
�ص 22

�ص 27

�صحة تقدم نحو 500 �ألف 
��صت�صارة طبية عن ُبعد 

ملر�صى �لعياد�ت �خلارجية

با�شكال م�شعالين:

 )��صتنى( جتمع بني �لبوب 
كمو�صيقى و�لطرب كغناء

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

لهذا ال�سبب ال يجب طهي البيتزا يف الفرن
حذر خبري يف الوجبات ال�شريعة من و�شع البيتزا يف الفرن، و�شارك 
لدى  املف�شل  الطبق  ه��ذا  لتح�شري  طريقة  اأف�شل  نف�شه  الوقت  يف 
الكثريين. واأو�شح األيك�شي�س كورونا �شبب اأهمية عدم طهي البيتزا يف 
الفرن، لأن هذا الأمر يف�شد الطبق الإيطايل ال�شهري، وقال اإن اأف�شل 

طريقة لطهي البيتزا هي على ال�شواية.
وقال األيك�شي�س "ما تفعله هو اأنك ت�شع البيتزا يف الفرن، وت�شل اإىل 
اأعلى درج��ة ح��رارة يف ال��رف العلوي للفرن، وما يحدث هو اأن اجلو 
حار جًدا لدرجة اأنك ت�شوي القاعدة ب�شرعة، وهذا ل مينح العجني 

الوقت الكايف لينتفخ".
وقارن األيك�شي�س نوعني من البيتزا، اإحداهما مطبوخة على ال�شواية 
قال  الفرن  املطبوخة يف  البيتزا  اإىل  اإ���ش��ارة  الفرن، ويف  والأخ���رى يف 

"طعمها اأ�شبه ببيتزا ال�شوبر ماركت، مثل البيتزا املجمدة".
ولطاملا قال كبار طهاة البيتزا اإن البيتزا امل�شنوعة من ال�شفر اأف�شل 
يف ال�شواية لأن الأفران لي�شت �شاخنة بدرجة كافية، ومع ذلك، فقد 
�شارك الطباخ الإيطايل فران�شي�شكو مازي ن�شيحة حول ما ميكنك 

فعله اإذا مل يكن لديك مكان لل�شواية.

االألعاب االإلكرتونية تهدد طفلك
اأمام  اأط���ول  ل�شاعات  امل��ك��وث  الأط��ف��ال  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�شت 
الإنرتنت، وخا�شة الألعاب الإلكرتونية، كبديل لالحتكاك بالآخرين، 
مع ما يتبع هذا من اأ�شرار على املخ واجل�شم، ومن هنا جاءت فكرة 
الأطفال على حتويل هذا  لت�شجيع  الربجمة  املتخ�ش�شني يف  بع�س 

اللعب اإىل ن�شاط وابتكار ينمي املخ ويحميه.
مربجما  واأ���ش��ب��ح  بنف�شه  اإل��ك��رتون��ي��ة  لعبة  طفلك  �شمم  ل��و  ف��م��اذا   
�شار  يكون م�شتهلكا ملحتوى  اأن  بدل من  الغرافيك  لأف��الم  ومنتجا 

وغري اأمن؟
الأطفال  بع�س  اهتمام  حتويل  متخ�ش�س  م�شري  فريق  وا�شتطاع 
بتعلم  مهتمني  اإىل  الألعاب  لهذه  م�شتهلكني  جمرد  من  واملراهقني 
قدراتهم  ينا�شب  مبا  الغرافيك  تقنيات  وا�شتخدام  الأل��ع��اب  برجمة 

الذهنية و�شغفهم بالإلكرتونيات.
ويقول مدير اإحدى �شركات الربجمة ورئي�س الفريق املهند�س اأ�شرف 
عبد احلميد اإنه يف ظل ق�شاء �شاعات طويلة اأمام �شا�شات الكمبيوتر 
والهواتف النقالة للت�شلية بالألعاب الإلكرتونية التي ا�شتهوت ال�شغار 
ي�شتكي  التي  العناد  حالة  يف  ول�شيما  بديل،  من  بد  ل  ك��ان  والكبار، 

اأولياء الأمور منها حني يرف�س اأبناوؤهم البعد عن هذه الألعاب.

طريقة ثورية حلفظ الطعام  من دون جتميده
الأغذية بخالف  مبتكرة حلفظ  اإىل طريقة  درا�شة حديثة  تو�شلت 
جتميدها، من �شاأنها اأن جتعل الأطعمة املحفوظة اأكرث اأمانا واأعلى 
جودة، وتقلل يف الوقت ذاته من ا�شتهالك الطاقة الناجم عن ت�شغيل 

الثالجات، وبالتايل انبعاثات الكربون.
حاويات  يف  الأطعمة  تخزين  على  اجلديدة  احلفظ  طريقة  وتعتمد 
متاما  مملوءة  امل��ع��دن،  اأو  البال�شتيك  من  م�شنوعة  حمكمة  �شلبة 
ب�شائل خا�س ي�شبه املاء، وفقا للدرا�شة التي اأجرتها خدمة البحوث 
كاليفورنيا،  وع��ل��م��اء جامعة  الأم��ريك��ي��ة  ال��زراع��ة  ب����وزارة  ال��زراع��ي��ة 
 Renewable and Sustainable" دوري����ة  يف  ون�����ش��رت 

."Energy Reviews
التقليدي بالتجميد الذي يتعر�س فيه الطعام  وعلى عك�س احلفظ 
التقنية  فاإن  للهواء، ثم ي�شبح �شلبا عند درج��ات ح��رارة منخف�شة، 
التحول  م��ادة �شلبة،  اإىل  دون حتوله  الطعام  اجلديدة حتافظ على 

الذي ميثل التهديد الرئي�شي جلودة الغذاء.
وت�شمح تقنية احلفظ اجلديدة امل�شماة "اإيزوكوريك" اأي�شا بتخزين 
الطماطم  مثل  جتميدها،  ي�شعب  التي  الطازجة  لالأطعمة  اأف�شل 

والكرز والبطاطا.
ل�شل�شلة  "ميكن  ماكهيو:  ت��ارا  الدرا�شة  يف  امل�شاركة  القائدة  وتقول 
ميكن  حيث  اجل��دي��دة،  التقنية  على  العتماد  باأكملها  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج 
الأغ��ذي��ة وجتار  م���رورا مب�شنعي  امل��زارع��ني  م��ن  ب��داي��ة  ا�شتخدامها 

اجلملة والتجزئة، و�شول اإىل املنازل بعد �شراء املنتج".
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�سحتك يف خطر.. �ساعات 
النوم حتدد م�سريك

اأو اأقل  تو�شلت درا�شة جديدة اإىل اأن كبار ال�شن الذين ينامون 6 �شاعات 
يف الليلة قد يكونون اأكرث عر�شة لالإ�شابة باخلرف وغريه من امل�شكالت 
الإ�شابة  �شتانفورد قيا�شا ملخاطر  الباحثون يف جامعة  واأج��رى  الإدراكية. 
65 و85 عاما(  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  )الذين  ال�شن  كبار  باخلرف لدى 
وقدراتهم الإدراكية، ووجدوا خطرا اأكرب يف هوؤلء املر�شى الذين ينامون 

بانتظام 6 �شاعات اأو اأقل مقارنة مبن ينامون 7 اأو 8 �شاعات.
وكان كبار ال�شن الذين ناموا 9 �شاعات اأو اأكرث يعانون اأي�شا من انخفا�س 
الباحثني مل يجدوا  اأخ��رى، لكن  الإدراك��ي��ة وم�شاكل �شحية  الوظائف  يف 

نف�س خماطر الإ�شابة باخلرف يف هذه املجموعة.
للبالغني،  �شحية  ن��وم  دورة  على  احل��ف��اظ  اأهمية  م��دى  النتائج  وتو�شح 

خا�شة مع تقدمهم يف ال�شن.
ومع تقدم البالغني يف العمر، من ال�شائع اأن تتغري اأمناط نومهم اأو تتعطل، 

ما يوؤدي اإىل نوم اأطول اأو اأق�شر اأو اأكرث غري منتظم.
اأ�شكال  من  وغريه  األزهامير  مبر�س  مرتبطا  ال�شطراب  هذا  يكون  وقد 
اخلرف، ما يوؤثر على قدرة كبار ال�شن على تذكر املعلومات وحل امل�شكالت 

ومتابعة ال�شلوكيات اليومية.
القلب  واأمرا�س  الكتئاب  ب�شبب  اأي�شا  النوم  ا�شطراب  يحدث  اأن  وميكن 

والأوعية الدموية وحالت اأخرى.
وتقدم درا�شة جديدة من جامعة �شتانفورد اأدلة اإ�شافية على العالقة بني 
 4400 النوم ووظيفة الدماغ، حيث ا�شتملت على �شجالت �شحية لنحو 

مري�س، ترتاوح اأعمارهم بني 65 و85 عاما.

»اآبا« تعود اإىل ت�سنيف 
اأف�سل 10 اأغنيات 

اآب���ا يف طريقها ل��ل��ع��ودة اإىل  ب��ات��ت ف��رق��ة 
ت�شنيف اأف�شل 10 اأغنيات يف بريطانيا، 
عاما،   40 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  وذل����ك 
ماأخوذتني  ج��دي��دت��ني  اأغنيتني  بف�شل 

من الألبوم املقبل "فوييدج".
يو"  اإن  ف��اي��ث  ه��اف  �شتيل  "اآي  وحت��ّت��ل 
املرتبتني  داون"  م���ي  ����ش���ات  و"دونت 
ال�����ش��اد���ش��ة وال�����ش��اب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
تقديرات  بح�شب  الربيطانية،  القوائم 
ن�شرت  اأم�س الأول الأحد بال�شتناد اإىل 
املبيعات الأّولية وعمليات البّث التدفقي. 
الت�شنيف  ي�����ش��در  اأن  امل���رت���ق���ب  وم����ن 

الر�شمي اجلمعة.
واأ������ش�����ارت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى هذه 
الأمر  ا�شتمّر  "اإذا  اأن��ه  اإىل  الت�شنيفات 
اأّول  الأغنيتان  �شتكون  املنوال،  على هذا 
اأغنيات  عملني لآبا يف قائمة اأف�شل 10 
يف  اآ�س"  اأوف  "وان  م��ن��ذ  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 

كانون الأول-دي�شمرب 1981".
يو"  اإن  ف��اي��ث  ه��اف  �شتيل  "اآي  ��ّق��ق  وحتحُ
م��ب��ي��ع��ات ع���ال���ي���ة ع���ل���ى ���ش��ك��ل اأق����را�����س 
"دونت  باتت  ح��ني  يف  وفينيل،  مدجمة 
�شات مي داون" الأغنية الأكرث حتميال 

راهنا يف بريطانيا.

هل تناول الدهون مفيد اأم ال؟ .. 
اإليكم �سبب االرتباك ال�سديد! �ص 23

نوعان من الفواكه يحميان من 
�سرطان الدم عند االأطفال

اأظهر بحث جديد اأن تناول الربتقال واملوز يف العامني الأولني من العمر اأظهر 
تاأثرًيا وقائًيا قوًيا �شد خطر الإ�شابة ب�شرطان الدم لدى الأطفال.

وذكرت موؤ�ش�شة Children with Cancer UK اخلريية الربيطانية اأن 
هناك 12 جمموعة رئي�شية من ال�شرطانات التي ميكن اأن ت�شيب الأطفال، من 
اللوكيميا - التي ت�شيب 30 يف املائة من الأطفال امل�شابني باملر�س - اإىل الأورام 
والتعر�س  ال��وراث��ي،  ال�شتعداد  لالإ�شابة:  امل�شببة  العوامل  ت�شمل  و  اللمفاوية، 
لالإ�شعاع، والعدوى، واملواد الكيميائية، وميكن لنوعني من الفاكهة وهما الربتقال 

واملوز اأن ي�شاعد ب�شكل كبري يف الوقاية من املر�س.
وحذرت موؤ�ش�شة اأبحاث ال�شرطان يف اململكة املتحدة من اأن اأعرا�س ال�شرطان ميكن 
اأن تكون م�شابهة جدا لأعرا�س اأمرا�س الطفولة الأخرى، وبالتايل، من الأف�شل 
اأن يقوم الطبيب بفح�س الطفل اإذا كان يعاين من اأي من بع�س الأعرا�س، فاإذا 
ا طلب امل�شورة الطبية  راأى الطفل دًما يف بوله، فهذا مدعاة للقلق، ومن املهم اأي�شً

اإذا مل يعد الطفل قادًرا على التبول على الإطالق.
ا فح�س اأي كتلة اأو �شالبة اأو تورم غري مربر بوا�شطة اأخ�شائي طبي.  ويجب اأي�شً
عالمة اأخرى اإ�شكالية هي وجود اأمل يف البطن اأو تورم ل يزول، وميكن اأن ميتد 
هذا الأمل اإىل الظهر اأو العظام، بالإ�شافة اإىل الأمل الذي يوقظ الطفل ال�شغري 

اأثناء الليل.

الع�صائر املحالة
اأو  ال���ل���ي���م���ون  ع�����ش��ري  اأن حت���ت���وي  مي���ك���ن 
م�شروبات  اأو  ال�شكرية  القهوة  م�شروبات 
الطاقة على اأكرث من ملعقتني �شغريتني 
من ال�شكر امل�شاف. بدل من ذلك ا�شتخدم 
الفاكهة.  قطع  له  واأ���ش��ف  الطبيعي،  امل��اء 
طعم  ع��ل��ى  و�شتح�شل  عط�شك،  ���ش��رتوي 
التي  ال�شكر  كميات  دون  ���ش��ح��ي،   منع�س 

�شتدخل اإىل اجل�شم.

الأطعمة الغنية بالربوتني
خالًفا لالعتقاد ال�شائع، غالًبا ما حتتوي 
املنتجات كاملة الد�شم على ن�شبة �شكر اأقل 
الزبادي  مثل  ال��د���ش��م  قليلة  ال��ب��دائ��ل  م��ن 
امل�شنوعة من  الكاملة  الوجبة  والع�شائر. 
الأ�شماك  اأو  اأو اخل�شار  الطازجة  الفواكه 
اأو البي�س اأو منتجات الألبان كاملة الد�شم 

تكون كاملة و�شحية.

قطع احللوى وال�صوكولتة
اأحيانا يكون من ال�شعب مقاومة تناول لوح 
�شوكولتة، اأو وجبة خفيفة، بني الوجبات 
الكبرية. من ال�شروري احلذر هنا. ت�شكل 
هذه القطع ال�شغرية التي نتناولها يوميا 
باملئة   18 ح��وايل  ب��ال،  لها  نلقى  اأن  دون 
لل�شكر.  اليومي  ا�شتهالكنا  جم��م��وع  م��ن 
اأو بع�س  ت��ف��اح��ة،  ت���ن���اول  الأف�������ش���ل   م���ن 
الفواكه بني الوجبات، والبتعاد متاما عن 

احللويات.

اأح������د الأ�����ش����ب����اب امل���وج���ب���ة ل���الب���ت���ع���اد عن 
ال�شلبية  الآث����ار  ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة، ه��ي 
الوجبات  ه����ذه  حت��دث��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
الغذائي  والتمثيل  امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة  على 
وم�شتويات الأن�شولني يف اجل�شم.  واإذا مل 
 ، الإط��الق  ال�شوكولتة على  ت�شتطع ترك 

فما عليك اإل تناول ال�شوكولتة الداكنة.

 ت�شوق بحكمة
بعناية  واق���راأ  واأن���ت جائع  اأب���ًدا  تت�شوق  ل 
يكون  اأن  ميكن  تت�شوقه.  م��ا  مكونات  ع��ن 
قائمة  يف  ك��ب��رية  بكميات  م��وج��ودا  ال�شكر 

م�شرتياتك.

 ال�صكر املكرر واملحليات الطبيعية
اجل�شم  ت����زود  امل����وز  اأو  ال��ت��م��ر  اأو  ال��ع�����ش��ل 
بالطاقة املطلوبة، وميت�شها اجل�شم ب�شكل 
احلليب  لأط��ب��اق  اإ�شافتها  ميكن  اأف�����ش��ل. 
وال����زب����ادي م��ث��ال، ب���دل م���ن ق��ط��ع الكيك 
اأو  الع�شل  ا�شتخدام  الأخ���رى.  واحللويات 
املحليات امل�شتخرجة من الأع�شاب لتحلية 
يف  ج��دا  مفيدا  �شيكون  ال�شاي،  اأو  القهوة 

تقليل كميات ال�شكر التي تتناولها.

من  جيدة  بدائل  ال�صكر..  عن  بعيدًا 
حمليات طبيعية

حتتوي 100 غرام من ال�شكر على قرابة 
اإىل  متاماً  وتفتقد  حرارية  �شعرة   400

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات. م���ن ن��اح��ي��ة غ��ذائ��ي��ة فاإن 
لزوم  ل  ت�شمني  عامل  �شوى  لي�س  ال�شكر 
له. اإذا كنت تريد بدياًل خاٍل من ال�شعرات 
احلرارية اأو على الأقل منخف�س ال�شعرات 

احلرارية، فهناك املحليات التالية.

الزيليتول – �صكر البتول
حرارية  ���ش��ع��رات  على  الزيليتول  يحتوي 
اأقل بن�شبة 40 يف املائة من ال�شكر، ولذلك 
فاإنه يخف�س م�شتوى ال�شكر يف الدم ويقلل 

من ت�شو�س الأ�شنان.
"�شكر  يعني  ا�شمه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   
من  يحُنتج  ه��ذا  ال�شكر  بديل  البتول" ف��اإن 
يجب  لكن  بحتة.  �شناعية  عملية  خ��الل 
ت��ن��اول��ه، كباقي  احل����ذر م���ن الإف������راط يف 
يت�شبب يف  اأن  الكحولية، ميكن  ال�شكريات 

الرتاخي وانتفاخ البطن.

الإريرثيتول
الإريرثيتول هو �شكر كحويل اآخر ويحظى 
ال�شكري.  م��ر���ش��ى  ب���ني  ك���ب���رية  ب�����ش��ع��ب��ي��ة 
الغذائية  امل���واد  يف  وج���وده  معرفة  وميكن 

.E968 حتت الرمز
�شعرات  ع��ل��ى  الري���رثي���ت���ول  ي��ح��ت��وي  ل   
م�شتويات  على  ي��وؤث��ر  ول  تقريباً  ح��راري��ة 
ال��دم. وم��ع ذل��ك، يجب النتباه  ال�شكر يف 
يف  ال���ب���دي���ل  ه�����ذا  ح������الوة  درج������ة  اأن  اإىل 
امل���خ���ب���وزات ل ت��زي��د ع���ن 70 ب��امل��ائ��ة من 

حالوة ال�شكر.

�صكر �صتيفيا
مرة   300 مب��ق��دار  ح���الوة  اأك���رث  �شتيفيا 
النتباه  يجب  ل��ذل��ك  ال��ع��ادي،  ال�شكر  م��ن 
خالل ا�شتخدامه يف حتلية املواد الغذائية. 
وميزة هذا امل�شحوق الأبي�س اأنه ل يحتوي 
يحتاج  املرء  لكن  �شعرات حرارية.  اأي  على 

اأوًل للتعود على طعمه.

ال�صكرين
كال�شكرين  ك��ي��م��ي��ائ��ي��اً  امل��رك��ب��ة  امل��ح��ل��ي��ات 
والأ�شبارتام لديها قدرة حتلية اأعلى بكثري 
من ال�شكر وخالية من ال�شعرات احلرارية.

املوز النا�صج
اأي  دون  التحلية  يريد  �شخ�س  لأي  ميكن 
النا�شج.  امل��وز  اإىل  اللجوء  كيميائية  م��واد 
ومي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه م���ن ال���ل���ون البني 

القامت على ق�شرها. 
خالل �شرب القهوة مثاًل لن ت�شتمتع كثرياً 
والب�شكويت،  الكعك  لتحلية  ولكن  ب��امل��وز، 

فاإن الفاكهة ممتازة.

التمر
التمر هو الآخر من اأهم البدائل ال�شحية 
لل�شكر. وميكن ا�شتخدامه مهرو�شاً كمكون 
التمر  اأن  م��ن  ال��رغ��م  حلو يف اخل��ب��ز. على 
يحتوي  اأن��ه  اإل  احل��راري��ة،  ال�شعرات  قليل 
واحلديد   6 بي  فيتامني  من  الكثري  على 

واملغني�شيوم.

عودة مهرجان فاال�س 
االإ�سباين بعد اجلائحة 

�شرق  يف  فالن�شيا  مدينة  اختتمت 
اإ�شبانيا اأم�س الأول الأحد مهرجان 
فال�س التقليدي بالألعاب النارية 
وحرق منحوتات ملّونة، بعد عودة 
بدء  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  احل����دث 

جائحة كوفيد19-.
هذا  العادة  يف  اإ�شبانيا  وت�شت�شيف 
على  ال�شنوي  التقليدي  املهرجان 
مدى خم�شة اأيام يف �شهر اآذار، غري 
ب�شبب  املن�شرم  العام  يف  اأحُلغي  اأّن��ه 
تف�شي فريو�س كورونا، وكانت املرة 
املهرجان  فيها  يحُعّلق  التي  الأوىل 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل�����رب الأه���ل���ي���ة يف 

البالد عام 1939.  
ال�شبانية  ال�����ش��ل��ط��ات  واأرج���������اأت 
اأي�شا  العام  املهرجان هذا  انطالق 

اإىل الأّول من اأيلول . 
عام  ك���ّل  فالن�شيا  ���ش��ّك��ان  وي�����ش��ن��ع 
ال�شبيهة  امل��ل��ّون��ة  املنحوتات  مئات 
اخل�شب  م��ن  وامل�شنوعة  ب��ال��دم��ى 
واجل�����س وال����ورق امل��ع��ج��ن، وي�شل 
ارتفاع  ي��ع��ادل  م��ا  اإىل  بع�شها  علو 

مبنى من اأربع طبقات.
ومتّثل املنحوتات امل�شماة "نينوت" 
ومتاثيل  خ���ي���ال���ي���ة  ����ش���خ�������ش���ي���ات 
وم�شاهري  ل�شيا�شيني  كاريكاتورية 
وتحُعر�س يف املهرجان الذي �شمته 
للرتاث  ق��ائ��م��ت��ه��ا  اإىل  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
ن�شاأ من  ب��اأّن��ه  ويحُعتقد  امل���ادي  غ��ري 
طقو�س وثنية كانت تحُقام مبنا�شبة 

نهاية ف�شل ال�شتاء.

معر�س املفرو�سات 
يعود اإىل ميالنو 

ب�شبب  ل�����ش��ن��ت��ني  ال����ت����وّق����ف  ب���ع���د 
معر�س  ف��ت��ح  كوفيد19-،  وب����اء 
ميالنو للمفرو�شات اأبوابه جمددا 
يف  الأح����د   الأول  اأم�����س  للجمهور 

دليل على انتعا�س هذا القطاع.
وي����ق����ام ه�����ذا امل���ع���ر����س يف دورت�����ه 
بن�شخة  واخل���م�������ش���ني  ال���ت���ا����ش���ع���ة 
م�شّغرة مع ح�شر عدد العار�شني 
66 من  بينهم  م��ن   ،425 ب���  فيه 
اخلارج. لكّن القّيمني عليه تعّهدوا 

باأن يكون زاخرا بالبتكارات.
اخلا�شة  الن�شخة  ه���ذه  وت�����ش��ت��م��ّر 
"�شوبر�شالونه"  ا�����ش����م  حت�����ت 
"فريدة من  وه���ي  اجل��م��ع��ة  ح��ّت��ى 
انتعا�س  اإىل  ت��رم��ز  لأن��ه��ا  ن��وع��ه��ا 
ماريا  قالت  م��ا  بح�شب  القطاع"، 
ملعر�س  اجل��دي��دة  الرئي�شة  ب���ورو 
لوكالة  ت�شريحات  يف  املفرو�شات 

فران�س بر�س.
وهي ك�شفت اأن "الإبداع والهتمام 
بالأثر البيئي والبتكار والتبادلت 
الرقمية"  وال���ت���ج���ارب  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ه���ي ع���ن���اوي���ن ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة من 

العر�س.

ال�سم االأبي�س...ن�سائح عملية 
لتقليل ا�ستهالكنا من ال�سكر

يت�صلل ال�صكر اإىل وجباتنا اليومية با�صتمرار، دون اأن نلحظ، فال�صكر موجود 
املفرط  ال�صتهالك  اأن  املعلوم  ومن  حولنا.  من  وامل�صروبات  الأطعمة  يف 

لل�صكر يوؤدي اإىل ال�صمنة ومر�ض ال�صكري واأمرا�ض اأخرى. ن�صائح عملية 
للتقليل ا�صتهالكنا لل�صكر.

التغذية،  اأغلب الأطعمة من حولنا، وبح�صب خرباء  ال�صكر موجود يف 
فاإن خطر الإكثار من تناول ال�صكر موجود يف واقع حياتنا اليومية، حتى  
دون اأن نعلم ذلك. وميكن اأن يوؤدي اتباع نظام غذائي غني بال�صكر اإىل 
عدد من املخاطر ال�صحية، مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب واأمرا�ض الكبد 

الدهنية ومر�ض ال�صكري من النوع الثاين. بح�صب  
ما ي�صري موقع "فت فور فن" الأملاين.

بيد اأن لي�ض كل اأنواع ال�صكر �صيًئة يف حد ذاتها.  
الفواكه  من  امل�صتخل�ض  الفركتوز  �صكر  يوجد  اإذ 
مهًما  م�صدًرا  يكون  اأن  ميكن  والذي  واخل�صروات 
للكربوهيدرات، لو مت تناوله باعتدال. ومن اأجل 

تقليل  ا�صتهالكنا لل�صكر نقدم لك هذه الن�صائح.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

ملعهد  التابع  اأبوظبي"  "بوليتكنك  اأع��ل��ن 
منظومة  �شمن  التطبيقية  التكنولوجيا 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
التدريبية  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  ع��ن  وامل��ه��ن��ي؛ 
�شيانة  ه���ن���د����ش���ة  ط���ل���ب���ة  م�����ن  الأوىل 
تدريبهم  بنجاح  اأمت��وا  الذين  ال��ط��ائ��رات؛ 
املتقدم يف �شركة"لوفتهانزا تكنيك ال�شرق 
دبي  من  تتخذ  التي   - الأملانية  الأو�شط" 
وال����رائ����دة يف جم����ال �شيانة  ل��ه��ا-  م���ق���راً 
ال���ط���ائ���رات وت�����ش��غ��ي��ل امل�����ط�����ارات، وامل�����زود 
املتخ�ش�شة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����ش��ت��ق��ل 
ل�شناعة الطريان يف العامل، وذلك تنفيذا 
موؤخراً،  الطرفان  اأبرمها  التي  لالتفاقية 
اأجل العمل امل�شرتك لتدريب ومتكني  من 
التقنية  اخل���ربات  م��ن  البوليتكنك  طلبة 
واحللول  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واأح�������دث  وال���ف���ن���ي���ة، 

ل�شيانة واإ�شالح الطائرات.
 وق����ال ال��دك��ت��ور اأح���م���د ع��ب��دامل��ن��ان العور 
التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  عام  مدير 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ال��ي��ه��ا  امل�����ش��ار  اأن الت��ف��اق��ي��ة 
التقني"  "اأبوظبي  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
الإ�شرتاتيجية  ال�شراكات  اإب���رام  ب�شرورة 
م��ع ك��ربى ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات العاملية 
ال���ق���ط���اع���ات  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف خم���ت���ل���ف 
ال�شناعية والتكنولوجية، وذلك مبا ميكن 
اأبوظبي من التوظيف  خريجي بوليتكنك 
الطريان،  عاملية متخ�ش�شة يف  �شركات  يف 
الذكية  والأن��ظ��م��ة  والأل��ي��ك��رتوم��ي��ك��ان��ي��ك، 
والبرتوكيماويات،  ال��رق��م��ي،  والت�شنيع 
واأمن املعلومات، والطاقة املتجددة، وغريها 
والتكنولوجية   الهند�شة  التخ�ش�شات  من 

التي يطرحها بوليتكنك اأبوظبي.
من  اأن وفداً  العور  اأحمد  الدكتور  واأو�شح 
لوفتهانزا تكنك ال�شرق الأو�شط قام بزيارة 
بوليتكنك اأبوظبي فرع العني، حيث تفقد 
ال��وف��د ط��ائ��رات ال��ت��دري��ب وور����س اإ�شالح 
املحاكاة،  وامل��ع��ام��ل وخم��ت��ربات  ال��ط��ائ��رات 
املتوفرة  ال��ع��ال��ي��ة  ب��الإم��ك��ان��ي��ات  واأ�����ش����ادوا 

يف  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  ك���ف���اءات  ل�شناعة 
املنظومات  اأرق���ى  وف��ق  ال��ط��ائ��رات؛  �شيانة 
التدريبية العاملية، لفتا اىل ان "بوليتكنك 
التخ�ش�شات  م��ن  نخبة  ي��ط��رح  اأبوظبي" 
ال�����واع�����دة ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات �شوق 
نحو  ال��دول��ة  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  العمل مب��ا 
تر�شيخ اقت�شاد قائم على املعرفة ويواكب 
اأبوظبي  وروؤي�����ة  ال���دول���ة،  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

.2030
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ع��ل��ي النقبي 
العمل جاري  اأن  اأبوظبي  بوليتكنك  مدير 
هند�شة  طلبة  الت��ف��اق��ي��ة؛  لت�شمل  ح��ال��ي��اً 
من  مزيد  يك�شبهم  مبا  اللكرتوميكانيك 
اإ�شافة اىل �شعي  اخل��ربات اجلديدة، ذلك 
الور�س  ال���ت���دري���ب  ل��ي�����ش��م��ل  ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
املتقدمة لل�شركة يف اأملانيا، من اأجل اإك�شاب 
عاملية،  �شركات  يف  العمل  م��ه��ارات  الطلبة 
لبوليتكنك  الطويلة  اخل��ربة  اىل  م�شرياً 
عاملياً  املعتمدة  ال��ربام��ج  ط��رح  يف  اأبوظبي 
الطريان،  ل�شالمة  الأوروبية  الوكالة  من 
التكنولوجيا  يف  الم���ري���ك���ي  والع���ت���م���اد 
املحلي  العتماد  اىل  بالإ�شافة  الهند�شية، 
وامل���رك���ز  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م����ن 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��الت، مب���ا ي��ع��ك�����س جودة 
ب�شكل  وارت���ب���اط���ه  ال��ع��ل��م��ي��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه 
اىل  لف��ت��اً  العمل،  �شوق  باحتياجات  وثيق 

بوليتكنك  يف  امل��ت��واف��رة  التخ�ش�شات  اأن 
اأبوظبي ت�شمل البكالوريو�س التطبيقي يف 
اأمن  وهند�شة  اللكرتوميكانيكا،  هند�شة 
املعلومات "ال�شيربايل"، وهند�شة البرتول 
اجلوية،  الأر�����ش����اد  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، 
تكنولوجيا  يف  العايل  والدبلوم  والدبلوم 
"النووي"،  امل��ت��ق��دم��ة  ال���ط���اق���ة  ه��ن��د���ش��ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���ش��ي��ان��ة  ال����ط����ائ����رات، ويف 
الدبلوم  و  الطائرات،  هند�شة  تكنولوجيا 
هند�شة  تكنولوجيا  يف  ال��ع��ايل  وال��دب��ل��وم 

الكهروميكانيك.
واأو�شح الدكتور علي النقبي اأن بوليتكنك 
التطبيقية  الربامج  بطرح  يتميز  اأبوظبي 
املرتبطة ب�شوق العمل الوطني، ومتطلبات 
ال�����ذي ي�شهل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وه����و الأم�����ر 
الوظائف  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اخل���ري���ج  ع��ل��ى 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا تتميز  ال��ع��م��ل  يف جم����الت 
الربامج الأكادميية بنظام التعليم الثنائي 
اجلانب  ب���ني  ي��ج��م��ع  وال������ذي  "الهجني" 
يتميز  كما  العملي،  وال��ت��دري��ب  ال��ن��ظ��ري  
اأي�����ش��ا ب��ن��ظ��ام ت��ع��ل��ي��م��ي م����رن ي���رب���ط بني 
ومتطلبات  ال��ث��ان��وي  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم���رج���ات 

الريا�شيات  م��ث��ل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
حيث  وغريها  الإجنليزية  واللغة  والعلوم 
العلمي  ال��ت��ح�����ش��ي��ل  ذو  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ت��م��ك��ن 
املتميز باخت�شار فرتة الدرا�شة عن طريق 
للمواد  املعتمدة  ال�شاعات  احت�شاب  ن��ظ��ام 
اإنهائها خالل فرتة  التي مت  والمتحانات 

الدرا�شة.
واخ����ت����ت����م م����دي����ر ب���ول���ي���ت���ك���ن���ك اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  بوليتكنك  اأن  فقال  ت�شريحاته 
مينح الطلبة فر�س تدريبية متميزة خارج 
الدولة وفق عديد من التفاقيات الدولية 
امل�شاقات  درا���ش��ة  م��ن  الطالب  متكن  التي 
ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
واإكمال درا�شاتهم العليا يف جامعات دولية 
الوليات  يف  مت�شغني  ���ش��رق  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل 
الطلبة  يح�شل  حيث  الأمريكية  املتحدة 
على خ�شومات ت�شجيعية لإمتام درا�شتهم 
البرتول  كما يحظى طلبة هند�شة  هناك، 
على دورات تدريبية مكثفة ملدة 3 اأ�شابيع اأو 
اأكرث لدى �شركات رائدة و جامعات عريقة 
هند�شة  طلبة  يح�شل  فيما  ومتخ�ش�شة، 
الطاقة املتقدمة على تدريبات متخ�ش�شة 

اأخ���������رى يف حم����ط����ات ال����ط����اق����ة ب���ك���وري���ا 
اجلنوبية، لفتا اىل اأن بوليتكنك اأبوظبي 
داخل  ال�����ش��رك��اء  م��ن  وا���ش��ع��ة  �شبكة  ل��دي��ه 
و�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  الدولة 
واملتميزة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
املتجددة،  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  مثل 
وطريان الحتاد، واملركز الع�شكري املتقدم 
"امروك"  وال��ع��م��رة  والإ����ش���الح  لل�شيانة 
واملركز الوطني لالأر�شاد اجلوية وغريها 
من املوؤ�ش�شات املتميزة، التي تقوم بتدريب 
للعمل  ا�شتقطابهم  على  والعمل  الطلبة 
ل��دي��ه��م ع��ق��ب ال��ت��خ��رج، وه���و الأم����ر الذي 
ت��واف��ق خم��رج��ات بوليتكنك  ي��وؤك��د م���دى 
املعريف  الق��ت�����ش��اد  متطلبات  م��ع  اأب��وظ��ب��ي 
وروؤية  للدولة،  الإ�شرتاتيجية  واخل��ط��ط 
الوطنية  2030.امل�شروعات  اأب��وظ��ب��ي 
اإ�شرتاتيجيات  تت�شمنها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 

الدولة يف حا�شرها وم�شتقبلها.
يوا�شل  اأب���وظ���ب���ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  اأن  ي���ذك���ر 
اللتحاق  يف  ال��راغ��ب��ني  ط��ل��ب��ات  ا�شتقبال 
بالتخ�ش�شات املختلفة يف فرعيه باأبوظبي 

والعني .

•• ال�شارقة- الفجر

الكوادر  لتمكني  املتوا�شلة  جهودها  �شمن 
الوطنية ال�شابة يف القطاع البحري، اأعلنت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
تبني  عن  ال�شارقة،  ف��رع  البحري  والنقل 
�شركة  من  عاملًيا  الأف�شل  املحاكاة  اأنظمة 
" كوجن�شبريغ"، ال�شركة العاملية املرموقة 
اأجهزة  وت��ط��وي��ر  ب���ن���اء  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
املحاكاة، وذلك لتدريب طالب الأكادميية 
الو�شائل  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
البحرية وال�شفن، والإبحار بها يف ظروف 
حتاكي ما �شيواجهونه يف احلياة العملية، 

ويف خمتلف الظروف والأجواء البحرية.
وق�����ام ع����دد م���ن ق����ي����ادات الأك����ادمي����ي����ة يف 
اخل��رباء من  بالجتماع مع وفد  ال�شارقة 
الأكادميية  ح��رم  فى  كوجن�شبريغ،  �شركة 
يف خ��ورف��ك��ان، وال����ذي ي��ع��د ال��ف��رع الأكرب 
وي�شاهي  امل�شاحة،  حيث  من  لالأكادميية 
الرئي�س  امل����ق����ر  وجت����ه����ي����زات����ه  ب���ح���ج���م���ه 

لالأكادميية يف الإ�شكندرية.
ح���ول ه���ذا الإجن�����از ال��ن��وع��ي، ق���ال �شعادة 
اإ�شماعيل  عبدالغفار  اإ�شماعيل  الأ���ش��ت��اذ 
للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  ف���رج، 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري: "لقد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ع���ه���ًدا  ق��ط��ع��ن��ا 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
يف  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
اللحظة التي وقعنا بها اتفاق تاأ�شي�س فرع 

لالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، وال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأب���رز 
ال��ت��اب��ع��ة جلامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب��اأن يكون هذا الفرع من  ال��دول العربية، 
البحرية  الأكادمييات  فروع  اأف�شل  �شمن 
عاملًيا، وبيت خربة بحري اأكادميي، يرتقي 
والتطوير  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  ب���خ���دم���ات 
عام.  ب�شكل  الإم������ارات  ب��دول��ة  وال��ت��دري��ب 

من  حم�����دوًدا  ل  دع���ًم���ا  تلقينا  وب��امل��ق��اب��ل 
ال�شارقة  اإم��ارة  ا�شتثمار  خالل  من  �شموه 
وتعليمية  م��ع��م��اري��ة  اأي��ق��ون��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
فريدة، تفوق مبرافقها وجتهيزاتها اأرقى 
حول  البحرية  والأك��ادمي��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 

العامل."
نائب  اأحمد يو�شف،  الربان  الدكتور  وقال 
عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا يف 

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ف���رع ال�����ش��ارق��ة: "قمنا 
نظًرا  العاملية  كوجن�شبريغ  �شركة  باختيار 
من  لأك���رث  متتد  ال��ت��ي  العريقة  خلربتها 
البحرية،  املحاكيات  بناء  خم�شني عاًما يف 
لأغرا�س التعليم والتدريب، ودعم �شالمة 
اأنظمتها  متتاز  حيث  البحر،  يف  العمليات 
حماكاة  مراكز  مع  التكامل  على  بقدرتها 

اأخ����رى، وخ��ل��ق ���ش��ي��ن��اري��وه��ات واق��ع��ي��ة مع 
اأماكن  يف  موجودين  حقيقيني  اأ�شخا�س 
�شت�شاهي  وبالتايل  العامل،  خمتلفة حول 
م�شاقاتنا التدريبية الفرتا�شية التمرين 
ظروف  بخلق  عليه  �شتزيد  ب��ل  امل��ي��داين، 
الو�شول  ي�شعب  اإب���ح���ار  وب��ي��ئ��ة  م��ن��اخ��ي��ة 
التدريب فيها. ولن  باإجراء  اإليها والقيام 
الطلبة  على  التدريبية  براجمنا  تنح�شر 
املحرتفني  ج��م��ي��ع  ���ش��ت�����ش��م��ل  ب����ل  ف���ق���ط، 
واملالحني والقباطنة من خمتلف اجلهات 
املر�شدين  احلكومية واخلا�شة، مبا فيهم 
احلقول  خدمات  �شفن  وق��ادة  البحريني، 
واحلاويات،  ال��ن��ف��ط  ون��اق��الت  ال��ب��ح��ري��ة، 
اإىل تدريب  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��الق��ة،  وال�����ش��ف��ن 

قادة اليخوت وقوارب ال�شيد."
 " ����ش���رك���ة  اأن����ظ����م����ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
خلق  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  كوجن�شبريغ" مت��ت��از 
ب��ي��ئ��ات اإب��ح��ار اف��رتا���ش��ي��ة م��ت��ع��ددة ت�شمل 
عدد من ال�شيناريوهات التي �شيقوم املركز 
بتوفريها؛ منها حماكاة الإبحار يف اأعايل 
ال��ب��ح��ار، اإ���ش��اف��ة اإىل حم��اك��اة ال��ر���ش��و يف 
املوانئ واملرا�شي البحرية، كما يتيح املركز 
با�شتخدام  ال�����ش��م��اوي  الإب���ح���ار  حم���اك���اة 
ال��ن��ج��وم وال���ع���الم���ات ال�����ش��م��اوي��ة، وذلك 
�شيكونون  الأك��ادمي��ي��ة  ط��الب  اأن  ل�شمان 
موؤهلني باأعلى املهارات واخلربات املالحية 
واقتدار  بكفاءة  بالإبحار  لهم  ت�شمح  التي 
واملوا�شم  الف�شول  ك��ل  ويف  ال��ع��امل،  ح��ول 

املناخية.

اأ�صادت بجاهزية البوليتكنك وحتتفل بتخريج الدفعة الأوىل

لوفتهانزا االأملانية تدرب طلبة هند�سة بوليتكنك اأبوظبي على اأحدث تقنيات وحلول �سيانة الطائرات

�صعيًا لتوفري اأحدث التجهيزات التعليمية يف القطاع البحري

االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�سارقة تعتمد اأنظمة "كوجن�سبريغ" يف مركزها للمحاكيات البحرية

•• اأبوظبي- الفجر

قدمت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�شحية  للرعاية  �شبكة  اأك��رب 
ا�شت�شارة  األ����ف   500 ن��ح��و  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�شوت  بالفيديو  التطبيب  خدمة  عرب  طبية 
العام  اإط��الق اخلدمة  وذل��ك منذ   ،)VOPC(
بجميع  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  امل��ا���ش��ي، يف جميع 
التابعة  ال�شحية  وامل��راك��ز  "�شحة"  م�شت�شفيات 

للخدمات العالجية اخلارجية.
خدمة  عرب  ال�شت�شارات  من  العدد  ه��ذا  وي�شكل 
من   10% ن�شبة  وال�شوت،  بالفيديو  التطبيب 
ال���ع���ي���ادات اخل��ارج��ي��ة ل�شبكة  اإج���م���ايل م��واع��ي��د 
اأمام  املجال  اخلدمة  ه��ذه  اأت��اح��ت  اإذ  "�شحة"، 
ال�شحية  واملراكز  اخلارجية  العيادات  الأطباء يف 
ب�شورة  بحُعد،  عن  والعالج  والت�شخي�س  للتقييم 
ل�شمان  ال��رام��ي��ة  "�شحة"  اأه����داف  م��ع  تن�شجم 
ا���ش��ت��م��راري��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�شحية 

عاملية امل�شتوي بكل ي�شر و�شهولة.
التنفيذي  املدير  الكعبي،  م��روان  الدكتور  واأك��د 
خدمة  اأن  "�شحة"  �شركة  يف  بالإنابة  للعلميات 
د، اأدت دوراً مهماً يف جهود �شركة  التطبيب عن بعحُ
وتوفري   ،19  � كوفيد  وب���اء  ملكافحة  "�شحة" 

اأثبتت  وقد  للمر�شى،  املتميزة  ال�شحية  الرعاية 
حيث  وفاعليتها  ال��ب��اه��ر  جناحها  اخل��دم��ة  ه��ذه 
الطبية،  الرعاية  تلقي  اإمكانية  للمر�شى  اأتاحت 
بعد  ع��ن  الت�����ش��ال  خ��الل  م��ن  من�شاآت �شحة  يف 
"�شحة"  اإن  وق��ال  يعاجلونهم.  الذين  بالأطباء 
اإىل  ال��ه��ادف  الرقمي  التحول  ت�شريع  يف  جنحت 
للمر�شى،  امل��ق��دم��ة  ب��ج��ودة اخل���دم���ات  الرت���ق���اء 
ال�شحية، وتعزيز  الرعاية  اإىل  الو�شول  وت�شهيل 
جتربة املري�س و�شمان �شالمته وراحته، اإذ �شّكل 
د ملر�شى العيادات  اإطالق خدمة التطبيب عن بعحُ
اخل��ارج��ي��ة خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي خ��ط��وة ناجحة 
اأع������داد املر�شى  ي�����زداد  يف ه���ذا الإط������ار، و����ش���وف 
ا�شتمرار  م���ع  اخل���دم���ة  ه����ذه  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دون 
تعزيز القدرات الرقمية والتكنولوجية يف �شركة 
عرب  التطبيب  خدمة  على  وللح�شول  "�شحة". 
للمري�س  موعد  حتديد  يتم  وال�شوت،  الفيديو 
املوعد  ويف  بعد،  عن  التطبيب  ا�شت�شارة  لتقدمي 
الطبيب  عيادة  من  مكاملة  املري�س  يتلقى  املحدد 
من  الت�����ش��ال  يتم  ث��م  وم��ن  بياناته،  م��ن  للتاأكد 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اأخ�شائي  اأو  املعالج  الطبيب 
ت���ام���ة، وب���ع���د انتهاء  ب�����ش��ري��ة  لإج������راء اجل��ل�����ش��ة 
اجل��ل�����ش��ة، ي��ت��م��ك��ن امل��ري�����س م���ن احل�����ش��ول على 
تقرير حول ال�شت�شارة من خالل تطبيق الهاتف 

خلدمة  بالإ�شافة  "�شحة".  ب�  اخلا�س  املحمول 
التطبيب عن بعد، قدمت �شركة "�شحة" العديد 
الرعاية  جم��ال  يف  ال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  م��ن 
ال�شحية، يف اإطار جهودها ملكافحة تف�شي فريو�س 

لعالج  م��راف��ق خا�شة  وف��رت  19، حيث   � كوفيد 
ورع���اي���ة امل�����ش��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س، وت��وف��ري مراكز 
املركبة والتي يبلغ عددها  من  "�شحة" للفح�س 
25 مركزاً يف جميع اإمارات الدولة، والتي ت�شهد 

اإق��ب��اًل ك��ب��رياً منذ ب��دء اجل��ائ��ح��ة، اإذ و���ش��ل عدد 
 5،953،985 نحو   خدماتها  من  امل�شتفيدين 
�شخ�شاً. كما وفرت �شركة "�شحة" يف هذا ال�شياق 
اخلط ال�شاخن عرب الوات�س اآب للرد على الأ�شئلة 

جليمع  كورونا  بفريو�س  املتعلقة  وال�شتف�شارات 
اأفراد املجتمع، اإىل جانب خدمة تو�شيل الأدوية 
 138،237 تو�شيل   مت  اإذ  املر�شى،  منازل  اإىل 

و�شفة طبية ملنازل املر�شى.

اأطلقت العديد من املبادرات ملكافحة تف�صي فريو�ض كوفيد ـ 19

�سحة تقدم نحو 500 األف ا�ست�سارة طبية عن ُبعد ملر�سى العيادات اخلارجية

�سرطة اأبوظبي تفعل الر�سد االآيل ملخالفي 
اإ�سارة » قف « يف احلافالت املدر�سية

•• اأبوظبي-الفجر

املتكامل  النقل  بالتعاون مع مركز  اأبوظبي  العامة ل�شرطة  القيادة  اأعلنت 
ملخالفة  الآيل  الر�شد  تفعيل  للموا�شالت-اأبوظبي  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة 
 " "قف  اإ�شارة  �شائقي املركبات غري امللتزمني بالوقوف التام يف حالة فتح 
اجلانبية اخلا�شة باحلافالت املدر�شية   يف كال الجتاهني، مب�شافة ل تقل 
عن خم�شة اأمتار من خالل تركيب اأجهزة رادارات على احلافالت املدر�شية 
اأبوظبي ل�شمان عبور الطلبة ب�شالمة واأمان جت�شيداً لالأولوية  اإمارة  يف 

ال�شرتاتيجية ل�شرطة اأبوظبي جلعل الطرق اأكرث اأمناً . 
وحثت �شائقي احلافالت بعدم التوقف يف ال�شوارع الرئي�شية ومواقف النقل 
املجتمع  و�شرائح  قطاعات  خمتلف  مع  ال�شراكة  اأهمية  على  واأك��دت  العام 
عودتهم  خ��الل  الطالب  اأبنائنا  �شالمة  لتاأمني  امل��روري��ة  التوعية  ن�شر  يف 
للمدار�س مو�شحة اأن القانون يلزم �شائقي املركبات بالوقوف يف حالة فتح 
اإ�شارة )قف( اجلانبية باحلافالت على النحو التايل: يف الطرق املفردة يتم 
التوقف الكامل جلميع املركبات ال�شائرة يف كال الجتاهني مب�شافة ل تقل 
عن خم�شة اأمتار، يف الطرق املزدوجة يتم التوقف الكامل جلميع املركبات 
ال�شائرة يف اجتاه �شري املركبة مب�شافة ل تقل عن خم�شة اأمتار. وذكرت اأنه 
 ( لإ�شارة  املركبة  م�شاهدة  اأثناء  التوقف  " عدم  �شيتم تطبيق املادة )91( 
قف( اخلا�شة بحافالت طلبة املدار�س بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط 
واملرور" مبخالفة  ال�شري  قانون  من   )90( رق��م  امل��ادة  تطبيق  و  مرورية 
500 درهم و6 نقاط يف حالة عدم  �شائقي احلافالت املدر�شية بالغرامة 

التزامهم بفتح اإ�شارة قف يف حالة �شعود ونزول الطالب من احلافلة .

بلحيف النعيمي يزور املدينة امل�ستدامة
•• دبي -وام:

التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  برئا�شة  وف��د  زار 
بالكامل  م�شتدام  جمتمع  اأول  امل�شتدامة  املدينة  م�شروع  والبيئة  املناخي 

�شمن فئته مبنطقة ال�شرق الأو�شط.
اخل�شراء"  والقبب  ال��زراع��ي��ة  "املنطقة  املدينة  م��راف��ق  اجل��ول��ة  و�شملت 
التي تنتج ما يقارب مليون �شتلة �شنويا وقرية �شند التي تعد اأكرب مركز 
 SEE "اإن�شتيتيوت "�شي  لإعادة تاأهيل اأ�شحاب الهمم يف املنطقة ومعهد 
%150 من احتياجاته من الطاقة النظيفة  Institute الذي �شينتج 

اإىل جانب مرافق اأخرى يف املدينة.
واأ�شاد الوفد بجهود القائمني على املدينة امل�شتدامة ل�شمان اأعلى معايري 
وبتطلعات  و�شامل  متكامل  اجتماعي  نهج  خ��الل  من  البيئية  ال�شتدامة 

امل�شروع نحو قيادة املتطلبات التنموية يف املنطقة.
الذي  الفعال  ال��دور  على  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكتور  معايل  واأثنى 
تلعبه املدينة امل�شتدامة يف حتقيق ال�شتدامة مو�شحا اأنها ت�شكل منوذجا 
امل�شتدامني  وال���ش��ت��ه��الك  الإن���ت���اج  ون��ظ��م  �شلوكيات  تبني  لتعزيز  مهما 
م�شتوى  على  ال�شتدامة  لتحقيق  ال��دول��ة  توجهات  ب��دوره��ا  تدعم  والتي 
اإيجاد  البيئة واملناخ ما ي�شمن  اأجل  كافة القطاعات وجهودها للعمل من 

م�شتقبل اأف�شل لالأجيال احلالية واملقبلة.
واأكد اأن هذه الزيارة �شكلت خطوة مهمة يف �شياق تعزيز ال�شراكة بني وزارة 
التغري املناخي والبيئة واملدينة امل�شتدامة اإذ جرى خاللها ا�شتعرا�س �شبل 

تعزيز ال�شتدامة ون�شر الوعي البيئي وت�شريع وترية العمل املناخي.
وكان يف ا�شتقبال الوفد الذي �شم كبار امل�شوؤولني يف وزارة التغري املناخي 
"داميوند  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  �شعيد  ف��ار���س  امل��ه��ن��د���س  وال��ب��ي��ئ��ة 

ديفلوبرز" يرافقه فريق العمل الإداري باملدينة.
وعرب فار�س �شعيد عن �شكره العميق للوفد الوزاري ..وقال نحن واثقون 
اأن الدعم املقدم من الهيئات احلكومية ي�شيف دافعا قويا ملوا�شلة رحلتنا 
على  وق���ادرة  الكربون  منخف�شة  جمتمعات  بناء  نحو  م�شاعينا  وحتقيق 
التي تدمج ركائز  امل�شتدامة  املدينة  امل�شتقبل". وحتظى  مواجهة حتديات 
واعرتاف  بتقدير  والقت�شادية  البيئية  الجتماعية  الثالث؛  ال�شتدامة 
متغريات  م��ع  التكيف  على  وال��ق��درة  امل�شتدامة  حلولها  بف�شل  عامليني 
اإمارة  يف  ال��ث��اين  امل�شتدامة  املدينة  م�شروع  تطوير  حاليا  يتم  امل�شتقبل. 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  من  تتخذ  التي  ال�شركة  تخطط  كما  ال�شارقة 

مقرا لها لالإعالن عن مزيد من املدن امل�شتدامة يف املنطقة والعامل.
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التعليمات  من  العديد  ــود  وج مع 
املت�صاربة حول اأنواع الدهون التي 
يجب تناولها، فال عجب اأن الكثري 
اإذا  ما  ب�صاأن  مرتبكون  النا�ض  من 

كان ينبغي عليهم تناولها اأم ل.
التي  الأ�ــصــبــاب  بع�ض  يلي  وفيما 
جتــعــل الــنــ�ــصــائــح حـــول الــدهــون 

مربكة للغاية.

بالطاقة  لأن��ه��ا مت��دن��ا  ال��غ��ذائ��ي  ���ش��روري��ة يف نظامنا  ال��ده��ون  بع�س  ت��ع��د 
وت�شاعدنا على امت�شا�س بع�س الفيتامينات. اإل اأن هناك العديد من اأنواع 
الدهون املختلفة، كما اأن تناول الكثري من اأنواع معينة ميكن اأن ي�شر بنا. 
وتحُعرف الدهون غري امل�شبعة )وت�شمى اأي�شا الدهون الأحادية غري امل�شبعة اأو 
املتعددة غري امل�شبعة( بالدهون "اجليدة"، وهي مهمة مل�شاعدتنا على خف�س 
الكولي�شرتول واحلفاظ على �شحة القلب. وميكن العثور على الدهون غري 
امل�شبعة يف الأطعمة مثل زيت الأفوكادو اأو زيت الزيتون اأو الفول ال�شوداين 

والأ�شماك.
اإقراأ املزيد

الكرز  تــنــاول  عند  جل�صمنا  يح�صل  ــاذا  م  
يوميا؟

تكون  اأن  ميكن  امل�شبعة  ال��ده��ون  ول��ك��ن 
زائدة،  بكميات  تناولها  عند  لنا  �شارة 
الكولي�شرتول  ن�شبة  ترفع  اأن  وميكن 
باأمرا�س  الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  وت��زي��د 
القلب. وميكن للدهون املتحولة اأي�شا 
اأن تزيد من م�شتويات الكولي�شرتول. 
على  حتتوي  التي  الأطعمة  وت�شمل 
الزبدة  واملتحولة،  امل�شبعة  الدهون 
والأطعمة  وال��ب�����ش��ك��وي��ت  واجل�����ن 

املقلية.
ال�شلطات  م�����ن  ال����ع����دي����د  وت���ت���ف���ق 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شحية 
الدهون جزء مهم  اأن  على 

م�����ن ن����ظ����ام غ����ذائ����ي 
ولكن   - �شحي 

ي�����������ج�����������ب 

علينا ف��ق��ط احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة ي��وم��ي��ا من 
الدهون.

احل�شول  بعدم  الأ�شخا�س   )WHO( العاملية  ال�شحة  منظمة  وتو�شي 
%30 من ال�شعرات احلرارية اليومية من الدهون - منها  على اأكرث من 
الدهون  من  تكون  اأن  يجب  اليومية  احلرارية  ال�شعرات  من  فقط   10%

امل�شبعة، واأقل من %1 من الدهون املتحولة.
ويف اأوروبا، ت�شري التو�شيات ال�شحية اإىل اأن الدهون يجب اأن ت�شكل ما بني 
اأي�شا  اليومية. ول توجد  ال�شعرات احلرارية  اإجمايل  %35 من  اإىل   20
الدهون  من  تكون  اأن  يجب  التي  احل��راري��ة  ال�شعرات  ع��دد  ب�شاأن  تو�شيات 
اأن تكون حم��دودة. ويف الوليات املتحدة،  اأو املتحولة - فقط يجب  امل�شبعة 
يحُن�شح النا�س فقط باحلد من تناول الدهون امل�شبعة اإىل اأقل من 10% 

من ال�شعرات احلرارية اليومية.
التي  الدهون  كمية  ب�شاأن  اتفاقا  هناك  اأن  يبدو  بينما  لذلك، 
يجب اأن يتناولها الأ�شخا�س، فاإن الختالفات الطفيفة يف هذه 
التو�شيات - بالإ�شافة اإىل الختالفات يف كمية اأنواع معينة 
الرتباك  تف�شر  قد   - نتناولها  اأن  يجب  التي  ال��ده��ون  من 

حول ما اإذا كان يجب علينا تناول الدهون اأم ل.

ن�صيحة م�صللة
فيه  مب��ا  م��رب��ك��ة  املختلفة  ال��ت��و���ش��ي��ات  ج��م��ي��ع  ت��ك��ن  مل  اإذا 
الكفاية، فهناك اأي�شا الكثري من املعلومات التي اإما اأن تكون 
مفرطة يف التب�شيط اأو غري �شحيحة. وهذا يجعل التو�شيات 

املتعلقة بتناول الدهون اأكرث تعقيدا.
امل�شرتكة  الربيطانية  اجلمعيات  تو�شي  امل��ث��ال،  �شبيل  وعلى 
تن�شر  )ال����ت����ي 

تو�شيات مل�شاعدة النا�س على تقليل خماطر الإ�شابة باأمرا�س 
%10 فقط  ب��اأن ياأتي ح��وايل  القلب والأوع��ي��ة الدموية( 

م��ن اإج��م��ايل م��دخ��ول ال��ف��رد م��ن ال��ده��ون، م��ن الدهون 
امل�شبعة.

وكالعادة، ن�شتهلك 30-٪40 من ال�شعرات احلرارية 
واحلكومية  الدولية  الهيئات  وتو�شي  الدهون،  من 
اليومية  ال�شعرات احلرارية  باأن حوايل ٪30 من 

ي��ج��ب اأن ت��اأت��ي م��ن ال���ده���ون، واحل����د من 
الدهون امل�شبعة اإىل ٪10، يعني اأنها 

ت�شكل ٪3 فقط. 
العديد  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف  وه�����ذا 

الأخ���رى  التو�شيات  م��ن 
منظمة  ك���ت���و����ش���ي���ة   -
ال�������ش���ح���ة ال����ع����امل����ي����ة - 

ال���ت���ي ت��ن�����س ع��ل��ى اأن 
جميع  م����ن   10%
احلرارية  ال�����ش��ع��رات 
النا�س  يتناولها  التي 
اأن تاأتي  يوميا يجب 
من الدهون امل�شبعة. 

الوا�شح  غ���ري  وم����ن 
مثل  ك��ان  اإذا  ما  اأي�شا 

ال�شارم  ال��ت��ق��ي��ي��د  ه����ذا 
له  �شيكون  امل�شبعة  للدهون 

اأي فائدة، و�شيكون من ال�شعب 
الأ�شخا�س  م����ن  ال���ع���دي���د  ع���ل���ى 

من  متنوعة  جمموعة  لأن  حتقيقه 
الأطعمة ال�شحية - مثل زيت الزيتون - 

ميكن اأن حتتوي اأي�شا على دهون م�شبعة.
ن�شبة  ع��ل��ى  بالفعل  ال�شم�س  ع��ب��اد  زي���ت  ي��ح��ت��وي  امل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى 
اأق��ل من  كمية  ا�شتخدام  ف��اإن  ل��ذا  امل�شبعة،  ال��ده��ون  م��ن  منخف�شة 
�شاأنه اأن يقلل ب�شكل كبري من ال�شعرات احلرارية، ولكنه يقلل ب�شكل 

طفيف من م�شتويات الدهون امل�شبعة.
الربيطانية، جتنب  القلب  الأخرى من موؤ�ش�شة  الن�شائح  وتت�شمن 
ولكن  الد�شم.  م��ن��زوع  �شبه  احلليب  اإىل  والتحول  املقلية  الأطعمة 
الرتكيز على الأ�شاليب التي لها تاأثري �شئيل على م�شتويات الدهون 
امل�شبعة، ميكن اأن يجعل معرفة الأطعمة )والدهون( التي يجب جتنبها 
اأكرث اإرباكا. واأ�شهل طريقة لتجنب الدهون امل�شبعة هي جتنب الأطعمة 

مثل الفطائر والكعك والب�شكويت. 

احل�صول على الكمية املنا�صبة
ت�شري الأبحاث اإىل اأننا يجب اأن نح�شل على حوايل ثلث طاقتنا من الدهون 

- يجب اأن يكون ثلثاها دهونا غري م�شبعة.
الدهون  من  خمتلفة  اأن��واع  على  معينة  غذائية  م�شادر  حتتوي  وبالطبع، 
ي��ح��ت��وي ك��ل من  امل���ث���ال،  ال���ده���ون. وع��ل��ى �شبيل  وم�����ش��ت��وي��ات خمتلفة م��ن 

الأف��وك��ادو غني  ولكن  الدهون.  ن�شبة عالية من  والفطائر على  الأف��وك��ادو 
بالدهون الأحادية غري امل�شبعة ال�شحية، وهي مفيدة ل�شحة القلب وميكن 
الفطائر  حت��ت��وي  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول.  ن�شبة  تخف�س  اأن 
بقلبك  �شارة  تكون  اأن  والتي ميكن  امل�شبعة،  الدهون  عالية من  ن�شبة  على 

وم�شتويات الكولي�شرتول.
وميكن القول اإن اأ�شهل طريقة للتاأكد من اأنك تتناول ما يكفي من الدهون 
ال�شحيحة، هي جتنب الأطعمة التي حتتوي على الدهون امل�شبعة واملتحولة 
والكعك  واملعجنات  والب�شكويت  والفطائر  ال�شلب  واجل��ن  ال��زب��دة  مثل   -

واللحوم امل�شنعة ورقائق البطاط�س. 
والكربوهيدرات  امللح  من  عالية  ن�شبة  على  اأي�شا  الأطعمة  ه��ذه  وحتتوي 
زيادة  مثل  اأخ��رى  �شحية  اأ�شرار  اأي�شا  لها  يكون  اأن  ميكن  لذلك  وال�شكر، 

خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم.
الأفوكادو  - مثل  ال�شحية  الدهون  وبدل من ذلك، حاول ت�شمني م�شادر 
وزيت الزيتون واملك�شرات والأ�شماك. و�شي�شمن ذلك اأنك ل حت�شل على ما 
يكفي من الدهون يف نظامك الغذائي فح�شب، بل �شتح�شل اأي�شا على النوع 
ال�شحيح من الدهون.يذكر اأن التقرير اأعده دوان ميلور، رئي�س ق�شم الطب 

القائم على الأدلة والتغذية، يف كلية الطب يف اأ�شتون.

بع�صها يعد �صروريا يف نظامنا الغذائي

هل تناول الدهون مفيد اأم ال؟ .. اإليكم �سبب االرتباك ال�سديد!

للم�شاركني  الغذائية  العادات  الفريق  ودر���س 
2010، وافرت�س  ع��ام  اإىل   2006 ع��ام  من 
كورونا  بفريو�س  لالإ�شابة  الالحقة  املخاطر 
وجه  على  الباحثون  ون��ظ��ر   .2020 ع��ام  يف 

للقهوة  امل�����ش��ارك��ني  ا���ش��ت��ه��الك  يف  ال��ت��ح��دي��د 
احلمراء  واللحوم  امل�شنعة  واللحوم  وال�شاي 

والفواكه واخل�شروات والأ�شماك الزيتية.
ال���ع���رق والعمر  ت��ع��دي��ل ع���وام���ل م��ث��ل  وب���ع���د 

الن�شاط  م��ث��ل  اأخ������رى  وع����وام����ل  واجل���ن�������س، 
وتاريخ  كتلة اجل�شم  البدين وم�شتوى موؤ�شر 
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج��د  الطبية،  احل���الت  بع�س 
"ال�شتهالك املعتاد لفنجان واحد اأو اأكرث من 

خطر  بانخفا�س  مرتبطا  كان  يوميا،  القهوة 
مقارنة  تقريبا،   10٪ بن�شبة  "كوفيد19-" 

باأقل من فنجان واحد يف اليوم".
اإيجابية  احتمالت  "كانت  الدرا�شة:  يف  وجاء 
و0.92  و0.90   0.90 "كوفيد19-" 
و4  اأك����واب  و3-2  واح���د  فنجان  ت��ن��اول  عند 
اأك����واب م��ن ال��ق��ه��وة/ال��ي��وم )م��ق��اب��ل 1 ك��وب/

الدرا�شة  م��ع��دو  التوايل".وكتب  ع��ل��ى  ي���وم( 
م�شادة  خ�شائ�س  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ق��ه��وة  اأن 
و"ا�شتهالك  لاللتهابات،  وم�شادة  لالأك�شدة 
بالعالمات  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  ي��رت��ب��ط  ال��ق��ه��وة 
"خطورة  ب���  امل��رت��ب��ط��ة  اللتهابية"  احل��ي��وي��ة 
التاأثري  اأن  ك��م��ا  وال����وف����اة.  "كوفيد19-" 
معقول  "كوفيد19-"  �شد  للقهوة  امل��ن��اع��ي 
نتائج  البحث".واأ�شارت  من  مزيدا  وي�شتحق 
يقل  ل  ملا  اليومي  ال�شتهالك  اأن  اإىل  اأخ��رى 
يقلل من  0.67 ح�شة من اخل�شروات،  عن 
خطر الإ�شابة بفريو�س كورونا، لكن اللحوم 
اخلنزير(  وحل����م  ال��ن��ق��ان��ق  )م���ث���ل  امل�����ش��ن��ع��ة 
يعتقد  والتي  املخاطر،  بزيادة  مرتبطة  كانت 
غذائية  بعوامل  جزئيا  تدين  اأنها  الباحثون 

اأخرى بدل من ا�شتهالك اللحوم نف�شها. 
"على ال��رغ��م م��ن اأن هذه  وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون: 
تاأكيدا م�شتقال، فاإن اللتزام  النتائج تتطلب 
ب�شلوكيات غذائية معينة قد يكون اأداة اإ�شافية 
لإر�شادات احلماية من "كوفيد19-" احلالية 

للحد من انت�شار هذا الفريو�س".

درا�سة تربط بني القهوة وانخفا�س خطر االإ�سابة بـ"كوفيد19-"!
اأظهرت درا�صة اأن تناول فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميا، ارتبط بانخفا�ض خطر الإ�صابة بعدوى "كوفيد-19".

ون�صر باحثون من جامعة "نورث و�صرتن" النتائج يف جملة Nutrients، م�صتمدة من حتليل ما يقرب من 40 األف م�صارك يف البنك 
احليوي يف اململكة املتحدة.
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�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006028 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : ايديال خلدمات تو�شيل الطلبات �س ذ م م فرع ال�شارقة
جمهول حمل الإقامة ال�شارقة النهدة �شارع الحتاد مكتب رقم 11-204 طابق رقم 2 ملك حممد 

0558876848  0555579408 عبداهلل املال  043687070 
بناء على طلب املدعي/ حممد يعقوب حممد مقبول يف الدعوى املذكورة اعاله فاإنه

قد اقام الدعوى مطالبا :- احلكم باإلزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )6000( درهم والزامها 
بالر�شوم وامل�شاريف

املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/9/8 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
14( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد،  الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
بو�شفك مدعي عليه. حرر   - اع��اله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذل��ك  الن�شر  تاريخ  اي��ام من 

بتاريخ  2021/9/1 م.
مكتب �خلدمات �لق�صائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005821 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : ليلى ندمي
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة خارج الدولة حاليا

نعلمكم بان املدعي/ خديجه زموري علكاما 
يف الدعوى رقم 2021/5821 دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة الأوىل

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : - اإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )20،000( 
درهم وال�زام املدعى عليها دفع الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.

ال�شارقة الحتادية البتدائية  اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة  لذا يقت�شي ح�شورك امام مكتب 
بيانات،  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذل��ك  معتمد،  وكيل  بوا�شطة  اأو  �شخ�شيا ً 
2021/09/15 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�شفك  وذلك يوم الثالثاء املوافق 
مدعى عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات 

القانونية يف غيابك.
مكتب �خلدمات �لق�صائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة عجمان �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه
يف �لدعوى رقم  AJCFICICIV2017/M0002979، مدنى )كلي(

اإىل املحكوم عليه : حممد �شفيق عبد الظاهر
العنوان/ جمهول حمل الإقامة - 828962

الدع�وى  املحكمة يف  عليكم هذه  قد حكمت  م   2018/02/26  : بتاريخ  باأنه  علما  نحطيكم 
ملوؤ�ش�شة  القانوين  اخللف   - )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ش�شة   : ل�شالح  اأع��اله  بالرقم  املذكورة 

العقارات ال�شتثمارية حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري :
- باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة وخم�شة وت�شعني الف درهم )495000 
درهم( باقي ثمن ال�شقة رقم 603 مب�شروع لوؤلوؤة عجمان برج A3 والفائدة القانونية عن هذا 
التام والر�شوم وخم�شمائة درهم  ال�شداد  الق�شائية حتى  املطالبة  5% من تاريخ  بن�شبة  املبلغ 
مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت باقي الطلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل ل�شتالمك ه�ذا التبليغ. 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2016/ M0002238 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه مهدي ر�شا �شادقني، العنوان : 724226  نوابة ا�شبهبودي ،
العنوان: 724224

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2017/01/30 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح موؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية ب�شفتها املالكة ملوؤ�ش�شة عقار بروبرتز

بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ �شتمائة وثمانية 
الوحدة  ثمن  م��ن  املتبقى  دره���م(   658،485( دره��م  وثمانني  وخم�شة  واربعمائة  ال��ف  وخم�شني 
ال�شكنية رقم 2501 يف م�شروع عجمان ون برج 6 والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�شبة 5% من 
تاريخ املطالية الق�شائية حتى ال�شداد التام والر�شوم وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة والزمت 
املدة  خ��الل  لال�شتئناف  قابال ً  حكما  البيع.  مو�شوع  ال�شكنية  لوحدة  عليه  املدعى  بت�شليم  املدعية 

القانونية ----30----- بوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0016332
538568 وميثله�ا  ال�شارقة بالرقم  التنمية القت�شادية يف  ال�شركة العربية التجارية للمانيات ذ م م واملرخ�شة من دائرة  املخط�ر/ 
الوكال�ة  مبوجب   784199029724806 رق�م  ه�وي�ة  بطاق�ة  واحم�ل  الهن�د  اجلن�ش�ي�ة   - تريوفي�ل  ال�دين  حمى  ال�ش�يد/�ش�مري 
هاتف  الغوير   - /العن�وان/ال�شارقة  ال�شارقة  اإمارة  يف  العدل  الكاتب  لدى  امل�شدقة  و   SH20210301A07034 رقم   اخلا�شة 

رقم / 0553315093
املخطر اإليه / �شركة اخلازن التجارية ذ م م - واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم 606828

العن�وان/ ال�شارقة املناخ - هاتف رقم/05550492581
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 46،531 درهم )�شتة اربعون الفا وخم�شمانة و واحد وثالثون(

بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من  املحرر  ال�شيكان  مو�شوع  درهم  مببلغ  للمخطر  �شيكان  حرر  اإليه  املخطر 
ا�شتحقاق ال�شيكان توجه املدعى ل�شرف ال�شيكان اإل اأن ال�شيكان ارتدا دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب واحل�شاب مغلق.

وبيانه كالتايل :
ال�شيك الأول رقم 000160 مببلغ 3877 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2016/07/20 وامل�شحوب على بنك را�س اخليمة الوطني )�س  م ع(

 ال�شيك الثاين رقم 000163 مببلغ 42654 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2016/07/20 وامل�شحوب على بنك را�س اخليمة الوطني )�س م ع(
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

القانونية،  اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات  اأيام من تاريخ  لذلك فاأننا نخطركم ب�ش�رورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة 
واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك  
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�صوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات )�ل�صارقة(   

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
  �عالن بالن�صر

املرجع : 935
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/مرمي عي�شى حممد - المارات اجلن�شية يرغب 
على  حممد  ال�شيد/  اإىل  ح�ش�ة   100% البالغة  ح�شته  كامل  وبيع  بالتنازل 
الفرج   : التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  المارات   - ال�شويدي  على  عبدالرحيم 
لتاأجري ال�شيارات ، ترخي�س رقم )113730(. تعديالت اخري : حيث مت تنازل 
القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  لأخر.  الرخ�شة  مالك 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا  الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 مكتب �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

  �عالن بالن�صر
املرجع : 934

ليكن معلوما للجميع باأن :  ال�شيد / افنان ابوبكر بارافاتى – اجلن�شية الهند  - يرغب 
يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه 
برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  البحر(  �شم�س  )كافترييا 
الهند    ا�شماعيل نيالنغودان - اجلن�شية  ال�شيد /  اإىل  جتارية رقم )766618( وذلك 

تعديالت اخرى : - ليوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

  �عالن بالن�صر
املرجع : 933

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : عل�ى عب�ا�س عل�ى بي�ش�وه البلو�ش�ي - اجلن�شية : الم�ارات ، يرغ�ب ف�ي 
 - عب�دالرحمن  يا�شني  حمم�د   : ال�ش�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%51( البالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع 
اجلن�ش�ية : ب�نغالدي�س ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�م�اه )�ش�نكرات لتج�ارة الدوات ال�شحية وال�ش�باغ( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة 

ال�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )214983( ال�ش�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:- تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة اأعمال مهنية( اىل )وكيل خدمات(

- تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�شبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021_0016550 
املخطر : عبيد ا�شحاق املازمي اماراتي اجلن�شية

رقم  هاتف   0562929130: ه�  رقم1206-  مكتب  الطابق12-   - لالعمال  الغامن  مركز  بناي�ة   - ال�شارق�ة   اإمارة   : املخت�ار  عنوانه 
Obaidalmaazmi2014@gmail.com  امييل   0503816666

املخطر اليه : عماد خالد العبد - فل�شطيني اجلن�شية يحمل هوية بالرقم )784198258591309(، الرقم املوحد - 11771628
وعن�وانه : اإم�ارة عجم�ان - �ش�ارع خليف�ة بناي�ة هريزة ط�ابق رقم 23 - اميي�ل Imad@lonegroup.ae - ه�اتف رقم 971504997097  

فاك�س045516367
املو�شوع / املطالبة ب�شداد مبلغ وقدرة 36،000 درهم )�شت وثالثون الف درهم(

بتاريخ   )6204873613( رقم  باحل�شاب  الوطني  اأبوظبي  بنك  على  امل�شحوب  رقم)000114(  ال�شيك  بقيمة  اإليه  املخطر  يداين  املخطر 
ال�شيك رقم )000114( بقيمة 36،000 در هم �شت وثالثون الف در هم ب�شبب عدم وجود ر�شيد كايف لل�شاحب  ارجاع  تاريخ   2016/12/1
وحيث اأن املخطر حني تق�دم للبنك امل�شحوب عليه ل�ش�رف قيمة ال�شيك اأعيد دون �ش�رف لعدم وجود ر�شيد قائم وقابل لل�شحب ، وحيث اأن املخطر 
اأي�ام  اأمهلها )5(  وقد  املدني�ة  الإجراءات  لقانون  التنظيمي�ة  الالئحة  املادة )63( من  لن�س  بالوفاء طبقاً  الأمر �شده  املطلوب  بتكليف  قام  قد 
املادة )62( من الالئحة  اأن ن�س  ، وحيث  بها  املطالب  اأية مبالغ من  بت�شديد  الأمر �ش�دهم  املطلوب  تاريخه مل يبادر  اأنه وحتى  اإل-  للت�شدي�د 
التنظيمية لقانون الإجراءات املدني�ة قد اأ�شار اإىل اأنه تتبع اأحكام الواردة يف باد اأوامر الأداء اإذا ك�ان حق ال�دائن ثابت بالكتاب�ة وحال الأداء وكان 
املخطر  املخطر  : يخطر  لذلك  بورقة جتارية،   دائنا  كان �شاحب احلق  اإذا  الأحكام  وتتبع هذه  املقدار  النقود معني  دينا من  به  ما يطالب  كل 
ال�شيك رقم  الوطني باحل�شاب رقم )6204873613( برقم  اأبوظبي  بنك  وامل�شحوب على  بعاليه  املذكور  ال�شيك  ت�شديد قيمة  اإليه ب�شرورة 
)000114( بقيمة 36000 درهم ل�شالح املخطر وذلك يف خالل )5( اأيام من تاريخ ا�شتالم الخطار واإل �شوف ن�شطر ا�شفني اإيل ا�شت�شدار 
اأمر الداء من حمكمة ال�شارقة املخت�شة وا�شت�شدار حكم ق�شائي بحقكم وتكليفكم بالر�شوم وامل�شاريف والتعوي�س عما فات من ك�شب والفوائد 

القانونية من تاريخ اأ�شدار ال�شيك.

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�صوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات )�ل�صارقة(   

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
  �عالن بالن�صر

املرجع : 932
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / قا�شي حممد حنان حممد مو�شى ، اجلن�شية : بنغالدي�س 
ناومي  حممد  ال�شيد  اىل  50% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الوا�شط  امل�شماه )�شالون ركن  الدين حممد ماهابول علم اجلن�شية: بنغالدي�س بالرخ�شة 
دائرة  من  ال�شادرة   )762892( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  للرجال( 

التنمية القت�شادية بال�شارقه. تعديالت اخرى:- ل يوجد
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

  �عالن بالن�صر
املرجع : 931

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / مو�شامات كانيج فاطمه تارين - اجلن�شية بنغالدي�س 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100  يف الرخ�شة امل�شماه )امل�شار 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  غيارها(  قطع  و  الور�س  معدات  لتجارة  ال�شريع 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )780703(. اإىل ال�شيد / يا�شر عرفات را�شال ابو با�شري 

يوجد ل   : اأخرى  تعديالت  بنغالدي�س.  – اجلن�شية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

 �عالن ن�صر�
اإىل املدعي عليه /�شاهيد نادمي عبداملجيد 

ومقره مدينة خور فكان الربدي 
وذلك حيث اأن املدعي/ خمي�س را�شد حممد الكابوري النقبي 

املنازعات  اأقام �شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2021/115 لدى جلنة ف�س  قد 
اليجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا اأو وكيال عنكم 
ال�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعالن  اأو تنفيذ احلكم  لتقدمي طلباتكم 
اأو  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول 
عدم اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم بنظر الدعوى 

يف غيابكم
جلنة ف�ض �ملنازعات �اليجارية 

قلم �لتنفيذ 

      �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة �ل�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة �ملد�م �الإحتادية �جلزئية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   /  AMCFICILABMIN2021 /0000016 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى : حممد زمان خان حممد جافيد خان - جمهول حمل الإقامة : دبي - بر دبى - �شارع بردبي
نعلمكم باأن املدعي )ة( / الزدهار لتجارة اخليم

العنوان / حمل الإقامة : ال�شارقة املدام 0545681953 رقم الهاتف : 545681953
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�

- مطالبة مببلغ 11470 درهم
- مطالبة بالر�شوم وامل�شاريف

الإحتادية  املدام  حمكمة  الواحد  اليوم  دعاوي  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   09:00 ال�شاعة   2021/09/26 املوافق  يوم   �شباح  اجلزئية 
�شتبا�شر  املحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  اإر�شال  اأو  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  و م�شتندات 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�صائية 
م�صبح �لري�صي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�إعـالن مدعـى عليه بالن�صـر

لدى مكتب �إد�رة �لدعوي �أم �لقيوين �الحتادية �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه �الحتادية
يف �لدعوى رقم  UAQCFICIPOR2021 / 0000354 جتاري )جرئي(

اإىل املدعي عليه : بالكروك كون�شلتنج ميدل ايي�شت م . م. ح  جمهول حمل الإقامة : 
العنوان : المارات ، امارة ام القيوين الربقاء بناء ال�شموخ منطقة التجارة احلرة يف 

udo@u-c-d.eu :ام القيوين هاتف : 0501326701 بريد الكرتوين
القيوين  اأم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/09/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
اأو  الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوي( �شخ�شيا  
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك 

املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�صائية      
�أمنة �صامل ح�صن �آل علي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000394 يف  �لدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه زهرة حممود حممد – فلندية اجلن�شية 
ل�شالح نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/07/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
ملوؤ�ش�شة  القانوين  – اخللف  )عقار(  عقارات عجمان  موؤ�ش�شة  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
العقارات ال�شتثمارية، بالتايل : قرار املحكمه : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ 432452 درهم والفوائد القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبه الق�شائيه 
منها  باملنا�شب  كل  بامل�شاريف  الطرفني  والزمت  التام  ال�شداد  وحتى   2018/2/26
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001860 يف  �لدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه دور حممد �شكور – افغان�شتاين اجلن�شية ، العنوان: 798522

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله  ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�ش�شة العقارات 
يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ال�شتثمارية، 
 456451( درهم  وخم�شني  وواحد  واأربعمائة  األف  وخم�شني  و�شتة  اأربعمائة  مبلغ  للمدعية 
درهم( املتبقي من ثمن الوحدة رقم 105 مب�شروع جاردن �شيتي برج املوند 6 عجمان والفائدة 
القانونية عن هذا املبلغ بن�شبة 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى ال�شداد التام والر�شوم 
مو�شوع  ال�شقة  عليه  املدعي  بت�شليم  املدعية  والزمت  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة 
البيع ورف�س ماعدا ذلك.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0002012 يف  �لدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه علياء امني، العنوان : 802473
2017/10/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
القانوين  اخللف   – )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،  بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )461852 درهم( اربعمائة وواحد و�شتون الف وثمامنائة 
�شيتى  جاردن  م�شروع  يف   704 رقم  الوحدة  ثمن  من  املتبقي  درهما  وخم�شون  واثنان 
املطالبة  تاريخ  5% من  بن�شبة  املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة  6 بعجمان  املوند  برج 
الق�شائية حتى ال�شداد التام وت�شمينها الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب 
 30 القانونية  املدة  املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001582 يف  �لدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه  ر�شيد حميدات - العنوان : 790222
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/3 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
القانوين  اخللف   – )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعى 
عليها باأن يوؤدي للمدعية مبلغ اأربعمائة وثمانية الف وخم�شمائة وخم�شة و�شتني درهما 
)408565 درهم( املتبقي من ثمن الوحدة رقم 504 يف م�شروع جاردن �شيتى برج املوند 
املبلغ بن�شبة 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية  هذا  عن  القانونية  والفائدة  بعجمان   2
املدعية  واألزمت  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  والر�شوم  التام  ال�شداد  حتى 
قابال لال�شتئناف  البيع ورف�س ما عدا ذلك. حكما  ال�شقة مو�شوع  املدعي عليه  بت�شليم 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000681 يف  �لدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه حمبوب ح�شني، العنوان: 870667
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/07/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
العقارات  القانوين ملوؤ�ش�شة  – اخللف  اأعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار(  بالرقم 
الطرفني  بني  املربم  التعاقد  ب�شحة  ح�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ال�شتثمارية، 
واربعة  ))خم�شمائة  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  والزام   2008/4/30 بتاريخ 
رقم  ال�شكنية  الوحدة  ثمن  باقي  درهم(  وثالثني الف وثمامنائة وثالثة درهم )534.803 
تاورز برج A1 بعجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�شبة %5  �شيتى  مب�شروع   904
التام والر�شوم وخم�شمائة درهم  ال�شداد  2018/3/7 حتى  الق�شائية يف  املطالبة  تاريخ  من 
القانونية  املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  الطلبات.  باقي  ورف�شت  املحاماة  اأتعاب  مقابل 

لن�شره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0002144 يف  �لدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه / فرحني ريزيف، العنوان : 805514
2017/10/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
القانوين  اخللف   – )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�ش�شة  ل�شالح/  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
ملوؤ�ش�شة العقارات ال�شتثمارية،  بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعى 
وع�شرين  اأربعة  ومائتني  الفا  و�شبعني  و�شبعة  خم�شمائة  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها 
درهما )577،224 درهم( باقي ثمن الوحدة رقم 1707 بي مب�شروع �شيتي تاورز برج 
�شي ون عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�شبة 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
ذلك  ماعدا  ورف�س  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  والر�شوم  التام  ال�شداد  حتى 
30 يوما اعتبارا من اليوم التايل  طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 

لن�شره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �صالون �للوؤلوؤة �ل�صود�ء �مل جمعه   
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001490/ 

اإىل املحكوم عليه : �شالون اللوؤلوؤة ال�شوداء
العنوان : اإمارة عجمان - منطقة الرو�شة بناية اليا�شمني - هاتف رقم 0528953999 

امل جمعه - العنوان : اإمارة عجمان الب�شتان �شندوق الربيد هاتف رقم 0505209286، 0501239733 
رقم موحد 322418 رقم املكاين 4906408266 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عبري حممد حافظ احللواين - اجلن�شية : �شوري  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 160603.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن حكم بالن�صر        
2227/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- كالوديو�س باملريى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : ال�شركة الوطنية لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/7/27  يف الدعوى املذكورة 
ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - ال�شيارات  لتاأجري  الوطنية  ال�شركة  ل�شالح/  اع��اله 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 031.106.18( واحد وثالثون الفا 
ومئة و�شتة دراهم وثمانية ع�شر فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من 2021/5/31 
وحتى مت��ام ال�����ش��داد وال��زم��ت��ه ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  حكما مبثابة احل�����ش��وري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر 
 5810/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  مزون للخدمات امليكانيكية �س.ذ.م.م 2- ايريكي تول�شي 

برا�شاد ب�شفته املدير املخول بالتوقيع - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املتطورة ل�شناعة م�شتلزمات انظمة تكييف الهواء ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )183881( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر        
 989/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد مراد بلو�س مراد بلو�س  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )220.663(

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  �شباحا يف   08:30 ال�شاعة   2021/9/14 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن حكم بالن�صر        

30/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- حميد مبارك حميد عط�شان املن�شوري  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/7/25  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ م�شرف الم��ارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل 
املدعي مبلغ وقدره )528.530.50( درهم خم�شمائة ثمانية وع�شرون الف وخم�شمائة وثالثون 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2021/5/27 من   ٪5 بواقع  التاخريية  والغرامة   - فل�س  وخم�شون  دره��م 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن حكم بالن�صر        
1896/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- اخلطوط الربعة لل�شناعات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2021/6/6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  عامة  م�شاهمة  �شركة   - ال�شالمي  الم���ارات  م�شرف  ل�شالح/ 
للمدعي مبلغ وقدره )1.221.957( درهم مليون ومائتان وواحد وع�شرون الف وت�شعمائة و�شبعة 
 2020/9/21 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  وخم�شون 
وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:5231/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )341187.39( 
درهم ثالثمائة وواحد واربعون الف ومائة و�شبعة وثمانون درهم وت�شعة وثالثون فل�س - والفائدة القانونية 

بواقع 9٪ من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م

عنوانه:ديرة - منطقة الرقة - حمل رقم 11 بناية عدنان خليفة �شلطان احلبتور - هاتف رق��م:042278100 - 
فاك�س رقم:042277997 - رقم مكاين:3027495856 

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
املطلوب اإعالنهما :  1- فالذي فيالندي راجان 2- ادمي لالعمال امليكانيكية والتكييف ���س.ذ.م.م  -  �شفتهما 

: مدعي عليهما
بالزام   - ب��ت��اري��خ:2021/8/15  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
املعرو�س �شدهما بالت�شامن ان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره )341.187.39( درهم ثالثمائة وواحد واربعون الف 
ومائة و�شبعة وثمانون درهما وت�شعة وثالثون فل�شا ، م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5٪ اعتبارا من 
تاريخ ا�شتحقاق اخر �شيك احلا�شل يف 2020/7/29 والزمت املعرو�س �شدهما بامل�شاريف .ولكم احلق يف ا�شتئناف 

رئي�ض �لق�صمالمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:4688/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املطلوب المر �شدهما بان يوؤديا بالتكافل والت�شامن فيما بينهما 
اىل طالبة المر قيمة ال�شيكات الربعة البالغة )104.474.67( درهما بال�شافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع ٪12 
�شنويا من تاريخ قيد الطلب وحتى ال�شداد التام بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب املحاماة واعطاء المر 

�شفة النفاذ املعجل. 
املدعي:ميدل اي�شت ميدل �شريفي�شز منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�شفوح الثانية - دبي - �شارع الفلك - املدينة العالمة - القرية الثقافية - مبنى 
جمموعة ال�شويري - مكتب رقم 6 - رقم مكاين:7757314888 

وميثله:مارون وديع مطر
املطلوب اإعالنهما :  1- جناح رميون ابي عا�شي 2- مدى للدعاية والعالن �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/4 - بالزام املدعي  مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر 
عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعية مبلغ )104.474.67( درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
2021/7/8 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 

طلب النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن بالن�صر 

 4501/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة املارد لالن�شاءات �س.ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة احلرية لتجارة مواد البناء ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )160269.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن بالن�صر 

 3199/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

ماثيو  توما�س   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاولت  لينك  ملتى  �شدهما/1-   املنفذ  اىل 
ماتاثيل - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة راك فيك�س ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )128136.01( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر 
 3081/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  موؤ�ش�شة 180 انتريير ديكور ل�شاحبها/را�شد حممد نا�شر 

�شلطان العامري - جمهول حمل القامة
ومقاولت  اخلر�شانه  لعمال  جرمن  ا���س  �شي  التنفيذ/جي  الطالب  ان  مبا 

البناء ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )32340( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر 
 5086/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
علي  ماهر   -2 ����س.ذ.م.م  لالن�شاءات  جلف  نا�شيونال  �شدهما/1-   املنفذ  اىل 

ي�شلم ح�شن - جمهويل حمل القامة
)�شابقا(/ ذ.م.م  )بلك�شيت(  اجلافة  اخللطة  التنفيذ/�شركة  الطالب  ان  مبا 

�شركة بلك�شيت للخلطة اجلافة ذ.م.م )حاليا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )295890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1297/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

رقم  بال�شتئناف  واملعدل  كلي  م��دين   88/2020 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
1011/2020 ا�شتئناف مدين، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )28915700( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : ليلواين اردياين �شارا كوافيفا
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة برامي تاور - الطابق العا�شر - هاتف رقم:043352200 

- فاك�س:043342200 - رقم مكاين:2583686879
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي

املطلوب اإعالنهم : 1- يار حممد �شيفي 2- اجمل �شيفي 3- ديانا �شيفي 4- بر�شتيج للو�شاطة يف بيع العقار 
العقارات و�شرائها 5- �شيلمان �شيفي - �شفته : منفذ �شدهم

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)28915700( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4412/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2261/2021 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )77025( درهم والفائدة �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : جنمة ال�شاحل للتجارة �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي �شارع بني يا�س - مبنى توين تاورز برج املكاتب - �شقة 
طابق 21 - مكتب 2104

املطلوب اإعالنه : 1- اأ�س اأم اأ�س اأت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )77025( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن بالن�صر        

 3227/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �شيلك�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- دار وبوريدى فينوجوبال  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فا�شت لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهم بان يوؤديا 
اربعة واربعون الف واربعة وخم�شون درهما وخم�شون  اىل املدعية مبلغ وقدره )144.054.50( درهم مائة 
بالزام  ال�شداد احلكم  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  �شنويا من  القانونية بواقع ٪12  الفائدة  فل�شا - مع 
املدعي عليهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )5.000( درهم تعوي�س عن حب�س م�شتحقات املدعية لديهم 

وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/9/14 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن بالن�صر        
 5160/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- احلمد انرتنا�شيونال للمقاولت �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة دبي بال�شرت دراي مك�س ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
اول:انفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/8/10  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
والفائدة   - فل�س  وثالثة  درهم  وت�شعون  و�شتمائة  الف  ع�شر  وت�شعة  مائة  درهم   )119.690.3(
التام  ال�شداد  2021/5/5 وحتى  احلا�شل يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5٪ من  بواقع  القانونية 

وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن �صحيفة طعن بالن�صر 

                      يف �لطعن رقم  1053/2021/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546

تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�شوعا  �شكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�شوع 
واإحالة الدعوى اىل حمكمة ال�شتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �شده 

الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.
الطاعن : احمد �شليمان ادري�س عو�س

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 36 - مكتب 3601 - رقم 
مكاين:2684890630 - هاتف:043521131 - فاك�س:043521132

وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي
املطلوب اإعالنهما : 1- حممد حلمي ابراهيم خمي�س 2- حممد هاين حممد احمد عبدالعال 

- �شفتهما : مطعون �شدهما
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�شور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن حكم بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:652/2020/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�شوع الدعوى : املطالبة ف�شخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2008/9/2 ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�شليمه للمدعي 
ال��واردة يف �شهادة امللكية وال��زام املدعي عليه بالجرة املتاخرة من �شهر نوفمرب 2018 وحتى �شهر يناير 2020 وقدرها  و�شطب عبارة الج��ارة 

)481.649( درهم فقط اربعمائة وواحد وثمانون الف و�شتمائة وت�شعة واربعون درهم لغري والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:متويل - م�شاهمة خا�شة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع املكتوم - مبنى بنك دبي ال�شالمي - �شقة الطابق ال�شاد�س - مقابل دناتا
املطلوب اإعالنه :  1- جونايد حاجي زيكار  -  �شفته : مدعي عليه 

- م�شاهمة  ل�شالح/متويل  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2021/7/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
خا�شة اول:بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف الدعوى واملوؤرخة 2008/9/2وال��زام املدعي عليه برد حيازة 
العقار مو�شوع التفاقية الفيال رقم RG057 ، 31 �شركة املزايا القاب�شة املقامة على قطعة الر�س رقم 448 م�شروع ذا فيال بي منطقة وادي 
ال�شفا 5 والزامه بت�شليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�شطب ا�شارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( 
الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك( - ثانيا:بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )236.503.00( درهم - ثالثا:بالزام املدعي عليه بت�شليم املدعية مايفيد �شداد فواتري املاء والكهرباء والغاز 
ور�شوم اخلدمات للوحدة حمل التداعي حتى الخالء التام والزامته بامل�شروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:2403/2018/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31
 )1245010383.04( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  :املطالبة  الدعوى  مو�شوع 

درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ:2016/11/30 وحتى ال�شداد التام. 
املدعي عليه:دبليو . ا�س . اتكنز و�شركاه ملا وراء البحار - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناية الر�شتماين احلمرية مكتب رقم 401 - الطابق 
الرابع اأعلى بنك اخلليج الول ومقابل بنك اأم القيوين - �س.ب:5620 دبي - مكاين رقم:2903294415

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة ايادام للتجارة �س.ذ.م.م   -  �شفته : اخل�شم املدخل 
بالت�شامن  امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د    : الإع����الن  م��و���ش��وع 
من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )1245010383.04( وقدره  مببلغ  والت�شامم 
ت��اري��خ:2016/11/30 وحتى ال�شداد التام - وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/21  ال�شاعة 
09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن بالن�صر        

 1044/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- دبي اوت دور ميديا �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م 

وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال 
عليها  واملدعي  املدعية  بني  املحررة  اليجار  اتفاقية  وانهاء  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بتاريخ:15 ابريل 2007 املتعلقة بقطعة الر�س رقم 326-597 الكائنة مبجمع دبي لال�شتثمار الول وملدة 30 �شنة 
ال�شواغل  للمدعية خالية من  الر���س  وت�شليم هذه  القانونية  اثارها  كافة  والغاء   2007 اأبريل   15 تاريخ  تبداأ من 
وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد مع الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.202.375.68( 
درهم مليونان ومائتان واثنان الفا وثالثمائة وخم�شة و�شبعون درهما وثمانية و�شتون فل�شا فقط لغري - قيمة 
امل�شتحقات والر�شوم اليجارية للعني املوؤجرة مو�شوع الدعوى عن الفائدة من 2022/4/15 مع الفائدة القانونية 
ايجارية من  التام مع ما ي�شتجد من قيمة  ال�شداد  تاريخ  تاريخ ال�شتحقاق يف 2018/4/15 وحتى  بواقع 9٪ من 
املوافق  املوؤجرة وحددت لها جل�شة يوم الثنني  الفعلي للعني  ت��اري��خ:2022/4/15 وحتى تاريخ الخالء والت�شليم 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  قاعة  09:30 �شباحا يف  ال�شاعة   2021/10/4

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
�عالن حم�صر حجز بالن�صر 
 656/2016/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  بفاريا جلف �شندوفال ليمتد - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبداهلل زكريا نادري 
وقدره  به  املبلغ  ب�شداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2021/9/2  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
)1132862.50( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )الرب�شاء جنوب 
الرابعة - رقم الر�س 546 - رقم الوحدتني SGt22 -1 ( والعائدة لكم بطريق املزايدة 
وفقا ملقت�شيات قانون الجراءات املدنية ، او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر 
                       يف �لدعوى رقم  283/2018/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع الدعوى: 
طالب الإعالن : بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حميد ر�شا ا�شمعيل كاركر ديزجى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/16 خماطبتكم ل�شتالم 
املنقولت الكائنة يف العقار )نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - رقم الر�س 400 - املنطقة 
الثنية اخلام�شة - امل�شاحة 1001.95 مرت مربع( خالل خم�شة ع�شر يوما وال �شيتم ت�شليمها 

للمزايد بعد �شداد قيمتها.
رئي�ض �لق�صم  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:427/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )319.366.14( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 

املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع - فرع دبي

عنوانه:العنوان املختار - مكتب ابراهيم ح�شن املال وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - امارة دبي - مقابل 
ديرة �شيتى �شنرت - �شارع بور �شعيد �شرق - بناية �شيتى افنيو - مكتب 707 - هاتف:42950010 - فاك�س:042950080
املطلوب اإعالنه :  1- امين حممد خمتار حممود اخلوجه ب�شخ�شه )كفيل( وب�شفته املدير امل�شوؤول عن �شركة/

مطعم ومقهى ون او ون  -  �شفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )319.366.14(  مو�شوع الإعالن :  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/14  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:3072/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
الف  و�شتون  اربعة  دره��م   )64.828.50( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�شوع 
وثمامنائة وثمانية وع�شرون درهما و 50 فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�شتحقاق يف:2018/9/20 

وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�شركة ال�شعيدي لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

امل���دين - م�شتودع م�شتقل رقم  ال��دف��اع  ب��ج��وار   - ال��ث��اين  دب��ي لال�شتثمار  ب��ردب��ي - جممع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكاين:1725963194

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة المارات ملقاولت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي  -  �شفته : مدعي عليه 
للمدعية مبلغ وقدره  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
)64.828.50( درهم اربعة و�شتون الف وثمامنائة وثمانية وع�شرون درهما و 50 فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 
5٪ من تاريخ ال�شتحقاق يف:2018/9/20 وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2021/9/12  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 
مذكرة �عالن بالن�صر  )�إ�صتئناف(    

                  يف  �ال�صتئناف رقم:1745/2021/305 ��صتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87

جزئي  جت���اري  رق������م:1956/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

ل�شركة/مونفي�س  القانوين  واملمثل  املدير  ب�شفته  كو�شمانو  مانفريدي  امل�شتاأنف:الي�شاندور 
ا�س.ار.ال

عنوانه:امارة دبي - منطقة البيزن�س باي - �شارع العمال - بناية اكزكتيف باي - الطابق 13 - 
�شقة رقم 1301 - وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي 

املطلوب اإعالنه :  1- افاق املجد للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1956 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/15  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�صتئناف    
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

مذكرة �عالن بالن�صر  )�إ�صتئناف(    
                  يف  �ال�صتئناف رقم:1934/2021/305 ��صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
جزئي  جت���اري  رق������م:1126/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف �شقة 
العا�شر/1002 - بجوار دائرة التنمية القت�شادية - وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور 

املطلوب اإعالنه :  1- ري�شارد جون ديالور جون  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1126 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/22  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�صتئناف    
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

مذكرة �عالن بالن�صر  )�إ�صتئناف(    
                  يف  �ال�صتئناف رقم:2308/2021/305 ��صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى 1965 ل�شنة 2021 جتاري جزئي. 

امل�شتاأنف:جا�شبري با�شى
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى ملك م�شبح را�شد م�شبح الفتان 

الفال�شي - مكتب 513 - مكاين:1341365035 - وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
لما   -3 ����س.ذ.م.م  للعطالت  لم��ا   -2 ذ.م.م  والعطالت  لل�شياحة  لم��ا   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
�شينغ   �شان�شار  �شينغ  كلونت   -5 ذ.م.م  لل�شياحة  ال�شحراء  ���س.ذ.م.م 4- لما  دبي - مطعم عائم 

-  �شفتهم: م�شتاأنف �شدهم
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1965 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/15  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�صتئناف    
�لعدد 13334 بتاريخ 2021/9/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4812/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1085 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )2117499( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : ا�شفانا عبا�س فدا ح�شني كونرت اكرت

بناية  - مبنى  زاي��د  �شيخ  �شارع   - دب��ي   - الثالثة  ال�شناعية  القوز   - دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
قرقا�س - �شقة طابق 1 - مكتب 102 - تامي �شكوير

املطلوب اإعالنهما : 1- يونتا�س تريدينج �س.م.ح 2- رو�شهان تهيميا غاني�س - �شفتهما : منفذ �شدهما
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإع��الن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )2117499(  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ  الج��راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
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•• ابوظبي-الفجر:

زار وفد من مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات مقر وكالة 
اأنباء الإمارات “وام” لبحث فر�س تعزيز التعاون البحثي 
والإعالمي مبا يخدم حتقيق الأهداف امل�شرتكة للجانبني، 
خا�شًة يف جمالت تعزيز التعاون البحثي الإعالمي واإنتاج 
حمتوى علمي ومعريف ر�شني يخدم اخلطط الوطنية يف 

املجالت التنموية واملعرفية. 
ع��ام وكالة  – مدير  الري�شي  �شعادة حممد ج��الل  واأَْط��لَ��ع 
اأن��ب��اء الإم����ارات – م��ن ال��دك��ت��ور حممد ع��ب��داهلل العلي – 
التي  اخلدمات  على  “تريندز”  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
حالياً  تنفذها  التي  التطويرية  وامل�شاريع  “وام”  تقدمها 
قدم  ك��م��ا  عملها،  �شعيد  ع��ل��ى  حتققت  ال��ت��ي  والإجن������ازات 
�شرحاً موجزاً حول عمل الوكالة والدور الذي تقوم به يف 
التعريف بامل�شرية التنموية لدولة الإمارات على مدار 50 
عاما والإجنازات العاملية الرائدة التي حققتها يف املجالت 

كافة.
وال�شت�شارات  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اأن  �شعادته  واأك���د 
فكرية  بحثية  منارة  اليوم  ب��ات   2014 ع��ام  تاأ�ش�س  ال��ذي 
الدولة  لروؤية  داعمة  جلية  ا�شهامات  تقدم  ومهمة  رائ��دة 
ال�شرتاتيجية  وخ��ط��ط��ه��ا  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ال���ش��ت�����ش��راف��ي��ة 
وتطلعاتها لتحقيق الريادة العاملية يف املجالت كافة، واأ�شاد 
املركز من حمتوى بحثي ر�شني يدعم �شانع  يقدمه  مبا 

القرار ويخدم املجتمع، 
نقله  بالهتمام ويجب  املحتوى جدير  اأن هذا  اإىل  م�شرياً 

والتعريف به.
بالدور  العلي  اهلل  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 

الكبري وامللمو�س لوكالة اأنباء الإمارات يف التعريف بق�شة 
جن��اح دول��ة الإم����ارات واإجن��ازات��ه��ا املتوا�شلة وم��ا تقوم به 
متابعة  مثمناً  ال��ع��ام،  ال���راأي  لتوعية  اإع��الم��ي��ة  جهود  م��ن 
اأهمية  على  وم���وؤك���داً  امل��رك��ز،  واأن�����ش��ط��ة  لفعاليات  “وام” 

التعاون بني املراكز البحثية واملوؤ�ش�شات الإعالمية لتقدمي 
حمتوى معريف مدرو�س متزن بعيداً عن الأفكار املنحرفة 

والهدامة.
واأ�شاف اأن “تريندز” يعمل منذ تاأ�شي�شه وفق ا�شرتاتيجية 

روؤى  تقدمي  اإىل  تهدف  العلمي  البحث  حم��ددة يف جم��ال 
واأفكار مو�شوعية حول الق�شايا ال�شرتاتيجية الإقليمية 
والعاملية ومواكبة الأحداث وتوظيف التكنولوجيا والذكاء 

ال�شناعي يف م�شرية عمله.  

اعتمدت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
قراراً  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
املليون  �شاعر  ج��ولت  بتنظيم  ا�شتثنائياً 
ال�شعراء  وم��ق��اب��الت  العا�شر  مو�شمه  يف 
عن بعد، يف اإطار ا�شتدامة دورها ال�شاعي 
وروؤيتها  اأبوظبي  العا�شمة  مكانة  لإب��راز 

للمنجز  وال���رتوي���ج  ال�شعر  اح��ت�����ش��ان  يف 
الثقايف وتعزيز التفاعل والتوا�شل الثقايف 
بني دولة الإمارات والعامل، وذلك التزاماً 
ومتا�شياً مع الإجراءات الحرتازية للحد 
من انت�شار فريو�س كوفيد-19، وحفاظا 

على �شالمة و�شحة ال�شعراء امل�شاركني.

وياأتي املو�شم اجلديد من برنامج “�شاعر 
موا�شم  ع�����ش��رة  ي���ت���ّوج  ال�����ذي  املليون” 
ال�شعر  مكانة  تر�شيخ  يف  الإجن����ازات  م��ن 
املتميزين،  ب�شعرائه  والحتفاء  النبطي 
فر�شتها جائحة  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
العامل،  ع��ل��ى  امل�شتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�شميم  ليعك�س 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف م��ن ت��ب��ع��ات الوباء 
عرب ابتكار احللول الإبداعية وال�شتفادة 
واملن�شات  التقنية  اإمكانات  من  الق�شوى 
للثقافة  مل��ا  م��ن��ه��ا  اإدراك������اً  الف��رتا���ش��ي��ة، 
يوؤثر  م��ه��م  وج�����داين  دور  م���ن  وال�����ش��ع��ر 
اإىل ظروف  وال���ع���ودة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ايف  يف 
احلياة الطبيعية، وحر�شاً من جلنة اإدارة 
املهرجانات والربامج على اأخذ الإجراءات 
ي�شمن  مبا  كافة  الح��رتازي��ة  والتدابري 

�شالمة امل�شاركني وال�شحة العامة.
موعد  اآخ�����ر  اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  واأ������ش�����ارت 
برنامج  امل�����ش��ارك��ة يف  ل���ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات 
ال�شعرية الأ�شخم  امل�شابقة  املليون  �شاعر 
العا�شر  هو  العربي،  العامل  م�شتوى  على 
من �شبتمرب اجل��اري، حيث �شتقوم جلنة 
بفرز  الرت�شيح  باب  اإغ��الق  بعد  التحكيم 
ملقابلة  امل��ت��م��ي��زة،  ال�����ش��ع��راء  م�����ش��ارك��ات 
�شيتم  ب���ع���د، يف ج�����ولت  ع���ن  اأ���ش��ح��اب��ه��ا 
الإعالن عن مواعيدها ملن مت اختيارهم.

املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت  ك���م���ا 
باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
ع����ن اإط�������الق ح�������ش���اب ب���ري���د اإل����ك����رتوين 
 mp10@dctabudhabi.ae
جديدة  و�شيلة  ليكون  بامل�شابقة  خ��ا���س 
الراغبني  ال�������ش���ع���راء  اأم�������ام  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  وذل����ك  ب��امل�����ش��ارك��ة، 
الت�شجيل عرب الرابط الر�شمي للربنامج، 
والتي  الرئي�شية  الت�شجيل  �شروط  وف��ق 
تن�س على األ تقل اأعمار املرت�شحني عن 
واإر�شال  �شنة،   45 تتجاوز  ول  �شنة   18
ق�شيدة نبطية موزونة ومقفاة ل تتعدى 

واأن  اأب���ي���ات،   10 ت��ق��ل ع��ن  ول  ب��ي��ت��اً   20
 PDF تكون الق�شيدة مطبوعة ب�شيغة
بخط  املكتوبة  الق�شائد  تحُقبل  ل  /حيث 
اليد/، كما يتوجب على ال�شاعر اأن يرفق 
خلفية  ذات  �شخ�شية  ب�����ش��ورة  م�شاركته 
ب��ي�����ش��اء، اإىل ج��ان��ب ����ش���ورة م��ل��ون��ة عن 

على  �شهراً   12 ملدة  ال�شاري  �شفره  جواز 
الأقل، ويعترب الت�شجيل وجودة الق�شائد 
ومتيزها �شرطاً �شرورياً لعتماد م�شاركة 

ال�شعراء، 
وم���ع���ي���اراً رئ��ي�����ش��ي��اً مل��ق��اب��الت ال��ل��ج��ن��ة يف 

املرحلة التالية بعد الفرز والختيار.

جـــوالت �ســـاعر املليــــون عبــــر املن�ســــات االفتــــرا�سية

 – يف دائرة الثقافة وال�شياحة  “مكتبة”  اختتمت 
اأبوظبي فّعاليات برناجمها ال�شيفي، الذي نظمته 
اأغ�شط�س   26 اإىل   1 م��ن  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  خ��الل 

املا�شي.
وا�شتقطب الربنامج م�شاركة وا�شعة من الأطفال 
لهم  اأتيحت  الذين  العمرية،  الفئات  خمتلف  من 
الفر�شة حل�شور ور�س عمل فنية وجل�شات قرائية 
اف��رتا���ش��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ق��ّدم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن الأدب�����اء 
والفنانني والإماراتيني والعرب، جتمع بني اخليال 
وامل�شاركني  الأط���ف���ال  ومت��ن��ح  وامل���ع���رف���ة،  وامل��ت��ع��ة 
الفر�شة للتفاعل مع املتحدثني ب�شكل مبا�شر.كما 
اأتحُيحت الفر�شة اأمام الطالب للم�شاركة يف حتدي 
القراءة ال�شيفي ال�شنوي، الذي اأقيم مطلع �شهر 

يوليو وا�شتمر حتى نهاية اأغ�شط�س.
عام  ك���ل  ال�����ش��ي��ف��ي  “مكتبة”  ب��رن��ام��ج  وي��ن��ط��ل��ق 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع نهاية ال��ع��ام ال��درا���ش��ي، وذل���ك ملنح 
الطاّلب الفر�شة لال�شتفادة من الإجازة ال�شيفية 
لكت�شاب املعرفة وتطوير مهاراتهم باأ�شلوب �شّيق، 
تتنا�شب  متنّوعة  فّعاليات  الربنامج  ي��ق��ّدم  حيث 
والفئات  اله��ت��م��ام��ات  م��ن خمتلف  الأط���ف���ال  م��ع 

العمرية.
وقالت �شيخة حممد املهريي، مديرة اإدارة املكتبات 
يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي : “ا�شتقطب 
برنامج مكتبة ال�شيفي م�شاركة وا�شعة من اأطفال 
يوؤكد  مم��ا  العمرية  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  ال��دول��ة 
�شغف الأطفال بالقراءة والتعّلم واكت�شاب املهارات 
لتنظيم  لنا  بالن�شبة  اإل��ه��ام  م�شدر  وه��ي  الفنية، 
من  التي  ال��ربام��ج  وتقدمي  الفّعاليات  من  املزيد 

مفتاح  فالقراءة  التعليمية،  امل�شرية  تعزيز  �شاأنها 
العلم وزاد املعرفة«.

يف برناجمها ال�شيفي هذا  “مكتبة”  وا�شت�شافت 
العام نخبة من الأطفال املوهوبني، الذين قّدموا 
ور�����س ع��م��ل لأق��ران��ه��م م��ن الأط���ف���ال، ���ش��ع��ي��اً اإىل 
مهارات  تنمية  يف  املتمثل  الربنامج  هدف  حتقيق 
اأم����ام اجلمهور  ال��ت��ق��دمي واحل���دي���ث  الأط���ف���ال يف 

املوهوبة  الطفلة  ق��ّدم��ت  ..ح��ي��ث  الكثري  وغ��ريه��ا 
فيما  ح�شة ح�شن ور�شة بعنوان “اإجازتنا قراءة”، 
ق��ّدم �شفري الأم��ن الإل��ك��رتوين �شالمة الطنيجي 
..كما  الإنرتنت  مبخاطر  الأطفال  لتوعية  ور�شة 
قّدم  ال��ربن��ام��ج، حيث  ال��زع��اب��ي يف  اأم���رية  �شاركت 

ور�شة فنية عن �شب األوان الكريليك.
يف  الأطفال  مهارات  تنمية  اإىل  الربنامج  ويهدف 

�شتى املجالت، ومن بينها مهارة التقدمي واحلديث 
اأمام اجلمهور، فهي مهارة تتطّلب قدرات متعددة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف ال�����ش��غ��ر ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
طفل  ق��ي��ام  اأن  كما  الطفل،  وج���دان  يف  تر�شيخها 
بتقدمي ور�شة العمل لغريه من الأطفال �شيجعله 
اأقرب اإليهم، واأكرث قدرًة على خماطبتهم باأ�شلوب 

يتنا�شب مع اإمكاناتهم.

ال�����ش��ي��ف��ي قالت  ال���ربن���ام���ج  وع����ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
“مكتبة”:  ح���م���دان  م��ي��ث��اء  الإم���ارات���ي���ة  ال��ف��ن��ان��ة 
“ميتلك الأطفال مواهب مميزة، وعلينا جميعاً اأن 
ن�شجعهم على اإظهارها وتنميتها فالطفل املوهوب 
كنز يجب احلفاظ عليه والعمل على �شقله ليتاأّلق 
يف امل�شتقبل«.من جانبها قالت فاطمة عبدالرحمن 
املكتبات يف دائرة  اإدارة  التميمي، قائد الربامج يف 

م��ا مّيز  “اأكرث  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الربنامج هذا العام هو م�شاركة نخبة من الأطفال 
مل�شنا  ال��ور���س، حيث  م��ن  ع��دد  املبدعني يف تقدمي 
وكانت  واحلا�شرين،  املقدمني  بني  خا�شاً  جتاوباً 
املعتاد،  من  اأف�شل  ا�شتثنائية  التفاعل  م�شتويات 
فوجود طفل يف موقع املقّدم يعزز من الرتابط مع 

الأطفال احلا�شرين«.

مكتبة تختتم فعاليات برناجمها ال�سيفي بنجاح

تريندز ووكالة اأنباء االإمارات يبحثان تعزيز التعاون البحثي واالإعالمي
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قريباً  �شتطرحينها  التي  اجلديدة  اأغنيتك  تفا�شيل  ما   •
حتت عنوان )ا�شتنى(؟

ن��ه��اي��ة هذا  و���ش��اأط��رح��ه��ا  امل�����ش��ري��ة،  باللهجة  الأغ��ن��ي��ة   -
الأ�شبوع، وهي من كلمات ال�شاعر امل�شري حممد رفاعي، 
و�شّورتحُها حتت  �شديد،  اأبو  زوجي ملحم  وتوزيع  وحلن 
اإدارة وليد فايد، وهو خمرج جديد، واأنا اأحر�س دائماً 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأ���ش��م��اء ج��دي��دة ي��ك��ون تعاملها 
الكثري  مع  جتاربي  يف  ح�شل  كما  معي،  الأول 
وح�شن  راجحة  ليال  بينهم  املخرجني،  من 

غدار ونادين لبكي.
فاريا  منطقة  بني  الأغنية  �شّوْرنا  وقد 
الأوروبي  الأ�شلوب  واعتمدنا  والبحر، 
ا�شتعنتحُ  كما  الت�شوير،  يف  الب�شيط 
بفريق لبناين من الأ�شماء اجلديدة 

توىل املالب�س وال�شعر واملاكياج.
الأغنية كثرياً، لأنها جتمع  اأحببت 
والطرب  ك��م��و���ش��ي��ق��ى  ال���ب���وب  ب���ني 
)ميني  م��ن  الأوىل  وه���ي  ك��غ��ن��اء، 
اأغنيات   7 اأو   6 ي�شم  األ���ب���وم،( 
ول����ن ي��ك��ون ل���ه ا����ش���م، لأن كل 
اأغ���ن���ي���ة ف���ي���ه ه����ي ع����ن����وان يف 

ذاتها.
اأن  وا������ش�����ح�����اً  ي�����ب�����دو   •
فيها  )ا����ش���ت���ن���ى(  اأغ���ن���ي���ة 
ال����ك����ث����ري م�����ن ال����ت����ن����ّوع 
الأجواء  م�شتوى  على 
واللحن  والكلمة 
وال���������ت���������وزي���������ع 
وال����ت���������ش����وي����ر 

والتنفيذ؟
- كالم الأغنية 
م�شري �شعبي، 
وحممد رفاعي 
يف  كبري  �شاعر 

م�شر.
اأم��������������ا ال����ل����ح����ن 
فهما  وال���ت���وزي���ع 
اننا  اأي  لبنانيان، 
الكالم  ا�شتخدمنا 
اللحن  على  امل�شري 
اللبناين،  وال���ت���وزي���ع 
وخالل الت�شوير حر�شنا 

على الب�شاطة، وظهرتحُ فيه كما اأنا يف احلياة العادية بعيداً عن املبالغة يف الأزياء وال�شكل، 
وهذا اأمر مطلوب يف بع�س الأعمال.

فنياً؟ الب�شاطة  زمن  يف  اأ�شبحنا  اأننا  ترين  • هل 
- خالل فرتة )كورونا( طرحتحُ يف مار�س املا�شي كليب )جنان يف جنان( بطريقة الكرتون، 
وحاولتحُ من خالله اأن اأقّدم �شيئاً جديداً، وهو حظي ب�شدى اإيجابي جداً، كما طرحت العام 

املا�شي كليب )فر�شة نرجع( مع الفنان امل�شري اإي�شاف، و�شّورها كل واحد منا يف بيته.
)اإن�شتغرام(،  اليومية عرب  من حياتي  �شوراً  اأي�شاً  )كورونا(  اأزم��ة  ن�شرتحُ خالل  ذل��ك،  اإىل 
ظهرتحُ فيها خالل اإعداد الطعام اأو تدري�س ابني اأو عند قيامي بن�شاطات منزلية خمتلفة، 

وكنت اأظهر فيها على طبيعتي ومن دون ماكياج.
حتى اإنني �شّورتحُ كليباً كانت فكرته كيف اأم�شي يوماً كاماًل يف البيت.

الب�شاطة،  اإىل  مييل  لأن��ه  اجلديد  اجليل  من  الفنان  يّقرب  الظهور  ه��ذا  مثل  اأن  وب��راأي��ي، 
والنا�س ل يحبون دائماً اأن يظهر الفنان باإطاللت راقية.

الأخرية؟ الفرتة  يف  رحت  طحُ التي  الأغنيات  كالم  على  ينطبق  الأمر  • وهذا 
- هذا �شحيح، 

وينطبق اأي�شاً على اأغنية )ا�شتنى(. اأما الأغنيات اللبنانية، فهي ثقيلة جداً، وبينها الأغنيات 
الطربية التي تعاونتحُ فيها مع منري بو ع�شاف وملحم اأبو �شديد، وهي على ن�شق )بحبك اأنا 

بحبك( و)عم مي�شى الوقت(، 
والأغنية البدوية مع املوال التي تعاونتحُ فيها مع و�شام الأمري والتي �شاأ�شّورها واأطرحها 

بعد اأن ميّر �شهران على )ا�شتنى(.
كما �شاأقدم اللون اخلليجي، اأي اإنني حر�شتحُ على التنويع يف الأغنيات على م�شتوى الكالم 

والأحلان والتوزيع واللهجات.
دى؟ �شحُ ذهب  قد  العمر  جني  باأن  ت�شعرين  فهل  احلالية،  الأزمة  خالل  اأموالك  • فقدِت 

اأن الفنان يعي�س يف برج عاجي، ولكننا نعاين ك�شائر النا�س، من انقطاع  - هناك َمن يظن 
الدواء والكهرباء، واأنا فقدتحُ مايل يف امل�شارف.

ا�شتغلت طوال 30 عاماً واأ�ش�شت يف بلدي وفجاأة طار كل �شيء، ولكنني ل اأزعل اإل عند فقدان 
اأو مر�س �شخ�س عزيز على قلبي.

بوجود ال�شحة، ميكن اأن ن�شتمر واأن نعمل جمدداً واأن جنني املال، ويف الوقت نف�شه، الإن�شان 
ْنِتَج اأعماَله على  يتعب ويجني املال ويْجمعه من اأجل اأن ي�شاعد نف�شه وكي يتمكن من اأن يحُ

نفقته واأن ي�شاعد غريه.
وهو عندما يخ�شر ماله َيْفقد ال�شيطرة على التحكم بكل �شيء، ولكنه لن ميوت جوعاً.

الكبرية؟ احلفالت  عن  بعيدة  اأنِت  • ملاذا 
- احلفالت الكبرية عادت قبل نحو �شهر ون�شف ال�شهر، وقْبلها كان كل �شيء متوقفاً.

وقد ات�شلوا بي من اململكة العربية ال�شعودية من اأجل حفل �شاأحييه هناك يف �شهر نوفمرب 
املقبل.

الأخ��رى فال  ال��دول  اأم��ا  اأ�شهر،   3 زف��اف فيها قبل  اأحييتحُ حفل  اإىل م�شر، فقد  وبالن�شبة 
حفالت فيها. م�شر وال�شعودية هما الدولتان الوحيدتان اللتان تقام فيهما احلفالت.

امل�شرح؟ عن  بعيدة  لأنك  ت�شعرين  • مباذا 
على  واأغني  بزوجي  اخلا�س  ال�شتوديو  اأق�شد  امل�شرح،  على  للغناء  بال�شوق  اأ�شعر  عندما   -

راحتي،
 كما اأغني يف البيت وزوجي يعزف على اآلة البيانو.

ل �شك اأنني ا�شتقت للغناء يف حفل كبري وبوجود اجلمهور، لأن الت�شال املبا�شر مع النا�س 
ه بال�شعادة وبالنجاح. �ْشِعرحُ ي�شفي غليل الفنان، ويحُ

اأ�شباب  ب��ع�����س  ال��ف��ن��ان��ة ه��ي��دي ك���رم  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
اخلوف الناجتة من الرتبية، م�شريًة اإىل اأن هناك 
الغريزة وهناك  م��وج��ود يف  وراث���ي )ج��ني(  عامل 
اأ�شباب تربوية تزيده وجتعله يرتفع عن معدلته 

الطبيعية. 
ت��اب��ع��ت خ���الل ح��ل��ق��ة ال��ي��وم م��ن ب��رن��ام��ج "راجل 
اأبو  �شريهان  الإعالمية  تقدمه  ال��ذي  و2�شتات" 
احل�شن وهيدي كرم، على قناة "ON"، اأن اأ�شباب 
اخلوف منها جتارب الطفولة والرتبية العتمادية 
والتدليل الزائد وكذلك الإرهاب الزائد واحلماية 
اأب��ن��اء ل  ال��ذي ي�شنع  ال��زائ��دة والتفكك الأ���ش��ري 
ا ال�شدمات النف�شية التي  ي�شعرون بالأمان، واأي�شً
طبيعية.اأ�شافت  اأم���ور  م��ن  يخاف  الطفل  جتعل 
كرم اأن هناك �شغوط حياتية يتعر�س لها الإن�شان 
ب�شكل متكرر ويف مرحلة الطفولة، و�شط �شغوط 
املذاكرة والنجاح يف البطولت وامل�شابقات اخلا�شة 
بالطالب اأو تلك املرحلة ال�شنية وما �شابه، ولهذا 
ي��ج��ب دوًم����ا و���ش��ع ب��دائ��ل ل��الأط��ف��ال. "راجل و2 
ال��ع��دي��د من  ي��ن��اق�����س  �شتات" ب��رن��ام��ج اج��ت��م��اع��ي 
العربية  الأ���ش��رة  اأف����راد  ال��ت��ي تخ�س  امل��و���ش��وع��ات 
وم���ن ت��ق��دمي الإع���الم���ي���ة ���ش��ري��ه��ان اأب����و احل�شن 
والفنانة نهال عنرب والفنانة هيدى كرم ويعر�س 
من الأحد اإىل اخلمي�س على قناة ON  ال�شاعة 

م�شاًء.   4.30

ح�شرت املدونة واملذيعة ا�شما ابنة الفنان �شريف 
200 جنيه والتي  منري العر�س اخلا�س لفيلم 
اأكدت يف ت�شريح خا�س اإنها حت�شر حاليا لرواية 
جديدة من تاأليفها وب�شوؤالها ماذل لو كان معها 
نوع  بها  ت�شرتي  �شوف  اإنها  اأك��دت  جنيه   200
الطعام الذي حتبه ملتابعة باقي التفا�شيل �شاهد 

الفيديو التايل.
من  كبرية  جمموعة  بطولة  م��ن  "200جنيه" 
اإ�شعاد يون�س، اأحمد ال�شقا، اأحمد  النجوم، منهم 
ال�شاوي،  خ��ال��د  رم���زي،  ه��ان��ى  رزق،  اأح��م��د  اآدم، 
ب��ي��وم��ى ف����وؤاد، نيللى ك���رمي، ليلى  ي��ا���ش��ني،  اآ���ش��ر 
ال�شعدين، ط��ارق عبد  اأحمد  ع��ادل،  غ��ادة  علوي، 
العزيز، حممود حافظ، مى �شليم، نريمني زعزع، 
ملك ق��ورة، نهى �شالح، دينا ف��وؤاد، حممد فراج، 
ق��ا���ش��م، عمرو  اآي���ه  ال��ع��ري��ف،  اأح��م��د داود، حممد 
واإخراج   ع��ب��داهلل،  اأح��م��د  تاأليف  م��ن  عبداجلليل 
حم��م��د اأم���ني.وف���ى ���ش��ي��اق مت�شل ق���رر ع���دد من 
النجوم امل�شاركني يف فيلم "200 جنيه"، الرتويج 
عن  اخلا�شة،  طريقتهم  على  اجلديد  لفيلمهم 
ال�شخ�شية  ح�شاباتهم  عرب  �شورهم  ن�شر  طريق 
مب��ن�����ش��ات ال�����ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا وه���م مي�����ش��ك��ون يف 

اأيديهم ورقة اأموال قيمة 200 جنيه.

عملت طوال 30 عامًا واأ�ص�صت يف بلدي وفجاأة طار كل �صيء

با�سكال م�سعالين: )ا�ستنى( جتمع بني 
البوب كمو�سيقى والطرب كغناء

ت�صتعد الفنانة اللبنانية با�صكال م�صعالين لطرح اأغنية 
كلمات حممد  )ا�صتنى(، وهي من  بعنوان  جديدة 
اأبو �صديد، و�صّورتها على  رفاعي واأحلان ملحم 

اأنها  اأو�صحت  اإدارة خمرج جديد ا�صمه وليد فايد.م�صعالين  طريقة الفيديو كليب حتت 
اعتادت التعامل مع اأ�صماء جديدة، يكون تعاونهم الأول معها، كما يف جتارب ليال راجحة 
وح�صن غدار ونادين لبكي، مو�صحة اأن )ا�صتنى( هي اإحدى اأغنيات )ميني األبوم( ي�صم 
اأنها  كما  خليجية،  واأخرى  بدوية  واأغنية  وامل�صرية  اللبنانية  باللهجتني  اأغنيات   7

جّددت اإحدى الأغنيات ب�صوتها.

هيدي كرم تو�سح بع�س اأ�سباب 
اخلوف الناجتة من الرتبية

ا�سما �سريف منري: اأح�سر 
لرواية جديدة
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اخت�سا�سية حتدد املمنوعني من ا�ستخدام اخلل
التغذية  وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا، اخت�شا�شية الغدد ال�شماء، خبرية 
الرو�شية، على الرغم من الن�شائح بفائدة ا�شتخدام اخلل يف عالج العديد 

من الأمرا�س، اإل اأنه ميكن اأن يلحق �شررا خطريا بال�شحة.
من  ال��ع��دي��د  يف  ي�شاهم  م��ه��م  عن�شر  اخل���ل  اأن  اإىل  الأخ�����ش��ائ��ي��ة،  وت�����ش��ري 
العمليات، مع العلم اأن اجل�شم ل يفتقر اأبدا على هذا احلم�س، لأنه ينتجه 
بنف�شه. وا�شتنادا اإىل هذا تن�شح اخلبرية با�شتخدام اخلل بكميات �شغرية 
"ل ين�شح مثال با�شتخدام اخلل عند  مع التوابل الأخ��رى فقط. وتقول، 
وجود قرحة املعدة، لأنه قد يفاقم احلالة وي�شبب نزيفا يف املعدة. وعموما 
اجلهاز  يف  وا���ش��ط��راب��ات  م�شكالت  وج��ود  عند  اخل��ل  با�شتخدام  ين�شح  ل 
اله�شمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاين من م�شكلة من هذه 

امل�شكالت، جتنب ا�شتخدام اخلل يف نظامه الغذائي".
مع  اخل��ل  م��ن  ملعقة �شغرية  ا���ش��ت��خ��دام  اأن���ه ميكن  اإىل  ب��اف��ل��وف��ا،  وت�شري 

ال�شلطات مرتني اأو ثالث يف الأ�شبوع فقط.

�ساي اأولونغ يقلل من خطر 
االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم!

القلب،  باأمرا�س  الإ�شابة  يف  ي�شاهم  خطر  عامل  ال��دم  �شغط  ارتفاع  يعد 
اأن بع�س العنا�شر الغذائية قادرة ب�شكل خا�س على تقليل خماطر  وثبت 

الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم.
وحددت الأبحاث مكونات معينة ميكن اأن ت�شاعد يف درء خطر ارتفاع �شغط 
الدم. ويندرج �شاي اأولونغ - �شاي �شيني تقليدي م�شنوع من اأوراق نبات 

كاميليا �شينين�شي�س - �شمن هذه الفئة.
وفح�شت درا�شة ن�شرت يف جملة JAMA Network، الآثار طويلة 

املدى ل�شرب ال�شاي ال�شيني الأ�شود على خماطر ارتفاع �شغط الدم.
ممت الدرا�شة بعناية وا�شتخدمت عددا كبريا من الأ�شخا�س )1507  و�شحُ

�شخ�شا ت�شمنت 711 رجال و796 امراأة(.
احلياة  واأمن��اط  ال�شاي  ا�شتهالك  عن  مف�شلة  معلومات  الباحثون  وجمع 

الأخرى والعوامل الغذائية املرتبطة مبخاطر ارتفاع �شغط الدم.
مل/يوم   120 عن  يقل  ل  ما  �شربوا  الذين  اأولئك  اأن  النتيجة  واأظهرت 
ع��ام، تقل لديهم خماطر  مل��دة  الأ���ش��ود  ال�شيني  ال�شاي  ك��وب( من  )ن�شف 

الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم بن�شبة ٪46 مقارنة مبن ل ي�شربون ال�شاي.
599 مل/يوم  اإىل   120 �شربوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ب��ني  ذل��ك،  وع���الوة على 
)كوبان ون�شف الكوب(، انخف�س خطر الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم بن�شبة 
اأولونغ املعتاد مبا ل يقل  اأن ا�شتهالك �شاي  اإىل  ٪65. وخل�س الباحثون 
"يقلل ب�شكل كبري من خطر الإ�شابة  120 مل/يوم ملدة عام واح��د،  عن 

بارتفاع �شغط الدم لدى ال�شينيني".
"ميكن للكافيني اأن يرفع �شغط الدم حتى   :Mayo Clinic وت�شرح
10 ملم زئبق لدى الأ�شخا�س الذين نادرا ما ي�شتهلكونه. لكن الأ�شخا�س 
الذين ي�شربون القهوة بانتظام قد يعانون من تاأثري �شئيل اأو معدوم على 

�شغط الدم لديهم".

الرهط؟ من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 اإىل 30 فرد

بايعت  ـــراأة  اإم ثــاين  وهــي  الن�صاء  خطيبة  هــي  مــن   •
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف بيعة العقبة الثانية؟

- اأ�شماء بنت يزيد بن ال�شكن الأن�شاريه.
الفر�صاد؟ ا�صم  العرب  اأطلق  �صيء  اأي  • على 

- التوت.
نوبل  جائزة  نال  الــذي  العربي  ــب  الأدي هو  من   •

لالآداب عام 1988م؟
- جنيب حمفوظ.

بالعنفقه؟ املق�صود  • ما 
- ال�شعر اأ�شفل ال�شفه وفوق الذقن.

النمل  م�شتعمرات  على  غ��ارات  ي�شن  لأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�شمد  �شائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �شالحه  القط  • ل�شان 

وعيدان  ال��ط��ني  با�شتعمال  امل��ك�����ش��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �شمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •
احلطب.

بق�شرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�شرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�س  اأن  كما  الهواء  لأك�شدة  فيتاميناته  يعر�س  فالأنتظار  ب�شرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�شري 

الأنواع تف�شد ب�شرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�شكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�شر  دموع  حتليل  خالل  • من 

يبكي الأن�شان.
اأر�شا.  ي�شقط  اأن  قبل  �شاعات  لب�شع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�شافة  على  من  �شماعه  ميكن  الأ�شد  • زئري 
اخلم�شني.  �شن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�شبوع  كان  الفرعونية  م�شر  • يف 

خداع اال�سد 
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الباذجنان
اأكد عدد من الدرا�شات العلمية، 
اأن للباذجنان الذي يحُعد �شيًفا 
املطابخ  موائد  على  دائ��م  �شبه 
فوائد �شحية عديدة  العربية، 
اأكرث من مرة يف  جتعل تناوله 

الأ�شبوع، اأمًرا جيًدا.
واأ����ش���ارت ه��ذه ال��درا���ش��ات، اإىل 
يف  �����ش��اع��د  يحُ "الباذجنان"  اأن 
الأمرا�س؛  م��ن  القلب  وق��اي��ة 
توليفة من  حيث يحتوي على 
املغذيات منها فيتامني "ب6"، 

اللون  ق�شرته  متنح  ال��ت��ي  الأك�����ش��دة  وم�����ش��ادات  والأل���ي���اف،  والبوتا�شيوم، 
البنف�شجي، وهي توليفة �شديقة للقلب حتميه من الأمرا�س.

من  ج���رام   100 ك��ل  لأن  التخ�شي�س؛  عملية  يف  م�شاعد  ع��ام��ل  اأن���ه  كما 
مما  بالألياف،  غني  اأن��ه  بجانب  فقط،  حرارية  �شعرة   25 بها  الباذجنان 
الدهون  من  والتخل�س  الإخ���راج،  وحت�شني  بال�شبع  الإح�شا�س  يف  �شاهم  يحُ
اأند  "فود  �����ش��رت يف دوري�����ة  نحُ ال���زائ���دة يف ال��ط��ع��ام، وف���ق درا����ش���ات ع���دي���دة 

فانك�شن".
وت�شاعد ال�شبغة البنف�شجية التي متنح ق�شرة الباذجنان لونها يف الوقاية 
من عدة اأنواع من ال�شرطان؛ لأنها م�شدر رائع مل�شادات لالأك�شدة، كما اأن 
الباذجنان يعالج نق�س احلديد الذي يحُ�شبب الأنيميا اأو فقر الدم، بجانب 

حت�شينه لكثافة العظام وحمايتها من الك�شور؛ لأنه غني بفيتامني "ك".

و�شل اإىل الغابة اجلميلة ا�شد �شخم اجل�شم كث اللبدة عيناه وا�شعتان و�شوته عال ي�شم الآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�شعة عرينا له وبعد ان افرت�شه رفع على بابه راية بي�شاء كبرية، ا�شتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�شدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�شة ل ته�شم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�شيد، واحب ان 
اجل�س يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�شرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�شكلة اي�شا ا�شتطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�شدقت احليوانات الطيبة ال�شد املخادع وملدة ا�شبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �شعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�س احليوانات تختفي �شيئا ف�شيئا وبداأت الغابة حت�س بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �شيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�شد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج، ولن ال�شد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �شكان 

الغابة مبا يفعله ال�شد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�شد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�شد ولن ي�شتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�شتو�شح الكهف بنف�شي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لال�شد غري باب الكهف فقط، لذا ا�شتعد اجلميع لتقدمي بع�س 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�شتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�شعة لال�شد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�شهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�شد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�شبحت �شدا يحول دون خروج ال�شد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�شحابه بحمل جذوع ال�شجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�شد امليت 

تعلن عن هزميته �شر هزمية و�شقوط رايته البي�شاء على باب الكهف.

اأن  الأوكرانية،  التغذية  خبرية  فو�س،  �شفيتالنا  الدكتورة  اأعلنت 
عدم �شرب كمية كافية من املاء يف اجلو احلار، ي�شبب زيادة كثافة 

الدم، ما يوؤدي اإىل ا�شطراب عمل القلب.
ال�شوائل  التعرق  اأن اجل�شم يفقد يف عملية  اإىل  وت�شري اخلبرية، 
واملغني�شيوم  والكال�شيوم  وال�شوديوم  البوتا�شيوم  مهمة-  ومعادن 

والكلور.
وتقول، "هذه املعادن توؤدي عددا من الوظائف املهمة يف اجل�شم: 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال���ت���وازن امل��ائ��ي - امل��ل��ح��ي، وال���ت���وازن احل��م�����ش��ي - 
الأوعية  ون�شاط  القلب،  ع�شلة  تقل�س  عن  وم�شوؤولة  القاعدي، 

الدموية، وت�شاهم يف نقل النب�شات الع�شبية".
وت�����ش��ي��ف، ي��ج��ب اأن ن�����ش��رب امل���اء الع��ت��ي��ادي ال���ذي ي��ح��ت��وي على 
اخل�شار  املعدنية موجودة يف  امل��واد  غالبية  اأن  كما  اللكرتوليت. 

والفواكه والثمار.
اأ�شا�س  ال�شيف،  مو�شم  يف  امل���واد  ه��ذه  ت�شكل  اأن  "يجب  وت��ق��ول، 
ن�شبة  على  املعادن،  اإىل  بالإ�شافة  حتتوي  لأنها  الغذائي.  النظام 
عالية من املاء. فمثال ت�شل كمية ال�شوائل يف اخليار والطماطم 
اإىل 95 باملئة من وزنها. والثمار والفواكه اإىل 80-90 باملئة من 

وزنها".
ال�شيف  يف  يجب  وال��ك��ل��ور،  ال�����ش��ودي��وم  على  للح�شول  وت�شيف، 
والفطر  والأ���ش��م��اك  املخمرة  الأل��ب��ان  ومنتجات  احل��ب��وب  ت��ن��اول: 
الرائب  ال��ل��ن  ه��ي  الكال�شيوم  م�شادر  اأف�شل  واأن  وال��ب��ق��ول��ي��ات. 
وال����زب����ادي واجل�����ن واخل�������ش���روات ال���ورق���ي���ة. ول��ل��ح�����ش��ول على 
والبقول  والع�شائد  البحرية  الأع�شاب  تناول  يجب  املغني�شيوم، 

والكاكاو وال�شوكولتة الداكنة.

ماذا يح�سل يف اجل�سم عند �سرب كمية قليلة من املاء يف اجلو احلار

طائرات ورقية متالأ ال�صماء خالل مهرجان الطائرات الورقية يف ه�صين�صو ، �صمال تايوان  - ا ف ب


