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عادات غذائية ت�ؤثر �صلبًا على حميط خ�صرك
يواجه الكثريون �سعوبات اأثناء حماولتهم خ�سارة الوزن من منطقة 

اخل�سر، نتيجة ملمار�ستهم عادات خطاأ اأثناء تناول الطعام.
ومن هذا املنطلق اأورد موقع "اإم اإ�س اإن" الإلكرتوين، 3 عادات �سلبية 
ت�ساهم يف اإبطاء عملية اإنقا�س الوزن من منطقة اخل�سر، على النحو 

التايل: 
تناول الطعام ب�سرعة: وجدت الدرا�سات اأن تناول الطعام ب�سكل بطيء 
ي�ساعد على ال�سعور بال�سبع ب�سكل اأ�سرع، مما يحول دون تناول املزيد 
تناول  ال���وزن.  ف��ق��دان  على  �سلباً  ت��وؤث��ر  التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن 
على  يوؤثر  كبرية  ق�سمات  تناول  اإن  اخل��راء  يقول  كبرية:  ق�سمات 
جودة م�سغ الطعام ويوؤدي اإىل بلع الطعام ب�سرعة، مما يوؤدي اإىل عدم 
يف  ا�سطراب  يف  ي�ساهم  ب��دوره  وه��ذا  �سحية،  بطريقة  الطعام  ه�سم 
عمليات التمثيل الغذائي ويوؤثر �سلباً على جهود فقدان الوزن. تخطي 
وجبة الإفطار: يعتقد الكثريون اأن تخطي وجبة الإفطار، ي�ساهم يف 
خ�سارة الوزن، اإل اأن ذلك قد يوؤدي اإىل زيادة كميات الطعام امل�ستهلكة 
على وجبتي الغداء والع�ساء، وبالتايل يوؤثر على جهود اإنقا�س الوزن، 
الإفطار،  على  و�سحية  معتدلة  وج��ب��ة  ب��ت��ن��اول  اخل���راء  ين�سح  ل��ذا 

لتفادي ا�ستهالك املزيد من الطعام يف وقت لحق من اليوم.

الكتئاب و�ص�ء الإدارة.. درا�صة تك�صف الرابط اخلطري
الآثار  اأ�سرتاليا على مدار عام، عن  اأجريت يف  ك�سفت درا�سة حديثة 

املرتتبة على اإهمال ال�سركات مل�ساألة ال�سحة العقلية ملوظفيها.
اأ�سرتاليا،  جنوب  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
معدل  يزيد  ملوظفيها،  العقلية  ال�سحة  مل�ساألة  ال�سركات  اإهمال  فاإن 

الكتئاب بني هوؤلء العاملني بن�سبة 300 يف املئة.
ووجد الباحثون اأن عددا كبريا من ال�سركات ل تقّدر عمل املوظفني 
ال�ساق، وتفر�س عليهم مهمات مبالغ فيها، الأمر الذي ي�سع العمال 

يف خطر اأكر لالإ�سابة بالكتئاب.
الرئي�سية  امل��وؤل��ف��ة  ع��ن  الريطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ونقلت 
للدرا�سة، اإميي زادو، قولها: "تراجع ال�سحة العقلية يف مكان العمل 
والقيم  والأول���وي���ات  ال�سيئة  الإدارة  مم��ار���س��ات  اإىل  اإرج��اع��ه  ميكن 
املنخف�سة  الكثرية وامل��وارد  العمل  اإىل جانب متطلبات  املطّبقة، هذا 
يف  تف�سل  التي  ال�سركات  اأن  الأدل��ة  "تظهر  زادو:  واأ�سافت  املتاحة". 
مطالب  وتفر�س  ال�ساق،  العمل  على  تقديرهم  اأو  موظفيها  مكافاأة 
غري معقولة على العمال، ول متنحهم ال�ستقاللية، ت�سع موظفيها 
الإرهاق  اأن  اأي�سا  الباحثون  ولح��ظ  بالكتئاب".  الإ�سابة  خطر  يف 
وانت�سار روح الت�سلط يف مكان العمل مرتبطان، كما اأن "التنمر" يوؤثر 

اأي�سا على ال�سحة العقلية للموظفني.

يف ال�صيف..ا�صتخدمي ما�صكارا مقاومة للماء
تعد  للماء  املقاومة  املا�سكارا  ب��اأن  "هاوت.دي"  اجلمال  بوابة  اأف���ادت 
اأف�سل من املا�سكارا العادية، خا�سة خالل ف�سل ال�سيف؛ معللة ذلك 
ثم  وم��ن  ال�سباحة،  حمام  ومياه  وال��ع��رق  ال��دم��وع  اأم��ام  ت�سمد  باأنها 

حتول دون تلطخ مكياج العيون.
اأي�ساً  تعد  للماء  امل��ق��اوم��ة  امل��ا���س��ك��ارا  اأن  الأمل��ان��ي��ة  ال��ب��واب��ة  واأ���س��اف��ت 
لأن��ه يف  ن��ظ��راً  ت��رت��دي عد�سات ل�سقة؛  التي  ل��ل��م��راأة،  مثالياً  خ��ي��اراً 
حال ا�ستعمال املا�سكارا القابلة للذوبان يف املاء، فاإنه ميكن اأن تنحل 
يف  وتت�سبب  العني  داخ��ل  اإىل  وت�سل  املا�سكارا  م��ن  �سغرية  جزيئات 

تهيجها وتكّون روا�سب على العد�سات.
وعلى الرغم من ذلك، ل تخلو املا�سكارا املقاومة للماء من العيوب، 
يتمثل اأبرزها يف �سعوبة اإزالتها؛ حيث يتعني على املراأة فركها ب�سدة 
حتى مع ا�ستعمال مزيل مكياج يحتوي على الزيت، ل�سيما عند و�سع 
عدة طبقات منها، ما يوؤدي بدوره اإىل احمرار املنطقة املحيطة بالعني 

وت�ساقط الرمو�س.
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ع�صق اآباد.. اأغلى مدينة 
يف العامل للعي�ش والعمل

مت ت�سنيف مدينة “ع�سق اآباد”، عا�سمة تركمان�ستان يف اآ�سيا الو�سطى على 
اأنها اأغلى مدينة يف العامل للعمال الأجانب.

من   2021 لعام  املعي�سة  تكلفة  م�سح  يف  القائمة  املدينة  ه��ذه  وت�سدرت 
الثانية،  املرتبة  "مري�سر". وجاءت هونغ كونغ يف  ال�ست�سارات  �سركة  قبل 
وتلتها العا�سمة اللبنانية بريوت و عا�سمة اليابان طوكيو، وفق ما اأوردته 
بي بي �سي. ت�ستهر مدينة ع�سق اأباد مببانيها واآثارها الرخامية الرائعة. 
كما اأنها موطن لواحد من اأكرث البازارات يف اآ�سيا الو�سطى والذي ُيطلق 
مبناطق  وتتميز   .Tolkuchka Bazaar ب��ازار(  )تولكوت�سكا  عليه 
اجلذب ال�سياحي التي ت�سمل املتحف الوطني، والرخام الأبي�س، وتليفريك 
والرتفيه،  الثقافة  عامل  ومركز  اجلميلة،  الفنون  ومتحف  تركمانبا�سي، 

ومتحف تركمان لل�سجاد.
"الت�سخم  ف��اإن  "مري�سر"،  �سركة  من  �سار  فيليب  ج��ان  قاله  ما  وبح�سب 
املحلي املرتفع" اأدى اإىل �سعود ع�سق اأباد اإىل املركز الأول، وفق ما جاء يف 

وكالة الأنباء الفرن�سية.
النفقات  تكلفة  على  بناًء  مدينة   209 بت�سنيف  ال�سنوي  التقرير  ويقوم 

مثل ال�سكن والطعام والنقل.
وجاءت معظم املدن يف املراكز الع�سرة الأوىل من حيث غالء املعي�سة نتيجة 
تاأثري النمو القت�سادي يف زيادة تكلفة املعي�سة. وتراجعت ثالث مدن اإىل 
مراتب متاأخرة، حيث تراجعت زيورخ اإىل املرتبة اخلام�سة، وتلتها �سنغهاي 
و�سنغافورة. واحتلت لندن املرتبة الثامنة ع�سرة )18( يف هذا الت�سنيف، 

وفق ما اأوردت �سحيفة "اإنديان اإك�سر�س". 

�ص�ي�صرا تفتح اأب�ابها 
لل�صائحني املح�صنني

ال�سوي�سري  الحت�����ادي  امل��ج��ل�����س  اأع���ل���ن 
لل�سائحني  اأب��واب��ه��ا  �ستفتح  ال��ب��الد  اأن 
من  ال��ق��ادم��ني  ك��ورون��ا  ���س��د  املح�سنني 

خارج اأوروبا.
ال�سماح  �سيتم  اأن���ه  التغيري  ه��ذا  ويعني 
ل��ل�����س��ائ��ح��ني م����ن خ������ارج اأوروب����������ا، مثل 
الوليات املتحدة، اأو الدول غري الأع�ساء 
يف الحتاد الأوروبي مثل �سربيا، بدخول 

البالد.
وي��ج��ب ع��ل��ى ال�����س��ائ��ح��ني ال��ق��ادم��ني من 
ف��ي��ه��ا �ساللت  ت��ن��ت�����س��ر  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق 
خم��ت��ل��ف��ة- م��ث��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا- ال���ذي���ن مل 
يتم تطعيمهم اأو تعافوا من كوفيد-19 
كورونا  لفريو�س  فح�س  نتيجة  تقدمي 
للحجر  اخل���������س����وع  وك�����ذل�����ك  ����س���ل���ب���ي 

ال�سحي.
وياأتي فتح احلدود يف الوقت الذي تعمل 
القيود  على تخفيف  اأي�ساً  �سوي�سرا  فيه 
على �سكانها: وبدءاً من يوم ال�سبت، لن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ق��ي��ود ع��ل��ى ع���دد املرتادين 
اجللو�س  مي��ك��ن��ه��م  ال����ذي����ن  ل��ل��م��ط��اع��م 
ع��ل��ى ط��اول��ة واح�����دة، ومي��ك��ن للمرافق 
بكامل  ال��ع��م��ل  وال��ري��ا���س��ي��ة  الرتفيهية 

طاقتها.
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اأطعمة متنع ت�صاقط ال�صعر 
كورونا،  التعايف من مر�س  بعد  ال�سعر  ت�ساقط  الأ�سخا�س من  الكثري من  يعاين 
نق�س  ذل��ك  يف  مب��ا  الأ���س��ي��اء،  م��ن  للعديد  نتيجة  ال�سعر  ت�ساقط  يكون  اأن  ميكن 

العنا�سر الغذائية خالل فرتة الإ�سابة.
غ��ذائ��ي غني  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  م��ع  امل���اء  م��ن  كافية  كمية  با�ستهالك  اخل���راء  وين�سح 
 Cو B الدهنية وفيتامينات   3 اأوميغا  واأحما�س  والبيوتني واحلديد  بالروتني 

وE اإ�سافة اإىل الزنك.
وقد �ساركت خبرية التغذية العالجية، ريتو خانيا عر �سحيفة تاميز اأوف اإنديا، 
من  التعايف  بعد  ال�سعر  ت�ساقط  ملنع  تناولها  يجب  التي  الأطعمة  من  جمموعة 

كورونا، على النحو التايل:
البي�س: �سفار البي�س غني بالدهون ال�سحية والروتينات. وهو غني بالبيوتني، 
وفيتامني B الذي يعزز منو ال�سعر القوي ويفيد �سحة فروة الراأ�س. من ناحية 
الأخرى  امل�سادر اجليدة  ال�سعر.  البيوتني تق�سف  ي�سبب نق�س  اأن  اأخ��رى، ميكن 

للروتني هي منتجات الألبان والدجاج والأ�سماك.
ا  ال�سبانخ: ال�سبانخ مهمة جداً لي�س فقط يف احلفاظ على �سحة �سعرك ولكن اأي�سً
يف تزويده بالفيتامينات والعنا�سر الغذائية الأ�سا�سية التي ت�ساعد يف عالج ال�سعر 
C و  E و  K و  A و  ال�سبانخ م�سدر غني بفيتامينات  التالف وا�ستعادة �سحته. 
جنب مع املنغنيز والزنك واحلديد واأحما�س اأوميغا 3 الدهنية التي  اإىل  جنًبا   B
م�ستويات  على حت�سني  الفيتامينات  تعمل هذه  راأ�سك.  فروة  على �سحة  حتافظ 

الكولجني والكرياتني وت�سريع عملية منو ال�سعر.
الأفوكادو: الأفوكادو مليء بالدهون غري امل�سبعة والأحما�س الدهنية وفيتامني 
E الذي يغذي ال�سعر ويجعله لمًعا وقوًيا. هذه الفاكهة ال�سحية غنية بالروتني 

ا. وغنية بفيتامني B اأي�سً

االكتئاب واأعرا�ضه
اإن مل يكن  بدايات الكتئاب عادًة ل تكون عنيفة، خا�سة 
منبعها حدثاً جلاًل، مثل وفاة عزيز اأو انهيار منزل، ولكن 
من اأوىل عالمات الكتئاب، هي تغريات النوم؛ اإما بالأرق 
وهي  م��ع��ت��ادة،  وغ��ري  طويلة  ل�ساعات  ال��ن��وم  اأو  ال�سديد 
ملا ن�سره  واح��دة من حم��اولت الهروب من الواقع؛ وفقاً 

موقع "عكاظ".
الوا�سحة، والتي  اأعرا�س الكتئاب  اأما اخلمول فهو من 
الرغبة  وع��دم  واله��ت��م��ام،  ال�سغف  فقدان  بند  حتت  تقع 
بالن�سجام  ال�����س��ع��ور  وف��ق��دان  ال��ت��ح��دث والخ���ت���الط،  يف 
اأمور  كلها  املف�سلة،  هواياتك  ممار�سة  عند  وال�ستمتاع 

ميكن و�سفها باخلمول.

D نق�ص فيتامني دي
التعّر�س  م��ن   D ف��ي��ت��ام��ني دي  ع��ل��ى   مي��ك��ن احل�����س��ول 
اأنواع الطعام. ونظراً  اأ�سا�سي، ومن بع�س  لل�سم�س ب�سكل 
يعملون  الأ�سخا�س  غالبية  جعلت  التي  كورونا  لظروف 
م��ن امل��ن��زل؛ ف���اإنَّ ال��ع��دي��د ���س��ار يف ح��ال��ة ع��زل��ة وب��ع��د عن 
يف  مهام  لق�ساء  اخل���روج  ل��ن��درة  النهار؛  و���س��وء  ال�سم�س 

و�سح النهار خارج املنزل.

متالزمة الكوخ
لحظها  ال��ت��ي  احلديثة  النف�سية  الأم��را���س  م��ن  واح���دة 
اأعرا�سها  �ساهدوا  اأن  بعد  اإيطاليا،  النف�سيون يف  الأطباء 
طويلة  لفرتات  منازلهم  يف  املحجورين  الأ�سخا�س  على 
الأجواء  مع  الإج��ب��اري  العزل  اأّن  وتبني  الكورونا،  ب�سبب 
الفرد  ت��دف��ع  احل��ي��اة،  على  واخل���وف  وامل�سحونة  الكئيبة 
لتف�سيل البقاء مبفرده، وال�سعور باخلمول وكرثة النوم.

 
ا�ضطراب ن�ضاط الغدة الدرقية

 فرط ن�ساط الغدة الدرقية يت�سبب يف تنبيه املخ ب�سورة 
زائدة عن احلاجة، وبالتايل املعاناة يف النوم. اأما خمولها 
ف��ه��و واح���د م��ن اأ���س��ه��ر الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت����وؤدي اإىل النوم 

ل�ساعات طويلة، وال�سعور الدائم باخلمول والتعب وعدم 
القدرة على اإجناز اأية مهام.

مر�ص ال�ضكري
اأعرا�س  اأح��د  وه��و  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستويات  ا�سطراب   
مر�س ال�سكري، هو واحد من الأ�سباب الرئي�سية لل�سعور 
ل�ساعات  النوم  يف  والرغبة  الرتكيز،  و�سعوبة  باخلمول 

طويلة اأثناء النهار.

ال�ضمنة
فالعديد من  وال�سمنة؛  ال��ن��وم  ك��رثة  ب��ني  ع��الق��ة  ت��وج��د 
تت�سبب يف  النوم وقلة احلركة  اأن كرثة  يوؤكدون  الأطباء 
ال�سمنة، بينما يرى البع�س الآخر اأن ال�سمنة قد تت�سبب 
ال��ن��وم ل�ساعات ط��وي��ل��ة، وت��وّل��د عنده  ال��ف��رد يف  يف رغ��ب��ة 
خمالطة  يف  الرغبة  وع��دم  واخل��م��ول  الك�سل  م��ن  �سلوكاً 

الآخرين.

 كرثة النوم واخلمول عند الر�ضع... االأ�ضباب والعالج
ي�سل معدل منو الأطفال يف الأ�سابيع الأوىل من حياتهم 
على حوايل 20 �ساعة يومياَ، ولذلك فال داعي لأن تقلق 
الأم وتعتقد اأن مولودها يعاين من اخلمول وكرثة النوم 
املر�سي، فمتى يجب على الأمهات القلق بخ�سو�س كرثة 

النوم عند الر�سع؟
اخ��ت�����س��ا���س��ي ط��ب الأطفال  ���س��ع��د اهلل ع��ط��ي��ة،  ال��دك��ت��ور 
بخ�سو�س  الآتية  املعلومات  اإىل  ي�سري  ال��ولدة  وحديثي 

الر�سع..
نوم الر�سع

ليله  ال��ي��وم  م��ن  ���س��اع��ات  ث��م��اين  اإىل  الر�سيع  ن��وم  ي�سل 
ونهاره حني يتم ال�سهر الثالث من عمره.

يكون اأكرث من ذلك يف الأ�سابيع الثني ع�سر الأوىل من 
عمره.

الر�سيع  عند  ال��ن��وم  �ساعات  ع��دد  زي���ادة  ت�سري  اأن  ميكن 
مل�سكلة �سحية مثلها متاماًَ مثل قلة عدد �ساعات النوم.

اأ�سباب زيادة معدل �ساعات النوم عند الأطفال:
هناك عدة اأمرا�س قد توؤدي حلدوث النوم ب�ساعات طويلة 

لدى الر�سع ومنها:
ق�سور الغدة الدرقية توؤدي للنوم واخلمول.

يهدد  ال��ذي  اخلطر  وه��و  ال���ولدة  عند  الأك�سجني  نق�س 
ن�سبة عالية من املواليد حول العامل.

وجود ميكروبات مر�سية يف الدم.
ارتفاع ن�سبة ال�سفراء  غري الطبيعي.

 
كيف تكت�سف الأم اأن الر�سيع ينام ب�سورة غري طبيعية؟

تظهر على الر�سيع اأعرا�س خمتلفة مثل:
قلة الر�ساعة.

نق�س الوزن.
قلة احلركة والهمود واخلمول.

 
اأ�ضباب قلة �ضاعات نوم الر�ضيع

ال�سعور بالرد.
ال�سعور باجلوع لعدك كفايته من الر�ساعة.

ال�سعور باملغ�س والغازات والنتفاخ.
ع�سر اله�سم.

وجود ح�سرات تلدغه يف فرا�سه اأو حتوم حوله.
�سعوره  اأو  ال�سو�ساء  مثل  ن��وم��ه  متنع  م��وؤث��رات  وج���ود 

بالنزعاج من وجوه الغرباء.
 كيف يح�سل الر�سيع على نوم هادئ و�سحي؟

النتفاخ  ل��ه  ت�سبب  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ع��ن  الأم  تبتعد  اأن 
واملغ�س.

اأن ير�سع ويتج�ساأ ب�سورة �سليمة.
اأن يكون بعيداً عن الرد واحل�سرات.

ح�سوله على حمام دافئ قبل النوم لياًل.
تهوية الغرفة وجتديد الهواء بها فالهواء امللوث ل ي�ساعد 

على النوم بل على اخلمول.
ع����دم ت��ع��وي��ده ع��ل��ى احل���م���ل وت���رك���ه ي���ن���ام مب���ف���رده دون 

م�ساعدة.

م�صر حتاول كبح 
جماح املركبات 

الطائ�صة
انت�ساره  على  عاما   16 نحو  بعد 
واأحياء  الع�سوائي يف معظم مدن 
قانوين،  �سند  دون  م�سر،  وق��رى 
حالياً  امل�سرية  احلكومة  ت�ستعد 
منظومة  ل��ت��ق��ن��ني  ج�����ادة  ب��خ��ط��ة 
الثالث،  العجالت  ذات  امل��رك��ب��ات 
توك"،  "التوك  ب��ا���س��م  امل��ع��روف��ة 
"املركبة  ب���ل���ق���ب  وال���������س����ه����رية 

الطائ�سة".
امل�سرية  للحكومات  ي�سبق  ومل 
 2005 ال����ع����ام  م���ن���ذ  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
تقنني منظومة �سري التوك توك 
يف �سوارع م�سر، فيما يعود ظهوره 
الأول على ا�ستحياء يف م�سر اإىل 

�ستينيات القرن املا�سي.
التنمية  وزارة  ل��������وزارة  ووف����ق����ا 
املحلية امل�سرية فاإن عدد مركبات 
عام  و�سل،  املرخ�سة  توك  التوك 
فيما  األ��ف��ا،   255 اإىل   ،2020
الر�سمية  غ��ري  التقديرات  ت�سري 
ماليني   3 ن��ح��و  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
مركبة جتوب �سوارع ومدن م�سر 

يف الوقت احلايل.
قبل اأيام، اأعلنت احلكومة امل�سرية 
لأ�سحاب  حم����ددة  خ���ي���ارات  ع���ن 
ال��ت��وك ت��وك �سيتم الخ��ت��ي��ار من 
ب��ي��ن��ه��ا اإج����ب����اري����ا، وت��ت��ل��خ�����س يف 
"الرتخي�س اأو الحالل مبركبات 

اأخرى".
وق����ررت احل��ك��وم��ة ب���دء اإج����راءات 
التوك  م��رك��ب��ات  اأو�����س����اع  ت��ق��ن��ني 
ت����وك وت�����س��ج��ي��ع اأ���س��ح��اب��ه��ا على 
التوجه  وب��ح�����س��ب  ت��رخ��ي�����س��ه��ا، 
اإجراءات  �سريافق  فاإنه  احلكومي 
عليه،  للت�سجيع  ع��دة  الرتخي�س 
الجتماعي  التاأمني  اإتاحة  اأهمها 

لأ�سحاب تلك املركبات.
وقال املهند�س اأمين �سعيد رئي�س 
���س��ع��ب��ة و����س���ائ���ل ال���ن���ق���ل ب���احت���اد 
حديث  يف  امل�����س��ري��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
اإن  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع 
خطة  تتطلب  اجلديدة  املنظومة 
يف  اأخ����ذا  م��ع��ه��ا،  للتعامل  �ساملة 
والأبعاد  ال��واق��ع  الأم���ر  الع��ت��ب��ار 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة التي 
اأك���رث م��ن 15  ُب��ن��ي��ت عليها م��ن��ذ 

عاما.

اأ�صباب اخلم�ل وكرثة الن�م غري مت�قعة

ال�ضكوى  هي  ال�ضغف،  وفقدان  اخلمول 
التوا�ضل  مواقع  على  انت�ضارًا  االأكثثرث 
تكون  اأن  ميكن  هل  ولكن  االجتماعي، 
خلف  ومر�ضية،  طبية  اأ�ضباب  هناك 
على  نراها  التي  العامة  ال�ضكوى  هثثذه 

ح�ضابات االآخرين؟
تعّريف على بع�ص االأ�ضباب الطبية التي 
يف  والرغبة  باخلمول  ال�ضعور  تعزز  قد 

النوم.

ع�صري الطماطم  
يقي من ع�امل 
خطر الإ�صابة 

بالن�بات القلبية!
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي – الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
ال� )18( من املعر�س  ال��دورة  ُتقام  الإم��ارات،  الظفرة رئي�س نادي �سقاري 
الدويل لل�سيد والفرو�سية "اأبوظبي 2021"، وذلك خالل الفرتة من 27 
للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  القادمني  اأكتوبر  �سبتمر ولغاية 3 

بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات.
وُيقام املعر�س للمّرة الأوىل على مدى 7 اأّيام متوا�سلة، مبا يعك�س الإقبال 
والفرو�سية  وال�سيد  ال�سقارة  ع�ّساق  توقعات  وُيلّبي  املُتزايد،  اجلماهريي 
يف  ال��ع��ار���س��ني  لطموحات  وي�ستجيب  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وال����رتاث 

القطاعات ال� 11 التي ُت�سّكل احلدث وتر�سمه.
ال�سندوق  اأب��وظ��ب��ي،   - البيئة  هيئة  م��ن  ر�سمية  برعاية  املعر�س  ويحظى 
الدويل للحفاظ على احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. ويرعى 

قطاع "اأ�سلحة ال�سيد" �سركة "بينونة لتجارة املعدات الع�سكرية وال�سيد".
واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعه  من  الأك��ر  احل��دث،  ويت�سّدر 
معار�س ال�سيد على م�ستوى العامل من حيث تنوع قطاعاته وعدد الزوار، 
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  م��ن  ال�سياح  ا�ستقطاب  يف  ه��ام��اً  دوراً  ويلعب 
مليون  عن  يزيد  ما   2003 العام  منذ  زاره  اإذ  عموماً،  والعامل  اخلليجي 
و600 األف زائر. كما �سهدت دورته الأخرية )اأبوظبي 2019( زيارة اأكرث 

من 115 األف زائر من 120 جن�سية.
وبهدف ا�ستقطاب املزيد من الزوار من خمتلف دول العامل، حل�سور الدورة 
املُنّظمة للحدث حملة  العليا  اأطلقت اللجنة  الأكر يف تاريخ املعر�س، فقد 
يف  التمثيلية  املعر�س  مكاتب  خالل  من  كرى  دولية  وت�سويقية  ترويجية 
الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  اإ�سافة  والآ�سيوية،  الأوروب��ي��ة  ال��دول  من  عدد 
اأخبار  ُمتابعة  تتم  اإذ  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  التقليدية  الإع��الم  وو�سائل 

وفعاليات الدورة القادمة من املعر�س منذ �سهور مبا يزيد عن 45 لغة.
وبهذه املنا�سبة، قال معايل ماجد علي املن�سوري رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
للمعر�س، الأمني العام لنادي �سقاري الإمارات "ونحن نت�سارك �سوّيًة فرحة 
اخلروج التدريجي من اأزمة اجلائحة يف خمتلف الدول، ُي�سعدنا اأن نك�سف 
عن 80 ن�ساطاً حّياً وافرتا�سياً وفعالية �سّيقة بانتظار جمهور املعر�س على 
اأن�سطة تعليمية وُم�سابقات مبتكرة  ال�سبعة، والذين تنتظرهم  اأّيامه  مدى 

وعرو�س تراثية وريا�سية مبا�سرة ت�ستقطب اجلميع، وتوفر للعائلة املزيد 
كمهرجان  اأبوظبي  معر�س  جاذبية  من  ولُتعّزز  التعّلم،  وفر�س  امل��رح  من 

جماهريي عائلي يهم وينا�سب كافة اأفراد الأ�سرة واملجتمع".
ويتجّلى غنى املعر�س و�سموليته يف القطاعات ال� 11 املُتنوعة التي ي�سّمها 
وت�ستقطب ع�سرات الآلف من الزوار من خمتلف الهتمامات، وهي ت�سمل: 
وال�سفاري،  ال�سيد  ال�سقارة، رحالت  الفرو�سية،  اليدوية،  الفنون واحلرف 
الثقايف  ال��رتاث  تعزيز  م�ساريع  ال�سيد،  اأ�سلحة  والتخييم،  ال�سيد  ُمعّدات 
واحل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، م��رك��ب��ات وُم���ع���ّدات ال��رتف��ي��ه يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق، املنتجات 
واخلدمات البيطرية، ُمعّدات �سيد الأ�سماك والريا�سات البحرية، وو�سائل 

ة. الإعالم املُخت�سّ
وُيتيح املعر�س للزوار فر�سة التعّرف على ثقافة دولة الإم��ارات وموروثها 
الأ�سيل من خالل الأن�سطة املتنوعة واملبتكرة التي ُيقّدمها لهم، والتي تعمل 

الرية  واحلياة  البيئة  على  احلفاظ  اأهمية  ح��ول  لديهم  الوعي  رف��ع  على 
للبيئة  وال�سديقة  الأ�سيلة  الريا�سات  على ممار�سة  ت�سجيعهم  اإىل  اإ�سافة 
املوؤ�س�سات  من  العديد  ُم�ساركة  خ��الل  من  يتجّلى  ما  وه��و  ُم�ستدام،  بنحٍو 
واجلهات الإماراتية الر�سمية واخلا�سة املعنية ب�سون الرتاث واحلفاظ على 
البيئة، والتي �سيتم الك�سف عن ُم�ساركاتها الغنية واأن�سطتها املتنوعة خالل 

الفرتة القادمة.
وترز ب�سكل خا�س يف املعر�س فعاليات نادي �سقاري الإمارات، حيث ُيقّدم 
برامج حّية حول رعاية ال�سقور ومبادئ ممار�سة ال�سقارة، وُيعّرف مبدر�سة 
حممد بن زايد لل�سقارة وفرا�سة ال�سحراء، ومركز ال�سلوقي العربي، ف�سال 
والتقاط  للتفاعل  عموما ً  واجلمهور  وال�سياح  للعائلة  الفر�سة  اإتاحة  عن 

ال�سور التذكارية مع ال�سقارين ب�سحبة الطيور وكالب ال�سيد العربية.
وُتعتر مزادات ال�سقور واخليول والإبل والفنون، من اأكرث الفعاليات جذباً 

لُع�ّساقه،  والفرو�سية  لل�سيد  الدويل  اأبوظبي  ُيقّدم معر�س  كما  للجمهور. 
جتربة حُماكاة حّية فريدة من نوعها لهواة ريا�سة الرماية بالقو�س وال�سهام 

يف بيئة مثالية اآمنة، اإ�سافة للرماية بال�سهم من على ظهر اخليل.
كما اأّن العديد من ور�س العمل التعليمية الهادفة بانتظار زوار املعر�س اأي�ساً، 
منها ور�سة عمل حول كيفية تدريب اخليل، ور�سة عمل حول فن الرماية 
اإ�سافة  ال�سيد.  �سكاكني  وت�سنيع  ال�سقارة  جمال  يف  عمل  وور���س  القدمي، 

لعر�س هو الأّول ل�سيارات الر املُعّدلة، وور�سة عمل النجاة يف ال�سحراء.
وفناناً  ر���ّس��ام��اً   40 م��ن  اأك��رث  ُي�سارك  ال��ي��دوي��ة،  واحل���رف  الفنون  يف قطاع 
الفنية،  املعر�س  اأن�سطة  يف  العامل  دول  و�سائر  الإم���ارات  دول��ة  من  ت�سكيلياً 
�سة يف فن الر�سم باأنواعه واخلط العربي،  والتي ت�سهد كذلك ور�ساً ُمتخ�سّ
اإ�سافة  النخيل(،  )�سعف  واخل��و���س  وال�سجاد  والنحت  الفخار  و�سناعات 
لركن الت�سوير الفوتوغرايف الذي ُيتيح ب�سكل خا�س فر�سة تعّلم العنا�سر 

الأ�سا�سية لفن الت�سوير يف ال�سحراء.
"جيمخانا"  فعالية  جديد  من  ال���زوار  يرتقب  احلية،  العرو�س  �ساحة  يف 
لنادي ظبيان للفرو�سية بالتعاون مع موؤ�س�سة زايد العليا، وذلك للُمبتدئني 
فعالية  واأي�ساً  اآم��ن��ة،  تناف�سية  بيئة  يف  �سيقة  األ��ع��اب  عر  الهمم  واأ�سحاب 
وعر�س  للفرو�سية،  بوذيب  اأكادميية  لعرو�س  اإ�سافة  واملهر،  اخليل  رك��وب 
بالتعاون  اأبوظبي، وعر�س م�سرتك  ب�سرطة   K9 و  �سّيق لوحدات اخليول 
مع نادي ظبيان للفرو�سية، وغريها من امل�ساركني يف �ساحة العرو�س. هذا 
للخيول  الإم���ارات  جمعية  قبل  من  املُقّدمة  الور�س  من  للعديد  بالإ�سافة 

العربية، من اأهمها دورة حتكيم ملُ�سابقات جمال اخليول.
واإ�سافة ملُ�سابقة جمال كلب ال�سيد العربي )ال�سلوقي( التي ينتظرها ُع�ّساق 
املنطقة  اأ�سهر فعاليات الكالب عموماً يف  ُتعتر من  املعر�س �سنوياً، وباتت 
والعامل، فاإّن العر�س الدويل ال�سخم والفريد من نوعه للكالب يف الإمارات 
العامل، هو  اأنحاء  الأ�سيلة من جميع  الكالب  اأن��واع خمتلفة من  مب�ساركة 

عر�س ل مُيكن تفويته، وُيقام يف �ساحة العرو�س احلية.
لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  اأّن  اأي�����س��اً  ُي��ذك��ر 
وال��ف��رو���س��ي��ة، ق��د اأط��ل��ق��ت م���وؤخ���راً ب��اق��ة م��ن امل�����س��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة والفنية 
اللكرتوين  وموقعه  املعر�س  ح�سابات  عر  والبحثية  والعلمية  والثقافية 
وت�سليط  ل�ستقطاب  خ��ا���س  ب�سكل  ت��ه��دف   ،www.adihex.com

ال�سوء على املُبدعني ال�سباب من خمتلف الدول.

اأكرث من 80 عر�ضًا حّيًا وافرتا�ضيًا

معر�ش اأب�ظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية ُيطلق حملة ترويجية عاملية ل�صتقطاب الزوار

•• اأبوظبي-الفجر

املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  دع���ت 
والأ�سر   املجتمع   اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
ر�سائل  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م   م��راق��ب��ة  اإىل 
هاتفية  لأرق��ام  جمهولة  اإلكرتونية 
خ����ارج ال���دول���ة ُت�����روج مل����واد خمدرة 
"املرا�سلة  تطبيقات  ع��ر  مم��ن��وع��ة 
التوا�سل  و���س��ب��ك��ات  والدرد�سة" 
الج�����ت�����م�����اع�����ي وحت������م������ل �������س������وراً 
�سوتية  وم��ق��اط��ع  املمنوعة  ل��ل��م��واد 
ال�سراء  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول  وم���ع���ل���وم���ات 
حتويالت  مقابل   ، الت�سليم  وموقع 

مالية اإىل ح�سابات خارج الدولة. 
الدويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة  واأو���س��ح��ت 
املخدرات  ا�ستعمال  اإ���س��اءة  ملكافحة 
والجت�����ار غ���ري امل�����س��روع ب��ه��ا الذي 
ك���ل عام  ي��ون��ي��و م���ن   26 ي�������س���ادف 
اأم��ان��ة وه���م اأوىل  اأغ��ل��ى  اأن الأب���ن���اء 
تر�سيخ  علينا  حقهم  وم��ن  بالعناية 
ال����������وازع ال����دي����ن����ي والأخ������الق������ي يف 
نفو�سهم وحب الوطن يف قلوبهم ويف 
ذلك حماية لهم وحفاظاً عليهم من 
الأخطار .  واأكدت اأن هناك ماي�سمى 

والذي  " لالأ�سرة  "بالتفكك اخلفي 
الأ�سرة  اأف���راد  لن�سغال  نتيجة  ج��اء 
مبواقع التوا�سل الجتماعي ما اأدى 
اإىل التباعد وغياب التوا�سل امل�ستمر 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  والن��ف�����س��ال يف 
بني الأم والأب مما يدفع الأبناء اإىل 

ال�سقوط فري�سة للمخدرات.
تعزيز  اإىل  الأم������ور  اأول����ي����اء  ودع����ت 

ال��رواب��ط الأ���س��ري��ة، واإع����ادة الدفئ، 
واجلل�سات اليومية، وتعميق م�ساعر 
ال����ود، وال��ت��ف��اه��م، ب��ني اأف����راد البيت 
ل������الأب والأم  ي�����س��م��ح  م����ا  ال�����واح�����د، 
الأبناء، عن كثب، ومراقبة  مبتابعة 
التوا�سل  ل��و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام��ه��م 
مبخاطر  وت��وع��ي��ت��ه��م  الج��ت��م��اع��ي، 
�سوء ال�ستخدام، والعواقب ال�سلبية 

ل��ق�����س��اء ال�����س��اع��ات ال��ط��وي��ل��ة على 
املواقع "املرا�سلة". 

وحثت اجلمهور على عدم الرتدد يف 
الإبالغ عن اأية ر�سائل م�سبوهة ت�سل 
اإىل هواتفهم عر التطبيقات الذكية 
ومواقع التوا�سل الجتماعي، وذلك 
ب��الت�����س��ال ع��ل��ى خ��دم��ة اأم����ان على 

الرقم 8002626 . 

مدير عام �صرطة اأب�ظبي: املنظ�مة ال�طنية ملكافحة 
املخدرات ل تاأل� جهدا حلماية �صباب ال�طن   

�صرطة اأب�ظبي: التفكك الأ�صري اخلفي.. �صبب وق�ع الأبناء يف براثن املخدرات

•• اأبوظبي - الفجر

 اأك����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء م��ك��ت��وم علي 
�سرطة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ري���ف���ي 
و�سمومها  امل���خ���درات  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
ت�سكل  اآفة موؤملة ومقلقة ملجتمعات 
العامل اأجمع ، مو�سحاً  اأن اأجهزة 
وتعاون   بتن�سيق  تعمل   املكافحة 
ل��ه��ا وحماية  ل��ل��ت�����س��دي  م�����س��رتك 
ال�������س���ب���اب م����ن خم����اط����ره����ا  عر 
ا�سرتاتيجية اأمنية  �ساملة  تواكب 
با�ستخدام  الع�سرية   امل�ستجدات 
الطماأنينة  لن�سر  التقنيات  اأف�سل 
واأن رجال  والأم���ان  يف جمتمعنا  
واأب��ط��ال  مكافحة امل��خ��درات دائماً 
واب�����داً ي��ق��ظ��ني وم��رت���س��دي��ن لكل 
م��ن ي��ح��اول ال�����س��رر ب��ه��ذا الوطن 
كل  لتهريب  نف�سه  له  ت�سول  ومن 
اأبناءنا ، ووجه  ال�سموم التي ت�سر 
والأمهات  ل��الأب��اء  ر�سالة  �سعادته 

ملخاطرها.
ابوظبي  �سرطة  ع��ام  م��دي��ر  وح��ث 
ال�سرة يف حماية  على دعم جهود 
اأب���ن���ائ���ه���ا م���ن خم���اط���ر امل���خ���درات 
وت��وف��ري ك��ل امل��ق��وم��ات ال��ت��ي تعزز 
ب��ي��ئ��ت��ه��ا الآم����ن����ة وامل�������س���ت���ق���رة مبا 
جيل  توجيه  يف   اإيجابيا   ينعك�س 
ونه�سة  ب����ن����اء  ن����ح����و   امل�����س��ت��ق��ب��ل 
تعزيز   اأهمية  م��وؤك��داً   جمتمعهم  
اجلامعات  طلبة  وتثقيف  توعية  
ال���ت���غ���ي���ري نحو  ق�������ادة  ب�����س��ف��ت��ه��م 
هذه   براثن  من  للوقاية  امل�ستقبل 

ال�سموم . 
 و اأ�ساد بهذه املنا�سبة بجهود رجال 
حماية  " يف  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة 
ومواجهتها  براثنها  م��ن  املجتمع 
اأ�ساليب  وف����ق  واق����ت����دار  ب���ك���ف���اءة 
اإياهم على  متطورة وحديثة حاثا 
من  وال�ستفادة  اجلهود  م�ساعفة 
موا�سلة  يف  ال��ع�����س��ر  م�����س��ت��ج��دات 

رفقاء  م��ن  اأولدك����م  على  حافظوا 
والبنات  ل��الأب��ن��اء  ال�����س��وء ور���س��ال��ة 
من  ترافقون  م��ن  باختيار  عليكم 

ال�ساحلني.
اليوم  مبنا�سبة  كلمة  يف  واأ���س��اف 
ا�ستعمال  اإ���س��اءة  ملكافحة  ال���دويل 
امل�سروع  امل��خ��درات والجت����ار غ��ري 
يونيو من   26 ي�سادف  ال��ذي  بها 
ال�سرطية  الأج����ه����زة  اأن  ع����ام  ك���ل 
والنهار  ال��ل��ي��ل  ت��وا���س��ل  والأم��ن��ي��ة 
للوقاية من اجلرمية ومكافحتها 
حفاظاً  و���س��وره��ا  اأ�سكالها  بكافة 
على اأمن املجتمع و�سالمة اأفراده.
عملت  اأبوظبي  �سرطة  اأن  واأو�سح 
اآل��ي��ات��ه��ا وخططها  ع��ل��ى حت��دي��ث 
ملواكبة التطور يف مواجهة اأ�ساليب 
م��روج��ي امل���خ���درات ب��ال��ت��ع��اون مع 
خمتلف الأجهزة ال�سرطية حملياً 
واإقليمياً ودولياً، و وتكثيف اجلهود 
والت�سدي   م��ن��اب��ع��ه��ا  ل��ت��ج��ف��ي��ف 

اإجن���ازات���ه���م  الأم��ن��ي��ة لف���ت���اً  اإىل 
التي  احلثيثة،  الوطنية  اجل��ه��ود  
ت��ب��ذل��ه��ا ال����دول����ة حل���م���اي���ة اأب���ن���اء 
ال��وط��ن م��ن وب��اء امل��خ��درات، �سواء 
العالج،  اأو  ال���ت���وع���ي���ة،  جم����ال  يف 
اأهمية  موؤكداً   الالحقة  والرعاية 
ال�������س���رك���اء  و�سوًل  م���ع  ال���ت���ع���اون 
اآفة  م��ن  وخ���ال  اآم���ن  جمتمع  اإىل 

املخدرات .
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زعم باحثون اأنه بدال من خطوات الث 10000 التي 
ُين�ضح بها غالبا، فاإن امل�ضي فقط 4400 خطوة يوميا 

قد يكون كافيا للحماية من االأمرا�ص اخلطرية.
املختلفة  امل�ضتويات  لفوائد  مراجعة  ووجثثثدت 
جامعة  من  خبرية  بوا�ضطة  البدين  الن�ضاط  من 
قد  الكال�ضيكي  الهدف  اأن   ،Hertfordshire

يكون مبالغا فيه.

ومي���ك���ن اأن ي�����س��اع��د ال��ن�����س��اط ال���ب���دين يف 
تقليل خطر الإ�سابة باأمرا�س مزمنة مثل 
اخلرف واأنواع معينة من ال�سرطان، وميكن 
ال�سكري  م��ر���س  م��ث��ل  ح����الت  ي��ح�����س��ن  اأن 
النوع 2.وي�ستغرق ال�سخ�س العادي حوايل 
�ساعتني من امل�سي يوميا للو�سول اإىل هدف 
10000 خطوة - ولكن حوايل 53 دقيقة 

فقط للو�سول اإىل 4400 خطوة.
 ،The Conversation ويف مقال على
الأع�ساء  وظ��ائ��ف  علم  خ��ب��رية  ا�ستك�سفت 
الريا�سية، ليند�سي بومتز، من  والتمارين 
الأبحاث   ،Hertfordshire جامعة 
امل����زاي����ا ال��ف��ع��ل��ي��ة لهدف  احل���دي���ث���ة ح�����ول 
حملة  يف  ن�ساأ  وال��ذي   - خطوة   10000

ت�سويقية.
 10000 ه��دف  اأن  "يبدو  بومتز:  وكتبت 

خطوة يف اليوم ن�ساأ من عداد خطوات ال�سم 
التجاري الذي بيع يف عام 1965 بوا�سطة 
اليابان. اجلهاز  Yamasa Clock يف 
والذي   ،"Manpo-kei" ي�سمى  ك��ان 
يرتجم اإىل "10000 خطوة مرت". كانت 
هذه اأداة ت�سويقية للجهاز ويبدو اأنها عالقة 
الهدف  باعتبارها  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ل��ل��خ��ط��وات. مت ت�سمينه ح��ت��ى يف  ال��ي��وم��ي 
اأهداف الن�ساط اليومية بوا�سطة ال�ساعات 

."Fitbit الذكية ال�سهرية، مثل
 10000 امل�����س��ي  اأن  ب���ومت���ز  واأو����س���ح���ت 
 - ل�سحتك  بالتاأكيد  مفيد  ي��وم  كل  خطوة 
العادة  ه��ذه  اأن ممار�سة  درا���س��ات تظهر  مع 
ميكن اأن يح�سن ال�سحة العقلية والبدنية، 
الإ���س��اب��ة مبر�س  وك��ذل��ك يقلل م��ن خطر 

ال�سكري.

ومع ذلك، اأ�سارت اإىل اأن الأبحاث احلديثة 
من كلية الطب بجامعة هارفارد اأ�سارت اإىل 

اأن 10000 خطوة قد تكون مبالغة.
ووجدوا اأنه يف املتو�سط، فاإن اتخاذ 4400 
املوت  خطر  لتقليل  يكفي  ال��ي��وم  يف  خطوة 
لدى الن�ساء ب�سكل كبري مقارنة ب� 2700 

خطوة يوميا فقط.
ويف الواقع، بينما وجد الفريق اأنه كلما زاد 
ع��دد اخل��ط��وات، ق��ل خطر امل���وت، ف��اإن هذا 
حوايل  عند  ال�ستقرار  اإىل  مييل  التاأثري 
مل  م��ا  وه���و   - ال��ي��وم  يف  خ��ط��وة   7500
اإ�سافية من امل�سي، على  اأي فوائد  يالحظ 

�سبيل املثال، 10000 خطوة يوميا.
"على ال��رغ��م من  وع��ل��ق��ت ب��ومت��ز ق��ائ��ل��ة: 
اإذا ك��ان��ت النتائج  امل��وؤك��د م��ا  اأن���ه م��ن غ��ري 
املت�سابهة �ستظهر عند الرجال، اإل اأنه مثال 

ي��وؤدي التحرك  اأن  واح��د ح��ول كيف ميكن 
وتقليل  ال�سحة  حت�سني  اإىل  يوميا  قليال 

خطر الوفاة".
باأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأو���س��ت 

ميار�س البالغون ما ل يقل عن 150 
املعتدل  البدين  الن�ساط  من  دقيقة 
الن�ساط  من  دقيقة   75 اأو  الكثافة 
البدين القوي على اأ�سا�س اأ�سبوعي.

اأن  اإىل  ب���ومت���ز  اأ�����س����ارت  ذل�����ك،  وم����ع 
الريطانية  كولومبيا  من  باحثني 

اأظهروا اأنه ميكن حتقيق حت�سينات 
ممار�سة  خ��الل  من  حتى  �سحية 
التمارين منخف�سة الكثافة - ما 
ي�سري اإىل اأن خطواتك ميكن اأن 
دقيقة   150 هدفك  يف  ت�ساهم 

من الن�ساط.
جامعة  اأظ���ه���رت  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الأ�سخا�س  اأن  موؤخرا  تك�سا�س 

الذين مي�سون اأقل من 5000 
يكونون  م��ع��ني  ي����وم  يف  خ��ط��وة 
اأقل قدرة على التمثيل الغذائي 

- وهو  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  للدهون يف 
امل����دى  ع���ل���ى  ي����زي����د  اأن  م����ا مي���ك���ن 

الطويل من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 
والأوعية الدموية وال�سكري.

بعمل من جامعة  النتيجة مدعومة  وه��ذه 
اأن  اإىل  خل�س  وال����ذي  اأو���س��ن  يف  تك�سا�س 
الأ�سخا�س الذين مي�سون اأقل من 4000 
خطوة يوميا، غري قادرين على عك�س هذا 

النخفا�س يف التمثيل الغذائي للدهون.
وخل�س بحث من املدر�سة الرنويجية لعلوم 

الريا�سة يف اأو�سلو،
ملدة  يجل�سون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  اأن  اإىل   
معر�سون  ي��وم  ك��ل  اأك��رث  اأو  �ساعات  ثماين 
اأع����ل����ى من   59% ب��ن�����س��ب��ة  امل������وت  خل���ط���ر 
اأرب���ع  م��ن  اأق����ل  ال��ذي��ن يجل�سون  اأق��ران��ه��م 
���س��اع��ات ك��ل ي���وم  وم��ع ذل���ك، وج��د الفريق 
الن�ساط  م��ن  دق��ي��ق��ة   75-60 اأن  اأي�����س��ا 
ال���ب���دين امل���ع���ت���دل ال�������س���دة ك���ل ي����وم كافية 

ملواجهة هذا التاأثري ال�سلبي.

اجللو�ص لفرتات طويلة يعر�ضك خلطر املوت بن�ضبة 59 %

امل�صي ي�ميا يحمي من الأمرا�ش اخلطرية!

وت�سري الأبحاث اإىل اأن �سرب ع�سري الطماطم 
غري اململح ميكن اأن ي�ساعد يف �سد هذه النوبات 

القلبية.
يف  ُن�����س��رت  ل��درا���س��ة  الرئي�سية  النتيجة  ه��ي  وه���ذه 
 Food Science & جم����ل����ة 

.Nutrition
�سرب  اأن  ال���درا����س���ة  ووج������دت 
ع�����������س�����ري ال�����ط�����م�����اط�����م غ���ري 
امل���م���ل���ح ي��خ��ف�����س ���س��غ��ط ال����دم 
الدهني  الروتني  وكولي�سرتول 
البالغني  لدى  الكثافة  منخف�س 
خلطر  امل���ع���ر����س���ني  ال���ي���اب���ان���ي���ني 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة 

الدموية.
الروتني  كولي�سرتول  وُيعرف 
باأنه  الدهني منخف�س الكثافة 
النوع ال�سار من الكولي�سرتول 
ال�����ذي ي��ت��ج��م��ع داخ�����ل ج����دران 

ال�سرايني.
من   184 ُزّود  الدرا�سة،  ويف 
الإن����اث  م���ن  و297  ال���ذك���ور 
ع�سري  م����ن  ك����ب����رية  ب��ك��م��ي��ة 
ال���ط���م���اط���م غ����ري امل���م���ل���ح على 

مدار عام واحد.
 94 ويف نهاية الدرا�سة، انخف�س �سغط الدم لدى 

م�ساركا يعانون من ارتفاع �سغط الدم.
ووجد الباحثون اأن �سغط الدم النقبا�سي انخف�س 
زئبقي،  ملم   137.0 اإىل   141.2 متو�سط  م��ن 
م��ن متو�سط  الن��ب�����س��اط��ي  ال���دم  وان��خ��ف�����س �سغط 

زئبقي. ملم   80.9 اإىل   83.3
وعالوة على ذلك، انخف�ست م�ستويات كولي�سرتول 
 125 ل��دى  الكثافة،  منخف�س  الدهني  ال��روت��ني 
م�����س��ارك��ا ي��ع��ان��ون م��ن ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي�����س��رتول، من 
دي�سيلرت  م��ل��غ/   149.9 اإىل   155.0 م��ت��و���س��ط 
)ُت���ق���ا����س اأرق�������ام ال��ك��ول��ي�����س��رتول ب��امل��ل��ل��ي��غ��رام لكل 

دي�سيلرت(.
الرجال  ب��ني  امل��ف��ي��دة مت�سابهة  الآث����ار  ه��ذه  وك��ان��ت 

والن�ساء وبني خمتلف الفئات العمرية.
الدرا�سة  ف��اإن  علمنا،  ح��د  "على  الباحثون:  وكتب 
تناول  اآث�����ار  يف  ت��ب��ح��ث  ال��ت��ي  الأوىل  ه���ي  احل��ال��ي��ة 
الطماطم على موؤ�سرات خماطر الإ�سابة باأمرا�س 
القلب والأوعية الدموية على مدار عام، وعلى مدى 

وا�سع من العمر".

وميكن اأن ت�سمل اأعرا�س النوبة القلبية ما يلي:
اأو  ال�سيق  اأو  بال�سغط  اإح�سا�س   - ال�سدر  • اأمل يف 

الن�سغاط يف و�سط �سدرك.
اأن  ميكن   - اجل�سم  م��ن  اأخ���رى  اأج����زاء  يف  اأمل   •
اإىل  ����س���درك  م���ن  ي��ن��ت��ق��ل  الأمل  اأن  ل���و  ك��م��ا  ت�����س��ع��ر 
قد  ولكنه  الأي�سر،  ال��ذراع  يتاأثر  ما  )ع��ادة  ذراعيك 
والظهر  والرقبة  والفك  الذراعني(  كال  على  يوؤثر 

والبطن.

بالدوار. • ال�سعور 
• التعرق.

التنف�س. يف  • �سيق 
بالغثيان. • ال�سعور 

بالقلق. غامر  • �سعور 
ال�سفري. اأو  • ال�سعال 

ع�صري الطماطم  يقي من ع�امل خطر الإ�صابة بالن�بات القلبية!
ميكن اأن تهدد النوبة القلبية حياتنا يف اأي حلظة، وتتطلب ا�ضتجابة �ضريعة. وحل�ضن احلظ، ميكن تقليل خطر 
خطرية،  طارئة  طبية  حالة  القلبية  النوبة  الغذائي.وتعد  نظامك  تعديل  طريق  عن  املميت  احلدث  وقوع 
حيث يتم منع اإمداد القلب بالدم فجاأة، عادة ب�ضبب تراكم الكولي�ضرتول، وهو مادة �ضمعية ت�ضد ال�ضرايني 
وت�ضبب "جتويع" القلب من الدم الذي يحتاجه ليعمل. وميكن الرتفاع �ضغط الدم اأي�ضا اأن يعزز تراكم 

الكولي�ضرتول وي�ضاهم يف خطر االإ�ضابة بالنوبات القلبية.
لذلك، فاإن اإيجاد طرق لتقليل ارتفاع �ضغط الدم والكولي�ضرتول، هو جزء ال يتجزاأ من درء خطر االإ�ضابة 

بنوبة قلبية.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
نريون اند�سرتيز ا�س دي ان . بي ات�س دي.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 347803           بتاريخ :2021/3/25    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: نريون اند�سرتيز ا�س دي ان . بي ات�س دي.
�سيالنغور،   40640  ،  33 �سيك�سني  ب���ارك،  تكنولوجي  ع��الم،  �ساه   ،33/21 تابال  ج��الن   ،23 رق��م  وع��ن��وان��ة: 

ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأحوا�س غ�سيل )اأجزاء من متديدات �سحية(؛ حمامات الدو�س؛ مغا�سل؛ �سهريج )خزان اأر�سي( ي�ستخدم 
ملقاعد  اأغطية  امل��ي��اه؛  ل���دورات  رح�س  خ��زان��ات  �سحية(؛  مت��دي��دات  من  )اأج���زاء  موا�سري  �سحية؛  كاأجهزة 
ا�ستحمام؛  روؤو����س  اأطقم  احل��م��ام؛  موا�سري  مثبتات  اخل��زان��ات؛  م�ستوى  يف  للتحكم  �سمامات  املراحي�س؛ 
�سحية؛  لأغ��را���س  حمام  جتهيزات  ت��وال��ي��ت؛  مقاعد  �سحية؛  ومت��دي��دات  اأج��ه��زة  ب��امل��اء؛  رح�س  جتهيزات 
�سمامات )�سنابري حنفيات( للتجهيزات ال�سحية؛ لوازم للحمام؛ معدات للحمام؛ �سطافات؛ اأجهزة رح�س؛ 

خزانات رح�س، وجميعها
مدرجة بالفئة  11.
الواق�عة بالفئة: 11

مميزوذلك  ت�سميم  ف��وق  لتينية  باأحرف  كتبت   fortec الكلمات  من  تتكون  العالمة   : العالمة  و�سف 
باللونني الأبي�س والأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
موين فيليب بوثانبورايل.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 344836           بتاريخ : 2021/2/11   

تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م
با�س��م: موين فيليب بوثانبورايل.

وعنوانة: بوثينبيوراييل، اأريببارامبو بي اأوه، كوتايام دي تي، كريال، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بطاريات لل�سيارات؛ الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف 
والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، 
النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمية؛  لت�سجيل  و�سائط  اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من 
اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء 

احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

بخط  باأحرف لتينية  كتبت   ENERGY MASTER و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات
مميز باللونني الأ�سفر والأبي�س على الرتتيب داخل ت�سميم دائري باللون الف�سي حماط باإطار بالألوان 
بال�سكل  كما هو مو�سح  تاج  راأ�سه  اأ�سد يقف فوق  ر�سم  الكلمات  اأعلى  ويوجد  والأحمر،  والأبي�س  الأخ�سر 

املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبدالزوخيد عبدالفوخوبوفيت�س عبدو�سالوموف.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 350476           بتاريخ :2021/5/4   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: عبدالزوخيد عبدالفوخوبوفيت�س عبدو�سالوموف.
وعنوانة: ط�سقند �سيتي، ام.الوغبيك دي�سرتيكت، ايه. يوجناكي 28/41، اأوزبك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
عر  ال��ت��ج��ارة  الإن��رتن��ت؛  ع��ر  الت�سويق  واخل��دم��ات؛  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  الإن��رتن��ت  ع��ر  �سوق  توفري 

الإنرتنت، خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات ALIFMARKET كتبت باأحرف لتينية كما هو مو�سح 
بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك  ايفي بيوتي كوربوري�سن ا�س دي ان . بي ات�س دي.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 347386           بتاريخ :2021/3/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ايفي بيوتي كوربوري�سن ا�س دي ان . بي ات�س دي.
�سريي   43300 ب��الك��ون��غ،  ب��ارو  كامبونغ  برييند�سرتيان  ك��اوا���س��ان   ،8 كيه.بي.بيه  ج��الن   ،  1870 ل��وت  وع��ن��وان��ة: 

كيمبانغان، �سيالنغور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مواد تواليت، لي�ست لغايات طبية؛ كرمي ال�ستحمام؛ �سامبو للج�سم، لي�س لغايات طبية؛ �سابون للعناية باجل�سم؛ 
، لي�س لغايات طبية؛ غ�سول )لو�سن( للب�سرة؛ مزيالت روائح كريهة لالإن�سان اأو احليوان؛ التالك امل�ستخدم لغر�س 
ال�ستحمام؛ عطور؛ كولونيا؛ زيوت عطرية؛ �سامبو لل�سعر، لي�س لغايات طبية؛ بل�سم )منعم( لل�سعر؛ جل ال�سعر؛ 
رذاذ )�سراي( لل�سعر؛ مو�سيه لل�سعر؛ مقويات لل�سعر؛ غ�سولت )لو�سن( لل�سعر(؛ م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر؛ 
بالب�سرة  العناية  بالب�سرة؛ كرميات  للعناية  لل�سعر؛ حليب منظف  اأ�سباغ  ال�سعر؛  لتقوية  العالجية  امل�ستح�سرات 
)م�ستح�سرات جتميل(؛ غ�سولت )لو�سن( للعناية بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل؛ تونر)األوان( للب�سرة؛ منظفات 
للب�سرة؛ مرطبات للب�سرة؛ جل العني التجميلي؛ م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س )م�ستح�سرات جتميل(؛ اأقنعة 
م�ستح�سرات  ال�سفاه؛  حمدد  )اياليرن(؛  العيون  حمدد  العيون؛  ظالل  ال�سفاه؛  طالء  مكياج؛  م�ساحيق  الوجه؛ 
العناية بالأظافر؛ ملمع اأظافر؛ طالءات اأظافر؛ منتجات العناية بالطفل، لي�ست لغايات طبية؛ غ�سول )لو�سن( ملا 

بعد احلالقة؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(. الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات ise'o كتبت باأحرف لتينية باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل 

املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالريد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اينزو �ستار للتجارة العامة ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352018           بتاريخ :2021/5/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اينزو �ستار للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 86873، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

ENSOCRAFTS كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز  و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات 
ويوجد بجانبها ر�سم �سعار دائري مميز كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اينزو �ستار للتجارة العامة ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352019           بتاريخ :2021/5/29   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: اينزو �ستار للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 86873، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو  التلوين  فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي  واأ�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�سبه م�سغول )عدا  زجاج  اأو  �سلك جلي، زجاج غري م�سغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي،  الدهان(، مواد �سنع 

الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 21

ENSOCRAFTS كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز  و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات 
ويوجد بجانبها ر�سم �سعار دائري مميز كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
موين فيليب بوثانبورايل.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 347322           بتاريخ :2021/3/18    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: موين فيليب بوثانبورايل.
وعنوانة: بوثينبيوراييل، اأريببارامبو بي اأوه، كوتايام دي تي، كريال، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
غ�سل ال�سيارات؛ تنظيف املركبات؛ تلميع املركبات؛ اإن�ساء املباين والإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.

الواق�عة بالفئة: 37
و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات Green Wash كتبت باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون 

الأخ�سر مع وجود ت�سميم مميز لر�سم ي�سبه �سكل �سيارة كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سنزن ميلي ديجيتال تكنولوجي ال.تي.دي.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351612           بتاريخ :2021/5/23    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �سنزن ميلي ديجيتال تكنولوجي ال.تي.دي.
وعنوانة: رقم 28 كويجينج رود، بينغ�سان، دي�سرتيكت، �سنزن، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
وب�سرية؛  �سمعية  تعليم  اأجهزة  املتعددة؛  الو�سائط  بالكمبيوتر؛ م�سغالت  اأجهزة ملحقة  دقيقة؛  حوا�سيب 
تخزين  منتجات  نقالة؛  هواتف  ال�سيارات؛  اإلكرتونيات  الذكية؛  املنزل  منتجات  الت�سال؛  �سبكات  اأجهزة 

الطاقة؛ اأجهزة املراقبة الذكية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات MELE كتبت باأحرف لتينية ب�سكل وت�سميم مميزين كما 
هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�صر        
 3096/2020/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
م،  2_ بهوفاني�سواري كومار   . م   . ذ   . الفنية �س  ا�س لالأعمال  املدعى عليهما/   كي بي  اإىل 

كومار - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/موؤ�س�سة الوايف ملقاولت النجارة امل�سلحة

ا�س  ب��ي  ك��ي   -1  ( عليهما  امل��دع��ى  اإل���زام   2020-08-20 بتاريخ   البتدائية  دب��ي  حمكمة   قررت 
موؤ�س�سة  للمدعية  يوؤديا  كومار(باأن  كومار  بهوفاني�سواري   -2 م،   . م   . ذ   . �س  الفنية  لالأعمال 
واأربعمائة درهم(  األف  امل�سلحة مبلغ 25400  درهم  ) خم�سة وع�سرون  النجارة  الوايف ملقاولت 
وحتي   2016/12/25 يف  احلا�سل  الإ�ستحقاق  تاريخ  من  �سنوياً   %  9 بواقع  القانونية  والفائدة 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن. 

رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�صر        

يف الدعوى رقم 161/2021/440 طعن مدين
مو�سوع الدعوى:  قبول النق�س �سكال و مو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه اأحالته 

والزام  النق�س  حمكمة  تقرره  ما  �سوء  على  حكمها  لإ�سدار  ال�ستئناف  حمكمة  اىل 

املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف والأتعاب

طالب العالن:  تايجر العقارية ) ذ م م ( - �سفته بالق�سية: طاعن

املطلوب اعالنهم:  1- نبيل حممود امني حممد - �سفته بالق�سية: مطعون �سده

مو�سوع الإعالن :  يقت�سى ح�سوركم اإىل حمكمة التمييز ال�ساعة 09:00 �سباحا من 

يوم اخلمي�س املوافق 01-07-2021 وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله. 

رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة   التمييز    
العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

 اعالن بالن�صر
             يف الدعوى رقم 64/2021/324 ا�صتئناف تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى:   اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف املُنازعة املو�سوعية )رقم 8 ل�سنة 2021 
درجات  كافة  والأتعاب عن  وامل�ساريف  والر�سوم  التجاري(  التنفيذ  منازعة مو�سوعية 

ي. التقا�سِ
طالب العالن:  ليلى �سيد حممد �سيد حمي املرزوقي - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 
املطلوب اعالنهم:  1- �سنرتو هايرماركت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 

اأ���س��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 8  /2020 منازعة  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
مو�سوعية التنفيذ التجاري باريخ 26-05-2021 وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
18-08-2021 ال�ساعة 17:30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2021/791 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )130.000.00( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  داود عيد حممد ملقاولت التك�سية والر�سيات  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- ماونن فيو لالعمال الفنية �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2021/4/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله ل�سالح/داود عيد حممد ملقاولت التك�سية والر�سيات بالزام ال�سركة املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )130.000( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/1 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها 
بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن بالن�صر

رقم )5574/2021(
املنذر : �سعيد بن حممد بن اأحمد القا�سمي )اإماراتي اجلن�سية (

وعنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�سارقة - القا�سمية - �سارع امللك عبد العزيز - اأمام ميجا مول - بناية تو اإك�س 
اإل - الطابق 5 - مكاتب ميجا مول - هاتف رقم 065983333 - فاك�س رقم 065744299 - هاتف متحرك رقم 

abouaban2016@gmail.com الإلكرتوين الريد   -  0585652664
التنمية  دائ��رة  رق��م )242632( �سادرة من  ����س.ذ.م.م - وحتمل رخ�سة  �سي  جرين  فندق   : الأوىل  اإليها  املنذر   -  1

الإقت�سادية بدبي 
 2 - املنذر اإليه الثاين : نرياتيل عبد الروؤوف ابراهيم كوتي )اجلن�سية الهند(  ويحمل هوية رقم 784196439761956 
- وعنوانها : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال�سبخة - املتفرع من طريق اخلليج - بناية ال�سغاية - 
فندق جرين �سي - رقم البلدية )347 –113( رقم مكاين 2901596198 - هاتف رقم 042255518 - الهاتف 

املتحرك 0506538545 - فاك�س رقم 042255519 رقم الإر�ساد 0585652664
787،500 درهم )�سبعمائة و�سبع  اإليهما بالت�سامن والت�سامم باأن يوؤدوا للمنذرة مبلغ وقدره  فاإن املنذرة تكلف املنذر 
وحتى   2020/8/10 الإ�ستحقاق  تاريخ  وثمانون األف وخم�سمائة دراهم ل غري( والفائده القانونيه بواقع 12% من 
متام ال�سداد التام خالل مدة اأق�ساها اأ�سبوع واحد من تاريخ هذا الإنذار العديل ، اأملنا يف اأن يتم اإنهاء هذا املو�سوع ب�سورة 

ودية حتفظ حقوق جميع الأطراف ، مع �سائر التحفظات.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5569(

املنذر : ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء )ذ.م.م(
�سد / املنذر اإليها الويل : دلتا المارات ملقاولت البناء )�س.ذ.م.م (

املنذرالية الثاين : عبد العزيز حممد عو�س الب�سري )اأردين اجلن�سية(
فاإن املنذرة تنبة علي املنذر اليهما ب�سروة �سداد مبلغ )142598،40( درهم اماراتي )مائة واثنان 
 )000474( رقم  ال�سيك  قيمة  فل�س(  واأربعون  دره��م  وت�سعون  وثمانية  وخم�سمائة  الف  واربعون 
املرت�سدة  املديونية  ، قيمة  )���س.م.ع(  ال��دويل  التجاري  بنك  اليها لدي  املنذر  امل�سحوب علي ح�ساب 
الفائدة  �سداد  اي�سا ب�سرورة  املبني اعاله وتنذرهما  ال�سيك  والثابت مبوجب   ، املنذر  بذمتة ل�سالح 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف 2020/10/31 حتى متام ال�سداد، 
والتنبية عليهما ب�سداد املبلغ �سالف الذكر وذلك خالل موعد اق�ساة خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
النذار ، ويف حالة عد ال�سداد �سوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الجراءات القانونية مثل اأمر الداء او 

قيد دعوي مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية حتي متام ال�سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/5573(
املنذر : حممد بن اأحمد بن �سعيد القا�سمي )اإماراتي اجلن�سية( 

املنذر اإليها : عطاري للخدمات الفنية �س ذ م م - رخ�سة رقم : 696507
املنذر ينذر املنذر اإليها 

القيمة  األ��ف دره��م(  12،000 دره��م )اإثني ع�سر  اأ - دف��ع مبلغ   : الآت��ي  اأداء  اأوًل :- ب�سرورة 
الإيجارية للفرتة من 2021/3/15 حتى 2021/9/14.

ب - بال�سافة اإىل دفع ما ي�ستجد من قيمة اإيجارية.
ثانياً :- كما ينذرها ب�سرورة اإخالء املاأجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل والأ�سخا�س، وينذرها 
30 يوم من تاريخ هذا  ب�  القانونية املقدرة  املدة  ، وذلك خالل  املياة والكهرباء  ب�سرورة �سداد 
12% من املبالغ امل�ستحقة  الإن��ذار العديل ، م�سافا اإىل تلك املبالغ الفوائد القانونية بواقع 
كافة  اإت��خ��اذ  �سيتم  واإل   ، الآداء  الإن����ذار وحتى مت��ام  بهذا  اإع��الن��ه��ا  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��ارا  للمنذر 

الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق املنذر ، مع �سائر التحفظات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )5535/2021(

املنذر : ميدتك للحلول الهند�سية/و ميثلها/مديرها احمد غامن عبد الرحمن املطيوعي
وميثله ال�سيد/عبيد غامن عبدالرحمن املطيوعي/مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر 2019/1/196876 
 - دبي   : عنوانه   -  2020/1/13791 املحرر  رقم  وكالة  ن�سر/ مبوجب  املحفوظ  وميثله/�سامر حمد 

اخلليج التجاري - بناية باي �سكوير 1 مكتب رقم 706 رقم 0505176990
املنذر اليه : فليكا للديكور �س.ذ.م.م - عنوانه دبي جممع دبي لال�ستثمار الول - بناية رقم 01 م�ستودعات 

ميدتك م�ستودع رقم 03 - رقم  الر�س : 280 رقم مكاين : 1509464558 
امل�ستحقة  اليجار  قيمة  و�سداد   )03 رقم  )م�ستودع  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل��اء و ذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار و ال  ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء و 
القيمة اليجارية  ب�سداد كامل  املطالبة  التي حتفظ حقه يف  القانونية  املنذر لتخاذ الج��راءات  �سي�سطر 
و م�ساريف الكهرباء و املياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل

رقم )2020/5562(
املنذر :- �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار )ذ.م.م(

املن�ذر اإليه�ا : ديونز فيليج العقارية ذ م م
)لذلك( ،

1،237،468.31 درهم )واحد مليون مائتان  املرت�سد بذمتكم وقدره مبلغ  املبلغ  ب�سداد  ننذركم  فاإننا 
�سبعة وثالثون األف اأربعمان�ة ثماني�ة و�ستون درهم�ا واح�د و ثالثون فل�س�ا( مقابل ر�سوم اخلدمات و ال�سرف 
ال�سحي عن العني املوؤجرة مع الغرامات و �سربية القيمة امل�سافة اإىل موكلنا ، وذلك خالل ثالثون )30( 
ي��وم من تاريخ ه��ذا الإن���ذار ال��ع��ديل. يف حالة ع��دم ال�سداد خ��الل امل��دة امل��ذك��ورة اأع��اله �سيتم اتخاذ جميع 
اأ�سهر   )6( م��رور  عند  ذلك  و  التنازل  اتفاقية  و  الإيجار  اتفاقية  لإنهاء  ال�سرورية  القانونية  الإج���راءات 
وا�ستعادة حيازة  الدخول  اإع��ادة  و  التفاقية  البند )6/1( من  الن��ذار مبوجب  اإ�ستالمكم لهذا  تاريخ  من 
اأملت مبوكلنا مع حتميلكم م�سوؤولية الإخالل  التي  ، واملطالبة بالتعوي�س اجلابر لالأ�سرار  املوؤجرة  العني 
�سائر  مع  املحاماة  واأت��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  واإلزامكم  مبوكلنا،  اإ���س��راراً  التعاقدية  بالتزاماتكم 

التحفظات على حقوق موكلتنا؛
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل

رقم )2021/5560(
املنذرة : جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية بدبي 

بوكالة املحامني/ عماد اهلي وفي�سل اخلاجة ونوال احلو�سني
املنذر اليها :- توكل ارت اند كرافت ذ م م.

و  )اربعه  دره��م   74،250 و�سداد مبلغ   ، الإي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد  ينذركم  املنذر  ف��اإن   ، )ل�ذلك( 
املنتهية  ال��ف��رتة  ع��ن  الإي��ج��ار  ب�����دل  م�ن  املتبق�ي  املبلغ  قيمة  دره���م(  وخم�سون  مائت�ان  و  األ���ف  �سبعون 
وحت�ى   01/03/2021 ف�����ي  ب�������داأت  ال��ت�����ى  اجل��دي�����دة  الإي��ج��اري�����ة  وال��ف��ت�����رة   28/02/2021 يف 
30/04/2021، يف موعد اأق�ساه ثالثون يوماً من تاريخ اإخطاركم بهذا الإنذار، واإل �سي�سطر موكلنا 
املوؤجرة لكم والزامكم  الوحدة  باإخالء  الإيجارية بدبي لإلزامكم  املنازعات  اإىل مركز ف�س  اللجوء  اإىل 
ب�سداد القيمة الإيجارية املرت�سدة بذمتكم، واملبالغ امل�ستحقة لهيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( عن ر�سوم 
قيم�ة  ب�سداد  الزامكم  مع   ، املوؤجرة  للوح�دة  الفعلي  الإخ��الء  مت�ام  حلني  و  واملياه،  الكهرباء  اإ�ستهالك 
الأ�سرار املادية والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة مع حفظ حق 

موكلنا يف املطالبة بالتعوي�س املنا�سب وكافة امل�ستحقات  الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 590/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2014/10/13 والزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل باأن 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.709.803( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 

التام والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-عو�س بن حممد بن فرج باخمالف -  �سفته بالق�سية : مدعي 

العقارية ذ.م.م -  �سفتهما بالق�سية :  :  1-  تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد 2- �سون للو�ساطة  اإعالنهما  املطلوب 
مدعي عليهما - جمهويل حمل القامة 

امل��وؤرخ يف 2014/10/13 والزام  البيع  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.709.803( درهم والفائدة القانونية بواقع 
لذا يرجى  املحاماة.  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  والزامهما  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  9% من 
التكرم بالعلم واحل�سور عر برنامج الت�سال املرئي تطبيق BOTIM اأمام ادارة الدعوى البتدائية التا�سعة 
على هاتف رق��م:0565461074 يوم الثنني املوافق 2021/6/29 وذلك من ال�ساعة 9:00 �س ولغاية ال�ساعة 12:30 
ظ او احل�سور املرئي عن طريق وكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمدة )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على 

�سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    



األحد  27  يونيو    2021  م   -    العـدد   13276  25
Sunday    27   June   2021   -  Issue No   13276

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

وتاأ�ضي�ضها  التعليمية  امل�ضروعات  يف  لال�ضتثمار  بل�ص  ادفان�ص   : ال�سركة  ا�سم 
�سعيد  علي  �سفيان  ملك   BM02-03 رق��م  مكتب   : العنوان  م  م  ذ  �ص   - واإدارتها 
 - حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   - القرهود   - الفال�سي  �سلوم  بن 
ال�سخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�سة : 735170 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1374279 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/5/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/20 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص 
حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم BM02 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم 
كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س    04-2822936  : هاتف   - ال��ق��ره��ود   - الفال�سي 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ارايا لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م  
ال�سكل   - ال��را���س   - دي��رة   - املطرو�سي  �سعيد  خليفة  �سعيد  ملك   04 مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   763143  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1239621 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2021/6/14 وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/6/14 بتاريخ 
ملك   4 رق��م  مكتب   : العنوان  واالإ�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  �ضونتيك  املعني 
 : فاك�س   04-3608344  : هاتف   - ال�سغايه   - دي��رة   - عبيداهلل  اب��راه��ي��م  حممد 
3617944-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�ضبون قانونيون
  - الفال�سي  �سلوم  بن  �سعيد  علي  �سفيان  ملك   BM07 رق��م  مكتب   : العنوان 
دي��رة - القرهود - هاتف : 2822936-04  فاك�س :       مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
ادفان�ص بل�ص لال�ضتثمار يف امل�ضروعات التعليمية وتاأ�ضي�ضها واإدارتها - 
�ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/5/20 واملوثق لدى 
اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/5/20 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �ضونتيك لتدقيق احل�ضابات واالإ�ضت�ضارات
العنوان : مكتب رقم 4 ملك حممد ابراهيم عبيداهلل - ديرة - ال�سغايه - هاتف 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-3617944  : فاك�س   04-3608344  :
لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ارايا لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/6/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/14 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �ضوبر ترونك�ص )�ص.ذ.م.م(   
رق���م ال��رخ�����س��ة : 228791 ال��ع��ن��وان : حم��ل رق���م 1 م��ل��ك ع��ف��راء خ��ل��ف��ان حمد 
ال�سويدي - ديرة - البطني - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن   43756  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة خورفكان املحكمة االإبتدائية ال�صرعية االإحتادية 
ال�صخ�صية    االأحوال   /  KHCFISHPAF2021 /0000045 يف  الدعوى رقم

اىل : ا�سرات ال�ساميت �سانتو حممد اليا�س الدين  
جمهول حمل الإقامة : اخر عنوان له يف الدولة خورفكان الرفاع بجوار مدر�سة ملال لتعليم قيادة ال�سيارات منزل رقم 

 02  -  143
نعلمكم باأن املدعي )ة( / مرمي حممد �سهيد ال�سالم - العنوان / حمل الإقامة : خورفكان - الرفاع - بجوار مدر�سة املال 

لتعليم قيادة ال�سيارات - هاتف : 0502911640 - منزل رقم 02 -143 رقم الهاتف : 502911640   
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 

املحكمة : بعزر املدعي عليه بالإنفاق او التطليق وجلل�سة 2021/7/20 
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة خورفكان دائرة الأحوال ال�سخ�سية الوىل حمكمة خورفكان �سباح يوم الثالثاء 
املوافق 2021/7/20 ال�ساعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/6/23 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية 
علياء حممد �صامل �صعيد املن�صوري    

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
تظلم   AJCAPCIGRI2021 /0000561 يف  الدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : �سابال وورلد - ذ م م  

عنوانه : اإمارة ال�سارقة ، احلمرية ، املنطقة احلرة باحلمرية 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : يوري بونياتوف�سكي 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000561/
تظلم.   - املدنية  الإ�ستئناف  حمكمة   AJCAPCIGRI2021

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
10.00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�ساعة   2021/9/14 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000874/ 
اإىل املحكوم عليه : الهامور للتجارة العامة - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ميدورا خ 1 )�سركة اجنبية - م�سجلة بدولة تون�س( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله.

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 133772.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
القا�صي / عبداهلل املر�صدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0004752 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة فلورال للتجارة )ذ م م( - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة - ال�سناعية 11 - خلف 
�سارع مليحة - �سرة رقم 4 ملك خالد فوزي العلمي - هاتف 0504554599  

بناء على طلب املدعية : �سركة نهاد للخدمات الزراعية )ذ م م(
قد اأقامت الدعوى املذكورة تطالب فيها : - اأول :  - قبول ت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واإعالن 
املدعية عليها بها. ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل قدره 193،248.90 درهم )مائة 
وثالث وت�سعون الفا ومائتان وثمان واربعون درهما واربعة وت�سعون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع %12 من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد. ثالثا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
 ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   065024274 الوات�ساب  11( عر  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/23 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  1- �صالون اجلمال االأبي�ض لل�صيدات  ذ م م  2-�صناء 
عبداهلل حممد �صنتات - اردنية اجلن�صية  

اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOM2019 /0003848 جتاري )كلي( 
اإىل املحكوم عليه : 1- �سالون اجلمال الأبي�س لل�سيدات - ذ م م

اجلن�سية اردنية   - �سنتات  حممد  عبداهلل  �سناء   -2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ويغو لتجارة ال�سلع باجلملة - �س 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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 14599 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
القا�صي / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002889/ 

اإىل املحكوم عليه : طه عبدالقادر كيتوع 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دنيا للتمويل - 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 
107811.31 درهم ،  احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 

بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية %5 �سنويا من تاريخ 2017/12/21 حتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
القا�صي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - عمر �صديق حممد �صديق 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002711/ 

اإىل املحكوم عليه : عمر �سديق حممد �سديق 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دنيا للتمويل - 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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 98531.5 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 3027 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / �سعود بن عبدالعزيز بن حممد اجلوير - �سعودي اجلن�سية 

ل�سالح طالب التنفيذ / عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية  - العمارة احلديثة للمقاولت - ذ م م 
www. تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه مت متديد جل�سة املزاد العلني على موقع الإمارات للمزادات

emiratesauction.ae حتى يوم الأربعاء املوافق 2021/7/14 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك لبيع العقار 
العائد ملكيته للمنفذ �سده  )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 

- العقار قطعة رقم 1230/ و ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة ، �سعر التثمني : 67،570،000 درهم )�سبعة و�ستون 
مليون وخم�سمائة و�سبعون الف درهم ل غري( العقار قيد الإن�ساء وهو عبارة عن بناية + 3 ابراج. 

املقدر  الثمن  %20 من  بقيمة  �سيك م�سدق  او مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  له اعرتا�س  البيع وعلى كل من  لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 3027 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / �سعود بن عبدالعزيز بن حممد اجلوير - �سعودي اجلن�سية 

ل�سالح طالب التنفيذ / عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية  - العمارة احلديثة للمقاولت - ذ م م 
www. تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه مت متديد جل�سة املزاد العلني على موقع الإمارات للمزادات

emiratesauction.ae حتى يوم الأربعاء املوافق 2021/7/14 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك لبيع العقار 
العائد ملكيته للمنفذ �سده  )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 

- العقار قطعة رقم 1230/ و ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة ، �سعر التثمني : 67،570،000 درهم )�سبعة و�ستون 
مليون وخم�سمائة و�سبعون الف درهم ل غري( العقار قيد الإن�ساء وهو عبارة عن بناية + 3 ابراج. 

املقدر  الثمن  %20 من  بقيمة  �سيك م�سدق  او مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  له اعرتا�س  البيع وعلى كل من  لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : واحة الرحاب لالعمال الفنية - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 02 06 ملك ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري - بور �سعيد 
ا�ستدامة B ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 740276 رقم 
1185664 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/6/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني مبادئ ملراجعة احل�ضابات العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل 
املو�سى - بردبي - عود - ميثاء هاتف : 8866575-04 فاك�س : 04-8866575  
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود - 
ميثاء هاتف : 8866575-04 فاك�س : 8866575-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية واحة الرحاب لالعمال الفنية - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/6/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/6/7 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
املو�صوع دعوة اإجتماع اخلربةالهند�صية رقم )1( 

يف الدعوى رقم )2021/3946 جتاري جزئي( 
اإىل املدعى عليها �سركة بيكون لالن�ساءات )�س ذ م م( فرع دبي

نبلغكم بوجوب ح�سور اجتماع اخلرة الهند�سية رقم )1( والذي �سيعقد عن بعد 
يف متام ال�ساعة الثانية بعد الظهر من يوم اخلمي�س املوافق 01/07/2021 
 Google Meet بنظام  املرئي  الإت�سال  بوا�سطة  الحتماء  �سيتم  حيث 
عن  اخل��رة  اجتماعات  عقد  تنظيم  ب�ساأن  الر�سمية  للتعليمات  اإمتثاًل  وذل��ك 
بعد والتوجيه ال�سادر من اجلهات الر�سمية والقا�سي بالإعتماد على الو�سائل 
التقنية يف اجتماعات اخلرة وتنفيد الإج��راءات وتلقي امل�ستندات و التوا�سل 
مع الأطراف عن بعد كلما اأمكن ذلك. يعتر هذا الإعالن مبثابة اإعالن دعوة 

اإجتماع اخلرة اليند�سية رقم )1( لكافة الأطراف.

اإجتماع خربة 

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

مدين    AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000844/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عدنان اجنوم في�س  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافالت -  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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 11522.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�صي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
م   م  ذ  العلب  ل�صناعة  الثقافة  دار   -3 �صيخ   بيغم  �صنجيده   -2 م   م  ذ   - للطباعة  الثقافة  دار   -1

اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOMS2021 /0001289 جتاري 
اإىل املحكوم عليه :  1- دار الثقافة للطباعة - ذ م م

م   م  ذ  العلب  ل�سناعة  الثقافة  دار   -3 �سيخ   بيغم  �سنجيده   -2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جيمبك�س جلف امبورت اك�سبورت )�س 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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 31692 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  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي / احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
يف  الدعوى رقم 2021/1107 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / هاين خ�سر ان�سوين ترزي - بوكالة املحامي / كنعان حماماة وا�ست�سارات قانونية  
املعلن اإليه / املدعي عليه الثالث / براكا�س بارابوراث  

يف الدعوى رقم )2021/1107( جتاري جزئي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء 

املوافق 2021/6/30 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا لعقد الإجتماع الأول للجنة عن بعد 
وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

expert@alsharid.com 
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.
عن اللجنة / عبداهلل حممد جمعة القعود      
رقم القيد مبحاكم دبي 155

 دعوة حل�صور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف الدعوى رقم AJCFICICPL2021 /0001683، اأمر اأداء

الر�سيدي �سعيد  ح�سن  علي   -2 ال�سام�سي  �سعيد  حمد  �سعيد  على  اإىل: املحكوم عليه 1- 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�سالح اأفاق ال�سرق ملقاولت البناء ذ.م.م، بالتايل:
يوؤدي  ب��اأن  الر�سيدي(  �سعيد  ح�سن  )على  �سده  املطلوب  الطرف  باإلزام  ناأمر   : املحكمه  ق��ررت 
درهما )ثالثة   73.800 وق��دره  مبلغا  ذ.م.م(  البناء  ملقاولت  ال�سرق  )اأف��اق  الطالب  للطرف 
املوافق  املطالبة  تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م��ا(،  وثمامنائة  األفا  و�سبعون 
2021/4/29 وحتى متام ال�سداد، مع الإلزام بامل�سروفات واألف درهما مقابل اأتعاب املحاماة 
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي /وجدي ال�صاذيل بن احمد 
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/1/5007(
املخطرة : قرطا�سية فاروق العاملية )���س.ذ.م.م( - بوكالة املحامي/ اأحمد ح�سن املازمي - �سد / املخطر اإليهم : 1- ميل 

جاردن لتجارة الأدوات املكتبية والقرطا�سية د.م م )�سابقا( قرطا�سية دار القا�سمية )موؤ�س�سة فردية( - حالياً
على  واملوقع  الأوىل)�سابقا(  اليها  املخطر  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن  اجلن�سية(  )هندي  �سانكارا  برا�ساد  نارايندرا   -  2

ال�سيكات(. 3 - منى وحيد بالل خمي�س بالل )ب�سفتها مالكة املخطر اليها -حاليا(
األف  37،972،21 درهم )�سبعة وثالثون  اإليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وق��دره  املنذر  الإن��ذار تندر فيه  جئنا مبوجب هذا 
وت�سعمالة واثنان و�سبعون درهماً وواحد وع�سرون فل�سا( خالل 5 اأيام عمل من تاريخه، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ 

كافة الإجراءات القانونية �سد املندر اإليهم ، والتي من �سمنها ما يلي: 1- اإ�سدار املنع من ال�سفر بحقكم.
�سبط واإح�سار حلني �سداد املبلغ املرت�سد. اأمر  اإ�سدار   -2

البنكية العائدة للمخطر اإليه الأر�سدة  جميع  على  احلجر   -3
اإليهم �سواء ال�سيارات اأو الأرا�سي اأو العقارات الأخرى. للمخطر  العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4

كافة اجلهات التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من اأموال خماطبة   -5
اخلا�س بكم لدى جهة عملكم. ال�سخ�سي  الراتب  من  املحكمة  تقرره  ما  على  احلجز   -6

ق�سوة بحقكم. مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم،  اأكرث  اأخرى  اإجراءات  اإىل  بالإ�سافة   -7
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/3/5556(
املنذر: جتاري / �سرييدان �سبي�ساليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

املنذر اليه : الكان جوروب )�س. ذ.م.م(
درهم   ) وق��دره )33795  ب�سداد مبلغ  اليهم  املنذر  املنذر  يكلف   ، لذلك 
اماراتي(  دره��م  ت�سعون  و  و خم�سة  مائة  �سبعة  و  ال��ف  و ثالثون  )ثالثة 
�سي�سطر  واإل  ه��ذا  ا�ستالمه  تاريخ  من  اأي��ام  خم�سة  اق�ساها  م��دة  خ��الل 
واملطالبة  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
بالتعوي�س املنا�سب عن اي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر 

اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/3/5555(
املنذر: جتاري / �سرييدان �سبي�ساليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

املنذر اليه : اكوكون اند�سرتيز )ذ م م( 
درهم   )23203( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليهم  املنذر  املنذر  يكلف   ، لذلك 
)ثالثة وع�سرون الف ومائتني وثالثة درهم اإماراتي( خالل مدة اق�ساها 
كافة  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  واإل  ه��ذا  ا�ستالمه  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  خم�سة 
املنا�سب  بالتعوي�س  واملطالبة  له حقه  التي حتفظ  القانونية  الج��راءات 
عن اي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليهم بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



ثقافة وفن�ن
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الحتاد  رئي�سة  القا�سمي  �سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  اأك��دت 
حياة  تغيري  يف  ودوره����ا  الثقافة  اأه��م��ي��ة  للنا�سرين  ال���دويل 
تعرقل  التي  الفجوات  �سد  على  العمل  اإىل  ودع��ت  الأط��ف��ال 
م�سرية  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأطفال  اإىل  الكتاب  و�سول 
اإىل اأن ال�سراعات واحلروب و�سعف البنية التحتية الرقمية 
التي حت��ول دون  الأ���س��ب��اب  اأب���رز  املكتبات م��ن  وغ��ي��اب �سبكات 

و�سول املجتمعات اإىل الكتاب.
اأهمية   .. الفجوة  “�سد  بعنوان  تروؤ�سها جل�سة  ولفتت خالل 
العامل” �سمن  اأنحاء  جميع  يف  الأط��ف��ال  اإىل  الكتب  و�سول 
فعاليات معر�س لندن الدويل للكتاب الذي انطلق افرتا�سيا 
ت�سهيل  اأهمية  اإىل  املقبل،  يوليو  م��ن  الأول  حتى  وي�ستمر 
و�سول الكتب اإىل الأطفال، حيث يعد الكتاب م�سدرا تعليميا 

حيويا ي�سهم يف تنمية اخليال وتطوير مهارات اللغة والتفكري 
النقدي لدى ال�سغار.

اإي����د  “بوك  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  �����س����ارك يف اجل��ل�����س��ة 
ن�سر  دار  اأودي��دي��ن��ا حم��رر يف  ���س��ارة  م��ن  اإنرتنا�سيونال” ك��ل 
ل�”اأكورد  املوؤ�س�س  وال�سريك  الأطفال”  لكتب  “بو�سكني 
لكتب  ال��ري��ط��اين  “املجل�س  رئي�س  ديك�س  وب���ام  ليرتاري” 
اليافعني” واآلي�سون تويد املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة “بوك اإيد 
اإنرتنا�سيونال” و�سيتا براهمات�ساري اإحدى اأبرز الكاتبات يف 
لكتب  ووتر�ستون  “جائزة  على  وحائزة  املعا�سر  الطفل  اأدب 

الأطفال” 2011 عن روايتها الأوىل “اآرتيت�سوك هارت�س«.
ما�سني”  “بوك  نظمتها  التي  الثانية  النقا�سية  اجلل�سة  ويف 
القا�سمي  بدور  ال�سيخة  الن�سر” �سلطت  “الريادة يف  بعنوان 

الثغرات  �سد  يف  ودوره  امل�ستدام  التعليم  اأهمية  على  ال�سوء 
مناذج  تبني  ���س��رورة  اإىل  م�سرية  الن�سر،  ق��ط��اع  يف  القائمة 
ت�سهدها  التي  املت�سارعة  التغريات  ملواكبة  احلديثة  الأعمال 
املعارف  وت��ب��ادل  والتوجيه  الإر���س��اد  واأه��م��ي��ة  الن�سر  �سناعة 
لأنها  فاعلية  التعليمية  الإ�سرتاتيجيات  اأك��رث  من  بو�سفها 

تو�سع الآفاق اأمام اأع�ساء الفريق.
ودعت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي اإىل �سرورة تبني 
منهج قائم على التعاون والحرتام والثقة وال�سفافية لتعزيز 
التحديات  اأن  مو�سحة  الن�سر،  �سناعة  يف  والإب���داع  البتكار 
من  النا�سرون  يتمكن  عندما  مواجهتها  ميكن  امل�ستقبلية 
احلالية  ال�����س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ني  ال�سحيح  ال��ت��وازن  حتقيق 

والتوجهات النا�سئة مثل التكنولوجيا واإدارة املخاطر.

ي�سعر الزائر ملدينة خورفكان الواقعة على بعد 
ال�سارقة  اإم���ارة  مركز  عن  كيلومرتات   109
وياأ�سره  امل��ك��ان  ب��ع��راق��ة  الأوىل  اللحظة  وم��ن��ذ 
جمال طبيعتها، فهذه املدينة ال�ساحلية متتلك 
�سحرا من نوع خا�س ب�سبب توليفتها اخل�سبة 
ال�سال�سل  ب��ه��ا  حت��ي��ط  اخل�����س��راء  ب��امل�����س��اح��ات 

اجلبلية املهيبة.
لإمارة  ال�سرقي  ال�ساحل  درة  ت�سيف  وال��ي��وم 
“ مدرج  ب���  تتجلى  اأي��ق��ون��ة ج��دي��دة  ال�����س��ارق��ة 
“ التحفة الفنية واملعمارية الفريدة  خورفكان 
من نوعها يف الإم��ارة والدولة والذي يقع على 
خليج  �سواطئ  على  ويطل  ال�سيدة  جبل  �سفح 

عمان.
ي�����س��رف عليه  ال���ذي  م���درج خ��ورف��ك��ان  ويج�سد 
اإ�سافة  ال�����س��ارق��ة  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة  امل��ك��ت��ب 
والفني  ال��ث��ق��ايف  الإم������ارة  ر���س��ي��د  اإىل  ج��دي��دة 
الفنون  دع�����م خم��ت��ل��ف  ����س���اأن���ه���ا  م����ن  وم��ن�����س��ة 
خالله  من  وتلتقي  وال�ستعرا�سية  املو�سيقية 

رهافة الإبداع مع األق الطبيعة.
امل���درج انطالقته م��ن خ��الل ع��ر���س فيلم  ب���داأ 
�ساحب  ك��ت��اب  م���ن  امل�����س��ت��وح��ى  “خورفكان” 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
عن مقاومة خورفكان للغزو الرتغايل، وتاله 

اإق��ام��ة ح��ف��ل ف��ن��ي ���س��اه��ر مطلع ال��ع��ام احلايل 
وامل�سرية  اجل�سمي  الإماراتي ح�سني  للنجمني 
اأنغام وت�ستمر روؤية املدرج من خالل جمموعة 
من الفعاليات التي �سيتم الإعالن عنها لحقا.

والإمارة  للمدينة  كبرية  وثقافية  فنية  قيمة 
وال��دول��ة على وج��ه اخل�سو�س بل ومتتد هذه 
كونه  برمتها  اخلليج  منطقة  لت�سمل  القيمة 
املنطقة  يف  يقام  ال��ذي  نوعه  م��ن  الأول  امل���درج 
امل����درج يف و���س��ط م��دي��ن��ة خورفكان  ب��ن��ي  ح��ي��ث 

لي�سبح قلب املدينة الناب�س.
وب��ع��د اأ���س��ه��ر ع��ل��ى ت��د���س��ني امل����درج ب���ات ال�سرح 
وزوارها  املدينة  لأه��ل  ومق�سدا  النا�س  حديث 

فهو تكامل ما بني الإب��داع املعماري وجماليات 
عريق  بت�سميم  زوراه  ي�ستقبل  حيث  الطبيعة 
يدمج ما بني فنون العمارة العربية ال�ستثنائية 
وباإطاللة  التقليدية  ال��روم��ان��ي��ة  وال��ه��ن��د���س��ة 
اجلبلي  مع  ال�ساحلي  امل�سهد  جتمع  بانورامية 
جمالية  توليفة  و���س��ط  واق��ف��ا  ال��رائ��ي  ف��ي��ك��ون 

مميزة.
�سخ�س   3500 م���ن  لأك�����رث  امل������درج  وي��ت�����س��ع 
يحت�سنهم يف بنائه امل�سمم وفق اأحدث املعايري 
ي�سم  هند�سيا  ط��رازا  متخذا  العاملية  املعمارية 
على  ال��وا���س��ع��ة  احل��ج��ري��ة  الأدراج  م��ن  �سل�سلة 
كما  م���رب���ع،  م���رت   1700 اإىل  مت��ت��د  م�����س��اح��ة 

على  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  واج��ه��ات��ه  ت�ستمل 
ذلك  جانب  اإىل  ع��ام��ودا  و295  قو�سا   234
ال��ت��ه��وي��ة ومعدات  اأن��ظ��م��ة  ب��اأح��دث  امل����درج  زود 
والإ�ساءة  بال�سوت  يتعلق  مبا  متطورة  تقنية 
ما يجعل منه مكانا مثاليا ل�ست�سافة العرو�س 

والفعاليات املختلفة.
ويجاور امل�سرح �سالل مت بناوؤه من خالل نحت 
لينتهي  الطبيعية  ال�ساللت  ليحاكي  ال�سخور 
الأم����ر ب��ت��دف��ق ب��دي��ع ل��ل��م��اء م��ن اأع��ل��ى الكهف 
وعر�سه  م��رتا   45 بارتفاع  اجلبل  اأ�سفل  حتى 
ال�سارع  الذين يعرون  للزوار  11 مرتا ميكن 
املاء العذب  املحاذي للمدرج ال�ستمتاع بدفقات 

الذي ي�سعرك وكاأنك يف و�سط طبيعة ا�ستثنائية 
ت�سع  ال��ل��ي��ل  ويف  ال��ن��ه��ار  يف  خ�سو�سيتها  ل��ه��ا 
التي  ال�ساحرة  الأ�سواء  بتوليفة من  جمالياته 

متنحه وهجا اإ�سافيا وجمالية من نوع اآخر.
جميع هذه املقومات وغريها جتعل من “مدرج 

خورفكان” 
املعمارية  وال��ه��ن��د���س��ة  واجل��م��ال  للفن  اأي��ق��ون��ة 
قلب  من  لي�سكل  العريق  الطابع  ذات  املعا�سرة 
ت��ن��ب�����س باحلياة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  امل��دي��ن��ة ج���وه���رة 
واجل���م���ال ت�����س��اع��ف يف ج��م��ال��ي��ات��ه��ا م���ن قيمة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والفنية  ال�����س��ارق��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا  اإم�����ارة 

واحل�سارية.

حتفة فنية ومعمارية فريدة من نوعها يف ال�ضارقة

مدرج خ�رفكان اأيق�نة جديدة ت�صاف ملعامل الدولة واملنطقة

اأعلن نادي ال�سارقة لل�سحافة التابع للمكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
و�سائل  ب��رام��ج  “اإثمار” ع��ر  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�سخة  ع��ق��د  ع��ن 
الت�سال املرئي خالل الفرتة من 5 حتى 14 من يوليو املقبل م�ستهدفا 
الطلبة من �سن 10 اإىل 17 عاما من خالل خطة تدريبية �ساملة ت�سهم 
مبفاهيم  وتعريفهم  ال�ساعد  اجليل  ل��دى  الإع��الم��ي  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
العمل ال�سحفي والإعالمي بالتعاون مع عدد من اجلهات وال�سخ�سيات 

الإعالمية امل�سهود لها بالكفاءة واملهنية.
و ا�ستقبلت الن�سخة الثالثة - التي اتخذت »فنيات �سناعة املحتوى« حمورا 
عاما لها - 51 طلب التحاق عر املدار�س واجلهات املعنية بالن�سء، ومن 
املقرر اأن يعقد النادي املقابالت التقييمية للمر�سحني اليوم حيث �سيتم 
ت�سمن  ومعايري  ملنهجية  وف��ق��ا  املر�سحني  ب��ني  م��ن  طالبا   20 اختيار 
ومدى  الالزمة  الأ�سا�سية  وامل��ه��ارات  التدريب  مبو�سوع  الطلبة  اهتمام 
اأق�سى  املرجوة وحتقيق  النتائج  اأف�سل  اإىل  الو�سول  ا�ستعداهم ل�سمان 

ا�ستفادة ممكنة.
ويت�سمن الرنامج ور�س عمل تفاعلية وتدريبات 
�سناعة  م��راح��ل  ك��اف��ة  ت�سمل  وع��م��ل��ي��ة  ن��ظ��ري��ة 
امل��ح��ت��وى امل��ك��ت��وب وامل��رئ��ي ب���دءا م��ن اأخالقيات 
والتنفيذ  ب��ال��ف��ك��رة  م������رورا  امل���ح���ت���وى  ���س��ان��ع 
املحتوى  �سناعة  فنيات  �سيما  ل  التقييم  وحتى 
ال�ستفادة  وكيفية  احلديثة  التوا�سل  مبن�سات 
الرنامج جولت  يت�سمن  كما  الإيجابية منها، 
افرتا�سية ميدانية ملوؤ�س�سات �سحفية واإعالمية 
للتعرف عن قرب على اآلية اإنتاج املواد الإعالمية 

املختلفة.
واأك���د ���س��ع��ادة ط���ارق �سعيد ع��الي م��دي��ر املكتب 
الرنامج  حر�س  ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي 

الذي يحظى باإقبال متزايد �سنويا على موا�سلة اأهدافه يف بناء الكوادر 
الإعالمية وتنمية مهاراتهم ..

واإطالق  الإع��الم��ي��ة  امل��واه��ب  ا�ستك�ساف  يف  ال��رن��ام��ج  دور  اإىل  م�سريا   
الإعالمي  امل�سهد  ل�سناعة  اإع��داده��م  يف  للم�ساهمة  الإبداعية  طاقاتهم 

وتطويره.
القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  لل�سيخ  وال��ع��رف��ان  ال�����س��ك��ر  ع���الي  ووج����ه 
ال�سارقة  نادي  لأن�سطة  الدائم  لدعمه  لالإعالم  ال�سارقة  رئي�س جمل�س 
على  حر�سه  من  انطالقا  اإثمار  لرنامج  امل�ستمرة  ومتابعته  لل�سحافة 
مما  الإعالمية  مهاراتهم  وبناء  الن�سء  لدى  الإعالمية  الثقافة  تنمية 
ي�ساهم يف اإعداد الكفاءات القادرة على قيادة العمل الإعالمي م�ستقبال 
باأعلى املعايري املهنية حلمل ر�سالة الإمارات اإىل العامل ومواكبة قفزاتها 

التطويرية النوعية مبا يدعم م�سريتها التنموية.
ولفت عالي اإىل دور الرامج التي تركز على تدريب الن�سء على مهارات 
التوا�سل  من�سات  مع  والتعامل  املحتوى  �سناعة 
بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  ب��اإي��ج��اب��ي��ة مب��ا  الج��ت��م��اع��ي 
وال�ستفادة باعتبارها و�سيلة اإعالمية باتت ت�سكل 
تاأثريا كبريا، وت�سهم يف اكت�ساف املواهب والقدرات 
التي يذخر بها اجليل اجلديد خا�سة مع التزايد 
امل��ت��الح��ق ل��ع��دد م�����س��ت��خ��دم��ي ت��ل��ك امل��ن�����س��ات من 

الفئات العمرية املختلفة.
يحر�س  لل�سحافة  ال�سارقة  ن���ادي  اأن  اإىل  ي�سار 
العمل  مفاهيم  وتر�سيخ  ن�سر  على  م�ستمر  ب�سكل 
ب��ه��ا �سواء  وال���ت���ع���ري���ف  ال�����س��ح��ف��ي والإع�����الم�����ي 
خالل  م��ن  اأو  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر 
ينظمها  ال��ت��ي  املتخ�س�سة  وال��رام��ج  الفعاليات 

على مدار العام.

نادي ال�صارقة لل�صحافة يطلق الن�صخة 
الثالثة من برنامج اإثمار 5 ي�لي�

جل�سة   “ والثقافة  للفن  “خولة  جمل�س  نظم 
لفن  الب�سرية  املو�سيقى   “ بعنوان  افرتا�سية 
املو�سيقى  على  ال�سوء  �سلطت  العربي”  اخلط 
الب�سرية للخط العربي والت�سكيالت اجلمالية 
اإيقاعها  ت��اأث��ري  وم���دى  ال��ع��رب��ي��ة  للمخطوطة 
اإط����ار حر�س  وذل���ك يف  املتلقي  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ري 
اآل  زايد  ال�سيخ طحنون بن  واهتمام حرم �سمو 
ال�سيخة  �سمو  الوطني  الأم���ن  م�ست�سار  نهيان 
بالثقافة  ال�����س��وي��دي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خ��ول��ة 

والفن.
وت�سمنت اجلل�سة - التي قدمها الدكتور جا�سم 
القدمي  العربي  الأدب  يف  املتخ�س�س  الدميمي 
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ق��ب��ل نخبة من 
فن  يف  واملتخ�س�سني  وال��ب��اح��ث��ني  اخل��ط��اط��ني 
املوؤلفة  عنا�سر  ع��ن  احل��دي��ث   - العربي  اخل��ط 
الإي���ق���اع واللحن  ت��ت�����س��م��ن  امل��و���س��ي��ق��ي��ة وال���ت���ي 
يرتبط  ال���ذي  ال�سوتي  وال��ط��اب��ع  وال��ه��ارم��وين 
الب�سري  وال���ت���اأث���ري  ب���احل���رف  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
املو�سيقي  الإي���ق���اع  ت���اأث���ريه يف  واآل���ي���ة  ل��ل��ح��رف 
باخلطوط  املو�سيقية  امل��ق��ام��ات  عالقة  وم��دى 
العربية اإىل جانب احلديث عن املناهج والآلية 
اخلط  لتوظيف  اخلطاطني  ا�ستخدمها  ال��ت��ي 

العربي يف كتابة الق�سيدة.
خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  وقالت 
ال�سويدي رئي�سة موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة 
اإيجاد  اإىل  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  �سعت  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن 

اخلط  ح��ول  ال��ع��ام  م��دار  على  متوا�سل  ن�ساط 
ال��ع��رب��ي وذل�����ك ب���ه���دف ال��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذا الفن 
ال��ع��رب��ي الأ���س��ي��ل وا���س��ت��ق��ط��اب اجل��م��ه��ور نحوه 
والرتقاء به اإىل ف�ساء عاملي اأرحب حيث غدت 
وحما�سرات  فعاليات  من  تنظمه  مبا  املوؤ�س�سة 
وور�س عمل من�سة للخراء واملخت�سني باخلط 
والتجارب  ل��ت��ب��ادل اخل����رات  وف��ن��ون��ه  ال��ع��رب��ي 
فنون اخلّط  لتطوير  اأفكار جديدة  وا�ستك�ساف 
اإبداعي  وتاأ�سي�س حميط  فيه  والإب��داع  العربي 

�سني. لل�سباب على اأيدي املتخ�سّ
امل�ساهمة  على  املوؤ�س�سة  حر�س  �سموها  واأك��دت 

ال��ث��ق��اف��ة والعمل  ب���ق���درات ق��ط��اع  ال��ن��ه��و���س  يف 
متميزة  ومعرفية  ثقافية  ق���درات  تنمية  على 
التطور  رك���ب  م��واك��ب��ة  ي�سمن  مب��ا  للمجتمع 
الكبري  ال��ت��ق��دم  م��ع  ويتنا�سب  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف 
ال��ذي اأح��رزت��ه دول��ة الإم����ارات خ��الل ال�سنوات 
املا�سية يف م�سرية التطور الثقايف ب�سفة عامة 
م��ن خ��الل اله��ت��م��ام مب��ج��الت الإب����داع والفن 
وال��ث��ق��اف��ة ح��ت��ى غ���دت دول����ة الإم������ارات ملتقى 
واملفّكرين  ��اب  وال��ُك��تَّ ل��الأدب��اء  وم��ن��ارة  للمواهب 
والباحثني والفنانني الإماراتيني والعرب ومن 

خمتلف اأنحاء العامل.

جمل�ش خ�لة للفن والثقافة ي�صلط ال�ص�ء 
على امل��صيقى الب�صرية للخط العربي

بدور القا�صمي تدع� لتعزيز العمل على �صد 
الفج�ات ل��ص�ل الكتب اإىل الأطفال عامليا
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اغنية )الزمن ال�سيء( تعر عن الو�سع املزري الذي و�سل اليه لبنان وفيها 
اتناول ازمات البنزين واخلبز وكل امل�ساكل التي يعانيها املواطن اللبناين 
اعي�سه  ال��ذي  وجعي  عن  حتكي  لنها  ب�سوتي  اطلقها  ان  احببت  وق��د 
التي حلنها لهم  ال��ف��رتة الخ���رية  اغانيه يف  يف وط��ن��ي. وع��ن ن�سره 
التوا�سل الجتماعي  املا�سية على مواقع  ال�سنوات  املطربني خالل 
قال “فجاة وجدت نف�سي غري منت�سر بني اجليل اجلديد و�سعرت 
ان ق�سما كبريا من النا�س البعيدين عن الو�سط الفني ل يعرفون 
الغاين التي حلنتها لكبار النجوم منذ ع�سرين �سنة لذا احببت 
عر �سفحتي على موقع facebook ان ان�سر هذه الغنيات 
كي يتعرف عليها هذا اجليل ومنها )ماين ماين( لديانا حداد 
ه��ذا احل��ل��و( لنجوى كرم  لنان�سي عجرم و)م��ن��و  ���س��الم(  و)ي��ا 
العمال  م��ن  وغ��ريه��ا  متيم  ���س��وزان  للراحلة  قلبي(  و)�ساكن 
ملاذا مل يعد يتعاون مع هذه ال�سماء منذ فرتة  الناجحة.اما 
طويلة في�سري �سليم �سالمة قائال : يبدو ان احلاين مل تعد 
مرغوبة من هذه ال�سماء وهم يتعاونون مع ملحنني اآخرين 
ال�سنتني  ت��ع��اون��ت يف  اح���د. امن��ا  اف��ر���س نف�سي على  وان���ا ل 
الخريتني مع جمموعة من النجوم ال�سباب باعمال جنحت 
جنيد  وح�����س��ام  زي��ت��ون  ونا�سيف  زي��ن  ملحم  ومنهم  ك��ث��ريا 
وغريهم. وعما اذا كان هناك اغنيات جديدة طور التح�سري 
اكد ان ل جديد يف املدى القريب.وعن واقع الفن يف لبنان 
وتطورات  بال�سيا�سة  مرهونني  واحلياة  الفن  ا�سبح  يقول: 
التوا�سل  الزمن وا�سبحت مواقع  تبدل  العربي وقد  العامل 
الجتماعي متوفرة يف يد كل ان�سان والعمال الغنائية متاحة 
حيث  واحلا�سر  املا�سي  بني  تغري  الو�سع  ان  اذ  اجلميع  ام��ام 
كان اجلمهور ينتظر �سدور البوم النجم اليوم امل�ساهدات على 
النجاح. مقيا�س  هي  الرقمية.  املو�سيقية  واملن�سات  يوتيوب 
اخريا هل يفكر بالهجرة مع عائلته يجيب �سالمة: انا اعي�س 
قرية  يف  �سغريا  بيتا  بنيت  حيث  اللبناين  اجل��ن��وب  يف  حاليا 
ا�سمها )الدوير( وامامه حديقة �سغرية وا�س�ست ا�ستديو ت�سجيل 
يف قبو املنزل اذ ا�سبح التعامل عر النرتنت ما �سهل علًي عملي، 
امنا فعال بت افكر بالهجرة خا�سة ان ولدي اللذين تعبت يف تعليمهما 
يف اجلامعات تخرجا ول يجدان وظيفة وما زلت م�سوؤول عنهما ونحن 

نعي�س لال�سف يف بلد م�سرينا جمهول فيه.

مى �صليم تبداأ ت�ص�ير م�صاهدها 
فى فيلم )200 جنيه(

"200 جنيه"  تبداأ الفنانة مى �سليم ت�سوير م�ساهدها الأوىل من فيلم 
قليلة، فى  اأي���ام  يون�س خ��الل  وا���س��ع��اد  ك��رمي  ونيللى  رم���زى  ه��ان��ى  للنجم 
200 جنيه  ح��ول مبلغ  اح��داث��ه  ت��دور  وال���ذى  بالعمل،  اخل��ا���س  الديكور 
والأماكن  الجتماعية  الطبقات  خمتلف  م��ن  لآخ���ر  �سخ�س  م��ن  تنتقل 

ال�سكنية، تاأليف اأحمد عبداهلل، واإخراج حممد اأمني.
فيلم "200 جنيه"، بطولة عدد كبري من النجوم، وهم اإ�سعاد يون�س، هاين 
رمزي، نيللي كرمي، اأحمد رزق، مي �سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، 
ف���وؤاد، ملك ق���ورة، حممد ف���راج، حممود ح��اف��ظ، وع��دد م��ن �سيوف  دينا 
واإخ��راج حممد  اأحمد عبداهلل  تاأليف  يا�سني، وهو من  اآ�سر  ال�سرف منهم 

اأمني.
"حلم  ال��درام��ا  م�ساركتها يف م�سل�سلى  �سليم يف  اأعمال مي  اآخ��ر  اأن  يذكر 
غزال"، و�سارك فى بطولته كل من �سريف �سالمة، عمرو عبد اجلليل، وفاء 

عامر، خالد كمال، اأحمد خليل.
كما ظهرت مى �سليم فى رم�سان املا�سى اأي�ساً، ك�سيفة �سرف فى حلقة من 
"فار�س بال جواز" تاأليف فداء ال�سندويلى واإخ��راج معتز  حلقات م�سل�سل 
ح�سام، بطولة م�سطفى قمر، حممد ثروت وطارق عبد العزيز و�سليمان 
ال�سباب منهم  املمثلني  الإب��ي��ارى وحممد طعيمة، وع��دد من  عيد وط��ارق 
م�سطفى حمزة وحممد ويو�سف وراندا عبد ال�سالم ومغاورى، اإ�سافة اإىل 

�سريى عادل وندا مو�سى وب�سرى ودميا بياعة وفاطمة عادل.

تعرب عن الو�ضع املزري الذي و�ضل اليه لبنان

�صليم �صالمة:
 »الزمن ال�صيء« حتكي عن 

وجعي الذي اأعي�صه يف وطني
قدموا  الذين  اللبنانيني  امللحنني  ابرز  من  �ضالمة  �ضليم  يعترب 
الثالثة  االلفية  وبداية  الت�ضعينيات  مرحلة  يف  االحلان  اأجمل 
حيث تعاون مع ابرز اال�ضماء ومنهم جنوى كرم، فار�ص كرم، ديانا 
يف  �ضباب  جنوم  مع  تعاون  واخريا  وغريهم.  عجرم  نان�ضي  حداد، 
اعمال القت �ضدى وا�ضعًا لدى اجلمهور. كما ا�ضدر منذ فرتة 
فماذا  ال�ضيء(  )الزمن  ا�ضم  حتمل  ب�ضوته  اغنية 

يقول امللحن �ضليم �ضالمة عن هذا العمل؟

حتدث املخرج ب�سري الديك، عن ذكرياته مع املخرج الراحل عاطف الطيب، وذلك 
فى الذكرى ال�26 لرحيله، قائاًل: "كان يقدم فن نبيل وطيب، وكنا جمموعة 

كبرية، وقدمنا الكثري".
"90 دقيقة"  الديك خالل مداخلة هاتفية برنامج  وقال املخرج ب�سري 

كان  اإن��ه  "املحور"،  �سا�سة  على  وه��ب��ة،  ب�سمة  الإع��الم��ي��ة  تقدمه  ال��ذى 
الوعى  م��ن  ال��ك��ث��ري  حت��م��ل  اخل�سو�سية  ���س��دي��دة  ع��الق��ة  يجمعهما 

الفكرى واملوهبة الفنية.
زكى،  اأحمد  الراحل  الفنان  العمل مع  كان يف�سل  اأنه  اإىل  واأ�سار 

�سينما ج��ي��د، ويدرك  اأن���ه رج��ل  ال�����س��ري��ف، خا�سة  ن��ور  وك��ذل��ك 
ج���ًدا..  بيحبهم  ك���ان  "عاطف  م��ع��ق��ًب��ا:  ب��اأ���س��ك��ال��ه��ا،  ال�����س��ن��اع��ة 

ا اأحمد زكى ع�سان كان متوهج". وخ�سو�سً
وك�سف اآخر تطورات ق�سة اأحمد زكى، ومدى اإمكانية تقدمي 
عمل فنى عن حياته، وقال: "اأ�سرته اعرت�ست ب�سكل كبري".
عن  مفاجاأة  "هناك  وهبة:  ب�سمة  الإعالمية  قالت  بدورها 
دور  لينا  يكون  وممكن  املقبلة،  ال��ف��رتة  زك��ى  اأح��م��د  الفنان 
و�سنتبنى هذا املو�سوع وتقريب وجهات النظر لتقدمي ق�سة 
حياته فى عمل درامى وهنعمل تقارب وجهات نظر مع اأ�سرة 

اأحمد زكى".
ويتزامن اليوم مع ذكرى رحيل املخرج عاطف الطيب 

1995 تاركاً وراءه  الذى رحل عن عاملنا فى عام 
ب�سمة كبرية فى �سناعة ال�سينما من خالل اأكرث 

من 20 فيلما مب�سرية امتدت ل� 15 عاماً 
امل�����س��ري��ة ���س��ن��ف فيها  ب��ال�����س��ي��ن��م��ا 

الواقعية  ال�سينما  رائ��د  باأنه 
ال�سوء على  ي�سلط  ال��ذى 

الب�سطاء بدقة �سديدة 
من خالل جمموعة 

م��ن الأف����الم التى 
ج��ع��ل��ت��ه واح�������داً 

�سعدوا  مم����ن 
ه�������رم  اإىل 
الإخ�������������������راج 

ال�سينمائى.

ب�صمة وهبة: نتبنى تقريب وجهات النظر 
لتقدمي ق�صة حياة اأحمد زكى يف عمل درامي

قال الفنان ع�سام كاريكا، اإنه ينوى العودة خالل هذا ال�سيف اإىل عامل 
الغناء بقوة، معلقا فى ت�سريحاته ل�"اليوم ال�سابع"،:"اإن �ساء اهلل �سوف 

اأطرح اأغنية كل اأ�سبوع اأو كل 10 اأيام.
اأيام  بعد  طرحها  يتم  �سوف  الأوىل  قائال:"الأغنية  كاريكا  واأ���س��اف 
قليلة مع �سركة مزيكا ا�سمها "ما بنم�س"، وهى اأغنية تنا�سب ال�سيف، 

وبعدها باأيام قليلة �ساأطرح اأغنية اأخرى با�سم 
حممد  كلمات  العذاب"،  "اأيام 

وتوزيعى،  وحلنى  هالل، 
يف  ت�������س���وي���ره���ا  ومت 

فى  جبال  منطقة 
ل��ب��ن��ان، واإخ���راج 

ميدو بارون. 
وت�����������ن�����������اول 
عدًدا  كاريكا 

م�����ن اأ�����س����م����اء 
ال����ف����ن����ان����ني 

زكى  �سميحة  البطاقة  يف  ت��دع��ى  ال��ت��ى  �سريف  ن��اه��د  منهم  احلقيقية 
و�سافينار م�سطفى وهى الفنانة بو�سى ومي�سيل كافورى وهو املطرب 
وائل كافورى، وجمالت عبد العال وهى هدى �سلطان ومي�سيل �سلهوب 
كلثوم،  اأم  وهى  البلتاجى  اإبراهيم  وفاطمة  ال�سريف،  عمر  الفنان  وهو 

وحممد جابر وهو الفنان الراحل نور ال�سريف وغريهم.
التى  ب��ردود الأفعال  واأع��رب موؤخًرا املطرب ع�سام كاريكا، عن �سعادته 
جناحها  اأن  م���وؤك���ًدا  ارتاحت"  "حياتى  اأغ��ن��ي��ة  ع��ل��ى  تلقاها 
موقع  ع��ل��ى  م�����س��اه��دة  مليونى  تخطت  ت��وق��ع��ات��ه  ف���اق 
اأحلانه  م��ن  وه���ى  ي��وت��ي��وب،  ال�سهري  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
ميك�س  حممد  م�سطفى  وكلمات  جيزو  وت��وزي��ع 
وم��ا���س��رت حم��م��د ج�����ودة، وم���ن اإخ�����راج رودينا 

حاطوم، واإنتاج ليف �ستايلز.

ع�صام كاريكا: "اأيام العذاب" 
و"مابنم�ش" حمطاتى القادمة فى ال�صيف
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ماذا يخفي العرج اخلفيف 
من اأمرا�ش خطرية؟

ك�سف الطبيب الرو�سي ال�سهري األك�سندر ميا�سنيكوف، عن الأمرا�س التي 
ميكن اأن ي�سري لها العرج اخلفيف.

اأن العرج اخلفيف ميكن اأن  وي�سري ميا�سنيكوف يف حديث تلفزيوين، اإىل 
ي�سري، اإىل انزلق غ�سرويف، واأحيانا قد يوؤدي اإىل فقدان ال�ساق اأو اجللطة 

الدماغية اأو احت�ساء ع�سلة القلب.
اأمرا�س خطرية، مثل  اإىل  اأن ي�سري  العرج اخلفيف، ميكن  "حتى  ويقول، 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  وعند  ال�سفلية.  الأط���راف  �سرايني  ت�سلب 
يف  اخ��ت��الل  اإىل  ي�سري  ق��د  ل��ذل��ك  العظمي،  الهيكل  يت�سوه  ال��زائ��د  ال���وزن 

مف�سل الورك. اأي هناك احتمال ح�سول انك�سار يف الورك".
وي�سيف، يزداد خطر العرج على كبار ال�سن، فقد يكون اإ�سارة اإىل اأمرا�س 
القلب والأوعية الدموية، اجللطة الدماغية، التي ميكن اأن ت�سبب الوفاة.

العمود  م�سكلة يف  اإىل  ي�سري  فهذا  �ساقه،  ال�سخ�س يجر  كان  "اإذا  ويقول، 
الفقري مثل الن��زلق الغ�سرويف. ويف هذه احلالة يظهر الأمل يف الظهر 

اأي�سا".
يف  الركبة  حتت  اآلم  تظهرعندهم  الكثريين  اأن  اإىل  ميا�سنيكوف،  وي�سري 
عمر 30-40 عاما، ولكنهم ل يولونها اأي اهتمام. بينما هي اإ�سارة خطر 

حمراء وخا�سة للمدخنني منهم.
وي�سيف، عند ظهور العرج فجاأة، يجب على من يعاين من مر�س ال�سكري 
وارتفاع م�ستوى �سغط الدم ومن لديه ا�ستعداد وراثي لالإ�سابة باأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية اأن يهتم بالأمر وي�ست�سري الطبيب الأخ�سائي.

ما اأ�صباب نغزات الأذن؟
اأم���را����س الأن����ف والأذن  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ن��ات��ال��ي��ا ك��ون��ون��وف��ا،  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 

واحلنجرة الأ�سباب املحتملة لالأمل والنغزات املزعجة يف الأذن.
وت�سري الأخ�سائية يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن الأمل ميكن اأن يظهر لي�س 
فقط يف حالة وجود التهابات يف البلعوم الأنفي اأو جتويف الفم، بل واأي�سا 

يف حالة ارتفاع م�ستوى �سغط الدم، واأ�سباب اأخرى.
ووفقا لها، ميكن اأن يكون ال�سبب دخول املاء اأو ح�سرة اإىل الأذن، وقد يكون 
ال�سبب الإجهاد ال�سديد، والتنك�س العظمي الغ�سرويف يف اجلزء العنقي من 

العمود الفقري، اأو ب�سبب وجود �سدادة �سمعية يف الأذن.
وتن�سح الأخ�سائية باحلذر عند ا�ستخدام عيدان تنظيف الأذن، لأنها ت�سبب 

تكثيف �سمع الأذن، وب�سرورة اإزالة الرطوبة من الأذن بعد ال�ستحمام.
وت�����س��ي��ف، ويف ح��ال��ة ال�����س��ع��ور ب����الأمل ف��ج��اأة، ي��ج��ب ق��ي��ا���س درج���ة احل���رارة 
وم�ستوى �سغط الدم ملعرفة ما اإذا كان ال�سبب وجود التهاب يف الأذن اأم ل. 
بالأذن  القطرات اخلا�سة  وا�ستخدام  اأدوية م�سكنة  تناول  ال�سروري  ومن 
اإجراء  تتطلب  الأع��را���س  هذه  لأن  املخت�س،  الطبيب  ا�ست�سارة  والأف�سل 

فح�س �سامل.

لل�ضالم؟ كرمز  احلمامة  ر�ضم  من  اول  • من 
- بيكا�سو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�ضئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�سر

افر�ضت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�ضري؟
- اإىل اللغة الرتكية

على الكّحال  اأ�ضم  • يطلق 
- طبيب العيون

التل�ضكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�سج 
عينيه يغم�س  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�س 

الكهربائية ال�سالك  وعوازل  الر�سا�س،  انابيب  با�سنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�ستطيع 
تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�سان  ج�سم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قر  هو  قر  • اأجمل 

اندثرت. قد  ال�سبع  العجائب  من  م�سر  يف  ال�سكندرية  • منارة 
كما  �سحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�س  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�سر.  على  الكنانة(  )اأر�س  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�سهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �سطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�س  الراأ�س  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�س هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�سم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�سمة  • عمان 

الدم. �سغط  ارتفاع  يخف�س  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �سنوات  لثالث  ال�سوم  العقرب  • ي�ستطيع 

املراأة الكاذبة 
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العنب 

م��اء و7 غرامات  %75 م��ن وزن���ه  العنب على  غ���رام م��ن  امل��ائ��ة  حت��ت��وي 
غلوكوز وغرام 

مليغرام  وع�سرين  بروتني  غرام  ون�سف  كربوهيدرات  غراما  و16  دهون 
 C فيتامني

واف�سل انواع العنب كبري احلجم وابي�س اللون. 
فوائده: 

- من�سط للع�سالت والع�ساب وجمدد للخاليا وطارد لل�سموم. 
- غذاء �سريع اله�سم. 

الكبدية  واحل�ساة  والبوا�سري  والقب�س  اله�سم  �سوء  ح��الت  يف  مفيد   -
واحل�ساة 
البولية. 

- من�سط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�سرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

كان هناك امراأة ت�ستمتع دائما بالكذب.. نعم ل ت�ستطيع اأن تعي�س اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�سرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�سول من النا�س رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�سة وتتظاهر باملر�س ليعطف النا�س 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �سحتها وقالت �سفاين اهلل بف�سل حليب عنزة من ي�سربه يعطيه اهلل 
ال�سفاء بل ال�سحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�س بذلك ال�سباب ين�سج منك فهلل النا�س وجاء كل 
موي�س ويائ�سا اليها يريد بع�س حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�سعرا عايل جدا وا�ستمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �سيء تقول يجب 
ان ت�ستمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�س اي من املر�سي بالتح�سن املنتظر ويف ويف نف�س الوقت مر�ست 
هي اي�سا وبدا املر�س ياكل يف ج�سدها و�سعر اجلميع فجاءمن ي�سالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�سافية 
العافية فكانت تقول انا ل�ست مري�سة بل اناحزينة فقط فابي مري�س واريد ال�سفر لروؤيته ..فاح�س احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�سرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�سنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�سيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�سبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �ساأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�سكت ل�سكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�سطرت املراأة لرد الموال ايل ا�سحابها وهي نادمة علي خل�سارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�سا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�سراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�سوؤاآل عليها رمبا ا�سابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�سع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�سعا وو�سع الموال رهن ت�سرف �سفوة من افا�سل املدينة 

حتي يعو�س علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�سرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.

واأورام  اأمرا�س  اأخ�سائية  اإيرينا �سمرينوفا،  الرو�سية  الطبيبة  اأعلنت 
ل  عندما  حتدث  الع�سبي  القولون  متالزمة  اأن  والقولون،  امل�ستقيم 

يه�سم اجل�سم بع�س ال�سكريات ب�سورة كاملة.
خا�سة  غذائية  حمية  و�سعوا  اخل���راء  اأن  اإىل  الأخ�سائية،  وت�سري 

اأ�سا�سها اإمكانية ه�سم  املواد املدرجة فيها.
ووفقا لها، تعتمد هذه احلمية على المتناع عن تناول املواد الغذائية 
املحتوية على ن�سبة عالية من الكربوهيدرات، مع اإعادتها اإىل النظام 

الغذائي لحقا، و�سوف تظهر النتائج يف غ�سون 2-6 اأ�سابيع.
من  اخل�����س��روات  بع�س  ا�ستثناء  يجب  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  وت�سيف،   
النظام الغذائي ) القرنبيط، الثوم، البازلء، الب�سل(، وكذلك الفطر 
املجففة،  الفواكه  الأحمر،  الكرز  والع�سري�  )التفاح  والثمار  والفواكه 
والكمرثى(، منتجات الألبان )الآي�س كرمي، احلليب املركز، الزبادي(، 

اخلبز والب�سكويت واللحوم املخمرة والع�سل.
الثمار  وم��ن  والفلفل  وال��ط��م��اط��م  واخل��ي��ار  البطاطا  ت��ن��اول  ومي��ك��ن 
وال��ف��واك��ه، مي��ك��ن ت��ن��اول ال��رت��ق��ال وال��ي��و���س��ف��ي وال��ف��راول��ة والعنب 
ت��ن��اول احل��ب��وب وخ��ب��ز الأرز والبي�س  والأن��ان��ا���س وال��ك��ي��وي. ومي��ك��ن 

واللحم امل�سلوق يف ال�سباح.
وت�سري، اإذا كانت نتائج املرحلة الأوىل جيدة، ميكن التحول اإىل املرحلة 
الثانية، وهي العودة اإىل تناول بع�س املواد املحظورة يف املرحلة الأوىل، 
للتاأكد من عمل الأمعاء. وبعد ذلك ميكن النتقال اإىل املرحلة الثالثة 
التي تت�سمن تناول جميع اأنواع الأطعمة با�ستثناء تلك التي ل يطيقها 

ال�سخ�س.
الأمل  تقليل  اإىل  �سيوؤدي  احلمية  هذه  اتباع  ان  على  اخلبرية،  وتوؤكد 

وعدم الراحة، ويزول انتفاخ البطن والإ�سهال والإم�ساك.

م�اد غذائية تفيد عند تهيج الأمعاء

كارا اإيكر تتناف�ص على عار�ضة التوازن خالل مناف�ضة ال�ضيدات يف التجارب االأوملبية للجمباز االأمريكية
 لعام 2021 يف �ضانت لوي�ص بوالية مي�ضوري. ا ف ب


