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كيف نقع يف احلب؟ الإجابة يف الر�شوة البيولوجية
احلب على امل�ستوى اخلارجي، هو التعلق واالهتمام والرغبة يف البقاء، 
مع �سخ�ص اآخر، ندخله حياتنا وي�سبح عن�سرا مهما فيها، لكن هناك 

عوامل اأخرى "علمية"، تك�سف حقيقة م�ساعر "احلب".
وت�سف عاملة االأنرثوبولوجيا التطورية اآنا ما�سن، احلب باأنه "ر�سوة 
اإىل  ت����وؤدي  كيميائية،  م���واد   4 ع��ر  ع��ق��ل��ك،  ب��ه��ا  ي��ق��وم  بيولوجية"، 

احلب". يف  "الوقوع 
مواد  اأرب��ع  �سكل جمموعة من  على  البيولوجية  الر�سوة  وتاأتي هذه 
وهي  واحل����ب،  للجاذبية  الرئي�سي  ال��ع��ام��ل  ه��ي  ع�سبية  كيميائية 

االأوك�سيتو�سني والدوبامني وال�سريوتونني وبيتا اإندورفني.
من  يقلل  الأن��ه  االجن���ذاب،  اأث��ن��اء  االأوك�سيتو�سني  م��ادة  اأهمية  تكمن 
مثبطاتك وخماوفك لبدء عالقات جديدة، عن طريق تهدئة مركز 
"احلب  ت���ردد بالتقرب م��ن  اأن���ك ال  اخل���وف يف دم��اغ��ك، مم��ا يعني 

اجلديد".
اأما الدوبامني، فيتم اإطالقه دائما يف الوقت نف�سه مع االأوك�سيتو�سني. 
تفعل  عندما  اإطالقها  ويتم  "مكافاأة" جل�سمك  كيميائية  م��ادة  وهو 
على  عقلك  يكافئك  احلالة،  ه��ذه  يف  ملا�سن.  وفقا  ب��ه،  ت�ستمتع  �سيئا 
جلعل  االأوك�����س��ي��ت��و���س��ني  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  بنف�سك،  ثقتك 
عن  جديدة  حقائق  وحفظ  تعلم  لك  يتيح  مما  مرونة،  اأك��رث  عقلك 
هذا ال�سخ�ص اجلديد، ومبا اأن الدوبامني هو هرمون الن�ساط، فاإنه 

يحفزك على التحرك والتقرب من ال�سخ�ص.

زبدة الكاكاو .. منجم فوائد للب�شرة وال�شعر
يف  ترتبط  الكاكاو  زب��دة  اأن  اإىل  "فرويندين" االأملانية  جملة  اأ�سارت 
اأذهان الكثريين بال�سوكوالتة اللذيذة، اإال اأنها تعتر من م�ستح�سرات 
الب�سرة نعومة فائقة وترطيبا  التجميل فائقة اجل��ودة، والتي متنح 

مكثفا وجتعل ال�سعر المعاً وناعماً.
مثل  اجل��ودة  فائقة  املكونات  من  الكثري  على  الكاكاو  زب��دة  وحتتوي 
م�سادات االأك�سدة واملعادن والفيتامينات، والتي جتعل الب�سرة ناعمة 
االأحما�ص  تفيد  كما  الم��ع��ا،  وجتعله  اله�ص  ال�سعر  وت��غ��ذي  ورط��ب��ة 

الدهنية الب�سرة اجلافة ب�سفة خا�سة ومتنحها ترطيباً مثالياً.
 Kو E واأ�سافت املجلة االأملانية اأن زبدة الكاكاو حتتوي على فيتامينات
املعروفة بخ�سائ�سها االإيجابية، حيث يعمل فيتامني E على مكافحة 
الطبيعية،  االأك�سدة  اأحد م�سادات  اأنه  الب�سرة، ف�سال عن  �سيخوخة 
وبالتايل فاإنه يحمي الب�سرة من التاأثريات البيئة اخلارجية ال�سارة 

ويقوي اخلاليا ومينحها الرطوبة والنداوة.

كيف تزيلني جتاعيد املالب�س  بدون مكواة 
ك�سفت اإحدى م�ستخدمات تيك توك عن و�سفتها ال�سحرية لتح�سري 
حم��ل��ول م��ك��ون م��ن 3 م��ك��ون��ات الإزال����ة التجاعيد م��ن امل��الب�����ص دون 

احلاجة اإىل مكواة.
ت���وك، جمعت ك��ارول��ي��ن��ا م��اك��ل��وي من  ت��ي��ك  ويف ف��ي��دي��و ق�سري ع��ل��ى 
بريث يف اأ�سراليا كاًل من املاء واخلل ومكيف ال�سعر يف زجاجة رذاذ 
اأبي�ص  قمي�ص  على  ال�سنع  حملي  اخلليط  بر�ص  قامت  ثم  �سغرية، 

نظيف مليء بالتجاعيد.
اأزالت كارولينا التجاعيد عن القمي�ص بعد  ومبفعول ي�سبه ال�سحر، 
اأن قامت بتدوير يديها للخارج على القما�ص. بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الريطانية.
ويعتر مكيف ال�سعر هو املكون الرئي�سي، حيث يقال اإنه يعيد املالب�ص 
املنكم�سة اإىل حجمها االأ�سلي اأو ينعم املواد. بينما يعتر اخلل منتًجا 
من  والطالء  البقع  الإزال��ة  ا�ستخدامه  ميكن  �سائًعا  طبيعًيا  منزلًيا 

االأ�سطح املختلفة.
املثايل  ال��ب��دي��ل  ه��و  ال�سنع  حملي  ال��ب��خ��اخ  ه��ذا  اإن  كارولينا  وت��ق��ول 
للمنتجات التي يتم �سراوؤها من املتجر، والتي غالًبا ما تكون مليئة 

باملواد الكيميائية.
55000 مرة،  اأكرث من  الفيديو، �سوهد  24 �ساعة من ن�سر  وبعد 
اأمر �سائع حيث حتظى كارولينا مبتابعة قوية ت�سل الأكرث من  وهو 
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كوكتيل اأج�شام م�شادة يغري 
قواعد اللعبة يف كورونا

ال�سديدة  االإ���س��اب��ات  من  البالغني  يحمي  جديد  ع��الج  اإىل  علماء  تو�سل 
مبر�ص "كوفيد19-"، الذي ي�سببه فريو�ص كورونا.

"كوكتيل" من  على  يقوم  العالج  ف��اإن   ،"newatlas " موقع  وبح�سب 
االأج�سام امل�سادة االأحادية الن�سيلة.

واأظهرت نتائج التجارب ال�سريرية يف املرحلة الثالثة لهذا العالج اأنه يوفر 
حماية للج�سم ت�سل اإىل 12 �سهرا.

ويجري تقدمي هذا العالج للمر�سى عن طريق احلقن الع�سلي.
تنتقل  اإذ  اأج�سامنا،  يف  املناعي  اجلهاز  "جنود"  امل�سادة  االأج�سام  وت�سبه 

ب�ستمرار يف اجل�سم بحثا عن اأي مر�ص، حيث تعمل على ا�ستهدافه.
فاندربيلت  جامعة  يف  الباحثون  من  ع��دد  ق��ام   ،2020 ع��ام  مطلع  ويف 
بوالية تيني�سي االأمريكية باختبار جمموعة �سغرية من االأج�سام امل�سادة 

على عينات م�سحوبة من مر�سى "كوفيد19-".
ويف وقت الحق، جرى ترخي�ص هذه االأج�سام امل�سادة عر �سركة اأ�سرازينيكا، 

و�سارت عالجا للوقاية من اإ�سابة كورونا امل�سحوبة باأعرا�ص.
نتائج  اأحدث  وتظهر   ،"AZD7442" ويطلق على العالج اجلديد ا�سم
التجارب ال�سريرية التي اأعلنت عنها اأ�سرازينيكا اأنه ميكن اأن يوؤدي دورا 
كورونا  اإ�سابات  من  �سعفا  االأك��رث  الفئات  حماية  على  امل�ساعدة  يف  مهما 

ال�سديدة.
و�سملت املرحلة الثالثة الختبار كوكتيل العالج، اأكرث من 5 الأاف �سخ�ص، 
باملر�ص،  ال�سديدة  لالإ�سابة  عر�سة  االأك��رث  االأ�سخا�ص  على  الركيز  مع 

نظرا الإ�سابتهم مبر�ص مزمن اأو ب�سبب �سعف مناعتهم.

اأداة رائعة ل�شناعة القهوة 
املثلجة خالل 60 ثانية

يف ف�سل ال�سيف، يعتر تناول امل�سروبات 
اأكرث من تناول امل�سروبات  الباردة �سائعاً 
تناول  ال���ك���ث���ريون  وي��ف�����س��ل  ال�����س��اخ��ن��ة، 
تريد  عمليات  اأن  ومبا  املثلجة.  القهوة 
القهوة قد ت�ستغرق وقتاً طوياًل فقد يجد 
املرء �سعوبة يف اإعداد القهوة منزلياً. اإال 
ت�سيلر"  "هاير  ت��دع��ى  ث��وري��ة  اأداة  اأن 
ُطرحت يف االأ�سواق موؤخراً ميكن اأن حتل 
هذه امل�سكلة، اإذ اأن باإمكانها تريد القهوة 
واحدة  دقيقة  خ��الل  �ساخن  �سراب  واأي 
"هاير ت�سيلر" على  اأداة  فقط. حتتوي 
حجرة تريد داخلية موؤلفة من طبقتني 
من اجلليد على اجلانبني، ويتم احتواء 
داخلية  اأوع��ي��ة  بوا�سطة  اجلليد  طبقات 
غري قابلة لل�سداأ، لذا فهي ترد ال�سائل 
حجرة  ف��ي��ه.  ت���ذوب  اأن  دون  �سكبه  ع��ن��د 
فهي  لذا  ا،  اأي�سً رقيقة  ال�ساخنة  ال�سائل 
اإىل  ي��وؤدي  مما  للخارج،  ال�سخونة  تن�سر 
اأ�سرع.  ب�سكل  ال�ساخن  امل�����س��روب  ت��ري��د 
�سيء واحد يجب مالحظته هو اأنه يجب 
اإعادة جتميد اجلهاز بعد  على امل�ستخدم 
ك��ل ا���س��ت��خ��دام. ب��ع��د ا���س��ت��خ��دام “هاير 
�ستحتاج  ال�ساخنة،  للم�سروبات  ت�سيلر” 

اإىل اإعادة جتميده لب�سع �ساعات.

ملاذا �شرب املاء قد يكون قاتال 
للطفل حديث الولدة ؟ �ص 23

كيف تعرف ما اإذا كانت اخل�شروات 
مغ�شو�شة مبادة امللكيت الأخ�شر امل�شرطنة؟

اخل�سروات  بغ�ص  االأ���س��واق  يف  املتالعبني  بع�ص  يقوم  االأح��ي��ان  الكثري من  يف 
اخل�سراء با�ستخدام مركبات مثل امللكيت االأخ�سر والعديد من املواد الكيميائية 

االأخرى التي تلحق اأ�سراراً ج�سيمة بال�سحة.
امل��ل��ك��ي��ت االأخ�����س��ر ه��و م��رك��ب ع�����س��وي ي�����س��ت��خ��دم ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع كم�ساد 
للميكروبات اأثناء عمليات تربية االأحياء املائية. ويف عام 2006، اكت�سف اإدارة 
البحرية  امل��اأك��والت  يف  االأخ�سر  امللكيت  ا�ستخدام  االأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء 

امل�ستوردة من ال�سني، مما اأدى اإىل حظر ا�سترياد تلك املاأكوالت.
االأخ�سر، وهو مادة م�سرطنة  امللكيت  ا�ستخدام  يزال  الغذاء، ال  لعلماء  ووفًقا 
معروفة، ميار�ص يف �سناعة االأغذية يف العديد من البلدان. وغالًبا ما ي�ستخدم 
وال�سبانخ  وال��ب��ازالء،  واخل��ي��ار،  احل���ار،  االفلفل  على  االأخ�سر  ال��ل��ون  الإ�سفاء 

اخل�سراء املورقة.
كيف تتحقق مما اإذا كانت خ�سرواتك مغ�سو�سة بامللكيت االأخ�سر اأم ال؟

كل ما عليك فعله هو اأخذ قطعة قطن مغمو�سة يف البارافني ال�سائل. ام�سح 
ال�سطح االأخ�سر اخلارجي جلزء �سغري من اخل�سار، واإذا مل تالحظ اأي تغري 
يف اللون على القطن، فهذا يعني اأن اخل�سار غري مغ�سو�سة، بينما ي�سري حتول 

القطن اإىل اللون االأخ�سر اإىل اأن اخل�سار لي�ست اآمنة لال�ستهالك.

عالمات توقف التنف�س اأثناء النوم
 انقطاع التنف�ص اأثناء النوم هو ا�سطراب غالباً ما يخطئ 
النا�ص فيه ب�سبب ال�سخري املزمن، لكنه اأخطر قلياًل من 

ال�سخري.
وغالباً ما تتداخل اأعرا�ص متالزمة توقف التنف�ص اأثناء 
النوم مع متالزمة انقطاع النف�ص النومي املركزي، وميكن 
النوم  اأثناء  التنف�ص  النهاية متالزمة توقف  اأن ت�سبب يف 

املعقدة.

يتجلى توقف التنف�س اأثناء النوم بالعالمات التالية:
-    ال�سخري ب�سوت عال.

-    ال�سداع ال�سباحي.
-    االأرق.

فرط  با�سم  "املعروف  النهار  اأث��ن��اء  امل��ف��رط  النعا�ص      -
النوم"

-    التهيج.
 

كيف يتم انقطاع النف�س االن�سدادي النومي؟
التنف�ص  ان��ق��ط��اع  اأح���د ع��وام��ل خطر  ال���دم  ارت��ف��اع �سغط 

الليلي
ان��ق��ط��اع ال��ن��ف�����ص االن�������س���دادي ال��ن��وم��ي ن���اجت ع��ن ارتخاء 
اإىل ت�سييق  ع�سالت احللق التي تدعم الفم، يوؤدي ذلك 
وتقليل  ال��ه��واء  تقليل  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال�سعب 
االأك�سجني. يت�سكل انقطاع النف�ص النومي املركزي عندما 
يف  التنف�ص  ع�سالت  اإىل  االإ����س���ارات  لنقل  ال��دم��اغ  يكافح 
بع�ص االأحيان، مما يوؤدي ذلك ولفرة وجيزة، عن توقف 

االأ�سخا�ص عن التنف�ص اأثناء نومهم.
ميكن الأي �سخ�ص اأن ي�ساب بانقطاع التنف�ص اأثناء النوم 
ارتفاع  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ح��دد  ومل  �سحته،  ع��ن  النظر  بغ�ص 

�سغط الدم ك�سبب رئي�سي.
ومع ذلك، فقد قاموا باإدراج جمموعة خمتارة من عوامل 

اخلطر وامل�ساعفات املحتملة من احلالة، منها:
-    ارتفاع �سغط الدم.

-    زيادة الوزن.
-    �سيق جمرى الهواء.

-    جن�سك )الرجال اأكرث عر�سة(.
-    التقدم يف ال�سن.

-    وج���ود ت��اري��خ ع��ائ��ل��ي م��ن االإ���س��اب��ة ب��ان��ق��ط��اع النف�ص 
النومي.

-    تعاطي املهدئات.
-    بع�ص امل�ساكل ال�سحية مثل ارتفاع �سغط الدم ومر�ص 

باركن�سون ومر�ص ال�سكري.
-    احتقان االأنف.

هي  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�ص  النقطاع  املحتملة  امل�ساعفات 
كاالآتي:

-    داء ال�سكري من النوع الثاين.
-    متالزمة االأي�ص.

-    م�ساكل قلبية.
-    �سغط الدم املرتفع.

-    م�ساكل يف الكبد.
-    التعب اأثناء النهار.

اأ�سباب �سيق التنف�س املتقطع
املتقطع،  التنف�ص  �سيق  من  االأ�سخا�ص  بع�ص  يعاين  قد 
الذي يحدث خالل �ساعات اأو اأيام، وي�سعر املري�ص حينها 
ي�سعر  يجعله  ال��الزم، مما  النف�ص  اأخ��ذ  على  قدرته  بعدم 

باخلوف.
وتوؤثر  تكون خطرية  قد  اأ�سباب عديدة،  التنف�ص  ول�سيق 
على حياة املري�ص، اأو تكون ناجتة عن حالة نف�سية ولي�ست 
مقلقة للطبيب. "�سيدتي نت" يطلعك يف االآتي على اأ�سباب 
مي�ساء  الدكتورة  ذك��رت  ح�سبما  املتقطع؛  التنف�ص  �سيق 

من�سور، ا�ست�سارية االأمرا�ص ال�سدرية والتنف�سية:

اأ�سباب �سيق التنف�س املتقطع
احل�سا�سية املفرطة قد تكون اأحد اأ�سباب �سيق التنف�ص
احل�سا�سية املفرطة قد تكون اأحد اأ�سباب �سيق التنف�ص

ولعل  امل��ت��ق��ط��ع،  التنف�ص  ���س��ي��ق  اأ���س��ب��اب  وت��ت��ب��اي��ن  ت��ت��ع��دد 
اأبرزها:

- التهابات اجلهاز التنف�سي
تعد التهابات اجلهاز التنف�سي، كالتهاب الق�سبات الهوائية 
املتقطع،  التنف�ص  ب�سيق  االإ���س��اب��ة  اأ���س��ب��اب  م��ن  وال��رئ��ة، 
مثل  ع��دي��دة،  اأع��را���ص  ظهور  االلتهابات  ه��ذه  وي�ساحب 
ارتفاع درجة احلرارة، وال�سعال، وخروج البلغم اأو املخاط.

- احل�سا�سية املفرطة
تكون  وق��د  �سريعة  وه��ي  م��ا،  ل�سبب  فعل حت�س�سي  رد  هي 
ومنها:  معروفة  اأ�سباب  عدة  املفرطة  وللح�سا�سية  قاتلة، 
الطعام، مثل البي�ص وال�سمك، واالأدوية، كامل�ساد احليوي 

البن�سلني، و�سّم احل�سرات، مثل النحل، وارتداء املطاط.
مثل  خمتلفة،  اأع���را����ص  امل��ف��رط��ة  احل�سا�سية  وي�����س��اح��ب 
احل��ك��ة واالح����م����رار، واالن��ت��ف��اخ��ات يف اجل�����س��م، واحتقان 
عام،  و�سعف  ال�سوت،  يف  وتغري  التنف�ص،  و�سيق  االأن���ف، 

وهبوط ال�سغط، وال�سعور بالغثيان واالإ�سهال.

- مر�س الربو
اأ�سا�سي �سيًقا يف التنف�ص وقت النوبة،  حالة ت�سبب ب�سكل 
وميكن اأن تكون �سديدة اأو �سعيفة. ويعاين املري�ص يف هذه 
احلالة من �سفري يف ال�سدر، �سعال، و�سعور ب�سيق ال�سدر 
مبثريات  غالباً  االأع��را���ص  وترتبط  التنف�ص.  يف  و�سيق 
ال��ف��ريو���س��ي��ة، وممار�سة  ك��االل��ت��ه��اب��ات  ال��ن��وب��ة  حل�����دوث 
البيئية،  وال��ع��وام��ل  واحل�سا�سية  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال��ت��م��اري��ن 

كالتدخني وا�ستن�ساق التبغ.

- اجللطة الرئوية
ق��د ت��ك��ون ه��ن��اك ع��وام��ل وراث��ي��ة وراء االإ���س��اب��ة باجللطة 
وتكون جلطات  ال��دم  زي��ادة تخرث  عند  الرئوية، وحت��دث 
يف  ا  ح��ادًّ واأملً��ا  التنف�ص،  يف  �سيًقا  اأعرا�سها  وت�سمل  بالدم، 
نب�سات  وت�سارع  دم،  ي�ساحبه  اأن  ميكن  و�سعاال  ال�سدر، 

القلب.

حيلة ع�شكرية 
للنوم يف دقيقتني

حياتنا،  من  رئي�سي  ج��زء  هو  النوم 
ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن اال����س���ت���م���رار يف 
ن�ساطنا، لكنه يكت�سي اأهمية كرى 
م�ساألة  ي�����س��ب��ح  اإذ  اجل���ي���و����ص،  يف 
خ��ا���س��ة يف احلروب  م���وت  اأو  ح��ي��اة 

واملعارك.
يعاين  االأح�����ي�����ان،  ب��ع�����ص  يف  ل���ك���ن 
من  يتمكن  فال  االأرق  من  االإن�سان 
اإغالق جفونه، وهذا يزيد من تعبه. 
وطورت البحرية االأمريكية طريقة 
يعملون  الذين  الطيارين  مل�ساعدة 
معها على طريقة متكنت من جعل 
96 يف املئة من الطيارين يخلدون 
النوم يف حدود دقيقتني فقط،  اإىل 

بح�سب موقع "اآب ورثي".
خطوات  عدة  على  الطريقة  وتقوم 

هي:
نظرا  امل���ق���ع���د:  يف  اال�����س����رخ����اء   -
الطائرة  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة  ل��ل��ق��ي��ود 
التقليدية، يجري تدريب الطيارين 
اجللو�ص.  و���س��ع��ي��ة  يف  ال���ن���وم  ع��ل��ى 
اأقدامهم ب�سورة منب�سطة  ي�سعون 
على االأر�����ص، وي��رخ��ون اأي��دي��ه��م يف 

اأح�سانهم.
على  والعميق:  البطيء  التنف�ص   -
وعمق،  ببطء  يتنف�ص  اأن  الع�سكري 

مع ا�سرخاء ع�سات الوجه.
- ارخاء اجلزء العلوي من ج�سمك: 
خّف�ص م�ستوى كتفيك كثريا، قدر 
ا�ستطاعتك، مبا يقلل من ال�سغط 

على الرقبة ويجعلها هامدة.
ال�سفلي من ج�سدك:  اجل��زء  ارخ   -
���س��اق��ي��ك، ولتبداأ  ارخ����اء  ع��ل��ى  رك���ز 
القدمني.  على  رك��ز  ثم  بالفخذين 
اأن ت�سعر باأنك مل تعد ت�سعر  يجب 
ب��ق��دم��ي��ك ك��م��ا ل���و اأن���ه���ا غ���رق���ت يف 

االأر�ص. 

لأ�شحاب املهن الليلية.. 
درا�شة تدق ناقو�س اخلطر

ك�سفت درا�سة حديثة اأن االأ�سخا�ص 
ليلية  ن���وب���ات  ي��ع��م��ل��ون يف  ال���ذي���ن 
خلطر  م��ت��زاي��د  ب�سكل  م��ع��ر���س��ون 
القلب،  نظم  با�سطراب  االإ���س��اب��ة 
االأمر الذي يف خفقان القلب على 
ن��ح��و ���س��ري��ع ج���دا، اأو ب��ط��يء جدا 
ي�سمى  م���ا  وه���و  م��ن��ت��ظ��م،  غ���ري  اأو 

الرجفان االأذيني.
يف  حديثا  املن�سورة  الدرا�سة  وتعد 
جملة القلب االأوروبية، هي االأوىل 
من نوعها التي تبحث يف الروابط 
ب����ني ال���ع���م���ل ال��ل��ي��ل��ي وال���رج���ف���ان 
معلومات  ب��ا���س��ت��خ��دام  االأذي����ن����ي، 
األ���ف �سخ�ص يف   300 م��ن ق��راب��ة 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات البنك احل��ي��وي يف 

بريطانيا.

هل ارتفاع �شغط الدم ي�شبب توقف التنف�س اأثناء النوم؟

من  مبجموعة  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  يت�سبب 
كانت  �سواء  احلياة،  تهدد  قد  التي  احل��االت 
طارئة اأو مزمنة. لكن هل ارتفاع �سغط الدم 
ي�سبب توقف التنف�س اأثناء النوم؟ االإجابة 

يف املو�سوع االآتي بح�سب موقع "اإك�سرب�س":
ُيعد ارتفاع �سغط الدم م�سدر قلق للكثريين؛ 
الأن����ه ي��ه��دد احل���ي���اة وي�����س��ب��ب ال��ك��ث��ري من 

االأمرا�س. 
وت�سمل احلاالت التي ي�سببها ارتفاع �سغط 

واأمرا�س  القلبية  النوبات  ال��دم 
القلب وال�سكتات الدماغية وف�سل 

القلب وحتى اأمرا�س الكلى.
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

امل�ست�سار  ن�����س��ي��ب��ة،  زك���ي  م��ع��ايل  ا���س��ت��ق��ب��ل 
الدولة،  رئي�ص  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف 
الرئي�ص االأعلى جلامعة االإمارات العربية 
الدكتور  اأم�����ص  �سباح  مكتبه  يف  امل��ت��ح��دة 
ح�سان �سليم، مدير مركز التمّيز يف التعليم 
والتعّلم يف جامعة االإمارات، واحلائز على 
فئة  عن   2021 لعام  البالكبورد  جائزة 
بح�سور  وذل��ك  التغيري،  قيادة  يف  التمّيز 
مدير  احل�����س��رم��ي،  غ��ال��ب  اأ.د.  م���ن  ك���ل 
ح�سن،  حممد  اأ.د.  و  ب��االإن��اب��ة،  اجلامعة 
االأكادميية  لل�سوؤون  نائب مدير اجلامعة 
باالإنابة، واأ.د. اأحمد مراد، النائب امل�سارك 

ل�سوؤون البحث العلمي. 

على  �سليم  ح�سان  الدكتور  معاليه،  وهناأ 
ج��ه��وده ال��ب��ارزة يف جم��ال ق��ي��ادة التغيري 
املركز  م��ع  وح�سوله  واالب��ت��ك��ار،  والتمّيز 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ب��الك��ب��ورد ل��ع��ام 2021، 
والتي مُتنح للُمتمّيزين يف تطوير وتنفيذ 
التاأثري  ع��ال��ي��ة  تعليمية  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
م���ن خ����الل اال���س��ت��خ��دام املُ��ب��ت��ك��ر حللول 

البالكبورد.
اإىل  م�سرياً  االإجن���از،  بهذا  معاليه  واأ���س��اد 
اأنه ميثل تفاين الدكتور �سليم وفريقه يف 
املركز لتقدمي اخلرات التعليمية املتميزة 
واأف�سل املمار�سات التي �ست�سبح مرجعية 
للموؤ�س�سات يف جميع اأنحاء العامل. وقال: 
"توا�سل جامعة االإمارات العربية املتحدة 
التعليمية  التقنيات  اأح��دث  يف  اال�ستثمار 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ح�سول  ل�سمان 
ل��ل��ن��ج��اح يف مهمتهم  دع����م  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
بتجربة  ال����ط����الب  ت����زوي����د  يف  املُ���ت���م���ّث���ل���ة 
جهودنا  اأن  وُي�����س��ع��دن��ا  م��ث��ال��ي��ة.  تعليمية 
ال�سدد  ه���ذا  يف  امل��ت��وا���س��ل��ة  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
التعليمي  ال��ع��م��ل  ت�����س��ه��ي��ل  يف  ���س��اه��م��ت 
واالأك���ادمي���ي م��ن��ذ ب��داي��ة ان��ت�����س��ار جائحة 
ك��ورون��ا، حيث ك��ان ل��دى اجلامعة القدرة 
التعليمية  التجربة  حتويل  على  الفورية 
االفرا�سية  ال��ت��ج��رب��ة  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ع��ر االإن���رن���ت. ن��ح��ن مم��ت��ن��ون للجهود 
وفريقه  �سليم  للدكتور  امل�ستمرة  الرائدة 
الأنهم يبذلون اجلهود املُ�ساعفة لتطوير 
بطرق  به  واالرت��ق��اء  اجلامعة  يف  التعليم 
املُ�ستدامة  املعايري  م��ع  تتما�سى  ُمبتكرة 

العالية امل�ستوى التي تتطّلع اإليها جامعة 
امل�ستقبل. 

اأن جامعة االإمارات  ومن اجلدير بالذكر 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ُت���ع���ّد اأق�����دم ج��ام��ع��ة يف 
ال����دول����ة، ���س��اه��م��ت وم���ن���ذ اإن�����س��ائ��ه��ا عام 
 71000 م��ن  اأك���رث  تخريج  يف   1976
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وُت���رّك���ز ب��ا���س��ت��م��رار على 

اإعداد ُم�ستقبٍل زاهر لكافة خريجيها. 
وحت���ر����ص ج��ام��ع��ة االإم���������ارات ع��ل��ى دعم 
االجتماعية  وامل�سوؤولية  والتمّيز  االبتكار 
وطالباتها  طالبها  م�سلحة  ت�سع  ال��ت��ي 
على �سّلم اأولوياتها، والتاأكد من اأن يحمل 
واملعرفة  املهارات  معهم  خريجيها  جميع 
يحتاجون  ال���ت���ي  االأع����م����ال  ري������ادة  وروح 
للتقدم  ك���ق���ادة  اأدواره���������م  ل���ت���ويّل  اإل���ي���ه���ا 

االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي وال��ث��ق��ايف على 
ال��وط��ن��ي وال��ع��امل��ي. وتفخر  ال�����س��ع��ي��دي��ن 
ُمتمّيزة  ملجموعة  باحت�سانها  اجل��ام��ع��ة 
بينهم  التدري�سية من  الهيئة  اأع�ساء  من 
االأكادمييون  وال��ق��ادة  املُتمّيزين  العلماء 
الغنية  احلري�سون على تقدمي خراتهم 
التخ�س�سات  م���ن  ���س��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة  يف 
�سمن كليات اجلامعة االأكادميية الت�سعة، 
االأبحاث  يف  �سة  املتخ�سّ الع�سرة  وامل��راك��ز 
املتقدمة. ت�سمن برامج البحث يف جامعة 
البكالوريو�ص  م��ن��اه��ج  ت��ق��دمي  االإم�����ارات 
اأحدث  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  العليا  وال��درا���س��ات 
اإ�سراك  التطورات العاملية يف جمالها، مع 
التقنيات  اأح�����دث  يف  ال���دك���ت���وراة  ط����الب 

والتعاون البحثي الدويل.

•• اأبوظبي - الفجر 

�ستة ط���الب م��ن ج��ام��ع��ة خليفة يف  اأك��م��ل 
ب��رن��ام��ج التدريب  ال�����س��ه��ر احل����ايل  ب��داي��ة 
اليابان  مركز  ن�سقه  الذي  الرقمي  املبتكر 
للتعاون الدويل )جاي�ص( مع اأربع �سركات 
املتقدمة  العلوم  جم��ايل  يف  رائ��دة  يابانية 

والتكنولوجيا
مايو   31 يف  ال���ت���دري���ب  ف����رة  ان��ط��ل��ق��ت 
التقنيات  ح����ول  ومت����ح����ورت  2021م، 
�سمنها  وم����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ت��خ�����س�����س��ات 
والذكاء  االآيل  والتعلم  املتقدمة  ال��زراع��ة 
اال�سطناعي وبداأت جاي�ص بتن�سيق برنامج 
التدريب منذ عام 2012م لتعزيز العالقة 
االأك����ادمي����ي����ة ال�����س��ن��اع��ي��ة امل�����س��رك��ة بني 
االإماراتية  واجلامعات  اليابانية  ال�سركات 
لظهور  ونتيجة  امل�سركة.  االأب��ح��اث  ع��ر 
التدريب  اأن يكون  اجلائحة، قررت جاي�ص 
احتياجات  لتلبية  وذل��ك  م��رة  الأول  رقمياً 

ولتوفري  ال��ي��اب��ان،  يف  وال�����س��رك��ات  الطلبة 
التعليم  يكون  عندما  بديل  تعليمي  م�سار 
اأن  ال��واق��ع غري ممكناً. ويذكر  اأر���ص  على 
ت��ق��ل مدتها  ت���دري���ب ال  ب��ف��رة  االل��ت��ح��اق 
عن ثمانية اأ�سابيع يعد من اأحد متطلبات 
ملرونة  ونظراً  اجلامعات،  لطالب  التخرج 
والتن�سيق  تعاملها  يف  اليابانية  ال�سركات 
الدقيق من جاي�ص، فقد متكن الطلبة من 

حتقيق التدريب عر امل�ساركة الرقمية
دولة  �سفري  الفهيم،  �سهاب  �سعادة  واأث��ن��ى 
على  اليابان  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
الطلبة وال�سركات حيث قال: "من الرائع 
فعاًل اأن الطلبة متكنوا من اإكمال برنامج 
اليابانية  املوؤ�س�سات  مع  الرقمي  التدريب 
ان��ت�����س��ار اجلائحة،  م���ن  ب��ال��رغ��م  ال���رائ���دة 
واأهنئ �سخ�سياً جميع االأط��راف املعنية يف 
جناح الرنامج. واأمتنى اأن نرى عدداً اأكر 
لتعزيز  امل�ستقبل  يف  امل�سابهة  الرامج  من 
و دعم التعاون ما بني البلدين وللت�سجيع 

على توفري الفر�ص التعليمية ب�سكل اأكر
وعلى الرغم من كونها جتربة رقمية، فقد 
كانت احل�س�ص التدريبية مهيئة لتت�سمن 
رقمية،  ميدانية  وج���والت  عملية  اأن�سطة 

خللق جتربة تعليمية حية وتفاعلية
قدم ع�سرون طالب وطالبة من املتفوقني 
امل���ت���وف���رة لرنامج  ال�����س��ت��ة  امل��ق��اع��د  ع��ل��ى 
التدريب الرقمي، وجنحت اأربع طالبات يف 

الو�سول لفر�سة التدريب
عائ�سة  ال�سيدة  الطالبات،  اإح���دى  وق��ال��ت 
طالبة  ال�سام�سي،  الظريف  را�سد  حممد 
الرابعة  بال�سنة  احل��ي��وي  ال��ط��ب  هند�سة 
برنامج  اأك��م��ل��ت  وال��ت��ي  خليفة،  جامعة  يف 
 Mebiol ميبيول  �سركة  م��ع  التدريب 
يف تطوير  متخ�س�سة  �سركة  وهي   ،Inc
�سخ�ص  م��ع  "احلوار  امل��ت��ق��دم��ة:  ال���زراع���ة 
خمتلفة  وخ���رات  ثقافية  خلفية  ميتلك 
�ساعدين يف تعلم الكثري، ومن خالل تبادل 
يو�سيوكا،  ه��ريو���س��ي  ال�����س��ي��د  م��ع  االأف���ك���ار 

اأ�سبحت  ال��ع��ام،  ومديرها  ال�سركة  رئي�ص 
لالحتفاظ  ميبيول  تقنيات  اأن  كيف  اأرى 
باملياه باإمكانها اأن ت�ساهم يف تطوير اأنظمة 
العادية  االإماراتية  البيوت  يف  املياه  تدوير 
قبل  حمدودة."  م��ي��اه  كمية  متتلك  ال��ت��ي 
اأر�سلت  ال��رق��م��ي،  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  ب���دء 
�سديقة  االمت�سا�ص  فائقة  م��ادة  ميبيول 
االإم��������ارات، حيث  ع��ائ�����س��ة يف  اإىل  ل��ل��ن��ب��ات 
اأوراق  جن��ح��ت ال��ط��ال��ب��ة يف جت��رب��ة زراع����ة 

�سغرية بها
م�ساركة  طالبة  ق��ال��ت  اأخ����رى،  جهة  وم��ن 
اأخرى وهي ال�سيدة رو�سة ح�سني اإبراهيم 
حممد احلمادي، طالبة هند�سة احلا�سوب 
�سنة رابعة يف جامعة خليفة، والتي متحور 
وثالثي  ث��ن��ائ��ي  الت�سيري  ح���ول  ت��دري��ب��ه��ا 
الت�سل�سل الزمني يف  االأبعاد وتوقع بيانات 
�سركة  وه��ي   ،IHI Corporation
يف  متخ�س�سة  ال��ي��اب��ان  يف  رائ���دة  �سناعية 
اأربع جماالت رئي�سية و هي املوارد والطاقة 

االجتماعية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  و  وال��ب��ي��ئ��ة 
وامل����راف����ق ال��ب��ح��ري��ة، م���ع ت��رك��ي��زه��ا على 
لالأغرا�ص  واالآالت  ال�سناعية  االأن��ظ��م��ة 
اأنظمة  و  ال��ف�����س��اء  وحم����رك����ات  ال���ع���ام���ة، 
التدريب  ب���رن���ام���ج  "�ساعدين  ال����دف����اع: 
م���ن خ���الل ت��وف��ري ف��ر���س��ة رائ���ع���ة لك�سب 
والذكاء  االآيل  التعلم  اخل��رات يف جمايل 
االأمر،  ب��داي��ة  يف  قلقة  كنت  اال�سطناعي. 
الكثري  تعلم  م��ن  اأمت��ك��ن  ل��ن  اأين  وتوقعت 
عر التوا�سل الرقمي، اإال اأن ال�سيد ريكو 
املتقدم  ال��ت��ح��ك��م  ال��ب��اح��ث يف  ���س��اك��ام��وت��و، 
املن�سة  م���ن م��رك��ز  ال���ذك���ي  واال���س��ت�����س��ع��ار 
�سبه  اجتماعات  معي  عقد  التكنولوجية، 
ي��وم��ي��ة م��ع م��راج��ع��ات وت��وج��ي��ه م�ستمر، 

ولذلك ال اأ�سعر باأن �سيئاً قد فاتني
و يف حال ا�ستمر حت�سن و�سع الوباء عاملياً، 
فهناك اآمال يف اأن يكون من املمكن تن�سيق 
املتدربني  ق��ب��ل  م��ن  ال��ي��اب��ان  اإىل  ال���زي���ارة 

كمتابعة للرنامج عر االإنرنت

الرئي�س االأعلى للجامعة ي�سيد باالإجناز

مدير مركز التمّيز يف التعليم والتعّلم يف جامعة الإمارات، يح�شل على جائزة البالكبورد لعام 2021 عن فئة التمّيز يف قيادة التغيري

طالب الإمارات يكملون برامج التدريب الرقمي مع ال�شركات اليابانية الرائدة

•• اأبوظبي-الفجر

  ناق�ست  �سرطة اأبوظبي يف جمل�سني 
اف��را���س��ي��ني اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة  يف 
تعزيز  التما�سك  والرابط االأ�سري 
العام  الن�سائي  االحت��اد  مع  بالتعاون 
االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  والهيئة 
اأب��وظ��ب��ي للدفاع  واالأوق������اف وه��ي��ئ��ة 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  ودائ�����رة  امل����دين 
وذل��ك �سمن حملة )االأ���س��رة تالحم 
الواعظة   وا���س��ت��ع��ر���س��ت   واأم��������ان(.  
م����وزة ال�����س��ام�����س��ي ك��ب��ري ال���وع���اظ يف 
االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
الوالدية  ال��رب��ي��ة  دور  واالأوق������اف،  
وامل�سوؤوليات  ل���الأ����س���رة  االإي��ج��اب��ي��ة 
الديني  ال���وازع  تعزيز  على  املرتبة 
اأه��م عن�سر موؤثر بني  لالأبناء كونه 
اأف��راد االأ�سرة ال��واح��دة، و حثت على 
وتقومي  االأب����ن����اء  م���راق���ب���ة  �����س����رورة 
العاطفي  االحتواء  عر  �سلوكياتهم 
املوىل  من  باخلوف  ال�سعور  وتعزيز 
�سداقة  ن��ح��و  واإر����س���اده���م  ع���زوج���ل 
القدوات ال�ساحلة، و حماية  االأبناء  
م��ن امل��خ��اط��ر  ال��ت��ي  ت��ه��دده��م  داخل  
وخ���ارج  امل��ن��زل   واالل��ت��زام بالربية  
االأبناء  ال�ساحلة  و  وقاية  الدينية  

من  االنحراف. 
واأكد املقدم  حممد احلو�سني رئي�ص 
مراكز  ب���اإدارة  الق�سايا  متابعة  ق�سم 
ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي  ح��ر���ص القيادة  
حماية  بتعزيز  واهتمامها  الر�سيدة 
االأ�����س����رة واالأب�����ن�����اء م���ن خ����الل �سّن 
العديد من القوانني والقرارات ذات 
االأ���س��رة من خالل  برعاية   العالقة 

امل������ادة رق����م 15 م���ن د����س���ت���ور دول���ة 
امل��ت��ح��دة وقانون   ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
احل��م��اي��ة م��ن ال��ع��ن��ف االأ����س���ري لعام 
الطفل  ح��م��اي��ة  وق����ان����ون   2019
)ودمي�����ة( وق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة جرائم 
بناء  ي�سهم يف  ، مبا  املعلومات  تقنية 

اأ�سرة متما�سكة يف املجتمع . 
وت��ط��رق��ت االأ����س���ت���اذة م����رمي حممد 
دعم  اخت�سا�سي  م�ساعد  ال�سويدي 
ن�سائي  باالحتاد الن�سائي العام   اإىل 
الرابط  ل��ت��ع��زي��ز  ال���وق���ت  ا���س��ت��ث��م��ار 
مو�سحَة   ، االأ������س�����ري   وال���ت���الح���م 
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ه��ي  االأ����س���رة  اأن 
وامل��وؤ���س�����س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  االأول���ي���ة 
امل�سوؤولة  عن  بناء  �سخ�سية  الفرد 
من النواحي  اجل�سمية  االجتماعية  
ال���ن���ف�������س���ي���ة  ال���ع���ق���ل���ي���ة  وال���روح���ي���ة  

واالأخالقية  .
االأ���س��رة على  تقدمي خمتلف  وحثت 
اأوجه الدعم لالأبناء وال�سر عليهم 
بطريقة منهجية �سليمة واال�ستعانة  

باالأ�س�ص الدينية ال�سليمة . 
 وناق�ص امل�سعف نادر العي�سى من هيئة 
�سعارهم  اأن  امل��دين،  للدفاع  اأبوظبي 
جميع  وحماية  ال�سالمة  يف  متمثل 
اأف��راد املجتمع  من عدة ح��وادث من 
اأبرزها )حماية واأمن و�سالمة االأ�سر 
م��ن احل���رائ���ق وح��م��اي��ة االأب���ن���اء من 
الغرق وعدم ترك االأبناء  وحدهم يف 
ال�سيف  اأن فرة  ال�سيارة( خ�سو�ساً 
ه�����ذه احل��������وادث نظراً  ف��ي��ه��ا  ت���ك���رث 

الن�سغال بع�ص االأ�سر. 
و لفت  املقدم  حممد نا�سر الكتبي 
االجتماعي   الدعم  مراكز  اإدارة  من 

اإىل  اأهمية دور االأ�سرة االإماراتية يف 
حماية املجتمع من االأفكار الدخيلة 
م��ن خ��الل اح��ت��واء االأب��ن��اء  وتكوين 
مو�سحاً   ووط��ن��ي  �سليم  اأ���س��ري  ن�سق 
اأن ث��ق��اف��ة االخ���ت���الف م���وج���ودة بني 
واملهم  اأبنائهم  مع  والوالدين  االأ�سر 
الواحدة  االأ���س��رة  االأف��ك��ار بني  تعزيز 

وحتويلها لعن�سر متما�سك  . 
املتاحف  - مدير  الكعبي  واأ�سار عمر 
ب����دائ����رة ال���ث���ق���اف���ة وال�������س���ي���اح���ة اإىل 
االأبناء  ف���راغ  �سغل  يف   امل��ت��اح��ف  دور 
وت���ث���ق���ي���ف���ه���م ب�����اأه�����م م����ع����امل اإم�������ارة 
الرابط  ت��ع��زز  اأج�����واء  يف  اأب��وظ��ب��ي 
م��ا حتدثت  اأبنائهم يف  م��ع  االأ���س��ري 
ال�سيدة  فاطمة ال�سحي  اخت�سا�سية  
الدائرة   دور  ع��ن  ب��ال��دائ��رة  التوعية 
لزيارة  واملجتمع  االأ���س��ر  م�ساعدة  يف 
م�ستوى  على  الثقافية  امل��ع��امل  اأه���م 
اأوق��ات الفراغ  اأبوظبي وتعزيز  ام��ارة 
زي������ارة منطقة  ل��دي��ه��م م���ن خ����الل 
التي  التاريخية  الثقافية  احل�سن 

ت�سم العديد من املواقع االأثرية من 
ُيعد  ال���ذي  اأه��م��ه��ا ) ق�سر احل�����س��ن 
مقر احُلكم ومنزاًل لالأ�سرة احلاكمة 
وبيت  اال�ست�ساري،  واملجل�ص  �سابقاً، 
تقام  ال��ت��ي  والفعاليات  احل��رف��ي��ني(  

فيه ملختلف اأفراد املجتمع. 
وا����س���ت���ع���ر����ص ه������الل ال���ك���وي���ت���ي – 
بدائرة  زوار  خ���دم���ة  اخ��ت�����س��ا���س��ي  
الثقافة وال�سياحة املواقع التاريخية 
ملنطقة العني واأهم املواقع التاريخية 

والراثية الوطنية. 
وق��دم��ت  امل�سعفة ع��اي��دة خ��الب من 
فكرة  امل���دين،  للدفاع  اأبوظبي  هيئة 
م���وج���زة  ع���ن  االإ����س���ع���اف���ات االأولية 
واأه��م��ي��ت��ه��ا  يف ج��م��ي��ع ال��ب��ي��وت  من 
خ����الل  ح��م��اي��ة ح��ي��اة امل�����س��اب��ني من 
بالتوا�سل  اجلمهور  وحثت  اخلطر 
على   999 ال����ط����وارئ  ه���ات���ف  ع��ل��ى 
بهدوء  وال���ت���ح���دث  ال�������س���اع���ة  م������دار 
اأثناء  وبلغة مفهومة وعدم االرتباك 

االت�سال.

�شرطة اأبوظبي تناق�س يف جمل�شني افرتا�شيني  اجلهود الوطنية لتعزيز التما�شك الأ�شري

تايالند ت�شتعد لك�شف النقاب عن مفهوم  ديجيتال تايالند 
الأحدث يف عامل ابتكارات ال�شتدامة يف اإك�شبو 2020 دبي 

•• دبي - الفجر

 2020 "اإك�سبو  املنتظر  العاملي  التنازيل النطالق احل��دث  العد  بدء   مع 
ت��د���س��ني فعالياته  ع��ل��ى  ���س��ه��ري��ن  اأق����ل م��ن  ���س��وى  ي��ب��ق  وال����ذي مل  دبي"، 
ذو  جناحها  وم��ي��زات  م��الم��ح  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ت��اي��الن��د  ك�سفت   ، اال�ستثنائية 

الت�سميم الفريد واملعاين املده�سة.
�سعار  ي��اأت��ي حت��ت  ال��ذي  وامل��ذه��ل  ال��رائ��د  العاملي  التجمع  ه��ذا  وي�ست�سيف 
ال�سرق  لها يف  غنية ال مثيل  جتارب  امل�ستقبل"،  و�سنع  العقول  "توا�سل 
االأو�سط والعامل. ولال�ستفادة من هذه الفر�سة التاريخية، تعتزم تايالند 
واتخاذ  ات�ساالت جديدة وقوية  �سبكة  اإقامة   2020 اإك�سبو  عر معر�ص 

خطوات مهمة نحو بناء م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.
يف  ل��ه��ا  ج��ن��اح  اأك���ر  ع��ر  اإك�سبو2020  يف  مب�ساركتها  ت��اي��الن��د  وت��ه��دف 
التاريخ منذ 150 عاماً اإىل اإبراز املفهوم الكامن وراء "تايالند الرقمية" 
)ديجيتال تايالند(، ف�ساًل عن روؤيتها االقت�سادية املدفوعة تقنياً. ولهذا 
اأي(  )دي  التايالندية  واملجتمع  الرقمي  االقت�ساد  وزارة  عينت  الغر�ص، 
امل�سوؤولة عن متثيل  الهيئة  لتكون  )ديبا(  الرقمي  االقت�ساد  تعزيز  وكالة 
�سركة  قبل  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  اجلناح  ه��ذا  تنظيم  مت  التايالندية.  االأم��ة 
الهند�سة  جم��ال  يف  اإبداعية  �سركة  اأك��ر  وه��ي  فيلدج،  كرييتيف  اإنديك�ص 
( ومقرها  اأك�سبو   3 ب��ي  )اأو  اال���س��ت�����س��ارات  و���س��رك��ة  ت��اي��الن��د  امل��ع��م��اري��ة يف 
�ستار".   " اأرك��ي��د  ذل��ك  املقاولون مبا يف  واأ�سهر  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املذهل بيئة ملهمة للنقا�ص والتعاون داخل ف�ساء  و�سيوفر جناح تايالند 
العامل مدعوون  اأنحاء  ال��زوار من جميع  رحب من االب��داع واال�ستدامة.  
لتبادل االأفكار ومناق�سة كيف ميكن لالبتكار والتكنولوجيا الرقمية تعزيز 

االقت�ساد اأو حتى حت�سني املجتمع ككل.
�سيعمل  2020 دبي،  اأك�سبو  العامل يف  ببقية  تايالند  اإىل ربط  باالإ�سافة 
�ستكون  االأ�سيلة، يف حني  التايالندية  الثقافة  اإظهار عجائب  اإىل  اجلناح 
كامل م�ساحة اجلناح مليئة باالألوان والديكورات ال�ساحرة، مما يوفر لكل 
زائر ا�ستقبااًل ترحيبياً رائعاً. و�سعياً لتعزيز عالقات ال�سداقة مع اجلميع، 
ابتكر اجلناح الذي يحمل �سعار " معجزة االبت�سامات" م�سار لرحلة راقية 

ومفيدة عر اجلوهر احلقيقي لتايالند.
 500 ب���  ، �سيتم تغطية اجل��ن��اح  اأ���س��ط��وري وب��اأ���س��ل��وب ب�سري  ن��ح��ٍو  وع��ل��ى 
واحدة  وك��ل  احلظ"،  �سعيد   " با�سم  ج��اءت  ا�سطناعية  تايالندية  زه��رة 
و�سيجري  وتطورها.  لالأمة  امل�ستمر  النمو  لتمثل  بعناية  من�سوجة  منها 
االحتفال بهذه االأزهار اجلميلة يف كل م�ساء مع عر�ص " دوك راك" لل�سوء 

وال�سوت.
ويف الوقت نف�سه، تدمج عرو�ص " تاي اأيكونيك " اليومية تقاليد املا�سي 
بالقوة  " تاي فايتنج  واحلا�سر معاً بطريقة تفاعلية جذابة. كما حتتفل 
املذهلة للمالكمة التايالندية، وتعر�ص " تاي ريثم" جمال الفن واملو�سيقى 
مرياكال"  " ت��اي  تدعو  واأخ����رياً،  املتنوعة،  ال��ب��الد  مناطق  ع��ر  والرق�ص 
اليون�سكو  اأدرجتها منظمة  اجلمهور مل�ساهدة الرق�سة امللكية “خون" التي 
اأنحاء  املطاعم يف جميع  ب��اأن  املعروف  وم��ن  العاملي.  ال��راث  قائمة  �سمن 
العامل ت�ستهر باأطباقها امللونة والنكهة املتعددة، ويف هذا اجلانب تعد اأوقات 
تناول الوجبات يف جناح تايالند من االأولويات، حيث �سيقدم "ذا ت�ست اأوف 
املف�سلة، مبا يف ذلك  االإقليمية  املاأكوالت  " جمموعة فاخرة من  تايالند 
ك��اري  وح�ساء توم يام غوجن  �ساتيه  وما�سامان  الباد تاي، والدجاج  طبق 
االأطباق  دب��ي  بانكوك  ليتل  مطعم  يطهو  عندما  بكثري  ذل��ك  م��ن  واأك���رث 
بطريقته التي ال ت�ساهى. ويف ال�ساأن ذاته يوفر ال�سوق التايالندي املكان 
الهدايا  ت�سمل  ال��ت��ي  ي��دوي��اً  امل�سنوعة  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا  ل�سراء  امل��ث��ايل 
اأند  انرتريد  فيجا  �سركة  من  واالإك�س�سوارات  التجميل  وم�ستح�سرات 
اأف�سل  بتجربة  اجلميل  تايالند  جناح  يف  ال�سيوف  و�سيحظى  اإك�سب�سن. 
برنامج  خ��الل  م��ن  والتكنولوجيا  واالأع��م��ال  التايالندية  الثقافة  يف  م��ا 
اأ�سبوع  الفعاليات  اأب��رز  ت�سمل  �ستة.  مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي  اخلا�سة  االأح���داث 
الغذاء وال�سحة التايالندي واليوم الوطني التايالندي ومهرجان تايالند 
ال�سعادة. كما �سي�سيف �سفراء جناح تايالند  الرقمي واالبتكار ومهرجان 
الذين مت اختيارهم نظراً ملواهبهم ومهاراتهم مل�سات من ال�سحر ال�سخ�سي 
ال�سكرترية   ، باتانابانت�ساي  اأج��اري��ن  ال�سيدة  قالت  جانبها  م��ن  للجناح. 
لق�سم جناح  العام  واملفو�ص   ، واملجتمع  الرقمي  االقت�ساد  ل��وزارة  الدائمة 
خططنا  لتقدمي  ب��ق��وة  متحم�سون  ت��اي��الن��د  عمل  وف��ري��ق  "اأنا  ت��اي��الن��د: 
،ونحن  2020 دبي  اإك�سبو  العامل يف  بقية دول  والتوا�سل مع  امل�ستقبلية 
ملتزمون متاماً بتهيئة بيئة متينة وم�ستدامة لتنعم وت�ستمتع بها االأجيال 
اأنه  اأن نثبت  ناأمل   ، اإجنازاتنا واالحتفاء بها  ، ومن خالل عر�ص  القادمة 
اأنا  باتانابانت�ساي بقولها،  واأ�سافت  ال يوجد حدود لقدرتنا على االجناز. 
فخور للغاية بتقدمي �سفرائنا املتعددي املواهب والذين كل منهم �سيمنح 
وهما  للجناح  الكرتونية  ال�سخ�سيات  عن  ناهيك  �سخ�سية  مل�سة  جناحنا 
"راك" و"متايل" الذين �سيفاجوؤون ال�سكان والزوار بتواجدهم يف عدد من 
املواقع العامة باملدينة يف الفرة التي ت�سبق معر�ص اإك�سبو 2020. نحن 

نتطلع ب�سغف اإىل روؤيتكم جميًعا يف دبي قريًبا جداً.

َكفو  تتعاون مع جمعية الإح�شان اخلريية 
لتوفري الوقود لالأ�شر  املتعّففة يف عجمان

•• دبي - الفجر

وال�سركة  اأواًل،   املجتمع  خدمة  ح��ول  تتمحور  �سركة  ب�سفتها 
عند  ال�����س��ي��ارة  وخ��دم��ات  ال��وق��ود  لتو�سيل  املنطقة  يف  ال��رائ��دة 
خالل  م��ن  فيها  تعمل  ال��ت��ي  باملجتمعات  َك��ف��و  ُت��ع��ن��ى  ال��ط��ل��ب، 
اخلدمات التي تقدمها جلعل احلياة اأف�سل لل�سائقني، وتفتخر 
باملبادرات املجتمعية التي تدعمها. ويف هذا االإطار، �سافرت  َكفو 
املتعّففة  االأ���س��ر  لدعم  اخل��ريي��ة  االإح�����س��ان  م��ع جمعية  جهودها 

واالأفراد ذوي الدخل املحدود يف اإمارة عجمان.
جمعية  بها  تقوم  التي  املجتمعية  املبادرات  م�ساندتها  اإط��ار  ويف 
م��ع اجلهات  امل�سرك  للتعاون  وا���س��ت��م��راراً  اخل��ريي��ة،  االإح�����س��ان 
ثماين  بتخ�سي�ص  َكفو  قامت  واخلا�سة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
اأ�سرة   100 م��ن  اأك���رث  اإىل  جم��ان��اً  ال��وق��ود  لتو�سيل  �ساحنات 
املوؤ�س�ص  الغرير،  اأحمد  عبداهلل  را�سد  وق��ال  يومني.  م��دار  على 
تبذل  ���س��رك��ة  "ب�سفتها   : َك��ف��و  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص 
ق�سارى جهدها يف �سبيل خدمة املجتمع، فاإن َكفو تفتخر بهذه 
املتعففة،  االأ�سر  لدعم  اخلريية  االإح�سان  جمعية  مع  ال�سراكة 
امل�سرك، بهدف تعزيز  التعاون  اأوا�سر  اإطار مّد  تاأتي يف  والتي 
اأفراد  بني  االجتماعي  التكافل  ثقافة  ون�سر  املجتمعي  الرابط 
املجتمع ملا له من اأثر اإيجابي يف نفو�ص هذه ال�سريحة املهمة من 
را�سد  بن  بن على  العزيز  الدكتور عبد  ال�سيخ  املجتمع." واأك��د 
النعيمي الرئي�ص التنفيذي جلمعية االإح�سان اخلريية �سرورة 
التن�سيق مع ال�سركاء اال�سراتيجيني لتوحيد اجلهود الداعمة 
اخلطة  لتحقيق  وذل��ك  املحدود،  الدخل  وذوي  املتعففة  لالأ�سر 
العزيز  الدكتور عبد  ال�سيخ  اال�سراتيجية للجمعية. كما ثّمن 
بن علي النعيمي مبادرة �سركة َكفو لدعم االأ�سر املتعففة وذوي 
الدخل املحدود، معرباً عن �سعادته بالتعاون املثمر مع ال�سركة 
توقيع  �سيتّم  و  املجتمع،  م��ن  الفئة  ه��ذه  ك��اه��ل  ع��ن  للتخفيف 
التعاون  عملية  لتنظيم  اجلهتني  بني  م�سركة  تفاهم  م��ذّك��رة 
توا�سل  املجتمع،  بخدمة  مدفوعة  �سركة  وب�سفتها  م�ستقباًل. 
اأنحاء  جميع  يف  املحّلي  للمجتمع  ال��داع��م  ب��دوره��ا  القيام  َكفو 
ال�سحة  التعاون مع هيئة  من  ب��دءاً  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
االأمامية،  للعاملني يف اخلطوط  املجاين  الوقود  لتوفري  بدبي 
ذوي  م��ن  ال��ع��م��ال  ل��دع��م  املحلية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�����س��راك��ة  واإىل 

الدخل املحدود واالأ�سر املتعّففة.



�شحة وتغذية

23

بالن�سبة للبالغني االأ�سحاء، ال �سيء يبدو اأنه يروي العط�س 
اأف�سل من املاء النقي والعذب. ولكن هناك وقت يف حياة كل 
فرد منا يكون فيه �سرب املاء حتى بكميات �سغرية، مميتا.

ويجب عدم اإعطاء االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن �ستة 
اأ�سهر املاء لل�سرب، وفقا للخرباء ال�سحيني، حيث قد يوؤدي 
خلطر  االأط��ف��ال  تعري�س  اإىل  امل��اء  من  الكثري  ا�ستهالك 
با�سم  تعرف  للحياة  مهددة  تكون  رمبا  بحالة  االإ�سابة 

ت�سمم املاء.

وحتتوي اأج�سام البالغني االأ�سحاء على نحو 55-60% 
من املاء، يف املتو�سط. ويف االأطفال، ي�سكل املاء يف املتو�سط 

نحو %75 من اأج�سامهم.
 وهذا االختالف هو �سبب عدم �سرب االأطفال للماء قبل 

بلوغهم 6 اأ�سهر على االأقل.
 وال يتعلق االأمر مباء ال�سنبور اأو البئر اأو النبع العذب، 
حيث اأن �سرب املاء اأيا كان م�سدره �سي�سكل خطرا مهددا 

حلياة الطفل.
ال��ذي ميكنها  امل��اء  الكلى حد معني ملقدار  ول��دى كل من 
اإىل  يعود  الزائد  امل��اء  �سيجعل  احل��د،  ه��ذا  وك�سر  حتمله. 

جمرى الدم، حيث يخفف امللح، اأو ال�سوديوم، يف الدم.

امل��اء يجعل  ال�سغار  اإع��ط��اء االأط��ف��ال  اأن  وي�سرح اخل��راء 
اأج�سامهم تطلق ال�سوديوم مع املاء الزائد.

الدماغ،  ن�ساط  على  ال�سوديوم  فقدان  يوؤثر  اأن  وميكن   
املاء  لت�سمم  امل��ب��ك��رة  االأع���را����ص  ت�سمل  اأن  مي��ك��ن  ل��ذل��ك 

التهيج والنعا�ص والتغريات العقلية االأخرى.
 وت�سمل االأعرا�ص االأخرى انخفا�ص درجة حرارة اجل�سم 

واالنتفاخ اأو التورم يف الوجه، والنوبات املر�سية.
ويحدث نق�ص �سوديوم الدم عندما حتاول اخلاليا اإعادة 
طريق  ع��ن  الطبيعي  و�سعها  اإىل  ال�����س��ودي��وم  م�ستويات 
هذه  يف  امل���اء  ب��ال��ون  مثل  وتنتفخ  ال��زائ��د  امل���اء  امت�سا�ص 
االرتباك  مثل  م�ساعفات  ح��دوث  يف  يت�سبب  ما  العملية، 

والقيء وت�سنجات الع�سالت.
املاراثون  ع��دائ��ي  عند  �سائعا  ال��دم  �سوديوم  نق�ص  ويعد 
دون  ال�سباق  اأثناء  كبرية  وب�سرعة  كثريا  ي�سربون  الذين 
اأي�سا لتحقيق التوازن يف  توفري ما يكفي من ال�سوديوم 

الدم.
النهاية  يف  �سي�سل  الزائد  امل��اء  ف��اإن  ال�سرب،  وا�سلت  واإذا 
اإىل خاليا الدماغ. وعند هذه النقطة، حالة  خطرية من 

ت�سمم املياه.
وحتدث هذه احلالة عندما تنتفخ خاليا الدماغ، ما يوؤدي 
يوؤدي  اأن  ومي��ك��ن  اجلمجمة.  داخ���ل  ال�سغط  ت��راك��م  اإىل 
اإىل نوبات، وتلف يف الدماغ، ويف احلاالت ال�سديدة،  ذلك 

الوفاة.
اأمر �سعب للغاية  املاء  لكن ال تقلق، فاملوت ب�سبب ت�سمم 

بالن�سبة لالإن�سان البالغ.
 اأما بالن�سبة حلديثي الوالدة، فاإنها ق�سة خمتلفة، حيث 

يبلغ حجم كليتيهم نحو ن�سف حجم كلى البالغني.
 لذلك، ال ميكنهم االحتفاظ بالكثري من املاء يف البداية، 
حدوث  يف  للت�سبب  ف��ق��ط  ر���س��ف��ات  ب�سع  االأم����ر  وي��ح��ت��اج 

م�سكالت.
وعالوة على ذلك، مل يتم تطوير الكلى لديهم مبا يكفي 

لت�سفية املياه ب�سكل �سحيح. 
املطاف  به  ينتهي  اأج�سامهم  يدخل  م��اء  اأي  ف��اإن  ولذلك، 

يف الدورة الدموية، حيث يخفف دمهم، ويزيد حمتواهم 
املائي بن�سبة 7 اإىل 8%.

ال���ذي ي�سكل  ه��و  امل���اء مبا�سرة  ���س��رب  ول��ك��ن لي�ص جم��رد 
تهديدا. 

ال��ر���س��ع ال  امل���اء عند  ت�سمم  ح���االت  ال��واق��ع، معظم  ففي 
حتتوي حتى على كوب من املاء.

 واخلطاأ ال�سائع هو عندما يخفف النا�ص حليب االأطفال 
كثريا، عن طريق ال�سدفة، 

والأ�سفل يف حمام  الأعلى  اأطفالهم  االآب��اء  يغمر  عندما  اأو 
من  الكثري  الر�سيع  يبتلع  العملية،  ه��ذه  ويف  ال�سباحة، 

املاء.

يت�سبب بانخفا�س درجة حرارة اجل�سم وتورم يف الوجه

ملاذا �شرب املاء قد يكون قاتال للطفل حديث الولدة ؟

تناولها  ي��ن��ب��غ��ي  غ���ذائ���ي���ة  م��ك��م��الت  ه���ن���اك 
العي�ص  وبالتايل  القلب  على �سحة  للحفاظ 

لفرة اأطول وحياة كاملة.

األياف �سيلليوم
هناك اأدلة على اأن األياف �سيلليوم قد ت�ساعد 
ا�ستخدامها  عند  الكولي�سرول  خف�ص  يف 
الكولي�سرول  منخف�ص  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  م��ع 

والدهون امل�سبعة.
واإذا اخرت تناول مكمل االألياف، فتاأكد من 
عدم �سراء مكمل ملني عن غري ق�سد - فقد 
النوعني  كال  على  امل��وج��ودة  املل�سقات  ت�سري 
اأمناط  "ينظم  مثل  �سيء  اإىل  املكمالت  من 

االأمعاء".

االأحما�س الدهنية اأوميغا 3-
املتعددة  الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ص  توجد 
اأن��واع معينة من  الزيت من  امل�سبعة يف  غري 
نباتية  وم�������س���ادر  واخل�������س���روات  االأ����س���م���اك 

اأخرى.

وهذه االأحما�ص الدهنية ال ي�سنعها اجل�سم 
وي��ج��ب ت��ن��اول��ه��ا يف ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي اأو من 
تكون  م��ا  وغالبا  ال��غ��ذائ��ي��ة،  املكمالت  خ��الل 

ال�سمك". "زيت 
املتعددة  الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ص  وتعمل 
اإنتاج اجل�سم  غري امل�سبعة عن طريق خف�ص 

للدهون الثالثية.
ت�����وؤدي امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة من  اأن  ومي��ك��ن 
مبر�ص  االإ����س���اب���ة  اإىل  ال��ث��الث��ي��ة  ال���ده���ون 
وال�سكتة  القلب  واأم��را���ص  التاجي  ال�سريان 

الدماغية.
وت�ساعد اأحما�ص اأوميغا 3 الدهنية املتعددة 
امل�ستخدمة مع النظام الغذائي  امل�سبعة  غري 
م�ستويات  خف�ص  على  الريا�سة،  وممار�سة 

الدهون الثالثية يف الدم.

املغني�سيوم
م�ستويات  ان��خ��ف��ا���ص  اأن  االأب���ح���اث  ك�����س��ف��ت 
ي��ك��ون م���وؤ����س���را على  اأن  امل��غ��ن��ي�����س��ي��وم مي��ك��ن 
االإ������س�����اب�����ة ب����اأم����را�����ص 

القلب.
ورب�����������������������ط 

انخفا�ص املغني�سيوم بعوامل اخلطر القلبية 
وتراكم  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  مثل:  الوعائية 
االأن�سجة  وت��ك��ل�����ص  ال�����س��ري��ان��ي��ة  ال��ل��وي��ح��ات 

الرخوة والكولي�سرول وت�سلب ال�سرايني.
مبا  االأ�سكال،  من  ع��دد  يف  املغني�سيوم  وياأتي 
املغني�سيوم،  ����س���رات  ذل���ك  يف 
وغ���������ل���������وك���������ون���������ات 
 ، م ملغني�سيو ا
وهيدروك�سيد 

املغني�سيوم. 

جتنب: الكولني
وجود  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
الزائدة،  ال��ك��ول��ني  م����ادة 

وهو عن�سر غذائي اأ�سا�سي موجود يف البي�ص 
م�ستويات  زي�����ادة  اإىل  واحل��ل��ي��ب،  وال��ل��ح��وم 
ي�سمى  م����رك����ب  م�����ن  امل���ن���ت���ج���ة  ال���ب���ك���ت���ريي���ا 
النيروجني  اأك�����س��ي��د  اأم����ني  م��ي��ث��ي��ل  ث��الث��ي 

 ،)TMAO(
معا  التكتل  اإىل  ال��دم��وي��ة  ال�سفائح  وم��ي��ل 

وت�سكيل جلطات.
ومي��ك��ن اأن ي�����وؤدي ت��خ��رث ال����دم امل���ف���رط اإىل 

تقييد و/اأو منع تدفق الدم، 
ما قد يوؤدي اإىل حدوث اأزمات قلبية و�سكتات 

دماغية.
واأظ���ه���رت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات اأي�����س��ا اأن 
ارتفاع م�ستويات الدم من TMAO يرتبط 

بزيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب.
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 3401 -8B - 3401 الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
- A ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - املركز التجاري االأول - هاتف : 3215355-
04 فاك�ص : 3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 
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�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
�سهيل  �سعيد  ملك   A  -  3401  -8B  -  3401 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
�سعيد - بردبي - املركز التجاري االأول - هاتف : 3215355-04 فاك�ص 
: 3215356-04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية وادي ال�سم�سي لتجارة 
االقم�سة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/19 
من  وعلى   2021/8/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية
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 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
 �لق�شية �لتنفيذية رقم 1736 ل�شنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
اإىل املنفذ �سده / كولكارنى راجنانات كي�ساف  
ل�سالح املنفذ له / غان�سيام جثاناند بجرانى  

تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 
املوافق 2021/9/1 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )الأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

)ثالثة  درهم،   )3،000،000( مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )7( الرميلة  مبنطقة   )0057( رقم  قطعة  العقار 
ماليني درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكروين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكروين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم باعرا�سه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

االأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

حليمه �أحمد �حلو�شني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

�أم �لقيوين - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
حممد دروي�ش رم�شان �ل على عبد�هلل دروي�ش رم�شان �ل علي   

)جزئي( جتاري   UAQCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000153/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - حممد دروي�ص رم�سان ال على

العنوان : اإمارة اأم القيوين عود الطاير 2 منزل رقم 6 �سندوق بريد 70 ، هاتف رقم 971505761500 
القيوين  ام  بنك  بناية  في�سل  امللك  �سارع  القيوين  اإمارة   : العنوان   - علي   ال  رم�سان  دروي�ص  عبداهلل   -  2

الوطني �سندوق بريد رقم 800 ام القيوين هاتف رقم 971556661316 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 516097.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003162 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �ساجد غالم يا�سني  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية 

�سكن �سائقي اجرة ال�سارقة  
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة - ذ م م 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  االإبتدائية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/8/22 م   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002318 يف  �لدعوى رقم

 -2/  9310854  : العنوان   ، م  م  ذ  بلي�سمنت  امبلومينت  حمدان  اب��و   -1  / عليهما  املحكوم  اإىل 
جورجى كاربيو جوليان ، العنوان : 9310855

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد    2021/08/17 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله،، ل�سالح/ �سهيل مبارك ياقوت مبارك الغفلي

بالتايل : قررت املحكمة :- باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعي مبلغا قدره �ستة ع�سر األف درهما 
ف�سال عن الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 5% بدء من تاريخ املطالبة القانونية حتى متام 
ال�سداد ، ومبلغ قدره األفي وخم�سمائة درهما تعوي�سا عما حلق به من اأ�سرار مادية واأدبية ف�سال عن 
احلكم و حتى متام  هذا  اإ�سدار  تاريخ  من  بدء   ولكن  املبلغ  هذا  على   %5 فائدة قانونية قدرها 
ال�سداد و األزمت املدعى عليهما بامل�سروفات و الر�سوم و مببلغ األفي درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما 

قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر

رقم )2021/6902(
املخطر/ نا�سر احمد العينا

املخطر اإليه / احمد عاطف فتحي عبدالرحمن.
العنوان : عجمان - اجلرف 2 - خلف م�سجد بن �ساملني-بجانب �سوبر ماركت الفالح -فيال رقم 55

لالإر�ساد : 0505175900 - رقم املنذر اليه : 0569932407
املو�سوع

للمنذر اإليه ومت ت�سديفه لدى كاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر  اإنذار عديل  املنذر قد حرر  اإن  1( حيث 
)2021/1/106197( لذلك : فاإننا خلركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة اأيام 

من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية.
مع حفظ كافه احلقوق االأخرى للمنذر.

و حيث اإن املنذر يرغب يف اإعالن املنذر اإليه باالإنذار مرة اأخرى بالن�سر باإحدى ال�سحف اليومية. 
لذلك ، يلتم�ص املنذر من �سعادتكم التف�سل باملوافقة على اإ�سدار اأوامركم بتبليغ املنذر اإليه باالإنذار مرة 

اأخرى بالن�سر باإحدى ال�سحف اليومية .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6949(
املنذر : حممد كامل حيدر - لبناين اجلن�سية، ومتثله مبوج�ب وكالة ال�سيدة/ بان�ه عل�ى ك�اظم - لبنانية اجلن�سية، مبوج�ب 

وك�ال�ة م�س�دقة ل�دى ك�ات�ب الع�دل بت�اريخ 2017/4/30 م ت�ح�ت ال�رقم املح�رر )98039/1/2017(
العنوان : اإمارة دبي - جمريا بارك - جممع رقم 4 - فيال رقم A39 - هاتف رقم : 050-7766188

 )10919110( االقت�س�ادي  ال�س�جل  ال�س�جل  رق�����م   - �����ص.ذ.م.م  املعلوم�ات  لتقني�ة  وي��ب�����روت  ال�����س�����ادة/   : اإلي�ه  املن�ذر 
 : الهاتف  املتحدة رقم  العربية  االم��ارات   - بور�سعيد  �سارع   - دي��ره   : - وعنوانها   )725695( : املحلي  الرخ�سة  - رقم 

971-4-2733995  : فاك�ص   -  971-4-2978440
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرجتع رقم )000004( والبالغ قيمته )23،000( دره�م وامل�سحوب 
على بنك امل�سرق - والذي ميثل القيمة االإيجاري�ة للفرة من 2021/5/5م وحتى 2021/8/4م  وما ي�ستجد من قيمة 
2021/8/5م وذلك يف خالل ثالثون ي�وم م�ن تاريخ ن�سر االإن��ذار، ويف حال عدم التزام املنذر اليها  اإيجارية من تاريخ 
االإيجارية  القيمة  العق�ار و�سداد  املنذر مفتاح  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  اإخالء  املرجتع يتوجب عليها  ال�سيك  ب�سداد قيمة 
للعق�ار حتى تاريخ االإخالء التام، وت�سليم العقار للمنذر خالية من ال�سواغل و�سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء 
حتى تاريخ االإخالء وذلك يف م�دة اأق�ساها ثالث�ون ي�وم م�ن ت�اريخ ن�س�ر االإنذار واإال �س�وف �س�س�طر املن�ذر اإىل اتخ�اذ ك�اف�ة 
االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مب�ا فيه�ا اقام�ة الدعاوى الق�سائية واملطالبة بالتعوي�ص عن اأي ا�سرار اأخرى 

ترتب على عدم التزام املنذر اليها باإخالء العني، مع حتميل املنذر اإليها بالر�سوم وامل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6969(

رقم املحرر 167912/1/2021 
املنذره : عبداهلل ازهر حممد ازهر - باك�ستاين اجلن�سية

املنذر اإليها : علي احمد احمد ال�سويدي
5،800،000 مليون درهم )خم�سة ماليني  اإنذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذر مبلغ /  املو�سوع : 

وثمامنائة األف درهم( قيمة ال�سيك رقم 5 املوؤرخ 2020/8/6 امل�سحوب على بنك االمارت الدويل 
رقم 5 املوؤرخ 2020/8/6 مببلغ / 5،800،000 مليون درهم )خم�سة مالين  ال�سيك  املنذر  ايل  اليه  املنذر  اأ�سدر   -1

وثمامنائة الف درهم( امل�سحوب علي بنك االمارت الدويل فرع �سارع املكتوم بدبي.
ال�سيك  ارت��د  البنك  م��ن  قيمته  ل�سرف   2020/8/6 بتاريخ  للبنك  ال��ذك��ر  �سالف  ال�سيك  امل��ن��ذر  تقدمي  وعند   -2
ال�سيك مببلغ /  اليه ب�سداد قيمة  املنذر  علي  ينبه  االن��ذار  هذا  مبوجب  واملنذر   -3 ب��دون �سرف ب�سبب غلق احل�ساب.  
اإيام. واال �سوف يلجاأ املنذر ايل  )خم�سة مالين وثمامنائة الف درهم( وذلك خالل خم�سة  درهم  مليون   5،800،000

الق�ساء للمطالبة بقيمة ال�سيك والفوائد القانونية امل�ستحقة وكافة الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك ، ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�سداد مبنغ / 5،800،000 مليون درهم )خم�سة مالين وثمامنائة الف درهم( وذلك 
خالل خم�سة اأيام. واال �سوف يلجاأ املنذر ايل الق�ساء للمطالبة بقيمة ال�سيك والفوائد القانونية امل�ستحقة وكافة الر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6688(

املخطرة : مو�سار لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �ص .ذ.م.م
بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر

املخطر اإليها : باور اأند فولتاج للمقاوالت �ص.ذ.م.م - )جمهولة حمل االإقامة(
تبلغها  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأي���ام  خم�سة  م��دة  ومتهلها  اإليها  املخطر  املخطرة  تخطر 
قدره  وال��ب��ال��غ  املخطرة  ل�سالح  بذمتها  املر�سد  املبلغ  قيمة  ل��وف��اء  االإخ��ط��ار  ب��ه��ذا 
األفا و�سبعمائة واأربعة وع�سرين درهما  194،724.92 درهم )مائة واأربعة وت�سعون 
اتخاذ  اإىل  م�سطرة  �ستكون  املخطرة  ف��ان  ذل��ك  وب��خ��الف   ، فل�ساً(  وت�سعون  اث��ن��ان  و 
االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل اإلزام املخطر اإليهما ب�سداد املبلغ املذكور 

باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/6975(
SRETTHAWIT CHUYLUAYGUL  املنذر : �سريطاويت �سوياليجول - تايالندي اجلن�سيه

KARL SEBASTIAN GREENWOOD  املنذر اليه :- كارل �سيبا�ستيان جرينوود - �سويدي اجلن�سية
)جمهول العنوان(

املو�س�وع / اإعالن اإنذار عديل )تكليف بالوفاء( بالن�س�ر
مبلغ  املنذر  ل�سالح  اليه  املنذر  بذمة  تر�سد  اليه  واملنذر  املنذر  بني  جتاريه  وتعامالت  �سخ�سيه  قرو�ص  مبوجب 
وقدره 35،000،000 درهم )خم�سه وثالثون مليون درهم( ، وذلك مبوجب �سيك �سادر من املنذر اليه ل�سالح 
املنذر بالرقم 000015 بتاريخ 2021/1/24 م�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني ، حيث اأنه وعند تقدمي 
هذا ال�سيك للبنك بوا�سطة املنذر مل يتم �سرفه كون احل�ساب مغلق ح�سب افادة البنك امل�سحوب عليه ال�سيك ، لذا 
فاإننا بهذا االإنذار نخطرك وذلك باأن تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتك والبالغ 35،000،000 درهم )خم�سه 
�سنلجاأ ملقا�ساتكم وفقا  فاإننا  واإال  االإن��ذار،  ن�س�ر لهذا  تاريخ  ايام من  وثالثون مليون دره��م( وذلك خالل خم�سة 
للقانون واإتخاذ االإجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ف�سال عن املطالبه بالفائده القانونية بواق�ع 
12% �سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�سي 

من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/6974(
املنذر : �سالح عمر علي بن حيدر احلارثي

املنذر اإليه : �سلطان بطي �سعيد خمي�ص املعمري
ول���ك���ل م���ا ت���ق���دم ي��خ��ط��ر امل���ن���ذر / امل���ن���ذر اإل���ي���ه ب�������س���رورة ����س���داد مبلغ 
له  دره��م  الف  وع�سرون  وت�سعمائة  مليون  اأربعة  دره��م   4،920،000
لهذا  ا�ستالمه  تاريخ  اأي��ام من  للمنذر خالل خم�سة  بذمته  واملر�سدة 
القانونية  االإج����راءات  كافة  التخاذ  املنذر  ي�سطر  �سوف  واإال  االخ��ط��ار 
قبله لتح�سيل املبلغ ومنها تقدمي اأمر االأداء بحقه. ف�سال عن الر�سوم 

وامل�ساريف والفائدة القانونية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6983(

املنذره : موؤ�س�سة بن غليطه لال�ستثمارات العقارية - موؤ�س�سه فرديه - بوكاله املحاميه / روؤيا العو�سي
�سد / املنذر اليها : خمبز اإل بنديرو دي مانيال - موؤ�س�سه فرديه - جمهول العنوان

بو�سفنا وكالء عن املنذره نوجة اليكم هذا االنذار ب�سداد قيمة اعمال ال�سيانه مببلغ و قدره 12330 درهم
- حيث انه مبوجب عقد اإيجار يبداأ من ٢٥/٣/٢٠٢٠ اإ�ستاأجرت املنذر اليها من املنذره ما هو عبارة عن املحل رقم 11 كائن 
يف دبي - الكرامه - بنايه رو�سة الكرامه - اأر�ص رقم 0-455 و ذلك عن املده من 2020/3/25 اىل 2021/3/24 

بايجار �سنوي قدره ٧٥٠٠٠ درهم.
- وحيث انتهت فرة االيجار و اأخليتم املاأجور بنهاية العقد اال انكم مل ت�سلموه بالو�سع الذي كان عليه اذ كان به تلفيات 
باأر�سيه املحل و الزجاج و حتتاج اىل بع�ص ال�سيانه و االخرى اىل تغيري ؛ االأمر الذي ا�سطر املنذره الجرائها على نفقتها 

كي تتمكن من اعادة تاأجري املاجور
- و حيث تكلفت تلك االعمال مبلغ و قدره 12330 درهم و ذلك وفق الثابت من الفاتوره اخلا�سه باأعمال ال�سيانه

- و وفقا لن�ص املاده 19 فقرة 1 من القانون رقم 2007/26 املعدل بالقانون رقم 33 ل�سنه 2008 فيجب على امل�ستاأجر  
اأن يحافظ على العقار حمافظة ال�سخ�ص العادي على ممتلكاته.

لذلك ،  ننذركم ب�سرعة �سداد قيمة اأعمال ال�سيانه و قدرها 12330 درهم يف موعد غايته خم�سه اأيام من اليوم التايل 
التاريخ ت�سلمكم هذا االنذار و اآال �ست�سطر املنذره التخاذ الالزم قانونا جتاهكم ..

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6689(
املخطرة : بي اوبي بي لتاأجري املعدات الثقيلة �ص .ذ.م.م

بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر
املخطر اإليها : �سوبا للهند�سة واملقاوالت �ص.ذ.م.م  - )جمهولة حمل االإقامة(

تبلغها  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأي���ام  خم�سة  م��دة  ومتهلها  اإليها  املخطر  املخطرة  تخطر 
قدره  وال��ب��ال��غ  املخطرة  ل�سالح  بذمتها  املر�سد  املبلغ  قيمة  ل��وف��اء  االإخ��ط��ار  ب��ه��ذا 
درهماً  وع�سرون  و�ستمائة  األفاً  وثمانون  وت�سعة  )�سبعمائة  دره��م   789،620.18
اتخاذ  اإىل  م�سطرة  �ستكون  امل��خ��ط��رة  ف���ان  ذل���ك  وب��خ��الف   ، ف��ل�����س��اً(  ع�سر  وث��م��ان��ي��ة 
االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل اإلزام املخطر اإليهما ب�سداد املبلغ املذكور 

باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شودرى تيمر عبا�ش حممد   
مدين    SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003004/ 

اإىل املحكوم عليه : �سودري تيمر عبا�ص حممد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مرمي علي عبيد العويد ال�سويهي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 8162 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
ركن �لقمة لرتكيب �ملو�د �لعازلة ملالكها �حمد باحلرفية �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002155/ 
اإىل املحكوم عليه : ركن القمة لركيب املواد العازلة ملالكها احمد باحلرفية �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 

 - الفال�سي  �سعيد  بنت  حمده  م�سجد  بقرب   -  50 فيال   -  2 الر�ساء   - دبي   : ال�سركة  ملك  عنوان   : العنوان 
 -  0543393332  -  0506940033  : الهاتف   -  2078576859 املكاين  الرقم  مول  واالإمارات 

املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث   -  0501696633
املنفذ  اجمد علي عنايت ح�سني - اجلن�سية باك�ستاين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16259

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

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6990(

املنذر : جتارة فارما )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : ح�سن حممد ح�سن ربيع

ل�س�نة   57 رق�م  ال�����وزراء  جمل��ص  ق�رار  م�ن   63/1 امل�ادة  ب�ن�ص  وعم�ال  االإن�����ذار  ه�ذا  مبوج�ب 
ق�انون  ب�س�اأن   1992 ل�س�نة   11 رق�م  االحت�ادي  للق�انون  التنظيمي�ة  الالئح�ة  ب�س�اأن   2018
ل�س�داد  الي�ها  املن�ذر   ، املن�ذر  ين�ذر   ،2020 ل�س�نة   33 رق�م  ب�القرار  املعدل�ة  املدني�ة  االإج�����راءات 
اآالف  واأربع�ة  املن�ذرة )2304535،01( دره�م )مليون��ان و ثالثمائ�ة  املتوج�ب ل�س�الح  املبل�غ 
و خم�س�مائة وخم�س�ة و ثالث�ون دره�م و فل�س�ا واح�دا( ، باالإ�س�افة اإل�ى الفائ�دة التاأخريي�ة عل�ى 
م�ن  اأي�ام  خم�س�ة   )5( خ�الل  وذل�ك  الت�ام  ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  امل�ذكور  املبل�غ 
ت�اري�خ اع�الن ه�ذا االإن�ذار حت�ى ال ت�س�طر املن�ذرة اإل�ى اللج�وء للق�س�اء الإل�زامكم بدفع�ه جب�را، 
ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  12% �س�نوياً  بواق�ع  القانوني�ة  الفائ�دة  اإل�ى  باالإ�س�افة 

الت�ام، م�ع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6991(

املنذر : جتارة فارما )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : قي�ص علي ملحم 

ل�س�نة   57 رق�م  ال�����وزراء  جمل��ص  ق�رار  م�ن   63/1 امل�ادة  ب�ن�ص  وعم�ال  االإن�����ذار  ه�ذا  مبوج�ب 
ق�انون  ب�س�اأن   1992 ل�س�نة   11 رق�م  االحت�ادي  للق�انون  التنظيمي�ة  الالئح�ة  ب�س�اأن   2018
ل�س�داد  الي�ها  املن�ذر   ، املن�ذر  ين�ذر   ،2020 ل�س�نة   33 رق�م  ب�القرار  املعدل�ة  املدني�ة  االإج�����راءات 
املبل�غ املتوج�ب ل�س�الح املن�ذرة )4،308،058،57( دره�م )اربعة ماليني وثالثمائة وثمانية 
الف وثمانية وخم�سون درهم وت�سعة وخم�سون فل�سا( ، باالإ�س�افة اإل�ى الفائ�دة التاأخريي�ة عل�ى 
م�ن  اأي�ام  خم�س�ة   )5( خ�الل  وذل�ك  الت�ام  ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  امل�ذكور  املبل�غ 
ت�اري�خ اع�الن ه�ذا االإن�ذار حت�ى ال ت�س�طر املن�ذرة اإل�ى اللج�وء للق�س�اء الإل�زامكم بدفع�ه جب�را، 
ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  12% �س�نوياً  بواق�ع  القانوني�ة  الفائ�دة  اإل�ى  باالإ�س�افة 

الت�ام، م�ع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6992(

املنذر : جتارة فارما )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : م�ستودع كري تات�ص الطبي - �ص ذ م م 

ل�س�نة   57 رق�م  ال�����وزراء  جمل��ص  ق�رار  م�ن   63/1 امل�ادة  ب�ن�ص  وعم�ال  االإن�����ذار  ه�ذا  مبوج�ب 
ق�انون  ب�س�اأن   1992 ل�س�نة   11 رق�م  االحت�ادي  للق�انون  التنظيمي�ة  الالئح�ة  ب�س�اأن   2018
ل�س�داد  الي�ها  املن�ذر   ، املن�ذر  ين�ذر   ،2020 ل�س�نة   33 رق�م  ب�القرار  املعدل�ة  املدني�ة  االإج�����راءات 
املبل�غ املتوج�ب ل�س�الح املن�ذرة )4،308،058،57( دره�م )اربعة ماليني وثالثمائة وثمانية 
الف وثمانية وخم�سون درهم وت�سعة وخم�سون فل�سا( ، باالإ�س�افة اإل�ى الفائ�دة التاأخريي�ة عل�ى 
م�ن  اأي�ام  خم�س�ة   )5( خ�الل  وذل�ك  الت�ام  ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  امل�ذكور  املبل�غ 
ت�اري�خ اع�الن ه�ذا االإن�ذار حت�ى ال ت�س�طر املن�ذرة اإل�ى اللج�وء للق�س�اء الإل�زامكم بدفع�ه جب�را، 
ال�س�داد  وحت�ى  االإ�س�تحقاق  ت�اريخ  م�ن  12% �س�نوياً  بواق�ع  القانوني�ة  الفائ�دة  اإل�ى  باالإ�س�افة 

الت�ام، م�ع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6972(

املخطر/ �سفوت فرن�سي�ص فهيم ب�ساي - م�سري اجلن�سية
 -  203 رق��م  – مكتب   A بلوك  ال��ف��ردان  - مركز  البحرية  �سارع كورني�ص   -  3 املجاز  - منطقة  ال�سارقة 
عن  وك��ي��ل  ب�سفته  ���س��ع��راوي  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ���س��الم��ه   / ب��وك��ال��ة   0505780444 ه��ات��ف 
اال�ستاذة / كفاح حممد نا�سر ال�سح�سي الزعابي بوكالة �سادرة من كاتب العدل يف ال�سارقة - كلباء رقم 

)SH20190713D24690( بتاريخ 2019/9/14 
�سد املخطر اإليه / 1- كامبيز اأحمد ع�سكري )اإيراين اجلن�سية(

املو�سوع / االإخطار العديل رقم )2021/1/153288( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته والبالغ قدره 9000 درهم ت�سعون الف درهم 
بناء على �سيك باملبلغ بتاريخ 6/6/2021 وذلك خالل مدة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر االإنذارالعديل 
واال �سي�سطر النذر التخاذ االإجراءات القانونية يف حقكم باالإ�سافة لكافة النفقات والتعوي�سات والفائدة 
القانونية بواقع 12% ومقابل اتعاب املحاماة. وذلك يف حالة عدم ت�سوية مو�سوع هذا االإنذار وا�سراركم 

على االمتناع عن �سداد املبلغ املر�سد املنذر لديكم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - عارف �حمد �شامل �حمد 
�أد�ء   �أمر    AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001509/ 

اإىل املحكوم عليه : عارف اأحمد �سامل احمد 
العنوان : اإمارة عجمان - منطقة اجلرف 2 حمل رقم 29 بناية علي ح�سني حممد ال�سعايل العليلي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه بتاريخ 2021/4/25 �سدك 
ل�سالح املنفذ غنتوت لل�سناعات البال�ستيكية - �ص ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 86944.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0012721
املخط�ر : عب�داهلل ح�سن لوف�ا – اجلن�سية:اإثيوبيا

 - ون�دميو  اي�س�تو  مول�ون�ص  ال�سيدة/  عن  وكيال  ب�سفتي   )784197421697216( رق�م  اماراتية  هوية  ويحمل 
اجلن�س�ية:اثيوبي�ا – مب�وجب وكال�ة م�سدق�ة ل�دى ال�س�يد الك�اتب الع�دل يف ال�سارق�ة ب�الرقم )0012061_2021_

العنوان:عجمان - الب�ستان، هاتف رقم : 0588895233  -  )2021-07-08( بتاريخ   )MOJAU
)C5062063( املخطر اإليها : ديوى �سرى كلثوم هانداياين – اجلن�سية : اأندوني�سيا – وحتمل جواز �سفر رقم

العنوان : عجمان - الرا�سدية - بناية االأهلية لل�سرافة – مكتب رقم )203( - الطابق الثاين
هاتف رقم : 0525078289 - 0557033200

مو�سوع االإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )72،000( درهم
من  التنظيف  عامالت  ا�ستقدام  يف  تتمثل  بينهم  فيما  معامالت  مقابل  �سيك  اإليه  املخطر  من  ا�ستلم  املخطر  ان  حيث 
اأعيد بدون ر�سيد وعدم كفايته وعند مراجعته ماطل  اخل��ارج، وقام املخطر بتحرير ال�سيك وعند تقدمي ال�سيك للبنك 
يف ال�سداد وقام املخطر باالت�سال على املخطر اإليها مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى وبيانات ال�سيك كاالآتي:1- �سي�ك رق�م 

)151317( بق�ي�م�ة )72،000( درهم وتاري�خ اال�ست�ح�ق�اق )2021/05/04(  ال�م��سح�وب على بنك اأبوظبي االأول.
اأق�ساه  وذل��ك يف موعد  للمخطر  وامل�ستحق  بذمته  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املخطر  املخطر يخطر  اأن   ، لذلك 
)5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق، لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم، 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : االغر للتجارة العامة - �س ذ م م  
ال�سكل   - الو�سل   - ب��ردب��ي   - للعقارات  و�سل  ملك   OF403 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رقم   722762  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1149168 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/5/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/5/10 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ان 
بي ان ملراجعة احل�سابات  العنوان : مكتب DFC-2FL-3107/9 ملك موؤ�س�سة 

مدينة الطريان - مطار دبي الدويل - دبي - هاتف :    فاك�ص :   
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : بي ان ملراجعة احل�سابات
 - الطريان  DFC-2FL-3107/9 ملك موؤ�س�سة مدينة  : مكتب  العنوان 
تعلن  ه�����ذا  مب���وج���ب  مطار دبي الدويل - دبي - هاتف :    فاك�ص :    
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
االغر للتجارة العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/5/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/10 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2619/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى :  

طالب االإعالن :  �ساير للمقاوالت )فرع من �ساير للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م - فرع دبي(  - 
�سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- قينجد او انرنا�سونال للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠٢1/8/٥ يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/�ساير للمقاوالت )فرع من �ساير للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م - فرع دبي( للمدعي 
عليها بالزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )6٠٣.9٣8( �ستمائة وثالثة االف وت�سعمائة 
وثمانية وثالثون درهما وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست املحكمة مازاد على ذلك من طلبات   حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2937/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 1٣6

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعية مبلغ وقدره )11٧.٣٣٧.٥٠( درهم مائة 
و�سبعة ع�سر الف وثالثمائة و�سبعة وثالثون درهما وخم�سون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:الفيتا للتموين باملواد الغذائية �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - مبنى الو�سل بيزني�ص �سنرال - مكتب 6٠٢ 
املطلوب اإعالنه :  1- جمموعة من االبداعات للمقاوالت البناء �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعية مبلغ 
 - فل�سا  درهما وخم�سون  و�سبعة وثالثون  الف وثالثمائة  و�سبعة ع�سر  مائة  درهم  وق��دره )11٧.٣٣٧.٥٠( 
والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢1/8/٣1  ال�ساعة ٠9.٣٠ �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد ، لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر        
 3921/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :تكنو فاب للهند�سة ذ.م.م

وميثله:خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�سي 
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢1/6/19 بالزام املعرو�ص 
�سدها بان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )٥4.6٣1.٥٠( درهم اربعة وخم�سون الف و�ستمائة وواحد 
من  اعتبارا   %٥ قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�سافا   - فل�سا  وخم�سون  درهما  وثالثون 
املعرو�ص �سدها  والزمت  التام  ال�سداد  ال�سيك احلا�سل يف ٢٠٢٠/٢/1٠ وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ 

بامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:1780/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 4٠٥

املطالبة  مو�سوع  الفواتري  قيمة  للمدعيه  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
فل�سا  واثنان  درهما  واربعون  و�ستمائة وثالثة  الفا  واربعة وثالثون  مائة  درهم  مبقدار )1٣4.64٣.٠٢( 

- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت - جمموعة ات�ساالت �ص.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - مبنى ات�ساالت - بجانب مارك�ص �سبن�سر 
املطلوب اإعالنه :  1- عامر بن م�سطفى طليبة  -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعيه 
قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مبقدار )1٣4.64٣.٠٢( درهم مائة واربعة وثالثون الفا و�ستمائة وثالثة 
واربعون درهما واثنان فل�سا - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  ٢٠٢1/8/٣٠  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ص يف مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سه، 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ل�شتئناف رقم:2080/2021/305 ��شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 8٥
والر�سوم  كلي  جت��اري   1٢٥٣/٢٠19 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 
املدعي  مع  بالت�سامن  للمدعي  يوؤديا  بان  والثالث  الثاين  عليهما  املدعي  بالزام  واالتعاب  وامل�ساريف 

عليها االوىل املديونية �سالفة البيان يف حدود مبلغ اربعة ع�سر مليونا وثمامنائة وخم�سون الف درهم
امل�ستاأنف:ق�سي كرباج

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع االحتاد - مبنى اخليمة - �سقة امليزانني 
M3 - خلف وكالة الني�سان - وميثله : حممد خليفة �سامل الغفلي 

املطلوب اإعالنه :  1- لبنى عفيف عبدالباقي  -  �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠19/1٢٥٣ جتاري كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠٢1/9/٢9  ال�ساعة 1٠.٠٠ �ص بقاعة التقا�سي عن بعد، وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                         يف  �ل�شتئناف رقم:62/2020/328 ��شتئناف تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

والر�سوم  عقارية  ا�سكاالت   ٢٠٢٠/٢9 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف واالتعاب.

امل�ستاأنف:تي ايه يف تيبي اكفني انف�ستمنت كون�سر ك�سن اند اوبريي�سن - فرع دبي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - زعبيل الثانية - �سارع ال�سكوك - اأبراج االمارات املالية - الرج 

اجلنوبي الطابق 19 مكتب رقم 19٠6 - رقم مكاين:٢6٣٣٥8916٢
 وميثله:عبداهلل را�سد احمد هالل 

املطلوب اإعالنه :  1- ميالد غالمعلي علوي �سدر  -  �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده
عقارية.  ا�سكاالت  رق����م:٢٠٢٠/٢9  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠٢1/9/٢٢  ال�ساعة ٠٥.٣٠ م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد، 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3595/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠19/14٧8 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )٥٢٥8٣٣٧( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سلطان بن حممد بن عبدالعزيز ال�سهيل
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بناية توين تاورز - مكتب 14٠4  -بعد فندق ريدي�سون بلو 
املطلوب اإعالنهما : 1- كابيتال تر�ست ميدل اي�ست )�سي تي اأم ئي( وحاليا/كوربوريت فاينان�ص هاو�ص 

٢- عبدالكرمي حممد باقر �سم�ص الدين - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
وقدره )٥٢٥8٣٣٧( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )1٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن حكم بالن�شر        

273/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ت�ساملري�ص مارين تريدجن م.م.ح  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له :كي جي ال لوج�ستيك االمارات )انكوراج( ذ.م.م 

وميثله : �سمري حليم كنعان 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢1/٣/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري  بحكمت  ذ.م.م  )ان��ك��وراج(  االم��ارات  لوج�ستيك  ال  كي جي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )خم�سة وت�سعني الف وت�سعمائة و�سبعة وخم�سني درهم وثمانية ع�سر 
فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠19/٥/11 وحتى متام ال�سداد 
الف درهم مقابل.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن حكم بالن�شر        
1353/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ساره خالد احمد عبداهلل اخلالدي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له :موارد للتمويل 
وميثله : علي �سلطان �سامل الكندي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢1/٥/٢9  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
الف  وخم�سني  اثنني  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  للتمويل  م��وارد  ل�سالح/ 
وثالثمائة وخم�سة وثمانني درهم واربعة و�سبعني فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
الف درهم  بامل�سروفات ومببلغ  ال�سداد والزمته  �سدور هذا احلكم يف ٢٠19/٥/٢9 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 1620/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب االإعالن / 1-�سركه االحتاد للتامني - م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  نوف يو�سف ح�سن علي ها�سم احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهما :  1-  حممد �سرافت حممد م�ستاق ٢- احمد حممد البلو�سي للنقل الري العام �ص.ذ.م.م 
-  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل االقامة 

اقرب  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ص من عدالة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
جل�سة واعالن املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعيه 
مبلغ وقدره )11.٠٠٠( درهم احد ع�سر الف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
مدين.  رق����م:٢٠٢1/16٢٣  النزاع  ملف  �سم  اىل  باال�سافة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  مع 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  ٢٠٢1/8/٣٠  ال�ساعة 8.٣٠ �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى لدائرة اجلزئية املدنية الثالثة.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:761/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

وقدره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب���ان  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال����زام   : ال��دع��وى  م��و���س��وع 
 ٢٠٢٠/٧/٢1 تاريخ  من  �سنويا   %1٢ بواقع  التاأخريية  بالفائدة  الزامهما  مع  دره��م   )٢.٧68.٢1٥.٣٣(

وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:لوي�ص األفاريز اأورتيغا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - منطقة مركز التجاري - �سارع مركز دبي املايل العاملي - اأبراج 
االمارات التجارية - الرج اجلنوبي - وحدة رقم 11٠1 - مكاين ٢69٧٥9٠٠8٢ - هاتف رقم:٠٥٥٢٠٠9٠66  

وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املال 
املطلوب اإعالنه :  1- توتال العادة التدوير �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢1/8/٢٢ يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ لوي�ص األفاريز اأورتيغا بي�سرح باالعالن بالن�سر وعلى طالب االعالن مراعاة االجراءات  
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ،

االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2729/2020/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )6٠٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:خيول لتاجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - هور العنز - ابوهيل حمل رقم 4٧ مبلك ال�سيخة فاطمة بنت را�سد ال 

مكتوم - بجوار رويال للبلياردو 
املطلوب اإعالنه :  1- احمد حممد بهي الدين حممد قراعة -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢1/1/٣1 بالزام املدعي عليه بان 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة  األف درهم - م�سافا  املدعية مبلغا وقدره )6٠.٠٠٠( درهم �ستون  ي�سدد لل�سركة 
قدرها ٥% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢٠٢٠/8/٥ حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه 
بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1451/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )44٧٧8٢.9( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة زائدا الغرامة التاخريية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:م�سرف االمارات اال�سالمي - م�ساهمة عامة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي 

املطلوب اإعالنه :  1- طارق عبدال�سالم عبيد عبدالرحيم دوية -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢1/6/٧ بالزام املدعي عليه بان 
واثنان  و�سبعمائة  الف  واربعون  و�سبعة  اربعمائة  درهم   )44٧.٧8٢.9٠( وقدره  مبلغا  املدعي  للم�سرف  ي�سدد 
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %٥ قدرها  تاأخري  غرامة  اليه  م�سافا   - فل�سا  وت�سعون  درهما  وثمانون 
الق�سائية احلا�سل يف ٢٠٢1/4/14 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب حماماة  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
�عالن بالن�شر 

 1435/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  زكريا افيل نالوبور اباتيل عمر -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )1٠94٣٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

�عالن بالن�شر        
 2660/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ون فينن�سال ماركت�ص ومتثلها بالدولة �سي بي فاينان�سيال �سريفي�سز ليمتد

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :مرمي حمد حممد مرزوق العامري 

عليهم  املدعي  �سد  املدعية  من  مقدمة  دع��وى  الئحة  املو�سوع  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  م��ن��ذ  ال���ت���داول  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االرب����اح  زائ����دا  دره���م   )1.٥8٢.1٢٥( مبلغ  ب��ا���س��رداد  للمطالبة 
٢٠٢٠/8/٢٧ وحتى االن مع ف�سخ العقد املرم مع املدعي عليها االوىل زائدا التعوي�ص مبلغ وقدره 
)٥٠٠.٠٠٠( درهم خم�سمائة الف درهم عن ال�سرر االأدبي والنف�سي واملادي الذي حلق املدعية مع الزام 
املدعي عليهم بالفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة الق�سائية حلني ال�سداد التام زائدا 

الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢1/8/٣1 ال�ساعة ٠8:٣٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

�عالن بالن�شر        
 105/2021/26 عقاري كلي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- اأ�سيت�ص بل�ص للعقارات �ص.ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 

وت�سليمه  املاأجور  واخ��الء  االيجار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
درهم   )1.94٥.٥٧9.8٥( ق���دره  اج��م��ايل  مبلغ  و���س��داد  واالل��ت��زام��ات  ال�سواغل  ك��اف��ة  م��ن  خاليا 
والر�سوم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %1٢ ب��واق��ع  عنه  القانونيه  وال��ف��ائ��دة 

وامل�ساريف واالتعاب. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢1/9/14 ال�ساعة ٠9:٣٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 886
اجلن�سية:   - امل�ه�ي�ري  ال�سيبه  �س�امل  �س�عيد  احم�د   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  االإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
ال�س�يد : احم�د حمي�د عب�دالرحمن حمم�د ال�س�ويدي - اجلن�سية: االإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة 
امل�س�ماه )الرون�ق لتج�اره زين�ه ال�س�يارات( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م 

)787642( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة االقت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 882
: بنغالدي�ص يرغب يف  ال�سيد/ حنيف جبار - اجلن�سية   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/
امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ص.   : اجلن�سية   - عبداجلبار  اال�سالم  �سيف  حممد 
برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  للخياطة(  اجلبل  )زهرة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  اليوجد.  اأخرى:  تعديالت   )783606( رقم 
فقد  العدل.   الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 888
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ حمد حممد نايع حممد الكتبي - اجلن�سية: االإمارات 
ال�سيد/حممد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
عاطن �سعيد خليفه الكتبي - اجلن�سية : االإمارات يف الرخ�سة امل�سماه )جبل نزوه لتجارة 
رقم )563508(  بال�سارقة برخ�سة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  املك�سرات( 

تعديالت اأخرى: اليوجد 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 889

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سن حممد امني احل�ق - بنغالدي�ص اجلن�سية يرغب بالتنازل 
وبيع ك�ام�ل ح�سته البالغة 50% ح�س�ة كم�ا ان ال�سيد/ دل�وار ح�سني اب�و الك�الم - بنغالدي�ص اجلن�سية 
يرغب بالتن�ازل وبي�ع ك�ام�ل ح�سته البالغة 50% ح�س�ة اإل�ى ال�سيد/ �سمري �سرور غالم ب�سري الدين 
)ور�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�ص   - �سرور 

احلادي ل�سيانة ال�سيارات( مبوجب الرخ�سة رقم )٥٣1184(
تعديالت اخري : حيث مت ان�سحاب �سركاء ودخول اخر وحتويل ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية 

بوكيل خدمات ايل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 884
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد : م�روان حمم�د حمم�د حمم�د ال�س�ريف - اجلن�سية: االإم�ارات، 
م�راد   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
للتج�ارة(  الذهبي  )احل�ظ  امل�سماه  الرخ�س�ة  ف�ي  ال�يمن،   : اجلن�سية   - القا�س�ي  حمم�د  اب�راهيم 
تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )759938( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقة. تعديالت اآخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 887
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد/حم�د حمم�د ن�ايع حمم�د - اجلن�سية : االإم�ارات، يرغ�ب 
حمم�د   : ال�سيد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
ب�رزه  امل�سماه )مطع�م  الرخ�س�ة  ف�ي  االإم�ارات،   : الكتب�ى - اجلن�سية  �سعيد خليف�ه  ع�اطن 
دائرة  من  ال�سادرة   )219828( رقم  رخ�سة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  امل�دام( 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
 �إخطار عديل بالوفاء 

مقدم من :  املخطره : �سركة ثيمر رود للخدمات الفنيه ذ م م وميثلها )حممد �سليمان �سبري - باك�ستاين اجلن�سيه - ويحمل هويه 
رقم 784199205409800 - ويحمل هاتف رقم 0589344703 - 0563434934، العنوان : عجمان - النعيميه ،

�سد / املخطر اليها : نور ال�سم�ص للمقاوالت الفنيه ذ م م ، وحتمل رخ�سه رقم 600135 وميثلها ال�سيد حممد ح�سن احمد على 
املرزوقي - وال�سيد / �سوري�ص مايكل باول اميانويل اميانويل باول ، ويحمل رقم موحد : 79022791 ،

فاك�ص  رقم   902 رقم  مكتب   - التا�سع  الطابق   - الزهراء  ميدان  �سارع   129  - ال�ساعه  دوار  مكاتب  ال�سارقه   : العنوان 
 065233324  -  0529801390  : رقم  هاتف   -  3395 رقم  بريد   -  065233328

 suntechgroup412@gmail.com-suntech412@gmail.com : اإمييل
املو�سوع : اإخطار عدىل ب�سرورة دفع مبلغ وقدره  193،634،44 )مائة وثالثة وت�سعون الفا و�ستمائة واربعة وثالثون درهما 

واربعة واربعون فل�سا(
- حيث اأنه وبناء على طلب �سراء موؤرخ بتاريخ 2-7-2019 مت العمل بني املخطره واملخطر اليها يف جمال املقاوالت على ان يتم 
العمل وفقا ل�سروط العمل املتفق عليه ووفقا لنظام لدفع الفواتري اخلا�سه بال�سركه املخطره لدى املخطر اليها بعد انهاء العمل 
اإليها مل تقم ب�سداد قيم�ة الفواتري اخلا�سه باملنذره والتي تقدر بقيمة  انهاء العمل اخلا�ص باملنذر  50 يوما وبعد  مبده قدرها 

الفا و�ستمائة واربعة وثالثون درهما واربعة واربعون فل�سا( وت�سعون  وثالثة  )مائة   193،634،44
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك،،،

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13322 بتاريخ 2021/8/24 
 �إخطار عديل بالوفاء 

املخطر / حممد �سليمان �سبري ب�سفتي م�دير �سركة حممد �سليمان �سيري للخدمات الفنيه )�ص.ذ.م.م( 
ال�سادرة من اقت�سادية دبي برقم 763931 

املخطر اإليه / �سركة �س�ستاينيل بلدرز )�ص.ذ.م.م( 
املو�سوع : اإخطار عدىل ب�سرورة دفع مبلغ وقدره 136،369،80 

)مائة و�ست وثالثون األفا وثالثمائة وت�سعة و�ستون درهما وثمانون فل�سا(
بناء على االتفاق بني املخطر واملخطر اليه بتقدمي املخطر خ�دمات للمخطر اليه وبناء على ذلك ترتب يف 
ذم�ة املخطر اليه مبلغ مايل ناجت عن تلك اخلدمات يقدر بقيمة  136،369،80 )مائة و�ست وثالثون 
األفا وثالثمائة وت�سعة و�ستون درهما وثمانون فل�سا ( ومثبت بفواتري موقعه من املخطر اليه ، وبطريقة 
غري قانونيه حت�سل املخطر اليه على تلك املبالغ وذلك نتيجة عن التعامالت التي متت بني الطرفني 
يف جمال العقارات والناجته عن انتهاء امل�ساريع. لذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد 
املبالغ املر�سدة يف ذمته خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية، 

وهذا اخطار منا بذلك،،،
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   
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ثقافة وفن�ن
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اأ����س���درت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة ب��ال�����س��ارق��ة خالل 
ال��ث��م��ان��ي��ة اأ����س���ه���ر امل��ا���س��ي��ة اأك�����رث م���ن 60 
واملعرفة  االإب��داع  �سنوف  خمتلف  يف  عنوانا 
الوطنية  امل��ك��ت��ب��ات  اإث�����راء  يف  ت�سهم  وال��ت��ي 
والعربية وت�سيء م�ساعل جديدة على دروب 
الدار�سني  الإفادتها  اإ�سافة  واملعرفة  الكتابة 
والفنون  ب�������االآداب  وامل��ه��ت��م��ني  وال��ب��اح��ث��ني 

وحقول الثقافة املتعددة.
وق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د العوي�ص 
اإن هذه  ب��ال�����س��ارق��ة  ال��ث��ق��اف��ة  رئ��ي�����ص دائ�����رة 
جمال  يف  ع��ن��وان��ا   26 �سملت  االإ�����س����دارات 
االإب�������داع وال�����س��ع��ر وال��ق�����س��ة وال����رواي����ة و6 
عناوين يف اأدب الطفل و12 عنوانا يف جمال 

ال�سينما وامل�سرح والفنون الت�سكيلية اإ�سافة 
النقدية  ال��درا���س��ات  ع��ن��اوي��ن يف جم��ال  اإىل 

واملو�سوعات والر�سائل اجلامعية.
اإ����س���دارات  واأ����س���اف ال��ع��وي�����ص اأن اإج���م���ايل 
على  مهماً  معرفياً  ت��راك��م��اً  ت�سكل  ال��دائ��رة 
اإجمايل  و�سل  حيث  املا�سية  ال�سنوات  مدار 
االإ�����س����دارات م��ا ي��ق��ارب 1800 ع��ن��وان يف 
بع�سها  ���س��ك��ل��ت  االإب���������داع  ح���ق���ول  خم��ت��ل��ف 
وال�سعرية  الت�سكيلية  للفنون  نوعياً  راف���داً 
خا�سة فيما يتعلق بالنقد  كما حظيت تلك 
ال��ك��ت��اب واالأدب����اء  االإ�����س����دارات بتقدير م��ن 
والباحثني ونالت بع�سها جوائز يف امل�سابقات 
الثقافة  املحلية والعربية.واأكد رئي�ص دائرة 

اإ�سداراتها  ت��واف��ر  على  احل��ر���ص  بال�سارقة 
يف م��ع��ار���ص ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة و 
امل��ك��ت��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ويف 
م��ن�����س��ات وم���ن���اف���ذ ت�����س��وي��ق ال��ك��ت��ب حمليا 
الدائرة  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا  ودول���ي���ا  وع��رب��ي��اً 
ال�����س��ن��وي للن�سر  ب��رن��اجم��ه��ا  ب��و���س��ع  ت��ق��وم 
بحيث تتوزع خارطة االإ�سدارات على حقول 
الفر�ص  توفري  اإىل  اإ�سافة  متنوعة  ثقافية 
املتخ�س�سني  وللباحثني  اجل��دد  للمبدعني 
يف جمال الت�سكيل وامل�سرح وال�سعر وال�سينما 
ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة مع  ل��ت��ع��زز اح��ت��ي��اج املكتبة 
ت��ن��ام��ي ال��ع��ط��اء االإب���داع���ي يف ه���ذه احلقول 

وذلك لتعميم املعرفة.

وتهدف الدورة، التي �ستكون على مدى اأربعة اأيام 
باللغة العربية وخم�س�سة ملوظفي وزارة الثقافة 
وال�سباب يف اإطار اتفاقية التعاون امل�سرك معها، 
اإىل التعريف باأهمية الر�سد االإخباري واأهدافه، 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيا�سي واال�سراتيجي،  والتحليل 
وعنا�سره  ال�سيا�سي  التحليل  مبفهوم  التعريف 
واأنواعه، والتفريق بني اأدوات التحليل ال�سيا�سي 
ال��ك��م��ي��ة م��ن��ه��ا وال��ن��وع��ي��ة، ك��م��ا ت��ه��دف ال����دورة 
والتحليل  االإخ��ب��اري  التقرير  ب��ني  التمييز  اىل 

اإىل  اإ�سافة  ك��لٍّ منهما،  اأن���واع  و�سرح  االإخ��ب��اري، 
التعريف باأدوات الر�سد االإخباري واأهميته.

الرئي�ص  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
واال�ست�سارات”  للبحوث  ل�”تريندز  التنفيذي 
اأن هذه الدورة املتخ�س�سة تاأتي يف اإطار اتفاقية 
وال�سباب،  الثقافة  وزارة  م��ع  امل�سرك  التعاون 
ويف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية التي ي�سطلع بها 
م�سدداً على اأهمية التدريب امل�ستمر  “تريندز”، 
ا�ست�سراف  وق����ادرة على  م��وؤه��ل��ة  اأج��ي��ال  الإي��ج��اد 

امل�ستقبل بالعلم واملعرفة.
وقال اإن مهارات الر�سد االإخباري والتحليل تعدُّ 
ورجال  ال�سباب  التي يحتاجها  املهارات  اأهم  من 
وا�ستيعاب  االأح����داث  لفهم  واالإع����الم  ال�سيا�سة 
دالالتها وتقدمي �سورة حتليلية وا�سحة و�سليمة 

ب�ساأنها.
الذي د�سن  العلي  الدكتور حممد عبداهلل  واأكد 
رعاية  عاتقة  على  اأخ��ذ  “تريندز”،  اأن  ال���دورة 
ال�سباب ومتكينهم وتاأهيلهم انطالقاً من اإميانه 

التاأهيلية  ال��رام��ج  م��ن  النوعية  ه��ذه  باأهمية 
والتدريبية.

مدير  النعيمي  عمر  االأ���س��ت��اذ  اأك���د  جانبه  وم��ن 
عام “تريندز للبحوث واال�ست�سارات” اأن الدورة 
الر�سد  “”اأدوات  ح���ول  اجل���دي���دة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واال�سراتيجي”  ال�سيا�سي  والتحليل  االإخباري 
مع  تريندز  اأقامها  التي  ال�سراكات  �سمن  تاأتي 
تاأتي  اأنها  املوؤ�س�سات وال��وزارات، كما  العديد من 
خالل  ل�”تريندز”  التدريبية  ال��رام��ج  �سمن 

الب�سرية  ال��ك��وادر  تطوير  بهدف   2021 ال��ع��ام 
قادرة  ت��ك��ون  لكي  م��ه��ارات��ه��ا؛  وتنمية  وتاأهيلها 
والتغريات  التطورات  خمتلف  مع  التعامل  على 
اأطلق  “تريندز”  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وال��ت��ح��دي��ات، 
وهي  للمعرفة”؛  “تريندز  م��ب��ادرة  ال��ع��ام  ه��ذا 
واالإداريني  الباحثني  لتاأهيل  متخ�س�سة  وحدة 
الرامج  من  جمموعة  خ��الل  من  علمي  ب�سكل 
وامل�ساقات املتخ�س�سة، التي جتمع بني اجلانبني 
هو  م��ا  ك��لَّ  ت��واك��ب  وال��ت��ي  والتطبيقي،  النظري 

جديد.
التدريبية  ال����دورات  �سل�سلة  اأن  النعيمي  وذك���ر 
يجري اإطالقها عر “اإدارة التدريب واملعرفة” 
واالبتكار  االإب��داع  مهارات  تنمية  ت�ستهدف  التي 
للبحوث  “تريندز  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال��ت��م��ي��ز 
دورات  اأن  واأو����س���ح  ور���س��ال��ت��ه،  واال�ست�سارات” 
متخ�س�سني،  خ��راء  قبل  من  تنفذ  “تريندز” 
اال�سطناعي يف  الذكاء  تكنولوجيا  وتعتمد على 

براجمها التاأهيلية والتدريبية املتنوعة.

�سمن تعاونه مع وزارة الثقافة وال�سباب

تريندز يد�شن دورة تدريبية حول اأدوات الر�شد الإخباري والتحليل ال�شيا�شي وال�شرتاتيجي

•• ال�شارقة-الفجر:

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخلا�ص،  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
واملركز الربوي للغة العربية لدول اخلليج 
ب��ال�����س��ارق��ة، م���ذك���رة ت��ف��اه��م، ب��ه��دف تعزيز 
وتو�سيع قاعدة  التعاون بني اجلانبني،  اآف��اق 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����س��راك��ة 
مب�ستوى  االرت��ق��اء  اإىل  ال�ساعية  املجتمعية 
وتعليم  ون�سر  تر�سيخ  اأدوات  وتطوير  االأداء، 

اللغة العربية.
يحيى  حمدثة  الدكتورة  �سعادة  املذكرة  وقع 
ال�����س��ارق��ة للتعليم  رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة  ال��ه��ا���س��م��ي، 
اخل���ا����ص، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ي�����س��ى �سالح 
ال����رب����وي للغة  امل����رك����ز  احل�����م�����ادي، م���دي���ر 
ال��ع��رب��ي��ة، ل���دول اخل��ل��ي��ج، بح�سور ع��دد من 
م�����دراء وروؤ�����س����اء االأق�������س���ام وامل��خ��ت�����س��ني من 

اجلانبني.
الها�سمي  حمدثة  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأع��رب��ت 
ع���ن ف��خ��ره��ا ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م مع 
الكبرية  للمخرجات  نظراً  ال��رب��وي،  املركز 
ال��ت��ي ���س��ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا،  وال���ف���وائ���د اجلمة 
تعليم  واأدوات  اأ�ساليب  على  �ستنعك�ص  التي 

االإمارة،  يف  اخلا�سة  امل��دار���ص  يف  ال�ساد  لغة 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ني جموع 
الطلبة والطالبات، ف�ساًل عن متكني الكوادر 
تبادل  خ��الل  م��ن  اجلانبني  ل��دى  الوظيفية 

التجارب واكت�ساب اخلرات .
واأك�����دت اأن االه��ت��م��ام ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة جزء 
اإىل  الهادفة  الهيئة  ا�سراتيجية  من  اأ�سيل 
اأ�ساليب  وابتكار  العربية،  اللغة  تعزيز مكانة 
جديدة لتعلمها وتعليمها يف امليدان الربوي 
للمعلمني والطلبة، وموا�سلة تطوير اأدواتها 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ن��ه��ج   م��ع  ين�سجم  مب��ا 
حممد  ب��ن  �سلطان   الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص االأع���ل���ى لالحتاد 
حاكم ال�سارقة حفظه اهلل، الذي يويل اللغة 

العربية دعمه ورعايته على الدوام.
واأ����س���اف���ت اأن ال��ه��ي��ئ��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى اإث����راء 
جت���ارب���ه���ا وت�����ب�����ادل خ���رات���ه���ا م����ع خمتلف 
واحلقل  الربوي  بامليدان  املعنية  املوؤ�س�سات 
التعليمي، وتعزيز حراك املوؤ�س�سات املجتمعية 
التنمية  جلهود  داع��م  ا�سراتيجي  ك�سريك 
امل�ستدامة، التي تقودها املنظومة التعليمية، 
رئي�سياً للمجتمع باخلرات  باعتبارها رافداً 

والكفاءات الوطنية يف �ستى املجاالت.
وتن�ص املذكرة على �سرورة التعاون يف و�سع 
باأهمية  ال��وع��ي  ن�سر  واآل��ي��ات  ب��رام��ج  وتنفيذ 
ت��ع��زي��ز االنتماء  ال��ع��رب��ي��ة، ودوره����ا يف  ال��ل��غ��ة 
امل�سرك  ال���ت���ع���اون  ج���ان���ب  اإىل  ال���وط���ن���ي، 
والرامج  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��ل��غ��ة ال�������س���اد، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
يخدم  مبا  وامل��ادي��ة  الب�سرية  امل��وارد  ا�ستثمار 
املذكرة  ه����ذه  اأن  وامل���رج���وة.ك���م���ا  االأه�������داف 
ملدار�ص  نوعّية  خدمات  تقدمي  على  حتر�ص 
القطاع اخلا�ص يف امليدان، من خالل ت�سكيل 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��رك��ة ب��ني ال��ط��رف��ني ك��م��ا جاء 
ال��ث��ال��ث م��ن االت��ف��اق��ي��ة، مب��ا يخدم  يف البند 
ت��ط��ل��ع��ات واح��ت��ي��اج��ات ال���ف���رق ال���رب���وّي���ة يف 
امليدان من روؤ�ساء االأق�سام ومعلمي ومعلمات 
اللجنة  ه��ذه  ت��در���ص  بحيث  ال��ع��رب��ّي��ة،  اللغة 
اح���ت���ي���اج���ات ه����ذه ال���ف���رق وت�����س��ع اخلطط 

اال�سراتيجّية والعالجّية الداعمة.
كما تقت�سي تزويد اأق�سام اللغة العربية بن�سخ 
العربية  للغة  الربوي  املركز  اإ���س��دارات  من 
مراجعاً  لت�سّكل  ب��ال�����ّس��ارق��ة،  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
ل��ل��ق��راءة وال��ب��ح��ث وال��ت��دار���ص واالع��ت��م��اد يف 

التدريبّية  احلقائب  واعتماد  ال��دوائ��ر،  ه��ذه 
للناطقني  العربية  اللغة  بتدري�ص  اخلا�سة 
وغ����ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة، بحيث 
اخلا�ص  للتعليم  ال�����ّس��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  يت�سنى 
ت���دري���ب امل��ع��ل��م��ني وف���ق اح��ت��ي��اج��ات��ه��م �سواء 

التخ�س�سّية اأو الربوّية.
واإىل جانب ذلك تن�ص املذكرة على احت�سان 
اإب������داع������ات ال���ط���ل���ب���ة يف خم���ت���ل���ف امل����راح����ل، 
الّتي  الداعمة  والفعاليات  االأن�سطة  وتنفيذ 
البحوث  واإج�����راء  ال��وط��ن��ّي��ة،  الهوية’  ت��ع��ّزز 
اخلا�ص  القطاع  واإدراج  امليدانية  والدرا�سات 
يف عينات البحث وامل�سح الّتي يجريها املركز 
املعاجلات  وو�سع  االحتياجات  ر�سد  لغايات 
واخلطط التنفيذّية، ودرا�سة اعتماد املعايري 
للناطقني  املعلمني  تعيني  ب�سروط  اخلا�سة 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ن��اط��ق��ني ب��غ��ريه��ا التي 
اللغات،  اأب��ح��اث علوم  امل��رك��ز يف �سوء  اأع��ده��ا 
وقيا�ص االأثر يف العملية الربوّية التعليمّية 
ة  املخت�سّ امل��ع��ي��ارّي��ة  م��ن خ���الل االخ��ت��ب��ارات 
ة واللجان  التي �ستعّد من قبل الفرق املخت�سّ
التن�سيق  اإىل  امل��ذك��رة  تهدف  .كما  امل�سركة 
بني اجلانبني فيما يتعلق باخلدمات املقدمة 
املوؤ�س�سات  من  العربية  اللغة  اأدوات  لتطوير 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واك��ت�����س��اب ال���ف���ائ���دة م��ن��ه��ا، اإىل 
العلمية  االإ����س���دارات  خمتلف  ت��ب��ادل  ج��ان��ب 
متكاملة،  ع��م��ل  خ��ط��ة  وو����س���ع  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
وبرامج م�ستقبلية، تت�سمن اقراح الرامج 
واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت��ع��زز م���ن ف��ر���ص فاعلية 
النهو�ص بتطوير تعليم لغة ال�ساد وتعلمها.

وي�����س��ع��ى اجل��ان��ب��ان م���ن خ���الل امل���ذك���رة اإىل 
التعاون يف تنظيم الندوات واملوؤمترات وور�ص 
العربية  ال��ل��غ��ة  خ��دم��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��م��ل 
ال��وع��ي مبكانتها  وت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا، ورف���ع 
يف  التعاون  ع��ن  ف�ساًل  بالهوية،  وارتباطها 
االإ����س���دارات وامل��ن�����س��ورات واالأب���ح���اث املعنية 
التعاون  �سبل  وتر�سيخ  تدري�سها،  باأ�ساليب 
املعنية،  امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات  ب��ني خم��ت��ل��ف 
واإتاحة الفر�سة لتبادل اخلرات والتجارب. 

بهدف تعزيز ح�سور اللغة العربية وتطوير اأدوات تعليمها

مذكرة تفاهم بني ال�شارقة للتعليم اخلا�س 
واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج

دائرة الثقافة بال�شارقة ت�شدر 
2021 خالل  عنوانا   60

•• ابوظبي-الفجر:

د�سن تريندز للبحوث واال�ست�سارات “دورة تدريبية 
الر�سد االإخباري  “اأدوات  عن بعد” حتت عنوان: 
قاعة  يف  واال�سرتاتيجي”  ال�سيا�سي  والتحليل 
من  نخبة  ال��دورة  ويقدم  “تريندز”،  مبقر  ال�سالم 
اخلرباء والباحثني املتخ�س�سني يف “تريندز” حتت 

اإ�سراف “اإدارة التدريب واملعرفة«.

امللكية" ل� خالد  "املرحلة  كتاب  ال�سوء على  نلقى 
الب�سرية،  التنمية  اإىل فئة  الكتاب  املنيف، وينتمى 
االأعوام  وت��واىل  ال�سنني  ت�سرم  الكتاب مع  ويقول 
"املرحلة  تدعى  الن�سج  ملرحلة من  الب�سر  �سي�سل 
كالهما  اأم��ري��ن  اإىل  ترمز  امللكية  وكلمة  امللكية" 
واالأمر  وروعتها،  املرحلة  فخامة  اأولهما:  جميل، 
الثانى: يعنى اأن حياتك �ستكون ملكا لك، و�ستهناأ 

فيها مبمتلكات وا�سعة من الفرح وراحة البال.
مرحلة  حياته،  االإن�سان  فيها  ميتلك  مرحة  هى   
تت�سع فيها املدارك وتبعد فيها النظرة ويت�سع فيها 
ال�سدر )مرحلة( تت�سكل بعد جملة من اخلرات 
يتعامل  امل��واق��ف  من  وك��م  التجارب،  من  و�سل�سلة 
�ساحبها معها بعقل واع وفكر يقظ، فيتعلم منها 
اأن ت�سل  ول��ك��ن  م��ت��اأخ��رة،  اأت���ت  واإن  اأ���س��ي��اء جميلة 

متاأخرا خري لك من اأن ال ت�سل.
فى املرحلة امللكية لن تتورط فى ج��داالت تافهة، 
ولن ت�ستدرج ملعارك �سغرية ولن تبذل جهدا على 

م��ا ال ي�ستحق م��ن م��وا���س��ي��ع، ول��و وج���دت نف�سك 
ال�سمت  ف�ستلتزم  �سقيم  جدل  م�ستنقع  فى  قابعا 
ولن ت�سرف دقيقة فى اإقناع من ال يريد اأن يفهم، 
اأو ف��ى حم����اوالت ت��ع��دي��ل م�����س��اره، ول�����س��ان حالك 
يقول: لن اأ�سيع وقتى عليك، ذاك اختيارك واأنت 

امل�سئول.
اأكرث  االأم��ور  توافه  امللكية لن تعطى  املرحلة   فى 
من قدرها،،  لن يزعجك �سوتت طفل، ولن يق�ص 
ال�سجاد، ولن يكدر  الع�سري على  م�سجعك �سكب 
مزاجك زحام ال�سوارع، ولن حترق اأع�سابك كلمة 
كلها  االأم��ور  اأن  �ستعرف حينها  �سقيم،   نابية من 
���س��وى طاعة  ���س��يء ي�ستحق االه��ت��م��ام  ف��واف��ه، وال 

اهلل.
فى املرحلة امللكية لن ن�سلم عقلك الأحد، ولن جتعل 
من حولك يفكر عنك، اأحكامك على االآخرين اأنت 
اأحكاما  �ست�سدر  املرحلة  تلك  وف��ى  يققررها،  من 

من�سفة عادلة ال عجلة وال اندفاع.

ينتمي الكتاب اإىل فئة التنمية الب�سرية

راحة  عن  امللكية" البحث  "املرحلة 
البال وجتاهل توافه الأمور
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منة املهند�س ت�شارك
 يف )حامل اللقب( لدينا 

ال�شربيني
ت�ستعد الفنانة ال�سابة منة املهند�ص للدخول يف جتربتها التمثيلية اجلديدة 
من خالل فيلم "حامل اللقب"، الذي تلعب بطولته الفنانة دينا ال�سربيني، 

وينطلق ت�سويره اأواخر اأغ�سط�ص اجلاري .
"�سكرتارية" تعمل يف �سركة دينا  وجت�سد املهند�ص خالل العمل �سخ�سية 

ال�سربيني، يف اإطار من الكوميديا االجتماعية .
اأول فيلم  وتدور اأحداث العمل يف اإطار اجتماعي كوميدي م�سوق ويعتر 
يظهر فيه ه�سام ماجد بدون �سيكو، وخالل اأحداث الفيلم جتمع ق�سة حب 

بني دينا ال�سربينى وه�سام ماجد فى اإطار من الفانتازيا.
فيلم "حامل اللقلب" بطولة الفنانة دينا ال�سربينى وه�سام ماجد وحممد 

�سالم، تاأليف اإيهاب بليبل، واإخراج ه�سام فتحى.
الفنية  االأع��م��ال  من  ع��دد  يف  �ساركت  قد  املهند�ص،  منة  اأن  بالذكر  جدير 
املا�سي،  رم�سان  �سهر  خالل  عر�ص  وال��ذي  نا�ص"،  "والد  م�سل�سل  اآخرها 
اأبرزهم  النجوم،  تاأليف واإخ��راج هاين كمال، وبطولة نخبة من  وكان من 
اإيهاب فهمي،  ف��وؤاد،  رانيا فريد �سوقي، �سري فواز، بيومي  اأحمد وفيق، 

لقاء �سويدان، اأحمد �سيام، �سفاء الطوخي، واآخرين .

عمل  ف��ى  جم��د،  ه��دى  املغربية  النجمة  ت�سارك 
ج��دي��د ب��ال��درام��ا امل�����س��ري��ة ح��ي��ث ت��ق��وم ببطولة 
"اإجازة مفتوحة"، وجت�سد بحلقاته دور  م�سل�سل 
الكثري  وحت��دث  اإ�سماعيل،  ه�سام  الفنان  زوج��ة 
يناق�ص  اإذ  بينهما،  فيما  الدرامية  املفارقات  من 
العمل بع�ص امل�ساكل االإجتماعية خا�سة الق�سايا 

الزوجية التى حتدث فى العائالت.
اأج�سدها  التى  ال�سخ�سية  اإن  جمد  هدى  وقالت 
فى امل�سل�سل جديدة على متاما، ومل اأج�سدها من 

قبل �سواء فى الدراما امل�سرية اأو املغربية.
قراأته  اأن  م��ن��ذ  لل�سيناريو  حتم�ست  واأ���س��اف��ت: 
حتمل  ح��ي��ث  األ��ع��ب��ه��ا  ال��ت��ى  لل�سخ�سية  وك��ذل��ك 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل االإن�����س��ان��ي��ة، وه����ذه هى 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن االأع���م���ال ال���درام���ي���ة ال��ت��ى جتذب 
اجلمهور ب�سكل كبري خا�سة واأن العمل من نوعية 
اإىل  املغربية  النجمة  حلقة.واأ�سارت  ال�40  دراما 
على  النجوم  نخبة مميزة من  ي�سم  امل�سل�سل  اأن 
راأ�سهم �سريف منري، ولقاء اخلمي�سى، و�سميحة 
اأي���وب، وم��ل��ك ق���ورة، ودن��ي��ا م��اه��ر، وم���راد مكرم، 
من  والعمل  اإ�سماعيل،  وه�سام  زي��د،  اأب��و  وك��رمي 
تاأليف اأحمد حممود اأبو زيد واإخراج حممد عبد 
من  جمد  ه��دى  النجمة  حماقي.وتعد  الرحمن 
الفنية،  ال�ساحة  على  بقوة  ال�ساعدات  الفنانات 
ولها اأعمال مغربية مميزة كما �ساركت يف اأعمال 
م�سرية عديدة منها امل�سل�سل الكوميدي )الكبري 
اأوي( اجلزء اخلام�ص، مع الفنان اأحمد مكي، ثم 
توالت االأعمال الفنية والدرامية املتنوعة ومنها 
م�سل�سل )احلالة ج(، و)الزيبق( مع الفنان كرمي 
طارق  م��ع  ع��امل��ني(  )ب��ني  وم�سل�سل  عبدالعزيز، 
لطفي، وم�سل�سل )االآن�سة فرح(، وم�سل�سل "ن�سر 

ال�سعيد".

االغنية العراقية حتمل بطياتها عذوبة الكلمة و�سجن اللحن

�شذا ح�شون: غيابي عن ال�شاحة
 الفنية كان ا�شرتاحة حمارب

وت�سيف �سذا: اثناء الت�سجيل يف اال�ستديو اقرحت على قماح ان يغني مقاطع من االغنية 
حيث رايت انه يتطلب وجود �سوت رجل يف العمل وهذا ما ح�سل ثم �سورتها فيديو كليب 

يف مدينة دبي حتت ادارة املخرج زوبيان بثاين تعاون بيننا واحلمد اهلل النتيجة رائعة جدا.
اما عن فرة غيابها الطويلة فاكدت انها كانت يف فرة ا�سراحة املحارب، كما ان التاأثريات 
و�سط  اي عمل جديد  املمكن تقدمي  التي خلفتها جائحة كورونا جعلت من غري  ال�سلبية 
اجواء ي�سودها الغمو�ص واخلوف وعدم رغبة النا�ص يف اال�ستماع اىل اي عمل فني جديد 
)لذا ا�ستغليت تلك الفرة من اجل التح�سري واال�ستعداد للمرحلة املقبلة التي �ستكون ان 
�ساء اهلل مليئة باالعمال املميزة واجلديدة(.وعن م�ساركتها يف برنامج الهواة العراقي 
)القيثارة( كع�سو جلنة حتكيم والذي يعر�ص على التلفزيون العراقي واين ا�سبح 
عر�ص املرحلة الثانية منه فقالت ( برنامج )القيثارة( يف طور االعداد للمرحلة 
الثانية والتح�سريات و�سلت للمراحل النهائية بعدما توقف ال�سباب تتعلق 

باال�ستديو اخلا�ص بهذه املرحلة.
فت�سري  ريا�ص  رحمة  العراقية  املطربة  مع  خالفها  ا�سباب  هي  ما  ام��ا 
افتعال  هو  يثار  ما  وك��ل  بينهما  خ��الف جوهري  يوجد  ال  ان��ه  اىل  �سذا 
لروباغندا على ح�ساب ا�سمي. وتتابع )ال�ساحة العراقية مليئة باملواهب 
نحو  بثبات  لتخطو  ال�سحيح  االختيار  تنتظر  لكنها  واجلميلة  الرائعة 

طريق النجاح وانا ا�سجع اوالد بلدي وال افتعل امل�ساكل مع احد(.
حتمل  العراقية  )االغ��ن��ي��ة  تقول  ال��ف��رة  ه��ذه  يف  العراقية  االغنية  انت�سار  وع��ن 
ما  كل  جت�سد  وهي  االداء  يف  العايل  واالح�سا�ص  اللحن  و�سجن  الكلمة  عذوبة  بطياتها 

يرغب به امل�ستمع العربي والغربي كون اللحن العراقي منت�سر يف الدول الغربية اي�سا(.
وهل غيابها عن لبنان له ا�سباب خا�سة.؟

 تو�سح �سذا ح�سون )ان لبنان يف قلبها( وانا اع�سق هذا البلد الذي انطلقت منه فنيا لكن نتيجة االو�ساع ال�سحية التي 
�سادت العامل ب�سبب كورونا كان االبتعاد ق�سريا عن بلدي الثاين لبنان ولكن ان �ساء اهلل �ساأكون يف بريوت قريبا.

االخي������رة  االي�������ام  يف  �س������درت  كثرية  اعم�������اال  هن������اك  ان  �سذا  توؤكد  واخ��ريا 
وجنوى  املهند�ص  وم��اج��د  ك��ف��وري  ل��وائ��ل  ومنها  واعجبته��������ا 

كرم.

تخرجت  بعدما  وذلك  عديدة  �سنوات  منذ  ملع  ا�سم  ح�سون  �سذا 
الفنية  التجربة  من برنامج )�ستار اكادميي( ومن بعد هذه 
اخلا�سة قدمت اعماال غنائية ناجحة بعدد من اللهجات 

العربية القت �سدى يف كل انحاء العامل العربي. 
امل�سري  املطرب  قليلة قدمت )دويتو( مع  ايام  وقبل 
حممد قماح بعنوان )كلمة حلوة( فماذا تقول �سذا 
ح�سون عن هذا العمل )هناك توا�سل دائم وم�ستمر 
اكادميي(  )�ستار  يف  زميلي  قماح  حممد  وبني  بيني 
علي  عر�س  وعندما  موهوب  ومطرب  ملحن  وه��و 
الفور  وعلى  اعجبتني  حلوة(  )كلمة  اغنية 

بداأت بتنفيذها.

املغربية هدى جمد ت�شارك فى 
بطولة م�شل�شل )اإجازة مفتوحة( 

ي��ق��دم ال��ن��ج��م حم��م��د �سبحي 
خ����������الل م�������س���رح���ي���ت���ه 
كبرًيا  عدًدا  اجلديدة 
كعادته  النجوم  من 
اأع����م����ال����ه،  ك�����ل  يف 
"جنوم  ول�������ك�������ن 
ت���ع���د  الظهر" 
خمتلفة  جت�����رب�����ة 
حممد  م���������س����رح  يف 

�سبحي. 
العر�ص،  يقول  وعن 
النجم حممد �سبحي: 
امل�سرحية بطولة جماعية 
�سبكية  ف��ي��ه��ا  اأج����دد 
ع���������ني 

ال  الظهر"  "جنوم  م�سرحية  يف  فامل�ساهد  امل�����س��اه��د، 
يتوقع ما �سوف ي�ساهده على امل�سرح، فالعر�ص يك�سر 

كل التوقعات. 
واأ�ساف: يف هذا العمل اجلديد كان اهتمامي بالدرجة 
االأويل علي تدريب املمثل مبهارات �سعبة ومده�سة يف 
الغناء والعزف والكوميديا فامل�سرحية هي اأول عر�ص 
خاللها  يظهر  ا�ستعرا�سي  غنائي  مو�سيقي  كوميدي 
ب�سكل  امل�سرح  وال��ع��ازف علي  وامل��ط��رب  املمثل  م��ه��ارات 

حي.
ببطولتها  يقوم  الظهر"  "جنوم  م�سرحية  اأن  يذكر 
مب�ساركة  �سبحي  حممد  النجم  وكتبها  ويخرجها 
الغرباوى،  حم��م��د  ودي���ك���ور  ف��ت��ي��ح��ة  اأمي�����ن  ال��ك��ات��ب 
اهلل  واأ���س��ع��ارع��ب��د  ح��م��دان  �سريف  واأحل���ان  ومو�سيقي 
فرقته  كوكبة من جنوم  البطولة  وي�سارك يف  ح�سن، 
وجيهان  العزيز  عبد  �سمرية  هم:  املمثل"  "ا�ستديو 
قمري وعبد الرحيم ح�سن وندي ماهر ومرينا زكري 
ورحاب  ال�سيد  وحمدي  ح�سني  ورح��اب  عطية  وكمال 
وليم  ومايكل  �سعيد  وحم��م��د  ح�سن  ودال��ي��ا  ال�سناط 
وم�سطفي  يو�سف  وحممد  طنطاوي  �سوقي  وحممد 
يو�سف ومنة طارق واجنيلكا وليلي فوزي ووليد هاين 

وحممود اأبو هيبة. 
ث����الث م�سرحيات  م����وؤخ����ًرا  ق����دم  ���س��ب��ح��ي  حم��م��د 
م�سرحية  وه����ي:  للجميع  امل�����س��رح  م��و���س��م  يف 
البنات"  "غزل  وم�����س��رح��ي��ة  "خيبتنا" 
التي  والدبور"  "النحلة  وم�سرحية 
مطروحة  ق�سايا  خاللهما  تناول 
كوميدي  ب�����س��ك��ل  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ي 
يف  وال��رج��ل  امل���راأة  ق�سية  ومنها 
م�سرحية "النحلة والدبور" اآخر 

م�سرحياته.

حممد �شبحي: "جنوم الظهر" بطولة 
جماعية تك�شر حاجز التوقعات
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ما نوع اللحوم الذي يزيد من 
خطر الإ�شابة بال�شرطان؟

ال  البع�ص  اأن  ميا�سنيكوف،  األك�سندر  ال�سهري  ال��رو���س��ي  الطبيب  اأع��ل��ن 
ميكنهم ت�سور وجبة طعامهم من دون حلوم، يف حني ا�ستبدلها االآخرون 
تلفزيوين،  �سهية من اخل�سروات. ويحذر ميا�سنيكوف يف حديث  باأطباق 
ع�ساق اللحوم امل�سوية واملقلية من االإفراط يف تناولها، الأن اللحوم احلمراء 
�سرطان  "ين�سب  وي��ق��ول،  ج��دا.  اخلطرية  ومنها  �سحية  م�سكالت  ت�سبب 
لي�ست  اللحوم  اأن  ال��ي��وم  معروفا  واأ�سبح  اللحوم.  اإىل  تقليديا  القولون 
ال�سبب الرئي�سي يف االإ�سابة بت�سلب ال�سرايني، ولكنها تبقى عامل خطر 
لالإ�سابة ب�سرطان االأمعاء". وي�سيف، ولكن هذا ال يعني يجب التخلي عن 
تناول اأطباق اللحوم ال�سهية، حيث ميكن تناولها بكميات حمدودة، 3-2 
تناوله  التخلي عن  ال��ذي يجب  الوحيد  ال�سيء  و لكن  االأ�سبوع.  م��رات يف 
فعال هو اللحوم ومنتجاتها، التي خ�سعت ملعاجلة قا�سية، "الأن جميع اأنواع 
النقانق وال�سجق هي مواد م�سرطنة". وي�سكك ميا�سنيكوف، باالإ�سافة اإىل 
ذلك، النقانق امل�سنوعة من النباتات، ويقول، "هذه م�سنوعة من مكونات 
نباتية وطعمها مقرف يثري اال�سمئزاز. واأعتقد لي�ص فيها اأي فائدة. فما 

الدافع لتناولها. وين�سح النباتيون بتجنب تناولها اأي�سا".

طبيب يك�شف عّمن عليهم المتناع 
عن �شرب املاء بالليمون على الريق

مب�ست�سفى  ال���وزن  تخفي�ص  يف  اخلبري  اإي�سمبايف،  بافل  ال��دك��ت��ور  ك�سف 
املاء  �سرب  االمتناع  عليهم  عّمن  الرو�سية،  ت�سيليابين�سك  "بورمينتال" يف 
املاء  يف  الليمون  لع�سري  املثالية  الكمية  له،  ووفقا  الريق.  على  بالليمون 

يجب اأن تكون بني عدة قطرات وملعقة طعام يف 250 ملليلر من املاء.
ويقول، "اإذا زادت كمية ع�سري الليمون، فاإن املاء يوؤثر �سلبا يف مينا االأ�سنان. 
الأن احلمو�سة تدمرها. لذلك ين�سح با�ستخدام ق�سبة �سغرية )�سفاط( 
ل�سرب املاء بالليمون. بالطبع مينع ع�سري الليمون تطور التاآكل والقرح يف 
الغ�ساء املخاطي يف اجلهاز اله�سمي. ولكنه يفاقم اأعرا�ص مر�ص االرجتاع 
املعدي املريئي، والتج�سوؤ احلام�سي والغثيان واحلرقة. لذلك ين�سح كل 
من يعاين من اأعرا�ص مماثلة باالمتناع عن �سرب املاء بالليمون وخا�سة 
على الريق". وي�سيف، يزيد فيتامني C املوجود يف الليمون من امت�سا�ص 
احلديد  ن�سبة  ارتفاع  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص  على  لذلك  احلديد، 
عدم االإفراط يف تناول ع�سري الليمون. الأن ارتفاع ن�سبة احلديد يف اجل�سم 
ي�سبح �ساما وميكن اأن يوؤثر �سلبا يف الكبد. ويقول، "هناك معلومات من 
اأن  ميكن  احلم�سيات  ب��اأن  تفيد  الن�سفي،  ال�سداع  من  يعانون  اأ�سخا�ص 
ولي�ست  املعلومات.  ملثل هذه  اأ�سا�ص علمي  ولكن ال يوجد  ال�سداع.  ت�سبب 
هناك درا�سات علمية عن تاأثري املاء بالليمون يف احلالة ال�سحية. وجميع 

ما يقال عن فوائد واأ�سرار هذا امل�سروب مبنية على جتارب �سخ�سية".

�سعرا؟ ال�سعر  على  نطلق  اأن  ميكن  • متى 
اذا كان موزون ويزيد على 10 اأبيات.

كلثوم؟ اأم  معنى  • ما 
املراأه املمتلئة اجل�سم.

العراق؟ كلمة  تعني  • ماذا 
�ساطئ املاء.

ليلى؟ قي�س  هو  • من 
قي�ص بن امللوح العامري

مالك؟ ابن  األفية  كتاب  �ساحب  • من 
حمّمد بن مالك.

طبيعياً،  اإما  االأ�سجار(  )وخ�سو�ساً  النباتات  بع�ص  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�سمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�سية اأو عامل خارجي )�سق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ستعمل ال�سمغ 
يف امل�ستح�سرات ال�سيدلية، ويف �سناعة مواد التجهيز والغراء والرنيق. وي�ستخدم ال�سمغ اأي�ساً يف الت�سوير 

الفوتوجرايف، ويف �سناعة الورق وتثبيت االألوان. 
اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل تعلم اأن اال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية 
خمتلف  يف  اال�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�سواد  اإىل  �سارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�سة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �سلب  اأبي�ص  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ستعمل التيتان يف جماالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�سالك وق�سبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �سائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�ستعمل  اأبي�ص  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�سباكة. يحل  اأو كبديل لل�سمع يف  البارومر...(  القيا�ص )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  االأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جماالت عدة.
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للتفاح  �سحية  فوائد   5
غني  م�������س���در  ال����ت����ف����اح   -  1

للبوليفينول
عالمات  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
املركبات  تدرج هذه  التغذية ال 
اأنها  املحتمل  فمن   ، النباتية 
م�������س���وؤول���ة ع����ن ال����ع����دي����د من 

الفوائد ال�سحية، وللح�سول على اأق�سى ا�ستفادة من التفاح ، اترك اجللد 
، حيث يحتوي على ن�سف االألياف والعديد من البوليفينول.

الوزن لتخفيف  جيدا  يكون  قد  التفاح   .2
التفاح قد ي�ساعد يف فقدان الوزن بعدة طرق، كما اأنها متالأ ب�سكل خا�ص 

ب�سبب حمتواها العايل من االألياف.
لقلبك جيدا  يكون  قد  التفاح   .3

قد يكون اأحد االأ�سباب اأن التفاح يحتوي على األياف قابلة للذوبان - وهو 
النوع الذي ميكن اأن ي�ساعد يف خف�ص م�ستويات الكولي�سرول يف الدم، كما 

اأنها حتتوي على بوليفينول ، والتي لها تاأثريات م�سادة لالأك�سدة.
ال�سكري مبر�ص  االإ�سابة  خطر  يخف�ص   .4

وقد ربطت العديد من الدرا�سات تناول التفاح مع انخفا�ص خطر االإ�سابة 
بالنوع الثاين من مر�ص ال�سكري، ويف اإحدى الدرا�سات الكبرية ، كان تناول 
من  الثاين  بالنوع  االإ�سابة  خطر  ن�سبة  بخف�ص  مرتبًطا  اليوم  يف  تفاحة 

ال�سكري مبعدل 28% .
اجليدة االأمعاء  بكترييا  يعزز   .5

يحتوي التفاح على البكتني ، وهو نوع من االألياف يعمل كخاليا حيوية، 
وهذا يعني اأنه يغذي البكترييا اجليدة يف اأمعائك.

عندما اأ�سرقت �سم�ص هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  واخ��ر رفاقه  الغراب لذلك فهرع  انتبه  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخر اجلميع ان ال�سيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�سغرية لي�ستعملوها يف الزينة .. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�ستطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم االن 

�سيحر�سون حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
اخذ ال�سيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب.. اين الطيور؟، اين احليوانات؟، هل البد من ان نبحث 
داخل جتاويف االأ�سجار وننب�ص اجلحور؟ ..هل هذا معقول، ب�سع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�ص املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج 
وهناك  هنا  اي�ساً  ويجري  بل  بزهو  العالية  �سيحته  وي�سيح  العجيب  اجلميل  ري�سه  ين�سر  وه��و  مكمنه  من 
ليري�ص ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الراقة يف دالل.. فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ يوجد هنا طاوو�ص، اآه 

وقعنا على اجمل ما يف الغابه.. كم نحن يف حاجة اإىل هذا الطاوو�ص، �سنجني من ورائه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان ال�سيادين قد التفوا حوله وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�ص املغرور وي�سعوه يف قف�ص 

كبري �سخم وحملوه وذهبوا. 
من  حذرته  ذلك  ي�ستحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�ص،  ال�سيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�سيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ال يفقد رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�سبب 
غروره .  بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ص على نف�سه فقد حمله ال�سيادون اإىل مكان مغلق ال يجد فيه 
طيور اخرى وال حيوانات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً ومر�ص ب�سدة وت�ساقط 
ري�سه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرة طويلة ليلقوا به يف الغابة ليموت 
هناك فهم يريدون طاوو�سا مكتمل اجلمال ولي�ص طاوو�سا فاقداً للجمال وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني 

ا�سدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�ص باالأمان. 

اأعلن الدكتور بافل بارانوف، اأخ�سائي الغدد ال�سماء، اأن تناول الطعام 
ميكن  وك��ي��ف  احل��ال��ة  ه��ذه  طبيعة  ه��ي  فما  النعا�ص.  ي�سبب  م��ا  غالبا 

مكافحتها؟.
 Men's وي�����س��ري ال���دك���ت���ور ب���اف���ل ب����اران����وف يف م��ق��اب��ل��ة م���ع جم��ل��ة
Health، اإىل �سرورة االنتباه لعمل الدماغ واإفراز مادة االأورك�سني.

امل���ه���اد  حت����ت  ي�����س��م��ى  ق�������س���م  االإن���������س����ان  دم�������اغ  يف  "يوجد  وي�����ق�����ول، 
ت�سمى  م���ادة  االأخ����رى،  االأ���س��ي��اء  ب��ني  م��ن  ي��ف��رز  "الهايبوثالمو�ص" 

االأورك�سني، التي توؤثر يف اليقظة واالنفعال وال�سهية".

وي�������س���ي���ف، وه������ذه امل�������ادة حت���ف���ز اجل�������وع. وت����ن����اول االأط���ع���م���ة الغنية 
بالكربوهيدرات يوؤدي بدوره اإىل كبح ن�ساط مادة االأورك�سني، ما ي�سبب 

ال�سعور بالنعا�ص.
وين�سح االأخ�سائي، للتخل�ص من ال�سعور بالنعا�ص بعد تناول الطعام 
بعدم تناول كمية كبرية من الكربوهيدرات يف وجبة واحدة، بل يو�سي 
بتوزيعها على وجبات الطعام اليومية مع مراعاة توازنها مع الدهون، 
وتنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم. ويوؤكد على اأن الوزن الزائد يوؤثر �سلبا 

يف ن�ساط مادة االأورك�سني.

ماذا نفعل عند ال�شعور بالنعا�س بعد الأكل؟

املمثلة ثورا بري�س خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم The Sixth Reel يف نقابة املخرجني االأمريكية 
يف وي�ست هوليود، كاليفورنيا. ا ف ب


