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اكت�ساف الكوكب الأ�سخن يف الكون
اكت�سف علماء فلك موؤخرا، كوكبا يعتقدون اأنه الأكرث �سخونة يف الكون، 
عن   TOI-1431b ال��ك��وك��ب  ويبعد  ف��ري��دة.  مبوا�سفات  ويتمتع 
الأر�ض 490 �سنة �سوئية، ويبلغ حجمه �سعف حجم امل�سرتي، كما اأنه 
يتمتع بحرارة تفوق تلك اخلا�سة بالنجوم احلمراء القزمة املوجودة يف 
جمرة درب التبانة. وتعليقا على الكت�ساف، قال عامل الفيزياء الفلكية 
بجامعة جنوب كوينزلند الأ�سرتالية، بريت اأدي�سون: "الكوكب ي�سبه 
اإىل  2700 مئوية، وت�سل ليال  جهنم، حيث تبلغ درجة حرارة نهارا 
2300. ل ميكن لأي حياة اأن تعي�ض يف غالفه اجلوي"، ح�سبما نقلت 
�سحيفة "اإندبندنت" الربيطانية. وتعترب درجة حرارة الكوكب اأعلى 
درجة،   200 ح��دود  يف  هي  والتي  املعادن  بان�سهار  اخلا�سة  تلك  من 
للتيتانيوم.  و1670  للبالتني،  بالن�سبة  درج��ة   1770 تبلغ  بينما 
اأي�سا اجتاه دورانه، وهو ما يو�سحه  ومن الأ�سياء التي متّيز الكوكب 
اأدي�سون بالقول: "اإذا نظرت اإىل النظام ال�سم�سي، فاإن جميع الكواكب 
تدور يف نف�ض الجتاه الذي تدور فيه ال�سم�ض، و�ستكون كلها على نف�ض 
ي�سري يف  اأنه  لدرجة  مائل  الكوكب اجلديد  بينما مدار هذا  امل�ستوى، 

الواقع يف الجتاه املعاك�ض لدوران جنمه امل�سيف".

توقع كارثة جليدية ت�سيب ماليني من الب�سر
جميع  يف  اجلليدية  الأن��ه��ار  اأن  اإىل  العلماء  من  دويل  فريق  تو�سل 
اأنحاء العامل بداأت يف الذوبان ب�سكل اأ�سرع، ما اأدى اإىل فقدان 31 % 
من الثلوج واجلليد �سنويا عما كان عليه قبل 15 عاما. واأرجع هوؤلء 
العلماء يف مقال ن�سر مبجلة "نيت�سر"، ال�سبب يف ذلك اإىل تغري املناخ 
الناجم عن حرق الوقود الأحفوري. ويتوقع اخلرباء اأن تقل�ض كثافة 
الذين  الأ�سخا�ض  ملاليني  كارثة  ي�سكل  اأن  ميكن  اجلليدية  الأن��ه��ار 
يعتمدون عليها كم�سدر للمياه، والذوبان ال�سريع لهذه الكتل الثلجية 
ميكن اأن يت�سبب يف اخرتاقات قاتلة للبحريات اجلليدية، على �سبيل 
ال�سناعية  الأق��م��ار  بيانات  بتحليل  الباحثون  وق��ام  الهند.  يف  املثال، 
وح�سبوا اأن 220 األفا من الأنهار اجلليدية اجلبلية تفقد اأكرث من 

عام 2015. منذ  �سنويا  واجلليد  الثلج  من  طن  مليار   298
7.2 مرت  وُر�سد اأن هذا احلجم من املياه يكفي لتغطية �سوي�سرا ب� 
الذوبان من عام  ارتفع يف الوقت نف�سه، معدل  امل��اء. كما  ارتفاع  من 
مقارنة  �سنويا،  ط��ن  مليار   71 مب��ق��دار   2019 ع��ام  اإىل   2015
خ�سائر  ن�سف  يجري  فيما   ،2004-2000 ع��ام��ي   ب��ني  بالفرتة 

الغطاء اجلليدي يف العامل يف الوليات املتحدة وكندا.
وراأى العلماء اأن وترية ذوبان اجلليد يف منطقة األ�سكا )يف اأمريكا( 
ي��ع��د م��ن اأع��ل��ى امل���ع���دلت يف ال���ع���امل، ح��ي��ث ي��رتاج��ع ن��ه��ر كولومبيا 
اجلليدية  الأنهار  ف��اإن  ذل��ك،  ومع  �سنويا.  35 مرتا  بنحو  اجلليدي 
تذوب يف جميع اأنحاء العامل، حتى يف التبت، التي كانت تعترب م�ستقرة 
ن�سبيا. فقط اأي�سلندا والدول ال�سكندنافية لديها العديد من الأنهار 

اجلليدية، التي تتزايد كتلتها ب�سبب زيادة كمية هطول الأمطار.

تنامي روح العون بني الأملان خالل اأزمة كورونا
من  ح�سا�سية  اأك��رث  اأ�سبحوا  الأمل���ان  اأن  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  نتائج  ك�سفت 
معهد  ال�ستطالع  واأج���رى  ك��ورون��ا.  اأزم���ة  خ��الل  الجتماعية  الناحية 
 1000 و�سمل  ه��ام��ب��ورغ،  يف  امل�ستقبل  لباحثي  اأوبا�سوف�سكي  هور�ست 
�سخ�ض. ويف رد على �سوؤال حول ما اإذا كانت الأزمة قد زادت احل�سا�سية 
بالإيجاب، وكانت  امل�ساركني  %76 من  اأجاب  الأمل��ان،  الجتماعية لدى 
ال�سريحة  وبني   ،85% ال�سرقية،  اأملانيا  �سكان  بني  لهوؤلء  ن�سبة  اأعلى 
الن�سبة  و�سلت  فيما  ب�80%،  ع��ام��اً   65 )ف���وق  �سناً  الأك���رب  العمرية 
)اأقل  الأدن��ى  العمرية  ال�سريحة  %74 وبني  اإىل  الغربيني  الأمل��ان  بني 
يف  ارتفاعاً  املقابل،  يف  النتائج،  واأظ��ه��رت   .68% اإىل  ع��ام��اً(   30 من 
العمرية  ال�سريحة  اأفراد  العون لالآخرين بني  درجة ال�ستعداد لتقدمي 
الأ�سغر، مقارنة باأفراد ال�سريحة العمرية الأكرب، حيث قال %89 من 
الأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 30 عاماً اإنهم �ساروا اأكرث ا�ستعداداً 
بني  الن�سبة  ه��ذه  و�سلت  فيما  واجل���ريان،  لالأ�سدقاء  امل�ساعدة  لتوفري 

ال�سريحة العمرية الأكرب )فوق 65 عاماً( اإىل 79%.
ال�ستطالع بوجه عام، قالوا  �سملهم  %86 ممن  اأن  النتائج  واأو�سحت 
الأزمة  الآخ��ري��ن خ��الل  امل�����س��اع��دة على  ت��ق��دمي  اإن��ه��م ���س��اروا يعر�سون 
�سكان غرب  اأك��رث من ذي قبل وذل��ك بدرجة تفاوت �سئيلة بني  ب�سورة 

و�سرق اأملانيا.
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اأول قارب ذكي من 
دون قبطان ب�سري

بليموث، يف  اإبحاره يف خليج  400" حمركاته خالل  "ماي فالور  يطفئ 
اإىل  لال�ستماع  خم�س�ساً  ميكروفون  جهاز  وي�سّغل  اإجنلرتا،  غرب  جنوب 

احليتان، وكل ذلك من دون اأي تدّخل ب�سري، اإذ اأنه اأول قارب ذكي.
يبلغ طوله  الذي  ال�سغري  الهيكل )ترمياران(  القارب ثالثي  ي�ستعد هذا 
املحيط  لعبور  ال�سم�سية  بالألواح  واملغطى  اأطنان  ت�سعة  ووزنه  مرتاً   15
اأن���ه ق���ادر على ات��خ��اذ ق��رارات��ه اخل��ا���س��ة والإبحار  اإذ  الأط��ل�����س��ي مب��ف��رده، 
با�ستقاللية تامة. و�سيكون يف اإمكان "ماي فالور 400" درا�سة البيئة من 

خالل حتليل وجود البال�ستيك يف املاء اأو تتبع الثدييات البحرية.
جمموعة  اإىل  الدفة  من  بالكامل،  اآيل  وه��و  عاماً،  القارب  بناء  وا�ستغرق 

مولدات الديزل التي تكمل الطاقة ال�سم�سية.
على  التعرف  بتعلم  ب��داأ  روب��وت  وه��و  الفرتا�سي"،  "القبطان  اإع���داد  اأم��ا 

العوائق البحرية من خالل حتليل اآلف ال�سور، فا�ستغرق وقتاً اأطول.
اأن  فانوف  بريت  امل�سروع  مهند�ض  "بروماريه"  جمعية  موؤ�س�ض  ويو�سح 
املحيط "اأقوى قوة على الكوكب تنظم مناخنا". لكن اأكرث من %80 من 
املحيطات ل تزال غري م�ستك�سفة، ب�سبب ات�ساعها واملخاطر التي تنطوي 

عليها.
ومن املقرر اأن تنطلق الرحلة الكبرية اإىل الوليات املتحدة قرابة اخلام�ض 
ع�سر من مايو )اأي��ار(، اعتماداً على حال الطق�ض والرتخي�ض غري املوؤكد 

حالياً من ال�سلطات الربيطانية.

عا�سفة �سم�ض تقرتب من الأر�ض
�سم�سية  عا�سفة  اإن  ف��ل��ك،  ع��ل��م��اء  ق���ال 
1.8 مليون كيلومرت يف  ت�سافر ب�سرعة 
الأرجح،  الأر���ض على  �ست�سرب  ال�ساعة، 
و���س��ط ت��وق��ع��ات ب���اأن حت��دث ت��اأث��ريا على 

الكوكب الذي نعي�ض عليه.
�ستار"،  "ديلي  موقع  نقله  م��ا  وبح�سب 
�ست�سرب  ال�سم�سية  العا�سفة  ه��ذه  ف��اإن 
�سبكات  اإرب���اك  ق���ادرة على  الأر����ض بقوة 
الأقمار ال�سطناعية، لكنها ل تدعو اإىل 

القلق.
اجلوي  الغالف  يف  ثقبا  باحثون  ور�سد 
اأن يكون وراء انبعاث  لل�سم�ض، ورجحوا 
ب�سرعة  الف�ساء  نحو  �سم�سية  جزيئات 

ت�ساهي 500 كيلومرت يف الثانية.
انبعاث  اأن  الفلك،  علم  باحثو  واأو���س��ح 
هذه اجلزيئات باجتاه الف�ساء، هو الذي 

يوؤدي اإىل ن�سوء عوا�سف �سم�سية.
هذه  وان" على  "جي  ا���س��م  اإط���الق  ومت 
العا�سفة، لكن تاأثريها لن يكون كبريا، 

بل �سيظل هام�سيا.
ويتوقع اخلرباء اأن توؤدي هذه العا�سفة 
تاأثري  ح���دوث  اإىل  ال��ه��وج��اء  ال�سم�سية 
طفيف على عمل الأقمار ال�سطناعية، 
ب�سيط على م�ستوى  ارتباك  اإىل  اإ�سافة 

�سبكات الطاقة.

درا�سة تك�سف عّما يقلّل خطر الإ�سابة بال�سمنة 
ويح�ّسن ال�سحة وي�ساعد على اإنقا�ض الوزن! �ص 23

اأ�سرار الأرز  ملري�ض ال�سكر
يعترب الأرز الأبي�ض من الأغذية الأ�سا�سية التي ل ميكن ال�ستغناء عنها يف كثري من الثقافات وخا�سة 
يف الثقافة الآ�سيوية، فاجتهت الدرا�سات لتقييم اإذا ما كان تناول الأرز الأبي�ض يزيد من خطر الإ�سابة 
من  ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة  بخطر  مرتبط  الأبي�ض  الأرز  تناول  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  و  بال�سكري، 
النوع الثاين بن�سبة %11، اإذ يحتوي ال�سكر على موؤ�سر ن�سبة ال�سكر يف الدم بن�سبة عالية مما ي�سبب 
ارتفاع م�ستوى ال�سكر اأو الغلوكوز يف الدم ب�سكل اأ�سرع واأكرث من تناول احلبوب الكاملة، فقد مت ربط 
ارتفاع خطر ال�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين بتناول الأرز الأبي�ض، كما ويعترب تناول الأرز 
ين�سح  ل��ذا  ال�سكري،  مبر�ض  بالإ�سابة  اخلطر  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  اخلطر  عوامل  من  الأبي�ض 
اخلرباء بتناول الأرز الأبي�ض باعتدال ويف�سل تناول الأرز الأبي�ض مع اخل�سراوات واحلبوب الكاملة، 

عليها ب�سكل اأ�سا�سي ويومي يف لذا ل يعد الأرز الأبي�ض من اخليارات ال�سحية لالعتماد 
التغذية ال�سحية، كما ويوجد الكثري 

م���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي م���ن امل��م��ك��ن اأن 
الإ�سابة مبر�ض  زي��ادة خطر  ت�سبب 

ال�سكري مثل الوزن الزائد والنظام غري 
ال�سحي.

وت�سيف قائلة: اإنه "بالن�سبة للن�ساء اللواتي ل يعانني من 
اأية م�ساكل �سحية ول يتناولن اأدوية لعالج بع�ض احلالت 
ال�سحية املزمنة عليهن اللتزام بهذه الن�سائح لال�ستفادة 
واأن اجل�سم يدخل مرحلة حرق  الرجيم خا�سة  من هذا 
اإىل طاقة ون�ساط. علماً  املوجودة فيه، ويحّولها  الدهون 
املتبقية  الأي��ام  اأن��ه يجب تكرار هذه الو�سفات على م��دار 
ية متاماً، ول مانع  من رم�سان للح�سول على نتيجة ُمر�سِ

من ممار�سة الريا�سة لت�سريع عملية حرق الدهون".

رجيم �صحي لوجبة الإفطار
ال��وزن خالل  الذهبية خل�سارة  الفر�سة  ت�سيع  ل  "حتى 
الأيام املتبقية من �سهر رم�سان ينتظر العديد من الإناث 
الوزن  وزي��ادة  الطويلة  ال�سيام  �ساعات  رغم  الرجيم  هذا 

بطريقة �سريعة، وهو كالآتي:
الطعام  تناول  تقليل  اأي وجبة بهدف  باإغفال  ي�سمح  - ل 

خل�سارة الوزن؛ لأنَّ هذا الرجيم �سحي.
-وج���ب���ة الإف����ط����ار: ي��ت��م خ��الل��ه��ا ت���ن���اول ط��ب��ق ك��ب��ري من 
الفتو�ض اأو ال�سلطة اخل�سراء مع ملعقة واحدة كبرية من 
زيت الزيتون، وبالإمكان عدم اإ�سافتها وهذا الأمر �سيكون 
اأو  امل�سوي  ال��دج��اج  امل�����س��وي،  اللحم  م��ن  �سريحة  اأف�����س��ل، 

ال�سمك امل�سوي يرتاوح وزنها ما بني 90 - 120 غراماً.
- ال��رتك��ي��ز على ت��ن��اول طبق م��ن ���س��ورب��ة اخل�����س��روات اأو 

بدًل  الإف��ط��ار  احل��ام�����ض على  بالليمون  ال��ع��د���ض  ���س��ورب��ة 
من تناول الفتو�ض اأو ال�سلطة اخل�سراء ح�سب الرغبة اأو 

كطريقة للتغيري.
-الب���ت���ع���اد ع���ن ت���ن���اول اأط���ب���اق امل�����ازة ع��ل��ى رغ���م اختالف 
باجلنب،  رقائق  �سمبو�سك،  )فطائر،  واأ�سكالها  اأ�سنافها 
تناول حبتني فقط من  - �سرورة  بالزيت...(.  ورق عنب 
الفاكهة اأو كوب من الع�سري الطازج من خالل خلط حبة 
واحدة من املوز مع حبة واحدة من الكيوي وحبة واحدة 
القليل من  ف��روت مع  اأو كوب من اجلريب  الفراولة  من 
توؤكد  م��ا  ال��رم��ان ح�سب  م��ن ع�سري  ك��وب  اأو حتى  امل���اء، 

الخت�سا�سية مرينا الفتى.

رجيم �صحي لوجبة ال�صحور
اأهم  م��ن  ال�سحور  وجبة  "تعترب  الخت�سا�سية:  وتتابع 
�سهر  خ��الل  تناولها  على  احل��ر���ض  يجب  التي  ال��وج��ب��ات 
زيادة  يف  ت�ساهم  اأنها  منا  اعتقاداً  اإهمالها  وع��دم  رم�سان 
ال����وزن، ب��ل ه��ي مكملة ل��ربن��ام��ج رج��ي��م رم�����س��ان، لذلك 
العنا�سر  يجب تناولها بالطريقة ال�سحيحة مبا ي�سمن 
هذه  ال�سحور  ووج��ب��ة  اجل�سم.  يحتاجها  ال��ت��ي  الغذائية 
3 حّبات من  ال��زب��ادي مع  اللنب  ك��وب من  بتناول  تق�سي 
ت��ن��اول بي�ستني  اأو  امل���وز  اأو م��ع ح��ّب��ة واح����دة م��ن  ال��ت��م��ر 

م�سلوقتني مع خ�سروات طازجة".

ن�صائح رجيم مهمة...
- مبا اأن الكثريين ي�سبحون عر�سة لزيادة الوزن يف �سهر 
باجل�سم  ال��ده��ون  ت��ك��ّون  نتيجة  ملحوظ  ب�سكل  رم�سان 
اجليد  من  لذلك  والأرداف؛  البطن  منطقة  يف  وخا�سة 
ج�سم  على  احل�سول  ل�سمان  �سحي  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع 

ر�سيق.
-�سرورة البتعاد طيلة فرتة الرجيم عن تناول الع�سائر 

املحالة وامل�سّنعة.
يف  امل�سنوعة  ال��ط��ازج��ة  الع�سائر  ت��ن��اول  على  -احل��ر���ض 

املنزل.
- الب��ت��ع��اد مت��ام��اً ع��ن ت��ن��اول وج��ب��ة ال�����س��ح��ور ق��ب��ل النوم 

مبا�سرة لتجّنب بروز البطن.
-جت��ّن��ب ت��ن��اول الأك���ل احل���اّر وامل��ق��ل��ي؛ لأن���ه ي�سّبب ع�سر 

اله�سم والثقل على املعدة وزيادة يف الوزن.
-احلر�ض على ممار�سة التمارين الريا�سية وجتّنب النوم 

بعد تناول وجبة الإفطار حتديداً.
-التخلي عن تناول احللويات الرم�سانية الد�سمة.

اأجل  م��ن  لي�ض  رم�سان  رجيم  اإن  اخت�سا�سية:  ن�سيحة 
تناول  التعود على  اأج��ل  بل هو من  الطعام  احلرمان من 
العنا�سر ال�سحية، خ�سو�ساً واأّن املائدة الرم�سانية غالباً 
ما تت�سمن اأطعمة غري �سحية، مما ي�ساهم يف زيادة الوزن 

على نحو كبري.

عودة مركبة لـ» �سبي�ض 
اإك�ض« حاملة 4 رواد 

الف�ساء  حم��ط��ة  م��ن  رواد   4 ع���اد 
مركبة  يف  الأر������ض،  اإىل  ال��دول��ي��ة 
اإك�ض"،  "�سبي�ض  ل�����س��رك��ة  ت��اب��ع��ة 
البحر  يف  الأح�����د  ���س��ب��اح  ه��ب��ط��ت 
فلوريدا،  بولية  �سيتي  بنما  قبالة 
لإدارة  ح����ي  ب����ث  اأظ����ه����ر  ح�����س��ب��م��ا 
الأمريكية  وال��ف�����س��اء  ال���ط���ريان 
انت�سال  ق����وارب  وت��ول��ت  )ن��ا���س��ا(. 
الكب�سولة ورواد الق�ساء العائدين 
الذين اأم�سوا يف الف�ساء اأكرث من 

يوما.  160
وهبطت كب�سولة "دراغون" باملظلة 
بذلك  منهية  املك�سيك،  خليج  يف 
رحلة الف�ساء الثانية لل�سركة التي 

ميتلكها اإيلون ما�سك.
 6 ال�سريعة  ال��رح��ل��ة  وا���س��ت��غ��رق��ت 

�ساعات ون�سف فقط.
اأمريكيني   3 الف�ساء،  رواد  وع��اد 
التي  الكب�سولة  نف�ض  يف  وي��اب��اين، 
اأطلقت من مركز كينيدي للف�ساء 
نوفمرب  يف  ل�"نا�سا"  ال����ت����اب����ع 
التي  م��ه��م��ت��ه��م  وت���ع���د  امل����ا�����س����ي. 
167 ي��وم��ا، الأط����ول  ا���س��ت��غ��رق��ت 
الذين  ال��ف�����س��اء  ل�����رواد  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ن  ينطلقون 
القيا�سي  ال��رق��م  حت��دي��د  مت  وق���د 
بوا�سطة  يوما   84 البالغ  ال�سابق 
طاقم حمطة "�سكاي لب" الأخري 

التابع ل�"نا�سا" عام 1974.
واأدى النف�سال الذي حدث م�ساء 
يف  اأ���س��خ��ا���ض   7 ت���رك  اإىل  ال�سبت 
حم��ط��ة ال��ف�����س��اء، و���س��ل 4 منهم 
اأ����س���ب���وع ع���رب م��رك��ب��ة تابعة  ق��ب��ل 

ل�"�سبي�ض اإك�ض".

لقاح جديد ين�سم 
لقائمة ال�سحة العاملية

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  منحت 
لال�ستخدام  الأخ�������س���ر  ال�������س���وء 
لكورونا  م�����س��اد  ل��ل��ق��اح  ال����ط����ارئ 
م��ودرن��ا. وين�سم  �سركة  اإن��ت��اج  من 
الأمريكية  امل�سنعة  ال�سركة  لقاح 
فايزر  ���س��رك��ات  م���ن  ل��ق��اح��ات  اإىل 
اآند جون�سون  بيونتيك وجون�سون 
على  الإدراج  يف  واأ����س���رتازي���ن���ي���ك���ا 
ق����ائ����م����ة ال�����س����ت����خ����دام ال����ط����ارئ 
وقالت  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�سحة  ملنظمة 
احل�سول  املتوقع  من  اإن��ه  املنظمة 
للقاحي  مم��اث��ل��ة  م���واف���ق���ات  ع��ل��ى 
���س��ي��ن��وف��ارم و���س��ي��ن��وف��اك يف الأي����ام 
منح  وا�ستغرق  املقبلة.  والأ�سابيع 
ل��ل��ق��اح مودرنا،  الأخ�����س��ر  ال�����س��وء 
ع��ن��ه يف وقت  الإع������الن  ال�����ذي مت 
م��ت��اأخ��ر م��ن اجل��م��ع��ة، ع���دة اأ�سهر 
واجهته  ال�����ذي  ال���ت���اأخ���ري  ب�����س��ب��ب 
بيانات  على  احل�سول  يف  املنظمة 

من ال�سركة امل�سنعة.

رجيم �سحي يف رم�سان ي�سمن خ�سارة 5 كيلوغرامات قبل العيد

ي�صهد �صهر رم�صان املبارك العديد من الدعوات 
بالأطعمة  العامرة  وامل��وائ��د  الجتماعية 
ال�صعب  من  ي�صبح  حيث  ال�صهي،  الطعم  ذي 
اكت�صاب  وبالتايل  ال�صهية،  على  ال�صيطرة 

املزيد من الوزن.
فرتة  ب��ا���ص��ت��غ��ال  ت��رغ��ب��ن  ك��ن��ت  اإذا  ل��ك��ن، 
بنحو  العيد  قبل  وزن���ك  لإن��ق��ا���ص  ال�صيام 
واإر�صادات  ن�صائح  فتابعي  كيلوغرامات،   5
اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى يف املو�صوع 

الآتي:
اإىل  الفتى  مرينا  الخت�صا�صية  ت�صري  بداية 

عن  متامًا  البتعاد  ال�صروري  "من  اأن��ه 
والعتماد  وال�صكريات  الن�صويات 

على اخل�صروات و�صرب الكثري من 
املاء".
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

ع�سو  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��ال 
" اإننا ونحن  جمل�ض الوزراء وزير الت�سامح والتعاي�ض 
باأن  نعتز  ف��اإمن��ا   ، الإن�����س��اين  للعمل  زاي��د  بيوم  نحتفل 
الإن�سان  بناء  اأن  حكمته  بعظيم  اأدرك  املوؤ�س�ض  الوالد 
وتوفري كل �سبل احلياة الكرمية له  هو ال�سبيل لتقدم 
الوطن، بل ولتقدم العامل كله، واإنه يف هذه املنا�سبة ل 
ال��وج��دان، باٍق  اإن حب زاي��د يف  اأق��ول  اأن  ي�سعني �سوى 
وعميق  ث��اب��ت  العطرة  ل�سريته  ولءن���ا  واإن  وم��ت��ج��دد، 
وقيادته  امل�����س��ت��ن��رية  وروؤي���ت���ه  وج��ه��وده  اأف�����س��ال��ه  واإن   ،
وحيثما   ، �سرنا  اأينما  ن�ستوحيها  حيه  من��اذح  الر�سيدة 
والوئام  وال��ولء  الوحدة واحل��ب  زرع فينا  حللنا، لأن��ه 
ون�����س��ر ق��ي��م امل��ح��ب��ة وال��ت��ع��اي�����ض وال�����س��الم ب��ني اجلميع 
حيث  للت�سامح،  عاملية  عا�سمة  الإم����ارات  م��ن  وج��ع��ل 
على  واحلر�ض  واملعتقدات  ل��الأدي��ان  الكامل  الح��رتام 
الن�سط يف  الإيجابية مع الآخرين والإ�سهام  العالقات 
جميع  يف  وال�سالم  التعاي�ض  لتعزيز  الدولية  اجلهود 

اأنحاء العامل".
"زايد  ملتقى  معاليه جل�سات  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الت�سامح  وزارة  نظمته  ال���ذي  لالإن�سانية  اخل��ري  نبع 
والتعاي�ض )افرتا�سيا( لتعزيز قيم احلب الوفاء لزايد 
اأبناء الم��ارات حول قيادتهم  العطاء وجت�سيد تالحم 
ال��ر���س��ي��دة، واب����راز ال����دور الإن�����س��اين ال��رائ��د الم����ارات 
اإقيميا وعاملياً، اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على اجنازات 
المارات على �سعيد العمل الإن�ساين، وامل�ساعدات التي 
تقدمها الإم��ارات للدول وال�سعوب حول العامل، كاإرث 
تعلمناه جميعا من زايد الإن�سان الذي كان بالفعل نبعا 

للخري والإن�سانية معا.
الفهيم  عبداجلليل  حممد  �سعادة  بامللتقى  وحت��دث    
ع�سو جمل�ض الرقابة لدى جمموعة الفهيم، و�سعادة 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�ض  الكعبي  مطر  حممد 
الإ���س��الم��ي��ة والأوق������اف، وامل���ط���ران ب���ول ه��ن��در النائب 
ال��ر���س��ويل ع��ل��ى ج��ن��وب اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، واحلاخام 
يهودا �سارنا كبري حاخامات اليهود يف الإمارات، ونورة 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  م��ن  وامل��ح��ام��ي��ة  ال�سحفية  ال��ب��ل��وك��ي 
اإم���ارات���ي يف الأوملبياد  اره���م ���س��ي��اء م��ت��ط��وع وري��ا���س��ي 
التنفيذي  الرئي�ض  فتحي  ط���ارق  وال��دك��ت��ور  اخل��ا���ض، 
�سليمان  وع�سام  ال�سحية،  "�سحة" للخدمات  ل�سركة 
العامري  �سامل  و�سعادة  العقارية،  الراحة  قرية  مدير 
الحمر  بالهالل  املحلية  لل�سوؤون  العام  الأم��ني  نائب 
�سعادة  بح�سور  اأبوالري�ض،  ه��زاع  وال�ساعر  الم��ارات��ي، 
عفراء ال�سابري املدير العام بوزارة الت�سامح والتعاي�ض، 
وعدد كبري من القيادات الفكرية والدينية، وعدد كبري 

من الإعالميني.
واأ����س���اف م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك يف كلمته 
تنظمه  ال��ذي  الحتفال  ه��ذا  "اإن  بامللتقى  الفتتاحية 
للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�سبة  والتعاي�ض  الت�سامح  وزارة 
لالإن�سانية"  اخل��ري  نبع  "زايد  �سعار  حت��ت  الإن�����س��اين 
، م��ع��ن��ى حقيقي  ال�����س��ع��ار  وحت���م���ل ك���ل ك��ل��م��ة يف ه����ذا 
ومق�سود، ذلك لأن �سرية املغفور له الوالد ال�سيخ زايد 
طيب اهلل ثراه  هي �سرية عطرة متثل نبعا ل ين�سب، 
نفع  تركز على  اأنها  كما  ينقطع،  وه��ي م�سدر خري ل 
ال��دول��ة وال��ع��امل كله،  الإن�����س��ان يف  الإن�����س��ان��ي��ة وتنمية 
ونحن نحتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين اإمنا نعتز مبا 
له من  نلم�سه  وم��ا  زاي��د من حكمة  ال�سيخ  نعرفه عن 
اإجنازات هائلة يف كافة املجالت، فقد عرفناه اأباً حنوناً 
وقائداً خمل�ساً  لوطنه ول�سعبه ولأمته، وعرفناه قائداً 
عظيماً مبا عاهد اهلل عليه اإخال�ساً ووفاًء وحباً حقيقياً 
لالإمارات ولالأمة العربية والإ�سالمية بل ولالإن�سانية 
والإن�سان  العادل  القائد  فيه  عرفنا  كما  مكان،  كل  يف 
واملتفردة يف جمال  العظيمة  ب��اأدواره  النبيل، وعرفناه 
ال��ع��م��ل الإن�����س��اين ومب���ا ات�����س��م ب��ه م��ن ك���رمي وج���ود يف 

م�ساعدة املحتاجني يف كل مكان".
واأكد اأن الحتفال بيوم زايد للعمل الإن�ساين يعرب عن 
العرب، واأن ذلك  زاي��د، كان حكيم  ال�سيخ  باأن  اعتزازنا 
يدفعنا اإىل القول باأن العامل اليوم يف حاجٍة ما�سة اإىل 
ا�ست�سراف ما كان يتمتع به الراحل الكرمي من حكمة 
وبعد نظر وقدرة على التفكري ال�سائب يف مواجهة كافة 

الق�سايا والتحديات واإيجاد حلول ناجحة لها، وكانت 
املجالت،  ك��ل  يف  الإجن�����ازات  لتحقيق  ط��ري��ق��اً  حكمته 
ناجحة،  اإن�����س��ان��ي��ة  تنمية  اإي��ج��اد  اإىل  ال��ط��ري��ق  وك��ان��ت 
وق�سايا  البيئة  ق�سايا  مواجهة  اإىل  ال�سبيل  وك��ان��ت 
اخلري  جمتمع  لبناء  الطريق  وك��ان��ت  وامل��ر���ض  الفقر 
يف  والت�سامح  والعدل  ال�سالم  مبادئ  ولن�سر  وال��رخ��اء 

املجتمع والعامل .
اأدعوكم  "اإنني  قائال  للح�سور  حديثه  معاليه  ووج��ه 
اإىل اأن نوؤكد معا على اأن حكمة واإجن��ازات ال�سيخ زايد 
بني  امل�سرتك  والعمل  والت�سامن  التعاون  اإىل  تدعونا 
ي�سيب  الذي  كورونا  وباء  يواجه  الآن  والعامل  الب�سر، 
اأن نعمل معا  اجلميع دومنا تفرقة ومتييز، لذا علينا 
من اأجل حتقيق التقارب بني النا�ض وتنمية العالقات 
الإيجابية بينهم على نحو يتج�سد يف العمل امل�سرتك 
م��ن اأج���ل جن��دة امل��ح��ت��اج وحتقيق ال��ع��دل وامل�����س��اواة يف 
توفري  ويف  ب��ل  ال��وب��اء  وا�ستئ�سال  التطعيم  ح��م��الت 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��الإن�����س��ان يف ك��ل م��ك��ان، لإن��ن��ا بذلك 
اأوفياء لذكرى هذا القائد العظيم الذي ليزال  نكون 
نبعه الفيا�ض م�سدرا لإثراء احلياة يف كل مكان، هذا 
القائد الذي ترك من بعده اأجياًل واعية وق��ادرة على 
العمل الإن�ساين والتنموي على م�ستوى العامل، اأجياًل 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال�����س��ف��اء ب��ني ال��ب�����س��ر واحل����وار 
والتوا�سل الإيجابي بينهم، اأجيال ت�سري  وفق ما يوؤكد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  عليه �ساحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
من اأن دولة الإمارات ت�سعى بكل عزٍم وت�سميم ، اإىل اأن 
تكون منوذجا للمجتمع الناجح ولها دور مرموق على 
وقيمها  و�سعبها  قادتها  بف�سل  وذل��ك  العامل  م�ستوى 
مع  واملمتدة  الر�سيدة  بعالقاتها  واأي�ساً  بل  ونظامها 

كافة الأمم وال�سعوب.
واأ�ساف "اإننا ونحن نحتفل هذا العام يف الإمارات بعام 
اخلم�سني مبا ميثله ذلك  من اعتزاز مب�سرية الدولة 
اأن  ندعو  ف��اإمن��ا  امل�ستقبل  يف  وثقة  واأم���ل  واإجن��ازات��ه��ا، 
اأبناء زايد اخلري نحافظ  باأننا  يجعلنا دائماً جديرين 
اأن العمل  ع��ل��ى اإجن���ازات���ه ون�����س��ري ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات��ه يف 
على ت��ق��دم الإن�����س��ان يف ك��ل م��ك��ان، ه��و واج���ب والتزام، 
يف  دائما  احلبيبة  اإماراتنا  تكون  اأن  اإىل  الطريق  وه��و 
املقدمة والطليعة بني دول العامل، رحم اهلل املغفور له 
الوالد ال�سيخ زايد واأدام علينا نعمة التقدم والتعاي�ض 

وال�سالم. 
منوذجا  و�ستظل  كانت  زاي��د  اإن�سانية   : الفهيم  حممد 

يتعلم منه اجلميع
الإن�سانية  املواقف  اإن  الفهيم  قال حممد عبد اجلليل 
لأن��ه��ا كانت  اإح�����س��اوؤه��ا  زاي����د ل مي��ك��ن لأح����د  لل�سيخ 
ا�ستثناء، وبال  الوقت وم��ع اجلميع دون  حت��دث ط��وال 
وتقديره  وكرمه  ت�ساحمه  وك��ان  م�سبق،   حت�سري  اإي 
فقد   ، احل���دود  ك��ل  ي��ف��وق  لهم  وم�ساعدته  ل��الآخ��ري��ن 
كان مدر�سة تعلم فيها اجلميع، معربا عن فخره باأنه 

عاي�ض هذه املواقف، التي غر�ست فيه كل املعان النبيلة، 
يف  الظروف  كانت  حيث  الربعينيات  نهاية  من  بداية 
زاي��د مع اجلميع  ك��ان  غاية ال�سعوبة، وم��ع ذل��ك فقد 
ويتحمل �سعوبة التوا�سل لي�سعر اجلميع ان هناك من 
يعرف اأحوالهم وي�سعى لدعمهم وم�ساندتهم، وا�ستمر 
ولكن مع  وال�ستينيات،  وات�سع يف اخلم�سينيات  الو�سع 
ال�سبعينيات، ت�ساعفت عطاءات  الطرفة الربتولية يف 

زايد للجميع دون ا�ستثناء.
رحلة طويلة كان الت�سامح منهجه وحب اجلميع عقيدة 
اأحبه اجلميع، حتى الذين مل  را�سخة يف وجدانه، لذا 

يروه، حتية لزايد يف ذكراه

د مطر الكعبي" على نهج زايد تاأ�سي�ست اإمارتنا وارتقت 
ح�ساريا لإمينها بالقيم الإن�سانية النبيلة.

قليلة  عبارة  زاي��د(  نهج  الكعبي:")على  د.مطر  وق��ال 
تختزل  الإ���س��ارات،  بليغة  ال���دللت،  عظيمة  الكلمات، 
يف طياتها تاأ�سي�ض دولة، وارتقاء ح�سارة، وبناء اإن�سان، 
بالتحديات،  مليئة  ب���الإجن���ازات،  حافلة  م�سرية  ع��رب 
من  الإم���ارات  �سعب  فيها  متكن  للم�ستحيالت،  قاهرة 
موؤ�سرات  يف  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�سية  ع��ر���ض  على  ال��رتب��ع 
علمية وح�سارية واقت�سادية واإن�سانية، بقيادة حكيمة، 
ك��وك��ب املريخ،  اإىل  وك�����وادر وط��ن��ي��ة، و���س��ل م�����س��ب��اره��ا 
و�سطرت منجزاتها يف اأروع �سفحات التاريخ، فكان ذلك 
زايد،  ب��داأه��ا  التي  اخلم�سني  م�سرية  بانطالق  اإي��ذان��ا 
عطاءاتها  يف  وي�سهم  الر�سيدة،  قيادتنا  اأمانتها  وحمل 

�سعب زايد".
ل��ي��وم زاي����د للعمل  ال�����س��اب��ع��ة ع�����س��رة  ال���ذك���رى     ويف 
الوالد  بها  اآم��ن  التي  الت�سامح  قيم  نتذاكر  الإن�ساين، 
بها  ج���اءت  ال��ت��ي  القيم  وه��ي  فينا،  وغر�سها  امل��وؤ���س�����ض 
التعاون  على  تعاليمهم  واأج��م��ع��ت  الأن��ب��ي��اء،  ر���س��الت 
القيم،  تلك  اأب��رز  وم��ن  الإن�سانية  بني  الألفة  وحتقيق 
الكرامة الإن�سانية فالإن�سان مكرم مهما كان دينه، واأن 
تقبلها،  ربانية علينا جميعا  اآية  النا�ض  الإختالف بني 
كما اأن التعارف والتوا�سل والتعاي�ض والتكامل مطلب 
املواطنة مكفول لالإن�سان دون متييز  ق��راآين، واأن حق 
يف  امل��ن��ورة  املدينة  ن�ست �سحيفة  ال��دي��ن، حيث  لأج��ل 
عهد ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- على اأن لكل ذي 

دين اأن يبقى على دينه.
�سامل العامري :الت�سامح والتعاي�ض هو ر�سالة الإمارات 
يف  العامري  �سامل  �سعادة  اأك��د  جانبه  وم��ن  العامل  اإىل 
كلمته بامللتقى اأن الت�سامح والتعاي�ض هو ر�سالة الإمارات 
اإىل العامل، واأن النه�سة احلقيقية لالأمم تقا�ض مبدى 
وعيها والتزامها بثقافة التعاي�ض والت�سامح مع الأخر 
العامل يف  دول  الإم���ارات يف طليعة  اأن  موؤكدا  وقبوله، 
امل�سوؤولية  وتعزيز جوانب  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  جمال 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن�����س��ي��ج م��ت��م��ا���س��ك رغم 
200 جن�سية خمتلفة، وجميعهم يعي�سون  احت�سانها 
يف بيئة تعزز القيم النبيلة، وتدفع اإىل التعاون والنمو 
لأنه  الت�سامح  هو  الإن�ساين  العمل  اأن  موؤكدا  والنجاح 
بغ�ض  للم�ساعدة  الإن�����س��ان  ح��اج��ة  تلبية  على  يعتمد 
ال��ن��ظ��ر ع��ن دي��ن��ه وع��رق��ه ول��غ��ت��ه وث��ق��اف��ت��ه، وه��ن��ا جند 
املغفور له باإذن اهلل الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان قد 
تبنى هذا النهج منذ تاأ�سي�ض الدولة حتى ارتبط ا�سم 
الإمارات بعمل اخلري ودعم اجلميع ، وقيادتنا الر�سيدة 

ت�سري بف�سل اهلل على النهج نف�سه.
ت��ت��ب��واأ م��ك��ان��ة متقدمة  اإن الإم������ارات  ال��ع��ام��ري  وق����ال 
ال��ع��امل، م��ن خالل  امل��ان��ح��ة على م�ستوى  ال���دول  ب��ني 
ال��ت��ن��م��وي والإن�ساين  ع����ززت دوره����ا  ال��ت��ي  م��ب��ادرات��ه��ا 
املختلفة،  املجتمعات  و���س��ط  الت�سامح  ج���ذور  وعمقت 
وذلك من خالل التو�سع يف اإن�ساء املوؤ�س�سات واجلمعيات 
اخلريية والتطوعية، واإمتداد يد العطاء الإماراتي اإىل 
جميع ال�سعوب التي تعاين وليات النزاعات او الكوارث، 
واإن�ساء العديد من امل�ساريع التي تخدم قطاعات وا�سعة 

من امل�ستهدفني باخلارج، وغريها الكثري.
وعن دور الهالل الأحمر الإماراتي يف تعزيز الت�سامح 
وحتقيق التعاي�ض اأو�سح العامري اأن الهيئة تعمل وفق 
منظومة  �سمن  ال��ه��دف،  ه��ذا  لتحقيق  وا�سحة  روؤي���ة 
تعزز  ال��ت��ي  ال�سامية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل��ب��ادئ  تتبنى  عاملية 
الت�سامح والتعاي�ض بني الب�سر، موؤكدا اأن كافة مبادرات 
�سيقة،  ذاتية  ب��اأه��داف  ترتبط  ل  الإن�سانية  الإم���ارات 
اأطيافها ولغاتها  الب�سرية بكافة  اإنها تت�سع لت�سمل  بل 
الهيئة  اأن  اإىل  م�سريا  وجن�سياتها،  واأديانها  والوانها 
وفق هذا املبداأ متكنت عرب م�سرية طويلة من العطاء 
الإن�ساين من النت�سار عامليا والتو�سع راأ�سيا واأفقيا يف 

براجمها وم�ساريعها.
د طارق فتحي: جناح القطاع ال�سحي يف مواجهة كوفيد 
19 يكمن يف اعتماده قيم زايد الإن�سانية الأ�سيلة قال 
�سحة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  فتحي  ط��ارق  دكتور 
اإن الوالد املوؤ�س�ض لدولة الإمارات  للخدمات ال�سحية 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإن�سانية  القيم  من  كثرياً  اأر���س��ى  ثراه"  اهلل  "طيب 
اأهمها  الأم��ة، ومن  اأ�سا�سات بنيان هذه  ال�ستثنائية يف 
بني  والت�سامح  والرتاحم  والتعاطف  العطاء  مفاهيم 
زايد  ُخطى  وعلى  وفئاته،  اأطيافه  بكل  املجتمع  اأف��راد 
م�سريتها  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  القيادة  وا�سلت 
احلري�سة على اتباع هذه القيم بكل معانيها ال�سامية، 
والتي اأ�سهمت بكل تاأكيد يف توجيه جهود قطاع الرعاية 

ال�سحية منذ بداية انت�سار جائحة "كوفيد19-".
وا���س��اف د ط���ارق اأن���ه م��ع ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي تلقاه 
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة وال��ع��ام��ل��ون ع��ل��ى خطوط 
هذا  يف  العاملون  ق��ّدم  القيادة،  من  الأمامية  املواجهة 
�ساتهم، منوذجاً متثلوا فيه  القطاع على اختالف تخ�سّ
مرياث ال�سيخ زايد يف التزامها جتاه الأمة والت�سحية 
بامل�سالح والأولويات ال�سخ�سية، خدمة للمجتمع ككّل، 
خ��الل هذه  والتعاون  الت�سامن  روح  وق��د جتّلت  حيث 

الأزمة ب�سورة باهرة.
الرعاية  لل�سركاء  خارج قطاع  امل�ستمر  اللتزام  وثمن 
ال�سحية، والذين قدموا لنا يد العون وامل�ساعدة بعفوية 
اإىل  ت��ردد. فقد ت�سافرت جهود الأم��ة باأكملها  وب��دون 
ملواجهة  واخل��ا���ض  العام  والقطاعني  احلكومة  جانب 
هذه اجلائحة العاملية ب�سكل فعال، وال�ستفادة من قوة 
الت�سامن والتعاطف لتحقيق هدف وحيد، وهو حماية 
الذي  ال��ف��ري��د  ال��ع��ام��ل  ذل��ك ه��و  اأن  واأع��ت��ق��د  املجتمع. 
اأ�سهم بتاألق دولة الإمارات وريادتها يف ال�ستجابة على 

م�ستوى العامل.
ونبه اإىل ان التعاطف يف التعامل عند تقدمي خدمات 
الرعاية ال�سحية، والتعاون بني اجلميع يف كل املجالت، 
يف  والعاملني  املجتمع  اأف���راد  بني  الرا�سخ  والت�سامن 
الإمارات  بتحويل  اأ�سهم  قد  ال�سحية،  الرعاية  قطاع 
اإىل منوذج عاملي ُيحتذى به لدى الدول الأخرى التي 

اأ�سبحت تتطلع اإلينا الآن لال�ستفادة من جتربتنا.

حتت �صعار زايد نبع اخلري لاإن�صانية

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى زايد 
للعمل الإن�ساين مب�ساركة عاملية بارزة

وزير الت�سامح والتعاي�ض: زايد زرع فينا الوحدة واحلب والولء والوئام ون�سر قيم 
املحبة والتعاي�ض وال�سالم بني اجلميع وجعل من الإمارات عا�سمة عاملية للت�سامح

خال م�صاركته يف ملتقى غر�ص زايد
زكي ن�سيبة: ال�ستثمار يف الإن�سان 

اأ�سا�ض عملية التنمية يف الإمارات
•• اأبوظبي- الفجر

اأكد معايل زكي اأنور ن�سيبة،امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة-
الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات اأنه "مُيكن ال�ستفادة من نهج املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ض الدولة رحمه اهلل ،وتر�سيخ نهجه 
وفكره امل�ستدام يف العمل الإن�ساين على مدار اخلم�سني �سنة القادمة، وذلك 

عرب ال�ستثمار يف الإن�سان الذي ُيعّد اأهم ثروة يف الوطن .
زايد"  غ��ر���ض  "ملتقى  يف  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  م�ساركته  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الفرتا�سي الذي اأطلقه برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" بالتزامن مع يوم 
اأهمية خا�سة  اأن هذا احلدث يكت�سب  زايد للعمل الإن�ساين، وقال معاليه 
لأنه يحتفي برتاث وروؤية "زايد املُلهم"، القائد املوؤ�س�ض وتراثه الإن�سايّن 

الغنّي احلافل بالإجنازات التي اأذهلت العامل باأَ�سره. 
وذكر ن�سيبة يف اجلل�سة احلوارية الفتتاحية حتت عنوان زايد العطاء: اإرث 
وتاريخ ال�سيخ زايد يف العطاء ونتائجه )مبادرات را�سخة يف جمالت العمل 
الإن�ساين(، اأن هذا امللتقى ي�ستح�سر التجربة الفّذة ملوؤ�س�ض الدولة رحمه 
اهلل، لغر�سها يف عقول ال�سباب والأجيال القادمة من اأبناء الوطن، فقد كان 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، �ساحب روؤية �سيا�سية واقت�سادية جديرة 
اأن ُتدّر�ض يف اأرقى معاهد ال�سيا�سة ومراكز اإعداد القادة العاملية، قاد �سعبه 
على امتداد ُقرابة �ستة عقوٍد يف م�سريٍة حافلٍة نقل خاللها الإم��ارات ِمن 

حراء اإىل رحاب العاملية. اأطراف ال�سَّ
ولفت معايل زكي ن�سيبة اأن ال�سيخ زايد "طّيب اهلل ثراه" كان اإن�ساناً بكل ما 
تر�سخه هذه الكلمة من معاٍن ت�سمو وترقى، مل ينظر اإىل ديانة اأو جن�سية 
اأو عرق اأو لون، نهل من في�ض عطفه ال�سغرُي والكبرُي، اأورث اأبناءه الكرام 
الأخالق الكرمية التي حتمل اأ�سمى معاين ال�سخاء والكرم واجلود، واحلنو 

على الفقراء واملحتاجني، وات�ساع اأفق الروح الإن�سانية.
موؤكداً على اأن روؤية زايد وجهوده اخلرّية مل تقت�سر على دولته فح�سب، 
قلباً  يحمل  له  املغفور  كان  فقد  الف�سيح؛  الإن�سانية  اأف��ق  اإىل  تخطاها  بل 
ي�سع العامل من حوله، ي�سعر بهموم املهمومني ويتلّم�ض حاجات املحتاجني 
هذا  يف  والإن�سانية  العطاء  رم��ز  فهو  ال��ع��امل،  ح��ول  وامل��ت��اأمل��ني  واملنكوبني 

الزمان، مبا قدمه من اإجنازات هائلة يف اآفاق العامل اأجمع.
واأو�سح معايل زكي ن�سيبة اأنه مُيكن ال�ستفادة من نهج زايد اخلري وتر�سيخ 
نهجه وفكره امل�ستدام يف العمل الإن�ساين على مدار اخلم�سني �سنة القادمة، 
يكون عرب ال�ستثمار يف الإن�سان الذي ُيعّد اأهم ثروة يف الوطن. فقد كان 
يوؤكد دوماً اأن الإن�سان هو العن�سر الأ�سا�سي لكل تقدم، واأن اأثمن ثروة لهذا 
البلد هي الإن�سان، فال فائدة للمال من دون الرجال، وهذه هي الفل�سفة 

التي تنطلق منها عملية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف دولة الإمارات.
واختتم معايل امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة – الرئي�ض 
التجربة  " اأن  ق��ائ��اًل  حديثه  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى 
املتفّردة وامللِهمة لدولة الإمارات جتاوزت حدودها اجلغرافية اإىل العاملية، 
الدولية،  ال�ساحة  على  واحلكومات  لل�سعوب  وحافزاً  اأم��ل  م�سدَر  و�سكلت 
200 جن�سية من خمتلف  اأر�سها اأكرث من  فالدولة التي ت�ست�سيف على 
�ستكمل م�سريتها نحو اخلم�سني  والعادات،  والثقافات  والطوائف  الأدي��ان 
و�سعوبه،  ال��ع��امل  اأمم  على  والن��ف��ت��اح  الت�سامح،  م��ن  مبزيد  املقبلة  ع��ام��اً 

وباملزيد من الدعم وامل�ساندة للق�سايا الإن�سانية."

نادي تراث الإمارات يحتفي بـ »يوم زايد للعمل الإن�ساين«
•• اأبوظبي-لفجر

ندوة  الإم����ارات  ت��راث  ل��ن��ادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظم 
بعنوان  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  يوم  مبنا�سبة  ال�سبت  الأول  اأم�ض  افرتا�سية 

"العطاء الإن�ساين..تاأ�سيل لرتاث الإمارات احل�ساري والأخالقي"
خليفة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  اخل��وري  حاجي  حممد  �سعادة  الندوة  يف  �سارك 
بن حويرب  الدكتور جمال  و�سعادة  الإن�سانية،  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن 
املهريي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة امل�ست�سار 
الثقايف يف حكومة دبي، و�سعادة را�سد احلمريي مدير اإدارة �سوؤون امل�ساعدات 
اخلارجية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، واأدار الندوة الباحث واملوؤرخ 

الدكتور حمدان الدرعي.
وقالت فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث يف كلمتها 
الفتتاحية اإن يوم زايد للعمل الإن�ساين الذي ي�سادف 19 رم�سان من كل 
عام والذي يتزامن مع ذكرى رحيل موؤ�س�ض الدولة املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، هو منا�سبة وطنية عظيمة داأب مركز 
زايد على الإحتفاء بها تخليداً ملا كان يحبه "رحمه اهلل" من البذل والعطاء، 
وا�ستذكاراً ملاآثر اخلري التي كانت جزءاً رئي�سياً من �سريته العطرة. واأ�سافت 

راأ�ض  على  القائد  اإرث  و�سع  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  اأن  املن�سوري 
اأولوياته واخت�سا�ساته، و�سعى يف �سبيل ذلك اإىل اإ�سدار العديد من الكتب 
والدارا�سات، وتنظيم الندوات واملحا�سرات التي توثق هذه ال�سرية اخلالدة، 
خا�سة اأنه ي�سم بني اأق�سامه الرئي�سية معر�ض زايد الذي يعد اأيقونة العمل 
الإن�ساين مبا ي�سمه من اأو�سمة ونيا�سني من خمتلف دول العام تقديراً ملا 
قدمه ال�سيخ زايد من خدمات جليلة لالإن�سانية، وتتويجاً جلهوده اخلريية 
والإن�سانية. ويف م�ستهل حديثه توجه �سعادة حممد حاجي اخلوري باأ�سمى 
ال�ساأن  يف  الالحمدود  الدعم  على  الر�سيدة  للقيادة  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات 
والبذل  اخل��ري  ثقافة  تر�سيخ  على  ال��دائ��م  وحر�سها  واخل���ريي،  الإن�����س��اين 
زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  على نهج  الأ�سعدة، �سرياً  والعطاء على خمتلف 
الإن�سانية  بفكره ومبادراته  اأر�سى  الذي  ث��راه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �سلطان 
دعائم العمل التطوعي واخلريي. وحتدث �سعادته عن اأهم مبادرات واإجنازات 
موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية على ال�سعيدين املحلي 
والدويل، واأ�سار اإىل اأن املوؤ�س�سة حتر�ض عند تقدميها امل�ساعدات الإن�سانية 
املحتاجني  جميع  وتغطي  �ساملة  امل�ساعدات  ه��ذه  تكون  اأن  على  والإغاثية 

اإليها ب�سرف النظر عن اجلن�ض اأو الدين اأو العرق
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  املهريي  بن حويرب  الدكتور جمال  �سعادة  وق��ال 

بالأعمال  والهتمام  ط��وال حياته بحب اخلري  ُع��رف  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
الإن�سانية واخلريية وقدم كثرياً من العطاء، و�سجل كثرياً من الإ�سهامات 
زايد  ال�سيخ  عطاء  �سواهد  اأن  م�سيفاً  الإن�����س��اين.  العمل  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة 
»طيب اهلل ثراه« يف خمتلف دول العامل فال تكاد تخلو بقعة من بقاع الدنيا 
اأث��راً كرمياً ميجد ذكرى موؤ�س�ض دولة الإم��ارات، ويقف �ساهداً  اإل وحتمل 
على عظمة العطاء الإن�ساين على مر ال�سنني. و�سلط املهريي ال�سوء على 
بع�ض امل�ساريع اخلريية الإماراتية يف عهد ال�سيخ زايد التي جتاوزت نطاق 

العامل العربي والإ�سالمي وامتدت لت�سمل دول العامل اأجمع.
اأك��دت ريادتها يف  الإم���ارات  اأن دول��ة  من جانبه قال �سعادة را�سد احلمريي 
جمال العمل اخلريي والإن�ساين على م�ستوى العامل، وحققت اأعلى الن�سب 
كاأكرب  عاملياً  الأول  املركز  الدولة  واحتلت  اخلارجية،  امل�ساعدات  يف  العاملية 
جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية يف العامل. واأ�ساف متكنت الإمارات التي 
ت�سري على نهج ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« من ت�سجيل 
ب�سمات اإن�سانية ل تن�سى، كان اآخرها تلك املتعلقة باأزمة كوفيد - 19 ، حيث 
مدت يد العون وامل�ساعدة للعديد من دول العامل، ب�سحنات من الإمدادات 
الطبية وال�سحية والغذائية واللوج�ستية، لتتمكن هذه الدول من تخفيف 
معاناة �سعوبها يف مواجهة فريو�ض كورونا. واأكد احلمريي التزام الإمارات 

لتعزيز  اخلارجية،  امل�ساعدات  توثيق  عند  الدولية  املعايري  اأعلى  بتطبيق 
مكانتها بو�سفها جهة مانحة رئي�سة على ال�ساحة الدولية .

اأما الدكتور حمدان الدرعي فقد �ساهم يف اإثراء النقا�ض يف الندوة بالوقوف 
على الكثري من املحطات احلياتية يف حياة ال�سيخ زايد، والأق��وال امل�سهورة 
عظيمة،  �سخ�سية  ج�سدت  ال��ت��ي  امل��واق��ف،  م��ن  العديد  يف  املوؤ�س�ض  للقائد 
متتعت بالقدرة على العطاء الإن�ساين بكل قيمه، ومروراً باملواقف التاريخية 
اأنها نبع ل ينتهي  التي ر�سمت معامل �سخ�سية تناولتها الدرا�سات، ل�سيما 

عطاوؤه.
للدكتور  اأبرزها مداخلة لالأ�ستاذ  املداخالت من  من  ع��دداً  الندوة  و�سهدت 
داوود ماهر ال�سمري ع�سو هيئة تدري�ض يف الكلية اجلامعية لالأم والعلوم 
الأ�سرية باإمارة عجمان، واأخرى للدكتور حممد فاحت زغل الباحث يف مركز 

زايد للدرا�سات والبحوث
للدرا�سات  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد  علي  �سعادة  ال��ن��دوة  ح�سر 
والإعالم يف نادي تراث الإمارات، و�سعيد علي املناعي مدير اإدارة الأن�سطة 
يف النادي، وبدر الأمريي املدير الإداري يف مركز زايد للدرا�سات والبحوث 

ولفيف من الباحثني واملثقفني والإعالميني واملهتمني.



الربوكلي  مينع ن�سوء اخلاليا 
ال�سرطانية

امل�سهورة،  الأم��ري��ك��ي��ة  التغذية  خ��ب��رية  ���س��ا���ض،  �سينتيا  ال��دك��ت��ورة  ت�سنف 
الربوكلي كاأحد املواد الغذائية الأكرث فائدة للج�سم، وي�ساعد على اإبطاء 

ال�سيخوخة ومكافحة الأمرا�ض اخلطرية.
اأن الربوكلي غني باملواد املغذية، حيث يحتوي كوب  اإىل  وت�سري اخلبرية، 
ال��ذي يلعب   ،K اليومية لفيتامني  %250 من حاجة اجل�سم  منه على 
%135 من  العظام. كما يحتوي على  ال��دم و�سحة  دورا مهما يف تخرث 
حاجة اجل�سم اليومية لفيتامني C واأكرث من %50 من عن�سر الكروم 

املنظم مل�ستوى ال�سكر يف الدم.
وت�سيف، لقد اكت�سف يف تركيب الربوكلي عنا�سر م�سادة لل�سرطان، حتييد 
املواد امل�سرطنة وحتفز منظومة املناعة، ومتنع ن�سوء اخلاليا ال�سرطانية 

وانت�سارها.
وتقول، "بالإ�سافة اإىل هذا، الربوكلي غني بالألياف الغذائية، التي حت�ّسن 
اإيجابيا  تاأثريا  له  اأن  كما  املفيدة.  الأمعاء  بكترييا  وتغذي  اله�سم  عملية 
يف عمل القلب والأوعية الدموية، حيث يخف�ض خطر النوبات القلبية اأو 

اجللطات الدماغية، لأنه مينع ان�سداد ال�سرايني".
�سيخوخة  ويبطئ  اللتهابات،  ويكافح  العظام  يقوي  الربوكلي  وت�سيف، 
اجل�سم. وتقول، "يحتوي الربوكلي على ن�سبة عالية من م�سادات الأك�سدة، 
ويحمي اجللد من الأ�سعة فوق البنف�سجية. كما يحتوي على مادتي اللوتني 

والزياك�سانتني املهمة ملنع اعتام عد�سة العني وحت�سني الروؤية".
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جديدة  درا�صة  ك�صفت 
ع����ن ع��������ادات الأك�����ل 
م�صاركة  اأن  وال�صحة، 
مع  ال���ط���ع���ام  وج����ب����ة 
اأحبائك تقلل من خطر 
بال�صمنة  الإ����ص���اب���ة 
وميكن اأن حت�صن �صحتك 

العامة.

واأج����رى ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ك��ات��ال��ون��ي��ا املفتوحة 
Foodlab، مقابالت مع عائالت واأطفال ترتاوح 
اأوق���ات وجباتهم  12 و16 ع��ام��ا يف  ب��ني  اأع��م��اره��م 

وال�سحة العامة.
العائلية، مثل م�ساركة  الوجبات  اأن روتني  ووج��دوا 
الطعام، واجللو�ض حول طاولة دون اأجهزة رقمية اأو 

اإجراء حمادثة ممتعة، مفيدة.
املتو�سط  الأب��ي�����ض  ال��ب��ح��ر  ن��ظ��ام  اإن وج��ب��ة  وق���ال���وا 
��ل امل��ح��ادث��ة وت���ن���اول ال��ط��ع��ام ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي ت��ف�����سّ
اأبطاأ، ما ي�ساعد الأطفال على التعرف على ال�سعور 

بالمتالء وبالتايل مينع ال�سمنة.

التحقيق  هي  للدرا�سة  الرئي�سية  الوظيفة  وكانت 
 - املتو�سطي  الغذائي  للنظام  الرئي�سية  ال�سمة  يف 
وكيف  الطعام  تناول  وق��ت  يف  الجتماعية  التن�سئة 

توؤثر على �سحة الأطفال.
وت��و���س��ح ال��ب��اح��ث��ة يف ال��درا���س��ة، اآن���ا ب���اخ ف��اي��غ: "يف 
اإىل  ال��وب��اء  ب�سبب  الإغ���الق  اأدى فيه  ال���ذي  ال��وق��ت 
اإىل  الدرا�سة  ه��ذه  ت�سري  العائلية،  الوجبات  اإح��ي��اء 
اأحد اجلوانب الإيجابية املحتملة للو�سع الذي كان 

علينا مواجهته".
واأجرى الفريق يف املقام الأول مقابلة مع الأم يف كل 
من العائالت الثنتي ع�سرة، ثم حلل اأحد اجلوانب 
البحر  ملنطقة  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  درا����س���ة  الأق����ل 

الأبي�ض املتو�سط - التن�سئة الجتماعية.
اأوق���ات  يف  ال��ت��ح��دث  اأن  ك��ي��ف  يفهموا  اأن  واأرادوا 
ن��اأك��ل عندما ن��ك��ون يف  ال��وج��ب��ات، وك��ذل��ك كيف 

جمموعة عائلية، يوؤثر على �سحتنا.
الغذائي  "النظام  ف��اي��غ:  ب��اخ  واأو���س��ح��ت 
ولكن  ناأكله  م��ا  فقط  لي�ض  ال�سحي 
ناأكله. النظام الغذائي  اأي�سا كيف 
هو  امل��ت��و���س��ط  الأب��ي�����ض  للبحر 
اأكرث بكثري من جمرد قائمة 
ثقايف  من�������وذج  اإن�������ه  ط�����ع�����ام، 
هذه  اخ��ت��ي��ار  كيفية  يت�سمن 
ومعاجلتها  واإن��ت��اج��ه��ا  الأط��ع��م��ة 

وا�ستهالكها".
العائالت  يف  التعاي�ض  درج��ة  ولتحديد 
التي متت درا�ستها، قام الباحثون بتحليل 
متت،  واأي���ن  العائلية،  الوجبات  وم��دة  وت��رية 
وا�ستخدام الأجهزة الرقمية، واإعداد الطعام 

ونوع الت�سال.
ووف��������������ق��������������ا 
 ، �سة ا ر للد
ف���������������������������اإن 
غ�����ال�����ب�����ي�����ة 
ال�����ع�����ائ�����الت 
وجبة  ت����ن����اول����ت 
ف��ق��ط، وتنوعت  م��ع��ا  ال��ع�����س��اء 
ال����ع����ادات اع���ت���م���ادا ع��ل��ى م���ا اإذا 
ك��ان��وا ي��اأك��ل��ون مب��ف��رده��م اأو مع 

اأحبائهم.
ال���وج���ب���ات  اإىل  ُي���ن���ظ���ر  وك��������ان 
العائلية على اأنها مكان للتوا�سل 
وفقا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ت��ن�����س��ئ��ة 

للفريق البحثي.
وع��ن��دم��ا خ�س�ست ال��ع��ائ��الت وق��ت��ا اأق���ل ل��ه��م، اأو مل 
بالأجهزة  انتباههم  ت�ستت  اأو  الطاولة،  اإىل  جتل�ض 
الرقمية اأو مل ت�سارك يف حمادثة ممتعة خالل هذه 
الأبي�ض  البحر  اأي�سا حمية  اتبعوا  فقد  التجمعات، 

املتو�سط بدرجة اأقل.
العائلية  الوجبات  كانت  الآب���اء،  لغالبية  وبالن�سبة 
اأطفال  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  خ��ا���ض  ب�سكل  م��ه��م��ة 
وتوثيق  املحادثة  يف�سلون  لأنهم  املراهقة،  �سن  يف 

الروابط الأ�سرية.
مقابلتهن:  اللواتي متت  الأمهات  اإحدى  واأو�سحت 
�سغارا،  الأطفال  يكون  عندما  اأ�سهل  الأمر  "يكون 

املراهقة  مرحلة  يف  ي�����ك�����ون ه���ن���اك ول��ك��ن 
بينك  ان�����ف�����������س�����ال 
وبف�سل  وب��ي��ن��ه��م، 

ه�������ذه امل�����ح�����ادث�����ات، 
ميكنك اكت�ساب نظرة 

ثاقبة على عاملهم".
ع��ل��ى ذلك،  وع����الوة 
الغالبية  اع���ت���ربت 
اأن��ه من خ��الل هذه 
التجمعات العائلية، 
ي���������س����ب����ح الآب�������������اء 
وي�ساعدون  ق����دوة 
اأمن�����اط  اإن�������س���اء  يف 

�سحية لأطفالهم.
وي���������ت���������واف���������ق ه�������ذا 

نتائج  م����ع  الن���ط���ب���اع 
ال��درا���س��ات الأخ���رى التي 

ال��ط��ع��ام معا  ت���ن���اول  اأن  ف��ي��ه��ا  ث��ب��ت 
املزيد  كعائلة يرتبط بنظام غذائي �سحي، مع 
م��ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���روات، وم�����س��روب��ات اأقل 

�سكرية.
وب��ال��ن�����س��ب��ة خل���ب���رية ال��ت��غ��ذي��ة ب����اخ ف���اي���غ، من 
ال�سروري احلفاظ على تقاليد الأكل من اأجل 
الأبي�ض  للبحر  الغذائي  النظام  فوائد  �سمان 

املتو�سط وتعزيز �سحة الأجيال ال�سابة.
وم���ع ذل����ك، م��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود ح��ت��ى الآن، فقد 
مواجهة  يف  تاأثريه  املتو�سطي  الغذائي  النظام 
ما ي�سمى ب� "النظام الغذائي الغربي"، والذي 
وتناولها  امل�سنعة  الأط��ع��م��ة  بهيمنة  يتميز 

ب�سرعة، وغالبا ما يكون ذلك اأمام التلفاز.
النظر  ال�سروري  من  اأن��ه  الدرا�سة  وتوؤكد 

يف هذه اجلوانب من اأجل تعزيز اتباع نظام غذائي 
ال�سحة  ح��م��الت  وت�سميم  امل��راه��ق��ني  ب��ني  �سحي 

العامة.
البيئية  للبحوث  الدولية  املجلة  يف  النتائج  ون�سرت 

وال�سحة العامة.

درا�سة تك�سف عّما يقلّل خطر الإ�سابة بال�سمنة 
ويح�ّسن ال�سحة وي�ساعد على اإنقا�ض الوزن!

الفريو�ض  مر�سى  ثلث  اأن  موؤخرا  ُن�سرت  درا�سة  اأظهرت 
غ�سون  يف  دماغية  اأو  نف�سية  م�ساكل  من  يعانون  التاجي 

�ستة اأ�سهر من ت�سخي�سهم ب� "كوفيد19-".
وحلل الباحثون ال�سجالت ال�سحية ل�236379 مري�سا 
بفريو�ض كورونا، معظمهم من الوليات املتحدة، ووجدوا 
بعد  نف�سية  اأو  ع�سبية  با�سطرابات  �ُسّخ�سوا   34% اأن 

�ستة اأ�سهر.
واأظهرت الدرا�سة اأن زهاء واحد من كل ثمانية مر�سى، اأو 

املر�ض. هذا  مبثل  مرة  لأول  �ُسّخ�سوا   ،12.8%
املزاج  اأو ا�سطرابات  %17 والكتئاب  بن�سبة  القلق  وكان 
وفقا  ���س��ي��وع��ا،  الت�سخي�سات  اأك����رث  م��ن   ،14% بن�سبة 

للدرا�سة.
وق����ال ال��ع��ل��م��اء اإن ح����الت ال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة واخل���رف 
كانت  "كوفيد"،  بعد  الأخ����رى  الع�سبية  وال���س��ط��راب��ات 
نادرة، لكنها ل تزال مهمة - خا�سة لدى الأ�سخا�ض الذين 

اأ�سيبوا مبر�ض خطري بالفريو�ض.

ب�سبب  املركزة  العناية  اإىل  اأدخلوا  الذين  اأولئك  ومن بني 
غ�سون  يف  دماغية  بجلطة   7% اأ�سيب  كورونا،  فريو�ض 
���س��ت��ة اأ���س��ه��ر. ووج����دت ال��درا���س��ة اأن م��ا ي��ق��رب م��ن 2% 

�ُسّخ�ست اإ�سابتهم باخلرف.
"كوفيد"،  �سيوعا لدى مر�سى  اأكرث  وكانت ال�سطرابات 
املقارنة من الأ�سخا�ض الذين تعافوا  مقارنة مبجموعات 
من الإنفلونزا اأو التهابات اجلهاز التنف�سي الأخرى خالل 

الفرتة الزمنية نف�سها.

اأك�سفورد  وقال ماك�ض تاكيت، الطبيب النف�سي يف جامعة 
الربيطانية، 

اأن  اإىل  نتائجنا  "ت�سري  ال��ع��م��ل:  ق��ي��ادة  يف  ���س��ارك  ال���ذي 
بعد  �سيوعا  اأكرث  النف�سية  وال�سطرابات  الدماغ  اأمرا�ض 
اجلهاز  التهابات  اأو  الإنفلونزا  بعد  منها  "كوفيد19-" 

التنف�سي الأخرى".
لن�سيت  جملة  يف  ُن�سرت  التي  ال��درا���س��ة،  اإن  تاكيت  وق��ال 
للطب النف�سي، مل تكن قادرة على حتديد كيفية ارتباط 

الفريو�ض بالظروف النف�سية - م�سيفا اأن هناك حاجة اإىل 
اإجراء بحث عاجل لتحديد الآليات املعنية.

كما اقرتح الباحثون اأن الوباء ميكن اأن ي�سبب موجة من 
امل�ساكل العقلية والع�سبية.

النف�سي يف جامعة  ال��ط��ب  اأ���س��ت��اذ  ه��اري�����س��ون،  ب���ول  وق���ال 
من  الرغم  "على  العمل:  قيادة  يف  �سارك  ال��ذي  اأك�سفورد 
اأن  اإل  �سغرية،  ال�سطرابات  ملعظم  الفردية  املخاطر  اأن 

التاأثري على جميع ال�سكان قد يكون كبريا".

ثلث الناجني من "كوفيد" يعانون من م�ساكل عقلية اأو ع�سبية!

االثنني   3    مايو   2021  م   -   العـدد   13231  
Monday    3   May   2021   -  Issue No   13231
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العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ابراهيم عبداهلل خان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000821/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد ابراهيم عبداهلل خان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ابراهيم �سردار بهادر  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 92660

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم احمد �سمري ابو �سادي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003434 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�س�سة جو�سب كافيه وحلويات ومتثلها مالكها �سيماء نواف حممد علي فواز - جمهول حمل الإقامة : 
اإمارة ال�سارقة منطقة اجلرينة خلف �سارع جمال عبد النا�سر حمل رقم 18 ملك �سركة ال�سارقة القاب�سة  

بناء على طلب املدعية : املحم�سة اللبنانية - �سركة ال�سخ�ض الواحد - ذ م م 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب�� : 

فل�ض(   13  / درهم  وت�سعون  الف  )�سبعة  درهم(   7.090.13( وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان  عليها  املدعي  الزام 
بالإ�سافة اىل الفائدة التاأخريية عن هذا املبلغ بواقع %12 �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. - الزام 

املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف مبا فيها م�ساريف الرتجمة القانونية ومقابل اتعاب املحاماة. 
  - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام    2021/5/10 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�سطة وكيل معتمد  2( �سخ�سيا  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ل  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/2 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
حممد ح�سني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اولفكتو لتدريب علىاملهارات املهنية التقنية - �ص ذ م م  
بردبي   - التجاري  اخلليج   - فاندر  �سرجي  ملك   814  -  812 رق��م  مكتب   : العنوان 
859460 رقم القيد  - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1460174 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/1/28 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/1/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني اب�صرتاكت لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1319 ملك �سعيد حممد 
ال�سحات عزب طعيمة - اخلليج التجاري - بردبي -  هاتف :      فاك�ض :    م�سطحباً معه 
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اب�صرتاكت لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1319 ملك �سعيد حممد ال�سحات عزب طعيمة - اخلليج 
التجاري - بردبي  هاتف :       فاك�ض :          مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اولفكتو  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ص   - التقنية  املهنية  علىاملهارات  لتدريب 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/1/28 بتاريخ   دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/1/28 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه 
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا 

الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

  ال�سماء 
تعلن دائ��رة حماكم راأ���ض اخليمة باأن املدعوة /م��وزة �سعيد 
)�ساعد(  ال�سهرة  ا�سافة  بطلب  تقدمت   ، ال�سميلي  ح�سن 
�ساعد  ح�سن  �سعيد  م���وزه  الإ���س��اف��ة/  ب��ع��د  ا�سمها  ل��ي��ك��ون 
تتقدم  ان  الع��رتا���ض  يف  م�سلحة  لها  م��ن  وان   ، ال�سميلي 
ام���ام ق�سم  ت��اري��خ الع����الن  ي��وم��ا م��ن  خ���الل خم�سة ع�سر 

ال�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
مكرم �سيد ال�سوداين

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 اإعالن حكم بالن�سر    

رقم الدعوى 2021/17 جتاري كلي 
بناء على طلب / مدعي / جمموعة النعيمي - اجلن�سية  

اىل املدعي عليه : حممود اقبال عبداملجيد ظفر - اجلن�سية / باك�ستان 
مدعي عليه / حممود اقبال ظفر ملقاولت البناء - �ض ذ م - اجلن�سية 

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2021/3/30 ا�سدت بحقك احلكم التايل: 
درهم   513400 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : اأول  املحكمة  حكمت 
)خم�سمائة وثالثة ع�سر الفا واربعمائة درهم( والفائدة التاأخريية عليه بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 
2021/1/21 وحتى متام ال�سداد.  ثانيا : بالزام ا ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 55000 

درهم)خم�سة وخم�سون الف درهم( تعوي�سا جابرا لأ�سرارها املادية والدبية. 
ثالثا : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بالر�سوم وامل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن 
على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

 اإداري �سعادة متعاملني 
علياء احمد النعيمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 اإعالن حكم بالن�سر 

رقم الدعوى 2021/16 جتاري كلي 
بناء على طلب / مدعي / جمموعة النعيمي - اجلن�سية  

اىل املدعي عليه / ايجل ملقاولت البناء - �ض ذ م م - اجلن�سية 
مدعي عليه / كاجنريامياليل كنان كوتي - اجلن�سية / الهند 

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2021/3/21 ا�سدت بحقك احلكم التايل: 
نحن حممد ح�سن عمر قا�سي الأمور الوقتية وامل�ستعجلة مبحكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية 

لقانون  التنظيمية  الالئحة  .62 من   63  .64 امل��واد  بن�سو�ض  املرفقة وعمال  وامل�ستندات  الوراق  على  الط��الع  بعد 
الإجراءات املدنية وحيث ان الدين املطلب به عرب حال الداء  لذلك ، نرف�ض ا�سدار المر وحتال الوراق اىل مكتب 
اإدارة الدعوى ليتوىل اعدادها وحتديد جل�سة لنظرها امام املحكمة املخت�سة ملا كان الثابت. لذلك ، نرف�ض اإ�سدار 
المر حكمت املحكمة :  اول : بالزام املدع يعليهما مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ 200000 درهم )مائتا الف 
درهم( والفائدة القانونية عليه بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2021/1/21 وحتى متام ال�سداد.  ثانيا : 
بالزام املدعي عليهما مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ 40000 درهم )اربعون الف درهم( تعوي�سا عن ا�سرارها 
اتعاب  مقابل  درهم  ومائة  الدعوى  وم�سروفات  بالر�سوم  مت�سامنني  عليهما  املدعي  بالزام   : ثالثا  الدبية.  املادية 
املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ا�سماعيل عبدالرحيم ال�سهالوي   
)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001349/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ا�سماعيل عبدالرحيم ال�سهالوي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة را�ض اخليمة الوطنية )�سركة م�ساهمة عامة( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
، بالإ�سافة اىل  1835774 درهم  املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 

الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ الدعاء وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 60/2021/308 اأمر اأداء  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- تقنية اخلر�سانة )�ض ذ م م(  2-تقنية اخلر�سانة - جمهويل حمل 

الإقامة - مبا ان املدعي / بيج كرين للنقل العام )�ض ذ م م(  
وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  

املربم بني  التجاري  العقد  انفاذ   : اأول  بتاريخ 2021/1/21  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليها الوىل تقنية اخلر�سانة ذ م م بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )246،398.84( مائتي و�ستة واربعون الف وثالثمائة وثمانية وت�سعون درهم واربعة 
وثمانون فل�سا ، والفائدة القانونية من تاريخ 2021/1/20 وحتى متام ال�سداد ، مع الزامها 
اإ�ستئناف  اتعاب املحاماة.   ولكم احلق يف  ، ومبلغ  الف درهم مقابل  بالر�سوم وامل�ساريف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حميد عبيد خليفة ال�سوقي العلي   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003312/ 

اإىل املحكوم عليه : حميد عبيد خليفة ال�سوقي العلي 
اإمارة ال�سارقة �سارع املطار منطقة القرائن فيال رقم 175  �سندوق بريد 43429 

حيث انه بتاريخ 2020/12/22 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك امل�سرق - �ض م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1077480 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم احمد �سمري ابو �سادي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الطرق الهند�صية للمقاولت - �ص ذ م م  
 - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سيخ  بن  احمد ح�سن حممد  11 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   756191  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1222965 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/4/22 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/4/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات   وتدقيق  لا�صت�صارات  و�صركاه  ي�صرى  املعني 
  : فاك�ض      : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - امني  عادل  703 ملك ي�سرى 
 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ي�صرى و�صركاه لا�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف :    فاك�ض :      مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
الطرق الهند�صية للمقاولت  اأعاله لت�سفية  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني 
- �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/22 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  2021/4/29 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002376 اأمر اأداء  
اىل املدعي عليه : مر�سم ملقاولت البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي داما�ض ملقاولت البناء - ذ م م 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله 

بعد الطالع على الوراق 
بالفائدة  والزمتها  الف درهم  �ستة ع�سر   : للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ناأمر 
والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع  القانونية 

بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/4/20 

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي / د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002573 اأمر اأداء  
اىل املدعي عليه : مر�سم ملقاولت البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي عبداهلل حممد �سربي لطيف التكريتي عراقي / اجلن�سية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله 

والزمتها  درهم   )5000( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/4/20  

حرر بوا�سطة املوظف 
مركز �سعادة املتعاملني

القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 اإعالن موعد جل�سة بالن�سر    

رقم الدعوى 2021/187 جتاري جزئي  
بناء على طلب / مدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - اجلن�سية 

اىل املدعي عليه / �سعيد علي �سعيد حممد را�سد عليوه ال�سحي / اجلن�سية / الإم��ارات العربية 
املتحدة 

اعالن بالطلب العار�ض من املدعي 
وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الإبتدائية  راأ���ض اخليمة  امام حمكمة  باحل�سور  فاأنت مكلف 
عنك يف ال�ساعة 10.30 من يوم الحد املوافق 2021/5/9 لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
فاإن  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�سال  او  تخلفك عن احل�سور  ، ويف حالة  ودف��وع  بيانات  من 

املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا. 
املالحظات: الإمارات / راأ�ض اخليمة / الرم�ض - بيت �سعبي / بجوار نادي الرم�ض 

امني �سر 
جالل عديل جالل مر�سي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 511
هندي   - �سبري  حممد  حممد  الدين  جمال  خاجة  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ 
اللذيذة(   اللقمة  )مطعم  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   - �سيخ  راجمان  اح�سان 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750661(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 512

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد يو�سف جمال ح�سن علي - بنغالدي�ض اجلن�سية 
حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)ور�سة  امل�سماة  بالرخ�سة  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - عبدالر�سيد  حممد  بن  عبداحلنان 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  كهرباء  لت�سليح  ارك�سون 
)216269( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : ليوجد.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 16/2020/2524 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 

6،370،257.92 درهم )�ستة مليون وثالثمائة و�سبعون الف ومائتان و�سبعة وخم�سون درهم واثنني وت�سعون فل�ض( 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 2019/10/30 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : بنك ال�ستثمار - �ض م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

3-حممود ح�سن  2-رامي �سبحي ح�سن �سايف   م   م  ذ  - �ض  البناء  م��واد  الن�ساري لتجارة  1- على   : اإعالنهم  املطلوب 
م�سطفى �سايف 4- على الأن�ساري لتجارة مواد البناء - م م ح - �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة  
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/11/3 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/ 
بنك ال�ستثمار �ض م ع بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 6،370،257.92 درهم )�ستة 
مليون وثالثمائة و�سبعون الف ومائتان و�سبعة وخم�سون درهم واإثنني وت�سعون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ ال�ستحقاق 2019/10/30 وحتى متام ال�سداد والزمتهم امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 16/2021/1118 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليها املوؤرخ 2019/8/25 والزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )405000 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2019/8/25 وحتى ال�سداد التام  الزام املدعي 

عليها بدفع مبلغ 80000 درهم تعوي�ض عن ال�سرار املادية واملعنوية وما حلق من خ�سارة وما فات من 
ك�سب ، الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن : �سعيد �سامل �سعيد حممد الكعبي - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- ان جي ايه للتجارة العامة - �ض ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليها املوؤرخ 
2019/8/25 والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )405000 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2019/8/25 
وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليها بدفع مبلغ 80000 درهم تعوي�ض عن ال�سرار املادية واملعنوية وما 

حلق من خ�سارة وما فات من تاريخ رفع الدعوى. 
 رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
يف الدعوى  رقم  413/2020/20 جتاري كلي  

املدعي عليها / 3( �سركة ثروة اإ�سكان لال�ستثمار - �ض ذ م م 
العنوان : 

بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية ، بندب اخلبري العقاري املخت�ض �ساحب 
اإجتماع خربة عن بعد مع الأطراف  الدور باجلدول ، نفيدكم باأنه �سيتم عقد 
 )10.00( �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   2021/5/6 املوافق  اخلمي�ض  يوم  يف 

بوا�سطة برنامج زوم. 
يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات توؤيد ادعائكم 

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2021/1272 جتاري جزئي 
املدعية : القلعة للمعلومات - �ض ذ م م 

املدعي عليهما : ارابتك لالإن�ساءات - �ض ذ م م 
اىل املدعي عليها يف الق�سية امل�سار اليها. 

بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�سادر عن حماكم دبي يف الق�سية امل�سار اليها بعاليه اإنتدابنا  اإدارة اخلرباء 
لإعداد تقرير اخلربة احل�سابية املطلوب ، وبعد ا�ستالمنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول يف متام 
 Microsoft تطبيق  طريق  عن  بعد  عن   2021/5/6 املوافق  اخلمي�ض  �سباحا" يوم   11.00 "ال�ساعة 
من  الواردة  والتعليمات  كورونا  فريو�ض  انت�سار  ملواجهة  الحرتازية  لالإجراءات  نظرا  املرئي   Teams
 : هاتف  لال�ستعالم  املحدد.  املوعد  يف  الجتماع  وح�سور  معنا  التوا�سل  �ساكرين  نرجو  وعليه  الدولة  حماكم 
0564734261.  وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�سية او وكيلهم القانوين ح�سور الإجتماع يف املوعد 
املحدد وتقدمي كل   طرف مذكرة �سارحة مبو�سوع الدعوى مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة ب�سكل وا�سح وم�ستقل لكل 

نقطة من نقاط املذكرة ال�سارحة )من خالل فوا�سل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلربة.
ع/ اخلبري احل�سابي وامل�سريف 
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/046681

املخط�ر/ احمد حممد احمد املزيني - فل�سطيني اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197883864866 
العن�وان / ال�سارقة  - هاتف رقم / 0503020255

املخطر اإليه / حممد ع�سكر غوىل تركي اجلن�سية
العن�وان/ عجمان - هاتف رقم 0508987552 

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 10000 درهم
بنكيه  ابداع  واي�سالت   ، ال�سركة  �سراء  مقابل  ك�سمان  درهم   10000 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اإليه  املخطر 
جمموع 35000 درهم مبوجب اتفاق مربم بني املخطر واملخطر اليه ، فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد 
املبلغ املرت�سد يف ذمته حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم 
وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناته كالتايل �سيك رقم 100173 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 
وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي  وحيث اإن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سى   2018/12/30
تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا” ولكن دون جدوى. لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ 
املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�سيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3921(

املخطرين : اكرب علي مال فخر الدين - ح�سيني فخر الدين بن مال فخر الدين
حممد ح�سني فخرالدين - ا�سغر فخر الدين ابراهيم

�سد / املخطر اإليه : اليادات بوتان فيتيل �سليمان - هندي اجلن�سية
تنبة املخطرة على املخطر الية مبوجب هذا الخطار وحثها على الوفاء بت�سليم املبني الواقع علي 
قطعة الر�ض رقم "33" الكائنة يف منطقة الرميله/عجمان حمل اتفاقية التاجري املحررة يف عام 
للمخطرين خاليا من كافة ال�سواغل   2019/2/24 يف  الواقع  التفاق  تعديل  وملحق   2006
املرت�سده  املبالغ  �سداد  ، مع  الالزمة  ال�سيانة وال�سالحات  بعمل  اللزام  التي عليها مع  وباحلالة 
يف ذمته للمخطرين ، وما ي�ستجد من قيمه ايجارية حتي تاريخ الت�سليم ، والفائده بواقع 9%علي 
ما يرت�سد من مبالغ من تاريخ ال�ستحقاق وحتي متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
الر�سوم  اليها  م�سافا  والق�سائية  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  وذلك  املحاماه 

وامل�سروفات وذلك خالل مده اق�ساها 5 ايام من تاريخ هذا الخطار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3949(

 22 �سارع   ،  3 الرب�ساء  دبي،  اإمارة   : العنوان  اجلن�سية.  هندي   ، �سوري�ض  مري�سندانى  في�سال   : املعلن 
 : الإلكرتوين  الربيد   -  0504536215  : هاتف  مول  الرب�ساء  من  بالقرب   ،  8 رقم  فيال   ،

VISHALMIRCHANDANI6@GMAIL.COM
املعلن اإليه : �سادا�سيفان بري�سويل ايانار راجا ، هندي اجلن�سية ،

هوية رقم 784-1973-5185984-4 
العنوان : اإمارة دبي/ منطقة الرب�ساء 1 / �سارع رقم S11 / مبنى كود تاور / �سقة رقم 709 / بالقرب من 

مركز ت�سوق اللولو / مكاين رقم 3711478212 ، هاتف رقم : 0503915527 
املو�س��وع / - يعلن املعلن املعلن اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )2000000( درهم قيمة ال�سيك املرتد 
وذلك خالل مهله اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالمه هذا الإعالن بجميع الطرق املتاحة واإل �سي�سطر 
املعلن اىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقوقه واإ�ست�سدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض 

املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املعلن مع حتميل املعلن اإليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2259/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/4398 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 293383.40 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة افاق النماء -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد مدثر للنقليات �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )293383.40( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 8/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )62.845.98( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف و 12% من تقدمي العري�سة وحتى ال�سداد التام  
طالب الإعالن : �سركة فيربك�ض ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني -  �سفته بالق�سية : وكيل
ح�سني  ح�سن  حممد   -2 ذ.م.م  البناء  مل��واد  لتجارة  �سي  اأ���ض  ئي  �سركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
امل�سري - عن نف�سه وب�سفته املدير املخول بالتوقيع عن �سركة ئي ا�ض �سي لتجارة ملواد البناء 

ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/6 بالزام املدعى عليهما 
بواقع  القانونية  والفائدة   )62.845.98( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن 
9% �سنويا من تاريخ 2020/12/27 وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2261/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :ا�سدار الأمر بالزام املطلوب �سدها المر مبلغ وقدره )66.000( درهم مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام مع �سمول هذا المر بالنفاذ املعجل 
وفق املواد 67 ، 78 ، 79 من الالئحة التنظيمية والزام املطلوب �سدها المر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : جنمة ال�ساحل للتجارة �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ا�ض ام ا�ض ات�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/7 بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )66.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل 
�سيك وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب 

النفاذ املعجل  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر 
 2879/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- راتنا رام حكم رام  - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )559158.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1182/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : احالة املطالبة اىل القا�سي امل�سرف للراأي اإذا راأت عدالتكم او القا�سي امل�سرف ح�سب الحوال يف هذه 
املطالبة توافر �سروط ا�ست�سدار امر الداء من عدمه الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للبنك املدعي بالتكافل والت�سامن 

فيما بينهما مبلغ وقدره )761.284.88( درهم بال�سافة اىل فائدة قانونية بواقع 12% مبثابة التعوي�ض اجلابر عن 
ال�سرار التي حلقت بالبنك طالب المر من امتناع املطلوب �سده املرت�سد يف ذمته واملطل بال�سداد ت�سمني املدعي 

عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة
طالب الإعالن / 1-م�سرف الهالل �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  اك�ض كون�سبت�ض �سولوت�سنز لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

او  راأت عدالتكم  اإذا  للراأي  امل�سرف  القا�سي  اىل  املطالبة  احالة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
بان  املدعي عليهما  ال��زام  ا�ست�سدار امر الداء من عدمه  املطالبة توافر �سروط  امل�سرف ح�سب الح��وال يف هذه  القا�سي 
يوؤديا للبنك املدعي بالتكافل والت�سامن فيما بينهما مبلغ وقدره )761.284.88( درهم بال�سافة اىل فائدة قانونية بواقع 
املرت�سد يف ذمته  املطلوب �سده  امتناع  بالبنك طالب المر من  التي حلقت  ال�سرار  التعوي�ض اجلابر عن  12% مبثابة 
واملطل بال�سداد ت�سمني املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل دون كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/5/4  ال�ساعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 796/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )18000( درهم مع الفائدة 
القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ض 1000 درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
طالب الإعالن / 1-حمد طار�ض خمي�ض �سيف العميمي -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  دال�ض �ستار خلدمات التنظيف -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)18000( درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ض 1000 درهم 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/5/5  ال�ساعة 
9.00 �ض ولغاية 12:30 ظ يف لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويكون احل�سور عن بعد من خالل  اأيام على الأقل  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

برنامج الت�سال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم:0566039276 .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 46/2021/22 مدين كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة باحلكم وب�سحة ونفاذ عقد بيع

طالب الإعالن / 1-عماد �سوقي قطب عو�ض -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  لوجيك �ستار للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : 

مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم وب�سحة ونفاذ 
الدعوى  اإدارة  ام��ام مكتب   10.00 ال�ساعة    2021/5/5 لها جل�سة   وح��ددت  بيع.  عقد 
ال�ساد�سة يف لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        
 2468/2021/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- نائل عبد القادر عبداهلل اأبو دقة  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

وميثله:عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/15 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ال�سيك وحتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  وقدره )50.000( درهم 
ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب 

النفاذ املعجل. 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر        
 1970/2021/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- انوفيتف كميونيتي للمقاولت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
ذ.م.م/م��دي��ره��ا/ املعدنية  واملقاطع  ال�سقالت  ل�سناعة  العالية  التقنية  :�سركة  املدعي  ان  مبا 

حممد �سربي لطيف التكريتي  - وميثله:عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/28 بالزام املعرو�ض 
القانونية بواقع  ت��وؤدي اىل طالبة الم��ر مبلغ وق��دره )24.846.50( دره��م والفائدة  ان  �سدها 
9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ. 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        
 2189/2021/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- خالد مكي ح�سني عبداملجيد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

 وميثله:عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/4/5  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة ال�سيك الواردة تفا�سيله بالطلب مببلغ )50.000( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/2/10 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم 
النفاذ حيث ل ترى  املحكمة طلب  املحاماة ورف�ست  اتعاب  وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
موجبا لذلك.  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

 2451/2020/100 احوال نف�س م�سلمني 
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- دانا دعدو�ض  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :هيثم امني كيالنى 

وميثله : عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سرتداد املح�سونه �سيال للدوله لتعي�ض 
احلاله   163/2017 التفاقيه  يف  ال���وارده  النفقه  واي��ق��اف  امل��دع��ي  ال��وىل  اق��ام��ه  مكان 

5757/2016 حالت زوجية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/5/18 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

 7/2021/34 التما�س اعادة نظر مدين 
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- في�سل حممود مري ح�سني  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الركن الأوروبي لتاأجري ال�سيارات 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها التما�ض اعادة النظر يف الدعوى رقم 2021/296  قد 
مدين جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب 

قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/5/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

 1472/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- امللكية خلدمات الك�سف ال�سناعي والتدريب ذ.م.م 2- عبد البا�سط عبد 
املنجد عبد ال�سمد اليمانى �سكر  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ض.م.ع  - وميثله : ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املطالبة  تاريخ  من   %12 وتاأخريية  قانونية  بفائدة  عليهما  املدعي  ال��زام  دره��م   )996.412.1(
باملبلغ املرت�سد يف ذمته وحتى ال�سداد التام بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املدعي 

عليه م�ساريف واتعاب حماماة الدعوى 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/5/16 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن حكم بالن�سر        

633/2020/18  عقاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- حامد ح�سن لفته  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
)133.877( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ يف 2020/8/1 وحتى ال�سداد التام كما الزمته 
الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن حكم بالن�سر        
529/2020/20 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
رم�سان  حممود  يون�ض  ملالكها  فردية  موؤ�س�سة  للمالحة  التعاون  موؤ�س�سة   -1 عليهما  حمكوم  اإىل 
حممود ال علي 2- فيول لين بيرتوليوم م.م.ح موؤ�س�سة منطقة حرة املالك واملدير امل�سوؤول يون�ض 

حممود رم�سان حممود ال علي ب�سفته كفيل و�سامن  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/3/28  بالزام املدعي عليهما بان توؤديا 
بالت�سامن والتكافل للمدعية مبلغ مليون وت�سعمائة و�ستة وثالثني الف ومائتي واثنني وت�سعني 
درهم وثالثني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/12/24 
وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  1278/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3151/2020 اأمر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 130820 درهم( ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : خالد احمد عبداهلل احمد احلمادي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- اي ا�ض ا�ض اي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )130820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 592/2021/300 ا�ستئناف مدين
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/25 مدين كلي و الر�سوم و امل�ساريف 

و التعاب.
طالب العالن:  �سركة بال�ض مارين اآ�ض اآيه )�سركة ذات م�سئولية حمدودة (- اليونان -اثينا - �سفته 

بالق�سية:  م�ستاأنف
املطلوب اعالنهم:  1- �سركة �سيرن �سيب لينز انرتنا�سيونال 2- روهان انتوين �سيتي ب�سفته ال�سخ�سية 
اأند  نيل�سن   -2 انرتنا�سيونال  �سيب لينز  �سيرن  �سركة   -1 لل�سركات  القانوين  واملمثل  املالك  وب�سفته 
 -3 م  & �سينغيلتون  كيليت   -4 )�����ض.ذ.م.م(  اإي�ست  ميدل  �سيبينج  ترانز  �سكان   -3 )ذ.م.م(  كيلربون 
نيل�سن اأند كيلربون )ذ.م.م( 4- �سكان ترانز �سيبينج ميدل اإي�ست )�ض.ذ.م.م   5- كيليت & �سينغيلتون 

م.د.م.�ض  - �سفتهم بالق�سية:  م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 25  / 2020 مدين كلي . وحددت 
وعليه  ُبعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021-05-31 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها 

يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر 
                يف الدعوى رقم 2036/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  5571 / 2020 امر اداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 72555 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب العالن: �سركة ال�سند لتجارة مواد البناء ذ م م  - �سفته بالق�سية: طالب 
التنفيذ

بالق�سية:  �سفته   - الداخلي  للت�سميم  لينك  دراو  �سركة   -1 اعالنهم:  املطلوب 
منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )72555( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة . وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 

اعالن بالن�سر 
                يف الدعوى رقم 2577/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 679 ل�سنة 2021 امر اداء. 
( ثمانية و�ستون وت�سعمائة وواحد  به وق��دره )68981 درهم  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،

وثمانون درهم ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب العالن:  �سركة التاأمني فيدلتي املتحدة �ض.م.ع. - �سفته بالق�سية:  طالب 

التنفيذ 
املطلوب اعالنهم:  1- رميامكو للعقارات �ض.ذ.م.م. �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م  اأقام عليك�م الدعوى  مو�سوع الإع��الن :  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68981 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. 
اللتزام  التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر 

                يف الدعوى رقم 3808/2018/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1277/2018 جتاري جزئي، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 32656.8 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
�سفته   - ذ.م.م   ) ي��ون��ي��م��ي��د   ( امل��ت��ح��دة  ال��ط��ب��ي��ة  الع���الن:ال���ت���ج���ه���ي���زات  ط��ال��ب 

بالق�سية:طالب التنفيذ 
دانية  �سيدلية   -2 احل���اج  ع��ب��داهلل  خمي�ض  عبدالرحمن   -1 اع��الن��ه��م/  املطلوب 

ل�ساحبها/ عبد الرحمن خمي�ض عبدهلل احلاج - �سفته بالق�سية: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة و هي عبارة عن 
رقم الر�ض ) 0/206 ( - املنطقة: البدع -م�ساحة الر�ض : 278.71 وفاءا للمبلغ 
املطالب و قدره )32656.80( درهم يف امللف التنفيذ و ذلك للعلم مبا جاء و نفاذ 

مفعوله قانونا . بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2021-4-29. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13231 بتاريخ 2021/5/3 
اعالن بالن�سر        

  2268/2021/60 امر اأداء
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإ�سدار الأمر باإلزام املدعى عليها ا ب�سداد مبلغ اجمايل وقدره : 18،768،00 
يورو )ثمانيْة ع�سر الف و�سبعمائة وثمانيْة و�ستون يورو( او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره 
: 80،959.67 )ثمانون الف وت�سعمائه وت�سعْة وخم�سون درهم �سبعْة و�ستون فل�ض( للمدعيه مع الفائده 

القانوينه 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
 طالب العالن: �ستيفانو بونزي ب�سفته رئي�ض جمل�ض الداره واملمثل القانوين ل�سركة / بونزي ا�ض.ار. ال 

-  �سفته بالق�سية: مدعى 
املطلوب اعالنهم: 1- ادفان�ض كرييتف لتعهدات جتهيز املن�ساآت العامة �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعى 

عليه
مو�سوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 14-04-2021 اأول: انفاذ العقد التجاري املربم 

 بني الطرفني
ثانيا: باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره : 18،768،00 يورو )ثمانيْة ع�سر الف و�سبعمائة 
وثمانيْة و�ستون يورو( او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره : 80،959.67 )ثمانون الف وت�سعمائه 

وت�سعْة وخم�سون درهم �سبعْة و�ستون فل�ض(، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2021/04/01 وحتى 
متام ال�سداد، مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه. ولكم احلق يف 

ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 3/ 5/ 2021  Issue No : 13231
Service of Judgment by Publication

Lawsuit 16/2021-Plenary Commercial
At the request of the plaintiff, M/S Al Nuaimi Group,
To the defendant, M/S EAGL BUIDING CONTG LLC.
Defendant/Mr. KANJIRAMYALIL KANNANKUTTY, Of Indian National,
Kindly note that the following judgment, against you, had been rendered by court on 31-March-
2021: I, Muhammad Hassan Omar, judge of temporary and urgent matters at Ras Al Khaimah 
Court, after considering the attached papers and documents, and pursuant to the provisions of 
Articles 64, 63 and 62 of the Civil Procedures Law, and since the claimed debt is not due yet.
Therefore, I refuse to issue the order, and the papers shall be referred to the Case Management 
Office to prepare the same and set a date for consideration thereof before the court that is relevant 
to what was established.
So, I refuse to issue the order. The court ruled: First: To obligate the defendants jointly to pay the 
plaintiff AED 200000 (Two Hundred Thousand Dirhams)) and an annual 9% legal interest from 
the date of the legal claim (21-Jan-2021) until the full payment. Second: To obligate the defendants 
jointly to pay the plaintiff AED 40000 (Forty Thousand Dirham) against compensation regarding 
the material and moral damages. Third: To obligate the first defendants jointly to assume the costs, 
charges and AED 100 against advocates' cost. This judgment is subject to appeal within thirty days 
from the day following the service of process, and by the expiration of this time without applagts 
aforementioned judgment, the court will take legal actions to implement the same.

Government of Ras Al Khaimah 
Courts Department 

Date 3/ 5/ 2021  Issue No : 13231
Service of Judgment by Publication

Lawsuit# 17/2021-Plenary Commercial
At the request of the plaintiff, M/S Al Nuaimi Group,
To the defendant, Mr. Mahmood iqbal Abdul Majeed Zafar, Of Pakistan National,
Defendant/Mahmood Iqbal Zafar building contracting LLC Kindly note that the 
following judgment, against you, had been rendered by court on 30-March-2021:
The court ruled: First: To obligate the defendants jointly to pay the plaintiff AED 
513400 (Five Hundred Thirteen Thousand and Four Hundred Dirhams)) and a 9% 
legal interest from the date of the legal claim (21-Jan-2021) until the full payment.
Second: To obligate the defendants jointly to pay the plaintiff AED 55000 (Fifty-five 
Thousand Dirham) against compensation regarding the material and moral damages. 
Third: To obligate the first defendants jointly to assume the costs, charges and AED 
100 against advocates' cost.
This judgment is subject to appeal within thirty days from the day following the 
service of process, and by the expiratio this time without appealing the aforementioned 
judgment, the court will take legal actions to implement the same.
Customer Happiness Officer 
Aliaa Ahmed Al Nuaimi 

Government of Ras Al Khaimah 
Courts Department 

Date 3/ 5/ 2021  Issue No : 13231
Notice to the Respondent's by Publication

To the Lawsuit Management Office in Sharjah Court,
Federal Civil Court of First Instance

On the Action  no. SHCFICIEREA 2021/0002953 Civil (Summary)
To the respondent: 1- Tara Bldg. Cont. LLC, represented by Saheel Jouita
Unknown Address: Sharjah Industrial 6, near Shoueifat School, near Peugeot 
Agency, Tel : 0506265818
According to the request of the appellant: Mohamed Abdalla Mohamed Hassan 
Alraeesi, UAE National- He has filed against you the abovementioned action, 
and he requests: - Obliging the respondent to pay an amount of AED 100,000 
- Obliging the respondent to pay the fees and the expenses 
The court set a hearing on 19/05/2021 before the Lawsuit Management Office 
in Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance, at 09: 00 PM office 
no. (Lawsuit Manager Office no. 5) The attendance of you or of your legal 
representative is required, and you should submit a responsive pleading to the 
action attached with all the required documents within a period not exceeding ten 
days from the date of publication in order to consider the case mentioned above 
in your capacity as respondent. Notice to the Respondent's by Publication in both 
Arabic & English languages.
Judicial service Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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•• اأبوظبي-الفجر:

�سدر عن الأر�سيف الوطني، العدد الرابع والع�سرون من جملة »ليوا«، وهي 
جملة علمية حمكمة ُتعنى بالبحوث العلمية الأ�سلية، بالعربية والإجنليزية، 
يف مو�سوعات تخت�ض بالتاريخ وال��رتاث والآث��ار لالإمارات، ومنطقة اخلليج 
واأثرْت  وبحرها،  الإم���ارات  بر  اجلديد  عددها  يف  املجلة  جابت  وق��د  العربي، 
حم��ت��واه��ا ب��� »اأوائ����ل زاي��د«.ت�����س��م��ن ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن املجلة ب��ح��وث��اً علمية 
اأول  فكان  مهمة،  ووطنية  واجتماعية  تاريخية  ق�سايا  ح��ول  دارت  تاريخية، 
والتاريخ  ال��رتاث  امل�ست�سار يف  املطرو�سي  كتبه: علي حممد  بحوثها حتقيقاً، 
املحلي، حول خالف املوؤرخني حول تاريخ املدر�سة التيمية املحمودية بال�سارقة، 
اإىل النقلة النوعية التي �سهدها التعليم يف الإمارات  باإ�سارة  وقد بداأ البحث 
يف العقد الأول من القرن الع�سرين، بعدما كانت املدار�ض تقت�سر على تعليم 

القراآن تالوة وحفظاً، وتعليم القراءة، والكتابة واحل�ساب.
الرتبوي  دوره����ا  اأدت  امل��ح��م��ودي��ة  التيمية  امل��در���س��ة  اأن  اإىل  ال��ب��ح��ث  وي�����س��ري 
والتعليمي قرابة ت�سعة ع�سر عاماً، حتى اأغلقت اأوائل عام 1926م، بعد ظهور 

اأدى اإىل تدهور القت�ساد الوطني الذي كان يعتمد  اللوؤلوؤ ال�سناعي، والذي 
على اللوؤلوؤ الطبيعي.

الراأي  اإىل  اأن ي�سل  اإليها البحث وح��اول  التي تطرق  واأم��ا موا�سيع اخلالف 
الدرا�سة  ومدة  اإغالقها،  وتاريخ  املدر�سة،  تاأ�سي�ض  تاريخ  فهي:  فيها،  الأرج��ح 
البدواوي-  عبود  بن  �سيف  الباحث  كتبه  –الذي  الثاين  البحث  فيها.و�سلط 
ال�سوء على جهود اململكة العربية ال�سعودية يف تنمية الإمارات املت�ساحلة يف 

الفرتة )1971-1964(.
هذا  ويف  الإم���ارات،  الغاف يف  اأ�سجار  م�سميات  ح��ول  املجلة  بحوث  ثالث  ودار 
البحث، اأ�سار كاتبه الباحث �سلطان العميمي اإىل اأن العام 2019 عام الت�سامح، 
املنطقة،  اأه��ل  حياة  يف  لأهميتها  وذل��ك  ل��ه،  �سعاراً  الغاف  �سجرة  اعتمدت  قد 
تطّرق  �سجرتني  اأكرث  والنخلة  فهي  والتعاي�ض؛  الت�سامح  مبفهوم  وعالقتها 
امل��راأة قد احتلت يف تاريخ الإم��ارات العربية  اإليهما ال�سعر النبطي، وملا كانت 
املتحدة مكانة بارزة، فقد كانت هناك عالقة خفية بينها وبني �سجرة  الغاف، 
للغافة، وجتلى ذلك يف وجهني  اللغوي  املعجم  الأنثى ح�سوراً يف  اأثبتت  وقد 
والثاين:  والغافة،  امل���راأة  بني  امل�سرتكة  الأنثوية  ال�سفات  الأول:  رئي�سيني: 

امل�سميات الأنثوية املرتبطة باأ�سماء اأ�سجار الغاف يف الإمارات.
وعر�ست الباحثة �سهيلة املن�سوري كتاب )اأوائل زايد( الذي يوؤكد اأن حياة كل 
فرد يف املجتمع الإماراتي مرتبطة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باأوائل زايد 

من الإجنازات ذات الأثر الهام يف حياة الفرد واملجتمع.
وا�ستعر�ست املجلة يف عددها اجلديد اأهم واأبرز الإ�سدارات اجلديدة لالأر�سيف 
الوطني، مثل: كتاب )معجم اأ�سماء الأماكن واملواقع يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.. جغرافيا وتاريخ( يف طبعته الأوىل.
الأم�����ض واليوم(  ب��ني  وامل�����راأة( و)زاي����د والتنمية( و)اأب��وظ��ب��ي  وك��ت��اب )زاي���د 

و)الفرائد من اأقوال زايد( يف طبعاتها الثانية.
وت�سمنت املجلة بحثاً باللغة الإجنليزية بعنوان: )البحر .. جزء ل يتجزاأ من 
الأدب والرتاث الثقايف الإماراتي( كتبه الدكتور �سديق جوهر خبري الرتجمة 

يف الأر�سيف الوطني.  
تقدمي  الإم���ارات، عن  ما�سي  توثق جوانب من  وه��ي  املجلة،  واأ�سفرت جهود 
وجميع  والطلبة  والأكادمييني  للباحثني  مهماً  مرجعاً  تعّد  مهمة  �سفحات 

املهتمني بتاريخ الإمارات وتراثها.

•• ال�شارقة-الفجر:

ع�سرة  ال�سابعة  ال��ذك��رى  م��ع  ت��زام��ن��اً 
ل���وف���اة ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����ض، امل��غ��ف��ور له 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل-  -ب���اإذن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وبالتزامن 
مع »يوم زايد للعمل الإن�ساين«، الذي 
تلفزيون  عر�ض  رم�سان،   19 يوافق 

ال�سارقة يوم ال�سبت حلقة مميزة من 
فكر  تناولت  احل��روف«  »�سدو  برنامج 
جتربته  وعمق  وحكمته  زاي��د  ال�سيخ 
الق�سيدة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا  ال�����س��ع��ري��ة 

ال�سعبية الإماراتية واخلليجية.
زايد  ال�سيخ  مل�سرية  احللقة  وم��ه��دت 
روؤي�����ة  ع����ن  ب���احل���دي���ث  »رح����م����ه اهلل« 
ترجمة  على  ارت��ك��زت  ال��ت��ي  وفل�سفته 

الذي  الب�سر  ب��ن��اء  لأول��وي��ة  م��ن��ظ��وره 
ي�����س��ب��ق ب��ن��اء احل���ج���ر، وحت����دث مقدم 
امل�سلم  عبدالعزيز  الدكتور  الربنامج 
ال�سيخ  التي ج�سدها  املثل والقيم  عن 
زايد الذي يعد اإىل جانب كونه موؤ�س�ض 
اأحد  الحت���اد وب��اين نه�سة الإم����ارات 
اأبرز �سعرائها، حيث كانت جمال�سه ل 

تخلو من ال�سعر ومن نظمه.

زايد  ال�����س��ي��خ  لتجربته  ا���س��ت��ع��ادة  ويف 
باحلكمة  ات�����س��م��ت  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ري��ة 
وحتفيز  الإم��ارات��ي��ة  البيئة  وم��ق��ارب��ة 
العلم  م�����ن  ال���ن���ه���ل  ع���ل���ى  ال�������س���ب���اب 
والتقان يف العمل والذود عن الوطن، 
ا�ستعر�ض »�سدو احل��روف« مناذج من 
اأجواء الق�سائد، لفتاً اإىل اأن من اأبرز 
واملثل  باحلكمة  مطرزة  اأنها  �سماتها 
ال�سباب  حتفيز  اإىل  وتدعو  اجلميلة، 
ع��ل��ى ال��ب��ن��اء ومت��ث��ل ال�����س��ل��وك الذي 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه��م ق�����دوة ل��غ��ريه��م. ومن 
احلكمة  بل�سان  تنطق  التي  الق�سائد 

قول ال�سيخ زايد »رحمه اهلل«:

احذر ول ت�ستط تندم
يا جان تبغي ال�سي تن�سيه

يا كم واحد قبلك ازمت
يرك�ض ول يو�سل يل يبغيه
ومن احلماقه ج�سمه انحم
ومن العيا ما تقب�ض اإيديه

ومرتى العيل يتعو�ض الهم
ويخ�سر �سديجه اللي حواليه

بو�سيك جانك رجل تعلم
اتاأن يف اأمر بتعنيه

اعمل بطيب اأو زين وفهم
ومرتى العدل يعدل اإبراعيه
ا�سرب ومرتى ال�سرب ي�سهم

يف اجلزل يوم اأنك توافيه
والحرتام اإيعالج الهم
والغري هذا ما تواحيه

وحتفيزهم  ال�سباب  ن�سيب  ع��ن  اأم���ا 
ف���������اأورد ال����ربن����ام����ج ب���ع�������ض الأب����ي����ات 
ال�����س��ه��رية ل��ل�����س��ي��خ زاي�����د وال���ت���ي قدم 
حتثهم  لل�سباب  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  فيها 
والإتقان  للثقافة  ك�سبيل  العلم  على 

والإخال�ض، يقول فيها:

يا ذا ال�سباب اللي غطاريف
هبوا لوقت ال�سعد يل زان
هبوا بعقل ح�سن ت�سريف
معكم ثقافه وعلم واتقان

و�سهايد من دون تزييف
يبغي الوطن �سور وبنيان

يحماه من طامع وعن هيف
يا ذا ال�سباب اللي لهم �سان
اأجدادكم بالرمح وال�سيف

والعزم �سانوا جمد الوطان
وحماية الوطان ت�سريف

ومعكم �سالح غايل اثمان
للجو عقبان قوا�سيف ...

تدعي جبال اخل�سم كثبان
وللرب جي�ض �سلب زحيف

له يف العظامي فك لحمان
واأ�سطول بحر للعوا�سيف
يل زجمرت يرمي بنريان

نبذل ول تهم التكاليف
ول نعد للبذل خ�سران

واملال يل نكرم به ال�سيف

انهني به يف ال�سيق عدوان
اإدخ���ال  يف  ك��ب��ري  دور  د  زاي���د  ولل�سيخ 
املفردة الغنائية يف كثري من الأغاين، 
ف�����س��ل كبري  »رح���م���ه اهلل«  ل���ه  وك�����ان 
واملفردة  الإم����ارات����ي  ال�����س��ع��ر  ج��ع��ل  يف 
وا�سع.  ع��رب��ي  �سيوع  ذات  الإم��ارات��ي��ة 
وك��م��ا اع���ت���اد ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى تقدمي 
ق�سيدة لكل �ساعر يف نهاية كل حلقة، 
زايد ق�سيدته  ال�سيخ  �سعر  اختار من 

ذات احلكمة البالغة: 

يل ما يجابه حادثات الليايل
بال�سرب ما يدرك من املجد غايات

ل تكرتث يا �ساحبي ل تبايل
فالدهر له يف �سيم الحرار عادات

وانته خبري يف طروق املعايل
عندك على ح�سن التجارب �سهادات

فاخذ الأمور بحكمة واعتدايل
تلقي النتائج بالتاين جميالت
واإن زل يف حقك حمب موايل

فال�سهم حمال ال�سعاب الثقيالت

يوؤكد متّيز ق�صائده باحلكمة وحث ال�صباب على العلم

»�سدو احلروف« يحتفي بالتجربة ال�سعرية لل�سيخ زايد وي�سيء على 
اأثره يف الق�سيدة ال�سعبية العربية 

•• ال�شارقة -الفجر:

اخ��ت��ت��م م��ن��ت��دى ال�����س��ارق��ة الإ����س���الم���ي، ف��ع��ال��ي��ات الندوة 
ُنظمها  والتي  ال��ك��رمي«،  ال��ق��راآن  معاين  »ترجمة  العلمية 
ه��ذا ال��ع��ام ع��ن ُب��ع��د، ب��اإ���س��راف ع��دد م��ن املخت�سني بعلوم 
املن�سة  ع��رب  بثها  الإ���س��الم��ي��ة، ومت  واحل�����س��ارة  ال��ت��اري��خ 
الرقمية للمنتدى، حيث بلغ عدد م�ساهدات البث للندوة 

اأكرث 3200 م�ساهدة عرب قناة اليوتيوب.
املنتدى  ع���ام  اأم����ني  بو�سليبي  د.م���اج���د  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
اأولوية  ال�سمح هي  الت�سريع  اأن جميع م�سادر  الإ�سالمي 
ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف ال��ر���س��ني ب��ال�����س��ارق��ة، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى جهود 
الأ�سول  ال��وط��ن��ي مب�����س��ادر  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  الإم������ارة يف 
اأ�سيلة،  وطنية  كهوية  الإم���ارات  يف  للرتبية  الإ�سالمية 
املجتمعية  املعرفة  لتاأ�سيل  املنتدى  ر�سالة  اإطار  وذلك يف 

مب�سادر ال�سرعية، والهتمام بتح�سني املجتمع املتما�سك 
بالأخالق القراآنية احلميدة.

تكر�ض  الثقافية  ال�سارقة  موؤ�س�سات  اأن  د.بو�سليبي  واأك��د 
اإلتزاماً   ،- وج��ل  – عز  اهلل  كتاب  جهود عظيم يف خدمة 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بروؤية �ساحب 
القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، يف خدمة 
القراآين،  بال�ساأن  والعاملني  واملهتمني  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
الأكادميية،  وال����دورات  العلمية  ال��ربام��ج  �سل�سلة  ومنها 
العام،  املنتدى على مدار  التي يعقدها  التدريبة  والور�ض 
من  الإ�سالمية  ال��درا���س��ات  طلبة  م��ن  العديد  وي�سهدها 

داخل الدولة وخارجها.
 واأ�سار �سعادة اإىل اأن الندوة ح�سيت على مدرا ثالثة اأيام 
ونفذها  م�ساهدة،   3200 اأكرث  بلغ  م�ساهدات  مب�ستوى 
احل�سارة  وت��اري��خ  القراآنية،  بالدرا�سات  املعنني  م��ن  ثلة 

الإ�سالمية، 
التاريخ  ق�سم  اأ�ستاذ  اأ.د موؤن�ض حماد عو�ض  حيث قدمها 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  بكلية  الإ�سالمية  واحل�����س��ارة 
عيادة  حممد  ود.   ،- ال�����س��ارق��ة  – جامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سوؤون  دائ���رة  يف  الإف��ت��اء  ب����اإدرة  املفتني  كبري  الكبي�سي 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي – دب��ي و د.ر���س��ا اإبراهيم 
ال�سيد عبد اجلليل حما�سر الدرا�سات الإ�سالمية باللغة 
الإجنليزية لدى دار زايد للثقافة الإ�سالمية - العني-، و 
د.طارق حممد اأحمد مظفر الزرعوين اأخ�سائي اجتماعي 

يف دار زايد للثقافة الإ�سالمية –عجمان-.

وبني د.ماجد اأن الندوة تطرقت لعدد من املحاور العلمية 
ترجمات  تطور  منها:  الكرمي،  القراآن  معاين  ترجمة  يف 
الفقهية  والأح��ك��ام  التاريخ،  عرب  الكرمي  ال��ق��راآن  معاين 
القراآن  م��ع��اين  ت��رج��م��ة  و���س��واب��ط  ب��ال��رتج��م��ة،  املتعلقة 
ومعايريها، اإ�سافة اإىل حمور نقد الرتجمات على اأ�س�سها، 
تواجه  ال��ت��ي  وامل�سكالت  ال�سعوبات  حم��ور  ك��ان  واأخ��ره��ا 
لأثرء  املنتدى  �سعى  خاللها  من  والتي  ال��ق��راآن،  ترجمة 

جهود الإمارة يف ن�سر معاين القراآن الكرمي بني ال�سعوب، 
وت�سهيل فهمه وحفظه، ون�سر اأخالقه واآدابه، ودعم حركة 

الرتجمة يف العامل.
اأهمية فهم  ال��ن��دوة ناق�سة  اأن��ه  اإىل  الإ���س��ارة  ه��ذا وجت��در 
الكرمي، وقدمت  القراآن  بها ترجمات  ال�تي مرت  املراحل 
يف  تفعيلها  �سبل  يف  بحثت  و  و�سوابطها،  لأحكامها  بيان 

الع�سر احلايل.

املنتدى الإ�سالمي ي�ستعر�ض تطور ترجمات معاين القراآن الكرمي بال�سارقة

جابت الرب والبحر واأثرْت حمتواها ب� »اأوائل زايد«

»ليوا« يف عددها الـ 24 حافلة ب�سفحات
 من ذاكرة الإمارات واخلليج
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فــن عــربـــي

27
)بن ال�صما والأر�ص( من الأعمال الجتماعية املف�صلة لدي

درة: اأعطيت هذا العام 
اأولوياتها حلياتي الزوجية

وقالت درة اإنها كانت متحم�سة للم�ساركة 
عليها  عر�ض  اأن��ه  خ�سو�سا  امل�سل�سل،  يف 
تقدمي عمل من 15 حلقة وكان منا�سبا 
لها خالل هذه الفرتة، م�سيفة اأنها تعد 
نف�سها �سيفة �سرف على العمل، وراأت اأن 
احللقات  مع  متاما  متوافق  ال�سيناريو 
ال��� 15 وب��ه درام��ا مركزة، ول يوجد به 
اأن  املط والتطويل لزيادة احللقات، كما 
وكل  ال�سخ�سيات،  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ب��ه 
�سخ�سية لها خطها الدرامي وتفا�سيلها 
اخل��ا���س��ة، ك��م��ا اأن ال��ع��م��ل ي��ن��درج حتت 
املف�سلة  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأع���م���ال  ق��ائ��م��ة 
اإ�سالم حافظ بدقة  اإليها، وكتبه املوؤلف 
ك��ب��رية وغ����رّي ال��ك��ث��ري يف الأح������داث عن 
الق�سة التي كتبها الأديب العاملي جنيب 

حمفوظ �ساحب الق�سة الأ�سلية.
العام  ه����ذا  اأع���ط���ت  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����س����ارت 
خ�سو�سا  الزوجية،  حلياتها  اأولوياتها 
عددا  ورف�ست  منها،  الأوىل  ال�سنة  اأنها 

املطلقة  ال��ب��ط��ولت  م��ن 

من  وع��دداً  الرم�ساين،  امل���و�س��م  خ����الل 
30 حلقة، وحتم�ست كثريا  ال�  الأعمال 
الذي  والأر�������ض(  ال�����س��م��ا  )ب���ني  مل�سل�سل 
املا�سية،  ال�ساعات  خ��الل  عر�سه  انتهى 

اأن���ه���ا  اإىل  م�������س���رية 
دورا  ت�����ق�����دم 

حم����وري����ا 
ول������ك������ن 

لي�ض 

ت�ستحوذ  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املطلقة  البطولة 
على كل وقتها.

بال�سيناريو  ����س���ع���ادت���ه���ا  ع����ن  وع������ربت 
التي  ع�������ال(  )����س���خ�������س���ي���ة  خ�������س���و����س���ا 
مل  فهي  اجل��دي��د،  امل�سل�سل  يف  قدمتها 
)الرائعة  الفيلم  يف  م��وج��ودة  ت��ك��ن 
ال�سينمائية(، ومل تكن موجودة 
داخل الأ�سان�سري، حيث جت�سد 
الدكتور  زوج�����ة  ع���ال  دور 
حميد الذي يقدمه الفنان 
هاين �سالمة، وال�سخ�سية 
ب�سيطة،  للجمهور  ظهرت 
ول���ك���ن ك����ان ب��ه��ا ج����زء من 

العمق املمتع يف الدراما.
�سعيدة  انها  اإىل  درة  ولفتت 
�سخ�سية  يف  ل����ظ����ه����وره����ا 
حم���ج���ب���ة ت�������س���ت���خ���دم امل���ك���ي���اج 
واملالب�ض الب�سيطة التي تتنا�سب 
الجتماعية،  ح���ي���ات���ه���ا  م����ع 
ولكنها قدمتها ب�سكل 
ب�����ه  راق 
لكثري  ا
م����ن 

طبقتها  ي���ن���ا����س���ب  والأن�������اق�������ة  ال���������ذوق 
الجتماعية املتو�سطة اأو فوق املتو�سطة 
اإىل حد  ال����درام����ا  ت��ق��ل يف  ب�����داأت  ال���ت���ي 

كبري.
الأوىل  تكن  مل  امل��رة  ه��ذه  اأن  و�سرحت 
واأنها  �سالمة،  ه��اين  النجم  م��ع  للعمل 
العمل  حت��ب  ال�سخ�سي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
فيلم  قبل  م��ن  معا  فقدما  ك��ث��ريا،  معه 
اأحمد  الراحلني  الغرام( مع  )الأول��ة يف 

راتب، وجميل راتب،
العمل  يف  ه�����ائ�����ال  ث���ن���ائ���ي���ا  وق�����دم�����ا   
ال�سينمائي، م�سرية اإىل اأنه حدث بينهما 
كيمياء يف العمل مع تكراره يف م�سل�سل 
الكثري  هناك  واأن  وق�سمتك(،  )ن�سيبي 
والتفاق  العمل  يف  بينهم  التفاهم  من 

يف الأفكار اأي�سا.
واأكدت اأن من اأهم ردود الفعل التي 
مميز  ب�سكل  امل�سل�سل  عن  و�سلتها 
وال���ت���ي اأ���س��ع��دت��ه��ا اأن����ه ب��ع��د ن�سر 
الت�سوير  ج��ل�����س��ات  م���ن  ع����دد 
العمل  كوالي�ض  من  وال�سور 
تقدمها  ال��ت��ي  ل�سخ�سيتها 
ب����داأت ال��ف��ت��ي��ات ت��ر���س��ل لها 
والتعليقات  ال����ر�����س����ائ����ل 
ع��ن )ال���ل���وك( اجل��دي��د يف 
�سعيدات  واأن��ه��ن  امل�سل�سل، 
للفتاة  املميز  ال�سكل  ب�سبب 
ب�سورة  ظهرت  التي  املحجبة 
اأنيقة ومميزة بعيدة عن التكلف، 
على  تعتمد  ل  دائما  اأنها  اإىل  م�سرية 
التي  لل�سخ�سية  ت��ط��وع��ه  ب��ل  ج��م��ال��ه��ا 

تقدمها، بدليل اأنها قبل ذلك ظهرت يف 
اأعمال بدون مكياج متاما، وتطّلب الدور 

ذلك ومل ترتدد.
الرم�ساين  ال�سباق  يف  املناف�سة  وح��ول 
بطريقة  ت���ك���ون  اأن  لب����د  اأن���ه���ا  اأك������دت 
يناف�ض  اأن  يجب  نف�سها  وع��ن  �سريفة، 

الفنان نف�سه،
يعمل على  ما  بكل  نف�سه  ي�سغل  ودائما   
تقوية مهاراته ال�سخ�سية والفنية وعدم 
الرتكيز على التناف�ض مع الغري، فالعمل 
الفني لو به جمموعة من الفنانني لكان 
لوحة فنية يجب اأن تتكامل مع بع�سها 

للخروج يف اأح�سن �سورة.
م��ن ت�سوير  ان��ت��ه��ت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����س���ارت 
)الكاهن(،  با�سم  �سينمائي  عمل  اأح��دث 
وتظهر يف اأحداثه ب�سخ�سية خمتلفة ل 
تعتمد على ال�سكل نهائيا، ول يوجد به 

تغيريات كثرية يف املالب�ض.
ت��راه��ن على دوره���ا يف  اأن��ه��ا  اإىل  ولفتت 
العمل الذي تعتربه عودة قوية لل�سينما 
ل�����الأح�����داث،  دور حم�����رك  خ�����الل  م����ن 
منهم  النجوم  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  مب�ساركة 
حم��م��ود ح��م��ي��دة، واإي����اد ن�����س��ار، وجمال 

�سليمان،
 م�سرية اإىل اأنها بذلت يف الفيلم جمهودا 

كبريا،
والنقالت  النفعالت  من  العديد  وب��ه   
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي اأع��ط��ت��ه��ا م�����س��اح��ة كبرية 
الفيلم  ي��ع��ج��ب  اأن  م��ت��م��ن��ي��ة  ل��ل��ت��م��ث��ي��ل، 
اجل���م���ه���ور م���ع ع��ر���س��ه خ����الل الفرتة 

القادمة.

اإلهام �ساهني: يحيى 
الفخراين فنان عظيم 

واأع�سق اأعماله
�سقيقتها  اأولد  اأن  للبنات، مو�سحة  �ساهني عن حبها  اإلهام  املمثلة  عربت 

يتنقلون بني لبنان ودبي ويعتربون لبنان بلدهم الثاين.
ويف مقابلة لها على برنامج SPOT ON مع الإعالمي اللبناين رالف 
�سقيقتها،  ابنة  اأي  ال�سغرية،  ب�اإلهام  يربطها  ما  اإن  �ساهني  قالت  معتوق 

اأقوى من رابط الأمومة.
و�سردت �ساهني تفا�سيل جتربتها الأوىل يف "حورية من املريخ"، مو�سحة 

اأنها كانت على اقتناع تام باأنها جتربة لن تكررها.
وبينت اأنها لدى تخرجها من املعهد لعبت دور البطولة اإىل جانب القدير 
ف��ارق��ة يف  اأك���ون عالمة  اأن  "اإما  اإم���ام وكتابة وحيد ح��ام��د، م��وؤك��دة  ع��ادل 
التمثيل وال�سينما اأو اأن�سرف اىل الإخراج غري ان الفيلم حقق جناحا كبريا 
وباهراً وح�سلت على اأول جائزة، وهي نقلة نوعية يف م�سريتي اأعطتني ثقة 

بقدراتي".
ل  احل��ي��اة  اأج��اب��ت:  العمالقة  عنقود  اآخ���ر  ك��ان��ت  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  ورداً 
وهند  زك���ي،  مبنى  م�سيدة  �سيت�سدر،  ج��دي��د  وج��ي��ل  �سخ�ض  عند  تتوقف 
�سربي، ومنة �سلبي، اإذ برزت هذه الأ�سماء يف عّز �سيطرة الكوميديا وكانت 
على  املمثل  ت�ساعدان  والكتابة  الفيلم  نوعية  اأن  مبينة  للرجال،  البطولة 

اإبراز مواهبه.
املهمة،  الأع���م���ال  ال��ك��ث��ري م��ن  ه��ن��اك  اإن  ق��ال��ت  وع���ن م�سل�سالت رم�����س��ان، 
مو�سحة اأن ع�سقها لأعمال يحيى الفخراين يدفعها ملتابعته، وا�سفة اإياه 

بالفنان العظيم والكبري.
ودينا  ك��رمي  ونيللي  ي�سرا  �سديقاتها  اأع��م��ال  تتابع  اأن��ه��ا  �ساهني  واأعلنت 
اأهم الأعمال هذه  2" من  "الختيار  اأن  ال�سربيني وريهام حجاج، معتربة 

ال�سنة.

اأكرثمن  احل��ايل  رم�سان  م�سل�سالت  درام���ا  خ��الل  ظهر 
م�سهد ي�سم حالت ولدة خالل الأح��داث الدرامية وفى 
�سياقات خمتلفة، وا�ستطاعت هذه امل�ساهد اأن تلم�ض قلوب 
هذه  وت�����س��درت  اإه��ت��م��ام��ه��م،  على  وت�ستحوذ  امل�ساهدين 

قبل  من  امل�سهد  وجت�سيد  اأداء  لرباعة  الرتيند  امل�ساهد 
النجمات، كما اأ�ساد باأدائهم اجلمهور والنقاد. 

ورغم �سعوبة هذه امل�ساهد اإل اأن هناك اثنني من النجمات 
قمن باأداء اأكرث من رائع ومقنع، وهما:

زكى"  "منى 
م�سل�سل  م��ن  ال�10  احللقة  يف  م��وؤث��رو���س��ع��ب  م�سهد  يف 
�سخ�سيتها  جت�سد  والتي  "هنا"  و�سعت  نيوتن"،  "لعبة 
النجمة منى زكى مولودها يف اأجواء مليئة بالتوتر، بعدما 

�سمعت خرب نقل والدتها للعناية املركزة، 
امل�ست�سفى  اإىل  وذه��ب��ت  ال����ولدة  ب���اآلم  �سعرت  بعدها  م��ن 

مبفردها، 
وتدور  اأجله  من  اأمريكا  �سافرت  التي  طفلها  ت�سع  حتى 
حوله احلبكة الدرامية للعمل، وجذبت النجمة منى زكى 

اإنتباه اجلمهور باأدائها املميز وغري املتكلف
 امل�سل�سل بطولة منى زكي، حممد فراج، حممد ممدوح، 
�سيد رجب، عائ�سة بن اأحمد، مايان ال�سيد، اأ�سامة الهادي، 
�سيناريو واإ�سراف على الكتابة مها الوزير، تاأليف واإخراج 

تامر حم�سن.
 

"نورهان"
والتي جت�سد خالل اأحداث م�سل�سل "بني ال�سما والأر�ض" 
يف  مولودها  وت�سع  حامل  وهى  "�سارة"،  تدعى  �سخ�سية 

احللقة ال�9 من امل�سل�سل،
 وذلك بعدما عا�ست حلظات من اخلوف والتوتر نتيجة 

تعطل امل�سعد،
 واإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك ي��خ��ربه��م زوج���ه���ا وه����و ف���ى خ���ارج 

اأنها  وقتها  وت�سعر  ق��ل��ب،  مري�سة  ���س��ارة  اأن  الأ�سان�سري 
امل�سهد  اأثناء الولدة، وا�ستطاعت نورهان تقدمي  �ستموت 

بجدارة فائقة نالت بها ا�ستح�سان امل�ساهدين
امل�سل�سل بطولة هانى �سالمة، درة، ي�سرا اللوزى، �سو�سن 

بدر، جنالء بدر، نورهان، ندى مو�سى، اأحمد بدير، منى 
عبد الغنى، حممود الليثى، �سيناريو وحوار اإ�سالم حافظ، 
والق�سة ماأخوذة عن ق�سة الأديب الكبري جنيب حمفوظ، 

اإخراج ماندو العدل، اإنتاج �سركة �سيرنجى.

م�ساهد الولدة فى دراما رم�سان 2021.. 
بني اإجادة نورهان واإتقان منى زكى

بعد  �صعادتها  عن  درة  النجمة  عربت 
ال�صما  )بن  اجلديد  م�صل�صلها  جناح 
قنوات  عرب  عر�ص  ال��ذي  والأر����ص(، 
�صهر  من  الأول  الن�صف  خال  )اأون( 
رم�صان احلايل، مب�صاركة النجم هاين 
 15 خال  من  عر�ص  وال��ذي  �صامة، 
حلقة فقط ب�صكل خمتلف عن الفيلم 

الذي حمل نف�ص ال�صم.

االثنني   3    مايو   2021  م   -   العـدد   13231  
Monday    3   May   2021   -  Issue No   13231



عالمات جللطة دموية قد تبدو 
م�سابهة لل�سّد الع�سلي!

ميكن اخللط ب�سهولة بني اأعرا�ض جلطة الدم وعالمات اأقل خطورة، لكن 
احلالة تتطلب عناية طبية فورية، وي�سرد موقع "اإك�سربي�ض" العالمات 

ال�سائعة جللطة دموية "قد تبدو م�سابهة ل�سد الع�سل".
على  طبي  فح�ض  اإىل  وحت��ت��اج  للغاية  خطرية  ال��دم��وي��ة  اجللطات  تعد 
الفور. ومتيل عالمات احلالة اإىل التاأثري على الذراعني اأو ال�ساقني، وقد 
تكتل  ب�سبب  ن�سبيا، وحت��دث  �سائعة  وهي  الع�سالت.  لأمل  م�سابهة  تبدو 

الربوتينات وال�سفائح الدموية معا يف الأوعية الدموية.
اأي  اأن تت�سكل يف  اأو الذراعني، ولكن ميكن  ال�ساقني  وع��ادة ما تتطور يف 

مكان تقريبا، مبا يف ذلك حول القلب اأو الدماغ اأو الرئتني.
واإذا ُتركت اجللطة دون عالج، فقد ت�سق طريقها اإىل الرئتني، ما قد يكون 

خطريا للغاية. وُيعرف هذا بالن�سداد الرئوي.
لذلك، من ال�سروري للغاية اأن ت�سعى للح�سول على رعاية طبية اإذا كنت 

تعتقد اأن لديك جلطة دموية.
باجل�سم،  العميقة  الأوردة  يف  تت�سكل  ال��ت��ي  ال��دم��وي��ة  اجللطة  وُت��ع��رف 

.)DVT( باخلثار الوريدي العميق
وت�سمل العالمات الأكرث �سيوعا لتجلط الأوردة العميقة وجود تورم يف 
باأمل  اأي�سا  التورم م�سحوبا  يكون  وقد  ب�سكل خا�ض.  ال�ساقني  اأو  ال�ساق 

عميق اأو تنميل.
وق���د ي��ت��غ��ري ل���ون اجل��ل��د ح���ول امل��ن��ط��ق��ة امل�����س��اب��ة ل��ي��ب��دو اأك����رث زرق����ة اأو 
 National Blood Clot ربحية  غ��ري  ملنظمة  وف��ق��ا  اح���م���رارا، 

.Alliance
واأ�سافت اأن بع�ض املر�سى ي�سعرون بالدفء غري املعتاد عند مل�ض الأرجل 

اأو الأذرع.
"يحدث جتلط الأوردة العميقة عندما تت�سكل جلطة دموية يف  وقالت: 
اأحد الأوردة العميقة بج�سمك، عادة يف �ساقيك، ولكن اأحيانا يف ذراعيك. 
الدموية م�سابهة لأعرا�ض ع�سلة م�سدودة.  اأعرا�ض اجللطة  تبدو  وقد 
منتفخة،  تكون  قد  ال���ذراع(  )اأو  ال�ساق  اأن  حيث  من  تختلف  قد  ولكنها 

ويتغري لونها قليال، وت�سبح دافئة".
املفاجئ.  التنف�ض  �سيق  ه��و  �سيوعا  ال��رئ��وي  الن�����س��داد  ع��الم��ات  واأك���رث 
ويعاين بع�ض املر�سى اأي�سا من اأمل حاد يف ال�سدر مييل اإىل التفاقم عند 

التنف�ض.
خماطا  ينتج  ال��ذي  امل��ربر  غري  ال�سعال  الطبيب  ي��رى  اأن  اأي�سا  وينبغي 

دمويا.
والتاريخ  ال�سمنة،  الدم:  �سيوعا جللطات  الأكرث  عوامل اخلطر  وت�سمل 
الو�سعية  يف  طويلة  ل��ف��رتات  واجل��ل��و���ض  ال��دم��وي��ة،  للجلطات  العائلي 

نف�سها.

ما حجم القوة الناجتة عن ع�صلة فك الن�صان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�سر�ض  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�سر�ض 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�ص( العن ؟

ان  اإذا ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�ض ثوانى  الن�سان ح��واىل  تطرف عني 
حواىل  املعدل  فيكون  اليوم  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يكون  الن�سان 

ال�سنة فى  مرة  مليون   4.2 اأو  اليوم  فى  مرة   11500
ما عدد �صعر راأ�ص الإن�صان ؟

يبلغ عدد �سعر راأ�ض الن�سان العادى حواىل 100000 ، اما ال�سخا�ض 
ذوى ال�سعر الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر الأ�سخا�ض ذوى ال�سعر ال�سقر 140000 ، اأما ال�سمر فيرتاوح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 اإىل 100 �سعرة يوميا من راأ�ض كل اإن�سان

اأكرب  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  الوطنية  ت�سافو  حديقة  هي  وطنية  حيوانات  حديقة  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
ياأتيها  ال�ستوائية.  بالأع�ساب  مغطاة  مك�سوفة  جافة  �سهول  م��ن  وتتاألف  فل�سطني.  م�ساحة  م��ن  بقليل 
اأنحاء العامل مل�ساهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري ذلك. وهناك ل ميكنك  الزائرون من كل 
التنقل �سرياً على الأقدام خوفاً من احليوانات املفرت�سة، بل ميكنك التنقل عرب ال�سيارات اخلا�سة التابعة 

للحديقة. 
الهواء  لأن  ذلك  الأر�ض.  على  الوقوف  عند  مما  اأكرث  هو  اجلو  يف  الأر�سية  اجلاذبية  بقوة  • الإح�سا�ض 
يعطي دعماً قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�سغرية فقط قادرة على الطريان برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 
الكبري العمالق ل ي�ستطيع الطريان لأنه ل ميلك مثل تلك الع�سالت التي ت�ساعد اجلناحني يف الرفرفة. 

اأمريكا.  والرية )نعامة �سغرية( يف جنوب  كالنعامة،  بتاتاً  الطريان  ي�ستطيع  الطيور ل  • هناك عدد من 
طائر  م��ن  هناك  فلي�ض  للطريان  ج��داً  ثقيلة  جميعها  الأخ����رى.  الطيور  م��ن  وع��دد  ا�سرتاليا  يف  والأمي���و 

عمالق وي�ستطيع الطريان. 
بارتفاع  واأحياناً  النمو  مكتملة  تكون  عندما  مرتين  بطول  تكون  فهي  العمالقة.  الطيور  من  • والنعامة 

كغ.   130 اإىل   70 من  وتزن  مرتاً.   2،5
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فوائد الفراولة 

تلك الفاكهة بالغة الأناقة والفخامة واجلمال التي ل تكاد تظهر يف ال�سوق 
وخا�سة  املعدنية  والأم���الح  بال�سكر  غناها  مييزها  ما  اأه��م  تختفي.  حتى 
ال�سغرية،  الربوتني يف حبيباتها  والفو�سفور واحلديد ويوجد  الكال�سيوم 

وحتتوي على حام�ض ال�ساي�سالت الطبيعي. 
فوائدها: 

- تو�سف ملر�سى النقر�ض واآفات الكبد. 
- تفيد يف امرا�ض اللثة. 

- للفراولة خا�سية تخفيف كميات حام�ض البول. 
- تعترب مهدئا لالع�ساب وم�سكنا لالآلم. 

كانت القافلة ت�سري يف ال�سحراء وعلى راأ�سها رئي�سها ورجاله .. كانت القافلة ت�سم فتاة من اغنياء املدينة ومعها والدها 
التاجر الرثي وجتارته الكبرية وامواله وكمية كبرية من الذهب واملجوهرات .. طوال الطريق لحظت الفتاه ان رئي�ض 
القافلة كان يتحدث مع رجاله فرداً فرداً وكاأنه يتفق معهم على �سيئاً ما فرابها ذلك، واقلق راحتها فاأثرت لوالدها مبا 
يجول يف خاطرها و�ساطرها راأيها لكنهم كتموا ذلك، وقال لها والدها اننا مازلنا يف العمار وان ارادوا ان يفعلوا �سئ فلن 
وهو  اي�ساً  وام��وايل  واملجوهرات  والذهب  الب�ساعه  يريدون  انهم  وارى  ال�سحراء  و�سط  اإىل  الو�سول  قبل  ذلك  يفعلوا 
اما  بزمامه  ال��ذي مي�سي بجواره ومي�سك  كلها فوق ظهر اجلمل  والأم��وال  واملجوهرات  الذهب  ان  املعرفة  يعرف متام 
الب�سائع فهى ل تهمني �سكتت الفتاه وقالت لتاأمر القافلة بالراحة يا ابي قول لهم اين تعبة .  توقفت القافلة يف احدى 
الأماكن امل�ستظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال ليناموا ويتناوب اثنني منهم احلرا�سة على ان يعودوا للم�سري فجراً، 
وملا ذهب احلرا�ض واخلدم يف النوم نزل التاجر وجل�ض يفرت�ض الأر�ض لياأكل وي�سرب ومعه ابنته وان�سم له بناًء على طلبه 
احلار�سني فلما اكال و�سربا لط�سهما ال�سراب فغفلت اعينهم فقامت الفتاه مت�سللة واخرجت الأموال والذهب واملجوهرات 
من الأكيا�ض املحملة فوق ظهر اجلمل وعباأت مكانها بع�ض احلجارة ال�سغرية والثياب واعادت كل �سئ اإىل طبيعته ثم 
عادت اإىل هودجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها اما والدها فقد ا�ستطاع ان يخبئ معه �سالحاً يدافع به عن نف�سه ثم 
عادا معاً اإىل نومهما وكاأن مل يكن يف الأمر �سئ، يف ال�سباح وا�سلت القافلة امل�سري وعندما بداأو الدخول لعمق ال�سحراء 
التاجر وهرب باجلمال املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري اجلمل الذي يحمل  القافلة ورجاله  غافل رئي�ض 
الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرفون الطريق جيداً، فقد ا�ستطاع ان ي�سرع مبن معه اإىل مدينته ويعود �ساملاً ويكفيه 
انه مل يقتل ومل ي�ساب ب��اأذى، اما رئي�ض القافلة ورجاله فقد هاموا على وجوههم ثالثة ايام حتى و�سولوا اإىل مكاناً 
يختبئون فيه ثم جل�سوا ي�سرتيحون ويحلمون بالرثاء الفاح�ض الذي �سيعي�سون فيه وو�سط ال�سواء وال�سحك وال�سراب 
�سهروا ليلهم ثم قام رئي�سهم وام�سك بزمام اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله الن �سرتوا باأعينكم ما مل تروا مثله قباًل 
الأكيا�ض من فوق ظهر  وانزلوا  �ساعده رجاله  اغنياء    .. اغنياء   .. اغنياء  العمر كله  �ستجعلنا  وام��وال  جوهرات وذهب 
اجلمل وافرت�سوا قطعة كبرية من القما�ض وافرغوا حمتويات الأكيا�ض فوقها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب، ل 
اموال، ل ذهب، ل جموهرات فظن انه اخطاأ يف اجلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله 
انه خدعهم لكنه اق�سم انه مل يفعل .. من �سي�سدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبهوا 
انه الوحيد الذي يعرف الطريق فلم يجوبوا ال�سحراء قباًل واحتدم بينهم ال�سجار والعراك وارتفعت احلناجر بال�سياح 

ثم اخلناجر بالطعن وال�سرب و�سقط من �سقط قتياًل وهام الباقي يف ال�سحراء حتى �سقطوا طعاماً للطيور اجلارحة

اأطباق  الرو�سية،  التغذية  خبرية  كالني،  يلينا  الدكتورة  ك�سفت 
احلفاظ  على  املكاتب  يف  العاملني  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  الطعام 

ر�ساقتهم وعدم زيادة وزنهم.
�سلطة من خمتلف  الغذائي  النظام  اأن يت�سمن  لها، يجب  ووفقا 
لأن  اجلنب.  مع  وال�سبت  والبقدون�ض  الأخ�سر  الب�سل  اخل�سار- 
وم�سادات  احلديد  وعن�سر  الغذائية  بالألياف  غنية  امل��واد  ه��ذه 
وتعجل  اله�سمي  اجل��ه��از  عمل  يف  اإيجابيا  ت��وؤث��ر  التي  الأك�����س��دة، 

عملية التمثيل الغذائي.
وتن�سح اخلبرية العاملني يف املكاتب بتناول حلم الديك الرومي 

املطبوخ على البخار، مع اإ�سافة الب�سل والبقدون�ض اأو الفلفل.
وتقول، "بخالف حلم الدجاج، يحتوي حلم الديك الرومي على 
اأن تناول حلم الديك  اأقل. كما  اأكرث وفيه ن�سبة دهون  بروتينات 
وبالإ�سافة  اأط��ول.  لفرتة  بال�سبع  ي�سعر  الإن�سان  يجعل  الرومي 

الزنك  وعنا�سر   В جمموعة  فيتامينات  على  يحتوي  ه��ذا،  اإىل 
الإجهاد  م��ن  اجل�����س��م  حت��م��ي  ال��ت��ي  وال�سيلينيوم،  وال��ب��وت��ا���س��ي��وم 

التاأك�سدي وتوؤثر يف �سرعة عملية التمثيل الغذائي".
�سندويت�سات من خبز  تناول  املكاتب  للعاملني يف  وت�سيف، ميكن 
والزبادي  والأف��وك��ادو  امل�سوي  ال��دج��اج  حلم  مع  الكاملة  احلبوب 
غذائية  األ��ي��اف  على  يحتوي  الكاملة  احلبوب  خبز  لأن  واخل�����ض. 
لفرتة طويلة  باجلوع  ال�سعور  يكبح  والأف��وك��ادو  لالأمعاء،  مفيدة 
من  عالية  ن�سبة  على  لح��ت��وائ��ه  ال���وزن  تخفي�ض  على  وي�ساعد 

اأحما�ض اأوميغا3- الدهنية وفيتامينات وعنا�سر معدنية.
نبيت  وال��زب��ادي حت�ّسن  وامل��وز  ال�سوفان  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري 
الأم���ع���اء، واخل�����ض وال��ك��رف�����ض وال��ب��ي�����ض وال�����س��ب��ت، ت��غ��ذي اجل�سم 
ال�سوائل  اإخ����راج  على  وت�ساعد  الأم��ي��ن��ي��ة  والأح��م��ا���ض  ب��الأل��ي��اف 

الزائدة من اجل�سم.

مواد غذائية مفيدة للعاملني يف املكاتب

زوار بق�صم موتيانيو يف �صور ال�صن العظيم خال عطلة عيد العمال.   رويرتز


