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كيف تخزنني اخلبز ب�صكل �صحيح؟
يعرفوا  اأن  دون  لتخزين اخلبز،  ال�صحية  الطريقة  الكثريون  يجهل 

ب�أن التخزين ال�صيء للخبز قد يوؤثر على طعمه وقوامه.
فيم� يلي كل م� حتت�ج ملعرفته حول عملية تخزين اخلبز ب�لطريقة 

ال�صحيحة، بح�صب م� اأوردت �صحيفة ت�ميز اأوف اإندي�:
ال��دول الغربية، يتم تخزين اخلبز يف �صندوق خ��ص يف  تقليدي�ً، يف 
ل��دى الكثريين  ال��ع���دة  ال��وق��ت تغريت ه��ذه  املطبخ، ولكن م��ع م��رور 

وب�توا يخزنون اخلبز يف الثالجة.
بيكر،  كيمربيل  تقول  الرقمية،  ال�صحة  املجلة  يف  ُن�صر  تقرير  ويف 
تربيد  اإن  كليم�صون،  ج�معة  يف  واأمنه�  الطع�م  برامج  معهد  مديرة 
اخلبز  يجعل  لكنه  ال�صحية،  اخلبز  فوائد  على  �صلب�ً  يوؤثر  ال  اخلبز 
ب�رداً وغري مرغوب به. تعمل درجة حرارة الثالجة على حتويل الن�ص� 
املوجود يف اخلبز اإىل ح�لة التبلور وفقدان الرطوبة، مم� يجعله ج�ف�ً 

وق��صي�ً ويعطيه نكهة قدمية.
فكرة  اخلبز  لتخزين  القدمية  الطريقة  ك�نت  "كيمربيل"،  ل�  وفق�ً 
اأن يظل جيًدا حتى يف درجة  رائعة الأن اخلبز امل�صنوع منزلًي� ميكن 

حرارة الغرفة الع�دية، ملدة قد ت�صل اإىل خم�صة اأي�م.

من اأجل �صحة اأف�صل.. 4 طرق لها مفعول ال�صحر
جريئة  ق���رارات  يتخذون  ال���وزن،  ارت��ف���ع  م��ن  البع�ص  يع�ين  عندم� 
اتخ�ذ  ع��ن  ه���وؤالء  يغلف  لكن  ال����وزن،  واإن��ق������ص  الري��صة  مبم�ر�صة 

اخلطوات الالزمة لتحقيق النج�ح.
 4 له�  "نيويورك ت�ميز" االأمريكية يف تقرير  وا�صتعر�صت �صحيفة 
اأجل بن�ء ع���دات �صحية جديدة، وهي على النحو  طرق رئي�صية من 

الت�يل:
ليتبنى  اأف�صل طريقة  اإن  م��وج��ودة: يقول اخل��رباء  ع���دة  ربطه� مع 
م���وج���ودة، ف�لروتني  ع����دة  م��ع  رب��ط��ه���  ه��ي  ع����دة ج��دي��دة  ال�صخ�ص 
ال�صب�حي هو مك�ن رائع للبدء، فمثال �صرب فنج�ن القهوة ال�صب�حي 

ميكن اأن ين�صئ فر�صة لل�صروع ب�لت�أمل ملدة دقيقة واحدة.
تت�صكل  لكنه�  طويال،  وقت�  ال��ع���دات  تبني  ي�صتغرق  ي��وم:  كل  افعله� 
ال�صريع  امل�صي  اإن  ب��صتمرار.  عليه�  واظبت  م�  اإذا  تتوقع  مم�  ب�أ�صرع 
يومي� بعد تن�ول وجبة الع�ص�ء مث�ل على ع�دة ميكن تكراره� ب�صهولة 
يومي�. اجعله �صهال: ت�صري الدرا�ص�ت اإىل اأن فر�صة االأ�صخ��ص الذين 
التم�رين  ملم�ر�صة  اأك��رب  املنزل  من  قريبة  ري��صية  �ص�الت  يخت�رون 
الري��صية ب�نتظ�م مق�رنة ب�أولئك الذين يتجهون اإىل �ص�الت بعيدة.
اأو  امل�صي  اأث��ن���ء  �صوتية  كتب  اإىل  ت�صتمع  اأن  بو�صعك  نف�صك:  ك�فئ 
م�ص�هدة برن�مج الطهي املف�صل اأثن�ء الرك�ص على جه�ز امل�صي، مب� 

يعزز ع�دة مم�ر�صة الري��صة.

علماء: نبات البل�صان مفيد يف عالج الإنفلونزا
ك�صف علم�ء بولنديون م�صدرا مل�ص�دات االأك�صدة التي ت�ص�عد اجل�صم 

يف تقوية جه�ز املن�عة وحم�ربة االلته�ب�ت مثل االأنفلونزا.
واكت�صف علم�ء ج�معة بوزن�ن البولندية للعلوم الطبيعية اأثن�ء البحث 
الذي مت ن�صر نت�ئجه يف جملة "Molecules" اأن نب�ت البل�ص�ن 
والفالفونويد.  الفينولية  االأحم��ص  من  ع�لية  ن�صبة  على  يحتوي 
اأن يزيد  ب��دوره  امل��واد من االإج��ه���د الت�أك�صدي، مم� ميكن  تقلل ه��ذه 
متو�صط   العمر املتوقع بف�صل تقليل االأ�صرار طويلة املدى التي تلحق 

ب�أنظمة اجل�صم.
الفينولية  االأح��م������ص  حمتوى  اأن  البحوث  اأظ��ه��رت  العلم�ء:  وق���ل 
للبكتريي�.  امل�ص�د  ن�ص�طه�  ي��ح��دد  امل�صتخل�ص�ت  يف  والفالفونويد 
ومن بني املركب�ت التي مت حتليله� ك�ن لالأبيجينني والك�ميبفريول 
بي-كوم�ريك،  واأح��م������ص  بروتوك�تيكيك  واأح��م������ص  وال��ف��ريول��ي��ك 
نب�ت  مل�صتخل�ص�ت  للبكتريي�  امل�ص�د  الن�ص�ط  على  االأك���رب  ال��ت���أث��ري 
البل�ص�ن". ووافق على هذه اال�صتنت�ج�ت علم�ء اأمريكيون من معهد 
فرانكلني لل�صحة الذين ق�موا بتحليل �صرعة �صف�ء املر�صى امل�ص�بني 
ب�لته�ب�ت اجله�ز التنف�صي العلوي الذين تن�ولوا، اإىل ج�نب االأدوية 
الع�دية، نب�ت البل�ص�ن. ويف الوقت نف�صه ك�ن يجري عالج جمموعة، 

حتت املراقبة، دون ا�صتخدام البل�ص�ن.
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منازل ذكية للتكيف مع 
امل�صتويات البحرية املرتفعة

بتقنية  املزودة  الذكية  املن�زل  من  نظ�م  عن  عب�رة   Puffer Village
معم�رية مدجمة ت�صمح له� ب�لتكيف مع م�صتوي�ت املي�ه املتغرية والظروف 

اجلوية الع��صفة.
الهند�صة  ي�صتخدم  م�صمم  وه���و  ن���ف��ي��دي،  ���ص��ج���د  ت�صميم  م��ن  امل�����ص��روع 
املعم�رية ثالثية االأبع�د للتح�صري لالأزم�ت الو�صيكة املتعلقة بتغري املن�خ. 
قدم   Puffer Village مل�����ص��روع  االأخ���ري  م��ن عر�صه  االن��ت��ه���ء  وع��ن��د 
ن�فيدي متهيًدا للم�صروع وق�ل "ارتف�ع م�صتوي�ت �صطح البحر هي واحدة 
من االأزم�ت الرئي�صية يف الع�مل يف امل�صتقبل، مم� قد ي�صكل تهديًدا خطرًيا 
ت�صور  مت  البحر،  �صطح  م�صتوى  ارت��ف���ع  خطر  وملك�فحة  االإن�����ص���ن.  لبق�ء 
مع  تتكيف  التي  الذكية  امل��ن���زل  م��ن  �صغري  جمتمع  اأن��ه  على  فيليج  ب�فر 
املد واجلزر، وارتف�ع م�صتوي�ت �صطح البحر من خالل حم�ك�ة اال�صتج�بة 

الدف�عية لل�صمك املنتفخ".
وعند ت�صميم ب�فر فيليج، نظر ن�فيدي اإىل من�طق من الع�مل �صتع�ين من 
ارتف�ع م�صتوى �صطح البحر يف وقت اأقرب من غريه�. ويالحظ ن�فيدي اأن 
ج�نفي هي واحدة من اأكرب قرى البحريات يف اإفريقي� يف بنني، وواحدة من 
اأكرب امل�ص�كل التي يواجهه� الن��ص يف هذه املنطقة هي ارتف�ع م�صتوى �صطح 
املد واجلزر  ويهدد  املدينة  العوا�صف  فيه  الذي جتت�ح  الوقت  البحر. ويف 
اأ�ص�ص املن�زل، لي�ص اأم�م �صك�ن ج�نفي خي�ر �صوى مواجهة ح�لة عدم اليقني 
املدمرة  االآث���ر  البحر. ويوا�صل ن�فيدي و�صف  ارتف�ع من�صوب مي�ه  ب�ص�أن 

التي اأحدثه� ارتف�ع املد على من�زل ج�نفي اخل�صبية.

حتذير.. ممنوع و�صع 
�صجادة املرحا�ض يف الغ�صالة

�صج�دة  ت��ن��ظ��ي��ف  اإىل  ال��ب��ع�����ص  ي��ع��م��د 
املرح��ص عن طريق و�صعه� يف الغ�ص�لة 
املخ�ص�صة لتنظيف املالب�ص، وهو اأمر غري 
من��صب بح�صب خبري حذر من خطورة 
االأجهزة  االأج���ه���زة  خ��ب��ري  وق�����ل  ذل����ك. 
الفنية، �صكوت غ�ي، اإنه راأى خالل 30 
الغ�ص�الت  من  العديد  خربته  من  ع�م� 
و�صعوا  اأ���ص��ح���ب��ه���  الأن  ت��ع��ط��ل��ت،  ال��ت��ي 
�صج�دة املرح��ص يف هذه االآالت، بح�صب 
 ."familyhandyman" موقع 
اأن�����ه يف ب��ع�����ص احل������الت وجد  واأ�����ص�����ف 
واج���ه���ة ال��غ�����ص���ل��ة م��ك�����ص��ورة، ب�����ص��ك��ل ال 
مي��ك��ن اإ����ص���الح���ه، وذل����ك ع��ن��دم��� و�صع 
الوقت  يف  م��رح������ص  ���ص��ج���دت��ي  �صخ�ص 
نف�صه داخل الغ�ص�لة. وذكر اأن الغ�ص�الت 
م�ص�حة  ع��ل��ى  االأوت��وم���ت��ي��ك��ي��ة حت��ت��وي 
البط�ني�ت  ا�صتيع�ب  من  متكنه�  كبرية، 
الثقيلة، مم� يقود البع�ص اإىل االعتق�د 
الكبرية  االأ�صي�ء  غ�صل  على  ق���درة  ب�أنه� 

والثقيلة.
متت�ص  ال�صج�دة  اأن  يف  امل�صكلة  وتكمن 
داخله�،  تنتهي  امل����ء،  م��ن  كبرية  كمي�ت 
مم� يجعله� بوزن اأكرب من احلجم الذي 

تتحمله الغ�ص�لة.

7 عالمات ي�صري ظهورها اإىل 
تدهور الروؤية وتقهقر الب�صر �ص 26

اأطعمة ل تتناولها مع احلليب
قد يبدو �صرب احلليب بدون اأي حم�صن طعم فكرة ال يحبذه� الكثريون، ولكن 

يجب اختي�ر االأطعمة املن��صبة لدجمه� مع احلليب لتجنب اأي م�ص�كل حمتملة.
فيم� يلي جمموعة من االأطعمة التي يجب جتنب تن�وله� مع احلليب، وفق م� 

اأوردت �صحيفة ت�ميز اأوف اإندي�:
املوز واحلليب: قد يبدو هذا �ص�دم�ً ملعظم ع�ص�ق اللي�قة البدنية الذين يتن�ولون 
املوز ب�حلليب لزي�دة م�صتوي�ت الربوتني ب�صكل طبيعي، ولكن هذا املزيج ميكن اأن 

يكون اأحد االأ�صب�ب التي جتعلك ت�صعر ب�لثقل واالنتف�خ على مدار اليوم.
ي�صتغرق مزيج املوز مع احلليب وقت�ً طوياًل لله�صم. وب�لت�يل، يقرتح اخلرباء اأنه 

من االأف�صل اال�صتمت�ع بهم� ب�صكل منف�صل لتجنب اأي اإزع�ج.
احلليب وال�صمك: يعترب اجلمع بني نوعني من الربوتين�ت مزيج�ً �صيئ�ً ويوؤثر 
اأنه  اإال  بروتني حيواين،  عب�رة عن  االأ�صم�ك  اأن  اله�صمي. يف حني  اجله�ز  على 
ال��ت��وازن، مم�  اخ��ت��الاًل يف  ف�إنه� تخلق  ب��روت��ني احلليب،  م��ع  يتم دجمه�  عندم� 
ي�صبب عدم الراحة واالنتف�خ وميكن اأن يوؤدي يف كثري من االأحي�ن اإىل ح�ص��صية 

اجللد.
اأمراً  اأو املكون�ت احل�م�صة  احلليب واحلم�صي�ت: يعترب خلط احلليب ب�لفواكه 
غري جيد، وذلك الأن دمج فيت�مني �صي وحم�ص ال�صرتيك يف االأطعمة احل�م�صة 
مثل الربتق�ل والليمون، مع احلليب ميكن اأن يوؤدي اإىل ارتداد احلم�ص وحمو�صة 

املعدة وا�صطراب املعدة، واحل�ص��صية واحتق�ن ال�صدر وال�صع�ل.

ال����وزن ال���ذي حت��ل��م ب��ه وخ�����ص���رة ال�صعرات  ل��ل��و���ص��ول اإىل 
االأطعمة  على  العثور  بك  يجدر  حرم�ن،  دون  احل��راراي��ة 
ممتلئ�ً  تبقيك  نف�صه  ال��وق��ت  يف  وال��ت��ي  وال��ل��ذي��ذة  املغذية 
الكبرية  الغذائية  احتي�ج�تك  تلبي  حني  يف  اأط��ول  لوقت 
اأن  امل��ع��روف  م��ن حت�صني وظ���ئ��ف ج�صمك. وم��ن  لتتمكن 
وج��ب��ة ال��ف��ط��ور م��ن اأه���م ال��وج��ب���ت ال��ي��وم��ي��ة وخ�صو�ص�ً 
ال�صعور  ال��ي��وم وجت��ن��ب  ال��ط��ع���م خ��الل  خ��ي���رات  لتحديد 

ب�جلوع الكبري. 
يف  البي�ص خ�صو�ص�ً  بتن�ول  اخل��رباء  ين�صح  ال�صبب  لهذا 
الربوتني  من  ع�لية  ن�صبة  على  الحتوائه  الفطور  وجبة 
حرق  يف  ي�ص�عد  اأن��ه  كم�  ن�صبي�ً،  قليلة  ح��راري��ة  و�صعرات 

الدهون يف اجل�صم مم� يوؤدي اإىل فقدان الوزن.
وبح�صب م� ن�صره موقع ) ميديك�ل نيوز توداي( االأمريكي، 
لل�صخ�ص  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  معدل  م��ن  ال��ربوت��ني   يزيد 
البي�ص  ت��ن���ول  ف����إن  ل��ذل��ك،  امل����ئ���ة.  يف   30-15 بن�صبة 
الن��ص  ي�ص�عد  قد  ب�لربوتني  الغنية  االأخ��رى  واالأطعمة 
على حرق �صعرات حرارية اأكرث من تن�ول الكربوهيدرات 

اأو الدهون.
اإ�ص�فة اإىل م� ي�صمى الت�أثري احلراري للطع�م، اأي الط�قة 
اأعلى  وه��و  االأط��ع��م��ة،  ال�صتقالب  اجل�صم  يحت�جه�  ال��ت��ي 

للربوتني منه للدهون اأو الكربوهيدرات".
من جهة اأخرى، ت�ص�عد االأطعمة التي حتتوي على ن�صبة 
ع�لية من الربوتني على اإبق�ئك ممتلئ�ً اأي ال�صعور ب�ل�صبع 
بتن�ول  ال��رغ��ب��ة  انخف��ص  اإىل  ي���وؤدي  اأط����ول، مم���  ل��ف��رتة 
الوزن.  ف��ق��دان  ي�ص�هم يف  م���  ال��ي��وم.  م���دار  ال��ط��ع���م على 

بح�صب م� ن�صره موقع )هيلث الين( االأمريكي.
اإ�ص�فة اإىل الربوتني الذي ي�ص�عد ببن�ء الع�صالت، يحتوي 
البي�ص على العديد من الفيت�مين�ت واملع�دن ال�صرورية 

كمية  ج���ن��ب  اإىل  للج�صم، 
م�ص�دات  م���ن  ك��ب��رية 

االأك���������������ص�������دة ال����ت����ي 
العديد  م��ن  حتمي 
م�����ن االأم�������را��������ص. 
ي��ن�����ص��ح خرباء  ل���ذا 

ب�إ�ص�فة  ال���ت���غ���ذي���ة 
نظ�مك  اإىل  ال��ب��ي�����ص 

ميكنك  ح�����ي�����ث  ال�������غ�������ذائ�������ي 
حت�صريه بطرق خمتلفة و�صهية.

الفطور ال�صحي 
يع�ين ماليني االأ�صخ��ص يف الع�مل من االكتئ�ب الأ�صب�ب 
خمتلفة. ويرى خرباء التغذية اأن االأكل ال�صحي خ�صو�ص�ً 
من  التخل�ص  على  امل�ص�عدة  �ص�أنه  من  الفطور  وجبة  يف 
اأن  التي يجب  الالزمة  الغذائية  امل��واد  االكتئ�ب. فم� هي 

ت�صمنه� وجبة الفطور؟
يلج�أ غ�لبية امل�ص�بني ب�الكتئ�ب اإىل زي�رة طبيب نف�صي اأو 
تن�ول اأدوية م�ص�دة له. غري اأن مم�ر�صة الري��صة والت�أمل 
�صحتن�  على  توؤثر  اأن  ميكن  الطبيعة  يف  وامل�صي  ك�ليوغ� 
النف�صية ب�صكل اإيج�بي. اإ�ص�فة اإىل ذلك يوؤكد الكثري من 
خرباء التغذية على اأهمية الوجب�ت الغذائية للتخل�ص من 

االكتئ�ب، نقاًل عن موقع "بيزني�ص اإن�ص�يدر" االأمل�ين.
التي  برونيتي،  ميلي�ص�  االأمل�نية  التغذية  خبرية  وح�صب 
جتري اأبح�ث�ً حول العالقة بني النظ�م الغذائي وال�صحة 
العقلية والنف�صية،  ف�إن النظ�م الغذائي ال�صليم هو مفت�ح 
ال�صحة النف�صية. وترى اخلبرية االأمل�نية اأن وجبة الفطور 
ال�صحيحة ال ت�ص�عد فقط على بداية اليوم ب�صحة ج�صدية 

جيدة بل ي�صمل ذلك اجل�نب العقلي والنف�صي. فدم�غن� 
التي  تلك  خ��صة  ذل��ك،  على  ت�ص�عد  غذائية  مل��واد  يحت�ج 
حتتوي على االأحم��ص الدهنية غري امل�صبعة واالأحم��ص 
املع�دن  اإىل  اإ�ص�فة  د،  وفيت�مني  ب،  وفيت�مني  االأمينية 
يف  العن��صر  هذه  وغي�ب  واملغني�صيوم.  واحلديد  ك�لزنك 
وجبة الفطور يكون له ت�أثري �صلبي على ال�صحة العقلية 

للفرد وبعده� على ال�صحة النف�صية.
بتن�ول  برونيتي  ميلي�ص�  االأمل�نية  التغذية  خبرية  وتن�صح 
يع�نون  الذين  وجبة فطور �صحية خ�صو�ص� لالأ�صخ��ص 
م��ن االك��ت��ئ���ب. وم��ن ب��ني ال��وج��ب���ت ال��ت��ي تن�صح اخلبرية 
االأمل���ن��ي��ة ب��ت��ن���ول��ه��� خ���الل االإف���ط����ر: البي�ص الأن����ه  غني 
ب���الأح��م������ص االأم��ي��ن��ي��ة، وال��وج��ب���ت ال��غ��ن��ي��ة ب��ف��ي��ت���م��ني د 
واالأف���وك����دو. ويف  الك�مل  واخل��ب��ز  الدهنية،   واالأح��م������ص 
من  يتكون  "الدم�غ  االأمل�نية:  اخلبرية  تقول  ال�صدد  هذا 
يف  الدهون  تن�ول  علين�  ويجب  الدهون  من  املئة  يف   60
االأكل. واالأفوك�دو غني ب�لرتبتوف�ن "حم�ص اأميني"، كم� 
يف  ج���ء  كم�   ،"3 واأوم��ي��غ���  الفوليك  حم�ص  على  يحتوي 

موقع "بيزني�ص اإن�ص�يدر".

الأطفال يدفعون 
ثمن ظاهرة خطرية 

�صنعها الإن�صان
م��ن ج�معة جورج  ب���ح��ث��ون  ق���ل 
من  ي����ق����رب  م������  اإن  وا����ص���ن���ط���ن 
مليوين ح�لة جديدة من ح�الت 
الربو لدى االأطف�ل كل ع�م، قد 
ت��ك��ون ن���ج��م��ة ع��ن ت��ل��وث الهواء 
امل���رت���ب���ط ب��ح��رك��ة امل�������رور، وهي 
املدن  منه�  تع�ين  م�صكلة مزمنة 

الكربى.
وت��ع��د ال��درا���ص��ة امل��ن�����ص��ورة حديث�ً 
بالنيرتي  "الن�صيت  جم��ل��ة  يف 
نوعه�  م���ن  االأوىل  ه���ي  هيلث" 
الربو لدى  ح���الت  لتقدير عبء 
ع����ن تلوث  ال���ن����ج���م���ة  االأط�����ف������ل 
األ���ف   13 اأك�����رث م���ن  ال����ه����واء يف 

مدينة حول الع�مل.
املوؤلفة  اأنينبريغ،  �صوزان  وتقول 
واأ�صت�ذة  ال���درا����ص���ة  يف  امل�����ص���رك��ة 
ال�����ص��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة يف 
اإن  ج����م���ع���ة ج�������ورج وا����ص���ن���ط���ن 
اأك�صيد  ث�ين  اأن  ك�صفت  درا�صتهم 
االأطف�ل  ي��ع��ر���ص  ال��ن��ي��رتوج��ني 
ب����ل���رب���و، واأن  خل��ط��ر االإ����ص����ب���ة 
يف  خ��ص  ب�صكل  تتف�قم  امل�صكلة 

املن�طق احل�صرية.
اأن  اإىل  النت�ئج  "ت�صري  وت�صيف: 
يكون  اأن  يجب  النظيف  ال��ه��واء 
اال�صرتاتيجي�ت  من  مهم�  ج��زءا 
اإىل احل���ف����ظ على  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

�صحة االأطف�ل".
ي�صبب  مزمن  مر�ص  هو  وال��رب��و 
الته�ب ال�صعب الهوائية يف الرئة، 
ووقد يت�صبب يف اأن يجعل التنف�ص 
�صعب�، ويوؤدي اإىل ال�صع�ل وظهور 
�صوت �صفري )اأزيز ال�صدر( عند 

الزفري و�صيق النف�ص.
وق������������م ال�����ب������ح�����ث�����ون ب�����درا������ص�����ة 
لثن�ئي  االأر����ص���ي���ة  ال���رتك���ي���زات 
 ،)NO2( النيرتوجني  اأك�صيد 
انبع�ث�ت  م��ن  ي���أت��ي  م��ل��وث  وه���و 
ع���������وادم ال���������ص����ي�����رات وحم���ط����ت 
ثم  ال�صن�عية،  وامل��واق��ع  الط�قة 
ال���رب���و اجلديدة  ح�����الت  ت��ت��ب��ع��وا 
ال��ت��ي ظ��ه��رت ل��دى االأط��ف���ل من 

ع�م 2000 حتى ع�م 2019.
اأك�صيد  ثن�ئي  اأن  الب�حثون  وجد 
ت�������ص���ب���ب يف ع����م  ال����ن����ي����رتوج����ني 
 1.85 نحو  اإ�ص�بة  يف   2019
ثلث  ب������ل�����رب�����و،  ط����ف����ل  م����ل����ي����ون 
املن�طق  يف  وق����ع  احل�������الت  ه����ذه 

احل�صرية.

البي�ض.. لهذه الأ�صباب يجب اأن 
يكون �صمن نظامك الغذائي!

اإذا كنت ترغب بخ�ضارة الوزن دون فقدان عنا�ضر غذائية �ضرورية 
ال�ضتمرار وظائف اجل�ضم، ما عليك �ضوى اأن جتعل البي�ض وجبة 

الفطور.  وجبة  �ضمن  وخ�ضو�ضًا  الغذائي  نظامك  يف  اأ�ضا�ضية 
فما االأ�ضباب التي جتعل البي�ض من اأهم االأطعمة؟

اأهداف  على  وللح�ضول  ال�ضليم،  اجل�ضم  يف  ال�ضليم  العقل 
فهو  الغذائي  نظامك  من  تبداأ  اأن  عليك  ه��ذه،  ال�ضالمة 

وتلبي  جيدة  �ضحة  على  للمحافظة  العوامل  اأه��م  م��ن 
احتياجاتك من العنا�ضر الغذائية يوميًا. وال يختلف االأمر 

النظام  من  اأي�ضًا  يبداأ  االأمر  اأن  اإذ  ال��وزن،  خل�ضارة  بالن�ضبة 
الغذائي. فكيف ميكنك اإنقا�ض وزنك واحلفاظ على الر�ضاقة 

دون اأن تتعر�ض خل�ضارة املغذيات الالزمة ل�ضحتك؟
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�ش�ؤون حملية

ندوة ت�ضتقطب �ضفراء ومفو�ضني من 13 دولة وجناًحا

توفالو واأ�صرتاليا ت�صاركان اأف�صل املمار�صات يف التجارة والبيئة يف اإك�صبو 2020

عرو�ض فنية وثقافية ماليزية متنوعة على م�صرح اليوبيل يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبى اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اإك�صبو  معر�ص  يف  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  ال��ع��الق���ت  م��ن  ك��ل  تعزيز  اإط����ر  يف 
ب�لتع�ون  املتحدة  العربية  االإم�رات  توف�لو يف  �صف�رة  ، نظمت  دبي   2020
والبيئة يف  التج�رة  املم�ر�ص�ت يف  "اأف�صل  االأ�صرتايل ندوة حول  مع اجلن�ح 

ق�عة املوؤمترات بجن�ح اأ�صرتالي�. "
اإك�صبو.  م��ن  وجن�ًح�  دول��ة   13 م��ن  واملفو�صني  ال�صفراء  احل��دث  ا�صتقبل 
توف�لو  جلن�ح  الع�م  املفو�ص   - تيمو  توفوال  �صيالتي  ال�صيدة  رحبت  حيث 
فيهم  مبن  املتميزين  واملتحدثني  ب�مل�ص�ركني   -  2020 اإك�صبو  معر�ص  يف 
ومدير   ، ف�ليت�و  ف�ك�تيل  �صي�و�صي  وال�صيد   ، تونغ�  م��ن  اأك����واوال  ال�صفري 
اجلن�ح تونغ� ، وال�صيد بيرت �ص�م�ص - مدير جن�ح اأ�صرتالي� ، وال�صيد منري 
�صنكري - القن�صل االأ�صرتايل التج�ري مفو�ص االإم�رات العربية املتحدة ، 
وال�صيد اأجمد عبد اهلل - رئي�ص ال�صراكة يف الوك�لة الدولية للط�قة املتجددة 
)اإيرين�( ، وال�صيد فيليم لولهي� - ال�صكرتري االأول يف مفو�صية تونغ� العلي� 

نهى  ال�صيدة   ، فيجي  جن�ح  مديرة   - لوت�ص�ن  �ص�ل�صني  وال�صيدة   ، لندن  يف 
 - �صيم�تي  بي  �ص�نيم�  ال�صيدة   ،  JAHEEN’s �صرك�ت  م�لكة   - ج�هني 
ال�صكرتري االأول ل�صف�رة توف�لو يف االإم�رات العربية املتحدة ، ال�صيد والرت 
ال�صيد دايفيت في�فري- مدير   ، م�ي�زو- ن�ئب املفو�ص الع�م جلزر م�ر�ص�ل 
ب�بوا غيني�  وايجل من جن�ح  روز  و  كواتو  دانيل  ف�نواتو مب� يف ذلك  جن�ح 
اجل��دي��دة. ب���داأ ال��ن��دوة م��ع���يل اأون�����ص م���ك��وي �صيم�تي - �صفري ت��وف���ل��و يف 
التع�ون  على  االأ�صرتالية  للحكومة  �صكره  يف   - املتحدة  العربية  االإم����رات 
االقت�ص�دية  الفر�ص  على  ال�صوء  ت�صليط  مع  احل��دث  ه��ذا  لتقدمي  البن�ء 
واال�صتثم�رية يف توف�لو التي ميكن اأن تظهر من�هج جديدة للتنمية. واأكد 
ق�ل:  ، حيث  احل��راري  االحتب��ص  اآث���ر  التع�ون يف حل  اأهمية  على  ال�صفري 
"ت�صتمر توف�لو يف مواجهة العديد من العقب�ت كق�رة حميطية ك�لتخفيف 
من اآث�ر التغري املن�خ والذي ي�ص�هم يف ارتف�ع درج�ت حرارة البحر و تن�ق�ص 
االإنت�جيه البحرية ، اإىل ج�نب التحدي�ت التي تواجهه� توف�لو يف مك�فحة 
االأمرا�ص املعدية مب� يف ذلك  Covid-19 ،ورغم كل هذة التحدي�ت ف�إن 
للتخفيف  فع�له  حلول  اإيج�د  يف  قوية  مرونة  اإظه�ر  يوا�صل  توف�لو  �صعب 
من هذه التحدي�ت امل�صتمرة ". واأعقب مع�ليه بت�صليط ال�صوء على �صندوق 

توف�لو االئتم�ين ، الذي مت اإن�ص�وؤه يف ع�م 1987 ، مبوجب اتف�قية دولية 
وقعته� توف�لو و�صرك�ء التنمية ومن نيوزيلندا واأ�صرتالي� واململكة املتحدة.

وعر�ص املتحدثون من خمتلف القط�ع�ت احلكومية واخل��صة وجه�ت نظر 
خمتلفة  يف التنمية مع تب�دل االأفك�ر واخلربات حول اال�صتثم�رات والفر�ص 
التج�رية ب�الإ�ص�فة اإىل فر�ص بن�ء بنية حتتية م�صتدامة وتعزيز ا�صتخدام 

الط�قة املتجددة والنظيفة. 
كم� عر�صت ال�صيدة �ص�نيم� بي �صيم�تي - ال�صكرتري االأول ل�صف�رة توف�لو يف 
االإم�رات العربية املتحدة- عن اأف�صل املنتج�ت الع�صوية يف توف�لو وخ��صة 
ك�ليف� كوال وزيت جوز الهند البكر وهم� من اأ�صهر املنتج�ت ع�لية اجلودة 
ال�صن�ع�ت  تعزيز  اأهمية  على  ال�صوء  �صلطت  وق��د  توف�لو.  من  للت�صدير 

الزراعية ، ال �صيم� تلك املتعلقة ب�الأطعمة والنب�ت�ت املحليه يف توف�لو.
التنمية االقت�ص�دية من  التي تدعم التج�رة و  الندوة الفر�ص  كم� تن�ولت 
دول خمتلفة والتي ميكن اأن ت�ص�عد يف اإيج�د حلول للتحدي�ت البيئية لتكون 
بدوره� ق�درة على تعزيز التنمية وال�صحة والنمو االقت�ص�دي ، حيث تعترب 
موا�صيع  االأهمية  ب�لغ  اأم��ًرا  امل�صتدامة  والتنمية  ال�صحية  البيئية  التج�رة 

ح��صمه يف م�صتقبل توف�لو.

كم� عر�صت ال�صيدة نهى ج�هني ، م�لكة �صركة JAHEEN’s وموؤ�ص�صة 
اله�دي  املحيط  العظيمة جلزر  الفر�صة  ال�صوء على   ،  Click Media
بقوة  ال���دويل  امل�صتوى  على  التج�رية  عالمته�  وت��ق��دمي  تعريفه�  الإع����دة 
االأوىل لالإعالم  الرقمية  املن�صة  وذلك من خالل   Tech-Fin �صن�عة  
والق�دره   JAHEEN’s ل  والرائده  الكربى  امل�ص�ريع  اأحد  تعترب  والتي 
كرون�.  لوب�ء  احل��صمة  ال��ظ��روف  حتت  حتى  االإقت�ص�د  حركة  انع��ص  على 
اإك�صبو  يف  هن�  نحن  ولهذا  �صوًي�!  نعمل  اأن  الوب�ء  علمن�  "لقد  ق�لت  حيث 
لربط  االأوىل  اخل��ط��وة  ه��ي   Click Media..  !" ال��ع���مل  .." لتو�صيل 
جزر املحيط اله�دي ب�لع�مل والتي ميكن اأن تعزز تدريجًي� تطوير جم�الت 
التج�رة وال�صي�حة واال�صتثم�ر من اأجل نقلة نوعية قوية ق�درة على ت�صكيل 

التنمية امل�صتدامة التي يبحث عنه� اجلميع!".
واأخرًيا ، ق�م ال�صيد منري �صنكري - القن�صل التج�ري االأ�صرتايل يف االإم�رات 
اله�دي  املحيط  ج��زر  م��ن  امل�ص�ركني  اإىل  دع��وة  بتوجيه   - املتحدة  العربية 
الذي  يوم جول فود  الق�دمة مثل  والفع�لي�ت  االأح��داث  ج��زًءا من  ليكونوا 
�صيعقد يف فرباير يليه معر�ص اخلم�صة الكب�ر الدويل للبن�ء والت�صييد يف 

م�ر�ص.

•• دبي– الفجر

م�صرح  على  مم��ي��زاً  حفال  م�ليزي�  ج��ن���ح  ق��دم   
مبن��صبة  دب����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ال��ي��وب��ي��ل 
"م�ليزي�  عنوان  حمل  الوطني،  لليوم  احي�ئه� 
ومو�صيقية  راق�صة  عرو�ص�  و�صم  اآ�صي�"،  حًق� 

مبهجة، مب�ص�ركة اأ�صهر الفن�نني يف البالد.
ب����داأ ال��ع��ر���ص امل��ت��ن��وع ب��ح�����ص��ور م��ل��ك��ة اجلم�ل 
لوهونغ  فران�صي�صك�   ،2020 ل��ع���م  امل���ل��ي��زي��ة 
مليء  م��ك���ن  م���ل��ي��زي���  اأن  اأك����دت  ال��ت��ي  جيم�ص، 

ب�لثق�فة والتق�ليد والرتاث.
 وق�لت: "ع�دة عندم� ي�أتي الن��ص اإىل م�ليزي� 
املاليو  ه��ي  ال��ت��ي لدين�  االأج��ن������ص  اأن  ي��درك��ون 
كثريا  الثق�فة  اأق���در  اأن���  وال�صينية،  والهندية 
اأت��ي��ت اإىل دبي،  وك��ذل��ك ال�����رتاث، ل���ذا ع��ن��دم��� 
ك�ن مثريا  اإك�صبو،  االأجنحة يف  زي�رتي  وخالل 
لالهتم�م روؤية ثق�فة خمتلفة، واأن� �صعيدة جدا 
الأن هذه هي واحدة من اأف�صل الطرق ب�لن�صبة 

لن� مل�ص�ركة الثق�فة والرتاث مع الع�مل".
الع�بدين"،  "زين  امل�ليزية  املو�صيقى  اأ�صطورة 
ذائقة  وت��ر  على  ب���أغ���ن �صربت  اأذه���ل اجلمهور 
اأ����ص���ه���ر املطربني  اأح�����د  ي��ع��د  اجل���م���ه���ور، وه����و 
اإعج�ب  اأث����ر  ال��ع���مل،  م�صتوى  على  امل���ل��ي��زي��ني 
اجلمهور املتحم�ص ب�صوته امل�صحون ب�لع�طفة، 

وتف�عله الودي مع احل��صرين.
اأ����ص���ط���ورة م�ليزية  ���ص���رك��ت يف احل��ف��ل  ك��ذل��ك 
اأخ������رى، ���ص��ي���ف��ي��ن���ز، وال���ت���ي ت��غ��ن��ي ب��ل��غ���ت عدة 
واالإجنليزية  واالأمل�نية  واالإ�صب�نية  ك�الإيط�لية 

وامل�ليزية.
ب�صوته�  م��ع��ج��ب��ي��ه���  امل���وه���ب���ة  ه����ذه  و����ص���ح���رت   
حيث  املبهجة،  و�صخ�صيته�  املذهل،  ال�صوبراين 
���ص���رك ال��ك��ث��ري م��ن اجل��م��ه��ور يف ال��غ��ن���ء معه�، 

واأدت اأغنية اأوبرا اإيط�لية �صهرية.
موؤ�ص�صة  �ص�ركت  الراق�صة،  العرو�ص  بني  ومن 
م�صمم  اإخ����راج  م��ن  متنوعة  برق�ص�ت  ���ص��وت��را 
رق�صة  واأدت  اإبراهي،  رملي  ال�صهري  الرق�ص�ت 

ال�ص�حرة. )ال�صم�ص(   Surya
بوداي�" عر�ص�  "اإي�صت�ن�  كم� قدمت جمموعة   

بعنوان "م�ليزي� حق� اآ�صي�" ج�صد التنوع الثق�يف 
مل�ليزي� ب�أن�قة وحيوية.

و�ص�رك يف احلفل ع�زفو الطبول والقرع ب�الأيدي 
 HANDS Percussion م�ليزي�  من 

الذين اأبدعوا ب�لعزف على الطبول واآلة البزق 
وغريه�.

جناح كولومبيا يف اإك�صبو 2020 دبي يطلق مهرجانًا لل�صياحة 
•• دبي – الفجر 

مهرج�ن  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  كولومبي�  بجن�ح  انطلق 
ال�صي�حة، عرب فع�لية للزومب� اأت�حت للزوار فر�صة امل�ص�ركة 
يف جل�صة جتريبية لهذه الرق�صة متعددة الفنون واالأداء، وذات 
االأحل�ن ال�صهرية ع�ملي�ً.  توؤمن كولومبي� ب�أهمية املو�صيقى يف 
اجل�صور،  بن�ء  وتعزيز  االإب��داع��ي،  للتعبري  اآف���ق جديدة  خلق 

العديد  املهرج�ن  وي�صم  الثق�ف�ت.  خمتلف  ب��ني  وال��ت��ق���رب 
الفرق  الأه���م  والفنية  الرتفيهية  وال��ربام��ج  الفع�لي�ت  م��ن 
ومن  الفني،  وتراثه�  البالد  ثق�فة  تعك�ص  التي  الكولومبية 
16 ين�ير اجل���ري. وت�صتمل فع�لي�ت  اأن ي�صتمر حتى  املقرر 
عدة،  مو�صيقية  عرو�ص  على  الكولومبي  ال�صي�حة  مهرج�ن 
التي  ال��دول��ة  ثق�فة  م��ن  مهم�ً  ج���زءاً  ت�صكل  املو�صيقى  ك��ون 
جل�ص�ت  وع�صق  املو�صيقي،  ب�ل�صغف  �صك�نه�  غ�لبية  يتمتع 

كم�  كولومبي�.  يف  م��رة  الأول  ن�ص�أت  التي  الري��صة  الزومب� 
يعد  ال��ذي  ب�رانكي�  مهرج�ن  اأج��واء  الدولة  جن�ح  ي�صتح�صر 
واحداً من اأهم االحتف�الت الفولكلورية يف كولومبي�، ويتبنى 
العديد من اأمن�ط املو�صيقى الوطنية.  و�صيتمكن زوار اإك�صبو 
من م�ص�هدة العرو�ص يف جن�ح كولومبي� يومي�ً ب�الإ�ص�فة اإىل 
عرو�ص خ��صة تق�م من على م�صرح االألفية ب�إك�صبو 2020 

دبي.  

�صركة اأوروبية تعر�ض تقنية تنقل جديدة اأقل 
تكلفة بجناح �صوي�صرا يف اإك�صبو 2020

•• دبي– الفجر 

عر�صت �صركة ن��صئة مقره� �صوي�صرا، يف اإك�صبو 2020 
ال�صرعة  ف�ئقة  ق��ط���رات  لتطوير  ج��دي��دة  تكنولوجي� 
من  بكثري  اأق���ل  وبتكلفة  للبيئة،  و�صديقة  م�صتدامة 
تكنولوجي�ت اأخرى ق�ئمة، يف م�صعى من �ص�أنه اإحداث 

نقلة حقيقية يف هذا القط�ع.
ويف عر�ص لل�صحفيني بجن�ح �صوي�صرا يف اإك�صبو 2020 
"م�غريل"،  تكنولوجي�  "نيفومو"  �صركة  قدمت  دب��ي، 
وه���ي ق���ط����رات ت��ن��ط��ل��ق ب�����ص��رع��ة ق���د ت�����ص��ل اإىل 550 
ال�ص�عة، لكنه� متت�ز عن م�ص�ريع مم�ثلة  كيلومرتا يف 
املوجودة  التحتية  والبنية  الق�صب�ن  ت�صتخدم  ب���أن��ه��� 

ب�لفعل يف خطوط ال�صكك احلديدية الق�ئمة.
وق�ل �صتيف�ن كريت�ص مدير تطوير االأعم�ل يف نيفومو 
وامل�ل  اجلهد  من  الكثري  �صتوفر  اجل��دي��دة  التقنية  اإن 
بنية حتتية جديدة خلطوط م�غريل،  لت�صييد  ال��الزم 

مق�رنة مب�ص�رات ه�يربلوب ال�صريعة.
"ت�صتخدم  االإخب�رية:  اإك�صبو  خلدمة  متحدث�  واأ�ص�ف 
خطوط ه�يربلوب اأربعة مكون�ت اأ�ص��صية، وهي االأنبوب، 
وحمرك رفع مغن�طي�صي، وكب�صوالت، وعوار�ص تعليق. 
ب�لن�صبة لن�، ف�إن تقنيتن� م�غريل ت�صتغني عن ثالثة من 
تلك املكون�ت االأربع وتعتمد فقط على البنية التحتية 
املوجودة ب�لفعل دون ح�جة لالنتظ�ر لع�صرات ال�صنني 
به�  تنطلق  التي  الكبرية  لل�صرعة  واإ�ص�فة  لتنفيذه�". 
ت�صدر  ال  ب�أنه�  متت�ز  اأي�ص�  ف�إنه�  "م�غريل"،  قط�رات 
اأي انبع�ث�ت كربونية �ص�رة، وال حتت�ج مل�ص�ح�ت جديدة 

الإن�ص�ءات اأخرى.

واأ�ص�ف كريت�ص: "�صيعود هذا بفوائد جمة على �صن�عة 
بن�ء  دون  القط�رات  �صعة  ف�صتزيد  احل�لية،  القط�رات 
التحتية،  البنية  نف�ص  وب������ص��ت��خ��دام  ج��دي��دة  ق�صب�ن 

و�صتزيد ال�صرعة اأي�ص�".
يف  احل����يل  ال��وق��ت  يف  تكنولوجي�ته�  ال�صركة  وتخترب 
اأوروب�، من خالل م�صروع يف بولوني� االإيط�لية، وجتري 

درا�ص�ت ومن�ق�ص�ت مل�ص�ريع اأخرى يف فرن�ص� واإ�صب�ني�.
مليون  و160   25 بني  م�  تقدر  تكلفة  مع  وب�ملق�رنة 
ي����ورو ل��ت��ط��وي��ر ك��ي��ل��وم��رت واح����د م��ن خ��ط��وط ال�صكك 
اإن تطوير م�غريل  يقول كريت�ص  املختلفة،  احلديدية 

ال يحت�ج اإال �صوى �صبعة ماليني يورو.
الدخول  االآن  ال�صركة  ت�صتهدف  لنيفومو،  وب�لن�صبة 
ل�صوق ال�صرق االأو�صط من خالل بوابة اإك�صبو 2020.

وت�بع: "مع انطالق اأ�صبوع ال�صفر واالت�ص�ل يف اإك�صبو 
2020 دبي، نعتقد اأنن� يف املك�ن املن��صب للحديث مع 

االآخرين".
ويعد م�غريل واحدا من عدد من حلول التنقل اخلالقة 
التي يتم عر�صه� يف اإك�صبو 2020، وبينه� ك�رغو�صبيد 
من �صركة دي.ب��ي ورل��د، وه��و نظ�م �صحن يعتمد على 
ال�صحن�ت يف وقت  ت�صليم  �ص�أنه  تقنية ه�يربلوب، ومن 
تقنية  اأي�ص�  وه��ن���ك  ���ص���رة.  بيئية  ت���أث��ريات  ودون  اأق��ل 

ه�يربلوب زيلريو�ص التي تعر�ص يف اجلن�ح االإ�صب�ين.
وانطلق يف اإك�صبو 2020 دبي اأ�صبوع ال�صفر واالت�ص�ل 
الذي ي�صتمر حتى 16 ين�ير، وينطلق من االإمي�ن ب�أن 
االت�ص�ل ال يتعلق فقط بقربن� من بع�صن� البع�ص، بل 
ومتكني  ب�صحة  تتمتع  ملجتمع�ت  اأ���ص������ص  حجر  ميثل 

اأف�صل.
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اإك�ضبو 2020 دبي ي�ضتعر�ض ابتكارات ُتغيرّ واقع االأفراد بدعم منه

من تعزيز الت�صال مبخيمات اللجوء اإىل متكني ن�صاء اأمريكا الالتينية

الهداف الأ�صطورة اإيان را�ض .. توقعاته لدوري اأبطال اأوروبا وكاأ�ض العامل 

اجلناح ال�صوري يف اإك�صبو 2020 دبي يكرم ريا�صيني حققوا اإجنازات اأوملبية 

جناح الدوقية الكربى ي�ضهد انطالقًة مبهرًة يف احلدث الدويل

جناح لوك�صمبورغ يدخل قائمة اأكرث الأجنحة جذبًا للزّوار خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل من انطالق اإك�صبو 2020 دبي
اقرتاب عدد زّواره اإىل ن�صف مليون �صخ�ض منذ بداية احلدث الدويل

•• دبي– الفجر

ب��داي��ة م��ن ت��ع��زي��ز االت�����ص���ل يف خم��ي��م���ت الالجئني، 
اأمريك� الالتينية، حر�ص  و�صوال اإىل متكني املراأة يف 
على  دب��ي   2020 اإك�صبو  يدعمهم  م�����ص��روع���ت  رواد 
واالت�ص�ل  ال�صفر  الأ�صبوع  االفتت�حي  اليوم  ا�صتغالل 
يف  ابتك�راتهم  به�  ت�ص�هم  ال��ت��ي  ال��ط��رق  ال�صتعرا�ص 
جم����ل االت�����ص���ل وامل���ي���دان ال��رق��م��ي، يف ت��غ��ي��ري واقع 
االأفراد. ت�صمل هذه امل�صروع�ت ج�نغ�ال، وهي موؤ�ص�صة 
"بيغ  ابتك�ره�  يعمل  املتحدة،  اململكة  مقره�  خريية، 
بوك�ص"، وهو جه�ز خفيف الوزن بحجم حقيبة اليد، 
على حتويل اأي نوع من اأنواع االت�ص�ل ب�الإنرتنت اإىل 
ات�ص�ل ال�صلكي )واي-ف�ي(، من ال�صهل اإدارته وتو�صيع 

نط�قه ليخدم االآالف بدال من ع�صرات امل�صتخدمني.
جت�رب  م��ن  ن�ص�أت  التي  ال��ف��ك��رة،  ه��ذه  تطوير  ي�صهل 
مدينة  يف  "الغ�بة"  خم��ي��م  يف  امل��ق��ي��م��ني  ال��الج��ئ��ني 
ك�ليه الفرن�صية، وتتيح للمجتمع�ت اإمك�نية االت�ص�ل 
اخلدم�ت  ل��ت��وف��ري  ���ص��روري��ة  اأداة  وه���ي  ب���الإن��رتن��ت، 
ال�صحية والتعليمية وغريه� من اخلدم�ت االأ�ص��صية، 

وب�لت�يل حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ال� 17.
وق�ل ريت�ص�رد ث�نكي، املوؤ�ص�ص امل�ص�رك واملدير االإداري 
"لدين� قن�عة را�صخة ب�أن الو�صول اإىل  "ج�نغ�ال":  ل� 
حم�ولتن�  تدعم  اأ�ص��صية  حتتية  بنية  ميثل  االإنرتنت 

حتقيق كل هدف من اأهداف التنمية امل�صتدامة."

واأ�ص�ف: "هدفن� ن�صر االآالف من االأجهزة �صنوي� حتى 
ع�م 2024، ونطمح اإىل اإت�حة االت�ص�ل ب�الإنرتنت ل� 

".2025 ع�م  نه�ية  بحلول  �صخ�ص  ماليني   5
حتى يومن� هذا، ا�صُتخدم 40 منوذج� اأولي� من جه�ز 
"بيغ بوك�ص" الإت�حة االت�ص�ل ب�الإنرتنت ل� 30،000 
واأفريقي�،  واآ���ص��ي���،  اأوروب�����،  يف  املهم�صني  االأف����راد  م��ن 
ب���ل�����ص��راك��ة م���ع جم��م��وع��ة م���ن امل�����دار������ص، وع���ي����دات 
الرع�ية ال�صحية، وفرق اال�صتج�بة حل�الت الطوارئ، 

ومنظم�ت دعم الالجئني.
الفجوة  "�صد  جل�ص�ت  اأثن�ء  ث�نكي  ت�صريح�ت  ج���ءت 
يف  املُ��ق���م��ة  اجل��ل�����ص���ت  م��ن  �صل�صلة  وه���ي  الرقمية"، 
ملتقى االإن�ص�ن وكوكب االأر�ص لتد�صني اأ�صبوع ال�صفر 
اإك�صبو  يف  املو�صوع�ت  اأ�ص�بيع  �ص�د�ص  وهو  واالت�ص�ل، 

اجل�ري. ين�ير   15 حتى  وي�صتمر   ،2020
وم����ن ب����ريو، ا���ص��ت��ع��ر���ص م�����ص��روع اآخ�����ر، ي��ح��م��ل ا�صم 
وال�صور  احل��واج��ز  ك�صر  يف  ج��ه��وده  "البوراتوري�"، 

النمطية الإله�م ن�ص�ء اأمريك� الالتينية دخول �صن�عة 
اأ�صهر،  ���ص��ت��ة  مي��ت��د  ت��دري��ب��ي  مع�صكر  ع���رب  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
وي�����ص���ع��د ال��ن�����ص���ء امل��ن��ح��درات م��ن خ��ل��ف��ي���ت حمدودة 
ال��دخ��ل ع��ل��ى اإط����الق ال��ع��ن���ن الإم��ك���ن���ت��ه��ن، وتخطي 

العراقيل الهيكلية واملجتمعية.
�صة م�صروع "البوراتوري�"،  وق�لت م�ري�ن� كو�صت�، موؤ�صِّ
اإن  ن��ق��ول  الب��ورات��وري���،  "يف  الفيديو:  ع��رب  ر�ص�لة  يف 
م�صممي التقنية و�ص�نعيه� اليوم هم َمن �صي�صممون 
ب�لنظر  الب�صرية،  م�صتقبل   - م�صتقبلن�  وي�صنعون 
ب�تت تدخل يف كل ج�نب من جوانب  التقنية  اأن  اإىل 

املجتمع."
واأ�ص�فت: "من هذا املنطلق، اإذا اأردن� للمراأة اأن تكون 
جزءا من ت�صميم م�صتقبل ع�ملن�، ف�إنن� نحت�ج م�ص�همة 

الن�ص�ء يف ت�صميم التقنية اليوم."
 50 "ج�نغ�ال" و"البوراتوي�" �صمن  يندرج م�صروع� 
م�صروع� يدعمه� برن�مج اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية يف 
اإك�صبو 2020. انطلق الربن�مج حتت �صع�ر "خطوات 
�صغرية، قفزات كبرية: حلول ب�صيطة الأثر م�صتدام"،  
ويج�ّصد االلتزام بتكليف من املكتب الدويل للمع�ر�ص 
اإبراز  على  الدولية  اإك�صبو  مع�ر�ص  جميع  تعمل  ب���أن 
وتو�صيع  وتكييفه�  حم�ك�ته�  ميكن  ملمو�صة  حلول 
ال�صوء  ي�صلط  اأك��رب، مب�  اأث��ر ع�ملي  الإح���داث  نط�قه� 
اإك�صبو الدويل بو�صفه من�صة موؤثرة الإله�م  على دور 

التغيري ودفع م�صرية التقدم الب�صري.

•• دبي– الفجر 

بعد م�ص�بقة "كل النجوم" التي اأقيمت للمرة االأوىل يف 
 2020 ب�إك�صبو  الري��صية  اإك�صبو  �ص�حة  يف  االإم����رات، 
دبي، حتدث اإي�ن را�ص، الالعب ال�ص�بق يف منتخب ويلز 
اآم�له  عن  ويوفينتو�ص،  ليفربول  وفريَقي  القدم  لكرة 
لن�دي ليفربول يف بطولة دوري اأبط�ل اأوروب���، وفر�ص 
منتخَبي ويلز واإجنلرتا يف ك�أ�ص الع�مل 2022 يف قطر. 
 346 را���ص  اإي���ن  �صّجل  ليفربول،  ه��دايف  اأب��رز  بو�صفه 
قي��صي�  وك���ن هداف�  ال��ن���دي،  هدف� يف كل مب�ري�ته مع 
ملنتخب ويلز حتى ع�م 2018، بر�صيد 28 هدف� بني 
الع�مني 1980 و1996. واعتزل ع�م 2000، حيث 

بداأ العمل ن�قدا وحملال ري��صي�، 
واأن�  دب���ي،   2020 الإك�����ص��ب��و  االأوىل  زي���رت��ي  ه���ذه  ق����ل 
بق�ئك  ط��وال فرتة  التعلم  اإك�صبو  لك  يتيح  به.  منبهر 
اختالفه�  على  ال���دول  ك��ل  ت��رى  عندم�  خ�صو�ص�  فيه، 
جمتمعة يف مك�ن واحد، ف�صال عن روؤية  �ص�حب ال�صمو 
الدولة  اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ص جمل�ص الوزراء يف االإم�رات العربية املتحدة ح�كم 
دبي – كيف ك�نت دبي قبل 30 ع�م� وكيف اأم�صت اليوم 
ع�مي  �ص�أبلغ  رائعة.  وجتربة  ملهم  در�ص  من  له  – ي� 

ال�صتني، وم� زلت اأتعلم!
وع��ن ف��ر���ص ليفربول يف م��ب���رات��ه م��ع اإن���رت م��ي��الن يف 

دوري اأبط�ل اأوروب� ال�صهر املقبل؟
ل��ي��ف��رب��ول ب�صكل  ال��وق��ت احل�����يل، يلعب ف��ري��ق  ق����ل يف 
جيد ج��دا. ي�صعب دوم��� اإح��راز االأه���داف يف املواجه�ت 

مع االأندية االإيط�لية، لكن لدى ليفربول خط هجوم 
اأم�مي� من ثالثة العبني ميكنهم ت�صجيل اأهداف. لدى 
اإحراز  امل�ص�عدة يف  �صب�ب ميكنهم  اأي�ص� العبون  الن�دي 
الفوز. اأعتقد اأنه� �صتكون مب�راة �صعبة، غري اأين اأتوقع 
الو�صول  ف��رق  ك��ل  ميلك  فهو  ال�����ص��دارة،  يف  ليفربول 

للمب�راة النه�ئية. 
وعن اأف�صل مه�جم يف ت�ريخ ليفربول؟

واملدير  "الالعب  هو  االإط���الق  على  اأف�صل الع��ب  ق���ل 
بلعبي  حمظوظ�  كنت  لقد  دالغلي�ص.  كيني  ال�ص�بق" 
معه. اأن� الهداف القي��صي لليفربول واأفخر ب�حتف�ظي 
ل��ك��ن كيني دال��غ��ل��ي�����ص ك����ن رائ��ع��� للغ�ية  ال��ل��ق��ب،  ب��ه��ذا 
"العب ليفربول  بو�صفه العب� جديدا متعدد امله�رات. 
ال�����ص���ب��ق وامل��دي��ر ال��ف��ن��ي احل����يل ل��ن���دي اآ���ص��ت��ون فيال" 
�صتيفن جريارد اأ�صطورة اأخرى، واآمل اأن حممد �صالح 
ب�رزة  اأ�صطورة  ي�صري  اأن  �صالح  ب�إمك�ن  اأي�ص�.  كذلك 
اأخ��رى. واأن�  اأو خم�ص �صنوات  اإذا بقي مع الن�دي الأرب��ع 
اأمتنى اأن يبقى. فحني تبقى مع ن�ٍد معني لت�صع اأو ع�صر 
اأو خم�ص �صنوات فال  اأربع  اأم�  اأ�صطورة.  �صنوات، ت�صبح 
لوي�ص  مثل  ب���ل��ن���دي،  لعبوا  كب�ر  العبني  راأي��ن���  تكفي. 
�صواريز وفرن�ندو توري�ص، لكنهم مل يبقوا �صوى الأربع 
ب�ل�صرق  تق�م  التى  الع�مل  ك�أ�ص  اأو خم�ص. وعن  �صنوات 
الفوز  االأك��رب يف  الفر�صة  ال��ِف��َرق لديه�  واأي  االأو���ص��ط. 

بهذه البطولة؟
ق�ل ان اإج�بة هذا ال�صوؤال تت�صمن دوم� منتخب�ت اأمريك� 
اجل��ن��وب��ي��ة: االأرج��ن��ت��ني وال���ربازي���ل ف��ري��ق���ن مبهران، 
ح�صن�...  ب��الء  تبلي  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة  للفرق  وب�لنظر 

لدين� اإيط�لي� التي ف�زت ببطولة اليورو، وم� زلت اأرى 
املمت�ز  اإجنلرتا لديه� فر�صة... الدوري االإجنليزي  اأن 
هو ال��دوري االأكرث حتدي� يف الع�مل.. و�ص�بق�، يف خت�م 
مو�صم �صعب ب�لفعل، ُطلب من العبي اإجنلرتا الذه�ب 
ك�نوا  الع�مل.  بك�أ�ص  والفوز  لديهم  م�  اأف�صل  وتقدمي 
متَعبني – بب�ص�طة. اأم� االآن، فلديهم فريق جيد، واإذا 
�صيكونون يف  اأنهم  ف�أعتقد  ا�صتجم�ع قواهم،  ا�صتط�عوا 
قمة اأدائهم الكروي يف دي�صمرب، لذا لن اأ�صتبعد فوزهم. 
بقوة،  �صتن�ف�ص  واإيط�لي�  للفوز،  مر�صحة  دائم�  اأمل�ني� 
من  املن��صبة  ب�لت�صكيلة  تتمتع  اإجن��ل��رتا  اأن  اأرى  لكني 

الالعبني ال�صغ�ر والكب�ر توؤهله� للفوز ب�لبطولة. 
وعن منتخب ويلز، الذي ي�ص�رك يف الت�صفي�ت االأوروبية 

لبلوغ نه�ئي�ت ك�أ�ص الع�مل؟
على  م��ب���رات��ني  �صنخو�ص  اأن��ن���  حظن�  ح�صن  م��ن  ق����ل 
اأو  ا�صكتنلندا  م��ع  والث�نية  النم�ص�  م��ع  االأوىل  اأر���ص��ن���، 
وا�صكتلندا،  اأرى مب�راة جتمع ويلز  اأن  اأمتنى  اأوكراني�. 
حينه�.  للنه�ئي�ت  �صت�صل  االأق���ل  على  اإح��داه��م���  الأن 
جمهوره�  و�صط  اأر�صه�  على  اللعب  مبيزة  ويلز  تتمتع 
الرائع، لذا اأرى اأنه� موؤهلة للفوز. اأمتنى له� ذلك على 

اأي ح�ل.

•• دبي–  الفجر

دب��ي، ع��دداً من   2020 اإك�صبو  ال�صوري يف  ك��رم اجلن�ح 
الالعبني االأوليمبيني املتميزين، وذلك بح�صور �صع�دة 
وخ�لد  للجن�ح،  الع�م  املفو�ص  عب��ص،  غ�ص�ن  د.  ال�صفري 
ال�صمعة، املدير التنفيذي للجن�ح، ومعتز ال�صريف ممثال 
االإعالمي  ال�صرف  و�صيف  الري��صي،  دب��ي  جمل�ص  عن 
قن�ة  يف  ال��ري������ص��ي��ة  ال���ربام���ج  م��ق��دم  االأغ������،  م�صطفى 
mbc، وعدد من جنوم الري��صة العرب. وق�م ال�صفري 
ب�لق�ئمني  خالله�  اأ���ص���د  كلمة  ب�إلق�ء  عب��ص  غ�ص�ن  د. 
الذين  االأب���ط����ل  وك���ذل���ك  دب����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  ع��ل��ى 
ح�صروا اليوم، وق�م بت�صليم �صه�دات التقدير التذك�رية 
لعدد من االأبط�ل االأوليمببيني الذين ح�زوا امليدالي�ت 
االأوملبية مبه�رة ف�ئقة، وا�صتحقوا التكرمي بعد التفوق 
يف جم����الت ك���ن��ت ح��ك��راً ع��ل��ى بع�ص ال����دول م��ن��ذ فرتة 
ال��ذي��ن مت تكرميهم  ي���أت��ي على راأ����ص االأب��ط���ل  طويلة.  
البطل معن اأ�صعد، وهو رب�ع �صوري ح�ئز على برونزية 

عثم�ن،  عم�د  والك�بنت  طوكيو،  ب�أوملبي�د  االأث��ق���ل  رف��ع 
والك�بنت  ال�صلة،  لكرة  الوطني  �صوري�  منتخب  م��درب 
عم�ر عو�ص، االإداري الري��صي بن�دي الوحدة االإم�راتي، 
والبطلة ن�ي� الغزي، بطلة العرب ب�جلمب�ز. وق�ل ال�صيد 
عبداهلل جميل، مدير العملي�ت بجن�ح �صوري�: "اليوم هو 
البطل  راأ�صهم  وعلى  الري��صيني  الأبط�لن�  تكرمي  حفل 
معن اأ�صعد البطل االأوليمبي، والذي مت تكرميه بج�ئزة 
دبي  مركز  يف  �صب�ح�ً  اأقيمت  التي  الري��صي،  االإب����داع 
للمع�ر�ص، حيث وجد اجلن�ح ال�صوري الفر�صة لتكرمي 
البطل االأوليمبي اأي�ص� مع عدد متميز من اأبط�ل �صوري� 
يف  مهمة  خطوة  التكرمي  "يعد  واأ���ص���ف:  الري��صية". 
م�صرية الالعبني ال�صوريني، وهن�ك الكثري من االأبط�ل 
االإع��الن عن تكرميهم قريب�،  �صيتم  الذين  الري��صيني 
ونحن ن�صكر كل اجله�ت التي تع�ونت معن�، من منظمي 
االإعالمي  وكذلك  الري��صية،  واجله�ت   2020 اإك�صبو 
فع�لية  ك��ل  يف  ب���ل��ت��واج��د  وع���د  ال����ذي  االأغ�����  م�صطفى 

ري��صية يقيمه� جن�ح �صورية".

•• دبي– الفجر 

دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ يف  ج��ن���ح  ح��ق��ق 
اإىل  زّواره  ع��دد  اق��رتاب  يف  يتمّثل  ا�صتثن�ئّي�ً  اإجن����زاً 
الدويل،  احل���دث  ب��داي��ة  منذ  �صخ�ص  مليون  ن�صف 
لة لدى  حيث يعترب اجلن�ح من اأبرز الوجه�ت املف�صّ
ال��ع���ئ��الت وم���ن امل��ح��ط���ت امل��م��ّي��زة الل��ت��ق���ط ال�صور 

التذك�رّية.
من  العديد   2021 اأكتوبر  �صهر  منذ  اجلن�ح  حّقق 
اإىل  ا�صتقب�ل م� ي�صل  بينه�  املذهلة، من  االإجن���زات 
اآالف زائر يومّي�ً، كم� لعب دوراً حمورّي�ً يف جمع   8

ثق�ف�ٍت وعقوٍل خمتلفٍة حتت مظلته.
الب�رزة  ال�صخ�صي�ت  م��ن  نخبًة  اجل��ن���ح  وا�صت�ص�ف 
مثل االأمري جيوالمي، وريث دوق لوك�صمبورج، و�صمو 
ويل  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
واالأفراد  ال�صرك�ت  العديد من  �صّجع  كم�  دبي.  عهد 
من  متتلكه  وم���  لوك�صمبورغ  جم�ل  ا�صتك�ص�ف  على 
اإمك�ن�ت. وتعك�ص هذه اجلهود التزام الدولة بتعزيز 
عالق�ت التع�ون وال�صراك�ت مع دولة االإم�رات وطرح 

حلول ت�ص�هم يف بن�ء غٍد م�صرق. 
�صريط  من  ت�صميمه  ي�صتلهم  ال��ذي  اجلن�ح  ويرمز 

بنهج  لوك�صمبورغ  ال��ت��زام  اإىل  الالنه�ئي  موبيو�ص 
املب�درات  م��ن  ب���ق��ًة  اأط��ل��ق  وق��د  ال��دائ��ري،  االقت�ص�د 
الداعمة لرّواد االأعم�ل الن��صئني مثل "اأ�صبوع �صنع 

مواهب  م��ن  العديد  ع��ر���ص  ال���ذي  لوك�صمبورغ"  يف 
واالأعم�ل من  والتق�نة  االإب��داع  الدوقية يف جم�الت 
املعرفة  اأ�صبوع  ج�نب  اإىل  �ص،  خم�صّ معر�ص  خ��الل 

ب��دوره طريقًة مبتكرًة وم�صليًة  قّدم  وال��ذي  والتعلم 
ل�صقل امله�رات.

اأب��رز املحط�ت  "ردهة �صنغن" اأحد  وقد �صّكل مطعم 
لعبت  حيث  لوك�صمبورغ،  جن�ح  �صعبية  ع���ّززت  التي 
وج��ه��ة ال��ط��ع���م ال��ت��ي ي��دي��ره��� ال�����ص��ي��ف احل���ئ��ز على 
يف  مهم�ً  دوراً  دوود  دي  كيفني  كيم  مي�صالن  جنمة 
تعريف �صك�ن وزّوار دبي على التوليف�ت الغنّية ملطبخ 
لوك�صمبورغ. وا�صتقبل املطعم خالل االأ�صهر الثالثة 
اأ�صهى  بتذّوق  ا�صتمتعوا  الذين  ال��زّوار  اآالف  امل��صية 
اأطب�ق البالد مب� فيه� ع�ص�ئر العنب الف�خرة وع�لية 

اجلودة، والتي مت طرحه� الأّول مّرة يف املنطقة.
من  اإله�مه  ي�صتمد  عمالق�ً  منحدراً  اجلن�ح  وي�صم 
يعود  وال��ذي  "�صوبرفور" التقليدي،  معر�ص  اأج��واء 
ت�ريخ انطالقه يف لوك�صمبورغ اإىل ع�م 1340، وهو 
ت�ريخ  م�صتوى  على  جن�ح  �صمن  يق�م  منحدر  اأّول 

فع�لي�ت اإك�صبو الع�ملّية. 
واأثبت اجلن�ح متيزه لي�صبح من بني اأكرث املحط�ت 
ويوا�صل  دب��ي،   2020 اإك�صبو  زّوار  من قبل  ارت��ي���داً 
حت��ق��ي��ق م��زي��ٍد م��ن االإجن�������زات وت��ر���ص��ي��خ العالق�ت 
وال�صراك�ت بني لوك�صمبورغ واالإم�رات بف�صل روؤيته 

الداعمة للتع�ون واالنفت�ح. 

فرقة اجلاز احلديث تقدم 3 
اأحلان جديدة يف اإك�صبو 2020 
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احلديث"  "اجل�ز  لفرقة  فنية  ب�أم�صية  اجل����ز،  مو�صيقى  ع�ص�ق  ا�صتمتع 
خالله�  الفرقة  حر�صت  حيث  اليوبيل،  م�صرح  على  منع�صة  اأج��واء  و�صط 
على تقدمي 3 اأحل�ن جديدة تعزفه� الأول مرة يف اإك�صبو 2020 دبي، اإىل 

ج�نب العديد من مقطوع�ت اجل�ز اخلفيف التي تعك�ص االجت�ه ال�ص�ئد.
مو�صيقى  ع�ص�ق  اأ�صر  ع�زفني  خم�صة  من  املكونة  الفرقة  ا�صتط�عت  وق��د 
الكهرب�ئي،  واالأورغ  اجليت�ر  على  قدمته�  التي  املتنوعة  ب�لعرو�ص  اجل���ز 
والدرامز، والبوق، يف مزيج انتق�ئي من مقطوع�ت اجل�ز واجل�ز اخلفيف، 
لتبث روح�ً جديدة يف املقطوع�ت القدمية من خالل اإ�صف�ء مل�صته� اخل��صة 
واالإيق�ع�ت ال�صريعة التي تبنته�. ويحر�ص اإك�صبو 2020 دبي على تنظيم 
لي�صتمتعوا  ل��زواره،  املختلفة  االأذواق  تن��صب  التي  الفع�لي�ت  من  العديد 

بعرو�ص فنية ومو�صيقية من خمتلف اأنح�ء الع�مل. 

جناح اإ�صبانيا يروج ملبادرة نداء التنقل 
العاملي انطالقًا من اإك�صبو 2020 دبي
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تن�ق�ص مب�درة "نداء التنقل الع�ملي" التي ي�صت�صيفه� اجلن�ح االإ�صب�ين يف 
2020 دبي، م�صتقبل التنقل ال�ص�مل وامل�صتدام، وت�أتي كجزء من  اإك�صبو 
فع�لي�ت اأ�صبوع ال�صفر واالت�ص�ل، �ص�د�ص اأ�ص�بيع املو�صوع�ت التي ينظمه� 
احلدث الدويل طيلة فرتة انعق�ده يف اإط�ر برن�مج االإن�ص�ن وكوكب االأر�ص، 

وذلك يف الفرتة م� بني 9-15 ين�ير.
دبي،   2020 اإك�صبو  انطلق يف  الع�ملي" ال��ذي  التنقل  "نداء  ح��وار  يهدف 
االإ�صب�نية  ال�صرك�ت  من  عدد  ج�نب  اإىل  االإ�صب�نية  النقل  وزارة  مب�ص�ركة 
التنقل  ح��ول  الع�ملي  احل��وار  ت�صريع  اإىل  ب�لنقل،  ال�صلة  ذات  واالإم���رات��ي��ة 
امل�صتدام، وتفعيل اآلي�ت التوا�صل الفع�ل بني خمتلف االأطراف، كم� يعمل 
الع��صمة  �صت�صت�صيفه  ال��ذي  الرئي�ص  احل��دث  اأم����م  الطريق  تهيئة  على 

االإ�صب�نية مدريد يف الفرتة من 14 اإىل 16 يونيو 2022.
ويعد هذا احلدث الع�ملي االأول من نوعه الذي يتم تخ�صي�صه لبحث حلول 
التنقل امل�صتدام، وقد �صبق و�صملت التح�صريات النعق�ده، م�ص�ركة اإ�صب�ني� 
اللت�ن عقدت� يف ب�ري�ص وغال�صكو  يف دورتي موؤمتر االأمم املتحدة للمن�خ 
بهدف البحث عن حلول للتغريات املن�خية املرتبطة بقط�ع النقل الع�ملي، 
كم� ي�صعى النداء  للبحث، ب�لتع�ون مع ال�صرك�ت الرائدة يف الدولة واملنطقة، 
املنطقة  يف  وامل�صتدامة  ال�ص�ملة  التنقل  حلول  لتطوير  ال�صبل  اأف�صل  عن 
العربية. و�صتقدم وزارة التنقل والنقل واالأجندة احل�صرية االإ�صب�نية، من 
جن�ح اإ�صب�ني� يف اإك�صبو 2020 دبي، دعوة لتلبية "نداء التنقل امل�صتدام" 
للع�مل اأجمع، وذلك ب�عتب�ر دولة االإم�رات العربية املتحدة التي ت�صت�صيف 
احلدث الدويل، تعد واحدة من اأف�صل الدول يف الع�مل على �صعيد تطوير 

حلوال ذكية تتعلق ب�لبنية التحتية للتنقل امل�صتدام.
وت�صعى اإ�صب�ني� من وراء هذه الفع�لية اإىل الرتكيز على التنقل امل�صتدام يف 
�صي�ق االنتع��ص االقت�ص�دي الذي تال ج�ئحة كوفيد19-، من خالل ال�صعي 
�صي��ص�ت  تطوير  يف  للم�ص�ركة  ب�لقط�ع  ال�صلة  ذات  اجله�ت  كل  جمع  اإىل 
املقبلة،  االأجي�ل  االأعم�ل، مثل مب�درة �صندوق  امل�صتدام ومب�درات  التنقل 
املمول ب�صكل ك�مل من االحت���د االأوروب��ي لدعم م�ص�ريع التنقل الكبرية. 
االإم�رات  دول��ة  لدى  اإ�صب�ني�  �صفري  ب�ال�صيو،  دي  اإينيغو  من  كل  وي�ص�رك 
العربية املتحدة؛ وراكيل �ص�ن�صيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل واالأجندة 
احل�صرية االإ�صب�نية ؛ واإدواردو لوبيز بويرت��ص، الرئي�ص التنفيذي ل�صركة 
تنعقد  التي  الفع�لية  يف  وامل��وؤمت��رات،  واملع�ر�ص  للفع�لي�ت  مدريد  اآيفيم� 

اليوم يف اجلن�ح االإ�صب�ين. 
حيث �صيتم خالل اجلل�صة، التي حتمل عنوان "ت�صريع التحول نحو التنقل 
ح�لة  درا���ص���ت  ومن�ق�صة  عر�ص  الع�مل"،  يف  التنقل  ون��داء  دب��ي  امل�صتدام: 
االإم�رات  ودولة  اإ�صب�ني�  من  وموؤ�ص�ص�ت  �صرك�ت  ممثلي  مب�ص�ركة  ن�جحة، 

العربية املتحدة. 
اأبردروال  لوبيز، مدير  ب�ن�لي�ص  �ص�نتي�غو  املن�ق�صة كال من  و�صي�ص�رك يف 
لالبتك�ر يف منطقة ال�صرق االأو�صط، واأليك�ص موي�، مدير ع�م �صركة اإندرا 
ل�صوؤون  التنفيذي  املدير  ب��صك�ران  م�يك  ب��صك�ران،  وم�يك  االإ�صب�نية، 

العملي�ت للخدم�ت اللوج�صتية والتكنولوجي� لدى موانئ دبي الع�ملية.

حممد رم�صان: مباراة كرة القدم ال�صتعرا�صية 
يف اإك�صبو 2020 حتمل جانبا خرييا وترفيهيا

•• دبي- الفجر 

مب�راة  امل�ص�ركة يف  اأن  رم�ص�ن،  امل�صري حممد  والغن�ء  التمثيل  اأكد جنم 
هي  والفن،  القدم  كرة  جنوم  جتمع  التي  اال�صتعرا�صية،  النجوم"  "كل 
فر�صة جميلة ومن��صبة كبرية للتقرب من اجلمهور الذي تعود على روؤية 

جنومه املف�صلني عرب �ص��ص�ت ال�صينم� والتلفزيون وق�ع�ت احلفالت، 
اللعب مع جمموعة من كب�ر  اإىل  املب�رة، ب�الإ�ص�فة  وق�ل اجلميل يف هذه 
جن���وم ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى م�صتوى ال���ع����مل،  وال��رتف��ي��ه ع��ن ج��م��ه��ور اإك�صبو 
2020 دبي، وحثه على تبني اأ�صلوب حي�ة �صحي، اأنه�  حتمل ج�نب� من 
العمل اخلريي، حيث �صتعود عوائد املب�راة للفئ�ت امل�صتحقة وهي مب�درة 

مهمة جداً، تعك�ص الروح االإن�ص�نية للحدث الدويل.
2020 دبي، تعد  اإك�صبو  اأن م�ص�ركتي يف مب�رة كرة القدم يف  م�صريا اىل 
الث�نية يف م�صريتي بعد التجربة االأوىل التي متت خالل زي�رتي للمغرب 
ال�صقيق، حيث �ص�ركت يف مب�راة خريية برع�ية جاللة امللك املغربي حممد 
ال�ص�د�ص، وب�صفة ع�مًة التجربة مهمة ب�لن�صبة يل وفخور جداً ب�لتواجد 
اأه���م جن��وم امل��الع��ب، الذين  واللعب بج�نب ك��ب���ر الع��ب��ي ك��رة ال��ق��دم م��ن 

اأمتعون� ل�صنوات طويلة بلعبهم املحرتف واجلميل.
جداً  جميلة  فر�صة  ه��ذه  ك�نت  احلقيقة  ق���ل  اجلمهور  م��ع  تف�عله  وع��ن 
ويف  املعت�د،  عن  خمتلف  ب�صكل  الفرحة  وم�ص�ركته  اجلمهور  من  للتقرب 
الوقت ذاته هي فر�صة للجمهور لريى النجوم والفن�نني يف �صورة اأخرى 

غري ال�صورة التي اعت�د عليه� مثل م�ص�هدته وهو يلعب كرة القدم.
واأ�ص�ف اأن هذه املب�رة االأ�صطورية جتمع م� بني املتعة والرتفيه والف�ئدة، 
حيث اأن جميع العوائد امل�لية للمب�رة �صتذهب ل�ص�لح اجلمعي�ت اخلريية، 
اأن نقف ونتع�ون  التي ت�صتحق  اأق��ل واج��ب جت�ه جمتمعن� و�صعوبن�  وه��ذا 

معه�.
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اإع����������الن
ال�ص������دة/ديبكو  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب الهي�كل املعدنية
CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�صة رقم:2753235 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�ص�لون 

املوا�صم للحيوان�ت االليفة
CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�صة رقم:2937077 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة 

خمي�ص مطر ال�ص�م�صي العم�ل البال�صرت
CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�صة رقم:1121409 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مي�صراء 

CN كويف �صوب  رخ�صة رقم:1058421 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
MOJAU_2022- 0042895 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�صة  عن  تن�زل  على  ب�لت�صديق  الع�م  العدل  الك�تب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول : ط�لب ح�صن حممد عبداهلل الدرمكي - اجلن�صية االإم�رات 
اإىل الطرف الث�ين : حممد في�صل احمد عبدول ه�ي - اجلن�صية بنغالدي�ص 

ب�ال�صم التج�ري )ال�صبيحيه لكي املالب�ص(  ن�ص�ط الرخ�صة )كي املالب�ص( واملرخ�ص من 
دائرة التنمية االإقت�ص�دية يف خورفك�ن - ال�ص�رقة رخ�صة مهنية رقم 770198 ال�ص�درة 

بت�ريخ 2019/7/15 يف دائرة التنمية االإقت�ص�دية بخورفك�ن. وعليه �صيقوم الك�تب 
العدل الع�م ب�لت�صديق على التن�زل 

بعد انق�ص�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : وادي الفتح لرتكيب معدات ال�ضالمة - �ض ذ م م  
3 ملك مرمي خلف�ن عبداهلل يدعوه  - ن�يف - ال�صكل الق�نوين  العنوان : مكتب رقم 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 741978 رقم القيد ب�ل�صجل التج�ري : 
الت�أ�صري  ب�أنه قد مت  التنمية االقت�ص�دية بدبي  دائرة  1189618 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب���إن��ح��الل  لديه�  ال��ت��ج���ري  ال�صجل  يف 
بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2021/12/27 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/12/27
 3401-8B-3401 الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
- A ملك �صعيد �صهيل �صعيد - بردبي - املركز التج�ري االول - ه�تف : 3215355-
04 ف�ك�ص : 3215356-04 م�صطحب�ً معه ك�فة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
�صعيد  �صهيل  �صعيد  ملك   A  -  3401-8B-3401 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : ف���ك�����ص   04-3215355  : ه���ت��ف   - االول  ال��ت��ج���ري  امل��رك��ز   - ب��ردب��ي   -
ب�أنه  بدبي  االقت�ص�دية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3215356
معدات  لرتكيب  الفتح  وادي  لت�صفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد 
ال�ضالمة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2021/12/27 
واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2021/12/27 وعلى من لديه 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على  اأو مط�لبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحب�ً معه ك�فة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رائد حت�شني عبدالروؤوف الفار�س  

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003250/ 
اإىل املحكوم عليه : رائد حت�صني عبدالروؤوف الف�ر�ص 

حيث انه بت�ريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�ص�لح املدعي 
املنفذ ن��صر عبداللطيف دروي�ص احلج�وي - اجلن�صية اردين  

يف الق�صية امل�ص�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومب� ان احلكم املطلوب
تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ص�مال الر�صوم وامل�ص�ريف 46948 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�صند التنفيذي امل�ص�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008001 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدال�صميع عبداحلفيظ 
جمهول حمل االإق�مة : العنوان ال�ص�رقة منطقة العزرة �ص�رع ال�صيخ �ص�مل بن �صلط�ن الق��صمي بن�ية �صكن �ص�ئقي 

اجرة ال�ص�رقة رقم اله�تف 0565870415 
التج�رية  الواحد  اليوم  دائرة   8001/2021 رقم  الدعوى  يف  عبداحلفيظ  عبدال�صميع   / املدعي  ب�ن  نعلمكم 

الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يط�لب فيه� : 
- الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )91.13275 ع�صرة اآالف واربعم�ئة و�صتة وثم�نون درهم و 91 فل�ص( 

- الزام املدعي عليه ب�لف�ئدة الق�نونية بواقع %12 من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية وحتى ت�ريخ ال�صداد الت�م 
- الزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 

او  �صخ�صي�  االإبتدائية  االإحت�دية  ال�ص�رقة  رقم )7( مبحكمة  الدعوى  اإدارة  ام�م مكتب  يقت�صى ح�صورك  لذا   -
بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالإج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديكم من بي�ن�ت ، وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 
2022/1/13 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارق�مه� بو�صفك مدعى عليه ، ويف ح�ل تخلفك عن احل�صور او 

عدم ار�ص�ل وكيل عنك ف�إنه �صيتم ا�صتكم�ل االإجراءات الق�نونية يف غي�بك. 
حرر بت�ريخ  2022/1/6 م

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0003990 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1 امل�ص�در ل�صبك�ت املي�ه �ص ذ م م  - العنوان : 9400457
2 - ح�صنني ف��صل دروي�ص - العنوان : 9400458  

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2021/10/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى ب�لرقم 
اأعاله ل�ص�لح / كوالتي لالعم�ل الهند�صية - ذ م م

م    م  ذ  �ص  املي�ه  ل�صبك�ت  امل�ص�در   -  1  : �صدهم�  املطلوب  الطرف  ب�لزام  ن�أمر   : ب�لت�يل 
لالعم�ل  )كوالتي  الط�لب  للطرف   - ب�لت�ص�من   - يوؤدي�  ب�ن  دروي�ص  ف��صل  2-ح�صنني 
الهند�صية ذ م م( مبلغ� وقدره 90،000 درهم� )ت�صعون الف درهم�( والف�ئدة الق�نونية بواقع 
10% من ت�ريخ املط�لبة املوافق 2021/10/18 وحتى مت�م ال�صداد ، مع االلزام ب�مل�صروف�ت 
وال�صمول ب�لنف�ذ املعجل. حكم� ق�بال لال�صتئن�ف خالل املدة الق�نونية 15 يوم� اعتب�را 

من اليوم الت�يل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/8486 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
م   2- امري م�صعود علي ا�صغر متقى ب�صفته كفيل  ذ  م  املنفذ �صده/1- رونديل جلف للتج�رة - �ص  اىل 
و�ص�من ملديونية رونديل جلف للتج�رة - �ص ذ م م 3- كالك�صون جلف للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م ب�صفته� 
كفيل و�ص�من ملديونية رونديل جلف للتج�رة - �ص ذ م م 4- حممود علي ا�صغر متقى ب�صفته كفيل و�ص�من 
ملديونية رونديل جلف للتج�رة - �ص ذ م م 5-تو�صلي بور للتج�رة - ذ م م ب�صفته� كفيل �ص�من ملديونية 
رونديل جلف للتج�رة - �ص ذ م م 6- حممد جواد تو�صلي بور ب�صفته كفيل و�ص�من ملديونية رونديل جلف 
اأق���م عليكم  اي��ران - قد  التنفيذ/بنك ملي  ان الط�لب  ذ م م - جمهول حمل االق���م��ة. مب�  للتج�رة - �ص 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68259202.50( درهم اىل ط�لب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

 10248/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صديقي افتخ�ر علي - جمهول حمل االق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ب�ب املدينة لت�أجري ال�صي�رات - �ص ذ م م  

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )21851.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن 
ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  االج��راءات  �صتب��صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 18/2021/885 عقاري جزئي  

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- خ�لد حممود جمددي - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عق�ر 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

املذكورة  الدعوى  2021/9/13 يف  بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم 
مقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب���ن  عليه  امل��دع��ى  ب���ل��زام  عق�ر  موؤ�ص�صة  ل�ص�لح/  اع��اله 
1،491،847 درهم( مليون واربعم�ئة واحد وت�صعون الف وثم�من�ئة �صبعة واربعون درهم 
كم� الزمته الر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ص م� عدا 
ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را 
من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/528 التنفيذ املدين 
بن�ء على طلب / املحكوم له / جمموعة النعيمي �ص ذ م م  اجلن�صية / االإم�رات العربية 
 املتحدة  اىل املحكوم عليه /  ايوب عي�صى الي��ص يحيى / االإم���رات العربية املتحدة
بت�ريخ  حكم�  بحقك  ا���ص��درت  ق��د  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب���ن  لديك  معلوم�  ليكن 
2021/3/24 يف الق�صية )7165/2021( اقرار مديونية ب�لزامك بدفع مبلغ 
له  املحكوم  ان  ومب���  وامل�����ص���ري��ف.   الر�صوم  �ص�مال  دره��م���   200157.00 وق���دره 
ف���أن��ت مكلف   ، اع���اله  امل�����ص���ر  ب���ل��رق��م  و�صجل  لتنفيذ حكم  ت��ق��دم بطلب  ق��د  اع���اله 
ال��ت���يل للتبليغ ويف ح���ل تخلفك ع��ن ذلك  ي��وم   15 اع���اله خ��الل  بتنفيذ م��� ج���ء 
ف�ن املحكمة �صتتخذ بحقك االجراءات الق�نونية املن��صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم 

املرتبة عليك.  
املالحظ�ت /ال�ص�رقة / 0544906960 

 ق�شم التنفيذ / مرمي النقبي 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
يف  الدعوى 2021/911 جتاري م�شارف جزئي   

�صد / املدعي عليه : حممد روبني م�ريو ن�صرتي  
املق�مة من / اميك�ص )ال�صرق االو�صط( �ص م ع   

الدعوى  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �صدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
خبريا  ندبن�  مت  انه  وحيث   ، جزئي  م�ص�رف  جت�ري   2021/911 رقم 
م�صرفي� يف الدعوى املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون االثب�ت ل�صنة 
اجتم�ع  ندعوكم حل�صور  املح�كم،  ام�م  اعم�ل اخلربة  بخ�صو�ص  م   1992
املوافق  االربع�ء  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  طريق  عن  بعد  عن  اخلربة 
1.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�ص�ر ك�فة  2022/1/12 يف مت�م ال�ص�عة 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�صوركم لالجتم�ع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 7878/2021/60 امر اداء  
تف��صيل االإعالن ب�لن�صر

اىل املدعي عليهم / 1- �صوب� للهند�صة واملق�والت - �ص ذ م  - مدعى عليه 
بيبينك�ص�ندرا كهو�ص�لدا�ص روهيت - مدعى عليهم� 

مب� ان املدعي / جي �صي ا�ص جرمن العم�ل اخلر�ص�نة ومق�الت البن�ء )�ص ذ م م(  
وميثله / رمي� عبداحلكيم اجلر�صي

قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2022/1/5 الزام املدعي عليهم� ب�لت�ص�من والتك�فل 
ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ مبلغ قدره 168.885.79 درهم )م�ئة ثم�نية و�صتون الف ثم�من�ئة 
ت�ريخ  من   %5 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  فل�ص�(  و�صبعون  وت�صعة  درهم�  وثم�نون  خم�صة 
اتع�ب  مق�بل  دره��م  خم�صم�ئة  ومبلغ  وامل�ص�رف  وب�لر�صوم  الت�م  ال�صداد  وحتى  املط�لبة 
املح�م�ة ورف�صت طلب نف�ذ املعجل. ولكم احلق يف اإ�صتئن�ف االأمر خالل 15 يوم من اليوم 

الت�يل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1108/2021/38 جتاري م�شارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الث�لثة رقم 402  

واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م(   92676.37( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة    : الدعوى  مو�صوع 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ اال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 

املدعى : بنك امل�صرق - �صركة م�ص�همة ع�مة  - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - دبي - �ص�رع ط�رق بن زي�د - مبنى 
برج نوف - �صقة الط�بق الع��صر - 1002 - منطقة بور�صعيد  

املطلوب اإعالنه : 1 - حممود حممد اإبراهيم فريوزي  - �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )92676.37 درهم( 
الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ  ال�صداد  9% من ت�ريخ اال�صتحق�ق وحتى  والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
املعجل بال كف�لة. وحددت له� جل�صة يوم الثالث�ء املوافق 2022/1/18 ال�ص�عة 9.00 �صب�ح� يف ق�عة التق��صي عن 
بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3099/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الث�لثة ع�صر رقم 414  

مو�صوع الدعوى : دعوى مط�لبة مببلغ اإجم�يل 1،000،000 درهم )فقط مليون درهم( وفوائده� الق�نونية بواقع 
ال�صداد.  مت�م  وحتى  امل�لية  املط�لبة  ت�ريخ  12% من 

املدعى : بي اك�صوان - واآخرون  
عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - املركز التج�ري االوىل - دبي  

املطلوب اإعالنه : 1 - ا�صغر يو�صف - �صفته : مدعى عليه 
)فقط  دره��م   1،000،000 اإجم�يل  مببلغ  مط�لبة  دع��وى  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك���  اأق���م  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
مليون درهم( وفوائده� الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة امل�لية وحتى مت�م ال�صداد. يقت�صى ح�صوركم ام�م 
مكتب اإدارة الدعوى يف يوم االإثنني املوافق 2022/1/13 ال�ص�عة 9.00 �صب�ح� اإىل ال�ص�عة 12.00 م�ص�ءا بق�عة 
الع�مة جداول  اخل��دم���ت  االل��ك��رتوين  دب��ي  خ��الل موقع حم�كم  م��ن  اليه�  الو�صول  وال��ت��ي ميكن  بعد  ع��ن  التق��صي 

جل�ص�ت الق�ص�ي� وذلك لنظر الدعوى املذكورة اأعاله. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 171/2021/26 عقاري كلي
املنظورة يف : الدائرة العق�رية الكلية االوىل رقم 96  

مو�صوع الدعوى : الق�ص�ء ببطالن اتف�قية البيع املوؤرخة يف 2008/10/26 واتف�قية الت�صوية والتفوي�ص املوؤرخة يف 2021/9/14 
واعتب�ره� ك�أن مل تكن واإع�دة املتع�قدين اىل احل�ل التي ك�ن� عليه� قبل التع�قد وذلك ب�لزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره )35000000 
درهم( والف�ئدة 12% من ت�ريخ ا�صتالمه� املبلغ يف 2008/10/26 والزام املدعي عليهم� ب�ن يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 10000000 
درهم تعوي�ص م�دي وادبي عن اال�صرار امل�دية واالدبية التي حلقت ب�ملدعية وحتى ال�صداد الت�م والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة.  املدعى 
: ال�صرق لال�صتثم�ر - �ص ذ م م  - عنوانه : اإم���رة دبي - ديرة -�ص�رع بور�صعيد - بن�ية اليم�مة ، ال��دور 6 ، عنوانه� املخت�ر مكتب بي ا�ص 
 ابه احمد بن هزمي وم�ص�ركوه اإم�رة دبي �ص�رع ال�صيخ زايد مركز دبي امل�يل الع�ملي البوابة 3 الط�بق ال�ص�د�ص مك�ين 2682589680  
املطلوب اإعالنهم� : 1 - حممد ح�صن عبداهلل الزع�بي - اإم�راتي اجلن�صية - عن نف�صه وب�صفته ممثل �صركتي )الجونز بلوت 3 ليمتيد - 
جتوري االإم�رات( واملفو�ص ب�لتوقيع عنهم� �صفته : اخل�صم املدخل 2- الجونز بلوت 3 ليمتيد- �صفته : اخل�صم املدخل.  مو�صوع االإعالن 
: قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�صوعه� الق�ص�ء ببطالن اتف�قية البيع املوؤرخة يف 2008/10/26 واتف�قية الت�صوية والتفوي�ص املوؤرخة يف 
2021/9/14 واعتب�ره� ك�أن مل تكن واإع�دة املتع�قدين اىل احل�ل التي ك�ن� عليه� قبل التع�قد وذلك ب�لزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره 
12% من ت�ريخ ا�صتالمه� املبلغ يف 2008/10/26 والزام املدعي عليهم� ب�ن يوؤدوا للمدعية مبلغ  )35000000 درهم( والف�ئدة 
وقدره 10000000 درهم تعوي�ص م�دي وادبي عن اال�صرار امل�دية واالدبية التي حلقت ب�ملدعية وحتى ال�صداد الت�م والر�صوم وامل�ص�ريف 
واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة يوم الثالث�ء املوافق 2022/1/18 ال�ص�عة 9.30 �صب�ح� يف ق�عة التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف 

ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3098/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الع��صرة رقم 413 

، ث�ني� : �صم ملف املن�زعة  اأوال : قبول الطعن �صكال للتقرير به وقيده يف امليع�د الق�نوين املقرر  مو�صوع الدعوى : 
الت�أمينية رقم 1839/2021 ، ث�لث� : ويف املو�صوع ، بتعديل القرار املطعون  فيه ورف�ص طلب�ت املطعون �صده فيم� 
زاد عن مبلغ 1050 درهم الف وخم�صون درهم  ، رابع� : ويف كل االأحوال : الزام املطعون �صده ب�لر�صوم وامل�صروف�ت 
ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  املدعى : �صركة عم�ن للت�أمني - عنوانه :  اإم�رة دبي -بردبي - الرف�عة - �ص�رع املنخول - بن�ية 
رقم  ف�ك�ص   042337777 رقم  ه�تف   2748694000 مك�ين  رقم   -  4 رقم  مكتب   - ار�صي  ط�بق   - الرميث�ء 
وميثله :  امل عمري ال�صبيعي  - املطلوب اإعالنه : 1 - راف�ل دابرو�صكي - �صفته : مدعى عليه    -  042337775
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�صوعه� اأوال : قبول الطعن �صكال للتقرير به وقيده يف امليع�د الق�نوين 
املقرر ، ث�ني� : �صم ملف املن�زعة الت�أمينية رقم 1839/2021 ، ث�لث� : ويف املو�صوع ، بتعديل القرار املطعون  فيه 
ورف�ص طلب�ت املطعون �صده فيم� زاد عن مبلغ 1050 درهم الف وخم�صون درهم  ، رابع� : ويف كل االأح��وال : الزام 
 2022/1/19 املطعون �صده ب�لر�صوم وامل�صروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة يوم االربع�ء املوافق 
ال�ص�عة 9.00 �صب�ح� يف ق�عة التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/94(
امل�ن�ذره : �صركة / ق�صر امللوك للعق�رات �ص م خ

املنذر اليهم� :1- روف�ن للو�ص�طة التج�رية )امل�صت�أجر(   2- ع�دل يو�صف حممد يو�صف )حمرر ال�صيك�ت(
توجه املنذره االإنذار العدىل امل�ثل اإىل املنذر اإليهم� وتخطرهم� مت�ص�منني بطلب �صداد مبلغ )20.625 درهم( 
القيمة االإيج�رية مق�بل ال�صيك�ت املرتدة من البنك اأرق�م )220( و )218( و )219( كل �صيك مببلغ 6875 
درهم جميع ال�صيك�ت م�صحوبة علي بنك االإم�رات االإ�صالمي وذلك خالل فرتة اأق�ص�ه� �صهر )ثالثون يوم�ً( من 
ت�ريخ اإعالن املنذر اإليهم� لالإنذار امل�ثل مع م� ي�صتجد من قيمة اإيج�رية. ويف ح�لة عدم �صداد القيمة االإيج�رية 
املط�لب به� تخطر املنذرة املنذر اإليهم� اأنه بعد انته�ء املهلة الق�نونية �صت�صطر املنذرة التخ�ذ االجراءات الق�نونية 
بخ�صو�ص املط�لبة ب�إخالء امل�أجورمع مط�لبة املنذر اإليهم� �صداد القيمة االإيج�رية “لل�صيك�ت املرتدة من البنك” 
واملط�لبة ب�الإيج�ر حتى ت�ريخ االإخالء الت�م مع اإح�ص�ر �صه�دة براءة ذمة من الكهرب�ء واملي�ه ومط�لبة املنذر اإليهم� 
�صداد )مبلغ 3150 درهم غرامة ال�صيك�ت املرتدة من البنك( وحتتفظ املنذرة بحقه� الق�نوين ك�ماًل مبط�لبة 
املنذر اليهم� ب�لتعوي�ص عن العطل وال�صرر عن اأي ت�أخري او اأعم�ل �صي�نة اأو اأي �صررمع اإلزام املنذر اإليهم� حتمل 

ك�فة الر�صوم وامل�صروف�ت واأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/93(
املنذرة : عبداهلل الر�صتم�ين للعق�رات )�ص.ذ.م.م(

املنذر اإليه� : ا�ص بي اي للن�صر و الدع�ية و االعالن �ص.ذ.م.م
اللوحة  عن  عب�رة  جت�رية  وح��دة  اإيج�ر  عقد  اإليه�  املنذر  مع  املنذرة  اأبرمت  �ص�بق  بت�ريخ   /1
املق�مة على قطعة االأر�ص رقم )860-335( مبنطقة الو�صل، و ملدة �صنة مبوجب عقد اإيج�ر 
املنذر  انه تر�صد بذمة   /2 1،600،000 درهم.  2022/5/14 مق�بل مبلغ  بت�ريخ  ينتهي 
اليه� مبلغ كقيمة مط�لبة م�لية و ميتنع عن ال�صداد، و عليه تكون اجم�يل املط�لبة 525،000 
درهم. لذلك ، مبوجبه ف�إن املنذرة تخطر املنذر اإليه� بهذا االإخط�ر العديل ن�صراأ ب�صرورة �صداد 
اإال �صت�صطر  املب�لغ املرت�صدة يف ذمته� خالل ثالثون يوم�ً من ت�ريخ تبلغكم هذا االخط�ر، و 
بك�فة  للمط�لبة  املو�صوعية  الدعوى  رف��ع  و  اخل��صة  الق�نونية  االإج���راءات  اتخ�ذ  اإىل  املنذرة 
و  ر�صوم  وت�صمينكم  العقد،  او  الق�نون  يخوله�  اخ��رى  حقوق  اي��ة  و/او  واالخ���الء  امل�صتحق�ت 

م�ص�ريف التق��صي و اأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
مذكرة اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 750/2021 نزاع تعيني خربة جتاري 
املتن�زع // ح�صن علي ا�صم�عيل حممود

املتن�زع �صده االأول // ع�صمت زيدان كم�ل الدين زيدان 
املتن�زع �صده� الث�نية // ا�صمه حممد عبدالوه�ب 

وامل��رف��وع �ص�دكم من  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��ن��زاع  اإنتدابن� خبري ح�ص�بي يف  اأن��ه قد مت  �صي�دتكم علم�ً  نحيطك 
اخلربة  اإجتم�ع  يف  ق�نون�ً  ميثلكم  من  اأو  ب�حل�صور  مكلفني  ف�أنتم  وعليه  حممود،  ا�صم�عيل  علي  ح�صن 
املقرر عقده االثنني املوافق 17/01/2022 يف مت�م ال�ص�عة 12:00 ظهراً عرب تقنية املك�مل�ت ال�صوتية 
ZOOM ، وعليه يرجى التوا�صل مع اخلبري على رقم اله�تف االأر�ص�ي  واملرئية عن بعد عرب تطبيق  
0501049740 - و�ص��وف يتم تزويدكم برابط االجتم�ع بعد تزويدن�  اأو رقم ه�تف    048868184
برقم اله�تف املتحرك لالأ�صخ��ص املخولني بح�صور االإجتم�ع�ت وب�لربيد االإلكرتوين اأي�ص� يوم وتزويدن� 
عه  تخلفكم  ح���ل  يف  ب�أنه  علم�  ب�حل�صور.  للمخولني  الالزمة  والتفوي�ص�ت  والتوكيالت  الهوية  ب�صورة 

احل�ص�ور ف�ن اخلربة �صتب��ص�ر اأعم�له� وفق� لل�صالحي�ت املخولة له� ق�نون�ً.
اخلبري / ا�شامة احمد مالك

خبري ح�شابي لدى حماكم دبي - قيد رقم )145( 
حما�شب قانوين - قيد رقم 961      

اإجتماع خربة 

70197
العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

MOJAU_2022- 0042690 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�الن
جت�رية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  ام�راتي   - العلوي  م�صعود  حممد  �صليم�ن   : ال�صيد  اأن  حيث 
رقم  ب�ل�ص�رقه مبوجب رخ�صة  ت�أ�ص�صت  والتي  االع��الف( رخ�صة جت�رية  لتج�رة  املليحة  )ركن 
يرغب  اجلن�صية  ام�راتي   - العلوي  م�صعود  حممد  �صليم�ن   : ال�صيد  ان  حيث   )740526(
االعالف((  لتج�رة  املليحة  ))رك��ن  التج�رية  الرخ�صة  يف  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
�ص�حب  تن�زل   ، اجلن�صية  ب�ك�صت�ين   - حممد  خري  ن�صراهلل   : ال�صيد  اإىل   )%100( الب�لغة 
الرخ�صة الرخ�صة الخر تغيري ال�صكل الق�نوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد 
ذات م�صوؤلية حمدوده. وعمال بن�ص امل�دة )14 ( قره 5 من الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 
، فقد اقت�صى ن�صر هذا االإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق  العدل  الك�تب  �ص�أن  2013 يف 
على االأجراء امل�ص�ر اإليه بعد اأ�صبوعني من ت�ريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك 

عليه اتب�ع ال�صبل الق�نونية حي�ل ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11 يناير 2022 العدد 13439

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11 يناير 2022 العدد 13439

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11 يناير 2022 العدد 13439 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة 

التمويل للمق�والت الع�مة
CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�صة رقم:1175971 

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5527

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/17 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده اي. �ضي تي للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 22،180 اغرا�ض متنوعه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16076

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/17 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده مطعم مطعم قمر الزمان  و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 8،620 معدات مطعم      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16135

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�ضينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم��ارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 
او�ضكار  �ضده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/17 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00

غاليي منطقة حرة-ذ.م.م + او�ضكار �ضاالمانكا امورو�ض و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 68،845 مالب�ض وعطور و�ضاعات      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اإعالن بالن�شر
)2022/87(  

املخطر / اأحمد �ص�لح حممد الي�فعي ب�صفته م�لك موؤ�ص�صة جموهرات اأو�ص�ن
�صد /1( املخطر اإليه� االأوىل / العنود �ص�لح حممد الفال�صي ، اإم�راتية اجلن�صية

اإم�راتي اجلن�صية  - الفال�صي  النوبي  بخيت  �صعيد  عبداهلل   / الث�ين  اإليه  املخطر   )2
املو�صوع : االإخط�ر العديل رقم حمرر )249086/1/2021(

حيث اأن املخطر يخطر املخطر اإليهم عمال بن�صو�ص املواد )62،63 ،64،65( من قرار جمل�ص الوزراء 
2018 وتعديالته يف �ص�أن الالئحة التنظيمية لق�نون االإج��راءات املدنية االحت�دي رقم  57 ل�صنة  رقم 
درهم   1.242000 وق���دره  االإخ��ط���ر  مو�صوع  ب�ملبلغ  ال��وف���ء  ب�صرورة  وتعديالته   1992 ل�صنة   11
12% من ت�ريخ اال�صتحق�ق يف  األف درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع  )مليون وم�ئتني واأثنني واأربعون 
ال�صداد وذلك يف موعد اأق�ص�ه خم�صة اأي�م من ت�ريخ ن�صر هذا االإخط�ر مع  15/12/2016 وحتى مت�م 
حفظ حق املخطر يف اتخ�ذ ك�فة االإج��راءات الق�نونية للمط�لبة ب�ملبلغ مو�صوع االإخط�ر وك�فة الر�صوم 

وامل�ص�ريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع االإخط�ر.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 70392
اإعالن بالن�شر 

 الدعوى رقم 3851 ل�شنة 2021 جتاري جزئي 
لدى حماكم دبي االبتدائية

املرفوعة من : املدعي : متديد لالأعم�ل الفنية �ص.ذ.م.م
�صد : املدعى عليه : �صركة الفجرية الوطنية للمق�والت )ذ.م.م(

املدعى عليه )�صركة الفجرية الوطنية للمق�والت ذ.م.م( مدعو للح�صور �صخ�صي�ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد الإجتم�ع اخلربة 
وذلك وفق�ً مل� يلي: ت�ريخ االإجتم�ع : يوم اجلمعة املوافق 21 ين�ير 2022 ، ال�ص�عة 11 �صب�ح�ً ، عن طريق تطبيق زووم 

)Passcode: 878333( )Meeting ID: 843 5475 9628( )ZOOM(

https://us02web.zoom.us/j/84354759628?pwd=WHpndXp3Rkx1UjRqTHY3d211c1I5UT09 

وعلى اأطراف الدعوى اإر�ص�ل مذكرة �ص�رحة للخربة جتيب على بنود امل�أمورية املو�صحة يف احلكم التمهيدي ال�ص�در من 
التي  امل�صتندات  وك�فة  اخل��ربة،  اجتم�ع  �صيح�صر  ال��ذي  لل�صخ�ص  والتفوي�ص  االإم�راتية  الهوية  واإر���ص���ل  املوقرة  املحكمة 
ترغبون بتقدميه� للخربة الهند�صية املنتدبة للدعوى خالل موعد اأق�ص�ه يوم االأربع�ء املوافق 19 ين�ير 2022 ال�ص�عة 
)دكتور مهند�ص/�صيف  الهند�صي  التوا�صل مع مكتب اخلبري  يتم  االإجتم�ع  بخ�صو�ص  واال�صتف�ص�ر  للتوا�صل  ظهراً    12

expertise@jic.ae  حمدان الكعبي( على ه�تف رقم   9144169/ 050 وعلى الربيد االإلكرتوين
اخلبري الهند�شي املنتدب بالدعوى 
دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي 

اإجتماع خربة 

70392

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�صر

ليكن معلوم�ً للجميع ب�أن : ال�صيد/ حممد ج�بد ح�صن حممد على - اجلن�صية : بنغالدي�ص يرغب 
بيوتى  اخرت  ف�طمه   / ال�صيدة  اإىل  وذلك   )%50( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
حممد �صليم�ن - اجلن�صية : بنغالدي�ص، واأن ال�صيد/ حممد �ص�جد ح�صن حممد على - اجلن�صية : 
بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة )50%( وذلك اإىل ال�صيدة/ف�طمه 
الزميل(  )ك�فتريي�  امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  بنغالدي�ص،  اجلن�صية:   - �صليم�ن  حممد  بيوتى  اخرت 

ال�ص�درة من دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة برخ�صة رقم )27457(،
تعديالت اأخرى: • تغيري وكيل خدم�ت،

وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر 
اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�صر

ب�ك�صت�ن   : اجلن�صية   - �صكيل ح�صن حممد ح�صن  ال�صيد/   : ب���أن  للجميع  معلوم�ً  ليكن 
ال�صيد/ اإىل  وذل���ك  ال��ب���ل��غ��ة )%100(  ك���م��ل ح�صته  ع��ن  وال��ت��ن���زل  ال��ب��ي��ع  ي��رغ��ب يف 

امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  االإم�����رات،  اجلن�صية:   - امل���زم��ي  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحيم 
)مركز مدينة العني الطبي( ال�ص�درة من دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة برخ�صة 
)وكيل  م��ن  للرخ�صة  ال��ق���ن��وين  ال�صكل  تغيري   : اأخ���رى  تعديالت   ،)624803( رق��م 
خدم�ت( اإىل )موؤ�ص�صة فردية(،  وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون 
االحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
ا�صبوعني من ت�ريخ هذا  اليه بعد  امل�ص�ر  الت�صديق  على االج��راء  للعلم وان��ه �صوف يتم 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة 

التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�صر

اجلن�صية:   - خ�ن  احمد  وكيل  ح�جى  خ�ن  احل�صن  �صبيع  ال�صيد/   : ب�أن  للجميع  معلوم�ً  ليكن 
ال�صيد/حممد  اإىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  الهند 
من  ال�ص�درة  املب�ين(  لتنظيف  )املعراج  امل�صم�ه  الرخ�صة  يف  الهند،   : اجلن�صية   - ع�صكرى  ر�ص� 
دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة برخ�صة رقم )540642(، تعديالت اأخرى : تغيري اال�صم 
تغيري  الب�ص�ئع(،  تغليف  )املعراج خلدم�ت  اإىل  املب�ين(  لتنظيف  )املعراج  للرخ�صة من  التج�ري 
الن�ص�ط التج�ري للرخ�صة من )خدم�ت التنظيف الداخلية للمب�ين،مكتب( اإىل )خدم�ت تغليف 

الب�ص�ئع، خدم�ت حتميل وتفريغ الب�ص�ئع(،  
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر 
اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�صر

االإم����رات يرغب  - اجلن�صية   ال علي  يو�صف ج�بر  ب���أن : حممد  للجميع  ليكن معلوم�ً 
100% وذلك اىل ال�صيد/ خ�لد ا�صم�عيل  يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 
ال�ص�رقة مبوجب  ب�إم�رة  ت�أ�ص�صت  امل�صم�ة )ك�فتريي� كوت�(  ب�لرخ�صة  الهند   : ، اجلن�صية 
رخ�صة رقم )216102( ال�ص�درة من دائرة التنمية االإقت�ص�دية ب�ل�ص�رقة ، تعديالت 
اخرى : تغيري ال�صكل الق�نوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدم�ت.  وعمالبن�ص امل�دة 
)14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب 
االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وان��ه  للعلم  االع��الن  ه��ذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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تنازل/ بيع
اعالن ب�لن�صر

 : اجلن�صية  ا�صم�عيل،  حممد  بن  كبري  هم�يون  حممد   / ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
 / ال�صيد  اىل  وذلك   %100 الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  بنغالدي�ص، 
االبي�ص  )ال�صهم  امل�صم�ه  ب�لرخ�صة  بنغالدي�ص،   : �صغري، اجلن�صية  احمد  ف�روق  حممد 
ال�ص�درة  ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )775133(  ب�أم�رة  ت�أ�ص�صت  لتج�رة االقم�صة( 

من دائرة التنمية االقت�ص�دية ب�ل�ص�رقه.  تعديالت اأخرى : ال يوجد
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الك�تب  �ص�ن  يف 
ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�ص�ر  على االجراء 

حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
MOJAU_2022- 0042686 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�صيد / يون�ص اهلل ديواي�� - ب�ك�صت�ين اجلن�صية وال�صيد/ حممد �ص�مل 
)الوان  امل�صم�ه  بوكيل خدم�ت  اأعم�ل مهنية  �صراكة  - ميلك�ن  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - عبد جليل 
رقم  جت�رية  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب���إم���رة  ت�أ�ص�صت  والتي  ال�صي�رات((  مق�عد  وتنجيد  لزينة 
)737099( ، و حيث اأن ال�صيد/ يون�ص اهلل ديواي�� - ب�ك�صت�ين اجلن�صية - يرغب يف البيع والتن�زل 
بنغالدي�صي   - جليل  عبد  �ص�مل  حممد  ال�صيد/  اإىل  وذل��ك   )%50  ( الب�لغة  ح�صته  ك�مل  ع��ن 
اجلن�صية ، تعديالت اأخرى : ثم تغيري ال�صكل الق�نوين من )�صراكة اأعم�ل مهنية بوكيل خدم�ت( 

اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدم�ت(
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�ص�ر 
اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن بالن�شر 

 2086/2021/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  نور امللوك الإدارة املرافق   جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/ �صهيلة حممد �صريف ال�صيد اله��صمي  
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
ف�ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )12280( وق��دره  به 
ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  االج��راءات  �صتب��صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اعالن بالن�شر 
جزئي م�شارف  جتاري   1038/2021/38

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر
اإىل املدعى عليهم� /1- دي ا�ص جي ا�ص �ص.م.ح،

االإق�مة حمل  جمهويل   - �صر�صت  ك�ظمي  ازدر  م�لك  بهروز   -2
الدعوى  اأق�����م عليك�   ق��د  ع���م��ة(  اال���ص��الم��ي )���ص��رك��ة م�ص�همة  دب���ي  ب��ن��ك  امل��دع��ى  اأن  مب��� 
ومو�صوعه� املط�لبة ب�إلزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره )خم�صم�ئة وخم�صة الف�ً واأربعم�ئة 
واأربعة واأربعون درهم� وخم�صة واأربعون فل�ص�ً( والر�صوم و امل�ص�ريف و اأتع�ب املح�م�ة و�صمول 
احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. وحددت له� جل�صة يوم االثنني املوافق 2022-01-17 
 BUILDING_DESC& ُبعد  عن  التق��صي  ق�عة  يف  �صب�ح�  ال�ص�عة 09:00 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� و عليك بتقدمي م� لديك� من مذكرات اأو 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأي�م على االقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1346/2021/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره  2021/926 عق�ري جزئي  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 

)3025260.95 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف. 
ط�لب التنفيذ : بنك االإم�رات دبي الوطني - �ص م ع  

ع��ن��وان��ه : االإم�������رات - اإم������رة دب���ي - دي����رة - ���ص���رع ب��ن��ي ي������ص - ب��ج��وار غ��رف��ة جت�����رة و���ص��ن���ع��ة دب���ي - ه���ت��ف رق���م : 
  3113783794 مك�ين  رقم   055/7016552 رقم  موب�يل   04/3874225

املطلوب اإعالنه : 1 - منذر عبداحلميد حممد كبنجي - �صفته : منفذ �صده   
م��و���ص��وع االإع�����الن : ق��د اأق�����م عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   3025260.95
يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  االج��راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0010090 يف  الدعوى رقم
املدعي عليه : خليفة عبيد على القطي النعيمي

جمهول حمل االإق�مة : ال�ص�رقة منطقة اخل�ن برج هند الدور ال�ص�بع ع�صر �صقة 1701 و 1702 ه�تف رقم 065302772 الربيد 
hdc1999.realestate@yahoo.com االإلكرتوين

اعالن ب�لن�صر ب�للغة العربية اأم�م مكتب اإدارة الدعوى- رفعت املدعي/ حممد ج��صم حممد يو�صف العثم�ن اجلن�صية : كويتي �صد املدعى 
عليه / خليفة عبيد علي القطي النعيمي اإم�راتي اجلن�صية، يط�لب فيه� ب�لت�يل:

العق�ري لال�صتعالم  الت�صجيل  دائ��رة  املو�صوع خم�طبة  الف�صل يف  ث�ني�: قبل  2021/4070 م�ص�حلة.  النزاع رقم  : �صم ملف  اأوال 
عن اإمك�نية ت�صجيل الوحدة حمل العقد مو�صوع الدعوى ب��صم املدعى عليه من عدمه ويف احل�لة الث�نية بي�ن املوانع وبي�ن هل متت 
اإجراءات فرز البن�ية اأم ال، وكذلك تزويد املحكمة ب�صند امللكية و�صند الرهن واأوامر احلجز للقطعة رقم 989 منطقة اخل�ن املق�م عليه� 
برج هند.  ث�لث� : يف املو�صوع ف�صخ عقد بيع ال�صقة 1001 ببن�ية برج هند املق�مة على قطعة االأر�ص رقم 989 مبنطقة اخل�ن واملوؤرخ 
يف 2015/10/31 واملربم بني املدعي واملدعى عليه مع اإع�دة املتع�قدين اإىل احل�لة التي ك�ن� عليه� قبل التع�قد. رابع� : اإلزام املدعى 
عليه برد ثمن الوحدة 1001 الذي دفعه املدعي عند التع�قد ب�إلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للمدعي 430000 درهم والف�ئدة الق�نونية 
اإلزام املدعى عليه ب�أن يوؤدي للمدعي مبلغ 70000 درهم تعوي�ص� عن االأ�صرار  خ�م�ص�:  ال�صداد.   مت�م  اإىل  املط�لبة  ت�ريخ  9% من 
اإلزام املدعى  امل�دية واالأدبية التي حلقت ب�ملدعي من جراء تق�ع�ص املدعى عليه عن نقل ملكية املبيع وت�صجيله ب��صم املدعي.  �ص�د�ص�: 
الدعوى حمكمة  اإدارة  اأم�م مكتب   2022/01/19 اأنت مكلف ب�حل�صور بجل�صة  املح�م�ة.   اأتع�ب  وامل�ص�ريف ومق�بل  ب�لر�صوم  عليه 
ال�ص�رقه االإحت�دية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صي� ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأي�م من ت�ريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمه� اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 8004/2020/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 504/2018 جت�ري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )اثن�ن 
 وع�صرون مليون� و�صبعم�ئة وثالثة الف� وم�ئت�ن و�صبعة و�صتون درهم وثالثة واربعون فل�ص( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف. 
ط�لب التنفيذ : بنك ابوظبي التج�ري - بنك االإحت�د الوطني - �ص�بق�  - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - �ص�رع 

الرقة - مبنى بنك ابوظبي التج�ري رقم  مك�ين 3122095496 - بوك�لة املح�مية / امي�ن الرف�عي  
املطلوب اإعالنهم� 1 - ال�صيخ نهي�ن بن حمدان بن حممد ال نهي�ن  - �صفته : منفذ �صده   

�صده    منفذ   : �صفته   - املزروعى   حممد  �صليم�ن  �صعيد  �صيف   -2
م��و���ص��وع االإع�����الن : ق��د اأق�����م عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   41203267.30
يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  االج��راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 8198/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2021/4498 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )307943.85 درهم( �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف. 
ط�لب التنفيذ : مدر�صة االحت�د اخل��صة  

ال�صيخ  ���ص���رع  ب��ردب��ي -  اإم����رة دب��ي -   : الق�هرة - وعنوانه� املخت�ر  ���ص���رع  امل��م��زر -  اإم����رة دب��ي -   : عنوانه 
605 / رق��م مك�ين  ال�ص�د�ص - مكتب رق��م  3 - الط�بق  امل���يل الع�ملي - املبنى رق��م /  زاي��د - مركز دب��ي 

2682589680
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ال�ص�دق حممد بيزان - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية  خزينة.  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   307943.85

بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

وزارة العدل
حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

اعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني بالن�شر
يف االإنابة رقم 111 ل�شنة 2021

اىل املنفذ �صده / جلوي مب�رك عبداهلل مب�رك اجلميعة
ل�ص�لح املنفذ له / الرا�صخون للعق�رات - مل�لكه�- �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م 

حيث تقدم ط�لب التنفيذ بطلب بيع العق�رات املبني اأدن�ه عن طريق املزاد العلني. 
- قطعة رقم )2566( مبنطقة الزاهية ب�إم�رة عجم�ن 
- قطعة رقم )2565( مبنطقة الزاهية ب�إم�رة عجم�ن

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف االإن�بة 111 ل�صنة 2021 اخط�ركم بوجوب �صداد الدين املرتتب يف ذمتكم 
ف�إن  تبليغك بخط�بن� هذا، واال  ت�ريخ  15 يوم� من  املحكمة وذلك خالل  اأع��اله ب�صندوق  التنفيذية  الق�صية  يف 
امل�دة  لن�ص  وذلك عمال  االأ�صول  وفق  للبيع  اأع��اله  املذكورة  العق�رات  ب�ص�ن طرح  املن��صب  القرار  �صتتخذ  املحكمة 
)152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�صنة 2018 للق�نون االحت�دي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�ص�ن 

ق�نون االجراءات املدنية ... يقت�صي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنه� اأعاله. 
حليمه اأحمد احلو�شني 
مدير اخلدمات الق�شائية  مبحكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
Date 11/ 1/ 2022  Issue No : 13439

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008001 civil (partial)
To the defendant: Abdul Samee Abdul Hafeez
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No. 0565870415
We inform you that the plaintiff / Abdul Samee Abdul Hafeez in case No. 8001/2021, 
the Fourth Commercial One-Day Circuit, has filed the above-mentioned lawsuit 
claiming: - Obligate the defendant to pay an amount of (13275.91 dirhams) Ten 
thousand four hundred eighty-six dirhams and ninety-one fils - Obligate the defendant 
to pay the interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full 
payment. - Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. 
Therefore, you must appear before the Case Management Office No. (7) at the Federal 
Court of First Instance in person or through an authorized agent, in order to answer the 
case and submit what you have of data, on Thursday 13/01/2022, in order to consider 
the case whose numbers are mentioned in your capacity as a defendant. In the event 
that you fail to attend or do not send an agent on your behalf, the legal procedures will 
be completed in your absence
Judicial Services Office / Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 11/ 1/ 2022  Issue No : 13439
Real Estate -partial 18/2021/885

Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Khalid Mahmood Mujadidi
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla 
Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that 
the court has issued a judgment in the session held on 19-09-2021 in the 
said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant 
to pay to the plaintiff an amount of (AED 1,491,847) - One million four 
hundred ninety one thousand eight hundred forty seven dirham in addition 
to expenses and one thousand for attorneys' fee, and rejected other 
requests. Such judgment is considered as issued in presence subject to 
appeal within thirty days from the next day of publishing the notification. 
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and has publicly announced to all.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530



يوؤكد اخلرباء على اأنه ال ينبغي على االإطالق اإهمال الب�ضر، ومن 
ال�ضروري زيارة الطبيب عندما ت�ضهد ما ي�ضي اإىل اأن االأمر يتجه 
نحو االأ�ضواأ.وهناك عدد من العالمات التي تدل على �ضعف الب�ضر 

وبع�ضها يحتاج اإىل تدبي عاجل.
وقال ا�ضت�ضاري الب�ضريات روبرت لونغهي�ضت: "من املهم اأن يخ�ضع 
منتظمة  ب�ضر  الختبارات  عاما   40 عن  عمره  يزيد  �ضخ�ض  اأي 
حلماية عينيه وروؤيته واأي �ضخ�ض لديه اأعرا�ض مثل تلك املذكورة 
اأدناه يجب اأن يرى طبيب عيون على الفور. وفقط من خالل اإجراء 
فح�ض �ضامل ميكن حتديد اأ�ضباب االأعرا�ض ومن ثم تقدمي اأف�ضل 

ن�ضيحة ب�ضاأن ما يجب القيام به".

االأ�ضواء ال�ضاطعة والعوائم
الروؤية،  يف  الداكنة  البقع  هي  العني  عوائم 
والتي تطفو عند حتريك العني. وع���دة م� 
ان��ه��ي���ر طبيعي يف م�دة  ع��ن  ن���ج��م��ة  ت��ك��ون 
اخللط  ت�صمى  ال��ع��ني  داخ���ل  ال��ه��الم  ت�صبه 

الزج�جي.
وم���ع ذل����ك، اإذا الح��ظ��ت زي�����دة م��ف���ج��ئ��ة يف 
العوائم، خ��صًة اإذا ك�نت م�صحوبة بوم�ص�ت 
من االأ�صواء يف روؤيتك املحيطية، فمن املهم 

اأن ترى طبيب عيون على الفور.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه��ذا يف ح��د ذات���ه اأمر 
الزج�جي  اجل�صم  اأن  اإال  �ص�ر،  وغ��ري  �ص�ئع 
اأثن�ء  ب�����ص��دة  ال��ع��ني  �صبكية  ي��ج��ر  اأن  مي��ك��ن 
حت��رك��ه��� ب��ع��ي��دا م���� ي�����وؤدي اإىل مت��زق��ه��� اأو 
العمى  ي�صبب  اأن  ميكن  و"هذا  انف�ص�له�. 

تتج�هل  ال  لذلك  ع�جال،  عالج�  ويتطلب 
االأ�صواء ال�ص�طعة والعوائم".

ظهور خطوط م�ضتقيمة متموجة
ُيطلق على اخلطوط امل�صتقيمة التي تظهر 
 metamorphopsia ا�صم  متموجة 

وهي لي�صت �صيئ� يجب جت�هله.
ت�����ص��رد طبق�ت  ال���ت���ح���ول ع��ن��دم���  وي���ح���دث 
على  عالمة  يكون  اأن  ميكن  وه��ذا  ال�صبكية 

ال�صمور البقعي املرتبط ب�لعمر.
وق�ل روبرت: "اإن ال�صمور البقعي املرتبط 
اجل����زء  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر   )AMD( ب���ل��ع��م��ر 
االأو�صط من الروؤية وهن�ك نوع�ن رئي�صي�ن، 
الرطب واجل�ف. ويعد اجلف�ف اأكرث �صيوع�، 
وعلى الرغم من عدم وجود عالج له، اإال اأنه 

يتطور ببطء �صديد. بينم� يتطور ال�صمور 
ال��ب��ق��ع��ي امل��رت��ب��ط ب���ل��ع��م��ر ال��رط��ب ب�صرعة 
وي�����ص��ب��ب من��و االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة اجلديدة 

وت�صربه� حتت ال�صبكية".
املف�جئ، والذي  الب�صر  وهذا ي�صبب فقدان 
دائم�.  يكون  اأن  ع��الج، ميكن  دون  ُت��رك  اإذا 
ب�لعمر  املرتبط  البقعي  ال�صمور  ويحت�ج 

الرطب اإىل عالج ع�جل بحقن العني.

بقعة عمياء مفاجئة يف عني واحدة
عني  يف  املف�جئة  العمي�ء  البقعة  تكون  ق��د 
واح����دة ن���جت��ة ع��ن ث��ق��ب ب��ق��ع��ي، وه���و ثقب 
العني  �صبكية  االأو�صط من  يظهر يف اجل��زء 

ي�صمى البقعة ال�صفراء.
ويف معظم االأحي�ن، يكون �صبب هذه الثقوب 
غري معروف، لكنه� ت�صيب يف الغ�لب الن�ص�ء 

فوق �صن ال�صتني.
ت�صبب  البقعية  الثقوب  اأن  روب��رت  واأو���ص��ح 
يف البداية روؤية �صب�بية وم�صوهة ال ميكن 
ت�صحيحه� ب�لنظ�رات. ولكن غ�لب� م� تكون 
ل��ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة لتح�صني  ه��ن���ك ح���ج��ة 
ال���روؤي���ة وم��ن��ع ان��ف�����ص���ل ال�����ص��ب��ك��ي��ة، وال���ذي 
ميكن اأن يكون ن�جت� عن ثقب بقعي والذي 

ميكن اأن ي�صبب العمى.

فقدان الب�ضر املفاجئ
ع�برا  ك�ن  �صواء  للروؤية  مف�جئ  فقدان  اأي 
اإىل فح�ص طبي ع�جل.  اأو م�صتمرا يحت�ج 
وهن�ك العديد من االأ�صب�ب لفقدان الب�صر 

املف�جئ، لكن بع�صه� يهدد الب�صر والبع�ص 
االآخر قد يهدد احلي�ة.

للروؤية  امل��ف���ج��ئ  الفقد  ي��ح��دث  اأن  ومي��ك��ن 
الن�صفي  ال�����ص��داع  ب�����ص��ب��ب  واح�����دة  ع���ني  يف 
ال  اأو  م�صحوب�  ي��ك��ون  ق��د  وال���ذي  ال�صبكي، 

ي�ص�حبه �صداع".
دون  من  الن�صفي  "ال�صداع  روب���رت:  وق���ل 
الن�صفي  ال�������ص���داع  اأح���ي����ن����  ي�����ص��م��ى  ����ص���داع 
الن�صفي  ال�����ص��داع  اأن  وُي��ع��ت��ق��د  ال�����ص���م��ت، 
االأوعية  ت��ت�����ص��ن��ج  ع��ن��دم���  ي��ح��دث  ال�����ص��ب��ك��ي 

الدموية يف العني".
وقد ت�صبب الكمنة الع�برة اأو العمى العيني 
ع�برا،  �صوادا  يعني  وال��ذي  اأح���دي اجل�نب، 
تدفق  نق�ص  ب�صبب  للروؤية  موؤقت�  وفقدان� 

الدم اإىل ال�صبكية.
وق����ل روب����رت اإن ه���ذا ي��ح��دث ع����دة عندم� 
اأو  الرقبة  تنتقل جلطة دموية �صغرية من 
النوع من  وه��ذا  العني.  م��وؤخ��رة  اإىل  القلب 

فقدان الب�صر هو نذير ل�صكتة دم�غية.
الته�ب  اأن  اإىل  الب�صري�ت  ا�صت�ص�ر  واأ���ص���ر 
 Giant Cell( ال��ع��م��الق��ة  ال�����ص��راي��ني 
بط�نة  ي�صيب  الته�ب  وهو   ،)Arteritis
اإىل  اأي�ص�  ي��وؤدي  اأن  ال��راأ���ص، ميكن  �صرايني 

فقدان الب�صر.
"االأعرا�ص  الب�صري�ت:  ا�صت�ص�ري  واأ�ص�ف 
هي  العمالقة  ال�صرايني  اللته�ب  االأخ���رى 
ُتركت  واإذا  امل�صغ.  عند  الفك  واآالم  التعب، 
ت�صبب  اأن  ع���الج، مي��ك��ن  دون  احل���ل��ة  ه���ذه 

عمى دائم�.

وهن�ك اأ�صب�ب اأخرى لفقدان الب�صر املف�جئ 
الزج�جي،  والنزيف  ال�صبكية  انف�ص�ل  وهي 
العني.  اأح��د جت�ويف  نزيف يف  حيث يوجد 
اأن ي��ح��دث ه��ذا يف م��ر���ص ال�صكري  ومي��ك��ن 
اأمور  ب��ني  م��ن  للعني  م��ن خ��الل �صدمة  اأو 

اأخرى".

فقدان تدريجي للروؤية
�ص�ئع�  اأم���را  للروؤية  التدريجي  الفقد  يعد 
ن��ظ���رات ج��دي��دة فقط.  وق���د يتطلب  ج���دا 
و�صيحدد اأخ�ص�ئي العيون م� اإذا ك�نت هذه 
النظ�رات  تعمل  مل  واإذا  ال،  اأم  احل���ل��ة  ه��ي 
يكون  فقد  ال��روؤي��ة،  اجل��دي��دة على حت�صني 

ال�صبب هو اإعت�م عد�صة العني.
هو  ال��ع��ني  عد�صة  "اإعت�م  روب����رت:  واأو���ص��ح 
غ�ص�وة طبيعية للعد�صة داخل العني تتطور 
اأن تكون  اأي�ص�  ع�دة مع تقدم العمر. ميكن 
ن�جمة عن ال�صدمة وبع�ص االأدوية. وع�دة 
ال��ع��ني جراحي�  اإع��ت���م عد�صة  اإزال����ة  يتم  م��� 

وا�صتبدال العد�صة امل�ص�بة".
الب�صر  ل��ف��ق��دان  ���ص��وؤم���  االأك�����رث  وال�����ص��ب��ب 
ال��ت��دري��ج��ي ه��و ال��غ��ل��وك��وم���، وال����ذي يطلق 

عليه اأحي�ن� "�ص�رق الب�صر ال�ص�مت".
واأو�صح روبرت: "بحلول الوقت الذي يظهر 
فيه فقدان الب�صر مع الغلوكوم�، يكون قد 
اأن  امل��ه��م  م��ن  ول��ذل��ك،  للعالج.  االأوان  ف���ت 
يخ�صع اأي �صخ�ص فوق �صن االأربعني ولديه 
ت�ريخ ع�ئلي من الغلوكوم� الختب�رات نظر 
�صنوية. واأي �صخ�ص لي�ص لديه ت�ريخ ع�ئلي 

يجب عليه اإجراء االختب�ر مرة واحدة على 
االأقل كل ع�مني."

عني موؤملة
ي��ج��ب دائ���م���� ف��ح�����ص ال���ع���ني امل����وؤمل����ة، حيث 
توجد العديد من االأ�صب�ب التي ترتاوح من 
التي قد  اإىل االأمرا�ص  الب�صيطة  االأمرا�ص 

تهدد احلي�ة.
وع�دة م� تكون العني املوؤملة ن�جتة عن اإ�ص�بة 
اأو عدوى اأو الته�ب. ومن املحتمل اأن يكون 
الأمل  �صيوع�  االأك���رث  ال�صبب  ال��ع��ني  ج��ف���ف 
تذبذب  يف  اأي�ص�  يت�صبب  اأن  ومي��ك��ن  ال��ع��ني 

روؤية املري�ص.
وح����ذر روب����رت م��ن اأن����ه يف ب��ع�����ص احل����الت 

الن�درة ميكن اأن ينجم اأمل العني عن ورم.

عني حمراء
م��ث��ل ال��ع��ني امل���وؤمل���ة، مي��ك��ن اأن ت��ك��ون العني 
احل���م���راء ع��الم��ة ع��ل��ى ع����دد م���ن احل�����الت 
ال�ص�ئع  امللتحمة  ال��ت��ه���ب  بينه�  املختلفة، 
الغ�ص�ء  اإ���ص���ب��ة  اإىل  ي�����ص��ري  وال����ذي  ل��ل��غ���ي��ة 

ال�صف�ف الذي يبطن اجلفن ومقلة العني.
الته�ب  ع���الج  ال�صهل  م��ن  ي��ك��ون  م���  وع�����دة 
امل��ل��ت��ح��م��ة ول��ي�����ص ل���ه اأي ت����أث���ري دائ����م على 
"هن�ك  الب�صري�ت:  ا�صت�ص�ري  الروؤية.وق�ل 
اآخ����ر الح���م���رار ال��ع��ني وه����و الته�ب  ���ص��ب��ب 
ال��ق��زح��ي��ة، ال��ت��ه���ب ال��ط��ب��ق��ة ال��و���ص��ط��ى من 
ال�صتريويدات  و�صف  يتم  م���  ال��ع��ني.وع���دة 
ويتم عالج معظم احل���الت، ولكن يف بع�ص 
االأحي�ن ميكن اأن يوؤدي الته�ب القزحية اإىل 

اإعت�م عد�صة العني والزرق.

ميكن حتديد اأ�ضباب االأعرا�ض ومن ثم تقدمي اأف�ضل ن�ضيحة

الب�صر وتقهقر  الروؤية  تدهور  اإىل  ظهورها  ي�صري  عالمات   7

وهن�ك العديد من عالم�ت واأعرا�ص اجللط�ت الدموية، والتي 
من املهم اكت�ص�فه�، حيث ميكن اأن ت�صبب جلط�ت الدم جتلط 
االأوردة العميقة )DVT(. قد يكون هذا خطريا بحيث يحت�ج 

املري�ص اإىل عن�ية طبية �صريعة.
الدم�غية.  ب�ل�صكت�ت  الدم�غ  يف  ال�صري�نية  اجللط�ت  وت�صمى 
اأي�ص� يف �صرايني القلب، م� يوؤدي  اأن تت�صكل اجللط�ت  وميكن 

اإىل حدوث نوب�ت قلبية.
عدة  ه��ن���ك  اإن  ال�صحي،   Stop the Clot م��وق��ع  وي��ق��ول 

اأعرا�ص جللطة دموية يف ال�ص�ق اأو الذراع.
وت�صمل هذه االأعرا�ص:

- التورم
- االأمل اأو امل�ص�ص )اأمل اأو عدم راحة يف منطقة م� من اجل�صم( 

غري الن�جم عن االإ�ص�بة
- اجللد الدافئ عند مل�صه

- احمرار اأو تغري لون اجللد
"اإذا متكنت من  Stop the Clot ال�صحي:  وي�صرح موقع 
التعرف على هذه العالم�ت واالأعرا�ص، فيمكنك اإنق�ذ حي�تك 
هذه  لديك  ك�نت  واإذا  الع�ئلة.  اأف���راد  اأح��د  اأو  �صديق  حي�ة  اأو 

العالم�ت اأو االأعرا�ص، ف�أبلغ طبيبك يف اأ�صرع وقت ممكن".
وك�صف موقع WebMD ال�صحي: "اإذا ق�مت اجللطة ب�صد 

االأوردة يف الذراعني اأو ال�ص�قني، فقد تبدو زرق�ء اأو حمراء".
اأي�ص� ب�صبب  الب�صرة  "قد يتغري لون  وي�صيف املوقع ال�صحي: 
واالن�صم�م  ذلك.  بعد  الدموية  ب�الأوعية  التي حلقت  االأ�صرار 
ومزرقة  �ص�حبة  ال��ب�����ص��رة  يجعل  اأن  مي��ك��ن  ال��رئ��ة  يف  ال��رئ��وي 

ورطبة".
وهن�ك اأي�ص� عدة عالم�ت على وجود جلطة دموية يف احلديث، 
وفق� جلمعية القلب االأمريكية، وت�صمل هذه العالم�ت "م�صكلة 
يف التحدث اأو فهم الكالم، م� ي�صري اإىل احتم�ل حدوث �صكتة 

دم�غية".
�ص عوامل اخلطر بع�ص االأ�صخ��ص خلطر اأكرب لالإ�ص�بة  وُتعِرّ
بجلطة دموية، حيث ت�صبح جلط�ت الدم اأكرث �صيوع� مع تقدم 
65. وعالوة  الن��ص يف ال�صن، خ��صة عندم� يكونون فوق �صن 
على ذلك، ميكن اأن يكون ال�صخ�ص اأكرث عر�صة للخطر اإذا ك�ن 

لديه ت�ريخ ع�ئلي من جلط�ت الدم.
الوريد  اأن حت��دث جلطة دموية يف  االأح��ي���ن، ميكن  ويف بع�ص 

دون وجود ع�مل خطر اأ�ص��صي وا�صح.

خطرية  العميقة  االأوردة  بجلط�ت  االإ���ص���ب��ة  تكون  اأن  وميكن 
ل��ل��غ���ي��ة وق���د ت����وؤدي اإىل ان�����ص��داد رئ����وي، وه���ذا ي��ح��دث عندم� 
الدم  جم���رى  ع��رب  وتنتقل  االأوردة،  يف  ال���دم  ج��ل��ط���ت  تتفكك 
مهددا  الرئوي  االن�صم�م  يكون  اأن  الرئتني.وميكن  يف  وتعلق 
للحي�ة ويحت�ج اإىل عالج على الفور.واإذا مت ت�صخي�ص االإ�ص�بة 
بجلط�ت االأوردة العميقة، ف�إن العالج الرئي�صي هو اأقرا�ص دواء 

م�ص�د للتخرث، مثل الوارف�رين وريف�روك�ص�ب�ن. ومن املحتمل 
اأن يتن�ول املري�ص االأقرا�ص ملدة ثالثة اأ�صهر على االأقل.

واإذا ك�ن املري�ص امراأة ح�مال اأو اأجنبت طفال منذ وقت ق�صري، 
ف�صتكون املخ�طر اأكرب. وب�ملثل، اإذا ك�ن املري�ص يع�ين من ح�لة 
الروم�تويدي،  املف��صل  الته�ب  اأو  ك��رون  مر�ص  مثل  الته�بية 

فقد يوؤدي ذلك اإىل زي�دة خطر االإ�ص�بة ب�جللط�ت.

اأربع عالمات لتجلط الدم يجب 
األ تتجاهلها على الإطالق

التجلط  اأن  من  الرغم  وعلى  الدموية.  االأوعية  تلف  اإ�ضالح  ملحاولة  الدم  جلطات  تت�ضكل 
يعد اأمرا طبيعيا، اإال اأنه قد يكون خطيا عندما ال يتال�ضى من تلقاء نف�ضه.ومبجرد ت�ضكل 

اجللطات، ميكن اأن تنتقل اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�ضم، مما ي�ضبب ال�ضرر.

�شحة وتغذية

26

الثالثاء   11  يناير    2022  م   -    العـدد   13439  
Tuesday  11  January   2022   -  Issue No   13439



فــن عــربـــي
الثالثاء   11  يناير    2022  م   -    العـدد   13439  

Tuesday  11  January   2022   -  Issue No   13439

27

من  تقدم  الذي  االأول  العمل  هو  بريوت(  ي�  )�صتي  م�صل�صل  اإن  القول  ميكن  • هل 
تواجد  لن�حية  املفتعلة، خ�صو�ص�ً  الدرام�  عن  بعيداً  امل�صرتكة عماًل  االأعم�ل  خالله 

االأ�صخ��ص واالأحداث يف مك�نهم� الطبيعي؟
- نعم، )�صتي ي� بريوت( هو عمل غري مفتعل، وال�صخ�صي�ت فيه غري مقحمة والبن�ء 
منطقية  امل�صل�صل  هذا  يف  الهروب  ح�لة  اأن  كم�  ومنطقي.  واقعي  وا�صح  فيه  الدرامي 
وواقعية، وكذلك عملية الكّر والفّر من �صورية اإىل لبن�ن. العمل برّمته واقعي ووا�صح، 
وعالم�ت اال�صتفه�م املوجودة فيه توجد عليه� اإج�ب�ت وا�صحة بني ال�صطور وبني املَ�ص�هد 

التي ُنفذت مبنطق وحرفية.
الدرامي؟ العمل  على  اإيج�بي  ب�صكل  االأمر  هذا  ينعك�ص  • وكيف 

منطقية  الك�مريا  منطقي�ً.  فيه  �صيء  كل  ي�صبح  العمل  يف  منطق  هن�ك  يكون  عندم�   -
وجود  هن�ك  يعود  ال  منطقي�ً  الن�ص  يكون  وعندم�  منطقية،  واملالب�ص  منطقي  واملمثل 
للمطب�ت يف العمل. لذلك، كنُت مقتنع�ً ب�لعمل واملُْخِرج واملُْنِتج ومنفذي الديكور، ومل يكن 
هن�ك ح�جة للف والدوران اأو لالحتي�ل على املُ�ص�هد، بينم� عندم� يكون هن�ك اإرب�ك يف 
الن�ص، ف�إن العدوى تنتقل اإىل كل تف��صيله واإىل كل َمن يعمل فيه، والعمل �صيكون 

مرَبك�ً يف اإي�ص�ل احلقيقة، وهي ال ميكن اأن ت�صل رغم كل املح�والت.
و�صدق؟ ب�صف�فية  الواقع  نقلت  التي  االأعم�ل  كثرية  هي  • وهل 

ال��واق��ع، من بينه� )غ��دا نلتقي(  اأع��م���اًل جنحت وقّدمت ه��ذا  اأن هن�ك  -ال �صك يف 
كت�بة اإي�د اأبو ال�ص�م�ت واإخراج رامي حن�، )تخت �صرقي( كت�بة مّي م�صهدي واإخراج 
ر�ص� �صربتجي، )الوالدة من اخل��صرة( كت�بة �ص�مر ر�صوان واإخراج ر�ص� �صربتجي، 

و)قلم حمرة( كت�بة مي م�صهدي واإخراج ح�مت علي.
اأنه  عن  عدا  واحد  عمل  يف  الق�ص�ي�  من  جمموعة  بريوت(  ي�  )�صتي  • يتن�ول 
املتن�ق�صة، فهل جنحت كل االأعم�ل التي تقّدمه�  امل�ص�عر  ي�صّم كم�ً كبرياً من 

الدرام� العربية يف تنفيذ هذه املوا�صيع كم� ح�صل يف م�صل�صلكم؟
والظلم  والف�ص�د  وال�صر  واحل��ب  اخل��ري  العمل يحمل جرعة كبرية من  ه��ذا   -
والقهر ومم�ر�صة فعل الدع�رة الإنق�ذ حي�ة اإن�ص�ن، وهو الدور الذي تلعبه زينة 
مكي بحرفية ع�لية، حيث جتد نف�صه� جمربة على مم�ر�صة هذا الفعل ال�صنيع 
الإنق�ذ حي�ة والده� امل�ص�ب مبر�ص ع�ص�ل. االإن�ص�ن ميكن اأن يتورط مب�ص�عره 
هذه  مثل  ُوج��دت  هل  ال�����ص��وؤال:  ولكن  ب�هظ�ً،  ثمن�ً  يدفع  اأن  ميكن  كم�  وعواطفه 
اأنه  اجلرعة يف اأعم�ل اأخرى وُنّفذت كم� يجب؟ من ح�صن حظ ال�صين�ريو والن�ص 
الكثري من اخلربة والتجربة. ولو حتّدثن� ب�صكل  اأ�صخ��ص ميلكون  اأيدي  وقع بني 
�صح�دات  ب��الل  ب�لك�تب  ب��داأت  الن�ص،  ه��ذا  على  ا�صتغلت  عمل  ور�صة  هن�ك  مب��صر، 
وانتهت بيد املخرج اإيلي �صمع�ن، مروراً مبجموعة من القراء والكت�ب حتت اإ�صراف 

ملى ال�صب�ح.
اأنك ن�صرَت تغريدة  • م� اأهمية ال�صراكة يف اأي عمل فني، خ�صو�ص�ً يف الدرام�، علم�ً 

�صكرَت فيه� كل َمن �ص�رك يف م�صل�صل )�صتي ي� بريوت(؟
- ال�صراكة فعل مقّد�ص، و)�صتي ي� بريوت( ينتمي اإىل اأن��ص يوؤمنون ب�أن هذه احلي�ة 

فيه� خري، وهذا العمل الفني هو م�صروع خريي للمجتمع نقدم فيه االأ�صود واالأبي�ص والعتمة والنور 
واخلري وال�صر. يجب اأن نحر�ص على اأن نكون من اأ�صح�ب ال�صمري عند اأداء اأي م�صروع فني، �صواء ك�ن 
م�صل�صاًل اأو كت�بة �صعر اأو اأغنية اأو ر�ْصم لوحة، الأن الفن�ن ح�لة ا�صتثن�ئية واهلل �صبح�نه وتع�ىل اأعط�ه 
املوهبة كي يقدم اجل�نب املنري من هذه احلي�ة. الفن�ن اإن�ص�ن ويجب اأن يتعب لنْب�ص كل جوانب احلي�ة، 

وهذا واجب ونحن كفن�نني نتحمل م�صوؤولية هذه املهنة.

الفنان حالة ا�ضتثنائية مهمته تقدمي اجلانب املني من هذه احلياة

عابد فهد: »�صتي يا بريوت« 
وا�صح واقعي ومنطقي

ُيعترب عابد فهد من بني اأهمرّ املمثلني العرب الذين يختارون اأعمالهم بدقة ويحر�ضون 
. وقد متكن من خالل اآخر اأعماله )�ضتي يا بيوت( من  على النوع ولي�ض على الكمرّ
اأن يقدم �ضخ�ضية متميزة يف م�ضل�ضٍل ي�ضفه ب� )امل�ضروع اخليي( للمجتمع، ولذا 

اعه على اأن يكونوا من اأ�ضحاب ال�ضمي، ومعتربًا اأن الفنان حالة ا�ضتثنائية اأعطاه اهلل املوهبة كي  كان هناك حر�ض كبي عند �ضنرّ
يقدم اجلانب املني من هذه احلياة.

فهد اأ�ضار يف هذا احلوار اإىل اأنه عندما يكون هناك اإرباك يف الن�ض، فاإن العدوى تنتقل اإىل كل تفا�ضيله واإىل كل َمن يعمل فيه، وتاليًا 
العمل �ضيف�ضل يف اإي�ضال احلقيقة رغم كل املحاوالت.

كنت مرعوبة من �ضخ�ضية خديجة 

مايان ال�صيد: عاي�صت مر�صى التوحد
 من اأجل »حلم حياتي«

وي�صلط امل�صل�صل ال�صوء على االأ�صرة وكيفية 
تع�ملهم مع ح�لة "خديجة" والدعم الذي 
يقدمونه له�، وامل�ص�كل التي تواجههم اأي�ص� 

الحتواء ح�لته�.
من  م�����ص��ت��وح���ة  درام������  اأن�"  "اإال  م�صل�صل 
ي�صري  للك�تب  وف��ك��رت��ه���  حي�تية  ق�ص�ص 
ال��ف��خ��راين، وت���دور اأح��داث��ه يف 60 حلقة، 
وه�����و ع����ب�����رة ع����ن جم���م���وع���ة من 

الق�ص�ص امل�صتقلة.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى اأع���رب���ت 
ال�صيد  م�����ي�����ن  ال���ف���ن����ن���ة 
ب�الأ�صداء  �صع�دته�  ع��ن 
التي ح�صلت  واالإ���ص���دات 
يف  دوره�����  ب�صبب  عليه� 
حي�تي(  )ح��ل��م  ح���دوت���ة 

من م�صل�صل )اإال اأن�(. 
اإنه�  ال�صيد،  وق�لت م�ي�ن 
مل تكن تتوقع هذا الكم من 
�صخ�صية  حول  االأفع�ل  ردود 
�صمن  تقدمه�  التي  خديجة 
اأحداث حك�ية )حلم حي�تي(.

وجنحت الفن�نة ال�ص�بة م�ي�ن 

طيف  ا�صطراب  اأعرا�ص  تقدمي  يف  ال�صيد، 
"خديجة"  �صخ�صية  خ���الل  م��ن  ال��ت��وح��د، 
"حلم حي�تي"  التي ت��وؤدي دوره��� يف حك�ية 
�صمن حك�ي�ت م�صل�صل "اإال اأن�"، والذي بداأ 
وُيعد   ،"dmc" قن�ة  على  موؤخرا،  عر�صه 
اأول بطولة مطلقة له�، حيث حقق امل�صل�صل 

ردود اأفع�ل كبرية بعد عر�صه.
اإنه�   ، ت�صريح�ت  يف  ال�صيد،  م�ي�ن  وق�لت 
اهتمت بتف��صيل مر�ص التوحد من خالل 
املر�صى،  بع�ص  م��ع  املع�ي�ص�ت  م��ن  العديد 
التمثيلي حيث  اأداءه���  على  انعك�صت  والتي 
امل�ص�حبة  ال��ع��الم���ت  م��ن  ال��ع��دي��د  ك�صفت 
للتوحد منه� جتنب التوا�صل الب�صري مع 
االإ�ص�رات  التعرف على  االأ�صخ��ص، �صعوبة 
غري اللفظية، مثل تف�صري تعبريات الوجه 
اأو لهجة ال�صوت، االنفع�ل الزائد من املزاح، 
التف�عل االجتم�عي على نحو غري مالئم.

حك�ي�ت  ���ص��م��ن  حي�تي"  "حلم  ح���ك����ي���ة 
ي��صمني  اإخ������راج  م���ن  اأن�"،  "اإال  م�صل�صل 
ي�صري  الك�تب  وق�صة  ف��ك��رة  ك���م��ل،  اأح��م��د 
وجيه،  يو�صف  وح��وار  �صين�ريو  الفخراين، 
منة  بطولته  يف  ي�ص�رك  مل�ي�ن،  وب�الإ�ص�فة 

هن�  عثم�ن،  يو�صف  م�صطفى،  تي�م  عرفة، 
ال�صبت  من  امل�صل�صل  ويعر�ص  واإي��ف���،  داود، 
 dmc على  م�ص�ًء   8 ال�ص�عة  االأربع�ء  اإىل 
وُيع�د يف نف�ص االأي�م ال�ص�عة 11 م�ص�ًء على 

درام�.  dmc
ح��ك���ي��ة )ح��ل��م ح��ي���ت��ى( ك���ن��ت حت��م��ل ا�صم 
)اإن�����ص���ن مم��ي��ز( ق��ب��ل ت��غ��ي��ري اال����ص���م، وهى 
اأن�”،  “اإال  م�صل�صل  م��ن  الث�منة  احل��ك���ي��ة 
يو�صف  البطولة،  يف  ال�صيد  م�ي�ن  وي�ص�رك 
قمر،  م�صطفى  وتي�م  عرفة،  ومنة  عثم�ن، 
ال�صعيد، وهن�  الن��صر، و�صم�ح  وهدير عبد 
واإخراج  وجيه  يو�صف  وت�أليف  واإي��ف���،  داود 

ي��صمني اأحمد ك�مل.
وك������ن اآخ�����ر اأع����م�����ل م����ي����ن ال�����ص��ي��د، فيلم 
املحكمة، والذى يعر�ص ح�لي� بدور العر�ص 
ال�صينم�ئي يف م�صر والع�مل العربي ويقوم 
ببطولته عدد كبري من النجوم، منهم غ�دة 

ع�دل، 
ب��در، وحممود عبداملغني، وفتحي  وجن��الء 
ع��ب��دال��وه���ب، و���ص��الح ع��ب��داهلل، وع��دد اآخر 
اأحمد  ت�أليف  والفيلم من  الفن،  من جنوم 

عبداهلل واإخراج حممد اأمني.

بداأت �ضبكة قنوات DMC موؤخرا عر�ض اأوىل حلقات حكاية "حلم حياتي" من م�ضل�ضل )اإال اأنا( بطولة الفنانة ال�ضابة مايان ال�ضيد 
يف اأوىل بطوالتها املطلقة.وتعد احلكاية البطولة االأوىل للفنانة مايان التي تقدم فيها �ضخ�ضية "خديجة" فتاة تبلغ من العمر 19 

عاما من ذوي االحتياجات اخلا�ضة.
وتناق�ض احلكاية فكرة جديدة، حيث تقدم مايان ال�ضيد دور فتاة جامعية تعاين من التوحد، وحتاول الو�ضول اإىل حلم كبي يجعلها مميزة 

و�ضط من حولها وهو التمثيل.



طرق للتخل�ض من روائح 
الطعام داخل املنـزل

يعّد �صّف�ط املطبخ، من الو�ص�ئل الن�جعة يف اإخراج الهواء املُ�صبَّع برائحة 
اأّنه  اإالَّ  القلي.  اأو  ب�لطبخ  البدء  قبل  ت�صغيله  عند  املطبخ،  الدهون من 
قد ال يكفي يف التخّل�ص من روا�صب الزيت والطع�م التي يجب تنظيف 
من  للحّد  م��ب������ص��رًة،  ال��ط��ع���م،  حت�صري  م��ن  ال��ف��راغ  بعد  منه�،  املطبخ 
بة يف  انت�ص�ر اأيَّة روائح غري مرغوب فيه� يف املنزل. يف االآتي، طرق جُمرَّ

التخل�ص من روائح الطع�م.

ة التخلرّ�ض من روائح الطعام داخل املنزل كيفيرّ
والليمون: الربتق�ل  • ق�صر 

�لة يف التخلُّ�ص من رائحة الطع�م يف املنزل،   من الن�ص�ئح املنزليَّة الفعَّ
هو و�صع ق�صر الربتق�ل اأو الليمون اأو كالهم� مًع� يف قدر حتتوي على 

امل�ء، على ن�ٍر ه�دئٍة، ل�ص�عة، مع اإ�ص�فة املزيد من امل�ء كّل ع�صر دق�ئق.
املعّطر:  • ال�صمع 

اأو  املعّطر  ال�صمع  اإ�صع�ل  ُيفيد  املنزل،  يف  الطع�م  رائحة  من  للتخلُّ�ص 
� ميت�ّص الروائح املزعجة، ويرتك رائحة عطرة. البخور يف املطبخ، ممَّ

الف�نيلي�: • م�صتخل�ص 
 توّزع قطع من القطن، ُمبلَّلة مب�صتخل�ص الف�نيلي�، وهي كفيلة ب�لق�ص�ء 

على الروائح الكريهة وا�صتبدال رائحة الف�نيلي� الغنيَّة به�.
القرفة:  �صودا" واأعواد  • ال�"ب�كينج 

امل�ء،  القرفة، يف قدر حتتوي على  اأع��واد  ال�"ب�كينج �صودا" اأو  مع غلي 
ابة يف املنزل. على ن�ٍر ه�دئٍة، ل�ص�عة، �صتتولَّد رائحة جذَّ

واخلل:  • القهوة 
اأو  املطحون  ال��ّن  القليل من  اأطب�ق �صغرية حتتوي على  توزيع  ميكن 
الليل، وذل��ك حتَّى متت�صَّ كّل  املطبخ طول  البيكينج �صودا يف  اأو  اخلل 

الروائح غري املرغوب فيه�.
اإ�ص�رة اإىل �صرور فتح النوافذ، اأثن�ء اإعداد الطع�م، للتخلُّ�ص من االأبخرة 

� ُي�ص�عد يف عدم تك�ثف بخ�ر امل�ء والرطوبة يف املنزل. والروائح، ممَّ
التهوية، كم�  �لة يف عمليَّ�ت  الفعَّ الو�ص�ئل  الكهرب�ئيَّة من  املكيف�ت  تعدُّ 
وللزهور  فيه�.  املرغوب  غري  وال��روائ��ح  االأت��رب��ة  من  الهواء  ُتنّقي  اأنَّه� 

والنب�ت�ت يف اأرج�ء املنزل دور يف ن�صر رائحة عطرة فيه.
ويفيد يف هذا االإط�ر، و�صع القليل من الن�ص�در حول �صندوق القم�مة، 
املنزل.  بتعطري  ة  املنتج�ت اخل��صَّ ا�صتخدام  كم�  روائحه�،  للتغلُّب على 
تنبعث  ق��د  ب�به�  فتح  وكلم�  ال��ط��ع���م،  روائ���ح  متت�ّص  ج��ة  ال��ث��الَّ اأنَّ  كم� 
منه� رائحة "غريبة". لذا، يجب احلر�ص على تنظيف الثالجة ب�صكل 

اأ�صبوعي.

البيان؟  اأمي  لقب  �ضاحب  • من 
- �صكيب اأر�صالن 

االزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�صرتاك عن�صرين يف �صئ واحد. 

االأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�ص� على ال�صواد يف الب�صرة 

العتاهيه؟  اأبو  لل�ضاعر  احلقيقي  االإ�ضم  • ما 
- اإ�صم�عيل بن الق��صم 
االآجر؟  هو  • ما 

- الطني 
الظئر؟  هي  • ما 

- احل��صنة التي تتوىل ح�ص�نة الطفل ورع�يته. 

مولوداً  و�صعت  التي  ميدين�  لين�  البريوفية  الطفلة  االآن هي  امل�صجل حتى  الت�ريخ  �صن� يف  االأ�صغر  • االأم 
عندم� ك�ن عمره� 5 �صنوات و7 اأ�صهر فقط وك�ن ذلك يف ال��ع�م 1939. 

الع�م  حتى  ا�صتمرت  متوا�صل  عط�ص  ن��وب��ة  يف  بريط�نية  ف��ت���ة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع���م  مطلع  يف   •
 .1984

 . االإن�ص�ن  اأ�ص�بع  ب�صم�ت  مع  كبري  حد  اإىل  تت�ص�به  القن�فذ  اأ�ص�بع  • ب�صم�ت 
ي�صن  النحل  وان  ب�خلوف  ال�صعور  عند  معينة  رائحة  له�  م�دة  يفرز  االإن�ص�ن  ج�صم  اأن  العلم�ء  • اكت�صف 
النحل  ف����إن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكالب  ب�لن�صبة  احل����ل  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�صدر  �صد  جم�عي�ً  هجوم�ً 

والكالب ت�صم رائحة اخلوف. 
االأخ�صر  فهي  الث�نوية  الثالثة  االألوان  اأم�   ، واالأزرق  واالأ�صفر  االأحمر  هي  الرئي�صية  الثالثة  • االألوان 

والربتق�يل واالأرجواين. 
دومنيك�.  جزيرة  يف  الرج�ل  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�ص�ء 

 9 هو  واحدة  بي�صة  داخل  لل�صف�ر  القي��صي  • الرقم 
فيه�  وخ�صر  خمتلفة  انتخ�ب�ت  يف  مرة   41 نف�صه  ر�صح  تورم�ن  جون  • الكندي 
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فوائد النعناع 

  يعترب النعن�ع النعن�ع امل�صروب املف�صل واملنع�ص الأفراد االأ�صرة. 
وي�صتخدم النعن�ع للعالج من احتق�ن احلنجرة وا�صطراب�ت املعدة واالأمع�ء 
تعمل على  اأن  ط��ي���رة ميكن  زي��وت  ال��ط��ري على  الع�صب  ه��ذا  كم� يحتوي 

تخفيف االإجه�د ورفع املعنوي�ت والتخل�ص من ال�صعور ب�ل�صيق. 
�صنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ص�ب  مع  مبزجه  النعن�ع  من  اال�صتف�دة  وميكن 

�صراب يعمل على رفع احل�لة املعنوية. 
ولتح�صني مذاق ال�ص�ي ميكن اأن ي�ص�ف النعن�ع اإليه كم� اأن ا�صتخدام النعن�ع 
االأ�صخ��ص  ويو�صى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�ص�بون ب�لته�ب الغدة الدرقية ب�صرورة ا�صتخدام النعن�ع بروية.

فقد الثعب�ن الكبري فردة حذائه اثن�ء طريانه فوق الغ�بة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�صرعة يبحث عنه� يف كل 
يبكي حذائه  امه حزين�ً  ايل  فع�د  ف�ئدة  وهن�ك وال  هن�  قلب احل�ص�ئ�ص  واالزه����ر،  اال�صج�ر  فت�ص بني  مك�ن، 
الذي �ص�ع، هن� جمعت امه كل افراد الع�ئلة واال�صدق�ء للبحث عن احلذاء لكن ال ف�ئدة ف�جتمعوا يتن�ق�صون 
حتى ج�ءهم الع�صفور الطن�ن ال�صغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انح�ء الغ�بة للبحث 
عن احلذاء ف�أح�صر الثعب�ن ع�صري التوت االحمر واخذ يكتب بطرف ذيله االعالن على ورق اال�صج�ر يف كل 

مك�ن.
الثعب�ن  الثلوج وق�صى  الثلج يت�ص�قط واختفت مع�مل االر���ص واال�صج�رحتت  مر وقت طويل وال ف�ئدة وب��داأ 
�صبقته وخرجت تطل  ان ي�صرتي حذاء جديد، ولكن �صم�صن� اجلميلة  �صت�ءه حزين بال حذاء حتى قرر  اي�م 
على الغ�بة فحولت ثلجه� االبي�ص اإىل م�ء وجوه� الب�رد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه االثن�ء �صرخ احلم�ر بقوة وق���ل وجدته� وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلم�ر واخذوا 
اإىل الثعب�ن ولكن لال�صف انقطعت فردة احلذاء قطع �صغرية  يتج�ذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحمله� 
وكثرياً جداً عندم� ج�ء الثعب�ن وراآه� بكى كثرياً و�ص�لت دموعه بغزارة مم� جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�صرعني خوف�ً من غ�صبه اال.. احلم�ر فقد وقف وق�ل للثعب�ن ان� خمطئ، ان� حم�ر، لو مل اقل اين وجدته� 
�ص�أجعلك وجبتي االن و�ص�أ�صنع من جلدك حذاء ايه� اجلب�ن  م� حدث م� حدث فغ�صب الثعب�ن وق�ل ح�صن�ً 
فخ�ف احلم�ر وابتعد عن الثعب�ن ثم.. توقف احلم�ر ونظر اإىل الثعب�ن وق�ل ب�صوته الغريب.. ان� ل�صت حم�راً 
ايه� الثعب�ن.. انت احلم�ر، فغ�صب فق�ل احلم�ر كيف تقول ان حذائك �صقط منك اثن�ء طريانك فوق الغ�بة.. 
وانت ال ت�صتطيع الطريان واي�ص� لي�ص لك ارجل.. فكيف واين تلب�ص احلذاء؟ �صكت الثعب�ن واخذ يفكر.. وحتى 

االن م�زال يفكر!

عامل يقوم برتكيب زخارف فانو�ض للعام القمري اجلديد القادم يف بيجي مبقاطعة قويت�ضو جنوب غرب ال�ضني. ا ف ب

التوت  ال��ربي خ���رق��ة بكل م��� للكلمة م��ن معنى. حيث يعدُّ  ال��ت��وت  ف��وائ��د 
الربي اأحد العن��صر الغذائية التي تت�صّدر الئحة ال�)توب فود( يف الع�مل.

فوائد التوت الربي 
- فوائد التوت الربي يف حم�ربة االأمرا�ص ال�صرط�نية : يحتوي التوت على 
عدد ال ُي�صته�ن به من م�ص�دات االأك�صدة التي توؤّمن الوق�ية من االأمرا�ص 
ال�صرط�نية . - فوائد التوت الربي يف حم�ية القلب : ا�صتن�ًدا اإىل درا�ص�ت 
عديدة واأبح�ث علمية �صّتى، تبنّي اأنَّ م�دة البوليفينول املتوافرة يف التوت، 

حتمي القلب وتقي من خطر االإ�ص�بة ب�الأمرا�ص القلبية.
- الفوائد التوت الربي يف حم�ربة بكتريي� املعدة : بكتريي� ال�"هيليكوب�كرت" 
امل���ع���دة، وت��رف��ع خ��ط��ر االإ���ص���ب��ة ب��ق��رح��ة امل��ع��دة و���ص��رط���ن املعدة.  ت�صيب 

ف��صتعيني ب�لتوت الربي ملح�ربة هذه البكتريي� وتعزيز �صحة املعدة.
- ف��وائ��د ال��ت��وت ال��ربي يف احل��ف���ظ على �صحة االأ���ص��ن���ن :  ي�ص�عد التوت 
الربي على ت�أمني احلم�ية للفم واالأ�صن�ن، من خالل مك�فحته للبكتريي� 
ال�ص�ّرة، ومنعه� من االلت�ص�ق ب�الأ�صن�ن، كم� ميلك دوًرا ف�عاًل يف حم�ية 

�. - فوائد التوت الربي يف الوق�ية من الته�ب�ت امل�ص�لك البولية  اللثة اأي�صً
االلت�ص�ق  من  البكتريي�  متنع  فّع�لة  م��واد  على  ال��ربي  التوت  يحتوي    :
رائًع�  �صراًب�  يجعله  م�  للبول،  طبيعي  م��درٌّ  وهو  البولية،  امل�ص�لك  بجدار 

للوق�ية من الته�ب�ت امل�ص�لك البولية.
-  فوائد التوت الربي ل�صحة الدم�غ : تتّبع العلم�ء يف اإحدى الدرا�ص�ت 
اأعوام،   10 اإىل   7 اأعم�رهم من  تراوحت  21 طفاًل  الربيط�نية  العلمية 
متَّ ف�صلهم اإىل جمموعتني: تن�ولت املجموعة االأوىل م�صروًب� يحتوي على 
التوت الرّبي الغني ب�لفالفونويدات امل�ص�ّدة لالأك�صدة. واأُعطيت املجموعة 
الث�نية �صراًب� وهميًّ�. وق�م العلم�ء على الفور بقي��ص دقة و�صرعة االأطف�ل 

اأثن�ء اأدائهم متريًن� على الكمبيوتر.
- الاأثبت العلم�ء اأنَّ االأطف�ل الذين ا�صتهلكوا م�صروب التوت الربي، ك�نت 
ردود اأفع�لهم اأ�صرع بن�صبة 9 يف املئة، مق�رنة ب�الأطف�ل الذين �صربوا ال�صراب 
الوهمي. وكلم� ك�نت االختب�رات اأكرث �صعوبة ك�ن الت�أثري االإيج�بي اأكرث 

و�صوًح�.

فوائد التوت الربي.. خارقة من دون �صك


