة من حمكمة عجم�ن  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002132 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه حممد عمران اهلل خاليلى
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/01/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بروبرتز،  عقار  ملوؤ�ض�ضة  املالكة  ب�ضفتها  ال�ضتثمارية  العقارات  موؤ�ض�ضة  ل�ضالح  اأع��اه  بالرقم 
 205560 املدعية مبلغ  للموؤ�ض�ضة  يوؤدي  اأن  املدعى عليه  باإلزام   -: املحكمة  بالتايل : حكمت 
درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 2016/10/25 وحتى متام 
 )10( رق��م  ب��رج   - ون  - )مب�ضروع عجمان   )316( رق��م  ال�ضكنية  الوحدة  ت�ضلمه  مع  ال�ضداد 
واألزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابا ً لا�ضتتناف 

خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
الق��ضي / اأحمد عبدالرحمن الد�ضوقي 
حمكمة عجم�ن    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن حكم ب�لن�ضر

يف  الدعوى رقم 1226/2021/16 جت�ري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )89.83٥.68( درهم ت�ضعة وثمانون 

الف وثماين مائة وخم�ضة وثاثون درهم وثمانية و�ضتون فل�ض - ل�ضالح البنك املدعي مع الزامه باداء 
فائدة قانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة الف�ضائية وحتى ال�ضداد التام لكامل مبلغ املديونية 

طالب الإعان :  بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- رينالدو جر كول ل كون�ضيب�ضيون - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2021/4/27 يف الدعوى املذكورة 
اأعاه ل�ضالح/بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤد للمدعية مبلغ )68.8983٥( 
درهم ت�ضعة وثمانون الف وثمامنائة وخم�ضة وثمانون درهم وثمانية و�ضتون فل�ضا - والفوائد القانونية 
بواقع ٥% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما     ، املحاماة  اتعاب  مقابل 
اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر        
 4214/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- كي جو فالكون خلدمات ادارة امل�ضاريع ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اروما لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
وميثله:عادل عبداهلل خمي�ض املعمري

الزام  ب��ت��اري��خ:2021/6/24  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  اأم��ر  ا�ضت�ضدار  طلب 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )1٥4.000( درهم والفائدة ٥% من تاريخ  املدعي عليها بان 
ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة  ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خال 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العان. 

رئي�س الق�ضم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر        
 3827/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حمده �ضيف املهري للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اليا�ض لتاأجر احلافات ذ.م.م 

وميثله:عادل عبداهلل خمي�ض املعمري
ان  املعرو�ض �ضدها  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/7/28  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد 
وت�ضعمائة  ال��ف  ع�ضر  اثنا  دره��م   )12.9٥2.00( وق��دره  مبلغ  الم��ر  اىل طالبة  ت��وؤدي 
وحتى   2021/6/٥ من  �ضنويا   %٥ بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م  وخم�ضون  واثنان 
متام ال�ضداد والزمتها امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف 

ا�ضتئناف المر خال 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العان. 
رئي�س الق�ضم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن ب�لن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5358/2021/207 تنفيذ جت�ري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/3٥94 امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 421410.16 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف
 : بالق�ضية  ���ض.ذ.م.م -  �ضفته  العازلة  باملواد  املباين  : واتر�ضيل لتجهيز  الإع��ان  طالب 

طالب التنفيذ 
وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- �ضوبا للهند�ضة واملقاولت �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )421410.16( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)1٥( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  795/2017/207 تنفيذ جت�ري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/9٥9 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )412٥979.2٥ درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعان : بنك اأبوظبي جتاري -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعانهما : 2- جهروزكا هرنانديز لوبيز 1- موريزيو انطونيو ارنون - �ضفتهما بالق�ضية 
: منفذ �ضدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعان : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/3 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
املنطقة وادي  العقار )ار���ض  التبليغ وال بيع  تاريخ  وق��دره )412٥979.2٥( دره��م خال 1٥ يوم من 
العلنية وفقا  املزايدة  لكم بطريق  والعائدة   - البلدية ٥340-66٥  - رقم  الر���ض 92  - رقم   7 ال�ضفا 
 2018 ل�ضنة   7٥ رق��م  املدنية  الج���راءات  لقانون  التنظيمية  الائحة  من   1٥2 امل��ادة  ن�ض  مقت�ضيات 
وتعدياته او خزينة املحكمة وذلك خال 1٥ يوما من تالريخ ن�ضر هذا العان وال فان املحكمة 

رئي�س ال�ضعبة  �ضتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6000/2019/207 تنفيذ جت�ري 

مو�ضوع التنفيذ :  
طالب الإع��ان : ال�ضيخ حممد بن �ضلطان بن �ضرور الظاهري -  �ضفته بالق�ضية : 

طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه: 1- با�ضم احمد خليل الباكر - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة لدى �ضوق دبي املايل 
وهي عبارة عن ا�ضهم يف �ضركة �ضوق دبي املايل ، عدد ال�ضهم 334 �ضهم ، اعمار العقارية 
، عدد ال�ضهم 66000 �ضهم ، الحتاد العقارية ، عدد ال�ضهم:192697 �ضهم ، وفاء للمبلغ 
املطالب به وقدره )4282740( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا 

على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2021/8/8.
رئي�س ال�ضعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

 اعالن ب�لن�ضر
2021/1236 ا�ضتئن�ف مدين  

مذكرة اإعان بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 

 - ي��ارم��ار  لل  موهن  يوجي�ض  ب��ارم��ار  يوجي�ض  هر�ض   -1/ �ضده  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / بنك الم��ارات دبي الوطني ���ض.م.ع - 
فرع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ - قد ا�ضتاأنف القرار/احلكم 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2021/841 مدين جزئي ،  وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ض 
املوافق 2021/8/12 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حم�كم دبي

حمكمة اال�ضتئن�ف

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن ب�لن�ضر

                         يف الدعوى رقم 3349/2021/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )21٥000( مئتان  وخم�ضة ع�ضر 

الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة و�ضمول المر بالنفاذ املعجل وبا كفالة  

طالب الإعان : ما�ضة المارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعانهم : 1- امنيات جلف لا�ضتثمار �ض.ذ.م.م )امنيات غلف للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - �ضابقا( 

- �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان :  طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/٥/18 بالزام 
املدعى عليها الثانية فقط )امنيات جلف لا�ضتثمار �ض.ذ.م.م )امنيات غلف للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - 
�ضابقا( بان توؤدي للمدعي قيمة ال�ضيك الواردة تفا�ضيله بالطلب مببلغ )21٥.000( درهم والفائدة القانونية 
وامل�ضاريف وخم�ضمائة  وبالر�ضوم  ال�ضداد  2021/٥/1٥ وحتى متام  املطالبة يف  تاريخ  �ضنويا من   %9 بواقع 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت املحكمة ما زاد على ذلك من طلبات وتنوه بان املدعية مل تقدم ما يثبت 

�ضفة املدعي عليها الوىل المر الذي كان جديرا باملحكمة برف�ضه
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خال 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العان.

رئي�س ال�ضعبة         

حم�كم دبي

  حم�كم دبي االبتدائية

العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 
اعالن ب�لن�ضر

يف الدعوى رقم 2066/2020/16 جت�ري جزئي
يعادله  ما  اأو  اأمريكي  دولر   1.826.01٥ وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  بالت�ضامن  عليهم  املدعى  اإل��زام  ال��دع��وى:   مو�ضوع 
بالدرهم الإماراتي بالإ�ضافة اإىل الفائدة القانونية املتفق عليها باتفاقية الت�ضهيات الئتمانية بواقع 7.٥% �ضنوياً 
بالإ�ضافة اإىل ثاث )3( اأ�ضهر ُمقابل �ضعر الدولر الأوروبي ال�ضائد يف بنوك لندن )معدل الليبور(، بالإ�ضافة اإىل 
الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنوياً، وذلك من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد واإلزامهم بالر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة0
طالب العان:   البنك التجارى الدوىل   �ض.م.ع - �ضفته بالق�ضية:  مدعى

املطلوب اعانهم:  1- كوبيان اخلليج - فرع �ضركة اأجنبية 2- كوبيان اخلا�ضة املحدودة - الكفيل التجاري 3- راج�ض 
بوثرا - الكفيل ال�ضخ�ضي - �ضفتهم بالق�ضية: مدعى عليهم

مو�ضوع الإعان :  قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها اإلزام املدعى عليهم بالت�ضامن ب�ضداد مبلغ وقدره 1.826.01٥ 
دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بالإ�ضافة اإىل الفائدة القانونية املتفق عليها باتفاقية الت�ضهيات 
الئتمانية بواقع 7.٥% �ضنوياً بالإ�ضافة اإىل ثاث )3( اأ�ضهر ُمقابل �ضعر الدولر الأوروبي ال�ضائد يف بنوك لندن 
)معدل الليبور(، بالإ�ضافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنوياً، وذلك من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد 

واإلزامهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 1٥-08-2021 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثاثة 

اأيام على القل)علما بان مت تعديل الطلبات يف الدعوى(.. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن حكم ب�لن�ضر
يف الدعوى رقم 2632/2021/60 امر اأداء

مو�ضوع الدعوى:  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء مببلغ قدره )99،6٥9.00 ت�ضعة وت�ضعون األف و�ضتمائة وت�ضعة وخم�ضون 
درهماً( مع الفائدة التاأخرية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�ضداد التام

مدعى  �ضفته بالق�ضية:   �ضركة في�ضل جا�ضم التجارية ) ذ.م.م (  طالب العان:  
القادر  الكرمي عبد  الكهروميكانيكية )ذ.م.م( 2- عبد  1- �ضركة فهد �ضالح  املطلوب اعانهم:  
اأداء فقد قررت  مو�ضوع الإع��ان :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر  جاماكاند - �ضفتهما بالق�ضية:  مدعى عليهما 

حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 11-0٥-2021 اأوًل: انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني.
ثانياً: اإلزام املدعى عليهما بالت�ضامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 69،687 درهم ) ت�ضعة و�ضتون األف و�ضتمائة 
و�ضبعة وثمانون درهم(، والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 12-4-2021 وحتى 

ال�ضداد التام.
واأثنان  األف  باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 29،072 درهم ) ت�ضعة وع�ضرون  اإل��زام املدعى عليهما الأوىل  ثالثاً:- 
و�ضبعون درهم( من جملة ما ق�ضي به يف البند ال�ضابق، والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 

احلا�ضل يف 12-4-2021 وحتى ال�ضداد التام.
رابعاً: اإلزام املدعى عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من 

طلبات.
وتنوه املحكمة اأن طلب �ضمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ضت برف�ضه. ولكم احلق يف ا�ضتئناف الأمر 

خال 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا الإعان. 
 رئي�س ال�ضعبة                                                     

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر        
 دعوى رقم:259/2021 جت�ري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- ديوني�ضيو جر اجليبوت روجايان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :دمي للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �ضابقا( 
درهم   )7٥.011.71( وق��دره  اجمايل  مببلغ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
التام مع الزام  وفائدة اتفاقية وقدرها 9.99% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد 

املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 13310 بت�ريخ 2021/8/9 

اعالن ب�لن�ضر 
 2186/2021/207 تنفيذ جت�ري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهما/1-  �ضيلبى وورلد وايد م.د.م.�ض 2- ماني�ض جويل موكي�ض 
كومار  - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضامي فرع 1 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13218122.٥0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خال 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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يف اإطار جهود مكتبة الإ�ضكندرية، من خال مركز درا�ضات 
ت��راث اخلط  اخلطوط بقطاع البحث الأك��ادمي��ى يف توثيق 
م�ضرية  مدر�ضة  “خ�ضر..  كتاب  باإ�ضدار  قامت  العربى، 
ال��ذي حر�ضت فيه مكتبة  العمل  وهو  العربي”،  فى اخلط 
الإ���ض��ك��ن��دري��ة ع��ل��ى ت��وث��ي��ق اأع���م���ال ال��ف��ن��ان م�����ض��ع��د خ�ضر 
اإجنازه  وا�ضتغرق  املهنية،  وم�ضرته  الفنية  البور�ضعيدى 

اأكرث من 4 �ضنوات كاملة.
وقام فنان اخلط العربى م�ضعد خ�ضر البور�ضعيدى، رئي�ض 
قيمة  جمموعة  ب��اإه��داء  العربي،  للخط  امل�ضرية  اجلمعية 
اإىل مكتبة الإ�ضكندرية،  ونادرة من لوحاته الفنية اخلطية 
ودورها  الإ�ضكندرية  مكتبة  ملكانة  وذلك  والقتناء،  للعر�ض 
يف احلفاظ على الرتاث والإب��داع امل�ضري، مما يعزز مكانة 

مكتبة الإ�ضكندرية ب�ضفتها حا�ضنة للفنون بوجه عام.
الفنان  دور  ت��ربز  ل��وح��ة،   30 ع��دد  الإه����داء  ول��ق��د ت�ضمن 

خ�ضر البور�ضعيدى يف تطوير املدر�ضة امل�ضرية فى اخلط 
ال��ع��رب��ى م��ن ���ض��ي��اغ��ة ف��ن��ون م��ب��ت��ك��رة تتعلق ب��ل��وح��ة اخلط 
العربى، بالإ�ضافة اإىل اإبداعاته فى ت�ضكيل احلروف العربية 

والتكوينات الهند�ضية.
وتعددت اأ�ضاليب تنفيذ اللوحات التي مت اإهدائها اإىل املكتبة 
وفار�ضية  عربية  وزخ���ارف  والف�ضة  بالذهب  تنفيذ  بني  ما 
البور�ضعيدي  خ�ضر  الأ���ض��ت��اذ  م��ق��درة  تعك�ض  وع��ث��م��ان��ي��ة، 
الزخرفة  اأو  اخل���ط  امل��ل��ه��م��ني يف  اخل��ط��اط��ني  م��ن  ك��واح��د 

احلديثة والتقليدية.
اأ�ضرة  اإه�����داء  اأن ه���ذا الإه������داء ي���اأت���ي ب��ع��د  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
ال�����ض��ي��خ حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن جم��م��وع��ة م��ن اأه���م اأعماله 
والفار�ضي،  الثلث  ب��ني  خطوطها  تنوعت  وال��ت��ي  اخل��ط��ي��ة، 
التقليدية  الزخارف  من  ومبتكرة  كبرة  جمموعة  و�ضمت 

واحلديثة.

�ضديد  باخت�ضار  تر�ضم  املا�ضية  ال�ضطور 
)رحلة(  العزيز،  عبد  دلل  الفنانة  رحلة 
املوهبة والعطاء للفن من البدايات وحتى 
يف  ال�ضا�ضة  على  ظ��ه��رت  كما  نف�ض،  اآخ���ر 
رم�ضان املا�ضي من خال م�ضل�ضل )ملوك 
فرو�ض  ي�����ض��ي��ب��ه��ا  اأن  ق��ب��ل  اجل���دع���ن���ة( 

كورونا، الذي اأ�ضابها قبل 3 �ضهور.
مل ت��ك��ن حم��ط��ات ال��ن��ج��اح يف رح��ل��ة دلل 
التوقف  ميكن  بل  )ع��ادي��ة(،  العزيز  عبد 
عند عناوين عري�ضة فيها ر�ضمت مامح 
جت��رب��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����دار اأك�����رث من 
اأربعني عاًما، وكانت فيها دائًما قريبة من 
واأرتبط  اأحبها  ال���ذي  اجلمهور  مزاجية 
للرحلة  تطرقنا  واإذا  البدايات،  منذ  بها 

منذ البدايات فيمكن ترتيبها على النحو 
التايل.

ال�شغف
من ياأتي زاحًفا من قريته )دي��رب جنم( 
ب��ال�����ض��رق��ي��ة، ب��اح��ًث��ا ع��ن ال��ف��ن واأه��ل��ه من 
امل���وؤك���د اأن����ه ع��ا���ض��ق وم��ت��ي��م ب��ه��ذا املجال، 
فال�ضغف هو الذي يقود �ضاحبه لتحقيق 
حلمه، واأختارت الراحلة اأن تبداأ خطواتها 
)امل�ضرح(،  والأب����واب  ال��ط��رق  اأ�ضعب  م��ن 
التنقل  ي�ضتطيع  منه  الرحلة  يبداأ  فمن 
ب���ني ���ض��خ�����ض��ي��ات��ه ب�����ض��ا���ض��ة وت��ل��ق��ائ��ي��ة يف 
الأداء من جانب، ومن جانب اآخر يفر�ض 

لذاته طرًقا خا�ضة يف الأداء.

وب��ال��ف��ع��ل جن��ح��ت دلل ع��ب��د ال��ع��زي��ز، يف 
م��زج اأك��رث من ن��وع من م��دار���ض التمثيل 
يف  )الأ�ضلوبية(  على  معتمدة  ال�ضهرة، 
خلق ور�ضم م�ضاعر خا�ضة لل�ضخ�ضية التي 
التقم�ض  )الت�ضخي�ض( يف  تقدمها، وبني 

باإحرتافية واإتقان على ال�ضا�ضة.

التحدي
هنا رفعت الراحلة �ضعاًرا جديًدا يف رحلتها 
الفنية رمبا منذ البدايات، عندما اأختارت 
الفني  ال��و���ض��ط  ع��م��اق��ة  اأم�����ام  ت��ق��ف  اأن 
الطويلة،  واخل����ربة  ال��ر���ض��ي��د  واأ���ض��ح��اب 
وك��اأن��ه��ا يف  واأداءه�����ا  �ضخ�ضيتها  وت��ف��ر���ض 
دلل  ب��داأت  فقد  اأمامهم،  وا�ضًحا  حتدًيا 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ب��ال��وق��وف م��ع امل��خ��رج نور 
)بنت  م�ضل�ضل  يف  م��رة  لأول  ال��دم��ردا���ض 
اأم��ام الفنان القدير   ،1977 الأي��ام( عام 
ونعيمة  وك��رمي��ة خم��ت��ار  حم��م��ود مر�ضي 
البدايات  رح���ل���ة  وا����ض���ل���ت  ث���م  و����ض���ف���ي، 
امل�ضرح  اأ�����ض����واء  ث��اث��ي  اأم�����ام  ب���ال���وق���وف 
)���ض��م��ر غ���امن، ج���ورج ���ض��ي��ده��م، ال�ضيف 
اأحمد( يف م�ضرحية )اأهًا يادكتور(، فوؤاد 
�ضوقي  فريد  )هالة حببتي(،  املهند�ض يف 

يف )يارب ولد( واآخرون.
يف  دلل  جن��ح��ت  ال����ب����داي����ات،  رح���ل���ة  ويف 
اختبار )النف�ض الطويل(، ما يعني العمل 
مع خ��ربات ومزاجية جنوم رمبا مل يكن 
من ال�ضهل املرور اأمامهم، تاأكيًدا منها يف 
والتحدي  والتعلم  ال�ضغف  برحلة  حبها 

ل�ضناعة الب�ضمة الفنية.

النت�شار
لكًا  ول��ك��ن  تنت�ضر  اأن  �ضهًا  اأم����ًرا  لي�ض 
خ��رج��ت دلل عبد  وط��ري��ق��ت��ه،  اأ���ض��ل��وب��ه 
توقيت  يف  الفنية  ال�����ض��اح��ة  اإىل  ال��ع��زي��ز، 
�ضديد احلرج، يتمثل يف تخبط على جميع 
قد  كان  امل�ضرح  م�ضتوى  فعلى  امل�ضتويات، 
�ضابق زهوه  ع��ن  ال��رتاج��ع  بالفعل يف  ب��داأ 
املن�ضرم،  القرن  من  ال�ضتينات  مرحلة  يف 
اأ�ضوء  تعي�ض  امل�ضرية  ال�ضينما  كانت  كما 

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه مبرحلة  ف��ي��م��ا  اأو����ض���اع���ه���ا 
)�ضينما املقاولت( التي اأتخذت من عقود 
وحتى  وال��ث��م��ان��ي��ي��ات  ال�ضبعينيات  ن��ه��اي��ة 
بقليل،  لي�ض  ق�ضًطا  الت�ضعينيات  منت�ضف 
اأتخذت دلل  ذل��ك فقد  تندرج، لكن رغ��م 
على عاتقها التم�ضك بالأف�ضل، فاأختارت 
اأن تقدم جمموعة من الأعمال ال�ضينمائية 
»بئر  اأبرزها:  امل�ضهد  قتامة  برغم  املميزة 
اخليانة« مع نور ال�ضريف وعزت العايلي، 
ال�ضريف وفاروق  نور  القا�ضي( مع  )بيت 
مع  اإن��ق��اذه(  ميكن  ما  )اإن��ق��اذ  الفي�ضاوي، 
حممود ي�ض، )ع�ضماوي( مع فريد �ضوقي 
اإىل )ال��ن��وم يف الع�ضل(  وغ��ره��ا، و���ض��وًل 
البنات(  اإم��ام، )اأ�ضرار  اأم��ام الزعيم ع��ادل 
مع املخرج جمدي اأحمد علي والذي اأثار 

جدًل وا�ضًعا يف الراأي العام.
ل��ك��ن ال��ن��ج��اح احل��ق��ي��ق��ي يف جت��رب��ة دلل 
يكمن  املرحلة  بهذه  الفنية  العزيز  عبد 
العاقة  لها  الذي �ضنع  )التلفزيون(،  يف 
ما  واأن  ا  خ�ضو�ضً امل�ضاهد،  م��ع  الوطيدة 
اإن��ت��اج��ه يف م��رح��ل��ت��ي منت�ضف  ي��ت��م  ك���ان 
عامات  يحمل  والت�ضعينات  الثمانيات 

خا�ضة يف ر�ضيد اأ�ضحابه.
اأنها  ل�ضك  هنا  الراحلة  حمطات  واأب���رز 
)ليايل  ال�ضهرة  امللحمة  ي��د  على  ك��ان��ت 
املتعددين،  وجنومها  باأجزائها  احللمية( 
الفنان  اأم����ام  )ل(  م�ضل�ضات:  ب��خ��اف 
واح���ًدا من  يعد  وال��ذي  الفخراين  يحيى 
امل�����ض��ري��ة، ويبقى  ال���درام���ا  ك��ا���ض��ي��ك��ي��ات 
الأب�����رز يف ذاك����رة امل�����ض��اه��د ن��ظ��ًرا لرحلة 
احل���ب وال��ظ��ل��م ال��ت��ي ج��م��ع��ت ب��ني بطلي 
العمل، )النا�ض يف كفر ع�ضكر( مع الفنان 
املثرة  و�ضخ�ضيتها  ال�����ض��ع��دين،  ���ض��اح 
الأ�ضفر  ال�ضعر  ذو  )ف��ط��وم(  ب��ه  للجدل 
و�ضاحبة  ال�����ض��ر���ض��ة  وامل����ام����ح  ال���ف���اق���ع 

اخلطط واملوؤامرات.
يف  العزيز  عبد  دلل  اأدوار  تعددية  ورغ��م 
عقدين  م��دار  على  التلفزيونية  ال��درام��ا 
ت�ضدرت فيهم امل�ضهد )الت�ضعينات والع�ضر 
�ضنوات الأوىل من الألفية اجلديدة( لكن 

تعود الراحلة وتخطف الأنظار والإعجاب 
م��ن خال  �ضنوات  اأرب���ع  لها قبل  جم���دًدا 
)ملياء(  و�ضخ�ضيتها  )�ضابع جار(  م�ضل�ضل 
التي قدمت فيه �ضخ�ضية الأم امل�ضرية من 
عند  تقف  ت��زال  ل  التي  الو�ضطي  اجليل 

مرحلة معينة من الزمن مل تتجاوزه.

ال�شتمرارية
ك��ي��ف ت�ضتمر؟..  ل��ك��ن  ن��اج��ح  ت��ك��ون  رمب���ا 
اإذا كنت  اإجابته �ضعبة  تكون  ت�ضاوؤل رمبا 
هو  ف��ال��زوج  ال��ع��زي��ز،  عبد  دلل  مكانة  يف 
ال��ف��ن��ان ال���راح���ل ���ض��م��ر غ����امن، �ضاحب 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة ال���ك���ب���رة، اأم�����ا ه���ي م���ن جيل 
اأب��ت��ع��د عن  ال��ك��ث��رون منهم  جن��م��ات لعل 
اأ�ضحاب  ال�ضا�ضة، يف حني كان الآبناء هم 
الأب����رز يف  وال�����ض��ه��رة  وال��ن��ج��اح  النجومية 
النجمة  كانت  لذلك  الأخ����رة،  ال�ضنوات 
الجتهاد  م����ن  م���زي���د  ي���ح���ت���اج  م�������اأزق  يف 
تنازلت  لذلك  ال�ضغف،  يف  وال�ضتمرارية 
عن مر�ض النجومية املطلقة الذي ي�ضاب 
به الغر، وطوعت ذاتها لتكون حا�ضرة يف 
لت�ضارك  لل�ضينما  فعادت  ال�ضباب،  اأمزجة 
اجليل اجلديداأعماله وكذلك بناتها على 
كانوا  التي  التلفزيونية  الأعمال  م�ضتوى 

يقدمونها يف كل عام.
ال�������ض���ه���رة وال���ن���ج���اح وال����ت����ق����ارب ال���ل���ذان 
الأخرة  ال�ضنوات  يف  الراحلة  حققتهما 
حلمي،  اأح��م��د  مثل  ال�ضباب  م��ع  بالعمل 
ه�ضام  �ضيكو،  ح�ضني،  اأك��رم  ح�ضني،  تامر 
جتدد  لها  خلقوا  لرمبا  واآخ����رون،  ماجد 
م��زي��د م���ن ال��ت��ج��دد ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د اأداءه�����ا 
يحمل  ال�ضباب، مبا  مزاجية  ق��ارب  ال��ذي 
لي�ض  اأم��ر  التوا�ضل مع جيل جديد وه��و 

�ضهًا باملرة.

الأيقونة
للوفاء..  لل�ضداقة..  اأيقونة  ت�ضبح  كيف 
اأمور  للحب.. لاجتهاد بالعمل، جميعها 
لكن  منها  اأ���ض��ي��اء  يف  البع�ض  ينجح  رمب��ا 
الراحلة جنحت يف اأن تكون رمًزا لكل هذه 

الكلمات، بداية من مفهوم ال�ضداقة الذي 
كلمته مبحبتها ل�ضديقاتها الراحلة رجاء 
مروًرا  اأم��ني  مرفت  والفنانة  اجل���داوي 
تتاأخر  ال��ذي��ن مل  ب��ال��و���ض��ط  لأ���ض��ح��اب��ه��ا 
مرة يف تقدمي واجب العزاء والدعم لأًيا 
منهم.كانت دلل منوذًجا اأ�ضيًا يحتذى 
الذي  وال�����ض��ري��ك  ب��احل��ب  التم�ضك  يف  ب��ه 
بعد  ب��ه  للفوز  معركة  اأج��ل��ه  م��ن  خا�ضت 
ا لاأمر، وباتت ق�ضة احلب  اأن كان راف�ضً
غ��امن حديث  �ضمر  ال��راح��ل  وب��ني  بينها 
ا يف الفرتة الأخرة التي  اجلميع خ�ضو�ضً
التوا�ضل  م��واق��ع  ع��رب  مر�ضهم  اأع��ق��ب��ت 

الجتماعي.
اأم����ا ع���ن الإج���ت���ه���اد يف ال��ع��م��ل، ف��ه��و اأمر 
الرحلة،  ال��ب��داي��ة  ال��راح��ل��ة منذ  اأخ��ت��ارت��ه 
اأختارت  اأنها  اأب��رز ما حتوي عناوينه  لكن 
ما  امل�����ض��امل��ة(  )ال��ن��ف�����ض  �ضاحبة  ت��ك��ون  اأن 
ذاتها ومل  على  بالعمل  اهتمت  اأنها  يعني 
مهاترات  يف  ال��دخ��ول  يف  تفكرها  ترهق 
مع زماء اأو البحث عن البطولة املطلقة 
ب��ت��ط��وي��ع الأداء  امل��ت��ف��ردة، اه��ت��م��ت ف��ق��ط 
لتكون جزء من تركيبة �ضخ�ضية ال�ضيدة 
ع��ن��ه��ا يف جميع  ع�����ربت  ال���ت���ي  امل�������ض���ري���ة 

اأعمالها.

املقاومة

اأع���ل���م اأن�����ا واآخ��������رون مم���ن ك���ان���وا ي���رون 
العزيز،  عبد  )دلل  الثاثة  ال�ضديقات 
رج����اء اجل�������داوي، م��رف��ت اأم�����ني( مدى 
القرب وال�ضداقة بينهم، فلم يكن الوجع 
ال����ذي ت��رك��ت��ه ال���راح���ل���ة رج����اء اجل����داوي 
العزيز،  ع��ب��د  دلل  ع��ل��ى  ال�����ض��ه��ل  ب���الأم���ر 
الوفاة  منذ  وال��ع��زل��ة  ال�ضمت  واأل��ت��زم��ت 
واكتفت فقط بال�ضتمرار يف عملها الذي 

حتبه كنوع من املقاومة والإ�ضتمرارية.
ل��ك��ن ي���ب���دو وك������اأن ال���ق���در ف���ر����ض واقعه 
�ضديقاتها  جتربة  لتعي�ض  الراحلة  على 
اأ�ضهر،  ع��دة  امل�ضت�ضفى  يف  باملكوث  امل��وؤمل��ة 
اإبريل  يف  ك��ورون��ا  بفرو�ض  اإ�ضابتها  بعد 
املا�ضي، حاولت دلل عبد العزيز املقاومة 
اأنها  الذي يبدو  بناتها، وزوجها  اأجل  من 
�ضعرت برحيله يف الأيام الأخرة فاأدركت 
اأن الرحلة لن تكتمل اإل بوجوده واأختارت 

اأن تلحق به متخلية عن املقاومة.
املراأة  اأي��ق��ون��ة  ال��ع��زي��ز..  رح��ل��ت دلل عبد 
امل�ضرية الب�ضيطة، �ضاحبة الوجه الريفي 
الأ�ضيل، تركت خلفها جتربة فنية مليئة 
وم�ضيئة باملحطات الهامة التي ت�ضتدعي 
العزاء  ويبقى  اأم��ام��ه��ا،  والتوقف  التاأمل 
�ضيذكرونا  ال��ل��ت��ان  جنلتيها  يف  ال��وح��ي��د 
ا عائلة فنية اأ�ضيلة اأدخلت  دائًما اأنهم حًقّ

البهجة واملتعة اإلينا جميًعا.

خلقت لنف�شها م�شاحة اآمنة تفر�س بها �شخ�شيتها وموهبتها

)من ال�ضغف اإىل املقاومة(.. دلل عبد العزيز 
جتربة فنية ا�ضتثنائية

الوقت  ال�ضيف، وق�ضاء بع�ض  اإج��ازة  فى 
ال�ضاحلية،  امل����دن  اإح����دى  ���ض��واط��ئ  ع��ل��ى 

هناك فر�ضة كبرة للقراءة، 
مل�ضاهمتها  الكثر  عند  هواية  تعد  والتى 

فى ن�ضج العقل والإثراء الثقافى،
 لكن اإذا كنت ممن ل يقروؤون عادة، عليك 

اأن تتدرج فى القراءة،
اأو نوعّية  ا كان املجال الذى �ضتبداأ به  اأيًّ  

الُكتب التى �ضتقراأها، 
وف���ى ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��اىل ن��ر���ض��ح ل��ك بع�ض 
الكتب املمتعة التى قد ت�ضاعدك على حب 

القراءة، ومنها:

 فقاقيع
ميكنك قراءة هذا الكتاب للدكتور اأحمد 
55 مقاًل  خ��ال��د ت��وف��ي��ق. ي��ح��ت��وى ع��ل��ى 
ل��ل��ك��ات��ب، ي����روى ف��ي��ه��م م�����ض��اه��د يومية 
�ضاخر  ب�ضكل  بها،  م��ّر  مواقف  اأو  ُمعتادة 
ي�ضلح  الكتاب حت��دي��ًدا  ه��ذا  وك��وم��ي��دي. 
ال�ضاخرة  فطبيعته  للقراءة،  كافتتاحية 
تلقائًيا،  وجهك  على  البت�ضامة  �ضرت�ضم 

ولن ت�ضعر بالوقت حتى ُتنهيه.
 

�شديقى ل تاأكل نف�شك
عبد  للراحل  الكتاب  ه��ذا  ق���راءة  ميكنك 

ك��ث��ًرا فى  يختلف  م���ط���اوع. ل  ال���وه���اب 
تكوينه عن �ضابقه، فهو يحوى جمموعة 
من املقالت، يروى فيها مطاوع بتلقائية 
و�ضدق وقليل من الفكاهة، بع�ض خرباته 
فى احلياة واملواقف التى مّر بها. الكتاب 
من  كبًرا  ق��دًرا  وي�ضم  وب�ضيط،  خفيف 
فى  �ضمنًيا  الكاتب  يبثها  ال��ت��ى  احلكمة 

كل مقال.
 

الأجنحة املتك�شرة
 »لي�ض اجلود اأن تعطينى ما اأنا اأ�ضّد منك 
اأن تعطينى ما  واإمن��ا اجل��ود  اإليه،  حاجة 

اأنت اأ�ضّد اإليه حاجة منى”، قالها ال�ضاعر 
اللبنانى ج��ربان خليل ج��ربان، فى هذه 

الرواية الرومان�ضية اخلال�ضة.
حت��ك��ى ال���رواي���ة ع��ن ح��ب روح����ى طاهر، 
ولكنه يائ�ض، حب م�ضتحيل انتهى باملوت. 
احلبيبني  ب��ني  يجمع  امل���وت  ه���ذا  اأن  اإّل 

اللذين فرقتهما �ضرائع النا�ض واحلياة.
 

راوية الأفالم
لتقراأ  الوقت  �ضبق، حان  ما  قرائتك  بعد 
واأ�ضلوًبا  ق�����ض��ًة  ���ا،  ُك���ل���يًّ خُم��ت��ل��ف��ة  رواي�����ة 
للكاتب  رواي��ة  الأفام”  “راوية  وكاتًبا. 

يروى  لتيلر،  ري��ب��را  اإي��رن��ان  الت�ضيلى 
لاختاف،  عا�ضقة  �ضاّبة  فتاة  عن  فيها 
فى  ملوهبتها  ا�ضتغالها  مالها من  جتنى 
جلرانها،  الأف����ام  رواي���ة  اأو  “احَلكي” 
و�ضا�ضة  ب�����ض��رع��ة  الأح��������داث  وت���ت���ط���ور 

و�ضوًل اإىل النهاية.
 

اخليميائى
ال���ع���امل كله  ف����اإن  ����ض���يء،  ف���ى  »اإذا رغ��ب��ت 
هذه  كانت  رغبتك”  لتحقيق  يطاوعك 
الفكرة هى املحور الذى اأن�ضاأ على اأ�ضا�ضه 
متتلئ  كويلو،  باولو  الربازيلى  ال��روائ��ى 

ه��ذه ال��رواي��ة ب��ال��رم��وز واحِل��ك��م ب��ل وحتى 
معانى الآيات الإ�ضامية، وتروى عن رحلة 

اأندل�ضى �ضاب م�ضى للبحث عن حلمه  راع 
املتمثل بكنٍز مدفون قرب اأهرامات م�ضر.

القراءة حب  على  ت�ضاعدك  ممتعة  وروايات  كتب   5

اخلطاط م�ضعد خ�ضري يهدى جمموعة من لوحاته اخلطية اإىل مكتبة الإ�ضكندرية

رمبا يكون اجلمال عنواًنا لرحلة النجاح لدى البع�س، اإل اأن الفنان الراحلة دلل عبد العزيز، خلقت لنف�شها م�شاحة 
اآمنة تفر�س بها �شخ�شيتها وموهبتها؛ حيث بداأت رحلتها من ال�شفر من خالل العمل بامل�شرح )اأبو الفنون(، لتقف اأمام 

عمالقة من اأزمنة واأجيال خمتلفة.
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يخطط للعمل يف جمال اآَخر اإىل جانب الغناء

وائل ج�ضار: النا�ض يجيدون معرفة الفنان احلقيقي
• رغم كل الظروف ال�ضعبة التي مير بها العامل 

عموماً ولبنان حتديداً،
 مل يرتدد بع�ض الفنانني ومن بينهم اأنت بطرح 

اأعمال منفردة اأو األبومات.
 ما راأيك بالأعمال التي ُطرحت يف الفرتة 

املا�ضية؟
- الو�ضع الفني مرتاجع اإىل حد 
َتراُجع  ح����ال  يف  وال���ك���ل  ك��ب��ر، 
وا�ضحة حملياً وعربياً وعاملياً، 
وو�ضل  ان��ه��ار  الق��ت�����ض��اد  لأن 

اإىل الهاوية.
 وعندما ب��داأْت احلياة تعود 
تلقي  ب��ع��د  جم���راه���ا  اإىل 
)كورونا(،  �ضد  اللقاحات 
ان����ت����ع���������ض الق����ت���������ض����اد 

جمدداً.
�ضيئاً  ك�����ان  ال���و����ض���ع 
هناك  تكن  ومل  ج���داً 
واإ�ضدارات  اإن��ت��اج��ات 

اإل مبا ندر، 
على  جت������������راأ  وَم������������ن 
بكل  بطًا  كان  الإنتاج 
واأنا  الكلمة،  تعنيه  م��ا 
�ضركة  اأ���ض��ك��ر  اأن  اأري�����د 
)ليف �ضتايلز �ضتوديوز( 
فهد  ال�ضيخ  راأ���ض��ه��ا  ع��ل��ى 
)زاهد(، لأنه يقوم باإجناز 
وي�ضّر  الع�ضيبة  الأي���ام  يف 

على ا�ضتمرارية الفن.
ب����اأع����م����ال  راأي�����������ك  م������ا   •
ال������ف������ن������ان������ني ع����ا�����ض����ي 
احل�������������اين ون����ان���������ض����ي 

عجرم الأخرة؟
مل  ب���������������ض�������راح�������ة،   -
ولكنهما  اأ����ض���م���ع���ه���ا، 
زم�����ي�����ان ع����زي����زان 
واأمت����������ن����������ى ل���ه���م���ا 
لأنهما  ال��ت��وف��ي��ق، 
كل  ي�������ض���ت���ح���ق���ان 

خر.
فكرت  ه�����ل    •
للحظٍة بالتخلي 
ولو  الغناء  عن 
اأو  م������رَغ������م������اً 
ب����ال����ع����م����ل يف 
جم�����ال اآَخ�����ر 

اإىل جانب الفن كونك رب عائلة واأم��وال البنوك 
نهبت؟

 - مل اأف��ك��ر ول��و للحظة واح���دة ب��رْتك ال��ف��ن، ول 
اأف��ع��ل ذل��ك يف ي��وم م��ن الأي����ام، ولكنني  اأن  ميكن 
اآَخر اإىل جانب الفن، فاأنا  اأفكر بالعمل يف جمال 

م�ضوؤول عن عائلة.
ل اأختار بديًا عن الفن، بل جماًل اإىل جانبه.

الفن؟ يف  اأمان  ل  باأن  �ضعرَت  •  هل 
ل��ه ب�ضبب  اأم���ان  ال��ف��ن ل  اإن  ن��ق��ول  اأن  - ل ميكن 

م�ضكلة عاملية،
 بل هو كان م�ضدر عي�ضي كما الكثر من الفنانني، 
اأن�����ه ح��ق��ق اأحامنا  ب��ع��م��ل��ن��ا ك��م��ا  ن��ف��ت��خ��ر  وك��ل��ن��ا 

الكبرة.
مع  املرحلة  هذه  يف  طلباً  الأكرث  هم  •  املمثلون 
اأمل تتلق  رواج ال�ضوق الدرامية وانت�ضار املن�ضات. 
�ضابقاً  اأعلنَت  اأنك  اأي عرو�ض متثيلية وخ�ضو�ضاً 

عن حبك للتمثيل؟
باأنه مل يحن  اأ�ضعر  - بل تلقيُت عرو�ضاً، ولكنني 

الوقت كي اأُْقِدم على جتربة مماثلة.
ل�ضت مهياأ ملثل هذه اخلطوة واأعترب اأنها �ضيف ذو 

حدين.
اغتنام  ومي��ك��ن��ك  امل��ن��ا���ض��ب  ال���وق���ت  ول��ك��ن��ه    •

الفر�ضة؟
- ل اأغتنم الفر�ض للو�ضول اإىل اأهدايف.

تركيا  اإىل  البحرية  الرحلة  يف  �ضت�ضارك  •  كنَت 
التي نظمها يو�ضف حرب مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى. 

كيف تتحدث عن فعالياتها؟
- اإن�ضحبُت من الرحلة.

•  ملاذا؟
- لأ����ض���ب���اب خ��ا���ض��ة. وق����د ارت���ب���ط���ُت ب��ح��ف��ل��ني يف 
ال�����ض��م��ايل وال���ث���اين يف  ال�����ض��اح��ل  م�����ض��ر، الأول يف 

الإ�ضكندرية.
اأبداً  ر�ضيدك يف م�ضر ل يرتاجع  اأن  •  الافت 

وحب امل�ضريني لك ل ُيعلى عليه؟
الأم���ر ل ينطبق على م�ضر  وه���ذا  احل��م��د هلل،   -
وحدها، بل ال�ضعودية والإمارات وتون�ض واجلزائر 

واملغرب والأردن و�ضورية و�ضائر الدول العربية.
اأ�ض�ضُت ب�ضكل �ضحيح والنا�ض يجيدون التمييز بني 

الفنان احلقيقي والفنان الذي مير مرور الكرام.
اختفاء  املقبلة  ال��ف��رتة  ت�ضهد  اأن  تتوقع  ه��ل   •
ب��ع�����ض ال��ف��ن��ان��ني وك����اأن ال�����ض��اح��ة ال��ف��ن��ي��ة غْربلت 

نف�ضها بنف�ضها؟
- بعد هذه الأزمة النا�ض يريدون اأي �ضيء يجعلهم 

يرق�ضون ويفرحون ويكفيهم هموم.
املهم  ول���ك���ن  ن��ت��ي��ج��ة  ي��ع��ط��ي  ُي����ط����رح  ع���م���ل  اأي 

ال�ضتمرارية.

الأ���ض��ا���ض كاملوهبة واحل�����ض��ور ه��و َمن  َم��ن ميلك 
ي�ضتمر، ولي�ض َمن يطرح اأغنية وتك�ضر الدنيا.

بالنجاح  ي�ضتمر  مل  اإذا  الأغ��ن��ي��ة!  ه��ذه  بعد  م���اذا 
والعطاء نف�ضهما فلن ي�ضتمر.

ن��ف�����ض��ي، ول��ك��ن��ن��ي قّدمُت  ال��ت��ح��ّدث ع���ن  اأح�����ّب  ل 
النا�ض(  )غ��ري��ب��ة  وب��ع��ده��ا  خ���ا����ض(  )وم�����ض��ي��ت 
و)خ��ل��ي��ن��ي ذك����رى( و)م���وج���وع( و)اأن�����ا بن�ضحب( 
و)ج���ب���ال م���ا ب��ي��ت��اق��وا( و)ان���ت���ب���ه ع��ل��ى حالك( 
ه���ذا  اأن  واأع�����ت�����رب  وغ�����ره�����ا،  و)ب���ت���وح�������ض���ي���ن���ي( 

)الريربتوار( م�ضّرف يف م�ضرتي الفنية.
املقبلة؟ للفرتة  جديدة  اأعماًل  ر  حت�ضّ • هل 

- اإن �ضاء اهلل، هناك اأغنيات م�ضرية ولبنانية اأقوم 

بالتح�ضر لها.
• والإنتاج؟

- م��ب��دئ��ي��اً ع��ل��ى ح�����ض��اب��ي اأو رمب����ا ت��ق��وم اإح����دى 
ال�ضركات بالإنتاج.

هذه  يف  م��ا���ض��ة  ب��ح��اج��ة  ال��ف��ن��ان  اأن  ت���رى  • ه��ل 
حتّول  بعدما  ت��دع��م��ه،  اإن��ت��اج  �ضركة  اإىل  امل��رح��ل��ة 
الوقت ول توجد  الفني خماطرة يف ه��ذا  الإن��ت��اج 
م���ن جيبه  اأع���م���ال���ه  اأن���ت���ج  ���ض��م��ان��ات يف ح����ال  اأي 

اخلا�ض؟
- اأي جمال فيه عمل يتطلب ماًل، وهذه ل ُتعترب 
ال�ضتمرارية  اأج��ل  من  امل��ال  ندفع  لأننا  ت�ضحية 

ومن اأجل َتواُجدنا.

ا�شتعاد الفنان اللبناين وائل ج�شار ن�شاَطه الفني، فهو من ناحيٍة اأحيا حفلنينْ مبنا�شبة عيد الأ�شحى يف م�شر، ومن 
ر لعملني جديدين، الأول باللهجة اللبنانية والثاين باللهجة امل�شرية. ناحية اأخرى يح�شّ

ج�شار، اأ�شار يف هذا احلوار اإىل �شعوبة املرحلة ال�شابقة، وقال اإنه يخطط للعمل يف جمال اآَخر اإىل جانب الغناء، 
ولكنه لن يكون بدياًل عنه.

ِدم على جتربة مماثلة،  واإذ لفت اإىل اأنه تلقى عرو�شًا خلو�س جمال التمثيل، اأكد اأنه ي�شعر باأن الوقت مل يحن كي ُيقنْ
معتربًا اأنه لي�س مهياأ ملثل هذه اخلطوة واأنها �شيف ذو حدين.

يف جانب اآخر، وفيما اأ�شار اإىل اأنه مل ي�شتمع اإىل اأعمال زميليه الفنانني عا�شي احلالين ونان�شي عجرم الأخرية، اإل 
اأنه متنى لهما التوفيق، معتربًا اأن كل فنان طرح عماًل يف الفرتة الأخرية هو بطل.

اأحداث  �ضمن  زناتي  ر�ضوي  ال�ضابة  الفنانة  ت�ضارك 
م�ضل�ضل "ال�ضيدة زينب" للنجمة �ضو�ضن بدر. 

دور  وتلعب  بامل�ضل�ضل  دوره���ا  ت�ضوير  ر���ض��وي  وت��ب��داأ 

فتاة �ضعبية لها �ضلة ببطلة العمل �ضوف تك�ضف عنها 
الأحداث. 

ت�ضوير  زينب"  "ال�ضيدة  م�ضل�ضل  �ضناع  وي�ضتاأنف  

بطولته  تخو�ض  ال��ذي  املقبلة،  الفرتة  خ��ال  العمل 
�ضو�ضن بدر، وحممود عبداملغني، بجانب نخبة كبرة 

من جنوم الفن.

 وك���ان���ت  اأ����ض���رة امل�����ض��ل�����ض��ل ����ض���ورت ق��ب��ل م��و���ض��م عيد 
الأ����ض���ح���ى امل��ا���ض��ي يف خم��ت��ل��ف ال���دي���ك���ورات م���ا بني 
املقرر  ال�������ض���ح���راوي، وم����ن  وال���ط���ري���ق  ���ض��ربام��ن��ت 
الرئي�ضي يف احلي  الديكور  داخل  الت�ضوير  ا�ضتئناف 
ال�ضعبي مبدينة الإنتاج الإعامي، خا�ضة واأن اأحداث 
العمل تدور يف اإطار الإثارة والت�ضويق داخل املنطقة 

ال�ضعبية بال�ضيدة زينب.
اإجازة  على  زينب"  "ال�ضيدة  م�ضل�ضل  �ضناع  وح�ضل 
ط��وال اأ���ض��ب��وع عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك امل��ا���ض��ي، ويبداأ 
عطلتهم  من  عودتهم  عقب  الت�ضوير  النجوم  بع�ض 

ال�ضيفية.
خال  العمل  م�ضاهد  النقلي  حممد  امل��خ��رج  و���ض��ور 
الفرتة املا�ضية يف ديكورات خمتلفة بني فيا مبنطقة 
الإعامي،  الإن��ت��اج  مبدينة  احل���ارة  ويف  ���ض��ربام��ن��ت، 
حلقات  كتابة  �ضبحي  اأحمد  ال�ضيناري�ضت  ويوا�ضل 
ومن  حلقة،   60 ف��ى  اأح��داث��ه  ت���دور  حيث  امل�ضل�ضل، 

املقرر عر�ضه يف املو�ضم ال�ضتوي املقبل.
"ال�ضيدة زينب"، بطولة حممود عبداملغنى،  م�ضل�ضل 
�ضو�ضن بدر، ليلى عزالعرب، ح�ضام داغر، وجاٍر التعاقد 
مع باقى اأبطال العمل، وتاأليف اأحمد �ضبحي، واإخراج 
امل�ضل�ضل حول منطقة  اأح��داث  النقلي، وتدور  حممد 
اأبطال  ويتناول  امل��دق،  زقاق  زينب، وحي  ال�ضيدة  عن 

ا يف تلك املنطقة يف اإطار اجتماعي. العمل ق�ض�ضً

ر�ضوى زناتي ت�ضارك
 يف "ال�ضيدة زينب" اأمام �ضو�ضن بدر



ماذا يح�ضل جل�ضمنا عند 
تناول الكرز يوميا؟

يعترب الكرز احللو، اأحد اأكرث الثمار فائدة للج�ضم، وم�ضدرا مهما للطاقة 
ون�ضاط  اله�ضم  وعملية  الب�ضر  حل��دة  وحم�ضنا   ، للنوم  جيدا  ومنظما 

الدماغ، وي�ضاعد على تخفيف الت�ضنجات الع�ضلية والأمل.
حديث  يف  الرو�ضية  التغذية  خبرة  مالت�ضيفا،  اإيرينا  الدكتورة  وت�ضر 
قد  الكرز  ثمار  وحجم  ل��ون  اأن  اإىل  لاأنباء،  الرو�ضية  نوفو�ضتي  لوكالة 
ثابتا  يبقى  املغذية  امل���واد  على  اح��ت��واءه��ا  اأن  بيد  نوعها،  بح�ضب  يختلف 
 B4 و B3 و C و E تقريبا. فجميع اأنواع الكرز حتتوي على فيتامينات
و B5 ومعادن احلديد والبوتا�ضيوم واملغني�ضيوم والكال�ضيوم والفو�ضفور.

مواد  البوليفينول-  على  اللون  الداكنة  الثمار  جميع  "حتتوي  وت��ق��ول، 
مغذية نباتية مفيدة، التي عند تناولها باعتدال حتمي اجل�ضم من التاأثر 

املدمر للجذور احلرة، اأي من ال�ضيخوخة".
وبالإ�ضافة اإىل هذا، حتتوي ثمار الكرز احللو على الأنثو�ضيانني- م�ضادات 
الأك�ضدة القوية، التي تقوم بوظيفة وقائية متنع منو الأورام ال�ضرطانية 

يف اجل�ضم.
من  الثاين  بالنوع  الإ�ضابة  اأي�ضا  مينع  احللو  الكرز  اأن  اإىل  وبالإ�ضافة 
امل�ضابني  ل��دى  ال�ضكر  م�ضتوى  تخفي�ض  على  وي�ضاعد  ال�ضكري،  مر�ض 
القلب والأوعية  اأم��را���ض  ف��اإن اخل��رباء ين�ضحون كل من يعاين من  ب��ه، 
الذي  البوتا�ضيوم،  من  عالية  ن�ضبة  على  يحتوي  لأن��ه  بتناوله،  الدموية 
مادة  ومت��ن��ع  طبيعتها.  اإىل  القلب  نب�ضات  ويعيد  القلب  ع�ضلة  ي��ق��وي 
الكومارين، املوجودة يف الكرز احللو، تخرث الدم، ما يقلل من خطر تكون 
اجللطات. واأن احتواءه على ن�ضبة عالية من فيتامني С يدعم منظومة 

املناعة ويعززها.
واأما اأنواع الكرز البي�ضاء وال�ضفراء� فمفيدة جدا يف الوقاية من اأمرا�ض 
البكتريا  ت����وازن  واخ��ت��ال  ال��درق��ي��ة  وال��غ��دة  وال��ك��ل��ى  اله�ضمي  اجل��ه��از 

املعوية.
احللو  ال��ك��رز  ثمار  م��ن  اأو حبتني  اأع��ط��اء حبة  اخل��ب��رة، ميكن  وت�ضيف، 
لاأطفال بعد بلوغهم �ضنة ون�ضف ال�ضنة. ولكن عند ظهور طفح جلدي 
عدم  حالة  يف  واأم��ا  للطفل.  اإعطائها  عن  المتناع  يجب  ح��م��راء،  بقع  اأو 
ظهور رد فعل حت�ض�ضي لدى الطفل فاإن الكرز مفيد جدا جل�ضمه، وميكن 
للطفل يف عمر ثاث �ضنوات يف هذه احلالة تناول حتى 150 غراما من 
اأي مادة غذائية مهما كانت  اأن  البالغون،  اأن يتذكر  الكرز يوميا. ويجب 
اأكرث  بتناول  ين�ضح  باعتدال. لذلك ل  ت�ضتهلك  اأن  لذيذة ومفيدة يجب 
الكرز احللو غالبا  اليوم، لأن تناول كمية كبرة من  300 غ��رام يف  من 
ما ي�ضبب احل�ضا�ضية وا�ضطراب عملية اله�ضم. كما ل ين�ضح من يعاين 
انتفاخ البطن اأو التهاب املعدة واحلمو�ضة العالية، بتناول الكرز بعد تناول 

وجبة الطعام مبا�ضرة، لأنه قد يوؤدي اإىل ن�ضوء الغازات وع�ضر اله�ضم.

من هو جوتنربج ؟
الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�ضل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 

املتحركة.
ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�شم معادن ؟

الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�ضمها الاتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�ضبانية  م��ن  م�ضتق  وا�ضمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�ضة. 
من هو ما�شبريو؟

ه���و م�����ض��ت�����ض��رق ف��رن�����ض��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����ض��رق��ي��ة ف�����ض��ل��ع يف اللغة 
الهروغليفية وان�ضاأ املعهد الفرن�ضي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�ضة  امل�ضرية  للبعثة  كرئي�ض  م�ضر  قدم  قد  وك��ان  امل�ضري 
كما ان له جهودا يف الك�ضف عن بع�ض الثار امل�ضرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�ضية  ال�����ض��وارع  اح��د  على  ا�ضمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�ضي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 

- عدد الوليات يف الوليات املتحدة الأمريكية ي�ضل اإىل 50 ولية.
 - يحتوي ج�ضم الفيل على اأربع ركب، وهذا مييزه عن غره من احليوانات الثديية.

 - قوة الرجل عندما يكون لديه 65 عام، تعادل قوة ج�ضم املراأة وهي لديها 25 �ضنة.
-البومة هي الطائر الوحيد الذي ي�ضتطيع الروؤية يف كل الجتاهات.

- اأن الكاأ�ض ال�ضميك معر�ض للك�ضر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�ضع به م�ضروب �ضاخن
- اأن الك�ضوف ل ي�ضتمر اأكرث من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�ضبب ال�ضرعة التي تدور بها الأر�ض حول ال�ضم�ض.

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ضاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�ضفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لانتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ضاخن

- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابر يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�ضم�ض والأر�ض يعادل 385 �ضعفا من بعد الأر�ض عن القمر

اإذا ما و�ضعت حوايل �ضاعتني يف �ضوء  اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب(   -
النهار

- اأن �ضعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �ضلك من النحا�ض يف نف�ض قطر �ضعره

ال�شبل املفقود
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حلم التونة
ال���ت���ون���ة، ع��ل��ى ن�ضبة  ي��ح��ت��وى حل���م 
والأحما�ض  الفيتامينات  من  عالية 
الأوميجا  زيت  اإىل  اإ�ضافة  الأمينية، 
اجل�ضم،  �ضحة  دع���م  ف��ى  امل��ف��ي��د   -3
وتقوية جهاز املناعة، كما ُتعد اأ�ضماك 

التونة من اأهم م�ضادر الربوتني.
وين�ضح الأطباء بتناول �ضمك التونة 
م���رت���ني اأ���ض��ب��وع��ي��ا ح��ي��ث ل���ن يرهق 
الثمن  رخي�ض  فهو  الأ�ضرة  ميزانية 
م���ق���ارن���ة ب���ب���اق���ى اأن��������واع ال����ربوت����ني، 

ويوؤكد خبر التغذية الدكتور مايكل مكرم، اأّن التونة قادرة على عاج 5 
م�ضاكل �ضحية تتمثل يف ت�ضفية التونة من زيتها واإ�ضافة نقاط من ع�ضر 

الليمون تزيد من معدلت احلرق باجل�ضم ومتده بالطاقة الازمة.
وذكر اأّن �ضمك التونة ي�ضاعد فى منع الإ�ضابة بالأزمات القلبية وال�ضكتات 
ومادة  )اأوميجا3(  مب��ادة  غنية  زي��وت  على  حتتوى  اأن��ه��ا  كما  الدماغية، 
)اإن3-( وهما من املواد التى اأثبتت فاعليتها فى وقف �ضربات القلب الغر 

منتظمة التى توؤدى اإىل حدوث الأزمة القلبية.
كبرا  دوراً  تلعب  التى  )ال�ضيلينوم(  التونة حتتوى على مادة  اأّن  واأ�ضاف، 
كم�ضاد لاأك�ضدة وحماية خايا الدم احلمراء من التلف، بجانب اإحتوائه 
على مادة )النيا�ضني( وفيتامني ب2- الذى يعمل على تقليل الكول�ضرتول 

ال�ضيئ وزيادة معدلت الكول�ضرتول اجليد باجل�ضم.

ارتعد الثعلب وهو ي�ضمع زئر الأ�ضود فقد كان عالياً جداً واي�ضاً غا�ضباً جداً .. �ضاأل نف�ضه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�ضمع الأ�ضود تزاأر وهى غا�ضبة �ضاأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ضتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�ضود وهو يحاول ت�ضمم الأخبار وحني و�ضل وجد امامه الأ�ضد الكبر وهو �ضديقاً 
له ف�ضاأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �ضيئاً؟ فقال الأ�ضد اختفى �ضبلي ال�ضغر .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�ضد واخذ ي�ضرخ وهو يف الطريق عن ال�ضبل ال�ضغر ال�ضائع وكلما تقابل مع احد 
ال�ضبل  �ضاأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�ضغله بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�ضط  ال�ضجرات  بني  وحتتها..  الأ�ضجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  ت��رتك  مل  ال�ضغر.. 
ال�ضحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �ضرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�ضد 
اإىل غابتنا �ضيادون اليوم ول حتى ام�ض..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �ضياد!  ف�ضرخ ال�ضقر وق��ال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �ضقط يف النهر فرد التم�ضاح وقال ل.. ا�ضرف على النهر بنف�ضي مل ي�ضقط فيه 
اليوم. ف�ضرخ الأ�ضد وقال ح�ضناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �ضمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�ضط هذا ال�ضمت املطبق جاء ال�ضبل ال�ضغر ووقف و�ضط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�ضد وهم يكتمون �ضحكاتهم خوفاً من الأ�ضد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �ضبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �ضرخ فيه اين كنت ايها ال�ضقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�ضجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�ضتكمل  فت�ضلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�ضجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�ضبل  ان�ضحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�ضحك وت�ضحك حيث �ضرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�ضد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�ضد يق�ضده هو بالغباء ول يق�ضد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�ضبل من ظهر 

ذاك الأ�ضد. ول ي�ضح ان يو�ضف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�ضد؟ .

ك�ضفت الدكتورة تاتيانا رازوموف�ضكايا، اأخ�ضائية 
التغذية الرو�ضية، كيف ميكن لل�ضخ�ض التخل�ض 
من الوزن الزائد اإذا كان دائما "ينتهك" احلمية 

التي يتبعها، والتمارين الريا�ضية ل تنا�ضبه.
يجب  ال����وزن  "لتخفي�ض  الأخ�����ض��ائ��ي��ة،  وت��ق��ول 
احل�����ض��ول ع��ل��ى ق�ضط ك���اف م��ن ال��ن��وم. لأن قلة 
اللبتني  الدائمة، تخف�ض م�ضتوى هرمون  النوم 
الذي يكبح ال�ضهية. ومقابل هذا يرتفع م�ضتوى 
هرمونات تزيد من ال�ضعور باجلوع، مثل الغريلني 
والكورتيزول. كما اأن هرمون الكورتيزول ي�ضبب 

الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون يف 
منطقة البطن".

اإىل  الغذائية  الأل��ي��اف  اإ�ضافة  يجب  لها،  ووف��ق��ا 
ال�ضكر  م�ضتوى  تنظم  لأن��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي.  ال��ن��ظ��ام 
والكولي�ضرتول يف الدم، وتوؤثر اإيجابيا يف الأمعاء 
-20 تناول  "يجب  اأي  ال�ضعور باجلوع.  وتخفف 
لذلك  يوميا.  الغذائية  الألياف  من  غراما   40
الكاملة  ال��ب��ق��ول وخ���ب���ز احل���ب���وب  ت���ن���اول  ي��ج��ب 

والفواكه املجففة واملك�ضرات واخل�ضار".
وتقول، "من املهم اأن يحتوي النظام الغذائي على 

1.2-1.5 غرام لكل  الربوتني  كمية كافية من 
كيلوغرام من وزن اجل�ضم. وهذا ي�ضمل منتجات 
البحرية  وامل��اأك��ولت  والأ�ضماك  واللحوم  الألبان 
النباتي:  ال��ربوت��ني  الأخ����رى وال��ب��ي�����ض وك��ذل��ك 

املك�ضرات والبقول وفول ال�ضويا.
له�ضم  ط���وي���ل  وق����ت  اإىل  ي��ح��ت��اج  اجل�����ض��م  لأن   
باجلوع  ي�ضعر  ل  الإن�ضان  يجعل  ما  الربوتينات، 
فرتة طويلة. كما اأن اجل�ضم ينفق �ضعرات حرارية 
لم��ت�����ض��ا���ض ال���ربوت���ني اأك�����رث مم���ا ي��ن��ف��ق��ه على 

الكربوهيدرات".

طرق لتخفي�ض الوزن دون حمية اأو متارين ريا�ضية!

جيم�س كينيدي وراكيل ليفي�س يقفان للتقاط �شورة يف اليوم العاملي ال�شنوي اخلام�س للكالب يف وي�شت هوليود بارك، كاليفورنيا.ا ف ب


