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حديقة احليوانات بالعني تكثف 
االإجراءات االحرتازية على الوظائف 
احليوية وتطلق حملة ملتزمون يا وطن
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كيف تتغلب على القلق الكبري؟
ي�صاب اأنا�س كثريون بالهلع من جراء التدفق الهائل لأخبار فريو�س 
كورونا )كوفيد 19(، فيما تتواىل الإجراءات امل�صددة من احلكومات 

لأجل كبح انت�صار الوباء العاملي.
وبح�صب �صحيفة "غارديان" الربيطانية، فاإن الإن�صان مطالٌب فعال 
ال�صحية،  لالإر�صادات  المتثال  خالل  من  الو�صع،  خطورة  يعي  باأن 

لكن من املمكن اأي�صا اأن يتفادى الإ�صابة بقلق "مر�صي".
اإىل  النا�س بالقلق، نظرا  اأن ي�صعر  اإنه من الطبيعي  ويقول اخلرباء 
يف  خطرا،  ت�صبُح  النف�صية  احلالة  هذه  لكن  الفريو�س،  �صحايا  عدد 

حال حتولت اإىل هو�س.
عن  ف�صال  املزدحمة،  الأماكن  بتفادي  ال�صحية  التوجيهات  وتو�صي 
املواظبة على غ�صل اليدين اأو تعقيمها عقب مالم�صة اأ�صطح اأو اأ�صياء 

يف اخلارج، والتغطية مبنديل عند ال�صعال اأو العط�س.
وبح�صب الكاتبة ريانون لو�صي كاتليت، فاإن ال�صخ�س امل�صاب بقلق من 
جراء الفريو�س يحتاج اإىل التوقف لفرتة عن تلقي اأخبار الفريو�س 

املتواترة على مدار ال�صاعة.
ومبا اأن الإن�صان يحتاُج اإىل املعلومة، فباإمكانه اأن يطلب من اأ�صدقائه 
اإج��راء مهم للغاية يعنيه  اأهله اأن يحيطوه علما يف حال كان ثمة  اأو 
ب�صكل مبا�صر، اأي مثل �صدور قرار ذي �صلة بالعدوى يف البلد الذي 

يعي�س فيه.

اأف�ضل التطبيقات ملمار�ضة الريا�ضة 
مع اإغالق �صالت اجليم يف العديد من دول العامل للحد من انت�صار 
ف��ريو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د، ب��ات ال��ك��ث��ريون ي��ل��ج��وؤون اإىل التطبيقات 

الهاتفية ملمار�صة التمارين الريا�صية يف املنزل. 
اأف�صل التطبيقات ملمار�صة الريا�صة خالل  وفيما يلي جمموعة من 

فرتة العزل ال�صحي، بح�صب �صحيفة نيويورك بو�صت الأمريكية:
ف�صول الريا�صة احلية،  من  الآلف  التطبيق  يقدم   NEOU  .1
ترتاوح  التي  الريا�صية  التمارين  من  والعديد  املدربني  كبار  وي�صم 
مدتها بني 10 و90 دقيقة، اإ�صافة اإىل ذلك، يوفر التطبيق متارين 
خا�صة لالأطفال. كما تتوفر خدمة البث للتدريبات ملدة من 10 اإىل 

للعائلة. دقيقة   20
ClassPass .2 تت�صمن ع�صوية كال�س با�س الو�صول اإىل متارين 
بال�صوت والفيديو للقلب وتعزيز قوة الع�صالت والتمارين العقلية، 
وهو مثايل ملمار�صة الريا�صة يف غرفة املعي�صة، ويتميز التطبيق اأي�صاً 

بف�صول ريا�صة �صريعة للفوا�صل بني اجتماعات العمل.
التطبيق ن�صخة مب�صطة من  The Sculpt Society يقدم   .3
اأ�صلوب الرق�س ال�صعبي. وترتاوح مدة التمارين من 5 اإىل 50 دقيقة 

وميكن القيام بها بدون معدات خا�صة. 
التمارين،  اأنواع  جميع  التطبيق  يقدم   Fitbit Premium  .4
من اجلري اإىل اليوغا اإىل رفع الأثقال، بقيادة 16 مدرباً حمرتفاً. 
البيانات  مع  لتتنا�صب  الروتينية  التمارين  تخ�صي�س  اأي�صاً  وميكن 

ال�صحية التي يجمعها اجلهاز.
اأف�صل التطبيقات للح�صول على ج�صم قوي ي�صبه  Centr من   .5
20 و40  ت��رتاوح بني  اخل��ارق��ني، ويقدم مترينات  الأب��ط��ال  اأج�صام 
املختلطة، كما  النف�س  الدفاع عن  اليوغا وفنون  دقيقة، ترتاوح بني 

يقدم التطبيق خططاً منا�صبة لوجبات الطعام لبناء الع�صالت.
باهظة الثمن لال�صتفادة  دراجة  اإىل  بحاجة  ل�صت   Peloton  .6
اليوغا  متارين  ممار�صة  ميكنك  حيث  بيلوتون.  تطبيق  ف�صول  من 
باإ�صراف  اأو متارين اجل��ري يف اخل��ارج  ال��داخ��ل،  القوة يف  اأو متارين 

مدربني خمت�صني.
الف�صول  من  نوعاً خمتلفاً   20 من  اأك��ر  املن�صة  تقدم   Obé  .7
الوا�صعة.  مكتبتها  يف  مترين   4000 من  باأكر  وتتميز  الريا�صية، 

وهناك اأي�صاً 14 در�صاً مبا�صراً يف اليوم.
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هل ما زالت خدمة التو�ضيل اإىل املنازل اآمنة؟ 
يف ظل انت�صار فريو�س كورونا يف جميع اأنحاء العامل، يلجاأ الكثريون اإىل 
ا�صتخدام خدمة التو�صيل اإىل املنازل، لتجنب الختالط يف الأماكن املكتظة 
باملت�صوقني وتفادي التقاط العدوى، اإل اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا، 

هل ما زالت خدمة التو�صيل اآمنة؟ 
اأمرا�س  مركز  ومدير  العامة  ال�صحة  طبيب  كوونغ،  جيف  الدكتور  ق��ال 
اللقاحات يف جامعة تورونتو الكندية، اإن خدمة التو�صيل اإىل املنازل تكون 

اآمنة يف حال اتبع عمال التو�صيل الإجراءات الوقائية الالزمة. 
واأ�صاف كوونغ، اإن حر�س عمال التو�صيل على غ�صل اأيديهم جيداً قبل كل 

عملية تو�صيل وبعدها، ي�صاعد اإىل حد بعيد يف الوقاية من العدوى. 
بعدم  التو�صيل  عمال  ك��وون��غ،  يو�صي  بعناية،  اليدين  غ�صل  اإىل  واإ�صافة 
مالم�صة الأ�صطح يف الوجهة التي ينوون تو�صيل الطلب اإليها اأو م�صافحة 

اأحد خالل عملية التو�صيل. 
وقد بداأت العديد من ال�صركات باتباع اأ�صاليب جديدة يف خدمات تو�صيل 
الطلبات لزبائنها، منها خدمة التو�صيل "دون مالم�صة"، والتي تتم عرب 
اإر�صال عامل التو�صيل ر�صالة ن�صية للزبون تفيد باأن طلبه اأ�صبح عند باب 

منزله. 
كما اأطلقت �صركة اأمريكية تطبيق "دور دا�س" الذي ي�صمح للزبائن اختيار 
احل�صول على طلباتهم عند باب املنزل دون ال�صطرار للتعامل مع عامل 

التو�صيل. 
وقد اأثنى الكثري من اخلرباء على طريقة التو�صيل دون مالم�صة، حيث 
الطلبات  اإي�����ص��ال  اأي�����ص��اً يف حماية عمال  ي�صاهم  الإج����راء  ه��ذا  ب��اأن  ق��ال��وا 
للعزلة  يخ�صعون  لأ�صخا�س  الطلبات  بت�صليم  قيامهم  لدى  العدوى  من 

ال�صحية. 

�ضام�ضوجن: تعايف الرقائق 
وانكما�ش للهواتف الذكية 
اإل���ك���رتون���ي���ك�������س اإن  ق���ال���ت ���ص��ام�����ص��وجن 
مببيعات  �صي�صر  امل�صتجد  ك��ورون��ا  وب��اء 
الهواتف الذكية والإلكرتونيات لالأفراد 
هذا العام، يف حني اأن الطلب من مراكز 
رقائق  اأ�صواق  يف  تعافيا  �صيعزز  البيانات 

الذاكرة.
وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ك��ي��م ك��ي نام 
التجاري  واخل��الف  ك��ورون��ا  فريو�س  اإن 
بظاللهما  يلقيان  ال�صيني  الأم��ري��ك��ي 
التكنولوجيا  ع���م���الق  ت���وق���ع���ات  ع���ل���ى 
تتناف�س هواتفه  الذي  الكوري اجلنوبي 
اآيفون  م��ن ط��راز جالك�صي م��ع ه��وات��ف 

لأبل للهيمنة على ال�صوق.
اأن�صطة  رئ��ي�����س  ك����وه دون����غ ج���ني  وق����ال 
الهواتف وال�صبكات يف الجتماع ال�صنوي 
"كان م��ن امل��ت��وق��ع اأن  ال�����ص��رك��ة يف ���ص��ول 
العاملية  الذكية  ال��ه��وات��ف  ���ص��وق  تتحول 
للنمو هذا العام، ولكن يف ظل الفريو�س 
لفرتة  ال�صتمرار  موؤ�صرات  يبدي  الذي 
يتوقع  ول��ك��ن  ال�����ص��وق.  تنكم�س  ط��وي��ل��ة 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  الطلب  يزيد  اأن 

الداعمة للجيل اخلام�س".

الكر�ش.. للتخل�ش منه 
ابتعد عن 5 اأطعمة �ص 23

البقدون�ش والثوم 
لعالج الدوايل

الدواىل من امل�صاكل ال�صائعة واملزعجة للكثريين، وهى عبارة عن اأوردة 
كبرية ب�صكل غري طبيعي بالقرب من �صطح اجللد، وغالًبا ما تكون يف 
ال�صاقني ووفًقا لوزارة ال�صحة الأمريكية، توؤثر الدوايل على حوايل 
25 %من الن�صاء و 10 % من الرجال، ونتعرف على طريقة و�صفة 

.gloves البقدون�س والثوم لعالج الدوايل، وفقا ملوقع
ميكن اأن ت�صبب الدوايل الأمل، الوخز اأو التنميل اأو ثقل يف ال�صاقني.

و الأ�صباب ال�صائعة للدوايل هي الوراثة، والعمل الذي يتطلب الكثري 
والتغريات  والإم�صاك،  احلمل،  منع  وحبوب  وال�صمنة،   ، الوقوف  من 

الهرمونية يف اجل�صم اأثناء احلمل والبلوغ، وانقطاع الطمث.
 - الثوم لعالج الدوايل

اأن���ه ي�صاعد  ال����دوايل، كما  واأع���را����س  ال��ث��وم مم��ت��از لتقليل الل��ت��ه��اب 
الدورة  وحت�صني  الدموية  الأوع��ي��ة  يف  ال�صارة  ال�صموم  تفتيت  على 

الدموية.
 - البقدون�س

على  وي�صجع  لالأك�صدة  م�صاد  وه��و  �صي  بفيتامني  غني  البقدون�س 
اإنتاج الكولجني، كما اأنه ي�صاعد يف اإ�صالح اخلاليا وتقوية ال�صعريات 

الدموية ، وبالتايل فهو مفيد يف تقليل اأعرا�س الدوايل.

نق�س  م��ن  ت��ع��اين  فعندما  اجل�صم:  وزن  انخفا�س   )1
يف الوزن، يفتقر ج�صمك اإىل امل�صتوى الكايف من الدهون 
اأن قلة  املطلوبة لعزلك عن درج��ات احل��رارة الباردة، كما 
الطعام تعني قلة ال�صعرات احلرارية التي تدخل اجل�صم، 
وامل�صوؤولة عن ت�صليح اجل�صم باحلرارة الالزمة، لذا يبداأ 

اجل�صم بال�صعور بالربودة بطريقة اأكرب.
اأن الغدة الدرقية  2( م�صاكل الغدة الدرقية: وهذا يعني 
ل تفرز ما يكفي من هرمونها الذي يبطئ عملية الأي�س، 

مما مينع حمرك اجل�صم من اإنتاج حرارة كافية.
انخفا�س م�صتوى احلديد باجل�صم: فاحلديد ي�صاعد   )3
اأنحاء  الأك�صجني جلميع  الدم احلمراء على حمل  خاليا 
اإىل كل  اجل�صم، مم��ا يجلب احل���رارة وامل��غ��ذي��ات الأخ���رى 
خلية يف اجل�صم، وبالتايل فاإن نق�س احلديد يف اجل�صم قد 

ي�صبب ال�صعور بالربودة طيلة الوقت.
4( م�صاكل يف الدورة الدموية: فهي قد تعيق عملية تدفق 
الدم اإىل اأطراف اجل�صم، وهي اأي�صاً عالمة على اأن القلب 
ال�صرايني،  ان�صداداً يف  اأن هناك  اأو  الدم بفعالية،  ل ي�صخ 

وكلها توؤدي لل�صعور بالربودة الدائم.
قلة النوم قد توؤدي اإىل تدمري  النوم:  من  احلرمان   )5
اجل�صم،  ح���رارة  درج���ة  يف  يتحكم  ال���ذي  الع�صبي  النظام 

وبالتايل يزيد ال�صعور بالربودة.
�صرب املاء: ي�صاعد املاء على تنظيم درجة حرارة  قلة   )6
وبالتايل  ب��ب��طء،  ويطلقها  احل���رارة  يحب�س  لأن��ه  اجل�صم 
يحافظ على درجة حرارة ج�صمك يف املعدل املتو�صط، اأما 

قلة �صرب املاء فهي تزيد من �صعورك بالربودة.

نق�س   )7
مني  فيتا

 :"B12"
ي��������ح��������ت��������اج 

اجل���������������ص�������م ه�������ذا 
ل�صنع خاليا  الفيتامني 

الدم احلمراء التي حتمل 
اأنظمة  خم��ت��ل��ف  اإىل  الأك�������ص���ج���ني 

اجل�صم  يف  الفيتامني  ذل��ك  نق�س  ف��اإن  وبالتايل  اجل�صم، 
الدم احلمراء مما يوؤدي  بعدد خاليا  ينتج عنه انخفا�صاً 

اإىل ال�صعور بالربودة الدائم.

ل ترتددوا يف ممار�صة ال�صباحة يف ال�صتاء
البحر وال�صباحة يف  نزول  على  كثريون  يقدم  ما  "عادة 
ال�صباحة  اأن  اإل  احل��رارة،  درج��ات  ال�صيف لرتفاع  مو�صم 
رغم  على  للج�صم  اأي�صا  و�صحية  منا�صبة  تعد  ال�صتاء  يف 
الإق��ب��ال على ذلك"، هي تغريدة  التي متنع من  ال��ربودة 
 " يف  اخلا�صة  �صفحته  عرب  ع��الء  ه��اين  الدكتور  اأطلقها 
ريا�صة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  الن��ت��ب��اه  يلفت  ح��ي��ث  تويرت"، 
اأنها  م��وؤك��دا  ال�صتاء،  يف  الكثريون  يهملها  التي  ال�صباحة 
منا�صبة و�صحية، لكن دون اأن يذكر فوائدها، وهو ما جعل 
كل من يقراأ هذه التغريدة ي�صعر بالق�صعريرة ملجرد تذكر 

املاء البارد.
ه����وؤلء ح��ي��ث كتبت  م��ن  واح����دة  ن���ور حم��م��د  امل�صتخدمة 

"ب�س ال�صباحة والغو�س يف ف�صل  تغريدة تقول فيها 
يعطيك  ربي  اإنفلونزا،  يعمل  لل�صحة،  م�صر  ال�صتاء 
ما  خ��ط��اأ  ف��ن��د   "Life Hack" م��وق��ع  ال�صحة". 
قالته نور، موؤكداً اأن ال�صباحة يف ال�صتاء لها خم�س فوائد 
�صحية، اأهمها تقوية جهاز املناعة، م�صرياً اإىل اأن ال�صباحة 
الدم،  البي�صاء يف  ال��دم  ع��دد خاليا  ترفع  ال��ب��ارد  امل��اء  يف 
الدفاع عن نف�صه للتفاعل مع  اآليات  "فاجل�صم يرفع من 
الظروف املتغرية"، بح�صب املقال املن�صور يف املوقع ال�صحي 

املتخ�ص�س.
على  ال��ب��ارد  الطق�س  يف  ال�صباحة  تعمل  ثانية،  جهة  م��ن 
وال�صعريات  وال�����ص��راي��ني  الأوردة  يف  ال����دم  ت��دف��ق  زي�����ادة 
الدموية من اأجل تدفئة اجل�صم، ما ي�صاعد على حت�صني 
عن  الناجتة  ال�صحية  املخاطر  وتقليل  الدموية  ال���دورة 
ال�صباحة يف  اأثناء  باملقابل تتطلب تدفئة اجل�صم  �صعفها، 
املاء البارد حرق املزيد من ال�صعرات احلرارية، وهذا خرب 

�صار للريا�صيني والذين يبحثون عن اإنقا�س وزنهم.
من جانب اآخر، يقوم املخ باإفراز الأندروفني الذي يعطي 
والتمارين،  الأن�صطة  بع�س  ممار�صة  عند  ج��ي��داً  �صعوراً 
وعليه فاإن ال�صباحة يف املاء البارد ت�صاهم يف عالج الكتئاب 
وتزيد  الع�صبي  ال�صغط  تخفف  اأنها  كما  الأمل،  وجت��اوز 

متى ينح�ضُر 
كورونا؟.. باحثون 

يحددون 
دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�س  رج��ح 
كورونا  وب���اء  ينح�صر  اأن  ت��رام��ب، 
اأو  يوليو  �صهري  يف   )19 )كوفيد 
�صارت  ح��ال  يف  املقبلني،  اأغ�صط�س 
لكن  امل��ت��وق��ع،  النحو  على  الأم����ور 
على  رُدوا  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ع�����ددا 
وقالوا  الزمني"  "التقدير  ه���ذا 
من  بجملة  ي��رت��ب��ط  التح�صن  اإن 

ال�صروط.
"نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ص��ب 
ي�صتبعدون  العلماء  ف���اإن  تاميز"، 
عما  ال��ف��ريو���س  �صد  ل��ق��اح  تطوير 
ق��ري��ب، وي��و���ص��ح��ون اأن الأم���ر قد 
اإىل  ت�صل  م��دة  اأو  عاما  ي�صتوجب 
18 �صهرا، رغم بدء مركز بحوث 
اأم��ريك��ي يف اإج����راء ال��ت��ج��ارب على 

اأول لقاح حمتمل �صد كورونا.
�صيحتاج  ال��ل��ق��اح  ت��ط��وي��ر  اأن  ومب���ا 
اإىل هذه املدة الطويلة، فاإن الوباء 
���ص��ي��ظ��ل ت���ه���دي���دا حم���دق���ا ب����دول 
لكن   ،2021 ���ص��ن��ة  ح��ت��ى  ال��ع��امل 
ي��ن��ح�����ص��ر يف حال  ق���د  ال���ف���ريو����س 
وناجعة  �صارمة  اإج���راءات  اتخذت 

لأجل احلد من انت�صاره.
وقال الباحث املخت�س يف الأمرا�س 
الأمريكية،  ي��ال  بجامعة  امل��ع��دي��ة 
نيكول�س كري�صكاري�س، اإن انح�صار 
حتركنا  م��دى  على  يعتمد  ال��وب��اء 
اأن  اأي  نتخذها،  التي  والإج���راءات 
بالأ�صا�س  يتوقف  امل��ر���س  تطويق 
على امتثالنا لالإر�صادات ال�صحية 
مثل التباعد الجتماعي واحلر�س 

على النظافة.
وت����ق����ول ال���ب���اح���ث���ة يف الأم����را�����س 
هوبكنز،  ج����ون  ب��ج��ام��ع��ة  امل��ع��دي��ة 
م����ورغ����ان ك���ات���ز، اإن�����ه يف ح����ال مت 
الجتماعي  ب��ال��ت��ب��اع��د  ال��ت��ق��ي��د 
والكتظاظ  الخ���ت���الط  وت���ف���ادي 
ال�����ع�����دوى، رمبا  ت���ط���وي���ق  لأج�������ل 
غ�صون  يف  ال���ف���ريو����س  ي��ن��ح�����ص��ر 
مايو،  �صهر  ح���واىل  اأي  ���ص��ه��ري��ن، 
وقبل املوعد الذي حدده ترامب يف 
يوليو واأغ�صط�س "هذا هو اأملي".

الأمريكيون  ال��ب��اح��ث��ون  وي�����ص��ن��د 
يف و���ص��ع ه��ذه ال��ت��ق��دي��رات اإىل ما 
وقع يف ال�صني، حيث ظهر املر�س 
لأول مرة، اأواخر العام املا�صي، ثم 
ا�صت�صرى لي�صيب اأكر من 183 
بحياة  اأودى  بينما  �صخ�س  األ���ف 

اأزيد من 7 اآلف.

اإذا كنت دائم ال�ضعور بالربودة.. 
فحاول اأن تتفادى 7 اأ�ضباب

بع�ص الأ�صخا�ص قد ي�صعرون بالربودة طيلة الوقت، خا�صة 
من اأطرافهم، بالرغم من دفء اجلو يف كثري من الأحيان، 

تنبئ  قد  احلالة  ه��ذه  اأن  يحذرون  الأط��ب��اء  اأن  اإل 
باإ�صابتك بعدة اأمرا�ص.

وهذه احلالة عادة ما تكون منت�صرة يف الن�صاء 
موقع  ن�صره  تقرير  بح�صب  الرجال،  من  اأكرث 
الذي   ،"  Healthywomenوومني "هيلثي 

بالربد  الن�صاء  ت�صعر  اأن  ال�صائع  من  اأنه  اأو�صح 
طبيعة  نتيجة  ال��رج��ال  ع��ن  خ��ا���ص  ب�صكل 

تركيبة اجل�صم.
الوقت  ال��ربودة طوال  تكون  ومع ذلك فقد 
للأ�صباب  عر�ص  اأو  اإن���ذار  جر�ص  جم��رد 

التالية:
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جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب تعتمد اأ�ضماء الفائزين يف دورتها الرابعة ع�ضرة

جامعة الإمارات تبداأ التعلم عن بعد الأحد القادم

م�ضادر التعلم االلكرتونية واإعداد وتطوير املواد التعليمية جاهزة بن�ضبة 100 %
املن�صات اللكرتونية باجلامعة تتيح التفاعل املبا�صر بني الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ص

�صمن وثيقة تفاهم 

  املوؤازرة االإماراتية ملر�ضى ال�ضرطان تفتتح فرعها اجلديد يف اأبو ظبي

حديقة احليوانات بالعني تكثف االإجراءات االحرتازية على الوظائف احليوية وتطلق حملة ملتزمون يا وطن

•• اأبوظبي – الفجر  

اأمناء جائزة ال�صيخ زايد للكتاب يوم  اجتمع جمل�س 
ل�صتعرا�س  اأبوظبي  يف   2020 مار�س   4 الأرب��ع��اء 
نتائج الدورة الرابعة ع�صرة واعتماد اأ�صماء الفائزين 

يف فروع اجلائزة. 
تراأ�س الجتماع معايل ال�صيخ �صلطان بن طحنون اآل 
نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة ال�صيخ زايد للكتاب، 
بح�صور اأع�صاء املجل�س، كل من معايل حممد خليفة 
– اأبوظبي،  املبارك، رئي�س دائرة الثقافة وال�صياحة 
ومعايل زكي اأنور ن�صيبة، وزير دولة، و�صعادة الدكتور 
ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة ورئ��ي�����س مركز 
اأبوظبي للغة العربية، و�صعادة �صعود احلو�صني، وكيل 
دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي بالإنابة، و�صعادة 

دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل 
الكتب يف دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي.

العلمية  الهيئة  لتو�صيات  العام  الأم��ني  عر�س  بعد 
جل��ائ��زة ال�����ص��ي��خ زاي����د ل��ل��ك��ت��اب، ق���رر جم��ل�����س اأمناء 
الرابعة  ال��دورة  يف  الفائزين  اأ�صماء  اعتماد  اجلائزة 
وبناء  "التنمية  ل��ف��رع��ي  اجل���وائ���ز  وح��ج��ب  ع�����ص��رة، 
الدولة" و"الفنون والدرا�صات النقدية" لهذا العام. 
كما قرر املجل�س اإلغاء حفل توزيع اجلائزة لدورتها 
ال��راب��ع��ة ع�����ص��رة، وال���ذي ك��ان م��ن امل��ق��رر تنظيمه يف 
املقبل، وذلك �صمن الإجراءات الوقائية  اأبريل   16
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، و���ص��م��ان �صالمة 

احل�صور وال�صيوف. 
الأعمال  املقبلة  الأ�صابيع  خ��الل  اجل��ائ��زة  و�صتعلن 

الفائزة يف دورتها الرابعة ع�صرة.

••  العني-الفجر

باإر�صال  اأم�س  يوم  الإم��ارات منذ �صباح  قامت جامعة 
ر�صائل الكرتونية اإر�صادية لكافة طلبة اجلامعة حول 
يوم  من  اعتباراً  �صيبداأ  وال��ذي  بعد  عن  التعلم  نظام 
الأحد القادم واأكدت اجلامعة على اأهمية �صحة الطلبة 
واحلر�س على �صالمتهم وم�صاعفة اجلهود يف التعلم 
عن بعد وجاهزيتها الكاملة لبدء هذا النظام بالتعلم 
العليا مبا  الدرا�صات  املرحلة اجلامعية وطلبة  لطلبة 
واملختربات  والتطبيقية  النظرية  املحا�صرات  فيها 
املخ�ص�صة  والربامج  اللكرتونية  املن�صات  من خالل 
لهذا النوع من التعلم وتوفري البنية التحتية وم�صادر 
التعليمية  امل��واد  وتطوير  واإع��داد  اللكرتونية  التعلم 
التي تتيح التفاعل املبا�صر بني الطلبة واأع�صاء هيئة 
الرتبية  كلية  قامت  ب��اأن  ه��ذا  �صبق  وق��د  ال��ت��دري�����س.. 
بتطبيق جتربة التعليم عن بعد على كافة طلبتها عرب 
الإنرتنت دون احلاجة اإىل ح�صور الطلبة يف الف�صول 
الدرا�صية داخل احلرم اجلامعي ا�صتخدم جميع اأع�صاء 
وجهاً  جل�صة  يف  التكنولوجيا  ه���ذه  ال��ت��دري�����س  هيئة 
حما�صرة  ح�صور  كيفية  على  الطلبة  لتدريب  لوجه 
الفرتا�صية  املحا�صرات  من  اآخ��ر  ي��وم  ثم  افرتا�صية 
املحا�صرات  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ب����ورد  ال��ب��الك  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ناجحة  جتربة  وكانت  للطلبة  الدرا�صية  والتكليفات 

وحققت تفاعاًل مميزاً من الطلبة.. 
كلية  –عميد  احل��و���ص��ن��ي  جن����وى  ال���دك���ت���ورة  ذك�����رت 

التعلم عن بعد مت  "خالل جتربة  بالإنابة-   الرتبية 
اللكرتونية  ال�صبورة  ع��رب  للدخول  الطلبة  توجيه 
قبل  من  اللكرتونية  للم�صاقات  التعليمية  واملن�صات 
خمت�صني با�صتخدام التقنيات مبهارة من خالل �صبكة 
باجلامعة  وامل��ت��اح��ة  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات  الت�����ص��الت 
التفاعلية  املحا�صرات  تطبيق  كيفية  على  ل��الط��الع 
من  ف��ري��داً  م�صتقبلياً  من��وذج��اً  متثل  والتي  بعد،  عن 
نوعه يف تقدمي خدماتها التعليمية والتحول الرقمي 
الذي ت�صعى اجلامعة اإىل تطبيقه باعتبار اأن اجلامعة 

قاعات  خ��ارج  للطلبة  املنا�صبة  التعليمية  البيئة  توفر 
مهيوؤون   الطلبة  اأن  وباعتبار  واملختربات  املحا�صرات 
ل��ه��م كافة  ت��وف��ر  اأن اجل��ام��ع��ة  ب��ع��د ح��ي��ث  للتعلم ع��ن 
م�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د ع��رب الأج���ه���زة الذكية 

والتقنيات الرقمية" 
– مدير مركز  اأكد الدكتور ح�صان �صليم  ومن جهته 
جاهزية  على  باجلامعة-  والتعلم  التعليم  يف  التميز 
البدء  على  باجلامعة  العلمية  والأق�صام  الكليات  كافة 
ال��ق��ادم واأن  م��ن الأ���ص��ب��وع  يف التعلم ع��ن بعد اع��ت��ب��اراً 

من  والتاأكد  جتربتها  متت  وال��ربام��ج  الأج��ه��زة  كافة 
جاهزيتها ب�صكل كامل وذكر  �صليم باأنه مت اإر�صال عدة 
ح�صور  ب�صاأن  اجلامعة   طلبة  اإىل  الكرتونية  ر�صائل 
املحدد  ال��وق��ت  نف�س  الإن���رتن���ت يف  ع��رب  امل��ح��ا���ص��رات 
  Blackboard Collaborate ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اإىل  ال��و���ص��ول  كيفية  م��ع��رف��ة  وت��و���ص��ي��ح    .Ultra
املحا�صرات عرب الإنرتنت مرفقة بالدرو�س التطبيقية 
املرتبطة عرب الإنرتنت. ويف حالة مل يتمكن الطالب 
م��ن ح�����ص��ور امل��ح��ا���ص��رة يف ال��وق��ت امل��ح��دد لأي �صبب 
من الأ�صباب  فال داع��ي للذعر على الإط��الق ، فبعد 
الكامل  الت�صجيل  حتميل  �صيتم  حما�صرة  كل  نهاية 
اخلا�صة  التدريبية  ال���دورة  يف  املحتوى  منطقة  اإىل 

.Blackboard بالطالب على
اأع�صاء  اه��ت��م��ام  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن  ع��دد  ثمن  فيما 
كافة  على  باطالعهم  اجلامعة  واإدارة  التدري�س  هيئة 
الإج��راءات والتعليمات حول التعلم عن بعد.. وقالت 
اأتابع  ال��رتب��ي��ة:  كلية  م��ن  ال��درع��ي  �صيخة  ال��ط��ال��ب��ة 
بعد  التعلم عن  لنا حول  تر�صل  التي  التعليمات  كافة 
وتعمل  فعالة  اجلامعة  خ�ص�صتها  التي  الربامج  واإن 

ب�صرعة عالية.
ماج�صتري  –طالب  ه��ا���ص��م  زاي���د  اأع����رب  جهته  وم���ن 
�صعرت  وق��ال  للجامعة  امتنانه  ع��ن  العلوم-  كلية  يف 
اأم�س  يوم  اجلامعة  من  ر�صالة  تلقيت  عندما  بارتياح 
خ��ا���ص��ة حول  وت��وج��ي��ه��ات  ت��ع��ل��ي��م��ات  ت�صمنت  وال��ت��ي 

انتظام التعلم عن بعد

•• العني – الفجر

ال�صرطان  ملر�صى  الإم��ارات��ي��ة   امل����وؤازرة  جمعية  افتتحت 
الدكتور  ال�صيخ  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  يف   اجل��دي��د  ف��رع��ه��ا 
اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س  العامري  ركا�س  بن  �صامل 
واملحامي عبداهلل الكعبي نائب رئي�س اجلمعية وحممد 

خمي�س الكعبي املدير العام وفريال اآل علي مديرة الفرع.  
ميديكلينك  مبنى  يف  يقع  ال���ذي  ال��ف��رع  اف��ت��ت��اح  وتخلل 
بني  تفاهم  وثيقة  توقيع  خليفة  ب�صارع  النور  م�صت�صفى 
جمعية املوؤازرة وم�صت�صفيات ميديكلينك بح�صور الدكتور  
مبيديكلينك  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  فتحي  طارق 
���ص��اه��ني م��دي��ر ميديكلينك  ال�����ص��رق الأو����ص���ط، و���ص��ري��ف 

اتفاق الطرفني  الوثيقة  النور، حيث تت�صمن  م�صت�صفى 
على التعاون والقيام بربامج توعوية و�صحية للمجتمع 
للمر�صى  واإن�صانية  خريية  م�صاعدات  وتقدمي  واأف���راده 
واإطالق  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  م�صاريع  وتنفيذ 
الفرع  ي�صهم  و���ص��وف  التثقيفية.  واحل��م��الت  الفعاليات 
املراجعني  ت��وا���ص��ل  بت�صهيل  امل�����وؤازرة   جلمعية  اجل��دي��د 

وتفعيل قيمة العطاء املادي واملعنوي يف املناطق القريبة 
راف���ق حفل الف��ت��ت��اح نقل  اأب��وظ��ب��ي. وق��د  العا�صمة  م��ن 
اجلمعية  واأع�صاء  الأطباء  مع  بعد  عن  ومتابعة  مبا�صر 
اأ�صدرتها  التي  بالتوجيهات  التزاماً  وذل��ك  واملتطوعني 
اجلهات املخت�صة حفاظاً على ال�صحة وال�صالمة يف اإطار 

اجلهود املبذولة للحد من انت�صار فريو�س كورونا. 

•• العني – الفجر

لدى  الأعمال  وا�صتمرارية  العامة  ال�صالمة  ل�صمان   
ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات��ه��ا ت��ن��ف��ذ ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات بالعني 
جمموعة م��ن الإج�����راءات الح��رتازي��ة خ��الل احلالة 
كورونا  فايرو�س  جتاه  املنطقة  بها  متر  التي  الطارئة 

)كوفيد – 19(.
اأ�صا�صية هي الزوار  اأربعة ركائز  وت�صتهدف الإج��راءات 
واملوظفني واحليوانات واملن�صاأة ب�صكل عام حيث اأغلقت 
اآخر  اإ���ص��ع��ار  م��ار���س حتى   15 اأب��واب��ه��ا منذ  احل��دي��ق��ة 
نظام  تطبيق  وب���داأت  الوقائية  ل��الإج��راءات  ا�صتجابًة 

العمل عن بعد .
وتقوم احلديقة خالل فرتة الإغالق باإجراء التعقيمات 
وعمليات التطهري والنظافة جلميع مرافقها ومكاتبها 
ومبانيها بجميع متعلقاتها، كما طبقت جميع الأنظمة 
اللكرتونية التي من �صاأنها �صمان ا�صتمرارية العمل 
ع��ن ب��ع��د و ت��وا���ص��ل امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ�صعدة 
بالإ�صافة  وجه،  اأكمل  على  املوؤ�ص�صية  الأعمال  واإجن��از 
ل��ل��ت��وا���ص��ل وال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك م���ع اجل���ه���ات املعنية 
امل�صتجدات  جميع  ملتابعة  العامة  وال�صحة  بال�صالمة 
التي تطراأ على �صعيد الحتياجات الوقائية وال�صالمة 

وال�صحة العامة.
ال���وظ���ائ���ف احل���ي���وي���ة م��ث��ل املوظفني  وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د 
امل��ي��دان��ي��ني و م��رب��ي وم��الح��ظ��ي احل���ي���وان���ات، اأول����ت 
فقد  ول�صالمتهم  ملوظفيها  خا�صا  اهتماما  احلديقة 
مت تقليل اأعداد املوظفني واقت�صار وجودهم لل�صرورة 
فقط كما تقوم احلديقة بتزويدهم بجميع الحتياجات 
للمن�صورات  ب��الإ���ص��اف��ة  �صالمتهم  ل�صمان  ال��الزم��ة 
التوعوية  والور�س  الإر�صادية  واللوحات  والفيديوهات 
بالإر�صادات  التزامهم  من  للتاكد  امل�صتمرة  واملراقبة 

عرب  توعوية  حملة  حاليا  احلديقة  وتطلق  الوقائية. 
من�صاتها  للتوا�صل الجتماعي حتت و�صم "ملتزمون 
ي��ا وطن" حت��م��ل حم��وري��ن ه��م��ا؛ ج��ه��ود احل��دي��ق��ة يف 
وق��ت��ك يف  ت�صتثمر  ،وك���ي���ف  الح����رتازي����ة  الإج��������راءات 
منزلك خالل فرتة تعليق الدرا�صة ت�صتهدف الأمهات 
والأبناء �صمن اأهداف احلديقة يف امل�صوؤولية املجتمعية 

جتاه جمهورها.
الوجهات  م���ن  ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات  وك���ان���ت ح��دي��ق��ة 
ال�صياحية ال�صباقة يف اتخاذ الإجراءات الوقائية حيث 
قامت يف وقت �صابق وقبل اإغالقها مبنع جميع جتارب 
اإطعام  مثل  واحل��ي��وان��ات  ال���زوار  ب��ني  املبا�صر  التعامل 
وركوب  والبطاريق  الببغاوات  واإطعام  ال��زراف  واإفطار 
احل��ي��وان��ات ل��الأط��ف��ال وجت��رب��ة مم�صى ال��ل��ي��م��ور، كما 
والقفازات  الكمامات  بارتداء  موظفيها  جميع  األزمت 
ال��واق��ي��ة واحل���ذر يف التعامل م��ع احل��ي��وان��ات وال���زوار 
واملعقمات  امل��ط��ه��رات  ج��م��ي��ع  اإىل  ال��و���ص��ول  و���ص��ه��ول��ة 

املوزعة يف اأرجاء احلديقة.
الت�صويق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ص��ي  ي��و���ص��ف  ع��م��ر  واأك����د 
 " بالعني   احل��ي��وان��ات  حديقة  يف  املوؤ�ص�صي  والت�����ص��ال 
ت��ت��م��ي��ز احل��دي��ق��ة ب��و���ص��ع��ه��ا اخل���ا����س خ���الل الأزم�����ات 
فح�صب  واملن�صاأة  املوظفني  ت�صمل  ل  لأنها  وال��ط��وارئ 
تتطلب  التي  واحليوانات  الربية  احلياة  ت�صمل  واإمن��ا 
اتخذنا  فاإننا  لذلك  ال�صاعة،  م��دار  على  خا�صة  رعاية 
فيها  بداأ  التي  الأوىل  الوهلة  منذ  الحتياطات  جميع 
الفايرو�س بالتف�صي، التزاماً منا جتاه التوجه احلكومي 
يف ه���ذه احل����الت ، وجت���اه احل��ي��اة ال��ربي��ة واملوظفني 
القائمني عليها، بالإ�صافة مل�صوؤوليتنا املجتمعية جتاه 
زوارنا من جميع الفئات، والذين �صنبقيهم على اطالع 
دائم بجميع امل�صتجدات حتى عودة الأو�صاع اإىل حالتها 

الطبيعية."

بلم�ضة نقراأ.. مبادرة 
ل�ضرطة اأبوظبي  

•• اأبوظبي – الفجر

نفذت جلنة الأدباء والقراءة ب�صرطة اأبوظبي مبادرة �صهر القراءة "بلم�صة 
نقراأ" �صمن مبادراتها التي تهدف اإىل تر�صيخ العلم واملعرفة وتعزيز ثقافة 

القراءة بني فئات املجتمع كممار�صة م�صتدامة.
�صرطة  اللجنة حر�س  رئي�س  النقبي  الدكتور جمال حممد  العقيد  واأك��د 
الفرد  �صلوكيات  بتح�صني  تهتم  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
حب  بغر�س  باهر  م�صتقبل  ل�صناعة  وتهيئته  نف�صياً  وحت�صينه  وتاأمينه 

القراءة وجعلها ثقافة و�صلوكا ومنهجاً.
واأو�صح اأن املبادرة تتيح للقارئ ال�صتفادة من ملخ�صات جمموعة قيمة من 
فيديو  م�صاهدة مقاطع  مبتكرة عرب  بطريقة  متنوعة  الكتب يف جمالت 
لفرتة زمنية ب�صيطة من خالل م�صح QR Code يف الت�صميم بالهاتف 
الذكي واملتوفر يف اأماكن خمتلفة منها اأ�صطح املكتب لأجهزة احلا�صب الآيل 
امل�صاعد  مثل  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  توزيعها  و�صيتم  الداخلية  ال�صبكة  على 

وال�صرتاحات واملكتبات املتوفرة يف املراكز ال�صرطية.     
العام و�صتوفر ملخ�صات لعدد  �صتتوا�صل على مدار  املبادرة  اأن هذه  وذكر 
الأدبية والعلمية ومتنوعة ثقافية واجتماعية  العناوين  50 كتاب خمتلف 
القراءة  تر�صيخ  على  والت�صجّيع  املعرفة  لن�صر  �صهر  ك��ل  كتب   5 مبعدل 

كممار�صة يومية تنمي وحتفز القدرات الفكرية واللغوية.
الوطنية  لال�صرتاتيجية  وتطبيقها  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  اهتمام  اإىل  ول��ف��ت 
للقراءة واخلطط التنموية لزيادة املحتوي املعريف لأفراد املجتمع وتطوير 
املهارات والقدرات مبا يخدم الأهداف التي حتفظ املكت�صبات و حتقق روؤية 

دولة الإمارات امل�صتقبلية يف املجالت كافة.

�ش�ؤون حملية

حر�صًا على توفري رعاية �صحية عاملية امل�صتوى، 
وتعزيز خمرجات الرعاية ال�صحية وجودة اخلدمات

�ضركة �ضحة تنقل بع�ش خدمات الرعاية 
ال�ضحية من م�ضت�ضفى العني اإىل م�ضت�ضفى 
توام، وخدمات اأخرى من توام اإىل العني 

•• اأبوظبي-الفجر:

حر�صاً من �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" على توفري رعاية 
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  ا�صرتاتيجياتها  م��ع  ومت��ا���ص��ي��اً  امل�����ص��ت��وى،  عاملية  �صحية 
خمرجات الرعاية ال�صحية وجودة اخلدمات املقدمة ل�صكان اإمارة اأبوظبي، 
اإىل  ال��ع��ني  م�صت�صفى  م��ن  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  بع�س  ن��ق��ل  �صيتم 

م�صت�صفى توام، وخدمات اأخرى من م�صت�صفى توام اإىل م�صت�صفى العني.
وقالت �صركة "�صحة" اإنه اعتباراً من يوم الأحد املوافق 15 مار�س 2020 
العيادات اخلارجية  الذين يراجعون  التاأهيل للمر�صى  اإعادة  فاإن خدمات 
يف  اخل��دم��ات  ه��ذه  تقدمي  و�صيقت�صر  ال��ع��ني،  م�صت�صفى  اإىل  نقلها  �صيتم 

م�صت�صفى توام على املر�صى املنومني داخل امل�صت�صفى.
واأ�صافت اأنه اعتباراً من الأول من 22 مار�س �صيتم حتويل جميع اخلدمات 
ال�صحية لق�صم الن�صاء وحديثي الولدة من م�صت�صفى العني اإىل م�صت�صفى 
توام، اإذ �صيتم نقل العيادات اخلارجية خالل الأ�صبوع الأول من �صهر اأبريل 
اإىل توام يف  الن�صائية  املنومات يف ق�صم  املري�صات  املقبل، فيما يتم حتويل 
منت�صف �صهر اأبريل املقبل، و�صتكون جميع خدمات الرعاية ال�صحية لق�صم 

الن�صاء وحديثي الولدة مكتملة يف نهاية �صهر اأبريل املقبل.
واأكد ال�صيد را�صد �صيف القبي�صي نائب الرئي�س الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
�صركة "�صحة" احلر�س على تر�صيخ مكانة اأبوظبي على خارطة الرعاية 
ال�صحية يف املنطقة والعامل، حيث توا�صل �صركة "�صحة" م�صاعيها الرامية 
لتوفري خدمات رعاية �صحية تتمتع باأعلى م�صتويات اجلودة للمتعاملني 
واملرافق  الب�صرية،  ب��ال��ك��وادر  الرت��ق��اء  موا�صلة  خ��الل  م��ن  من�صاآتها،  م��ع 

ال�صحية التابعة لها وتزويدها باأحدث التقنيات والو�صائل العالجية.
اأبوظبي  اإن هذه اخلطوة تاأتي متا�صياً مع معايري دائ��رة ال�صحة يف  وقال 
من  لقائمة  وف��ق��اً  التميز  م��راك��ز  م��ن  لتكون  ال�صحية  املن�صاآت  لت�صنيف 
يف  العاملة  املرخ�صة  ال�صحية  للمن�صاآت  ال��الزم��ة  واملتطلبات  املوا�صفات 
اإمارة اأبوظبي، اإذ يتوفر يف م�صت�صفى توام ق�صم لالأطفال حديثي  الولدة، 
يعد اأحد اأهم واأكرب اأق�صام طب الأطفال يف الإمارات، مبا يقدمه من رعاية 

�صحية فائقة اجلودة لالأطفال، على اأيدي اأطباء خمت�صني متميزين.
واأ�صاف اأن هذه اخلطوة تاأتي كذلك يف اإطار اجلهود الرامية لتعزيز مفهوم 
مراكز التميز وحتفيز املن�صاآت ال�صحية على تعزيز خرباتها يف اخت�صا�صات 
حمددة وفقاً لإمكاناتها، حيث تعمل �صركة "�صحة" با�صتمرار على حت�صني 
م�صتوى اخلدمات ال�صحية املقدمة، مما يحقق الريادة والتميز يف قطاع 

الرعاية ال�صحية.
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حد  على  والرجال  الن�صاء  يوؤرق  كابو�ص  )الكر�ص(،  البطن  دهون 
�صواء. ويتفق الأطباء على اأن الدهون يف هذه املنطقة من اجل�صم 

هي الأكرث عنادا، فكيف التخل�ص منها؟
البطن،  اأ�صفل  يف  خا�صة  الدهون  تكاثر  يف  دورا  تلعب  اأمور  هناك 

وهذه العوامل هي:
ال�صحية. غري  الأطعمة   1-

حياتنا  يف  له  نتعر�س  ال��ذي  الإج��ه��اد   2-
اليوم.

ي�صرح  ال����ذي  ال��ه��رم��ون��ات  ع��ام��ل   3-
ظ������اه������رة ال����ت����ك����ر�����س خ����ا�����ص����ة ل����دى 

الرجال.
-بغ�س  الدهون  هذه  خطورة  تكمن 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ع��ام��ل اجل���م���ايل- يف 
ال����ده����ون خطورة  اأك�����ر  م���ن  اأن���ه���ا 
كال�صكري  اأمرا�س  يف  تت�صبب  لكونها 
ال�صدرية  الذبحة  اأو  الثاين،  النوع  من 
واإح����داث  ال���دم  زي����ادة �صغط  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
يو�صي  لذا  ال�صتقالب.  ا�صطراب يف عملية 
باأق�صى  البطن  ده��ون  من  بالتخل�س  الأط��ب��اء 

�صرعة.
�صانا  التغذية  اخت�صا�صية  ح��ددت  ال�صياق  ه��ذا  يف 
 The High( امل�صهور  الكتاب  موؤلفة  موري�س، 
Fat Diet(، اأ�ص�س ما بات يعرف بنظام )احلمية 

املرتفعة الدهون(.
ون���ق���دم ه��ن��ا خ��م�����ص��ة اأن�����واع م���ن الأط��ع��م��ة يجب 

ال�صتغناء عنها للتخل�س من الكر�س:

الع�صري  1-
الفواكه  ع�صري  يف  ال�صكر  ن�صبة  اأن  معلوم 
الع�صائر  تناول  ُيف�صل  ولهذا  ج��دا،  عالية 
بكميات حمدودة جدا. الإ�صكالية هنا تكمن 
اأن ع�صري الفاكهة  اأن )النا�س يعتقدون  يف 
هو املوّرد الطبيعي والأن�صب لفيتامني �صي 
النا�س  يعرفه  ل  ما  لكن  الإن�����ص��ان،  جل�صم 
اأن�صجتها(،  تفقد  الفاكهة  ع�صر  عند  اأن��ه 
ك��م��ا ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ���ص��ارة ب��ري��ف��ر ملوقع 
)فيت فور فان( الأملاين، م�صيفة اأنه )فقط 
بتناول حبة الفاكهة كاملة، يح�صل اجل�صم 
امليكروبات  ت�صمن  ال��ت��ي  امل���واد  جميع  على 
املعوية ال�صحية(. وبالتايل يف�صل يف وجبة 
ال���ف���ط���ور ت���ن���اول ال��ربت��ق��ال��ة ك��ام��ل��ة عو�س 

ع�صرها.

كرمي الآي�ص   2-
مع ارتفاع درجات احلرارة تزداد الرغبة يف تناول 
الآي�س كرمي فهو لذيذ ومنع�س ب�صكل يغطي على 
خ��ط��ورت��ه. ول��ه��ذا ميكن ل��ل��زب��ادي ال��ي��ون��اين اأن 

يكون بديال �صحيا لالآي�س كرمي.
وميكن خلط الزبادي اليوناين بقطع الفواكه 
اأو القهوة على �صبيل املثال وو�صعه يف الرباد. 
الكرمي،  الآي�����س  مثل  منع�صا  ي�صبح  وه��ك��ذا 
ي�صاعد  اأن��ه  كما  بكثري،  اأعلى  كال�صيوم  وبن�صبة 
اليوناين  ال��زب��ادي  اأن  اإىل  بالإ�صافة  اله�صم.  على 

مينحك اإح�صا�صا بال�صبع.

البطاط�ص رقائق   3-
على  ال�صحية  غ��ري  الأط��ع��م��ة  م��ن  املقرم�صة  البطاط�س  رق��ائ��ق 

الإطالق، وال�صبب اأنها حتتوي على ن�صب عالية من امللح والدهون 
بالربوتني  الغني  اأف�صل من اجلوز  بديل  يوجد  احليوانية. هنا ل 

التي  الطبية  ال��درا���ص��ات  واأظ��ه��رت ج��ل  النباتية اجل��ي��دة.  وال��ده��ون 
ال�صمنة، والتخل�س  اأجريت على اجلوز مدى فاعليته يف الوقاية من 

يعرف  ما  اأو  ال�صتقالب  عملية  وت��رية  من  ترفع  لكونها  ال��ده��ون  من 
بالتمثيل الغذائي.

احلمراء اللحوم   4-
تناول النقانق واللحوم احلمراء بكرة ل 

بد له اأن ينتهي بال�صمنة وا�صطرابات 
الغذائية  امل��ت��اج��ر  وت��ق��دم  �صحية. 

ن���وع���ي���ة م�����ن ال����ل����ح����وم ب���ده���ون 
اأ�صا�س  ع��ل��ى  وت�����ص��وق��ه��ا  اأق�����ل 

اأن���ه���ا )اأف���������ص����ل(. لكن 
الطبية  ال����درا�����ص����ات 
ت���ق���ول ع��ك�����س ذل����ك. 
اإىل  ت�������������وؤدي  ف�����ه�����ي 
ال���ده���ون حول  من���و 

الأع�صاء.
الأف�صل  م���ن  ول���ه���ذا 
ت���ن���اول ال�����ص��م��ك حتى 
ول�����������و ك�����������ان م���ل���ي���ئ���ا 
ك�صمك  ب�����ال�����ده�����ون، 

فال�صمك  ال�����ص��ل��م��ون. 
غني بالأوميغا 3 الذي 

ي�������ص���اع���د ع���ل���ى ال��������دورة 
الدموية وحتمي القلب.

املو�صلي
م��و���ص��ل��ي )ط���ب���ق م���ك���ون ع���ام���ة من 
والفاكهة(  وامل���ك�������ص���رات  ال�������ص���وف���ان 
يحتوي على ن�صب عالية من ال�صكر. 
فاإن  الفطور  وجبة  يف  تناوله  وعند 
قيا�س ال�صكر يف الدم يرتفع مبا�صرة، 
ل��ك��ن��ه وب�����ص��ك��ل م��ف��اج��ئ ي��ن��زل لي�صعر 

الإن�صان باجلوع.
 ويو�صح اإين ماربار اخت�صا�صي التغذية 

ملوقع )فيت فور فان( الأملاين، )اأن وجبة 
كربوهيدرات  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ف��ط��ور 

اأن  والأل���ي���اف، ميكنها  ل��ل��ربوت��ني  وت��ف��ت��ق��ر 
مت��دن��ا ب��ال��ط��اق��ة، ل��ك��ن ذل���ك ل��ف��رتة موؤقتة 

املو�صلي  وعو�س  ولهذا  باجلوع(.  ن�صعر  بعدها 
يف�صل تناول بي�صة اإىل جانب الأفوكادو وقطعة 

من خبز ال�صعري.

كابو�ص يوؤرق الن�صاء والرجال

الكر�ش.. للتخل�ش منه 
ابتعد عن 5 اأطعمة

وال�صعال العط�ص  كيفية  الطفل  تعليم   1-
العط�س وال�صعال اأعرا�س جانبية لنزلت الربد والأنفلونزا، 
وهي تاأتي فجاأة، ولكن عرب تعويد الطفل، ميكن احلد من 
خطورتها، وذلك عرب تعليمه طريقة العط�س وال�صعال بنحو 
�صليم، وهي يف املرفق، فال�صائع هو و�صع كف اليد على الفم 
والأنف اأثناء العط�س اأو ال�صعال، وهو ما ين�صر املر�س، فكف 

اأو ال�صعال  اليد ُت�صتخدم يف جميع املعامالت، لهذا العط�س 
يف مرفق اليد هو اأ�صلم و�صيلة .

مهارات  لتعليمه  مي��ر���ص  حتى  تنتظري  ل   2-
الوقاية

ل تنتظري حتى مير�س الطفل لتبدئي بتعليمه كيفية غ�صل 

ل  املر�س  فوقت  اأنفه،  تنظيف  كيفية  اأو  �صليم،  بنحو  يديه 
يكون الطفل يف اإطار الرتكيز الكايف لتعّلم مهارات جديدة، 
الطفل  يتعلمها  اأن  يجب  اليدين  غ�صل  مثل  مهارة  اأن  كما 
اأو  يف �صن مبكرة لتكون عادة يومية لديه ل تتعلق مبر�س 

غريه .

الأدوية خزانة  من  حتققي   3-
لتتحققي من خزانة  الأ�صرة  اأف��راد  اأحد  تنتظري مر�س  ل 
الأدوية، ابدئي الآن بجردها، تخل�صي من الأدوية القدمية اأو 
املنتهية ال�صالحية، احر�صي على وجود زجاجة من خاف�س 
احلرارة، والأدوية الأولية يف عالج الطوارئ، وتاأكدي من اأن 

خزانة الأدوية ل تزال بعيدة عن متناول �صغريك.

القيء دلو   4-
�س  اأي�صاً ل تنتظري حتى مير�س طفلك ل�صراء دلو خم�صّ
للقيء، فهذا عر�س مفاجئ ول ي�صمح باأي تاأجيل، اأح�صري 
املر�س،  حالة  يف  الطفل  بجانب  ُم��ع��ّداً  يكون  �صغرياً  دل���واً 

جمّرد اأن ي�صري اإىل اأمل يف بطنه، تكونني اأنِت م�صتعدة.

لل�صرير واقي  مفر�ص   5-
�صواء ملرحلة التدريب على النونية، اأو يف حالت املر�س، فاإن 
اأي حادث طارئ،  لل�صرير حل جيد ل�صمان  الواقي  املفر�س 
على الفور تزيلني الطبقة املبللة، ول تكوين م�صطّرة لرتك 

طفلك والذهاب للتنظيف واإزالة الفو�صى.

الطعام عرب  نف�صك  وقاية   6-

مر�س اأطفالك يعني احتمال اإ�صابتك، ا�صتعّدي لذلك عرب 
الزبادي  التي تقلل من حدة الإ�صابة، مثل  تناول الأطعمة 
ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ك��رتي��ا ال��ربوب��ي��وت��ي��ك وال��ت��ي ت�صاعد 
واحلد  والأنفلونزا،  ال��ربد  ن��زلت  من  الوقاية  على  بدورها 

من اأعرا�صها.

�صي فيتامني   7-
الربد،  ون���زلت  الأن��ف��ل��ون��زا  مو�صم  بطل  ه��و  �صي  فيتامني 
فهو يقلل من احتمال الإ�صابة، كما يحد من الأعرا�س يف 
حالة املر�س، لذا احر�صي على تقدمي فيتامني �صي لطفلك 
يومياً، �صواء عرب الأطعمة، مثل الربتقال واجلوافة، اأو عرب 

تناول اأقرا�س فيتامني �صي.

االأنفلونزا مو�ضم  من  بطفلك  للنجاة  �ضحية  ن�ضائح   7
درجة احلرارة تزداد برودة، ونزلت الربد والأنفلونزا تع�صف بالأطفال والبالغني، بالتاأكيد لن تتمكني من منعها بنحو كامل عن 
جميع اأفراد اأ�صرتك، ولكن دورك هو حماولة احلد منها قدر الإمكان. واإليِك 7 ن�صائح �صحية ت�صاعدك على النجاة باأفراد اأ�صرتك 

من مو�صم الأنفلونزا ونزلت الربد.
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العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
 اعالن بالن�صر

يف  االإ�صتئناف رقم 385/2020/300 ا�صتئناف مدين  
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 163/2020 مدين جزئي 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : حمدان �صالح احمد عبداهلل امل�صعبي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه  : 1- مرمي ابراهيم ح�صن البلو�صي - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده   
جمهول حمل الإقامة 

م��و���ص��وع الإع����الن : ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2020/163 
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2020/4/21 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم  رقم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1897(

املنذر : �صركة يونيكال ايه جي ا�س بي ايه 
املنذر اليها : بيرتوتك ايفونيتف  تكنولوجي - م م ح
)جمهول حمل الإقامة( 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد مبلغ وقدره =/ 223497 يورو )مائتان وثالثة 
املبالغ  جملة  قيمة  وه��و  ي���ورو(  وت�صعون  و�صبعة  وارب��ع��م��ائ��ة  ال��ف  وع�����ص��رون 
لهذا  ا�صتالمها  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ع�صر  خم�صة  خ��الل  وذل��ك  عليها  امل�صتحقة 
الإخطار واإلا�صطرت املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صد املنذر اليها 
املنذر  املنذرة بكافة حقوقها جتاه  اإحتفاظ  الثابت بذمتها مع  لقت�صاء حقها 

اليها هذا للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1890(

املنذرة : م�صرف عجمان - �س م ع 
املنذر اليه : علي ع�صريان روءف )لبناين اجلن�صية(

جمهولة حمل الإقامة 
 2.389.283.30 ق��دره  والبالغ  بذمتك  املرت�صد  املبلغ  ب�صداد  للمبادرة  يخطرك  املنذر  اإن 
درهم اإماراتي / مليوناين وثالثمائة وت�صعة وثمانون الف ومائتان وثالثة وثمانون درهم 
الإخطار وذلك  ن�صركم لهذ  تاريخ  اأق�صاها ثالثون يوما من  وثالثون فل�س/ خالل مدة 
نوع  - من  دبي  باإمارة  الكائن  )العقار  املرهون  العقار  بيع  باإجراءات  املبا�صرة  حتت طائلة 
�صقة �صكنية - يف منطقة برج خليفة - رقم الأر�س 190 - رقم البلدية 825 - 345 رقم املبنى 
الكلية  امل�صاحة  العقار 3106 - رقم الطابق 31 -  املبنى 29 بوليفارد تي 1 - رقم  ا�صم   - 1

باملرت املربع 138.12( 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1897(

املنذر : ترك اجزمي بنك 
املنذر اليها : حمالت اجلعيدي التجارية - ذ م م

)جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�صداد مبلغ وقدره =/36956 دولر امريكي )�صتة وثالثون 
الف وت�صعمائة و�صتة وخم�صون دولر امريكي( وهو قيمة جملة املبالغ امل�صتحقة 
عليها وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالمها لهذا الإخطار واإل ا�صطر املنذر 
لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �صد املنذر اليها لقت�صاء حقه الثابت بذمتها 

مع اإحتفاظ املنذر بكافة حقوقه جتاه املنذر اليها هذا للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1888(

املنذرة : م�صرف عجمان - �س م ع 
املنذر اليه : علي اأبوبكر جعفر الها�صمي - اإماراتي اجلن�صية - جمهولة حمل الإقامة 

اإن املنذر يخطرك للمبادرة ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمتك والبالغ قدره 1.423.722.14 درهم 
+ 1.422.083.40 درهم اأي ما جمموعة 2.845.805.54 درهم اإماراتي / مليونان وثمامنائة وخم�صة 
واربعون الف وثمامنائة وخم�صة درهم واربعة وخم�صون فل�س فقط/ خالل مدة اأق�صاها ثالثون يوما 
املرهونني  العقارين  بيع كال  باإجراءات  املبا�صرة  الإخطار وذلك حتت طائلة  ن�صركم لهذ  تاريخ  من 
)العقار الكائن باإمارة دبي - من نوع �صقة �صكنية - يف منطقة نخلة جمريا - رقم الر�س : 1998 - 
رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�س 4 - رقم العقار 111 - رقم الطابق 1 - امل�صاحة : باملرت 
املربع 183.51( و)العقار الكائن باإمارة دبي - من نوع �صقة �صكنية - يف منطقة نخلة جمريا - رقم 
الر�س : 1998 - رقم املبنى 4 - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�س 4 - رقم العقار 101 - رقم الطابق 

1 - امل�صاحة باملرت املربع 183.51(
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/1913(
املنذر : كميل غ�صان خوري - لبناين اجلن�صية

بوكالة املحامي / احمد ح�صن املازمي 
املنذر اليهما : 1- اورينتال لوي�س للو�صاطة التجارية - �س ذ م م  2-حممد �صبت بالل عثمان 

جئنا مبوجب هذا الإنذار العديل ، ننذركم بان ت�صددوا للمنذر بدلت اليجارية امل�صتحقة بذمتكم عن 
الفرتة اليجارية املمتدة من 2019/3/14 وحتى تاريخ 2020/3/13 والبالغ جمموعها 55.000 درهم 
)خم�صة وخم�صون الف درهم( وتلك التي �صت�صتجد حتى تاريخ الخالء الفعلي للماأجور بالإ�صافة اىل 
�صداد قيمة التاأمني البالغة 5.500 درهم )خم�صة اآلف درهم( والر�صوم وامل�صاريف الخرى املختلفة 
اآلف ومائة  للمبنى واملرتتبة عليهما وفقا لعقد اليجار والبالغ جمموعها 3.118.5 درهم )ثالثة 
اإخالء  �صرورة  مع   ، عنها  ت�صديدها  اىل  املنذر  ا�صطر  والتي  فلو�س(  وخم�صة  درهما  ع�صر  وثمانية 
املاأجور وت�صليمه للمنذر باحلالة التي كان عليها ، واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية بحقكم لتح�صيل كافة حقوق موكلنا مع الفوائد القانونية والعطل وال�صرر وبدل اتعاب 

املحاماة وذلك على م�صوؤوليتكم ونفقتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2019/36 تظلم مدين                    
اىل املتظلم �صده / 1- خور�صيد رو�صتاموف جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم 
/�صركة التاأمني العربية �س م ل )فرع دبي( وميثله / �صمري حليم كنعان - قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى 
رقم 2019/8 حجز حتفظي مدين والر�صوم وامل�صايف. وحددت لها جل�صه يوم 
 ch1.C.5 رقم  بالقاعة  ال�صاعة 8.00 �صباحا  املوافق 2020/3/22   الثالثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
الأق��ل ويف حالة  ايام على  اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
  رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 349/2020/11 مدين جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )158000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  

طالب الإعالن : غالب فايق داود �صالح الدين - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �صاداب �صكيل احمد خان - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام.  ال�صداد  الإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  )158000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 9% من 
وحددت لها جل�صة يوم الإثنني املوافق 2020/4/20  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 217/2020/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )4587500 درهم( والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام  
طالب الإعالن : �صركة ا�صيلور مانوفاكت�صورينغ )تايلند( كو. ليميتد- �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما : 1- �صيتجو لتجارة النفط - �س ذ م م - 2- ح�صن حممد ح�صن حممد ال�صباغ 

- �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)4587500 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى 
بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق  2020/4/21   الثالثاء   التام   وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 2068/2020/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
   )mb201226296ae( والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى )2000 درهم(

طالب الإعالن :  ذي�صان نا�صر نا�صر احمد  - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- رد هوك خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
ال�صكوى  ورق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   17800(
)mb201226296ae( وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 2020/4/20 ال�صاعة 10.30 
�س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 3/2020/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )64920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
   )MB992700248AE/2019( والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى )2000 درهم(

طالب الإعالن : حممد �صحاته قرنى وهبه  - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- رحاب الوادي للتجارة العامة - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
)64920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى )2019/
ال�صاعة    2020/4/22 املوافق   الربعاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   )MB992700248AE
8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 7455/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/771 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )301106.71 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�س م ع( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- مروان مو�صى عبداهلل ح�صن اخلامري  - �صفته  بالق�صية : منفذ 
�صده   جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )301106.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 863/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3401/2019 جتاري جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 214711.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : م�صرف الإم��ارات الإ �صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( �صفته بالق�صية : 
 طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ماجد عي�صى حممد عبداهلل - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )214711.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 1866/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/40 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )181274 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : داماك هومز )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�صتيتيه -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- تركان للو�صاطة العقارية )فرع( موؤ�ص�صة فردية 2-نهري ه�صام احمد 
احمد ابو العال - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )181274( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 866/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3694/2019 جتاري جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )197258.47 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب   : بالق�صية  �صفته  عامة  م�صاهمة  الإ�صالمي  الإم���ارات  م�صرف   : الإع��الن  طالب 
التنفيذ  وميثله : جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل علي عبداهلل علي املهري  - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )197258.47( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/1297 راأ�س اخليمة

رقم  وثيقة  ال��ع��ق��ار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  اخليمة  راأ����س  حممكة  تعلن 
مبنى  عن  عبارة  مربع  ق��دم   15748 الق�صيمة  م�صاحة  الق�صيدات  �صيح  يف   2007/2091
حممد  احمد  علي  خالد   / عليه  للمحكوم  ملكيتها  والعائدة  �صعر  لعلى  طابقني  من 
يف  وذل��ك  للمزادات  الإم���ارات  �صركة  طريق  عن   2020/3/25 بتاريخ   ، الطنيجي  ال�صال 
فعلى من  نقدا.  تدفع   %20 التاأمني  قيمة  ب��اأن  علما   ، ع�صر ظهرا  الثانية  ال�صاعة  متام 
يرغب بال�صرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة الإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae ، ومن يرغب بالإعرتا�س عليه مراجعة دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ/ �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 414/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2276 جتاري كلي ، 

واملعدل بالإ�صتئناف رقم 2019/2591 اإ�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2102489.21درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : م�صرف الإمارات الإ�صالمي م�صاهمة عامة  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  
وميثله : جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �صاملني علي غريب عبداهلل البلو�صي - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )2102489.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1302/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/405 جتاري جزئي ، القا�صي بالزام املنفذ 
�صده الأول ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )61828.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف والقا�صي بالزام 
املنفذ �صده الأول والثاين بالت�صامن ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )211943.5 درهم( �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف
طالب الإعالن : اركد �صتار لالإن�صاءات )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�صاداب �صكيل احمد خان - �صفتهما  ذ م م 2-حممد  ايه كيه لالإن�صاءات - �س  ا�س   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)61828.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 566/2020/207 تنفيذ  جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1075 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 17951 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : جكجيفان للنقليات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كلريباك لل�صحن والتخلي�س )موؤ�ص�صة فردية( - �صفته بالق�صية : 

منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )17951( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1372/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1618 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )615.255 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك ات�س ا�س بي �صي - فرع دبي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- نيها طاهر �صيد حممد طاهر - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )615255( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1444/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3772 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )370145  درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : جمال لطفي كامل ابو الوفا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد فهد �صامل �صيدان العتيبي - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 

- جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )370145( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 617/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1832 جتاري كلي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1369813.18 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : ميلينيوم للتجارة - م م ح - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة م�صعب القداح التجارية - ذ م م - فرع - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1369813.18(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 567/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2715 امر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )587856.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : امل�صتقبل للزجاج املعماري - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- 3 دي ميغا�صرتاكت�صار�س ل�صناعة الأ�صغال املعدنية - �س ذ م م - �صفته  

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )587856.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 3089/2019/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 125.954 درهم )فقط مائة وخم�س وع�صرون 
الف وت�صعمائة واربع وخم�صون درهم ل غري مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�صداد التام ، الزام املدعي عليها بقيمة ال�صريبة امل�صافة ، الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن : هنيكل بوىل بت لل�صناعات املحدودة - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- نا�صيونال جلف لالإن�صاءات - ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل 
الإقامة.  مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/1/14 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�صالح/ هنيكل بوىل بت لل�صناعات املحدودة - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 125954 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6462 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ .
املنذر اإليها : جوين روكيت�س ) فرع من مطعم الفار�س �س ذ م م    .  

درهم   )413،238.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�����ص��داد  الإخ����الل  نتيجة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الإج���راءات  الن�صر واإل �صي�صطر  ت��اري��خ  اأ�صبوع م��ن  وذل��ك خ��الل 
نوع  م��ن  دب���ي(   /T خ�����ص��و���ص��ى/   /24890  ( رق���م  ال�����ص��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)FREIGHTLINER 45MT _ مطبخ متحرك( موديل )2011( 
_ لون )اأ�صود مل�صق اإعالين ابي�س  (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6465 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : جوين روكيت�س ) فرع من مطعم الفار�س �س ذ م م    .  

درهم   )406،711.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�����ص��داد  الإخ����الل  نتيجة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الإج���راءات  الن�صر واإل �صي�صطر  ت��اري��خ  اأ�صبوع م��ن  وذل��ك خ��الل 
نوع  م��ن  دب���ي(   /R خ�����ص��و���ص��ى/   /51262  ( رق���م  ال�����ص��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)FREIGHTLINER 45MT _ مطبخ متحرك( موديل )2011( 
_ لون ) ا�صود مل�صق اعالين ابي�س  (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2020/6464 

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : جوين روكيت�س ) فرع من مطعم الفار�س �س ذ م م    .  

درهم   )393،550.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�����ص��داد  الإخ����الل  نتيجة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الإج���راءات  الن�صر واإل �صي�صطر  ت��اري��خ  اأ�صبوع م��ن  وذل��ك خ��الل 
نوع  م��ن  دب���ي(   /R خ�����ص��و���ص��ى/   /53067  ( رق���م  ال�����ص��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)FREIGHTLINER 45MT _ مطبخ متحرك( موديل )2011( 
_ لون )مل�صق اعالين ا�صود ابي�س (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6083 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م   .  

درهم   )103،658.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 98769/ خ�صو�صى/ 2/ ال�صارقة( من نوع ) رينو 380 
_  خالطه ا�صمنت( موديل )2008 ( _ لون ) ابي�س (_ واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6078 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانة اجلاهزة ذ م م   .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )99،338.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
  _ 380 ال�صارقة( من نوع ) رينو   /2 90246/ خ�صو�صى/  ال�صيارة رقم ) 
خالطه ا�صمنت( موديل )2008 ( _ لون ) ابي�س (_ واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6089 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م        .  

درهم   )280،739.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 57907/ خ�صو�صي / 1 / ال�صارقة( من نوع ) مر�صيد�س 
موديل )2002( _ لون )ا�صفر(_ واملمولة   ) ا�صمنت   م�صخة    _   3240

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6084 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ .
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م.  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )95،019.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 93986/ خ�صو�صي / ابي�س / ال�صارقة( من نوع ) �صكانيا 340 
_  خالطة ا�صمنت  ( موديل )2006( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6081 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ .
املنذر اإليها : �صوبر ماركت عامل .  

تنذر املنذره املنذر اإليها  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )61،036.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) PRIVATE / 9/ ABU DHABI /33601( من نوع 
)TOYOTA LAND CRUISER   _ ا�صتي�صن( موديل )2013  
املنذر  واملمولة ل�صاحلكم من قبل   _)WHITE/PEARLS( لون _ )

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6085 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ.
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م      .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )92،428.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 92018/ خ�صو�صي / 2/ ال�صارقة( من نوع ) رينو 380 _ 
خالطة ا�صمنت  ( موديل )2008( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6087 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ.
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م.  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )116،615.00( درهم 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 77307/ خ�صو�صي / 2/ ال�صارقة( من نوع 
) �صكانيا _  خالطة ا�صمنت  ( موديل )2005( _ لون )اأبي�س(_ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6086 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م        .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )95،019.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
  _ �صكانيا   ( نوع  من  ال�صارقة(   /  2  / 78048/ خ�صو�صي   ( رقم  ال�صيارة 
خالطه ا�صمنت( موديل )2006( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6088 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها : �صتار ل�صناعه اخلر�صانه اجلاهزه ذ م م   .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )103،658.00( درهم 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 60612/ خ�صو�صى/ 2/ ال�صارقة( من نوع 
) رينو _  خالطه ا�صمنت( موديل )2008( _ لون ) ابي�س(_ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6080 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ. 
املنذر اإليها : �صركه البطحه للتجاره والتموين ذ م م .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )37،604.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
6 / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا هاي�س  ال�صيارة رقم ) 71804/ خ�صو�صي / 
واملمولة  )ابي�س(_  لون  م��واد غذائية( موديل )2009( _  فان ثالجه    _

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6079 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ .
املنذر اإليها : �صركه كيه �صي م م ح.  

درهم   )103،658.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 56822/ خ�صو�صي / 2/ ال�صارقة( من نوع ) �صكانيا بي 
واملمولة  )ابي�س(_  ل��ون  ( موديل )2006( _  ا�صمنت   خالطة    _  340

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/6254 (

املنذره :  �صركه احليل اأوريك�س للتمويل �س م خ 
املنذر اإليها : �صركة ال�صرق الو�صط للحوم ذ م م     .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )19،148.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 74916/ خ�صو�صي / 6/ ابوظبي( من نوع ) فاريكا �صي ام �صي 
_ فان ثالجة ( موديل )2009  ( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2020/6141 

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع.
املنذر اإليه : حممد زكي  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )90،692.69( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
) جيب جراند  نوع  ابوظبي( من   /10 69573/ خ�صو�صى/   ( رقم  ال�صيارة 
�صريوكي ليمتد _  ا�صتي�صن  ( موديل )2010 ( _ لون ) ازرق (_ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1918 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع
املنذر اإليها : العمود الذهبي ملعدات البناء والور�س �س ذ م م      .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )147،294.00( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
  GTS  دبي ( من نوع ) بور�س كايني /O/ ال�صيارة رقم ) 56688/ خ�صو�صي
قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  بني (_   ( ل��ون  ( موديل )2014( _  ا�صتي�صن   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1916 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع
املنذر اإليها : اللور ل�صناعة اخلزف والأواين الزجاجية �س ذ م م        .

نتيجة  درهم   )18،410.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 15720/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) تويوتا هاي اي�س   _ 
فان ( موديل )2015( _ لون ) ابي�س (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1914 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع
املنذر اإليها : اللور ل�صناعة اخلزف والأواين الزجاجية �س ذ م م        .

نتيجة  درهم   )11،962.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
اف��ان��زا  _  ن��وع ) تويوتا  م��ن   ) دب��ي   /O/ 14621/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 
ا�صتي�صن ( موديل )2015( _ لون ) ابي�س (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1919 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع
املنذر اإليها : املدين لنقل الركاب باحلافالت �س ذ م م       .

نتيجة  درهم   )37،808.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _ اك��ورد   هوندا   ( نوع  من   ) دبي   /G/ خ�صو�صي  ال�صيارة رقم ) 56142/ 
�صالون ( موديل )2014( _ لون ) ف�صي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 283/2020/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى : دعوى للمطالبة بف�صخ العقد فيما بني املدعيان واملدعي عليها الوىل لالخالل ببنود العقد والزام 
املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يردوا للمدعيان مبلغ )4.600.000( درهم والذي ا�صتولوا عليه دون وجه حق 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-موفق بن حمي الدين بن حممد ال�صليماين- �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  فاطمة مو�صى على -  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنهم :  1-  ات�س تي كون�صبت انرتنا�صونال م.م.ح 2-هانز بيرت الفون�س تيزن 3-مانفريد جوليو�س جوتر 

�صونكى  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى للمطالبة بف�صخ العقد فيما بني املدعيان واملدعي عليها 
الوىل لالخالل ببنود العقد والزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يردوا للمدعيان مبلغ )4.600.000( درهم 
وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  ال�صتحقاق  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  ا�صتولوا عليه دون وجه حق  والذي 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2020/4/20  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 223/2020/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ وقدره )2.000.000( دولر او ما يعادله )7.340.000( درهم 
اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد مع حتميل املدعي 

عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�صركة ا�صيلور مانوفاكت�صورينغ )تايلند( كو.ليميتد- �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
عبدالواجدكافاجنارى   كافاجنارى  احمد  2-نويد  م.د.م.���س  تريدينغ  لينك  واي  باك    -1   : اإعالنهما  املطلوب 

�صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ وقدره )2.000.000(  مو�صوع الإعالن :  قد 
دولر او ما يعادله )7.340.000( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد مع حتميل املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  
املوافق  2020/4/22  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 93/2020/18 عقاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : احلكم بف�صخ الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوع التفاقية خاليا من 
ال�صواغل والغاء ا�صارة القيد العقاري وخماطبة دائرة الرا�صي والمالك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 

)379.000( درهم تعوي�صا عن ال�صرر والزامه الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-نور بنك - م�صاهمة عامة - بنك نور ال�صالمي �س.م.ع - �صابقا - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  لوؤي �صاكب النجار-  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بف�صخ الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�صليم العقار 
مو�صوع التفاقية خاليا من ال�صواغل والغاء ا�صارة القيد العقاري وخماطبة دائرة الرا�صي والمالك والزامه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )379.000( درهم تعوي�صا عن ال�صرر والزامه الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2020/4/13  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 3707/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما باداء مبلغا وقدره )136.050.54( درهم اماراتيا فقط ل غري 
والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليهما 

بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  اي تي كان م.م.ح- �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- جالمبوك�س ميدل اي�صت �س.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  يف   2020/1/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/اي تي كان م.م.ح بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�صركة املدعية مبلغا وقدره )136.505.54( 
اليه فائدة قانونية ب�صيطة وقدرها 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل  درهم م�صافا 
يف 2019/9/19 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب حماماة   
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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بادرت هيئة الثقافة والفنون يف دبي دبي للثقافة 
بالتعاون مع دبي 360 ، 

اأك������رب ج���ول���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ع����رب ���ص��ب��ك��ة الإن����رتن����ت 
ا�صتعرا�س  اإىل  ال���ع���امل،  يف  امل����دن  ل���ص��ت��ك�����ص��اف 
والثقافية  ال���رتاث���ي���ة  امل����واق����ع  ب��ع�����س  حم��ف��ظ��ة 
 360 دب��ي  موقع  خ��الل  م��ن  لها  التابعة  الغنية 

الإلكرتوين.
وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإط���ار جهود دب��ي للثقافة 
اجلمهور  اأم�����ام  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���اح���ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
مل�صاهدة املتاحف وحي الفهيدي التاريخي يف ظل 

قرارها باإغالق جميع هذه املواقع موؤقتاً،
 وذل������ك مت���ا����ص���ي���اً م����ع الإج����������رءات الح����رتازي����ة 
على  الإم�����ارة ح��ر���ص��اً  ال��ت��ي تتخذها  وال��وق��ائ��ي��ة 
على  ال�صوء  الهيئة  وت�صلط  ال��ع��ام��ة..  ال�صالمة 
بع�س املواقع الرتاثية املتنوعة للمدينة عرب هذه 

اجلولة املبتكرة لتكون مبثابة قناة تفاعلية تتيح 
ل��ل��زوار م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل الإط���الع على 

هذه املواقع.
وع��رب ه��ذه ال�����ص��راك��ة، �صيوفر م��وق��ع دب��ي 360 
اإم��ك��ان��ي��ة روؤي�����ة م�صاهد  مل�����ص��ت��خ��دم��ي الإن���رتن���ت 
بانورامية من الأعلى للكنوز الرتاثية والتاريخية 
كبرية  جمموعة  خ��الل  من  املدينة،  يف  ال�صاحرة 
الفيديو  وم���ق���اط���ع  ال���ب���ان���ورام���ي���ة  ال�������ص���ور  م���ن 

التفاعلية امللتقطة بتقنية الت�صوير املتباطئ..
املواقع،  املوقع ج��ولت فريدة داخ��ل تلك   ويقدم 
وال�صور  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  م�����ص��ت��ف��ي��داً 

البانورامية مكتملة الزوايا، 
وبالعتماد  والفيديو،  املتتابعة  ال�صور  وك��ذل��ك 
على هذه التقنيات املتطورة ميكن للم�صاهد روؤية 

املواقع من زوايا مل ي�صاهدها من قبل.

الأماكن  العديد من  داخل  ال�صفر  للزوار  وميكن 
وفرتها  وال��ت��ي  الإم���ارة  يف  والتاريخية  الرتاثية 
الإلكرتوين   360 دبي  موقع  على  للثقافة  دبي 
الواقع،  يحاكي  ب�صكل  تفا�صيلها  على  والتعرف 
اإلهام  على  ي��رك��ز  ال���ذي  الحت���اد  متحف  وت�صمل 
ال���زوار م��ن خ��الل ق�صة تاأ�صي�س دول��ة الإم���ارات 

العربية املتحدة،
 وي��ح��ت��ف��ي ب��ت��ف��اين وال���ت���زام م��وؤ���ص�����ص��ي��ه��ا وال����روح 

الوطنية التي حملوها. 
زائريه  يعرف  ال��ذي  التاريخي  الفهيدي  حي  .و 
ع��ل��ى من��ط احل��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة ال��رتاث��ي��ة الذي 
كان �صائداً يف دبي مبا حتمله من خمزون قيمي 
ثري ُي�صت�صف من ت�صميم مباين احلي وتوزيعها 
فيه..اإ�صافة اإىل متحف امل�صكوكات .. كما يحظى 
نايف  متحف  م�صاهدة  بفر�صة  اأي�����ص��اً  اجلمهور 

الذي يعّرف الزوار على تاريخ ال�صرطة واخلدمات 
الأمنية يف اإمارة دبي..ف�صاًل عن متحف ال�صاعر 
ملعاي�صة  للزائر فر�صة فريدة  يتيح  الذي  العقيل 
اأج������واء اأح����د اأج���م���ل ال��ب��ي��وت ال��رتاث��ي��ة يف دبي، 
املعمارية  وال��ت�����ص��ام��ي��م  ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر  وال���ص��ت��م��ت��اع 
الرتاثية اجلميلة التي احتواها البيت..و وميكن 
للزوار اأي�صاً ا�صتك�صاف الأثاث والأدوات والأواين 
التقليدي  الإم��ارات��ي  باملجل�س  اخلا�صة  الرتاثية 

من خالل جمل�س غرفة اأم ال�صيف .
كما ميكن عرب دبي 360 زي��ارة متحف دبي ، اأو 

ح�صن الفهيدي،
 لالطالع على تاريخ دبي واكت�صاف اأن ما تت�صف 
به الآن من تطور وحداثة ومتيز ما هو اإل امتداد 
مل�صرية ح�صارية ذات فرادة وخ�صو�صية، وانفتاح 

على احل�صارات وال�صعوب.

اإتاحة ا�ضتك�ضاف املتاحف وحي الفهيدي التاريخي عرب موقع دبي 360

يف  املليون  �صاعر  لربنامج  �صاعرا”،   12 ال���  مرحلة  الثالثة  املرحلة  م��ن  الأوىل  الأم�صية  انطلقت 
مو�صمه التا�صع، الذي تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، يف اإطار 

ا�صرتاتيجيتها الثقافية الهادفة ل�صون الرتاث وتعزيز الهتمام بالأدب وال�صعر العربي.
والفخر  الإم���ارات  حب  يف  ال�صعر  باأبيات  ا�صتهالل  مع  والإم���ارات  بينونة  قناتي  على  الأم�صية  وبثُّت 
بالنتماء اإليها، والولء لرايتها التي ترف �صاخمًة على هام الكواكب، تالها، حتية التقدير التي اعتاد 
الإعالميان اأ�صمهان النقبي وح�صني العامري توجيهها مع بداية كل حلقة، اإىل اأع�صاء جلنة التحكيم 
غ�صان  والدكتور  اأبوظبي،  يف  ال�صعر  اأكادميية  مدير  العميمي  �صلطان  والروائي  الباحث  من  املوؤلفة 

احل�صن، وال�صاعر حمد ال�صعيد، وع�صوي اللجنة ال�صت�صارية للربنامج تركي املريخي وبدر �صفوق.
وعر�س مطلع احللقة تقرير ملقتطفات من الأم�صية الثانية ع�صرة واخلتامية من مرحلة ال� 24 �صاعرا، 
�صمن املو�صم التا�صع للربنامج الأول والأ�صخم لل�صعر النبطي �صاعر املليون”، والتي تاأهل فيها بقرار 
جلنة التحكيم ال�صاعران حممد احلمادي العتيبي بنتيجة 49-50، وعبد العزيز العبالن الديحاين 
بنتيجة 47-50، تاله الإعالن عن نتائج ت�صويت امل�صاهدين من خالل موقع وتطبيق �صاعر املليون 
الذي ا�صتمر طوال اأ�صبوع كامل، واأ�صفر عن تاأهل املت�صابق الأخري �صمن ال�صعراء ال12، �صالح حممد 
العنزي بنتيجة %71، اأما بقية ال�صعراء غري املتاأهلني فجاءت نتائجهم كالتايل: غازي العون ال�صردي 

بنتيجة %57، عامر بن فواز العجمي بنتيجة %52، وحممد را�صد العويلي بنتيجة 38%.

التا�صع،  مو�صمها  يف  للم�صابقة  النهائية  الت�صفيات  عتبة  تعترب  التي  الأم�صية  فعاليات  انطالق  ومع 
كان اإعالن معايري املرحلة النهائية التي يتناف�س فيها 12 �صاعرا متاأهاًل من املراحل ال�صابقة، والتي 
متتد على اأم�صيتني يتناف�س يف كل منها 6 �صعراء، يحق للجنة خالل الأم�صية الواحدة تاأهيل �صاعر اأو 
اثنني، بينما يتاأهل الثالث اأو الثاين والثالث مبجموع عالمات اللجنة وت�صويت امل�صاهدين، وتنق�صم 
م�صاركات ال�صعراء اإىل جزئني، يقدمون يف اجلزء الأول ق�صيدة حرة بينما ي�صاركون يف اجلزء الثاين 
نظامه  يعرف  الف�صحى  امل��وال /يف  اأو  الزهريي  اأو  املربوع  اأو  ال�صقر  فن  م�صهورة من  اأبيات  مبجاراة 

باجلنا�س التام يف القوايف ،
 عرب كتابة بيتني يتكون كل منهما من 4 اأ�صطر بنظام تقفية حتدده جلنة التحكيم.

واأو�صح �صلطان العميمي معايري التناف�س يف هذه املرحلة م�صرياً اإىل اأّن فن ال�صقر يعتمد على املخزون 
اللغوي عند ال�صعراء وقدرتهم على توظيف املفردات مبهارة وذكاء.

من  الديحاين  العبالن  العزيز  وعبد  العازمي  جدعان  بن  اأحمد  ال�صعراء  م�صاركات  انطالق  وقبيل 
الكويت، راكان بن وليد الرا�صد، عبد املجيد �صعود الغيداين ومطرب بن دحيم العتيبي من ال�صعودية، 

ومبارك بالعود العامري من الإمارات،
جلنة  توجهت  كورونا،  وباء  مواجهة  يف  الإن�صانية  تعي�صها  التي  ال�صتثنائية  الظروف  مع  وان�صجاماً   
حتكيم برنامج �صاعر املليون، بل�صان الأ�صتاذ العميمي بالدعاء لتوحد القلوب والإن�صانية وتكاتف الأمم 

لطماأنة  اجلهد  اأق�صى  بذلها  الر�صيدة  الإماراتية  للقيادة  �صاكرًة  املر�س،  هذا  ملكافحة  مكان  كل  من 
اكت�صاف  على  العاملني  العلماء  الوباء، من  هذا  الإن�صانية من  على حماية  للقائمني  النا�س، وممتنًة 

لقاح لهذا الوباء،
 اإىل الأطباء واملمر�صني والعاملني يف قطاع ال�صحة وقوات الأمن.

بني  لل�صعراء  املتميزة  وامل�صاركات  احللقة  ملجريات  ا�صتعرا�صي  �صريع  تقرير  وبعد  لالأم�صية،  وختاماً 
احلما�صة الإماراتية والنخوة الكويتية والتفرد ال�صعودي مبو�صوعات �صعرية، جاء قرار جلنة التحكيم 
لكل   50 من   47 بنتيجة  العامري  بالعود  ومبارك  الغيالين  �صعود  املجيد  عبد  ال�صاعرين  بتاأهيل 
منهما، بينما جاءت نتائج ال�صعراء الأربعة الذي �صينتظرون ت�صويت امل�صاهدين واملتابعني من خالل 
العزيز  لكل من عبد   50-45 التايل:  النحو  كامل، على  اأ�صبوع  ط��وال  املليون  �صاعر  موقع وتطبيق 
العبالن الديحاين ومطرب بن دحيم العتيبي، و42-50 لكل من اأحمد بن جدعان العازمي وراكان 

بن وليد الرا�صد.
الأم�صية  التا�صع، وهي  املليون يف مو�صمه  �صاعر  الثالثة ع�صرة من  الأم�صية  �صعراء  الإع��الن عن  ومت 
24 مار�س، وهم: اأحمد  الثانية �صمن املرحلة النهائية من الربنامج، وموعدها يوم الثالثاء القادم 
بن عايد البلوي وخالد الق�صريي اجلهني وحممد احلمادي العتيبي وحممد البندر املطريي و�صالح 

حممد العنزي من ال�صعودية، ومزيد بن جدعان الو�صمي من الكويت.

انطالق املرحلة الثالثة لربنامج �ضاعر املليون يف مو�ضمه التا�ضع

ا�صتعر�صت جلنة التحكيم ال�صبابية جلائزة من�صور 
ب��ن حم��م��د ل��الأف��الم ال��ق�����ص��رية، الأف����الم امل�صاركة 

بهدف الت�صويت لها من وجه النظر ال�صبابية.
يف  ت�صم  التي  الرابعة  ال���دورة  حتكيم  جلنة  وكانت 
الرائدة يف جمال  ال�صخ�صيات  ع�صويتها نخبة من 
.. هاين  املحتوى، وهم  ال�صينمائي و�صناعة  الإنتاج 
ال�صيباين، املخرج ال�صينمائي واملدير الفني ملهرجان 
العني ال�صينمائي؛ وم�صعود اأمر اهلل اآل علي، خمرج 

�صينمائية  خم��رج��ة  ال��ف��ه��د،  ون��ه��ل��ة  و���ص��ي��ن��م��ائ��ي؛ 
ومنتجة، قد اجتمعت يف وقت �صابق لتقييم الأفالم 

تقنيا وفنيا.
وياأتي ت�صكيل جلنة �صبابية للتحكيم كخطوة جديدة 
امل�صاركات  تقييم  اإىل  ت��ه��دف  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  يف 
هذه  راأي  باأهمية  اإمي��ان��ا  �صبابية  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
ال�صريحة املجتمعية الهامة بو�صفها اجلهة املتلقية 
للمخرجات الإعالمية ب�صكل اأ�صا�صي واأهمية دورها 

بها  تهتم  التي  الإن�صان  حقوق  بق�صايا  التوعية  يف 
حماور اجلائزة.

يف  ت�صم  التي  ال�صبابية  التحكيم  جلنة  واجتمعت 
ع�صويتها اأحمد حممد اخلزرجي، وامل�صورة ال�صابة 
ون��ورة خ�صيف طالب، يف  الرميثي،  ميثاء عبد اهلل 
كافة  مراجعة  مت  حيث  املجتمع  تنمية  هيئة  مقر 
والأثر  الطرح  منط  حيث  من  وتقييمها  امل�صاركات 

املتوقع للفكرة على جيل ال�صباب.

وحت��ظ��ى ال�����دورة احل��ال��ي��ة م��ن ج��ائ��زة م��ن�����ص��ور بن 
املواهب  اأكرب من  باإقبال  الق�صرية  حممد لالأفالم 
امل�صاركات  ج���ودة  حيث  م��ن  لف��ت  وبتطور  ال�صابة، 
واأفكار  املحتوى  جلهة  اأو  الفنية  الناحية  من  �صواء 
ال��ط��رح.وت��ت��م��ح��ور الأف����الم امل��ر���ص��ح��ة ل����دورة العام 
الرئي�صية للجائزة  الثالثة  املوا�صيع  حول   2020
ثقافات  و   ، ال�����ص��الم  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ال�صباب  وه���ي؛ 

متعددة قلب واحد ، و نعم للج�صور ل للجدران .

لقطاع  التنفيذية  املديرة  ال�صام�صي،  ميثاء  وقالت 
حقوق الإن�صان يف هيئة تنمية املجتمع بدبي.. تعد 
هذه املرة الأوىل التي يتم فيها ت�صكيل جلنة حتكيم 
اخلطوة  ه���ذه  وت���اأت���ي  امل�����ص��ارك��ات،  لتقييم  �صبابية 
الأفالم  ت�صهدها  التي  الطرح  حداثة  من  انطالقاً 
واأهمية قراءة  والإب��داع  الفكرة  وتطورها من حيث 
الذين ميثلون  ال�صباب  الأف��ك��ار من قبل جيل  ه��ذه 
التوعية  بن�صر  املعني  اجلمهور  من  كبرية  �صريحة 

بحقوق الإن�صان .
�صهدته  ال��ذي  الكبري  التطور  ي�صعدنا  واأ���ص��اف��ت.. 
م�����ص��ارك��ات ه��ذه ال����دورة وال���ذي ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة �صعي 
ال�صباب  ج��ه��ود  ا�صتثمار  اإىل  املجتمع  تنمية  هيئة 
الأو�صاط  كافة  يف  الن�صان  بحقوق  التوعية  بث  يف 
توظف  التي  الهادفة  املن�صات  وا�صتثمار  املجتمعية، 
البتكار كاأداة تعبريية خالقة يف ن�صر ثقافة حقوق 

الن�صان على اأو�صع نطاق .

اللجنة ال�ضبابية للتحكيم ت�ضتعر�ش االأفالم امل�ضاركة يف جائزة من�ضور 
بن حممد لالأفالم الق�ضرية

اأعلنت موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون عن فتح باب امل�صاركة 
يف الدورة الثالثة من من�صة ال�صارقة لالأفالم التي 

نوفمربالقادم. و21  تقام يف الفرتة بني 14 
ودع���ت امل��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ن��اع الأف����الم ل��ت��ق��دمي اأفالمهم 
الطويلة  وال���ت���ج���ري���ب���ي���ة،  وال���وث���ائ���ق���ي���ة  ال����روائ����ي����ة 
املقبل وذلك  اأبريل   26 اأق�صاه  والق�صرية يف موعد 

عرب موقع املوؤ�ص�صة.
هي:  رئي�صة  مكونات  ث��الث��ة  على  املن�صة  ت�صتمل  و 
العام  وال��ربن��ام��ج  املقّيمة  الأف����الم  وب��رن��ام��ج  ج��وائ��ز 
العرو�س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��م��ل  وور�����س  للجل�صات 
الأف�����الم  اإن���ت���اج  ال���ف���ائ���زة مب��ن��ح��ة  ل���الأف���الم  الأوىل 

الق�صرية.
امل�صهد  دعم  اإىل  املن�صة  خالل  من  املوؤ�ص�صة  وتهدف 
الفني والإبداعي املزدهر يف دولة الإم��ارات ومنطقة 
خالل  م��ن  وذل��ك  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
ت��وف��ري م�����ص��اح��ة اإب���داع���ي���ة خ��ا���ص��ة ب�����ص��ّن��اع الأف����الم 
والطالب،  والنقاد،  واملنتجني،  والنا�صئني  البارزين 

على حد �صواء.
و �صمت املن�صة يف دورتها ال�صابقة اأكر من 50 فيلماً 
الت�صاركي  للملتقى  اإ�صافة  ودولياً،  واإقليمياً  حملياً 
مع  وبالتزامن  الأف���الم  لأف�صل  املحّكمة  واجل��وائ��ز 
عرو�س الأفالم قدمت املن�صة برناجماً من احلوارات 

وجل�صات نقا�صية حول ال�صينما واإنتاجات الفنانني يف 
واملفاهيمية  الإبداعية  واجلوانب  املتحركة  ال�صورة 
ال�صا�صتني  يف  امل�صتجدات  واآخ��ر  ال�صينما  �صناعة  يف 
متحورت  عمل  ور���س  جانب  اإىل  والكبرية  ال�صغرية 
بال�صينما كالرجتال  حول موا�صيع خمتلفة ترتبط 

والنقد ال�صينمائي.
و يتميز برنامج هذه الدورة باإطالق امللتقى الت�صاركي 
النا�صئني  ال�صينما  �صناع  اأم��ام  الفر�صة  يتيح  ال��ذي 
للتوا�صل مع املحرتفني وعر�س م�صاريعهم اجلديدة 
ولقاء  ن��ظ��ره��م  ووج���ه���ات  اآرائ����ه����م  اإىل  وال���ص��ت��م��اع 

م�صاهمني حمتملني يف اإنتاجاتهم امل�صتقبلية.

فتح باب التقدمي ملن�ضة ال�ضارقة 
لالأفالم 2020
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فريال يو�ضف: اأحب التنوع فيما 
اأقدم من �ضخ�ضيات

 

املا�صية؟ الفرتة  غيابك  �صبب  • ما 
ن�صاطي  مل��زاول��ة  ع��دت  اأف�صل،  بحال  اأ�صبحت  الآن  �صحي،  بعار�س  اأم��ر  كنت   -
الفني، بعدما اأدركت قدرتي على العودة جمددا، خالل فرتة الغياب عر�س علي 

فيلمني لكنني اعتذرت.
الغياب؟ ب�صبب  فنيا  تاأثرت  • هل 

- اأكيد، عدم تواجدي يف اأعمال فنية مب�صر كان له تاأثريه.
العودة؟ بعد  جديدك  • ما 

- عدت بفيلم )حممد ح�صني( مع حممد �صعد، قبل هذا الغياب 
الدراما  اإىل  اأع�����ادين  ال����ذي  )����ص���ورب(،  م�صل�صل  يف  ���ص��ارك��ت 

التون�صية بعد غياب 13 عاما.
الفيلم؟ يف  �صعد  حممد  مع  تعاونك  كان  • كيف 

بالتعاون معه، ممثل متعاون ج��دا، ي�صفي حالة  �صعيدة   -
من البهجة يف الكوالي�س، �صعيدة بال�صخ�صية املختلفة التي 

قدمتها.
)ماكو(؟ فيلم  فى  امل�صاركة  اخرتت  • ملاذا 

اأن  مبجرد  امل�����ص��ري،  ال�صوق  يف  جديد  الفيلم  مو�صوع   -
عر�صت علي ال�صركة املنتجة امل�صاركة فيه، حتم�صت له.

له؟ حتم�صك  �صبب  • ما 
- الفكرة جديدة ويتم تنفيذها بطريقة وتكنيك خمتلفني، 
م�صاهد  لتنفيذ  اأم��ريك��ا،  م��ن  عمل  بفريق  ال�صتعانة  مت 

الغرافيك ليخرج بال�صكل الذي ينال اإعجاب اجلمهور.
�صخ�صيتك؟ • ما 

)مايا(  �صخ�صية  اأج�صد  الفيلم،  م�صمون  ح��رق  ب��دون   -
تعمل مديرة �صركة تهتم باإنتاج الأفالم الوثائقية املهمة 

وت�صارك بها يف املهرجانات.
الت�صوير؟ اأجواء  كانت  • كيف 

م��ف��اج��اآت كثرية  ال��ت��ي حتمل  الأح����داث  م��ل��يء  الفيلم   -
للجمهور، به مغامرة �صعبة جمعت كل فريق العمل يف 
واحد  ولكل  الأح����داث  م��واق��ف مفرحة وحم��زن��ة �صمن 
فيهم ق�صة ومواقف، نبذل جمهودا كبريا ونتدرب على 
البطولة  يف  ي�صارك  م�صاهده،  بع�س  لت�صوير  الغط�س 

ب�صمة، حممد مهران، ناهد ال�صباعي، واآخرون.
العر�س؟ موعد  حتدد  • هل 

�صي�صتغرق  ال����ذي  ال��ت�����ص��وي��ر  م��رح��ل��ة  يف  م��ازل��ن��ا   -
التي  الغرافيك  مرحلة  هناك  ذل��ك  بعد  �صهرين، 
اأتوقع اأن ت�صتغرق وقتا لتخرج بال�صكل اجليد، ويف 
النهاية موعد عر�س الفيلم حتدده �صركة الإنتاج.

م���ا ال�����ذي ي��ب��ع��دك ع���ن ال����وق����وف اأم����ام 
الكامريات؟

الأفالم  من  ع��دد  يف  م�صاركتي  بعد 
لالأعمال  اأ���ص��ع��ى  اأ���ص��ب��ح��ت  امل��ه��م��ة، 
لذلك  املنا�صب،  وال�صيناريو  القوية 
اأتذكر  ك���ث���رية،  اأع���م���ال  اع���ت���ذرت ع���ن 
اع��ت��ذاري ع��ن فيلم كنت ���ص��اأوؤدي فيه 
اأرف�صها  مل  �صرقية،  راق�صة  �صخ�صية 
لأنها جريئة، لكن لأن اجلمهور اأ�صبح 
ل يحب هذه النوعية من ال�صخ�صيات 

ول يقبل عليها حاليا.
الطالق(؟ من  )اأحلى  فيلم  يف  م�صاركتك  عن  • ماذا 

- �صعيدة به لأنه يحمل ر�صالة وم�صمونا جذبني للم�صاركة فيه وم�صاركتي لعدد 
من املمثلني، الفيلم من تاأليف اأمين �صليم واإخراج مرق�س عادل.

)�صورب(؟ التون�صي  امل�صل�صل  يف  م�صاركتك  اأفادتك  • هل 
- نعم، اأحداثه م�صوقة، كان مبثابة فر�صة ليتعرف اجليل اجلديد من ال�صباب 

علي من خالل دراما بلدي، ا�صتمتعت به جدا.
جو(؟ )اأر�س  م�صل�صل  يف  عبدالرازق  غادة  مع  تعاونك  كان  • كيف 

اأعرف عنه �صيئا، ال�صخ�صية  اأكن  - امل�صل�صل ك�صف يل عامل امل�صيفات الذي مل 
رائعة مع غادة عبدالرازق،  اأكر من  العمل  كانت جديدة علي متاماً، كوالي�س 

و�صخ�صية  امل�صل�صل  على  الفعل  ردود  اأ�صعدتني  معها،  بالتعاون  �صعدت  التي 
)منار( امل�صيفة التي ج�صدتها.

تتمنينها؟ التي  ال�صخ�صيات  • ما 
- اأحب مفاجاأة اجلمهور من وقت لآخر بال�صخ�صيات التي اأقدمها، 

خ�صو�صا اجلريئة يف م�صمونها، اأي�صا ال�صخ�صيات املركبة املختلفة 
عما قدمت من قبل، لت�صيف اإىل م�صريتي الفنية.

بعينهم؟ اأ�صخا�س  مع  التعاون  عدم  تتعمدين  • هل 
مع  التمثيل  كذلك  �صخ�صيات،  من  اأق��دم  فيما  التنوع  اأح��ب   -
�صخ�صيات خمتلفة )خمرجني وموؤلفني وممثلني(، لأن لكل 

منهم وج��ه��ة نظر وروؤي����ة ج��دي��دة، ل��ذا اأمت��ن��ى ال��ت��ع��اون مع 
اجلميع الفرتة املقبلة.

اأحمد؟ بن  وعائ�صة  �صربي  هند  مع  خالفك  �صبب  • ما 
- اأمور �صخ�صية مع هند ل اأريد احلديث عنها، اأما عائ�صة 
فلقد وقفت بجانبها عندما جاءت اإىل م�صر و�صاندتها، 
لكنني �صدمت بعدما تعر�صت ملوقف منها يحمل جانبا 

من قلة الحرتام وما فعلته يعيبها.
معهما؟ للم�صاحلة  ا�صتعداد  على  اأنت  • هل 

الحرتام  كل  اأك��ن  مت�صاحمة،  �صخ�صية  اأن��ا  بالتاأكيد،   -
نقا�س  ح��دث  اإذا  مفتوح،  ال�صلح  ب��اب  للجميع،  والتقدير 

بيني وبينهما بالتاأكيد �صيحل اخلالف، وي�صع كل �صيء يف 
مو�صعه ال�صحيح.

لك؟ اأرت(  )كازا  مهرجان  تكرمي  ميثل  • ماذا 
لأنني  ال�صقيق،  البلد  امل��غ��رب  م��ن  اإن��ه  خ�صو�صا  ج��دا،  مهم   -

تون�صية مغربية،
 �صعدت بهذا التكرمي، الذي يعترب اعرتافا باملحبة والنجاح وتقديرا 

للمجهود الذي يبذله املمثل وما يقدمه للجمهور، �صعدت بتواجدي يف 
املغرب مع اجلمهور املغربي الذي اأحبه جداً، اأ�صعدتني جداً تعليقاته على 

و�صائل التوا�صل الجتماعى مرحبا بي.
لك؟ املا�صي  العام  ميثل  • ماذا 

- كتبت عنه يف و�صائل التوا�صل الجتماعي )كل �صخ�س له دراما يف حياته، 
ال�صلبيات ولذلك  اأف�صل من احلديث على  ولكن احلديث عن الإيجابيات 

الفرحة اأهم �صيء بدعم الأ�صدقاء والأ�صرة واجلمهور(.
2020؟ العام  عن  • ماذا 

ب�صكل  اأف��ك��ر  اإل��ي��ه،  النظر  اأح���اول  ول  خلفي  املا�صي  اأت���رك  متفائلة،   -
النجاح  اأمت��ن��ى  وال�صخ�صي،  املهني  ال�صعيد  على  ال��ق��ادم  يف  اإي��ج��اب��ي 

املقبلة  الفرتة  التواجد  جلمهوري،  اأف�صل  اأعمال  تقدمي  للجميع، 
ب�صكل قوي بعد فرتة الغياب.

غادة رجب 
ت�ضجل 

)كالم كبار(
اأغنية جديدة حتمل ا�صم  انتهت املطربة غادة رجب من ت�صجيل 
واأحلان  ح�صن،  عبداهلل  ال�صاعر  زوجها  كلمات  كبار" من  "كالم 

وتوزيع �صريف حمدان، وهند�صة �صوتية حممد جودة.
حتمل  جديدة  وطنية  اأغنية  يف  زوجها  مع  اأي�صاً  غ��ادة  وتتعاون 
ا�صم" ا�صتعدوا" من اأحلان �صريف حمدان، وتوزيع املو�صيقي اأحمد 
عادل، ومن املقرر اأن يتم طرحها يف الأيام املقبلة على "يوتيوب".
زفافها  وحفل  قرانها  بعقد  املا�صي  يناير  احتفلت  غ��ادة  وك��ان��ت 
اأ�صرتها وعدد  على ال�صاعر الغنائي عبداهلل ح�صن، و�صط ح�صور 
كبري من اأقاربها، وعدد من اأ�صدقائها املقربني من داخل الو�صط 
اأمني، ورجاء اجل��داوي، ودلل عبدالعزيز،  الفني، منهم مريفت 

وبو�صي �صلبي، ونادية م�صطفي.

رندا البحريي تن�ضم 
لـ )خان تيوال( يف 

دور خمتلف
ت���������ص����ارك ال���ف���ن���ان���ة رن�����دا 
فيلم  اأح���داث  يف  البحريي 
الفنان  م���ع  تيول"  "خان 
ال�����ص��اف��ع��ي ووف������اء عامر  ن�����ص��ال 

وحممود البزاوي واآخرين.
 وانتهت البحريي من ت�صوير عدد من 
الذي تقدم فيه دوراً  بالفيلم  م�صاهدها 

خمتلفاً عن اأدوارها ال�صابقة، 
كما ن�صرت عدداً من ال�صور لكوالي�س 
العمل.وتنتظر البحريي طرح فيلم 
"اأ�صوار عالية" املقرر عر�صه قريباً 

بدور ال�صينما، 
لديها  فتاة  خالله  من  وجت�صد 
طموحات واأحالم كبرية حتاول 
الو�صول اإليها وهو الدور الذي 

خطوة  وتعتربه  خمتلف  ب�صكل  يقدمها 
يف  اأك��دت  كما  الفني  م�صوارها  يف  مهمة 

ت�صريحات �صحافية.
رانيا يو�صف،  الفيلم  وي�صارك يف بطولة 

واأحمد العو�صي، 
وانت�صار، وندى بهجت، وحممد عطية، 

وه���و م��ن ت��األ��ي��ف اأم���ل عفيفي، واإخ����راج 
اإطار  يف  اأحداثه  وت��دور  العي�صوي  ه�صام 
ع��امل امل��خ��درات.وان��ت��ه��ت ال��ب��ح��ريي من 
"باركود  فيلم  من  م�صاهد  عدة  ت�صوير 
اإطار  يف  اأح���داث���ه  ت���دور  ال���ذي   "615
اأك�صن ت�صويقي، اإذ يت�صمن الفيلم بع�س 
الأح��داث الغام�صة داخل الفيال، وفيها 
���ص��راع ب��ني الأب��ط��ال ب��الإ���ص��اف��ة لبع�س 

م�صاهد الأك�صن واملطاردات.

غابت الفنانة التون�صية فريال يو�صف عن ال�صاحة الفنية الفرتة املا�صية، رغم 
زالت  ما  اأنها  لتوؤكد  عادت  لكنها  العربي،  ال�صعيد  على  كبريا  جناحا  حتقيقها 

قادرة على املناف�صة، خ�صو�صا اأن اجلمهور اأحب ال�صخ�صيات التي قدمتها �صواء 
يف ال�صينما اأو الدراما. ت�صارك حاليا يف فيلم )ماكو( وتعتربه جتربة جديدة 
على ال�صينما امل�صرية، ومن قبله �صاركت الفنان حممد �صعد يف فيلم )حممد 

ح�صني(.
عن تكرميها يف مهرجان )كازا اأرت( باملغرب وكوالي�ص اأعمالها، كان مع املمثلة 

التون�صية فريال يو�صف، هذا احلوار:
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هل نتخلى عن القهوة املحبوبة ووا�ضعة االنت�ضار؟
تعترب القهوة من امل�صروبات املحبوبة ووا�صعة النت�صار ب�صبب احتوائها على 
املنبه الطبيعي- الكافيني، حيث حتتوي 100 ميللرت من م�صروب القهوة 

على 50-100 ميلغرام من الكافيني.

كيف توؤثر القهوة يف ج�صم الإن�صان؟
الكافيني  بالطبع  بوت�صاروفا،  تاتيانا  الرو�صية  التغذية  خ��ب��رية  وت��ق��ول 
موجود يف مواد غذائية اأخرى، فمثال يحتوي كوب ال�صاي على 70 ميلغرام 
منه، وحتتوي 100 غرام من  ال�صوكولتة املرة على 198 ميلغرام  من 
اليوم،  يف  تناولها  ميكن  التي  القهوة  كمية  "حتديد  وت�صيف،  الكافيني. 
ال�صخ�س  التي يتناولها  الغذائية  املواد  املوجودة يف  الكافيني  يتعلق بكمية 

يف اليوم".
اإىل  اليوم  تناولها يف  التي ميكن  الطبيعية  الكافيني  كمية  ت�صل  وعموما 
300 ميلغرام، حيث اأن هذه الكمية حتفز ن�صاط الدماغ وحت�صن النتباه 
والرتكيز وتزيل ال�صعور بالنعا�س. فاإذا كانت املواد الغذائية املحتوية على 
الكافيني التي يتناولها ال�صخ�س تقت�صر على القهوة، فعليه احت�صاب عدد 
تناول  لأن  يتناوله.  ال��ذي  امل�صروب  حجم  ولي�س  املطحونة  القهوة  حبات 
كمية اأكرب من الكافيني يف اليوم لن ينجم عنه احل�صول على تاأثري ايجابي 
اأكرب، بل على العك�س ينجم عنه اإفراط الإثارة، واخلفقان اأو حتى ت�صنجات 

ع�صلية.

كيف يعمل الكافيني؟
ل يجلب الكافيني احليوية بنف�صه مبا�صرة، ولكنه يوؤثر كثريا يف جزيئات
يوؤدي  حيث  اخلاليا،  يف  املوجودة  الفو�صفات(  ثالثي  )اأدينو�صني   ATP
اجل�صم.  م��وارد  ت�صتهلك  الطريقة  وبهذه  الطاقة.   حت��رر  اإىل  انحاللها 
وهذا يعني اإذا كان ال�صخ�س يتناول الكثري من القهوة فاإن تاأثريها املحفز 
�صي�صعف مع مرور الوقت. وعلى خلفية ا�صتنزاف اخلاليا الع�صبية يظهر 
اأي  اإىل الرغبة بتناول املزيد من القهوة.  ال�صعور بالتعب دائما، ما يوؤدي 
عن  التخلي  ال�صخ�س  يحاول  "عندما  اخلبرية  وت�صيف  الإدم���ان.  حالة 
والكتئاب،  والنعا�س  ال�صداع  من  البداية  يف  يعاين  �صوف  القهوة  تناول 

ولكن هذه الأعرا�س تزول بعد 5-7 اأيام اإذا كانت له اإرادة قوية".
ما هي اأ�صرار القهوة- ال�صرر الأول هو تناول القهوة على الريق، اإذا كان 
اأو  املعدة،  التهابات يف  اله�صمي-  ال�صخ�س يعاين من م�صكالت يف اجلهاز 
الريق  على  القهوة  تناول  ي�صبب  حيث  امل���رارة،  وظائف  واختالل  الأم��ع��اء 
ت��ف��اق��م ه���ذه الل��ت��ه��اب��ات. وال�����ص��رر ال��ث��اين، ت��ن��اول ال��ق��ه��وة م��ع الكحول، 
اإيجابي حمفز، فيمكن  تاأثري  للقهوة  دام  باأنه ما  يفيد  �صائع  فهناك وهم 
اأن البع�س يعجبهم تناول القهوة مع  اأكرب من الكحول. كما  تناول كمية 
الكونياك، وهذا يف الواقع �صار للج�صم. لأن الكحول والكافيني يوؤثران يف 
القلب والأوعية الدموية على انفراد، ومع بع�س ي�صببان اخلفقان وارتفاع 

حاد مب�صتوى �صغط الدم.
لأن هذا  للج�صم.  ���ص��ارة  اأم  القهوة مفيدة  ه��ل  اجل��زم  ه��ذا ل ميكن  وم��ع 
الكافيني  "فمن جانب يح�صن  الفردية لكل �صخ�س.  يرتبط باخل�صائ�س 
كان  واإذا  ال��غ��ذائ��ي.  التمثيل  وعملية  ال��دم��اغ  ن�صاط  ويحفز  الفعل،  ردود 
م�صتوى �صغط الدم لدى ال�صخ�س 80/120 فالقهوة مفيدة له. ولكن 
من جانب اآخر ميكن اأن ت�صبب القهوة ارتفاع م�صتوى �صغط الدم لفرتة 
بتناولها. كما  الدم  ارتفاع �صغط  ق�صرية، لذلك ل ين�صح من يعاين من 

على الن�صاء احلوامل التقليل من تناول القهوة لأنها تثري اجلنني".

الأر�ص؟ باطن  يف  يوجد  • ماذا 
نفقا يف جوفها نالحظ  اإذا حفرنا  ال�صخر  كبرية من  ك��رة  -الأر����س 
اقل  الأر���ص��ي��ة  وه��ي  الق�صرة  الأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �صميكة من ال�صخر ت�صل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  الأر���س  نحو مركز  امل�صافة  منت�صف 
ح��ار جدا  هناك �صخر  ال�صميكة  ال�صخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�صع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز الأر�س هي 11000 

فهرنهايت  
بذلك؟ �صمي  وملاذا  العوا�صم؟  بنهر  �صمي  الذي  النهر  • ما 

- نهر العوا�صم هو نهر الدانوب. و�صمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�صم 
اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�صت ، بلغراد"
اأوروبا؟ يف  نهر  اأطول  هو  •  ما 

- نهر الفولغا
 • ما م�صاحة الياب�صة؟

ي�صاوي  ما  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�صة  م�صاحة  -تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�صة لكل اإن�صان ت�صكل الياب�صة 29 باملائة 

من الكرة الأر�صية الباقي هو ماء وي�صاوي 71 باملائة 

املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% اأن  تعلم  • هل 
�صهرية. ماركة  وهي  ليف�صيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�صم 

ال�صكريات. ه�صم  لميكنها  اأنه  مع  ال�صو�س  عرق  اأكل  حتب  الأرانب  اأن  تعلم  • هل 
فقط. حرفاً   13 من  تتكون  الأ�صليني  هاواي  �صكان  لغة  اأن  تعلم  • هل 

اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  هي  “حلمت”  تعني  التي   dreamt كلمة  اأن  تعلم  هل   •
الإجنليزية.

الركاب. عظمة  باإ�صم  وتعرف  الأذن،  يف  توجد  الإن�صان  ج�صم  يف  عظمة  • اأ�صغر 
وحتركه. براأ�صها  ت�صتدير  اأن  دون  امل�صي  لميكنها  • البطة 

فقط. اإ�صم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�صار  اأن  تعلم  • هل 

نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�صي  العادي  ال�صخ�س  اأن  تعلم  • هل 
اأفريقيا. يف  اآخر  حيوان  اأي  من  اأكر  الب�صر  يقتل  النهر  فر�س  اأن  تعلم  • هل 

كالأنبوب. الداخل  من  جوفاء  الرنة  حيوان  • �صعرة 
الإن�صان. ج�صم  يف  جهاز  اأكرب  هو  • اجللد 
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الفلفل احللو 
الفلفل  ان  حديثة  علمية  درا���ص��ة  ك�صفت 
املعدنية  الأم�������الح  م��ع��ظ��م  ف��ي��ه  ت��ت��وف��ر 
والفيتامينات، حيث تزود كل 100 جرام 
حرارياً  ���ص��ع��راً   24 ب��ن��ح��و  اجل�����ص��م  م��ن��ه 
6 جرامات من  على  يحتوي  وهو  فقط. 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، و6 م��ل��ل��ي��ج��رام��ات من 

من  ملليجراماً   180 ونحو  الف�صفور،  من  ملليجراماً  و22  الكال�صيوم، 
البوتا�صيوم، و�صيء من احلديد وال�صوديوم والزنك.

وم�صدراً  اأ  لفيتامني  اجليدة  امل�صادر  من  احللو  الأخ�صر  الفلفل  ويعترب 
ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من الفلفل تزود اجل�صم بنحو 160 
اجل�صم  ح��اج��ة  �صعف  م��ن  اأك���ر  ت��ع��ادل  وه��ي  ج  فيتامني  م��ن  ملليجراماً 

اليومية من هذا الفيتامني )احلاجة اليومية 60 ملليجراماً(.
األياف  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ب��ا���ص��ت��م��رار  احل��ل��و،  الأخ�����ص��ر  الفلفل  ب��ت��ن��اول  وين�صح 

وفيتامينات م�صادة لالأك�صدة وجمددة للخاليا يف اجل�صم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����ص��راوات  �صمن  يقع  الأخ�����ص��ر  والفلفل 

الإ�صابة ب�صرطان الرئة.

منظر لأزهار الكرز يف وا�صنطن العا�صمة حيث ي�صتمر انت�صار فريو�ص كورونا.   )اأ ف ب(

اقرتب عيد ميالد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد ميالد لمهما احلبيبة لكن توتة 
تذكرت �صيئا مهما وقالت .. لقد ن�صينا ياتوتو لي�س معنا النقود الكافية.. وما معي ل يكفي �صيئا..ح�صنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �صيء واحد ن�صرتيه. فقال توتو اي�صا ما منلكه من نقود ل يكفي ل�صراء �صيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�صنع كل منا هدية لمنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�صاهد احد توته وتوتو يلعبان 
اخته  وا�صتعار من  ملونا  وقلما  ورق��ا  القليل  توتو مباله  ا�صرتى   .. الثاين  اليوم  الواجبات ع�صر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�صا،  للزجاج  والل��وان  توته مبا معها قطعة زجاجية كبرية  ا�صرتت  واي�صا  الف�صفورية،  الوانها 
منهما يف غرفته ل يخرج منها كثريا رمبا �صاهدت الم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او �صاهدت 
توته وهي جتري لغرفة اخيها ثم تخرج م�صرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�صاعدة الب يف 
تغليف هداياهم، وحني جاء موعد العيد اجتمعت العائلة ال�صغرية حول كعكة جميلة �صنعها الب وقال: كما 
تنال ر�صاها، ف�صحك اجلميع و�صفقوا لالب، وقبل  ان  ارجو  وانا �صنعت كعكة لها  اليوم عيد ماما  تعرفون 
ان ينهالوا عليها تقطيعا، تقدمت توته وقالت من �صنع يدي هذه الهدية .. وقدمت لأمها لوحة من الزجاج 
ر�صمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها الم كثريا.. وقالت انها رائعة و�صتكون جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم توتو وهو يحمل هديته ففتحتها الم لتفجاأ ببطاقة كبرية األ�صق بداخلها  �صورة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بالوان ور�صومات م�صيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�صتطع الم ان تعرب عن حبها للجميع ال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�صت احلبايب.

امل�صابني  الأ���ص��خ��ا���س  اأن  ج��دي��د  ب��ح��ث  اأظ���ه���ر 
ب��ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ص��ل ال��ع��ظ��م��ي م��ع��ر���ص��ون ب�صكل 
امل�صي  نق�س  واأن  املبكرة،  الوفاة  خلطر  متزايد 

هو العامل امل�صاهم الرئي�صي.
ف��ق��د اأظ��ه��رت درا���ص��ة ج��دي��دة، ن�����ص��رت يف جملة 
الذين  الأ���ص��خ��ا���س  اأن  ال��ط��ب��ي��ة،   "RMD"
اأكر  ه��م   )OA( العظام  ه�صا�صة  م��ن  يعانون 
ق��ب��ل الأوان.  امل�����وت  ع��ر���ص��ة م���ن غ���ريه���م م���ن 
وعندما نظر الباحثون وراء الدرا�صة يف العوامل 
التي ميكن الوقاية منها، وجدوا اأن نق�س امل�صي 

املنتظم كان م�صكلة رئي�صية.
والوقاية  الأمرا�س  ال�صيطرة على  ملراكز  ووفًقا 

منها )CDC(، فاإن الزراعة الع�صوية هي نوع 
على  رئي�صي  ب�صكل  ي��وؤث��ر  املفا�صل  ال��ت��ه��اب  م��ن 

مفا�صل الوركني واليدين والركبتني.
له�صا�صة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الأع����را�����س  وُت�����ص��خ�����س 
العظام )OA(، ب�)الأمل، والت�صلب، والتورم يف 
ال�صعب  من  يجعل  قد  مما  امل�صابية(؛  املفا�صل 
كبري.  دع��م  دون  متحركا  البقاء  ال�صخ�س  على 
كما ل يوجد عالج له�صا�صة العظام، لذلك، يركز 
العالج عادًة على تخفيف الأعرا�س وزيادة جودة 

حياة ال�صخ�س.
ووف���ًق���ا مل��رك��ز ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم����را�����س، فاإن 
 32.5 من  اأك��ر  على  توؤثر  الع�صوية  ال��زراع��ة 

م��ل��ي��ون ب���ال���غ يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، وح����ددت 
ب���ني الزراعة  ال�����ص��اب��ق��ة وج����ود ���ص��ل��ة  الأب���ح���اث 
الع�صوية والوفيات، ومع ذلك، ل يفهم اخلرباء 
فقد  الرابط.  هذا  وراء  الدقيقة  الآليات  متاًما 
اأجريت الدرا�صة احلالية على مدى 10 �صنوات، 
 10 م��ن  اأك��ر  مبراقبة  الباحثون  خاللها  ق��ام 
لديهم  ع��اًم��ا مم��ن   50 �صن  ف��وق  �صخ�س  اآلف 

الزراعة الع�صوية.
ه���ن���اك جم���اًل  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه  وت�����ص��ري 
الأ�صخا�س  م�صاعدة  طرق  ل�صتك�صاف  لالأطباء 
الذين يعانون من الزراعة الع�صوية على امل�صي 

اأكر يف حدود حالتهم.

ه�ضا�ضة العظام قد تزيد خطر الوفاة ب�ضبب قلة امل�ضي


