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هل من اخلطر التربع بالدم يف يوم حار؟
من  لكثري  بالن�سبة  معا  يتما�سيان  ال  ب��ال��دم  وال��ت��رع  ال�سيف  ح��ر 
االأ�سخا�ص الذين يخ�سون اأن درجات احلرارة املرتفعة �سوف تعر�سهم 

لل�سعور بالدوار بعد الترع بالدم.
ولكن خراء الطب يقولون اإنه ال يوجد خطر متزايد طاملا اأن املترع 
تدبر  باإمكانهم  االأ�سخا�ص  اأغلب  واأن  ال�سوائل  من  يكفي  ما  ي�سرب 

م�ساألة احلرارة بعد الترع بالدم.
االأيام  بالدم يف  الترع  ال�سديد من  ويف احلقيقة، جراء هذا اخلوف 
اإذ   . امل�ستو�سف  لزيارة  ال�سيف هي وقت منا�سب  اأ�سهر  ف��اإن  احل��ارة، 
الدم” اإن  نقل  لطب  االأملانية  “اجلمعية  يف  ال��دم  نقل  خ��راء  يقول 
االإن��ق��اذ يرتاجع متاما خالل  واأج��ه��زة  امل�ست�سفيات  ال��دم يف  خم��زون 

عطالت ال�سيف.
ولكن ال تخلط ما بني كرة ال�سوائل وك��رة الطعام. ف��االإف��راط يف 

االأكل واإنهاك نف�سك �سوف يجعالن املترع ي�سعر بالدوار.
ويف بع�ص الدول، قد ال يتم ال�سماح للمرء بالترع بالدم اإذا ما كان قد 

عاد موؤخرا من دولة تنت�سر فيها املالريا وغريها من عدوى الدم.

ال�شجن 6 �شنوات بعد �شرقة رمال من ال�شاطئ
بعقوبة  غريها  اأو  االأث��ري��ة  القطع  اأو  االأم���وال  ���س��ارق  على  يحكم  اأن 
ال�سجن فهو اأمر متوقع �سمعنا عنه كثريا، لكن �سرقة الرمال، فهذه 

جديدة، والعقوبة كبرية جتعل االأمر اأكر غرابة.
فقد اأفادت تقارير �سحفية باأن �سائحني فرن�سيني قد يواجهان عقوبة 
ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 6 �سنوات بعد اأن �سرقا نحو 40 كيلوغراما من 

رمال اأحد �سواطئ جزيرة �سردينيا االإيطالية.
ويتلخ�ص اخلر يف اأن �سرطة احلدود االإيطالية عرت على الرمال 
اجلزيرة  ج��ن��وب  يف  ال��واق��ع  “�سيا”  �ساطئ  م��ن  امل���اأخ���وذة  البي�ساء، 
�سيارة  14 عبوة بال�ستيكية كبرية يف �سندوق  االإيطالية، خمباأة يف 
بورتو  من  املتجهة  العبارة  رك��وب  و�سك  على  كانا  اللذين  ال��زوج��ني، 

توري�ص اإىل طولون يف جنوب فرن�سا.
ومل  تذكارية  كهدية  ال��رم��ال  اأخ��ذا  اإنهما  لل�سرطة  ال�سائحان  وق��ال 
يدركا، على ما يبدو، اأنهما ارتكبا جرمية، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

الغارديان الريطانية.
ووفقا لل�سحيفة، فاإن ال�سائحني يواجهن االآن عقولة ترتاوح ما بني 
�سنة اإىل 6 �سنوات يف ال�سجن، حيث تت�سدد �سلطات جزيرة �سردينيا 

يف هذه امل�ساألة التي اأرقتها على مدى �سنوات.
الرمال  كمية  يف  ال�سيف  “طفرة” ه��ذا  ح��دث  اإن��ه  ال�سرطة  وق��ال��ت 
واالأ�سداف البحرية وغريها من االأ�سياء ال�ساطئية التي عر عليها 
يف اأمتعة النا�ص يف مطارات اجلزيرة، حيث متت م�سادرة اأ�سياء يزيد 
يف  �سمريالدا،  كو�ستا  من  بالقرب  اأولبيا،  يف  اأطنان   10 على  وزنها 

االأ�سابيع االأخرية وحدها.
 3000 تقدر بحوايل  دفع غرامة  اإمكانية  اأي�سا  ال�سائحان  ويواجه 
اأجل تطبيق العقوبات وذلك  ال�سرطة تكافح من  اأن  العلم  يورو، مع 
الأن معظم اجلناة هم من الزوار وال�سواح. وقال رئي�ص حرا�ص الغابات 
يكون  “عندما  �ستامبا  ال  ل�سحيفة  ك��ا���س��ول   اأنطونيو  �سردينيا  يف 
امل�سوؤولون عن هذه االأحداث اأجانب، من ال�سعب حت�سيل الغرامات”، 

م�سيفا اأن احلوادث اأ�سبحت اأكر تكرارا.

عام اكت�شاف جدارية عمرها 3800 
اإىل  تنتمي  ب��ريو  �سمال  يف  ج��داري��ة  ع��ن  النقاب  االآث���ار  علماء  ك�سف 

ح�سارة كارال التي يعتقد اأنها ترجع اإىل نحو 3800 عام.
ال��رتاب عن اجلدارية، التي عر عليها يف  واأزاح فريق من االأثريني 
تلف  �سفدعة  ت�سور  ر�سومات  عن  ليك�سفوا  االأث���ري،  فيكاما  موقع 

يديها حول راأ�ص رجل.
اأب��اد اإن هذه اجلدارية متثل االإع��الن عن  وتقول عاملة االآث��ار تاتيانا 

و�سول املاء، م�سيفة اأنها تتحدث عن اأهمية املاء يف اأوقات االأزمات.
وتوا�سل   2007 عام  فيكاما منذ  اأثرية يف موقع  وجت��رى حفريات 
ك�سفها عن مظاهر ح�سارة كارال القدمية مثل ت�سييد املدن وطرق 
البناء املتقدمة. ويعتقد اأن كارال هي اأقدم احل�سارات يف االأمريكتني 

حيث يرجع تاريخها حتى عام 3000 قبل امليالد.
ه��ذه احل�سارة يف  االآث���ار، فقد طم�ست معامل  علماء  قاله  مل��ا  ووف��ق��ا 

ظروف غام�سة يف عام 1600 قبل امليالد تقريبا.
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يد عمالقة تثري الذعر و�شط نيوزيلندا
يد عمالقة يزيد ارتفاعها على 5 اأمتار يبدو على ظهرها وجه �سخم، فيما 
والو�سطى  ال�سبابة  تبدو  فيما  اإىل خ�سر رجل،  ت�ستند  كيد  االإبهام  يظهر 
الرئي�ص  اإنه وجه  القول  اإىل  البع�ص  الذي مييل  للوجه،  تابعني  كقدمني 
االأمريكي دونالد ترامب، يف حني اأنه اأ�سبه بوجه الفنان الذي نفذ املنحوتة 

العمالقة.
ت�سريت�ص،  كراي�ست  مدينة  يف  االأ�سلي  موقعها  من  العمالقة  اليد  ط��ارت 
متطرف،  مييني  اأ���س��رتايل  �سخ�ص  يد  على  اإرهابية  مذبحة  �سهدت  التي 
النيوزيلندية  العا�سمة  يف  املعا�سرة  الفنون  متحف  �سطح  على  لتحط 

ويلنغتون.
نيوزيلندا،  عا�سمة  �سكان  غ�سب  اأث��ارت  العمالقة  املنحوتة  ه��ذه  اأن  غري 
وخماوفهم وذعرهم، بل وكوابي�سهم اأي�سا، على حد زعم يف تعليقاتهم على 

اليد العمالقة عر �سفحات التوا�سل االجتماعي.
اإىل  مروحية،  طائرة  بوا�سطة  الفني،  العمل  ه��ذا  نقلت  ال�سلطات  وكانت 
املدينة من اأجل االرتقاء مبيدان �سيفيك”و�سط العا�سمة وتن�سيطه، بعد 
العام  النيوزيلندية يف  العا�سمة  زل��زال قوي �سرب  اإثر  للدمار  اأن تعر�ص 

فيها ملدة 3 �سنوات مقبلة. موجودا  يظل  اأن  على   ،2016
بدت  حيث  املدينة،  اأه���ايل  قبل  م��ن  معاك�سا  ج��اء  الفعل  رد  اأن  يبدو  لكن 
عالمات الرف�ص له على وجوههم، كما و�سفوه باأنه “كابو�ص مرعب عاد 

الريطانية. الغارديان  �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  اإىل احلياة”، 
والعمل، الذي يدعى كوازي، هو للفنان النيوزيلندي روين فان اأوت، الذي 
“�سورة ذاتية  يتخذ من مدينة ملبورن االأ�سرتالية مقرا له، والذي قدم 
جزئية” من اأجل و�سعها يف بلدة كراي�ست ت�سريت�ص النيوزيلندية، م�سقط 

راأ�سه يف اأعقاب زلزال مدمر �سرب املدينة عام 2011.

مت�شاح يت�شلق �شياج 
قاعدة ع�شكرية

ر�سد �سريط فيديو تداوله رواد مواقع 
وا����س���ع مت�ساحا  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ال��ت��وا���س��ل 
يف و���س��ع غ���ري م�����س��ب��وق، ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 
�سحيفة  وذك������رت  ال���زاح���ف���ة.  ط��ب��ي��ع��ت��ه 
�سيدة  اأن   ،»hindustantimes«
فيديو  ومقاطع  �سورا  ن�سرت  اأمريكية 
وهو  ف��ل��وري��دا،  والي��ة  يف  �سخم  لتم�ساح 
يف  جوية  ع�سكرية  ق��اع��دة  �سياج  يت�سلق 
الوالية. وكتبت كري�ستينا �ستيوارت على 
الفيديوهات  “في�سبوك” تعليقا مرفقا 
هناك  اإن  لك  يقولون  وال�سور” عندما 
مت�ساحا يف املنطقة، فاإن لزاما عليك اأن 

تذهب وتراه بعينيك«.
تفاعال  الفي�سبوك  على  من�سورها  ون��ال 
 3700 اأك��ر من  ن�سره  اأع��اد  اإذ  كبريا، 
م�����س��ت��خ��دم ع��ل��ى االأق�������ل، ح��ت��ى ظهرية 

االثنني.
انبهارها  التوا�سل  مواقع  رواد  واأظ��ه��ر 
بهذه ال��ظ��اه��رة غ��ري امل��ع��ت��ادة م��ن جانب 

حيوان زاحف على االأر�ص.
ويف ح���ادث���ة اأخ�������رى، ���س��ج��ل��ت اأي�������س���ا يف 
“ي�سبح”  مت�ساحا  رج��ل  ر�سد  فلوريدا، 
عر طريق غمرته املياه باجتاه �سيارته، 

ح�سب ال�سحيفة.

رغم اتباعك احلمية .. اأخطاء 
تزيد وزنك بدل تخفيفه  �ص 23

العمل بعد الإجناب يحمي الذاكرة
االأم����ه����ات  اأن  درا�����س����ة ح���دي���ث���ة  اأظ����ه����رت 
العمل وتربية  املوازنة بني  القادرات على 
االأطفال، لديهن فر�سة اأكر يف احلفاظ 

على ذاكرة متقدة يف �سن ال�سيخوخة. 
 6000 اأك��ر من  ووج��دت درا�سة �سملت 
ام������راأة، اأن االأم���ه���ات ال��ل��وات��ي ي��ب��ق��ني يف 
بن�سبة  ال��ذاك��رة  لديهن  ت��رتاج��ع  امل��ن��زل، 

العامالت. نظرياتهن  عن   61%
الواليات  من  باحثون  ة ويعتقد  ملتحد ا

اأن امل�ساركة يف القوى العاملة 
مدفوعة االأجر يبقي الن�ساء 

حمفزات عقلياً، م�سيفني اأن 

م��زاي��ا مالية  م��ع  ت��اأت��ي  امل��اأج��ورة  العمالة 
واجتماعية و�سحية عديدة.

جامعة  ق���ب���ل  م����ن  ال���ب���ح���ث  اإج��������راء  ومت 
وبقيادة  اأجن��ل��و���ص،  ل��و���ص  يف  كاليفورنيا 
امل�ساعدة يف  اإليزابيث روز مايدا االأ�ستاذة 

علم االأوبئة.
وتقول مايدا “رغم اأن بحثنا اأويل، اإال اأنه 
العاملة  القوى  يف  امل�ساركة  اأن  على  دليل 
م��ن��ع تدهور  ي�����س��اع��د يف  ق���د  امل���دف���وع���ة، 

الن�ساء يف مرحلة  ل��دى  ال��ذاك��رة 
ال�سيخوخة. وت�سمل امل�سارات 
العقلي  التحفيز  املحتملة 
واملزايا  املالية  وال��ف��وائ��د 

االجتماعية«.

املنزل داخل  البقاء  يف  االإفراط   -  1
يرغب بع�ص االأزواج بق�ساء اأطول وقت ممكن مع بع�سهم 
البع�ص يف املراحل االأوىل من الزواج، لكن هذا قد يعطي 
نتائج عك�سية، حيث �سرعان ما ي�ساب البع�ص بامللل. لذلك 
داخل  احلياة  املوازنة بني  كيفية  الزوجان  يتعلم  اأن  يجب 

وخارج املنزل من بداية العالقة الزوجية.
ال�سريك �سخ�سية  تغري  توقع   -  2

يقبل البع�ص �سريك حياتهم على عيوبه، على اأمل اأن تتبدل 
بع�ص الت�سرفات وال�سفات مع مرور الوقت، ويف حال مل 
اأن تبداأ امل�ساكل واخلالفات الزوجية،  يحدث ذلك، ميكن 
لهذا ال�سبب يجب اأن يكون الزوجان على ا�ستعداد لتقبل 

كل منهما لالآخر، وعدم املبالغة بالتوقعات.
ال�سجار   -  3

اأي زوج��ني، لكن  اأن تن�ساأ بني  اأن اخلالفات ميكن  ال �سك 
عاماًل  يعد  معها  والتعامل  اخلالفات  ه��ذه  اإدارة  طريقة 
الزوجان  يتعلم  اأن  ال�����س��روري  وم��ن  ل��ت��ج��اوزه��ا،  حا�سماً 
اإىل لغة حوار م�سرتكة بعيداً  طريقة احل��وار ويتو�سالن 

عن ال�سجار بدون طائل.
باحتياجات االأ�سرة اجلهل   -  4

بعد  عاتقهم  على  �ستقع  التي  الواجبات  الكثريون  يجهل 
الزواج، فاحلياة االأ�سرية عبارة عن موؤ�س�سة متكاملة لكل 
اأداوؤه��ا، ويف حل اأخل اأي طرف  طرف فيها واجبات عليها 

بواجباته، ميكن اأن يقود ذلك اإىل دمار االأ�سرة.
امل�سورة طلب  عدم   -  5

امل�سروع  اأي م�سروع جت��اري، فنجاح  ال��زواج ت�سبه  موؤ�س�سة 
يحتاج للح�سول على م�سورة اخلراء واملخت�سني، وال باأ�ص 
بطلب ن�سح االآباء واالأمهات وحتى اخلراء النف�سيني قبل 

التخطيط لبناء االأ�سرة.
اخلالفات تراكم   -  6

وجهات  يف  الب�سيطة  والفروقات  اخلالفات  لبع�ص  ميكن 
النظر اأن ترتاكم مع مرور الوقت، لتتحول اإىل جبل كبري 
اإجراء  يف�سل  ال�سبب  ل��ه��ذا  ال��زوج��ني،  ب��ني  ح��اج��زاً  يقف 

مراجعة اأ�سبوعية اأو �سهرية، وحل كافة امل�ساكل العالقة.
وا�سحة حدود  و�سع  عدم   -  7

كل  يعرف  اأن  ناجحة،  اأي عالقة  بداية  ال�سروري يف  من 
طرف ما يحب الطرف االآخ��ر وما يكره، فهناك خطوط 
حمراء لكل طرف ال يجب للطرف االآخر جتاوزها، اإذا ما 

اأرادا اإجناح العالقة الزوجية.
باالإجناب ال�سرعة   -  8

من  االأوىل  ال�سنة  يف  االأط���ف���ال  ب��اإجن��اب  البع�ص  ي��رغ��ب 
الزوجني،  على  ت��وؤث��ر  اأن  اخل��رة ميكن  قلة  لكن  ال���زواج، 
والتحديات.  ال�����س��غ��وط��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ي��ه��م��ا  وت�����س��ع 
احتياجاته،  بكافة  ك��ام��ل  فهم  اإىل  يحتاج  طفل  ف��اإجن��اب 
تكن  اإذا مل  الرتبية  النجاح يف مهمة  للزوجني  وال ميكن 

العالقة التي جتمعهما  قوية ومبنية 
على اأ�س�ص �سليمة.

املالية ال�سوؤون  تنظيم  عدم   -  9
لدخلهما  منا�سبة  مالية  اإىل و�سع خطة  الزوجان  يحتاج 
على  القدرة  وع��دم  امل��ايل،  العجز  يف  فالوقوع  ونفقاتهما، 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  امل��ادي��ة، ميكن  االأ���س��رة  االإي��ف��اء مبتطلبات 

انهيار �سريع للعالقة الزوجية.
املجاملة عبارات  اإهمال   -  10

تبادل  ع��ن  االأزواج  م��ن  الكثري  يتوقف  ال��وق��ت،  م��رور  م��ع 
اإىل  العالقة  لتتحول  واملجاملة،  وال��ث��ن��اء  احل��ب  ع��ب��ارات 
اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  وميكن  فيها،  روح  ال  روتينية  عالقة 
نهاية  يف  وان��ف�����س��ال��ه��م��ا  بع�سهما  ع���ن  ال���زوج���ني  اب��ت��ع��اد 

املطاف.

ال�شريك  ب��رغ��ب��ة  ُت���ن���ذر  حت��ذي��ري��ة  ع���ام���ات 
باالنف�شال

قد  احلياة،  االن�سغال مب�سوؤوليات  ومع  الوقت،  م��رور  مع 
امل�ساعر  تفرت  وق��د  مم��اًل،  روتيناً  الزوجية  احلياة  ت�سبح 
اإمتام  الرغبة يف  اأحدهما  اإىل درجة فقدان  الزوجني  بني 
حياته مع الطرف االآخر. وهنا تن�ساأ احلاجة للتعرف على 
ال�سريك،  �سلوكيات  يف  ت��رز  التي  التحذيرية  العالمات 

والتي تدل على اأنه يرغب باالنف�سال. 
اأوردت  اأون��الي��ن،  ميل  ديلي  �سحيفة  م��ع  لها  حديث  ويف 
خ��ب��رية ال��ع��الق��ات ال��زوج��ي��ة ال��دك��ت��ورة اإي���ف���ون األ����ني، 5 

م��وؤ���س��رات تدل 
ع������ل������ى رغ�����ب�����ة 
ال���������س����ري����ك يف 
االن������ف�������������س������ال، 
يف  ورد  م��ا  بح�سب 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة 

الريطانية: 
امليل اإىل اجلدال  -  1

ميل  ف��اإن  اإي��ف��ون،  العالقاات  بح�سب خبرية 
ما  ع��ادة  االأ���س��ب��اب  اأت��ف��ه  ح��ول  وال�سجار  للجدل  ال�سريك 
يكون موؤ�سراً وا�سحاً وجلياً على اأنه بات يفكر باالنف�سال 

عنك واإنهاء العالقة ب�سكل جدي. 
الود  م�ساعر  اإظهار  عن  االإحجام   -  2

اإن امتناع ال�سريك عن التعبري عن م�ساعر  اإيفون،  تقول 
الود لك، وكبح عاطفته جتاهك، قد يكون اأحد االأدلة على 

اأنه مل يعد يرغب بالبقاء برفقتك. 
وال�سخرية االنتقاد   -  3

التي  ال�سحية  املمار�سات  اأح��د  البناء  االن��ت��ق��اد  يكون  ق��د 
تعر�سك  اأن  اإال  ال��زوج��ي��ة،  ال��ع��الق��ة  م�سلحة  يف  ت�سب 
ما  ع��ادة  ال�سريك،  م��ن  دائ��م  ب�سكل  وال�سخرية  لالنتقاد 
اأن م�ساعره جتاهك  يكون عالمة حتذيرية وا�سحة على 

مل تعد كما كانت يف ال�سابق. 
االهتمام اإظهار  عدم   -  4

اأمر  ال��زوج��ني،  ب��ني  املتبادل  ب��اأن االهمتمام  امل��ع��روف  م��ن 
مهم ال�ستمرار العالقة الزوجية، واإن اأحجم ال�سريك عن 
اإظهار اأي اهتمام بك، فاإن ذلك يعني حدوث �سرخ بينكما، 

وعدم رغبته باإكمال حياته معك. 
املماطلة  -  5

تقول اإيفون، اإن مماطلة ال�سريك يف تلبية طلباتك، عادة 
ودلياًل  ب��ك،  اهتمامه  �سوية  تراجع  عن  ناجمة  يكون  ما 
وا�سحاً كو�سوح ال�سم�ص باأنه بات ير�سم خططه امل�ستقبلية 

بعيداً عنك. 

يقتل جميع اأفراد 
عائلته ب�شبب اإهماله

يف جرمية ب�سعة هزت الراأي العام 
يتجاوز  ال  مراهق  اأق��دم  رو�سيا  يف 
16 ع���ام���ا ع��ل��ى على  ال��ع��م��ر  م���ن 
قتل والدته و�سقيقيه التواأم وجده 

وجدته قبل اأن ينتحر.
الفتى  اأن  اإعالمية  وذك��رت تقارير 
والدته  ذب��ح  كيمتالدينوف  تيمور 
و���س��ق��ي��ق��ي��ه ال����ت����واأم ال��ب��ال��غ��ني من 
العمر 4 �سنوات ، الأن اأمه اأهملته 
التواأمني  على  اهتمامها  ورك���زت 

ال�سغريين.
قتل  اإىل  تيمور  ���س��ارع  ذل��ك  وب��ع��د 
يعي�سان معه  اللذين  جدته وجده 
يف نف�ص البيت، م�ستخدما فاأ�سا يف 
قتلهم جميعا، لينتحر عقب ذلك.

ووفقا ل�سحيفة ذا �سن ترك الفتى 
اإنها كان  ر�سالة كتب فيها  املنتحر 
يحب عائلته وخا�سة جده فيكتور 
66 عاما، وجدته ليديا 69 عاما، 
واأن����ه الأم���ر م��وؤ���س��ف الأن���ه م�سطر 
اإىل قتلتهم، واأنه “فعل ذلك حتى 
ال يحزنا عند وفاة من يحبون من 

االأقارب.
واأر�سل تيمور اأي�سا ر�سالة �سوتيه 
اإىل اأحد اأ�سدقائه يف املدر�سة قال 
له عرها اإنه كان من ال�سهل عليه 

قتل عائلته.
وق�����ال اأح�����د اأ����س���دق���اء ت��ي��م��ور اإن 
ب��ال��غ��رية الأن  االأخ����ري  ك���ان ي�سعر 
الوقت  من  الكثري  مت�سي  والدته 
م����ع ���س��ق��ي��ق��ي��ه، واأن�������ه اع������رتف له 
ياأخذ  مل  ولكنه  لقتلهم،  بخطته 

حديثه على حممل اجلد.
عن  �سن”  “ذا  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
م�������س���ادر م��ق��رب��ة م���ن ت��ي��م��ور اأن���ه  
يف  بانتظام  ويفوز  جمتهدا  طالبا 
م�����س��اب��ق��ات ل��ل��ط��الب امل��ت��ف��وق��ني يف 
اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  مدينته. 
اأن اجلريان اكت�سفوا وجود خم�ص 
جثث بعد اأن افتقدوا روؤية اجلدين 
وهما يعتنيان بحديقة اخل�سروات 
ونوهت  ال�سباح،  يف  بهما  اخلا�سة 
ال�سرطة  اأن  اإىل  اأي�سا  ال�سحيفة 
ت��ب��ح��ث حتى  ت�����زال  ال���رو����س���ي���ة ال 
وراء  احلقيقية  ال��دواف��ع  عن  االآن 

جرمية تيمور.

قمي�ص اأوباما بـ120 
األف دولر

ال�سّلة  ك���ّرة  لريا�سة  قمي�ص  بيع 
ال�سابق  االأم���ريك���ي  للرئي�ص  ك���ان 
 120 اأوباما يف مزاد ب�سعر  باراك 
دار  ك�سفت  ما  بح�سب  دوالر،  األ��ف 
البيع  عملية  على  القّيمة  امل��زادات 
الذي يحمل  القمي�ص  هذه. وهذا 
اأوب��ام��ا يف  23 ك��ان يرتديه  الرقم 
عندما  العمر  م��ن  ع�سرة  الثامنة 
كان يف املدر�سة الثانوية يف بوناهو 
اأف��������ادت دار  يف ه��������اواي، وف�����ق م����ا 

املزادات “هرييتدج اأوك�سنز«.

احلياة  تدمر  اأخطاء   10
الزوجية يف اأول �شنة 

حا�شمة  مرحلة  الزوجية  العاقة  من  االأوىل  ال�شهور  ت�شكل 
حتكم على جناح اأو ف�شل الزواج، ويجب اأن يت�شرف الزوجان 

بحكمة خال هذه املرحلة للعبور بعاقتهما اإىل بر االأمان. 
بها  يقع  اأن  ميكن  التي  االأخ��ط��اء  م��ن  جمموعة  يلي  وفيما 
الزوجان يف اأول �شنة من زواجهما، وتوؤدي اإىل انهيار العاقة 

الزوجية، بح�شب موقع “�شيك ناوز” االإلكرتوين:
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�ش�ؤون حملية

جلنة ا�شتاد هزاع بالعني توا�شل تلقي طلبات الرت�شح

الثالثة ع�شر اليوم اآخر موعد لتلقي الطلبات

العني للتوزيع ت�شارك يف وثيقة املليون مت�شامح

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تغلق »ملحمة املنظور فرع 6« يف اأبوظبي

�شرطة اأبوظبي تكرم منت�شبًا اأنقذ 3 اأ�شخا�ص

�شرطة اأبوظبي: �شبط �شاب للتفحيط بال�شيارة 
ومعاقبته باخلدمة املجتمعية بدًل عن احلب�ص

•• العني - الفجر

���س��ي��ارت��ه بطريقة متهورة  ي��ق��ود  م��واط��ن��ا  ���س��اب��ا  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  �سبطت 
بال�سيارة  بالتفحيط   قام  ، حيث  امل��رور  واأنظمة  بالقوانني  ملتزمة  وغري 

واال�ستعرا�ص يف ال�سارع العام ب�سورة خطرة.
القيادة بطي�ص وتهور  اأن مرتكبي خمالفات  اأبوظبي على  و�سددت �سرطة 
والقيام بحركات ا�ستعرا�سية خطرة مبركباتهم،  �سيعاقبون وفق القانون 
مو�سحة اأن ال�ساب املتهور مت  حتويله اإىل النيابة العامة التخاذ االإجراءات 
القانونية  بحقه  و تطبيق العقوبات البديلة ، وزراعة ماقام  باتالفه على 
الطرقات وتقدمي اخلدمة املجتمعية بتنظيف ال�سوارع العامة  بدياًل عن 
عقوبة احلب�ص يف بع�ص اأحكام اجلنح، لتعوي�ص ما ت�سبب فيه من اأ�سرار 

مادية ونف�سية وترويع للمارة وتهديد �سالمتهم.
وحذرت من قيادة املركبات بطي�ص وتهور على الطرق، واالبتعاد عن اإجراء 
ال�سباقات واال�ستعرا�سات اخلطرة التي تعر�ص حياتهم وحياة م�ستخدمي 
الطريق للخطر، واأكدت على اأنه �سيتم تطبيق القانون على “املتهورين”، 
االإج���راءات  الت��خ��اذ  الق�ساء  ايل  وحتويلهم  مركباتهم  وحجز  واإيقافهم 

القانونية جتاههم.
واأو�سحت اأن امل�ساركة يف التجمعات واال�ستعرا�ص والتباهي بقيادة املركبة 
والتفحيط بها، اأو القيام بحركات خطرة، اأو التجمع وامل�ساركة بامل�ساهدة، 
الت�سرفات  تلك  على  حت��ت��وي  فيديو  مقاطع  ن�سر  يف  امل�����س��ارك��ة  حتى  اأو 
للم�ساءلة  مرتكبيها  تعر�ص  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف  وال�سباقات 

القانونية.
وحثت ال�سباب على االلتزام بالقوانني والتحلي بامل�سوؤولية والوالء واالنتماء 
وال��ت��ف��اين يف ح��ب ال��وط��ن م��ن خ���الل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ط��رق واملمتلكات 
اخلا�سة والعامة، وعدم تعري�ص حياتهم وحياة االآخرين للخطر، وتعزيز 
املرورية اجل�سيمة  ي�سهم يف احلد من احل��وادث  االإيجابية مما  ال�سلوكات 

وما ينتج عنها من وفيات واإ�سابات بليغة .
واأكدت عدم التهاون يف الت�سدى ملرتكبي املخالفات الكرى ومنها التفحيط 
امل��رك��ب��ات، وردع  وط��م�����ص االأرق�����ام االم��ام��ي��ة واخل��ل��ف��ي��ة للمركبة وت��زوي��د 
م�ستخدمي  و  �سالمتهم  على  حفاظاً  وامل��رور  ال�سري  بقوانني  امل�ستهرتين 
الطريق، مو�سحة باأن عقوبة قيادة املركبة بطريقة تعر�ص حياة ال�سائق 
اأو حياة االآخرين اأو �سالمتهم اأو اأمنهم للخطر، اأو قيادة املركبة بطريقة 
من �ساأنها اأن تلحق �سرر باملرافق العامة اأو اخلا�سة، يرتتب عليها غرامة 

وحجز املركبة ملدة )60( يوماً. مرورية  نقطة  و)23(  درهم   2000

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ت��وا���س��ل جل��ن��ة ا���س��ت��اد ه���زاع مب��دي��ن��ة ال��ع��ني يف تلقي 
طلبات الرت�سح لع�سوية املجل�ص الوطني من الثامنة 
وحتى  الطلبات  لقبول  ي��وم  اآخ���ر  وه��و  ال��ي��وم  �سباح 

الثالثة ع�سراً
وتتوقع اللجنة توافد اأعداد من املر�سحني مع اليوم 
اللجنة  الرت�سح حيث حتر�ص  االأخري لقبول طلبات 
على تلقي طلبات الراغبني يف الرت�سح بعد ا�ستكمالها 

يف املواعيد املحددة.
�سامل  ال��ع��ني  بلجنة  اأم�����ص  للرت�سح  ت��ق��دم  ق��د  وك���ان 

اأك�����د ع��ل��ى اأهمية  ���س��ع��ي��د ه��ا���س��ل امل���ن�������س���وري ال�����ذي 
االإم����ارات يف هذا  دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن  املواطنني  م�ساركة 
الرت�سح  ي�سعى كل راغب يف  االنتخابي حيث  العر�ص 
الراغبني  داعيا  املجل�ص  خ��الل  من  بلده  خدمة  على 
العر�ص  ه��ذا  يف  للم�ساركة  امل�سارعة  اإىل  الرت�سح  يف 

االنتخابي .

هذا وقد حر�ست جلنة ا�ستاد هزاع على توفري جميع 
االإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي مت��ك��ن امل��ر���س��ح م��ن ت��ق��دمي اأوراق����ه 
لالأوراق  املر�سح  توجيه  اإىل  اإ���س��اف��ة  وي�سر  ب�سهولة 
ال�ستكمالها  حم���اول���ة  يف  وذل����ك  ت��ق��دمي��ه��ا  امل��ط��ل��وب 
والتقدم يف الوقت املحدد والذي ينتهي يف الثالثة من 

ع�سر اليوم اخلمي�ص.

•• العني - الفجر

متعامليها  و  موظفيها  للتوزيع   العني  �سركة  �ساركت 
زوار االأفرع اخلارجية مبادرة “ وثيقة املليون مت�سامح 
للثقافة االإ�سالمية يف �سهر  زايد  دار  اأطلقتها  “ التي 
اأبريل 2019 ، حتت عنوان “ �ساركنا وكن مت�ساحما “ 
تزامناً مع عام الت�سامح ، حيث خ�س�ست العني للتوزيع 
املتعاميلن  خ��دم��ة  اأف����رع  يف  زاي���د  دار  مل��وظ��ف��ي  من�سة 
بالوثيقة  امل�ساركة  و  الت�سجيل  يف  املراجعني  ليتمكن 

اإلكرتونية حتقيقاً للح�سول على مليون توقيع 
واأ�سار مدير عام �سركة العني للتوزيع باالإنابة عبداهلل 
املليون  وث��ي��ق��ة  م��ب��ادرة  م�ساركتنا يف  ب���اأن  ال�����س��ري��اين  
مت�سامح تاأتي دعماً لقيمة الت�سامح يف جمتمعنا حيث 
تكافلية  بيئة  عنها  ينتج  اإ�سالمية  �سمة  الت�سامح  اإن 
القائمة  وال��رف��اه  والتقدم  والتنمية  باال�ستقرار  تنعم 
، كما حتر�ص  امل�����س��اواة و اح���رتام االآخ���ر  على م��ب��ادئ 

�سركة العني للتوزيع بامل�ساركة يف املبادرات 
املجتمعية بجانب اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية 

ال�سراكة  تر�سيخ  و  ال��ع��الق��ات  يف  التكامل  يحقق  مب��ا 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ايل ي��ع��زز حتقيق االأه����داف  اإمي���ان���اً 

اال�سرتاتيجية للطرفني .
العام  املدير  الطنيجي  ن�سال حممد  الدكتورة  وقالت 
املليون  وث��ي��ق��ة   « اإن  االإ���س��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  ل���دار 
مت�سامح « تتبنى ر�سالة » اأن يكون الفرد مت�ساحماً مع 
الت�سامح  يف  الأن  جمتمعه  وم��ع  حوله  من  وم��ع  نف�سه 
من  االأوىل  املرحلة  ب��اأن  الطنيجي  واأ���س��اف��ت   ،  » حياة 
اأطر  وتفعيل  التوا�سل  قنوات  فتح  اإىل  تهدف  احلملة 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  العديد  مع  التعاون 
ومراكز الت�سوق لدعم الوثيقة من خالل تفعيل دورهم 
اجلماهري  ���س��رائ��ح  م�ستوى  على  ل��ل��رتوي��ج  املجتمعي 
ومتعاملني  )م��وظ��ف��ني  م��ن  ل��ه��م  ال��ت��اب��ع��ة  امل�ستهدفة 
فريق  ع��ر  بالوثيقة  للم�ساركة  ودع��وت��ه��م  و���س��رك��اء( 
ع��م��ل ال����دار وم��ت��ط��وع��ي ال��ه��الل االأح���م���ر االإم���ارات���ي 
حتقيقاً للو�سول اإىل مليون توقيع من خالل م�ساركة 
القطاعني  وم��وؤ���س�����س��ات  احلكومية  واجل��ه��ات  االأف����راد 

العام واخلا�ص. 

•• اأبوظبي  - الفجر

الغذائية،  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ���س��درت 
املن�ساأة  بحق  االإداري  ب��االإغ��الق  ق���راراً  االأرب��ع��اء،  اأم�ص 
6” والواقعة يف �سوق اخل�سار  “ ملحمة املنظور فرع 
الرخ�سة  اأب��وظ��ب��ي، وحت��م��ل  ج��زي��رة  زاي���د يف  مبدينة 
نظراً  وذل���ك    6-CN-1024481رقم التجارية 
ملخالفة املن�ساأة للقانون رقم )2( ل�سنة 2008 يف �ساأن 
الغذاء باإمارة اأبوظبي والت�سريعات ال�سادرة مبوجبه، 

وكذلك نظراً خلطورتها على ال�سحة العامة.
واأو�سح املهند�ص ثامر را�سد القا�سمي املتحدث الر�سمي 
الهيئة  يف  احليوانية  الرقابة  تقرير  اأن  الهيئة  با�سم 
ب��اأن ق��رار االإغ���الق االإداري ج��اء نتيجة خمالفة  اأف���اد 
حلوم  خملفات  بتداول  ال�سحية  لال�سرتاطات  املن�ساأة 
االآدم���ي مما  واأغ��ن��ام غ��ري �ساحلة لال�ستهالك  اأب��ق��ار 
يعر�ص �سحة امل�ستهلكني للخطر، اإ�سافة اإىل ممار�سة 
اأبقار جممدة  اأرج��ل  الغ�ص التجاري من خالل متييع 
وبيعها على اأنها طازجة،   وعدم احلفاظ على امل�ستوى 
�سالمة  م�ستوى  على  يوؤثر  قد  مما  للمن�ساأة  ال�سحي 

االإغ���الق  اأم���ر  اأن  م���وؤك���داً  امل�ستهلك،  و���س��ح��ة  ال��غ��ذاء 
ميكن  حيث  اأ�سبابه  ت��واج��دت  طاملا  �سي�ستمر  االإداري 
اأو�ساع  بعد ت�سويب  الن�ساط جمدداً  ال�سماح مبزاولة 

املن�ساأة، واإزالتها الأ�سباب املخالفات. 
التجاوزات  وك�����س��ف  االإغ�����الق  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ����س���اف 
التفتي�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  امل��ر���س��ودة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الغذائية  ال�سالمة  رك��ائ��ز  لتعزيز 
التي يطبقها  ال�سارمة  الرقابة  م�ستوى  على  وتاأكيدا 
مفت�سو الهيئة، م�سرياً اإىل اأن جميع املن�ساآت باختالف 
جلوالتهم  ت��خ�����س��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  طبيعتها 
تقيدها  من  التاأكد  اإىل  الرامية  ال��دوري��ة  التفتي�سية 

بكافة ا�سرتاطات ال�سالمة الغذائية .
ونا�سد القا�سمي اجلمهور بالتوا�سل مع الهيئة واالإبالغ 
عن اأية خمالفات يتم ر�سدها يف اأية من�ساأة غذائية من 
عدم االلتزام اأو ال�سك يف حمتويات املادة الغذائية من 
اأبوظبي  حلكومة  املجاين  الرقم  على  االت�سال  خالل 
يقوم مفت�سو الهيئة باتخاذ االإجراء  حتى   800555
اأفراد  جلميع  و�سليم  اآم���ن  غ���ذاء  اإىل  و���س��وال  ال���الزم 

املجتمع يف اإمارة اأبوظبي .

•• العني - الفجر

كرمت �سرطة اأبوظبي، الرقيب را�سد علي حممد الظهوري، من مديرية 
الطبقة  م��ن  االإن��ق��اذ  ميدالية  على  حل�سوله  اخل��ارج��ي��ة،  املناطق  �سرطة 
الثانية، لدوره البطويل يف اإنقاذ حياة 3 اأ�سخا�ص حا�سرتهم النريان داخل 

منزل كان يحرتق يف اأبوظبي.
واأثنى العميد م�سلم حمد العامري، نائب مدير قطاع االأمن اجلنائي، على 
جهوده يف �سرعة التعامل مع احلادث ودوره االإن�ساين الفاعل يف اإنقاذ حياة 
ال�سرطية  القيادة  اهتمام  م��وؤك��داً   النريان،  حا�سرتهم  الذين  االأ�سخا�ص 
وحر�سها على تكرمي املتميزين وتقدير جهودهم وحتفيزهم لتطوير اآلية 

العمل. 
و�سلم ميدالية االإنقاذ من الطبقة الثانية اإىل املكرم، بح�سور العقيد حمد 
�سامل  جمعه  والعقيد  العا�سمة،  �سرطة  مديرية  مدير  النيادي،  اهلل  عبد 
�سيف  �سلطان  والعقيد  اخلارجية،  املناطق  �سرطة  مديرية  مدير  الكعبي، 
املراكز،  ل�سوؤون  اخلارجية  املناطق  �سرطة  مديرية  مدير  نائب  الكعبي، 
التكرمي  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  ومعرباً  والتوفيق،  التميز  دوام  له  متمنياً 

حافزاً لزمالئه لبذل املزيد من اجلهد.

تركيب خايا �شم�شية بقدرة 1.3 ميجاواط
ر تر�شد 151  موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الُق�شّ
مليونًا مل�شاريع تعزز ا�شتخدام الطاقة النظيفة

•• دبي - الفجر

ر” بدبي جدول م�ساريع وقفية  الُق�سّ االأوق��اف و�سوؤون  “موؤ�س�سة  اأعلنت   
لل�سنوات اخلم�ص املقبلة بقيمة 151 مليوناً تغطي م�ساحة اإجمالية تناهز 
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وعلى مدى 5 �سنوات، �سيعمل الطاقم الهند�سي التابع للموؤ�س�سة على تنفيذ 
ريعها  يعود  التي  الوقفية  امل�ساريع  من  حزمة  ج��دوى  ودرا���س��ة  وتخطيط 
للعديد من امل�سارف الوقفية املتنوعة التي تديرها؛ ويف مقدمتها م�سارف 

، و�سوؤون امل�ساجد.    ال�سوؤون االجتماعية، وال�سحة، والتعليم، والررِ
 2019 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  للتنفيذ  درا�ستها  تتم  التي  امل�ساريع  وتتنوع 
والفلل  امل����ب����اين  ل��ت�����س��م��ل  و2024 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ود ري��ع��ه��ا لدعم 
متنوعة،  اأوق��اف  اإىل  اإ�سافة  الوقف، 
املوؤ�س�سة  وم���ب���ن���ى  ع����ّم����ال،  و����س���ك���ن 

اجلديد يف منطقة القرهود. 
االأوق���اف  موؤ�س�سة  تعتزم  ذل���ك،  اإىل 
م�سروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ر  ال���ُق�������سّ و�����س����وؤون 
لتزويد  ال�سم�سية  اخل��الي��ا  تركيب 
اإدارتها  تتوىل  التي  املباين  من  عدد 
بالطاقة  ب��دب��ي  املحي�سنة  مبنطقة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ب��ق��درة 1.3 
اأه���م���ي���ة هذا  م����ي����غ����اواط. وت��ت��م��ث��ل 
خف�ص  يف  امل�������س���اه���م���ة  يف  امل�������س���روع 
معايري  ومواكبة  الكربونية،  الب�سمة 
بقيمة  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  وتر�سيد  دب��ي،  يف  اخل�سراء  املباين 
تعادل 600  األف درهم �سنوياً، وهو ما ينعك�ص اإيجاباً على حماية بيئة دبي 

و�سّحة �سكانها وا�ستدامة مواردها الطبيعية.
ر  الُق�سّ العام ملوؤ�س�سة االأوق���اف و���س��وؤون  امل��ط��ّوع، االأم��ني  وق��ال �سعادة علي 
151 مليون  بقيمة  الوقفية  للم�ساريع  “تعك�ص اخلطة اخلم�سية  بدبي: 
ر على موا�سلة تنمية الوقف  درهم حر�ص موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الُق�سّ
التنمية  ملا فيه حتقيق  امل�ساهمة يف م�سارفه  دائرة  واالبتكار فيه وتو�سيع 
يتحقق  اإمن��ا  امل�ستمر  التو�سع  وه��ذا  امل�ستدامة.  واالجتماعية  االقت�سادية 
بف�سل امل�ساهمات املتنامية من املجتمع باأفراده وموؤ�س�ساته ملا فيه متكني 

خمتلف فئاته ومد يد العون ملن يحتاجها.«
لتوفري  ال�سم�سية  الطاقة  خاليا  ا�ستخدام  خيار  “ياأتي  املطّوع:  واأ�ساف 
الطاقة الكهربائية لعدد من املباين التي تديرها املوؤ�س�سة يف اإطار مراعاة 
معايري املباين اخل�سراء ملا فيه حتقيق ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤي���ة   2050
دبي  بتحويل  دب��ي-رع��اه اهلل-  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 

مركزاً عاملياً للطاقة النظيفة.«
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يكت�شب النظام الغذائي ال�شحي اأهمية بالغة للحفاظ على وزن �شحي وتفادي الكثري من امل�شاكل، ومع ذلك فاإن لهفة الكثريين لروؤية 
النتائج تت�شبب يف ارتكابهم اأخطاء قد تك�شبهم وزنا زائدا، وتنتهي باحل�شول على نتائج عك�شية.وب�شبب تف�شي اأوهام )احلمية الغذائية 
املعجزة( واملعتقدات اخلاطئة املتعلقة بنظامنا الغذائي، ف�شل العديد من االأ�شخا�ص يف خ�شارة وزنهم واأ�شيبوا باالإحباط 

مرارا وتكرارا.
لذلك، اإن كنت تخطط خل�شارة وزنك، فمن اجليد اأن تعرف املمار�شات واالأخطاء التي يجب 
اأن تتجنبها.ويف الوقت الذي قد تبدو فيه بع�ص هذه املمار�شات )غري �شارة( اأو )فعالة( 

عند ال�شروع يف تطبيقها، فاإن اأ�شرارها تظهر مع مرور الوقت وت�شبب ف�شل احلمية.
اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الكثري من هذه املمار�شات تعر�ص �شحتك للخطر، الأنها تت�شمن التخلي 
عن بع�ص العنا�شر الغذائية االأ�شا�شية اأو ترك عادات مفيدة للج�شم، وذلك وفقا لتقرير يف 

جملة )�شتب تو هيلث(.

اأخطاء توؤدي اإىل زيادة الوزن
هي  ومنا�سب  �سحي  وزن  على  للحفاظ  طريقة  واأف�سل 

اتباع نظام غذائي متوازن.
النتيجة  اأال حت�سل على  ال��وارد  اأن من  الرغم من  وعلى 
املطلوبة ب�سرعة احل�سول عليها باعتماد احلمية ال�سحرية 

احلمية  نتائج  فاإن  ال�سعرات،  املنخف�سة 
على  ودائ��م��ة  اآم��ن��ة  �ستكون  ال�سحية 

املدى الطويل.
الكثريين  اأن  يف  امل�سكلة  وتتمثل 
اختيار  كيفية  غالبا  يعرفون  ال 
وبالتايل  ج���ي���د،  غ���ذائ���ي  ن���ظ���ام 
كثرية  اأخ��ط��اء  يف  يقعون  فاإنهم 

يجعلهم  مما  درايتهم،  قلة  ب�سبب 
ال��وزن عو�سا عن خ�سارته،  يك�سبون 

االآخرين  مل�����س��ورة  ا�ستماعهم  ب�سبب 
وت�������ق�������ل�������ي�������د 

جتاربهم.
ونقدم لك هنا �ستة اأخطاء جتعلك ال تخ�سر ال��وزن رغم 

اتباع احلمية:

منا�شب غري  غذائيا  نظاما  اتبع   1-
تتمثل  النا�ص  فيها  يقع  التي  ال�سائعة  االأخ��ط��اء  اأك��ر 
اأحد  ات��ب��ع��ه  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  يف مواظبتهم 

اأ�سدقائهم اأو اأقاربهم.
بال�سرورة  ي��ع��ن��ي  ال  االأم�����ر،  حقيقة  ويف 
اأن  مذهلة  نتائج  على  ما  �سخ�ص  ح�سول 
طبيعة  الأن  م��ع��ك،  ال��ن��ت��ائ��ج  نف�ص  ت��ت��ك��رر 
ولكل  الآخ��ر،  �سخ�ص  من  تختلف  اجل�سم 

فرد احتياجاته ال�سخ�سية.
ويتمثل احلل االأف�سل يف هذه احلالة بزيارة 
غذائية  خطة  لت�سميم  التغذية،  يف  خمت�ص 
ال�سحية  وح��ال��ت��ك  وزن����ك  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية 

وعاداتك اليومية.

بحمية  ال����ت����زم   2-
قا�شية

ن��ظ��ام غذائي  ات��ب��اع 
ق�������������ا��������������ص م�����ن 
االأخ�������������ط�������������اء 
تك�سبك  ال���ت���ي 
وزن�����������ا ع����و�����ص 
وهو  خ�سارته، 
ي�سع  ع���ام���ل 
�������س������ح������ت������ك 
ال������ع������ام������ة يف 

خطر.
وع��ادة ما تكون 
ال�سارمة  اخلطط  هذه 
ال������������وزن غري  ل�����ف�����ق�����دان 
ما  وغالبا  علميا،  �سحّية 
)اليويو(  ت���اأث���ري  ت�����س��ب��ب 
غ�������ري امل��������رغ��������وب ف����ي����ه، 
انخفا�ص  يف  وامل���ت���م���ث���ل 
عودته  ث��م  ب�سرعة  ال���وزن 

لالرتفاع جمددا.
اأن  م������ن  ال������رغ������م  وع�����ل�����ى 
تبدو  ق��د  القا�سية  احل��م��ي��ة 
وزنك  ف��اإن  البداية،  يف  فعالة 
م����ع م������رور ال����وق����ت مي���ك���ن اأن 

يعود اإىل ما كان عليه اأو رمبا اأكر، وباالإ�سافة اإىل ذلك 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  التغذية  يف  نق�سا  ت�سبب  ق��د  فاإنها 

اال�سطرابات االأي�سية.

تتناولها التي  االأغذية  تنوع  ال   3-
عند اتباع نظام غذائي �سحي، ين�سح دائما باالبتعاد عن 
ال  ذل��ك  ولكن  امل�سنعة،  واالأط��ع��م��ة  واملعجنات  احللويات 

يعني اأنه ال ميكن حت�سري وجبات متنوعة �سحية.
ف��احل��د م��ن خ��ي��ارات��ك يف االأك���ل واالق��ت�����س��ار على وجبات 
معينة يعتر اأمرا خاطئا، ولذلك يجب اأن يحتوي النظام 
لتلبية  م��ت��وازن��ة،  بكميات  االأن�����واع  جميع  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي 
الوقت  يف  �سهية  باأطباق  واال�ستمتاع  اجل�سم  احتياجات 

ذاته.

الكفاية فيه  مبا  تاأكل  ال   4-
قد تعتقد اأن جتويع نف�سك طريقة فعالة حلرق الدهون، 
اأن  ميكن  ال��غ��ذائ��ي  ال�سلوك  ه��ذا  اأن  ه��ي  احلقيقة  ول��ك��ن 
يك�سبك وزنا اإ�سافيا، يف الوقت الذي حتاول فيه التخل�ص 

من الوزن الزائد.
اأن م��ن املهم جتنب االإف���راط يف تناول  ال��رغ��م م��ن  فعلى 
ترى  حتى  تعاين  نف�سك  جلعل  حتتاج  ال  ف��اإن��ك  الطعام، 

نتائج احلمية الغذائية التي تتبعها.
فعند جتويع نف�سك،

 تقع يف حالة من التوتر املفرط جراء عدم احل�سول على 
نتائج فورية، 

مما يجعلك تندفع يف وقت الحق لتناول االأطعمة بكمية 
اأكر مما كنت عليه قبل بداية احلمية.

اأن ي�سبب اجلوع حالة من االإره��اق وال�سعف،  كما ميكن 
حيث ير�سل الدماغ اإ�سارات اإىل اأع�ساء اجل�سم ت�سري اإىل 
عدم وجود طاقة كافية للعمل ب�سكل طبيعي. وعو�سا عن 
جتويع نف�سك، يجب عليك تعلم اختيار االأطعمة ال�سحية 
املحافظة على نظام غذائي  التي حتميك من اجل��وع مع 

�سحي.

املاء من  كافية  كمية  ت�شرب  ال   5-
�سرب املاء بكميات كافية اأمر �سروري يف كل نظام غذائي، 
ال��ه��دف م��ن��ه التخل�ص م��ن الوزن  ي��ك��ون  خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا 

الزائد.
كما يوؤدي عدم �سرب املاء اإىل اإبطاء عملية االي�ص وعمليات 
اأخرى �سرورية للج�سم، مما يجعل ج�سمك يواجه �سعوبة 

اأكر يف التخل�ص من ال�سموم وحرق الدهون.
اأث��ن��اء ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ���س��ح��ي، ب�سرب  ل��ذل��ك ين�سح 
على  ال�سحية  امل�����س��روب��ات  وب��اق��ي  امل���اء  م��ن  كافية  كميات 

مدار اليوم.

�شحية غري  �شلطات  اخرت   6-
ال�سحية  الغذائية  باالأنظمة  ال�سلطة  طبق  ارتبط  لطاملا 
منخف�سة،  حرارية  و�سعرات  خفيفة  باأطباق  تتميز  التي 
لي�ست  ال�سلطة  اأط��ب��اق  اأن  على  املجلة  ت��وؤك��د  ذل���ك،  وم��ع 

كبرية  كميات  على  يحتوي  بع�سها  اإن  ب��ل  �سحية،  كلها 
ال�سعرات احلرارية، مما يجعلها غري �سحية.لذلك،  من 
املكونات غري  االبتعاد عن  �سلطة، يجب  اإع��داد طبق  عند 
ال�سحية مثل النقانق وال�سل�سات الد�سمة واجلنب الغني 
املكونات حتول  العنا�سر وغريها من  بالدهون، الأن هذه 

ال�سلطة اإىل طبق غري �سحي.

رغم اتباعك احلمية .. اأخطاء تزيد وزنك بدل تخفيفه 

املجتمعات  يف  ال�����س��ائ��دة  ال��ث��ق��اف��ة  ت�سجع 
ال�سلوك  م��ن  معينة  اأمن����اط  ات��ب��اع  ع��ل��ى 
لق�ساء  امل��ي��اه  دورة  اإىل  ال���دخ���ول  اأث���ن���اء 
ال����ذي ال ت�ساعد  ال��وق��ت  احل���اج���ة. ف��ف��ي 
)ال�سرقية(  القرف�ساء  مراحي�ص  فيه، 
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف و���س��ع��ي��ة ال��ق��ع��ود لفرتة 
االإن�سان  ان�سغال  ع��دم  وب��ال��ت��ايل  طويلة 
باأن�سطة اأخرى، فاإن املراحي�ص الع�سرية 
اأثناء  )ال��غ��رب��ي��ة(، ال��ت��ي ت��ت��ي��ح اجل��ل��و���ص 
ق�ساء احلاجة، تتيح لالإن�سان اأن ين�سغل 
ب��ب��ع�����ص االأم�������ور االأخ�������رى م��ث��ل ت�سفح 

الهاتف.
امل��وق��ع االأمريكي  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 
اأن  اإىل   healthline الي����ن  ه��ي��ل��ث 
املرحا�ص،  كر�سي  على  الطويل  اجللو�ص 
بالبوا�سري.  االإ�سابة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
فرغم عدم وجود بحث علمي موؤكد لهذه 
كثريا  من�سغلون  اخل��راء  ف��اإن  النظرية، 

بها.
للدكتورة  بحديث  امل��وق��ع  ا�ست�سهد  وق��د 
االأمريكية اجلراحة كارين زاغيان، الذي 
اأك����دت اإم��ك��ان��ي��ة ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة، م�سرية 
يت�سبب  ق��د  املمتد  اجللو�ص  ه��ذا  اأن  اإىل 
باأعرا�ص البوا�سري، مثل االأمل والتورم اأو 
النزف ال�سرجي، وذلك بغ�ص النظر عن 
طبيعة الن�ساط الذي يقوم به االإن�سان يف 

امل��رح��ا���ص، ���س��واء اأك���ان ق���راءة اأم ت�سفحا 
للهاتف.

بكترييا الرباز
امل�سدر  ح�سب  اآخ��ر  �سحي  خطر  وهناك 
ببكترييا  االإ���س��اب��ة  اإمكانية  ه��و  ال�سابق، 
ال����راز. واأ���س��ار امل��وق��ع اإىل درا���س��ة قامت 
ب��ف��ح�����ص ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ل���ع���دد من 
الهواتف  هذه  اأن  اإىل  خل�ست  التالميذ، 
االإ�سريكية  ال���ب���ك���ت���ريي���ا  ع���ل���ى  حت���ت���وي 
 )E.coli�القولونية )املعروفة اخت�سارا ب
واأنواع اأخرى، كما قالت درا�سة اأخرى اإن 
�سا�سات الهواتف الذكية -يف املعدل- تبقى 

اأكر قذارة من مقاعد املرحا�ص!
عر  بالعدوى  االإ���س��اب��ة  اإمكانية  وت���زداد 
اإذا  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف  �سا�سات  ا�ستخدام 
كان امل�ستخدم ال يتقن غ�سل يديه جيدا، 
البولية يف  امل�سالك  اأك��ده طبيب  وه��و ما 
ماركو�ص  باملك�سيك  �سرياكوم  م�ست�سفى 
ال  الكبار  اأغلب  اإن  بقوله  رو�ساريو،  دي��ل 
يعرفون الطريقة االأمثل لغ�سل اليدين، 
وه������و م����ا الح����ظ����ه خ������الل وج�����وده�����م يف 
املراحي�ص العمومية، وفق ما نقله املوقع 

ذاته.
غري اأن �سلوك القراءة تراجع كثريا، وجاء 
الهاتف املحمول.  ا�ستخدام  حمله عملية 

 ،Bankmycell ملوقع  درا�سة  وت�سري 
اأ�سل  اأن ثالثة من   ،2018 �سدرت عام 
اأرب���ع���ة اأم��ريك��ي��ني اأك�����دوا ق��ي��ام��ه��م بهذا 
 ،80% بن�سبة  رج��ال  اأغلبهم  ال�سلوك، 
 96% اإن  ب���ل  ل��ل��ن�����س��اء،   69% م��ق��اب��ل 
23 عاما  ���س��ن  االأم���ريك���ي���ني حت���ت  م���ن 
مع  اإال  ل��ل��م��رح��ا���ص  ال��ذه��اب  ميكنهم  ال 
%90 من  اأكد  هواتفهم املحمولة. وقد 
ال�سباب اأنهم يكتبون ر�سائل اإلكرتونية يف 

املرحا�ص!
باجللو�ص  زاغ���ي���ان،  ال���دك���ت���ورة  وت��ن�����س��ح 
ذلك  ك��ان  اإذا  فقط  املرحا�ص  مقعد  على 
�سروريا، فاإذا �سعر املرء اأن عملية القعود 
ال توؤدي اإىل اإخ��راج الف�سالت، فعليه اأال 
ي�سغط على اأمعائه لفعل ذلك، بل عليه 
ويقرتح  اآخ���ر.  ب�سيء  للقيام  ينه�ص  اأن 
املوقع اأال تتجاوز عملية الترز ربع �ساعة 

على االأكر.
هناك  ال�سحي،  اخلطر  اإىل  وباالإ�سافة 
يتعر�ص  اأن  مي���ك���ن  اإذ  اأم�����ن�����ي،  خ���ط���ر 
امل�ستخدم الخرتاق هاتفه الذكي، خا�سة 
اإن كان يقوم بتحميل تطبيقات جمهولة 
الكامريا،  ا���س��ت��خ��دام  لها  ويتيح  امل�����س��در 
غري  ل��ل��ت��ح��م��ي��ل  م���واق���ع  اإىل  ي���دخ���ل  اأو 
ال��ق��ان��وين، اإذ ت��ع��د ه���ذه امل�����س��ادر جماال 
التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ف��ريو���س��ات  خ�سبا 

ميكن اأن ت�سل اأحيانا اإىل حد فتح كامريا 
اأن  واالأك��ي��د  �ساحبها،  علم  دون  الهاتف 

هذا االأخ��ري لن يقبل التقاط فيديو له، 
وهو داخل املرحا�ص!

ا�شتعمال الهاتف باحلمام يهددك بالبوا�شري وبكترييا الرباز
هل اأنت ممن ي�شتخدمون هواتفهم اأو يت�شفحون االإنرتنت لدى ق�شاء حاجتهم يف دورة املياه؟ اإذن عليك اأن حتذر 
من ا�شتمرارك يف هذا ال�شلوك، وذلك الأ�شباب �شحية واأخرى اأمنية! تعرف عليها يف هذا التقرير، الذي ي�شتند على 

درا�شة علمية واآراء اأطباء.
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العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 414 ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليهما / �سركة الغرب لت�سنيع ال�سناديق واالنابيب ، كارفالهو كري�ستوفر 
جوقومي - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت 
الفائدة  اىل  باالإ�سافة  دره��م   )189665( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما   بحقكم 

القانونية بواقع 5% من تاريخ 2018/7/5 حتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ تي دي للتجارة. 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1648 ل�شنة 2018 

اىل املحكوم عليه / خالد عبداهلل علي عنر ال علي 
بحقكم  ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
القانونية  الفائدة  باالإ�سافة اىل  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )105486( درهم  حكما 

بواقع 5% من تاريخ املطالبة 2017/4/9  
ل�سالح املحكوم له : بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 619 ل�شنة 2019    

اىل املحكوم عليهما / رومولو فريفالدو فريين 
بحقكم  ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  دره��م   )53171( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما 

بواقع 5% من تاريخ 2018/1/9 حتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 964

م�سري   - احمد  حممد  م�سطفى  عبداحلكيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيدة/  اىل  وذلك   %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  اجلن�سية يرغب يف 
هدير حممود ال�سيد العربي حممود ابراهيم - م�سرية اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة 
)كافترييا حكيم( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )763176( ال�سادرة من 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 962
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر خان احمد �سهزاد - باك�ستان اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىلال�سيد/ حممد مبني كلزار ح�سني 
اجمد - باك�ستان اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )�سالون الن�سر للحالقة( ال�سادرة من دائرة 

التنمية االإقت�سادية بال�سارقة رخ�سة )727483(  تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 960

ترغب  اجلن�سية  هندية   ، دلواي  دلوار  ال�سيدة/ريدا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/دلواي دلوار عمر، 
لتجارة  با�سم/برنتوجراف   )115469( رقم  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  هندي 
مواد الطباعة احلريرية. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي 
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : جلو براند�ص - �ص ذ م م    
العنوان : مكتب 1502 - 1503 ملك جلوبراندز هوليدينج كو ليمتد - املركز التجاري 
- بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 692426 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1119184 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/6/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/6/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون   وم�شاركوه حما�شبون  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي  3 ملك مكتب ويل عهد  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القوز االوىل - هاتف : 3215355-04 فاك�ص : 3215356-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
لت�سفية  جلو براند�ص - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/6/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/26 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2019/565 )جزئي(
بوا�شطة الن�شر  "اعالن بت�شحيح �شكل الدعوى"

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / موؤ�س�سة اجلوهرة العمال االملنيوم والزجاج - وميثلها هاين 
م  ذ  �ص   - للتجارة  بو�سكو  �سركة   / املدعي  اق��ام  احمد  �سيد  الغيط  اب��و  جمال 
م الدعوى برقم 2019/565 )جزئي( - عجمان ومو�سوعها : املطالبة مببلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم   %12 بن�سبة  والفائدة  دره��م   175139.11
االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  املحاماة. 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 1 �سهر 9 ل�سنة 

2019 م  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2019/312 احوال �شخ�شية

اجلن�سية/االإمارات   - ال�سحي  حله  �سعيد  ح�سن  مدعي/علي  طلب  على  بناء 
العربية املتحدة  اىل املدعي عليه / مروه حممد عبدالعزيز علي - اجلن�سية / 
م�سر - فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة اال�سرة يف را�ص اخليمة �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة 9.00 من يوم االأحد املوافق 2019/8/25 
ما  وتقدمي  املدعي  حل�سانة  االب��ن��اء  �سم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  على  لالإجابة 
لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا. 
مدير اإدارة الدعوى 
حممد عثمان م�شطفى �شاتي/ مكتب اإدارة الدعاوى االبتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/614 تنفيذ عقاري 
اإم��ارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع املطار - بناية  طالب التنفيذ: حامد عبا�ص زادة توا�سويل - عنوانه : االإم��ارات - 

ال�سركال )2( - طابق )3( - مكتب )302( - بجوار معر�ص �سيارات تويوتا 
املنفذ �سده : �سركة فينو�ص انرتنا�سيونال هولدينك ليمتد - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج العطار التجاري 

- الطابق 32 - مكتب 320 - ا�سفل الرج �سيدلية الدوحة اليف - جوار �سكاي تاور - هاتف : 0561216494 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
نوع العقار : �سقة - رقم  االر�ص : 954 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - ا�سم املبنى : جلوبال ليك فيو - رقم الوحدة 

: 3108 القيمة التقديرية : 2323107 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6101(

املنذرة : �سركة / ق�سر امللوك للعقارات - �ص م خ 
املنذر اليه : ايوب مراد �سليمان ال مندو�ص البلو�سي 

توجه املنذرة االنذار العديل املاثل اىل املنذر اليه وتطالبه ب�سداد مبلغ )26.000 درهم( القيمة االيجارية 
لل�سيكات املرتده من البنك وذلك خالل �سهر )ثالثون يوما( مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية او اخالء 
املاأجور يف حالة عدم �سداد القيمة االيجارية خالل املهلة القانونية املمنوحة مع ما ي�ستجد من قيمة 
ايجارية حتى تاريخ انتهاء املهلة القانونية ، ويف جميع االأح��وال مطالبه املنذر اليه �سداد مبلغ 2730 
درهم غرامة ال�سيكات املرتدة من البنك �سامل ال�سريبه مع مطالبة املنذر اليه �سداد االجرة امل�ستحقة 
حتى االإخالء التام مع اإح�سار �سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه وينذر املنذر املنذر اليه بان يف حالة 
عدم االإ�ستجابة اىل �سداد القيمة االيجارية خالل االأجل املمنوح �سيقوم املنذر باتخاذ كافة االإجراءات 
القانونية للمطالبة باالإخالء و�سداد االأجرة امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره حتى االإخالء التام وكافة 

املطالبات املالية مع حتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1115(

مقدم من املنذرة / الي�ساندرا ايريا 
املنذر اليه : خالد حممد قطر ميز 

 80000 ذمته  يف  املرت�سدة  املبالغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
ثمانون الف درهما - قيمة ال�سيك املنوه عنه اعاله امل�ستحق يف ذمته وذلك 
خالل مدة اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ اعالنكم بهذا الن�سر واال �ست�سطر 
املنذرة اىل اتخاذ كافة  االإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها 
االأداء مع حتميلكم كافة ر�سوم وم�ساريف  واأمر  الق�سائية  الدعوى  اإقامة 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6102(

املنذرة : �سركة / ق�سر امللوك للعقارات - �ص م خ 
املنذر اليه : ايوب مراد �سليمان ال مندو�ص البلو�سي 

توجه املنذرة االنذار العديل املاثل اىل املنذر اليه وتطالبه ب�سداد مبلغ )29.000 درهم( القيمة االيجارية 
لل�سيكات املرتده من البنك وذلك خالل �سهر )ثالثون يوما( مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية او اخالء 
املاأجور يف حالة عدم �سداد القيمة االيجارية خالل املهلة القانونية مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية 
حتى تاريخ انتهاء املهلة القانونية ، ويف جميع االأحوال مطالبه املنذر اليه �سداد مبلغ 3045 درهم غرامة 
الكهرباء  براءة ذمة من  �سهادة  اإح�سار  امل�سافه مع  القيمة  �سامل �سريبه  البنك  املرتدة من  ال�سيكات 
اليه بانه يف حالة عدم االإ�ستجابة اىل �سداد القيمة االيجارية خالل االأجل  املنذر  املنذر  واملياه وينذر 
املمنوح �سيقوم املنذر باتخاذ كافة االإجراءات القانونية للمطالبة باالإخالء و�سداد االأجرة امل�ستحقة وما 
ي�ستجد من اجره حتى االإخالء التام وكافة املطالبات املالية مع حتميل املنذر اليه الر�سوم وامل�سروفات 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5988(

املنذر : ايفا للو�ساطة العقارية - �ص ذ م م 
املنذر اليه : جهانبخ�ص علي باقري - جمهول حمل االإقامة 

املتاأخرية والبالغة والبالغ قيمة 180.273 )مائة  تنذر ال�سركة املنذرة املنذر اليهما ب�سداد القيمة االيجارية 
باالإ�سافة اىل قيمة  ال�سداد يف تاريخ 2018/8/15  وثمانون الف ومائتان وثالثة و�سبعون درهم( وامل�ستحقة 
االيجار من تاريخ انتهاء العقد يف 2019/1/14 وحتى تاريخ هذا االإنذار ح�سب بنود العقد خالل 30 يوم من 
تاريخ ا�ستالمه لهذا االإنذار ، كما تنذر ال�سركة املنذرة اليه باخالء الوحدة رقم 6309 بناية - جولدن ميال 
6 - نخلة جمريا - اإمارة دبي - وت�سليمها لل�سركة للمنذرة خالية من ال�سواغل واالأ�سرار باحلالة التي ت�سلمها 
عليها وفقا ملا هو من�سو�ص عليه بعقد االيجار املوؤرخ يف 2018/1/15 و�سداد جميع الفواتري املتعلقة بالوحدة 
حمل االيجار الية جهة كانت وا�سالح ما قد يكون حلق بها من تلف وذلك يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ 
ا�ستالمها هذا االإخطار ، واإال �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ االإجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما 
ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�سرر ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف 

وتكاليف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2015/1008 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: هونيد ح�سني لكهاين - عنوانه : املقيم خارج الدولة وعنوان موطنه املختار مكتب املحامية / �سمرية قرقا�ص 

الكائن : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية بيانكل الطابق الرابع مكتب  409 ، 410 بجانب فندق ايبي�ص 
املنفذ �سده : ا�سكندر �سلطان خاجا 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ام هرير 2 - جلف تاور �سوبر براي�ص لتاأجري ال�سيارات - ط 2 - مكتب 10 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  ويف  م�����س��اء   5.00 ال�����س��اع��ة  امل��واف��ق 2019/8/28  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين البيع )���س��رك��ة االم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة   ال��ع��ق��ار 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : ح�سة يف قطعة ار�ص - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ص : 386 - امل�ساحة : 1302.77 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )7.000.000.00( درهم الأعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5990(

املنذر : ايفا للو�ساطة العقارية - �ص ذ م م 
املنذر اليه : اجل�سر الذهبي لتجارة املواد الغذائية - جمهول حمل االإقامة 

�شيغة اعان بالن�شر 
تنذر ال�سركة املنذرة املنذر اليهما ب�سداد القيمة االيجارية املتاأخرية والبالغة والبالغ قيمة 180.273 )مائة وثمانون 
الف ومائتان وثالثة و�سبعون درهم( وامل�ستحقة ال�سداد يف تاريخ 2018/8/15 باالإ�سافة اىل قيمة االيجار من تاريخ 
انتهاء العقد يف 2019/1/14 وحتى تاريخ هذا االإنذار ح�سب بنود العقد خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر لهذا االإنذار، 
 - دب��ي  اإم���ارة   - 6 - نخلة جمريا  بناية - جولدن ميال  رق��م 6309  ال��وح��دة  اليه باخالء  امل��ن��ذرة  ال�سركة  كما تنذر 
وت�سليمها لل�سركة للمنذرة خالية من ال�سواغل واالأ�سرار باحلالة التي ت�سلمها عليها وفقا ملا هو من�سو�ص عليه 
بعقد االيجار املوؤرخ يف 2018/1/15 و�سداد جميع الفواتري املتعلقة بالوحدة حمل االيجار الية جهة كانت وا�سالح 
ما قد يكون حلق بها من تلف وذلك يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ الن�سر لهذا االإخطار ، واإال �ست�سطر املنذرة 
اىل اتخاذ االإجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل 

وال�سرر ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف وتكاليف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1253 امر اداء    

االقامة مبا  الطاين جمهول حمل  عليه/ 1- حممد عبدالرحيم حممد  املدعى  اىل 
ان املدعي/ �سركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م وميثله / علي اإ�سماعيل ابراهيم 
اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار  اجل��رم��ن - ط��ل��ب 
2019/7/23 بالزام املدعى عليها �سفوة الرواد العامة - �ص ذ م م و حممد عبدالرحيم 
حممد الطاين  بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية �سركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م 
مبلغ 319.050 درهم )ثالثمائة وت�سعة ع�سر الف وخم�سون درهم( والفائدة القانونية 
9% �سنويا من تاريخ 2018/6/7 وحتى ال�سداد التام درهم والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/833 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- احمد �سعيد برغ�ص جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
طلب   - اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  اإ�سماعيل  وميثله/علي  حممد  اهلل  في�ص  �سبحي 
ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/6/24 بالزام 
ي��وؤدي للمدعي �سبحي في�ص اهلل حممد  املدعى عليه احمد �سعيد برغ�ص بان 
�سنويا  القانونية %9  الف درهم( والفائدة  مبلغ 130000 درهم )مائة وثالثون 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2017/10/30 يف  احلا�سل  االإ�ستحقاق  تاريخ  من 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/991 امر اداء    

اىل املدعى عليه/1-حممود ر�سا العظمه جمهول حمل االقامة مبا ان 
ابراهيم  �سعيد  وميثله/  ال�سريف  عبده  حممد  حممد  احمد  املدعي/ 
ال�سيد احمد الها�سمي - طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي 
العظمه  املدعى عليه حممود ر�سا  بالزام  بتاريخ 2019/7/7  االبتدائية 
 100000 مبلغ  ال�سريف  عبده  حممد  حممد  احمد  للمدعي  ي��وؤدي  بان 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  الف  )مائة  دره��م 
مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1608 ا�شتئناف جتاري      
املرزوقي  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن  �سده/1-حممد  امل�ستاأنف  اىل 
الفهيم  علي  ع��ب��دال��رزاق  املرحوم/عبدالرحيم  تركة  على  و�سيا  ب�سفته 
عبدالرزاق  عبدالرحيم  /ابراهيم  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
الفهيم وميثله/علي اإ�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جزئي  جت��اري   2019/922 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 ch2.E.23 االأحد املوافق 2019/9/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1385 اإ�شتئناف جتاري      

القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  ذي��ب��ان  ب��ن  ���س��ده/1-ول��ي��د  امل�ستاأنف  اىل 
التجارية - ذ م م وميثلها مديرها مهدي ر�سا  االإم��ارات للو�ساطة  2-لوؤلوؤة 
ح م  م   - �سي  �سي  امل�ستاأنف/بيه  ان  االق��ام��ة مب��ا  ف��ر  جم��ه��ول حم��ل   كيهان 

ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   - اإبراهيم حممد احلمادي  وميثله/علي 
لها  وح����ددت   2019/7/3 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  جت����اري   2019/457 رق���م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2019/9/18  االأربعاء  يوم  جل�سه 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/904 اإ�شتئناف مدين      

اىل امل�ستاأنف �سده/1-الينا ري ديل رو�ساريو جمهول حمل االقامة 
وميثله/ جوميز  ليون  دي  ال��دي  جاريز  جو�ص  امل�ستاأنف/  ان  مبا 

ي��و���س��ف اح��م��د ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��ي��م ق��د ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�سادر 
يوم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت  ك��ل��ي  م���دين   2018/337 رق���م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/9/17 املوافق  الثالثاء 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1632 اإ�شتئناف جتاري      

جمهول  مياه  ليدو  حممد  ابوبكر  �سده/1-حممد  امل�ستاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف/فاطمة علي حممد عبدول وميثله/

ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   - امل��زروع��ي  را�سد  �سليم  �سعيد 
يوم  لها جل�سه  رق��م 2018/4724 جت��اري جزئي وح��ددت  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/8/28 املوافق  االأرب��ع��اء 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6071(

املنذر : يو�سف حممد يعقوب يو�سف خياط
املنذر اليه : جمال ح�سن ح�سني عبداحلليم )جمهول حمل االإقامة( 

ان املنذر يكلف املنذر اليه بالوفاء بقيمة ال�سيك مببلغ وقدره بقيمة 1.220.000 
تاريخ  م��ن  القانونية  الفائدة  م��ع  دره���م(  ال��ف  وع�سرون  ومائتان  )مليون  دره��م 
االإ���س��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى مت���ام ال�����س��داد. وذل���ك خ���الل خم�سة اي���ام م��ن ت��اري��خ اإعالنه 
كاف  اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  ال�سداد  عن  التخلف  ح��ال  ويف  بالوفاء  بالتكليف 
وفقا  وفوائده  باملبلغ  اليه  املنذر  اداء  اأم��ر  وا�سدار  الالزمة  القانونية  االإج���راءات 

للقانون مع الزامه بالر�سوم الق�سائية وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2968 تنفيذ عمايل 
للزجاج  2-ال��ري��ام��ي  م(  م  ذ  )���ص  ان��رتي��ورز  �سدهما/1-هايتك  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �ص   - واالألومنيوم 
بيجو بادي وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )47520.50(
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   2420 مبلغ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  االج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اإعالن بالن�شر - بالدعوى رقم 1885 ل�شنة 2018 اإ�شتئناف

لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإ�شتئنافية - الدائرة املدنية االأوىل 
املرفوعة من منار العمران لتجارة وتاأجري ال�سقاالت - �سد : �سركة املتو�سطة ملقاوالت البناء - ذ م م 

ال�سيد/ عبدالغفور عبدالرحمن علي عبدالرحمن املال - اإماراتي اجلن�سية 
ال�سيد / معني ابراهيم قاعود - اأردين اجلن�سية 

ال�سيد / عبداهلل حممود عبداهلل حممد - اردين اجلن�سية 
امل�ستاأنف �سدهم  / موؤ�س�سة املتو�سطة ملقاوالت البناء )�سابقا( �سركة املتو�سطة ملقاوالت البناء - ذ م م )حاليا(، 
ال�سيد/ عبدالغفور عبدالرحمن علي عبدالرحمن املال - اإماراتي اجلن�سية ، ال�سيد / معني ابراهيم قاعود - 

اأردين اجلن�سية ، ال�سيد / عبداهلل حممود عبداهلل حممد - اردين اجلن�سية 
مدعوون للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد الإجتماع اخلرة الهند�سية املقرر عقده ال�ساعة احلادية 
ع�سر �سباحا يوم ال�سبت املوافق 2019/8/24 وذلك مبقر اخلبري الكائن مبنطقة الغبيبة بال�سارقة - امام 
مركز الذهب - بناية ملك الدجاج الطازج - الطابق االأول - مكتب رقم )101( م�سطحبني معكم كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.   للتوا�سل / اخلبري  0506224315 
د. املهند�س/عبداهلل حممد املحيا�س 
اخلبري الهند�شي املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
يف الق�شية رقم 971 ل�شنة 2019 مدين جزئي - ابوظبي 

املطلوب اإعالنه : عامر عبدالعزيز حموده كده الكثريي 
مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية 

انت مكلف باحل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد مبقر مكتب اخلبري 
الكائن يف املركز االإداري ، خلف وزارة العمل ، مقابل املحكمة ال�سرعية ، مببنى 
بريد االإمارات ، الطابق الثاين ، العني يوم االأربعاء املوافق 2019/8/28 م يف 
متام ال�ساعة 4.30 م�ساءا ، وذلك لبحث مو�سوع الدعوى املرفوعة من املدعية 
، ويف حال عدم احل�سور فاإن اخلرة �سوف تبا�سر  / �سهرية �سبحي حممد 

اإجراءاتها وفقا لل�سالحيات املخولة لها.   
اخلبري الهند�شي/م.كتاب �شعيد االحبابي   
0503333004

اإعــالن للح�شــور 
اأمــــــــام اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اإعالن حكم بالن�شر    

 رقم الدعوى 2018/78 جتاري كلي  
بناء على طلب / مدعي / بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - اجلن�سية 

اىل مدعي عليه / �سعيد عبيد ربيع فرحان الدهماين - اجلن�سية / االإمارات العربية املتحدة 
يرجى االحاطة باأن املحكمة بتاريخ  2018/7/26 ا�سدرت بحقك احلكم التايل: 

حكمت املحكمة :- بالزام ال�سركة املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 1202091.76 
وفائدة  فل�ص فقط(  و�سبعون  و�ستة  دره��م  وت�سعون  وواح��د  ال��ف  واثنني  ومائتان  )مليون  دره��م 
قانونية بواقع 7% �سنويا من تاريخ 2018/5/24 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه امل�ساريف 
ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف 

تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه.
 اداري �شعادة متعاملني 
مرمي عبداهلل ال�شحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شدهما للح�شور امام اإدارة الدعوى 

يف االإ�شتئناف رقم 2019/747 
بناء على طلب امل�ستاأنف/ بنك االإحتاد الوطني 

عمر  2/ها�سم   ، علي  حممد  عمر  ها�سم  -1/امي��ن  �سده  امل�ستاأنف 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����س��ور  مكلف  ان���ت   - ع��ل��ي  حم��م��د 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2019/9/3 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مكتب ادارة الدعوى       

     وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1870 ل�شنة 2017

اىل املحكوم عليه / توما�ص كوتي كو�سو كو�سي 
ا�سدرت بحقكم  االإبتدائية قد  ال�سارقة االحتادية  بان حمكمة  ليكن معلوما لديكم 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )727090( درهم باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ 2014/7/9
ل�سالح املحكوم له/ موؤ�س�سة الظبي لتاأجري ال�سقاالت

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1337 ل�شنة 2019

اىل املحكوم عليه /كرمي نبيل لوي�ص اندروا�ص
ا�سدرت بحقكم  االإبتدائية قد  ال�سارقة االحتادية  بان حمكمة  ليكن معلوما لديكم 
القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  درهم   )33703( وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما 

بواقع 4% �سنويا ابتداء من اقامة الدعوى يف 2018/9/17 وحتى ال�سداد التام 
ل�سالح املحكوم له/ حممد زغلول حممد فتحي 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب التنفيذ: درر االإمارات العقارية - �ص ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سارع A15 - جممع الذهب واالأملا�ص - مكتب 114 
املنفذ �سده : عبدالقادر احمد حممد ال علي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية االأوىل - �سارع BMW - مقابل حمطة برتول االإمارات - �سركة �سيك�ص 
ويلز لل�ساحنات )يعمال لدى �سركة �سيك�ص ويلز لل�ساحنات( - هاتف : 06/5322233

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - ار�ص ف�ساء - املنطقة : �سيح ال�سعيب 
2 - رقم االر�ص : 75 - رقم البلدية : 291 - 531 - امل�ساحة : 2555.58 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 6.877.001.00 درهم العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             

طالب التنفيذ: درر االإمارات العقارية - �ص ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سارع A15 - جممع الذهب واالأملا�ص - مكتب 114 

املنفذ �سده : عبدالقادر احمد حممد ال علي - واآخرون 
عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية االأوىل - �سارع BMW - مقابل حمطة برتول االإمارات - �سركة �سيك�ص 

ويلز لل�ساحنات )يعمال لدى �سركة �سيك�ص ويلز لل�ساحنات( - هاتف : 06/5322233
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/8/28 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - ار�ص ف�ساء - املنطقة : �سيح ال�سعيب 
2 - رقم االر�ص : 75 - رقم البلدية : 291 - 531 - امل�ساحة : 2555.58 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 6.877.001.00 درهم العلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2018/304 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ص م ع - عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سما تاور - 

الطابق االأول - بجوار فندق الفريمونت - مكتب 105 
املنفذ �سده : لطيفة حبيب حممد الر�سا 

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة �سيح �سعيب 2 - قطعة  ار�ص رقم 133 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/8/28 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
البيع)�سركة االم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  �سيجرى بيع 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ص ف�ساء - رقم االر�ص : 133  - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - 

امل�ساحة : 28360 قدم مربع - القيمة التقديرية : 2.410.597 دهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2018/304 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ص م ع - عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سما تاور - 
الطابق االأول - بجوار فندق الفريمونت - مكتب 105 

املنفذ �سده : لطيفة حبيب حممد الر�سا 
 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة �سيح �سعيب 2 - قطعة  ار�ص رقم 133 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/8/28 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
البيع)�سركة االم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  �سيجرى بيع 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن 
باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
 - 2 133 - املنطقة : �سيح �سعيب  وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ص ف�ساء - رقم االر���ص : 

امل�ساحة : 28360 قدم مربع - القيمة التقديرية : 2.410.597 دهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/265 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ص ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة - هاتف 

: 043904722 ، فاك�ص : 043906607 ، رقم مكاين 1412776600 
املنفذ �سده : العقارية لالإ�ستثمار - �ص ذ م م - واأخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - جرين كوميونيتي - بالقرب 

من �سارع ال�سيخ زايد - مبنى العقار لالإ�ستثمار - الطابق االأول  
�سيجرى  احل����ال  اق��ت�����س��ى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/8/28 امل���واف���ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
 ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���س��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سهادة حق 
منفعة - املنطقة : جممع االإ�ستثمار االأول - امل�ساحة : 467.63 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - رقم االر�ص : 353 - ا�سم املبنى : 

تريا�ص ابارمتنت 1 - رقم العقار : 4030 - الطابق - 3 - مببلغ : 3.523.465.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2018/265 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ص ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة - هاتف 

: 043904722 ، فاك�ص : 043906607 ، رقم مكاين 1412776600 
املنفذ �سده : العقارية لالإ�ستثمار - �ص ذ م م - واأخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - جرين كوميونيتي - بالقرب 

من �سارع ال�سيخ زايد - مبنى العقار لالإ�ستثمار - الطابق االأول  
�سيجرى  احل����ال  اق��ت�����س��ى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  االي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/8/28 امل���واف���ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
 ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���س��رك��ة االم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االلكرتوين

)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سهادة حق 
منفعة - املنطقة : جممع االإ�ستثمار االأول - امل�ساحة : 467.63 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - رقم االر�ص : 353 - ا�سم املبنى : 

تريا�ص ابارمتنت 1 - رقم العقار : 4030 - الطابق - 3 - مببلغ : 3.523.465.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/20 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ابراهيم مو�سى زيد مبارك اجل��الف  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/3/5  يف الدعوى املذكورة 
راأ���ص اخليمة الوطني - �ص م ع - بالزام املدعي عليه ان يوؤدي  اعاله ل�سالح/بنك 
للمدعية مبلغ وقدره 63/ 466 و 987 درهم ت�سعمائة و�سبعة وثمانون الف واربعمائة 
و�ستة و�ستون درهم وثالثة و�ستون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9%من تاريخ رفع 
امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  التام  ال�سداد  الدعوى احلا�سل يف 2018/12/31 وحتى 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/723 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- ات�ص 2 ايه خلدمات اإدارة من�ساأت - �ص ذ م م  جمهول حمل 
يو�سف  فتوح  وميثله/  حماده  يعقوب  ابراهيم  املدعي/رئيف  ان  مبا  االق��ام��ة 
حممد ح�سني الن�سار  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/6/12  بالزام 
املدعى عليها  ات�ص 2 ايه خلدمات اإدارة من�ساأت - �ص ذ م م بان توؤدي للمدعي 
رئيف ابراهيم يعقوب حماده مبلغ )108000( درهم مائة وثمانية االف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد 
يوم من   15 االأم��ر خالل  اإ�ستئناف  يف  احلق  ولكم  وامل�ساريف.  والر�سوم  التام 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/118 اإ�شتئناف تظلم جتاري 
م  م  ذ  ���ص   - الداخلي  للت�سميم  الي��ن  ���س��ده/1-ن��ي��و  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سالون نيو لوك �سيجنت�سر 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  م(  م  ذ  )���ص  لل�سيدات 
املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت  تظلم جت��اري   2019/83
2019/9/4 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3607 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اكورن مونارك للخدمات الفنية - �ص ذ م م جمهول 
�سيفتي خلدمات حرا�سة  التنفيذ/جولدن  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
االبنية - �ص ذ م م وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )79370.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2120 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- جرين بلت �ستار انرت نا�سونال - �ص ذ م م 2-جمموعه 
�سركات جرين بلت املحدودة  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
جي  كيه  & كو  ات�ص  بي  ام  جي  فروخت   - �سامل  فريكاوف�سجيماين�سافت 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  وميثله /خالد كلندر عبداهلل ح�سني - قد 
درهم  به وقدره )201617.89(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�سامن 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2651 تنفيذ جتاري  
ع��ب��داهلل اجلليالتي  ه���اين  ����س���ده/1-ع���ب���داهلل حم��م��د  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة ا����ص �سي 
جون�سون اند �سون اينك  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )217334.14( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3650 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-خليفه عبيد �سعيد بن حميدان الفال�سي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة بيبكو الهند�سية - ذ م م 
وميثله/خمتار حممد باقر غريب - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )853680.5(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3560   تنفيذ جتاري  
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  هند  ام  اوالد  �سده/1-�سمري  املنفذ  اىل 
�سوق   / يو�سف خان وميثله  التنفيذ/�سجاد احمد حممود  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكثريي  بدر  حم�سن 
درهم   )511152.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3361 تنفيذ جتاري  
م م  جمهول حمل  ذ  ���ص   - للنقليات  ���س��ده/1- جي�ست الي��ن  املنفذ  اىل 
واآالت  م��ع��دات  لتاأجري  ليفت  التنفيذ/�سيف�ست  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
التحميل والرفع - �ص ذ م م وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )121913( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12712 بتاريخ 2019/8/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2826  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الريامي للزجاج واالألومنيوم - �ص ذ م م  جمهول 
في�سواكارما  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��اف��اه��ارالل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل 
وميثله/احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)49170.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



الفي�سل  خ��ال��د  االأم�����ري  وجت����ول 
ي��راف��ق��ه �سعادة  اأرج����اء اجل��ن��اح  يف 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان اآل 
اململكة  لدى  الدولة  �سفري  نهيان 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وع�����دد من 
واملثقفني  وامل�������س���وؤول���ني  ال������وزراء 
�سوق  يف  امل�ساركة  الوفود  وروؤ���س��اء 
ع��ك��اظ، ح��ي��ث ت��ع��رف ���س��م��وه على 
ما يقدمه اجلناح من معرو�سات 
تراثية و�سناعات تقليدية وغريها 
م���ن ع��ن��ا���س��ر ال�����رتاث االإم���ارات���ي 

املادي وغري املادي.
امللكي  ال�����س��م��و  وا���س��م��ت��ع ���س��اح��ب 
االأم�������ري خ���ال���د ال��ف��ي�����س��ل خالل 
االإم����ارات  اأرك����ان ج��ن��اح  جولته يف 
القرية  ع���ن  م��ف�����س��ل  ����س���رح  اإىل 
ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ك��ج��زء من 
وتعك�ص  االإم���������ارات  دول�����ة  ج���ن���اح 
�سورة م�سرقة عن املا�سي العريق 
ل��دول��ة االإم�������ارات، وجت�����س��د حياة 
ال�سوء  وت�سلط  واالأج���داد،  االآب��اء 
على اأهم احلرف وال�سناعات التي 
ال��وق��ت، كما  ذل��ك  كانت �سائدة يف 
ي�سم جناح االإم��ارات ركنا لالأ�سر 
امل��ن��ت��ج��ة ي��ع��ر���ص جم��م��وع��ة من 
والتي  املبدعة  ال��ي��دوي��ة  االأع��م��ال 
االأ�سر  طاقات  ا�ستثمار  على  تقوم 
باأفكارهم  االرت��ق��اء  يف  ومواهبهم 
منتجات  ����س���ن���اع���ة  خ������الل  م�����ن 

جديدة.
وق��ال��ت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
بزيارة  ال��ي��وم  “ت�سرفنا  امل��ع��رف��ة: 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 
ال��ف��ي�����س��ل م�����س��ت�����س��ار خادم  خ��ال��د 
احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة 
مكة املكرمة جلناح دولة االإمارات 
يف م��ه��رج��ان ���س��وق ع���ك���اظ، وهي 
�سعادتنا  بها  اكتملت  التي  الزيارة 
الثقايف  احلدث  هذا  يف  للم�ساركة 
�سنويا  ي�����س��ت��دع��ي  ال����ذي  ال��ع��ري��ق 
تاريخنا وتراثنا العربي امل�سرتك، 
العالقات  اأوا�سر  لتعزيز  وفر�سة 
القيم  تلك  وتر�سيخ  �سعبينا  ب��ني 
العليا لالأخوة والتعا�سد يف نفو�ص 
اأجيالنا ال�ساعدة. وهذا ما ن�سعى 
لتاأكيده من خالل ما يقدمه جناح 
دول��ة االإم���ارات من ت��راث وعادات 
وتقاليد وفنون و�سناعات يدوية، 
الثقافية  العنا�سر  م��ن  وغ��ريه��ا 
التي جتمعنا مع حميطنا العربي 
قيمته  اإىل  وت�����س��ي��ف  ال�����س��ا���س��ع 
العليا مبا تتميز به من  الرتاثية 

مل�سات حملية.« .
“جت�سد  الكعبي:  ن��ورة  واأ���س��اف��ت 

“�سوق  م��ه��رج��ان  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا 
االأخوية  العالقات  عمق  عكاظ”، 
ال�سقيقة  مع  املمتدة  والتاريخية 
على  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
من  نابع  وذل��ك  امل�ستويات  جميع 

على  حر�ص  التي  االأخ��وي��ة  القيم 
تنميتها يف نفو�سنا الوالد املوؤ�س�ص 
اآل نهيان  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ 

“رحمه اهلل ».
وي�ستعر�ص اجلناح االإماراتي، اأبرز 

الفنون ال�سعبية االإماراتية، حيث 
يف  ال�����س��ارب��ة  ال�سعبية  ال��ع��رو���ص 
عمق االأ�سالة العربية، كاحلربية، 
والعيالة، واليولة، كما يتم تقدمي 
الغنائية  ال��ف��ق��رات  م���ن  ال��ع��دي��د 

املميزة  امل�����س��ارك��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
العرو�ص  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��الأط��ف��ال، 
اخلا�سة باأ�سهر االألعاب ال�سعبية.

اجلناح  اإىل  ال��������زوار  رح���ل���ة  ويف 
االإماراتي، ي�ستمتع اجلميع باأ�سهر 

املاأكوالت االإماراتية ال�سعبية، ذات 
واخل�سو�سية،  وال�سهرة  اجل���ودة 
الهري�ص،  ال��ق�����س��ي��د،  امل���ال���ح،  م��ث��ل 
اجلباب،  ال��ل��ق��ي��م��ات،  اجل���ري�������ص، 
واللقيمات  ال�ساجو  اخلنفرو�ص، 

االإماراتية ال�سهرية.
 10 وي�سكل ج��ن��اح االإم�����ارات، م��ع 
دول عربية اأخرى باجلوار، اأحدث 
الفعاليات النوعية يف �سوق عكاظ، 
وهو حي العرب، الذي يوؤكد مكانة 

الطائف كواحدة من اأهم الوجهات 
التي حتت�سن  العربية،  ال�سياحية 
االأ�سر من االأقطار العربية كافة، 
طوال �سهر اأغ�سط�ص عر “مو�سم 

الطائف«.

ثقافة وفن�ن
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•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت ُكّل من نيكلوديون ودائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
اأم�ص عن املجموعة االأوىل من اأ�سماء اأبرز الفنانني العامليني 
امل�ساركني يف الن�سخة االأوىل من حفل “جوائز اختيار اأطفال 
نيكلوديون اأبوظبي 2019”، حيث ت�ست�سيف اأبوظبي، والأول 
باملرح  املُفعمة  الفعالية  االأو�سط، هذه  ال�سرق  مرة يف منطقة 
واملتعة والتي يع�سقها االأطفال يف جميع اأنحاء العامل ملا تقدمه 

من حلظات متمّيزة وعرو�ص ترفيهية مليئة بالبهجة.
تاأكدت م�ساركتهم يف حفل  الذين  امل�ساهري  وياأتي يف مقدمة 
ونورا  اأمينوك�ص  م��ن؛  ك��ل  �سبتمر   20 ي��وم  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز 
القليلة  االأ�سابيع  فتحي وماريتا والوليد احلاّلين. و�ست�سهد 
يف  امل�ساركني  الفنانني  من  املزيد  اأ�سماء  عن  االإع��الن  املقبلة 

الفعالية التي تقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
الوجهات  ت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  ال�سعيد،  را���س��د  �سعيد  وق���ال 
تاأكيد  “اإن  – اأبوظبي  الثقافة وال�سياحة  دائرة  ال�سياحية يف 
اأطفال  اخ��ت��ي��ار  “جوائز  يف  ال��ف��ن  جن��وم  م��ن  كوكبة  م�ساركة 
التي  امل��رم��وق��ة  املكانة  ت��وؤك��د   ”2019 اأب��وظ��ب��ي  نيكلوديون 
و�سلت اإليها اأبوظبي على خريطة الفعاليات العاملية مبا فيها 
الثقافة  دائ���رة  م��ن توجه  يعزز  وذل��ك مب��ا  ل��الأ���س��رة،  املوجهة 
– اأب��وظ��ب��ي يف ج��ع��ل ال��ع��ا���س��م��ة وج��ه��ة مف�سلة  وال�����س��ي��اح��ة 
املجتمعية  واالأن�����س��ط��ة  ال��رتف��ي��ه  ع��رو���ص  اأف�����س��ل  ال�ستقطاب 
ال��ع��امل��ي��ة. م��ع وج����ود ه����وؤالء ال��ن��ج��وم، اإىل ج��ان��ب امل��زي��د من 
العاملي  احل���دث  ه��ذا  يف  �سيك�سف عنها الح��ق��اً  ال��ت��ي  االأ���س��م��اء 
�ستكون  االأو���س��ط،  ال�سرق  م��رة يف  الأول  يقام  وال��ذي  املرتقب، 

اجلوائز حدثاً ال يفوت بال�سك«. 
املحتوى  رئي�ص  نائبة   ، غ��ران��ت  تري�سي  علقت  جانبها  وم��ن 
والقنوات يف فياكوم اإنرتنا�سيونال ميديا نتوورك�ص يف ال�سرق 
يف  االأط��ف��ال  لو�سع  مكر�سة  “نيكلوديون  قائلة:   ، االأو���س��ط 
املرتبة االأوىل ، وتعد جوائز اختيار االأطفال يف اأبو ظبي مثااًل 

على التزامنا الويف. وي�سرنا اأن نوؤكد اأن النجوم املحبوبة من 
جميع اأنحاء املنطقة �ست�سارك يف حفل “جوائز اختيار اأطفال 
ن��ي��ك��ل��ودي��ون اأب��وظ��ب��ي. ل��دي��ن��ا جم��م��وع��ة رائ��ع��ة م��ن الفنانني 
ي��ق��دم��وا جت��رب��ة مده�سة  اأن  امل���وؤك���د  ال��ذي��ن م��ن  امل��وه��وب��ني 

لالأطفال والعائالت يف جميع اأنحاء ال�سرق االأو�سط ».
الذي  اأمينوك�ص  املغربي  املغني  امل�ساركني  الفنانني  بني  ومن 
يعّد واحداً من اأبرز جنوم املو�سيقى ال�سعبية املعا�سرة يف بلده؛ 
حققته  ال��ذي  ال�ساحق  النجاح  وبعد   ،2015 ع��ام  يف  ح��از  اإذ 
على و�سام ال�سرف من  اأغان مثل ’اأنا ديالك‘ و’ما كاين ما‘، 
امللك املغربي لقاء اإجنازاته البارزة يف عامل املو�سيقى. ووا�سل 
االأخ��رية حتت  اأغنيته  اإ�سدار  بعد  اأمينوك�ص جناحاته الحقاً 
ا�سم ’بيني وبينك‘ والتي حققت ثالثة ماليني م�ساهدة على 

’يوتيوب‘.
االأزياء  الفنانةوعار�سة  فتحي،  ن���ورا  �ستقوم  جانبها،  وم��ن 
بتاأدية  امل��غ��رب��ي��ة،  االأ����س���ول  ذات  ال��ك��ن��دي��ة  وامل��غ��ن��ي��ة  وامل��م��ث��ل��ة 
جمموعة من اأجنح اأغانيها خالل حفل توزيع اجلوائز. وقد 
ملع ا�سم نورا موؤخراً ب�سكل الفت على ال�ساحة الفنية ال �سّيما 
بعد اإطالقها الأغنية ’اأو �ساكي �ساكي‘ التي ظهرت يف الفيلم 
الهندي ال�سهري ’باتال هاو�ص، وحققت اأكر من 127 مليون 
فراير  �سهر  يف  ن���ورا  ق��ام��ت  كما  ’يوتيوب‘.  على  م�ساهدة 
’تي-�سرييز‘  �سركة  مع  ح�سري  عقٍد  بتوقيع  العام  هذا  من 
ُتعتر فتحي من  املو�سيقية. وع��الوة على ذلك،  للت�سجيالت 
املمثالت املرموقات، ال �سّيما بعد تاأدية دور البطولة يف اأفالم 
باريل‘  و’دبل  �سانداربانز‘  ذا  اأوف  تايغرز  ’رور:  مثل  هندية 
ف�ساًل عن ظهورها يف  اإك�ص‘،  و’م�سرت   ‘2 و’كيك  و’متر‘ 
جا‘.كما  ديكال  و’جالك  بو�ص‘  ’بيج  مثل  تلفزيونية  برامج 
ي�سارك يف الفعالية جنمني من عائلة احلالين اللبنانية التي 
ماريتا  �ستقوم  حيث  املو�سيقى،  ع��امل  يف  الم��ع  بتاريٍخ  تتمتع 
الوليد  يف حني �سيقدم  اأغنية )’اآخر مرة‘(،  بتاأدية  احلالين 
�سغفهما  الفنانان  وي�ستلهم  ي�ساألوا‘(.  )’عم  اأغنية  احلالين 

اأحد  وه��و  احل��الين،  عا�سي  املطرب  والدهما  من  باملو�سيقى 
اأع�ساء جلنة التحكيم يف ن�سخة ال�سرق االأو�سط من برنامج 
الغنائية  االأل��ب��وم��ات  م��ن  العديد  اأ���س��در  وال���ذي  فوي�ص‘،  ’ذا 

خالل م�سريته الفنية.  
اختيار  االأطفال بفر�سة  �سيحظى  املنطقة،  االأوىل يف  وللمرة 
كل  يف  للفوز  وتر�سيحهم  املحبوبني،  وجنومهم  �سخ�سياتهم 
نيكلوديون:  م��وق��ع  على  ب��اأ���س��وات��ه��م  االإدالء  خ��الل  م��ن  فئة 
 /https://kca.nickelodeonarabia.com
وح�سابها على ان�ستجرام با�ستخدام و�سم مر�سحهم املف�سل اأو 
تطبيق نيكلوديون بالي. وُي�سار اإىل اأّنه مُيكنكم االطالع على 
القائمة الكاملة باأ�سماء املر�سحني عن كل فئة من عر املوقع 

االإلكرتوين اأي�ساً.
 ”2019 اأبوظبي  اأطفال نيكلوديون  “جوائز اختيار  وتعتر 
دائرة  الفعاليات تنظمه  جزءاً من برنامج حافل ومتنوع من 
فنون  خيارات  اأف�سل  لتوفري  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
الرتفيه لالأطفال والعائالت على حد �سواء. وي�سم الرنامج 
مدى  على  يقام  ال��ذي  اأبوظبي”  نيكلوديون  “عامل  فعالية 
اأبوظبي  مركز  يف  �سبتمر   21 ولغاية   19 م��ن  اأي���ام  ثالثة 
الوطني للمعار�ص، حيث �ستتاح الفر�سة اأمام الزّوار للتوا�سل 
مع �سخ�سيات نيكلوديون املحبوبة وا�ستك�ساف جتربة فريدة 
�ساحات  والبهجة من خالل جمموعة متنوعة من  امل��رح  من 
اللعب مثل �ساحة ’بو باترول‘ وم�سمار ’بو باترول‘ للمهارات، 
اخلا�سة  االف��رتا���س��ي  ال��واق��ع  وجت��رب��ة  ال�����س��المي،  ومنطقة 
ف�ساًل  بهم،  اخلا�ص  البيتزا  النينجا ومطعم  �سالحف  بعامل 
للجولف  بوب‘  ’�سبوجن  وملعب  بوب‘،  ’�سبوجن  معر�ص  عن 
التقليدية،  الفيديو  الأل��ع��اب  بوب‘  ’�سبوجن  و�ساحة  امل�سغر، 
التفاعل  كما �سيحظى االأطفال بفر�سة  اآند �ساين‘.  و’�سيمر 
لة لديهم مثل دورا و�سالحف  مع �سخ�سيات نيكلوديون املف�سّ
اإىل جانب اأجمل  النينجا و’ت�سي�ص ومار�سال‘ و’�سبوجن بوب‘، 

العرو�ص الرتفيهية واملو�سيقية احلية.

خالد الفي�شل يزور جناح الإمارات يف مهرجان �شوق عكاظ 

ين يوؤكدون م�شاركتهم  يف الفعالية اأمينوك�ص ونورا فتحي وماريتا والوليد احلااّ

جنوم الفن ي�شاركون يف حفل جوائز اختيار اأطفال نيكلوديون اأبوظبي 2019

زار �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خالد الفي�شل 
م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني اأمري منطقة 
امل�شارك يف  مكة املكرمة جناح دولة االإمارات 
عكاظ”  “�شوق  مهرجان  من   13 ال�  الن�شخة 
الطائف  مدينة  يف  حاليا  فعالياته  املقامة 

باململكة العربية ال�شعودية.
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التمثيل عمره اأطول من الغناء

نورا رحال: على الفنان اأن يختار
 ما ينا�شبه يف كل مرحلة

اأال  الغناء،  �ساحات  عن  بعيدة  االآن  ولكنك  ومتثياًل  غناًء  ا�سمكرِ  •  ملع 
النظر  ب�سرف  كمغّنية،  ا�ستمراريتك  على  ينعك�ص  االأم��ر  هذا  اأن  ترين 

ها منذ فرتة بعيدة؟- عن مرحلة مر�سك التي جتاوزترِ
 -عملي االأ�سا�سي هو الغناء، وا�ستغلُت يف بريوت مع �سركات اإنتاج خا�سة، 
غالبيتها خليجية وم�سرية، وفرتة املر�ص اأخذت من وقتي وغبُت نحو 

�سورية(.  )يف  احلرب  وقعْت  ثم  �سنوات   3
غنائية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج  بانتظار  وك��ن��ُت  الغناء  ع��ن  ابتعدُت 

وف��ق ما ت��ع��ّودُت عليه، ولكن ه��ذا االأم��ر مل يتحقق 
وبالطريقة التي اأريدها، ولذلك عدُت اإىل �سورية 

الأنني يف االأ�سا�ص بداأُت منها. 
باإنتاج  مهتّمة  ���س��وري��ة  يف  الر�سمية  اجل��ه��ات 
ومهرجانات.  حفالت  وبتنظيم  اإيّل  اأع��م��ال 
الغناء  ع��ن  انقطعُت  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 
واإحياء  لل�سفر  ج��اه��زة  اأك����ن  ومل  ن��ه��ائ��ي��اً، 
مو�سيقيني  اإىل  واال�����س����ت����م����اع  ح����ف����الت 

وملّحنني.
•  وال�سبب؟

- كنُت متاأّثرة بالظرف العام كما االآَخرين، 
هناك  يكن  ومل  االإن��ت��اج  مبو�سوع  واأي�����س��اً 
�سركة ُتْنترِج يل اأعمااًل. وب�سكل اأ�سا�سي، اأنا 
اأٌم ولدّي طفالن اأتوىل تربيتهما مبفردي، 

من  اأه��ّم  العائلية  حياتي  اأعتر  حيث 
اآَخ����ر، وال��ي��وم هما  اأي ���س��يء 

ال�16  يف  اأ����س���ب���ح���ا 
من  وال�17 

عمرهما و�سار باإمكاين اأن اأتركهما. 
2013 قّدمُت فيلم  اأواخ��ر العام  اأب��داً، ويف  اأنقطع  فاأنا مل  اأم��ا متثيلياً 
فيلمنْي  يف  ���س��ارك��ُت  و2016  و2015   2014 االأع����وام  ويف  )االأم(، 
�سينمائينْي وم�سرحية غنائية يف دار االأوبرا يف �سورية، اإىل جانب م�سل�سل 
درامي وفيلمنْي تلفزيونينْي، وبعدها عدُت اإىل بريوت مع 

ابني لفرتة، ثم رجعُت اإىل �سورية. 
فيه،  وم�ستمرة  التمثيل  ع��ن  اأب��ت��ع��د  مل  اأن���ا 
اأو عامني  اأو عملنْي كل عام  واأق��ّدم عماًل 
قلُت  وك��م��ا  ُبني.  ُيْعجرِ وم��ا  املُ��ت��اح  بح�سب 
بالن�سبة اإىل الغناء، فاأنا توّقفت طوال 
�سفحة  ب��داأُت  واالآن  املا�سية  الفرتة 

جديدة.
املغّنني  بع�ص  بات  ملاذا  راأيك  •  يف 
ويعترون  التمثيل  على  ي��رّك��زون 
توافقني  ه���ل  اأف�������س���ل.  ���س��وق��ه  اأن 

الراأي؟
بدايتي  م��ن��ذ  للتمثيل  ُط��ل��ب��ُت  اأن���ا   -
ف�����رتة من  ك���م���غ���ّن���ي���ة، وح�����اول�����ُت يف 
الفرتات اأن اأ�سارك يف اأعمال جْتمع بني 
املجالنْي، ولكن االأمر �سعب. التمثيل 
ال���غ���ن���اء. يف هذه  اأط�������ول م����ن  ع���م���ره 
)امليديا(،  ع�سر  نعي�ص  نحن  املرحلة، 
للفنان  بالن�سبة  ���س��روري  وال��ت��واج��د 
بل  ف��ق��ط  وال��غ��ن��اء  التمثيل  يف  لي�ص 
يختار  اأن  الفنان  وعلى  ال��رام��ج،  يف 
مرحلة،  ك����ل  يف  ي��ن��ا���س��ب��ه  م����ا 
وقتي  وبح�سب  و�سخ�سياً 
اأختار  العائلي  غ��ي  وَت��َف��رُّ
ينا�سبني، الأنني منذ  ما 
ال���ب���داي���ة ح��ر���س��ُت على 

القيام مب�سوؤوليتي كاأم.
القول  مي��ك��ن  وه���ل    •
اأََخ�����َذْت�����كرِ  اأم���وم���ت���ك  اإن 

من الفن؟
- هي اأخ��ذت الكثري من 
وق��ت��ي واالأول���وي���ة كانت 
ل����ه����ا دائ�������م�������اً، ح����ت����ى يف 
واإطالقي  ن�����س��اط��ي  ع���ّز 
املتتالية  الأل���ب���وم���ات���ي 
نحو  ق���ب���ل  وك���ل���ي���ب���ات���ي 
ابتعدُت  اأع������وام  ع�����س��رة 
ب�سبب  احل���ف���الت  ع���ن 
ع��ائ��ل��ت��ي. ال��ع��ائ��ل��ة هي 

هّمي االأول.
النجاح  وب��ني  العائلي  النجاح  ب��ني  يْجمعن  فنانات  ه��ن��اك  ول��ك��ن    •

الفني؟
اآَخ��ر فهذا اأم��ر جيد ج��داً، ولكن الأنني  - يف ح��ال مل ي��وؤّث��ر جم��ال على 

عي اأ�سعب من غريي.  اأحتّمل م�سوؤولية ابنّي كاملًة، و�سْ
�سورية؟ يف  اإنتاجية  عرو�ٌص  توجد  •  هل 

اأعمايل، وبدايتي كانت معها. ال  اإنتاج  التي تتوىل  - وزارة االإع��الم هي 
توجد �سركات اإنتاج خا�سة يف �سورية وهذا ما َدَفَعني الأن تكون انطالقتي 

من بريوت، والبداية كانت مع �سركة )روتانا(.
لك؟ اأف�سل  خا�سة  �سركة  مع  التعامل  •  األي�ص 

- طبعاً، ولكني بانتظار العر�ص املنا�سب. 
اأن  اأم  الفنانني  بع�ص  يفعل  كما  ح�سابك،  على  االإنتاج  ميكنك  •  اأال 

اإمكاناتك ال ت�سمح بذلك؟
- بل االإمكانات متوافرة، ولكن لي�ص منطقياً اأن ي�سرف الفنان من جْيبه 

على الفن، بل العك�ص. 
تعود  حفالت  الإحياء  عرو�ساً  يتلق  جديدة  اأغنيات  يطرح  َمن  •  لكن 

عليه مبردود مادي ي�ساعده على االإنفاق على فنه... 
اإن��ت��اج��ي، وال��ت��وزي��ع كان  املا�سية كانت م��ن  اأع��م��ايل  ك��ل  - ه��ذا �سحيح. 
ر كليباتي كان من اإنتاجي، الأنني اأحب االأعمال املختلفة،  ل�سركاٍت، واآخرِ
ل�سُت  العام.  اإىل عام ون�سف  تنفيذه  االأبعاد واحتاج  وهو كرتون ثالثي 
تكون  وعندما  ح��دود.  له  �سيء  كل  ولكن  فني،  على  البخيل  النوع  من 
هناك جهة اأو �سركة تكون م�سوؤولة عن الت�سويق والطرح فهذا اأمر مهم 

جداً، الأن االإنتاج ال يكفي لوحده.
اأن  جند  املقابل  ويف  الفرتات،  من  فرتة  يف  مر�سك  ب�سبب  •  ابتعدترِ 
وك�ْسب  الأنف�سهم  للرتويج  ي�ستغّلون مر�سهم  الفنانني  من  كبرياً  ع��دداً 

�سهرة اإ�سافية؟
اإ�سرار  اأ�سباب ابتعادي عن االإع��الم، الأنه كان هناك  اأحد  - مَر�سي كان 
على التحّدث يف املو�سوع واأنا رف�سُت، الأنه ال يعني اأحداً غريي. مو�سوع 
ال�سحة واملر�ص اأمر وارد يف اأي بيت وعند اأي ان�سان، واأنا �سّد ا�ستخدامه 
منذ  ُطويت  �سفحة  مَر�سي  عنه.  التحّدث  عدم  ل  اأف�سّ بل  غَر�ص،  الأي 

ل اأن اأحتدث عن جديدي الفني. فرتة بعيدة، واأف�سّ
ا�ستعطاف  ين�سدون  ال��ذي��ن  الفنانني  بع�ص  اىل  تنظرين  وكيف    •

النا�ص من خالل املر�ص؟
- اجلمهور عندما يحب فناناً فاإنه يحّبه بكل تفا�سيله. وفكرُة اأن الفنان 
يجدون  وعندما  النا�ص،  عن  ��ُده  ُت��ْب��عرِ غ��ريه  من  واأف�سل  وُم��رّف��ه  مرتاح 
اأن��ه يعاين ولديه م�ساكل، ومي��ّر بظروف �سعبة، ف��اإن هذا االأم��ر يقّربه 
منهم اإن�سانياً، ويح�سل التعاطف. لكن االأمر يرتبط بقدرة الفنان على 
م�ساركة االآَخرين بكل تفا�سيله، وكلٌّ منهم يتعامل معها من وجهة نظر 

خمتلفة.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  •  ما 

اإىل  االأوب���را.  دار  اأحيي حفاًل يف  اأ���س��ارك يف مهرجان قلعة حلب، كما   -
ذلك لدّي جمموعة اأغنيات جاهزة �ساأطرحها خالل الفرتة املقبلة. اأما 

ب بينها. العرو�ص التمثيلية فهي خمتلفة، و�ساأختار املُنا�سرِ

تامر ح�شني يطرح بو�شرت 
)الفلو�ص(

اجلديد  لفيلمه  االأول  الت�سويقي  )البو�سرت(  ح�سني  تامر  الفنان  ط��رح 
)الفلو�ص(، الذي كان مر�سحا للعر�ص يف مو�سم عيد االأ�سحى قبل تاأجيله 
االنتهاء  اأنه مت  املو�سم، ال�سيما  بالعر�ص يف  للحاق  كاٍف  لعدم وجود وقت 
منه يف وقت متاأخر ومل يتم عمل دعاية كافية، با�ستثناء )برومو( ق�سري 

طرحه ح�سني قبل اأ�سبوعني.
يتم طرحها يف  اأ�سئلة مهمة  ب�)اإن�ستغرام( وجود  تامر عر ح�سابه  واأعلن 
الفيلم، واأنه �سياأخذ راأي اجلمهور يف �سوؤال مهم منهم، وهو: )البني اآدم هو 

اللي بيعمل الفلو�ص، وال الفلو�ص هي اللي بتعمل البني اآدم؟!(.
بن  عائ�سة  ال�ساوي،  خالد  زينة،  ح�سني،  تامر  بطولة  )الفلو�ص(  وفيلم 
اإ���س��اف��ة اإىل ظ��ه��ور ويزو  ���س��الم، واآخ��ري��ن،  اأح��م��د، نان�سي ���س��الح، حممد 
وتقرر  امل���اروق،  �سعيد  اإخ��راج  عبداملعطي،  حممد  وتاأليف  �سرف،  ك�سيفة 
الدرا�سي  العام  اإجازة منت�سف  ال�سينمائية مبو�سم  العر�ص  طرحه يف دور 

املقبل.

فقط  وتركيزها  جديدة  غنائية  اأعمال  تقدمي  عن  ابتعادها  بعد 
على التمثيل، ت�شتعداّ املُغنية واملمثلة ال�شورية نورا رحال لطْرح 

جمموعة اأغنيات خال الفرتة املقبلة.
اأفام  جمموعة  املا�شية  االأع��وام  خال  مت  قداّ التي  رح��ال، 
وم�شل�شات اآِخرها )اأثر الفرا�شة( للُمْخِرج زهري قنوع، اأ�شارت 

الظروف  ولكن  االأ�شا�شي،  عملها  هو  الغناء  اأن  اىل 
تبتعد عنه، مو�شحة  والعائلية جعلتها  االإنتاجية 
امل�شارح،  على  غناًء  بقوة،  اإليه  العودة  رت  قراّ اأنها 

واإنتاجًا عرب طْرح اأغنيات جديدة..

دنيا بطمة تطرح )زمن بلقي�ص( حلمي اأحمد  تطارد  اأزمات   5
طرحت املطربة املغربية دنيا بطمة، 
اأغنيتها  "يوتيوب"،  يف  قناتها  عر 
كلمات  بلقي�ص"،  "زمن  اجل���دي���دة 
يو�سف نا�سر، واأحلان حمد اخل�سر، 
وتوزيع وليد �سلطان، وحققت قرابة 

طرحها. بعد  م�ساهدة  األف   100
ويبدو اأن بطمة ق��ررت اخل��روج من 
االعتيادية،  املغربية  االأغنية  بوتقة 
"غنائيا"،  املغربي  القفطان  وخ��ل��ع 
العربية،  ال��ل��ه��ج��ات  ع��ب��اءة  وارت�����داء 
ج����دارت����ه����ا  الإث������ب������ات  يف حم�����اول�����ة 
انت�سار  وحت��ق��ي��ق  اأو�����س����ع،  جل��م��ه��ور 
فرتة  كل  جمهورها  مبفاجاأة  اأك��ر، 
غري  و"لهجة"  خمتلفة  ب�"تيمة" 

متوقعة.
اليمنية  ال���ت���ج���رب���ة  ه�����ذه  وت���ع���ق���ب 
امل�سري  ال�����س��وق  م��وؤخ��را  اقتحامها 
"الزمن  اأغ���ن���ي���ة  ع���ر  م�����رة،  الأول 
الكرة من  تعيد  اأن  وق��ررت  بيدور"، 
جديد مع امل�سريني، لكن هذه املرة 
ع���ر دوي���ت���و غ��ن��ائ��ي ت�����س��ع��ى خالله 
ال�سعبية  االأغ��ن��ي��ة  ب��ح��ار  يف  للتعمق 

مب�ساركة حممود الليثي.
اأعمال دنيا بطمة هي  اأن اآخر  يذكر 
عنوان  حت��ت  مغربية  وطنية  اأغنية 
حممد  للملك  اأهدتها  "الداخلة"، 
ال�20  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  ال�ساد�ص 

جللو�سه على العر�ص.

اأحمد  ال��ف��ن��ان  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  النجومية  رغ���م 
االأزم����ات تالحق  لكن  ك��ث��رية،  اأع���وام  حلمي منذ 
وال��ذي خا�ص من  ماآتة"،  "خيال  فيلمه اجلديد 

خالله �سباق مو�سم عيد االأ�سحى ال�سينمائي.
عديدة،  الأزم����ات  و�سناعه  العمل  ه��ذا  وت��ع��ر���ص 
مرعي  خ��ال��د  الفيلم  خم��رج  على  القب�ص  منها 
بتهمة حيازة مواد خمدرة، ومن املتوقع اأن توؤثر 

هذه الق�سية بال�سلب على اإيرادات الفيلم.
املواقع  على  الفيلم  ت�سريب  ه��ي  الثانية  االأزم���ة 
وقد  حذفه،  يف  العمل  �سناع  وف�سل  االإلكرتونية 
اأثر  الت�سريب  اأن  �سينمائي  م��وزع  م��ن  اأك��ر  اأك��د 

�سلًبا على االإيرادات.
اإتهام  ه��ي  الفيلم  ال��ت��ي ط����اردت  ال��ث��ال��ث��ة  االأزم����ة 
كاتبة تدعى نهال، منى زكي ب�سرقة فكرة الفيلم 
واإع��ط��ائ��ه��ا ل��زوج��ه��ا اأح��م��د ح��ل��م��ي، وال��ت��ي اأكدت 
اأنها التقت مبنى منذ عدة اأعوام وعر�ست عليها 
ال�سيناريو ولكنها مل ترد وقتها لتفاجاأ باأن نف�ص 
ماأخوذة منها ويقدمها حلمي من خالل  الفكرة 

فيلمه اجلديد.
واأم���ا االأزم����ة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ط���اردت العمل فهي 
ال��ك��ث��ري م���ن م�����س��اه��دي��ه ع��ل��ي��ه وو�سفوه  ه��ج��وم 
بالفيلم ال�سعيف والق�سة غري املمتعة، موؤكدين 
�سيناريو جيد  اأحمد حلمي مل يح�سن اختيار  اأن 

للعودة من خالله.
ب�سبب ظهور  اأزم��ة  اأث��ريت   ، الفيلم  وقبل عر�ص 
اأح���م���د ح��ل��م��ي مب���ف���رده ع��ل��ى االأف��ي�����ص ول��ك��ن مت 
اأبطال  باقي  ي�سم  باأفي�ص  �سريع  ب�سكل  تغيريه 

العمل ومنهم خالد ال�ساوي ومنة �سلبي.
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هل يوؤثر فقدان الوزن يف تقليل خماطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي؟
اأ�سارت درا�سة اأمريكية، اأجريت على عدد كبري من الن�ساء لفرتة طويلة من   
ال��وزن لدى الن�ساء االأك��ر �سناً قد يقلل من احتماالت  اأن فقدان  اإىل  الزمن، 
اإ�سابتهن بنوع خطري من �سرطان الثدي، مقارنة مبن يحتفظن بذات الوزن 
احتماالت  بزيادة  طويلة  لفرتة  ال�سمنة  ارتبطت  وفيما  اأوزانهن.  تزيد  ومبن 
ال�سابقة قدمت �سورة م�سو�سة عن  االأبحاث  اأن  اإال  الثدي،  ب�سرطان  االإ�سابة 
الدرا�سة  والإج���راء  االحتمال.  ذل��ك  تقليل  يف  ال��وزن  فقدان  م�ساهمة  اإمكانية 
احلالية، قام الباحثون باحت�ساب موؤ�سر كتلة اجل�سم الأكر من 61 األف امراأة 
11 عاما،  الأك��ر من  تابع حاالتهن  ثم  اأع���وام،  بينهما ثالثة  تف�سل  مرتني، 
اأ�سيبت خاللها اأكر من ثالثة اآالف منهن ب�سرطان الثدي. ومقارنة بالن�ساء 
الدرا�سة،  من  االأوىل  الثالث  ال�سنوات  خالل  م�ستقرة  اأوزان��ه��ن  كانت  الالتي 
اأوزانهن خالل  االأق��ل من  باملئة على  اإ�سابة من فقدن خم�سة  قّلت احتماالت 
بن�سبة  اأعمارهن،  من  املقبل  العقد  مدى  على  باملر�ص  الثالث  ال�سنوات  تلك 
12 باملئة. وقال روان ت�سلبو�سكي، من مركز �سيتي اأوف هوب الطبي الوطني 
يف دوارتي بوالية كاليفورنيا، وهو كبري باحثي الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية 
)كان�سر(: “النتائج التي تو�سلنا اإليها ت�سري اإىل اأنه باإمكان الن�ساء تقليل خطر 
اإ�سابتهن بال�سرطان حتى واإن بقني بدينات بعد فقدان بع�ص الوزن… يجب 
اأن يكون ذلك م�سجعا للن�ساء اإذ من املمكن للكثريات حتقيق خف�ص متوا�سع 
ملرحلة  الدرا�سة  امل�ساركات يف  الن�ساء  كل  وو�سلت  ال��وزن واحلفاظ عليه”.  يف 
امل�سدر  وي�سبح  اال�سرتوجني  هرمون  اإنتاج  بعدها  يقل  التي  الطمث  انقطاع 
من  تزيد  فال�سمنة  وبالتايل  الدهنية،  االأن�سجة  هو  الهرمون  لهذا  الرئي�سي 

خطر االإ�سابة بال�سرطان، ب�سبب اأن هذا الهرمون ي�ساعد االأورام على النمو.

اعرا�ص القولون الع�شبى ون�شائح لتجنبه
القولون الع�سبى واحد من اال�سطرابات املزمنة التى ت�سيب اجلهاز اله�سمى 
اأو  وت�سبب ت�سنجات  واأمل �سديد فى املعدة، قد يكون نتيجة العوامل الوراثية 
وح�سب  واحل���ارة.  الد�سمة  االأطعمة  بع�ص  وت��ن��اول  ال�سديد  بالتوتر  االإ�سابة 
التى تدل على  mayoclinic  فاأن هناك بع�ص االعرا�ص  ما ذكره موقع  

اال�سابة بالقولون الع�سبى وهى:
-اأمل �سديد فى البطن مع ت�سنجات.

-اال�سهال ال�سديد ي�ساحبه دم اأو �سديد.
-عدم القدرة على الترز بالرغم من احلاجة اإليه.

- فقدان الوزن.
- ال�سعور بالتعب واالإرهاق ال�سديد.

-احلمى ال�سديدة.
وهناك بع�ص الن�سائح التى حتد من خطر اال�سابة بالقولون الع�سبى ومنها

-جتنب تناول االأطعمة التى تزيد من التهاب القولون ومنها االأطعمة الد�سمة 
واحلارة واملليئة بالتوابل والزيوت.

واالألياف  بالفيتامينات  الغنية  الطبيعية  وال�سوائل  املياه  �سرب  من  -االك��ث��ار 
الهامة ل�سحة اجلهاز اله�سمى .

خطر  من  حتد  فهى  منتظم  ب�سكل  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  من  -االكثار 
اال�سابة بااللتهابات والتقرحات.

-احل�سول على ق�سط كافى من النوم فال تقل عدد �ساعات اليوم عن 7 �ساعات
-االبتعاد عن التدخني وامل�سروبات الكحولية والغازية، فهى تزيد من االلتهابات 

واأمل القولون.
-االبتعاد عن تناول الوجبات اجلاهزة، حيث اإنها حتتوى على التوابل والزيوت 

التى �سبب التهاب القولون واملغ�ص ال�سديد.

• اأي القارات التالية اكرث ارتفاعا؟
القارة املتجمدة اجلنوبية

• من املعروف اأن االأع�شاب املخية عددها 12 ع�شب 
فما هو ترتيب ع�شب ال�شمع؟

الع�سب الثامن
االأدغال  كروم  �شجر  من  احلمر  الهنود  ا�شتخل�ص   •
مادة ي�شكبونها يف مياه االأنهار فت�شل حركة االأ�شماك 

ثم تطفو على ال�شطح ما ا�شم هذه املادة ؟
 تامبو 

لو ان جحا تفرغ  كتبه  احدى  يف  جحا  وا�شفا  • قال 
يف حياته ل�شناعة النوادر التي ن�شبت اليه ملات قبل 

ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها
عبا�ص حممود العقاد

• الكبد ي�سمى باأع�ساء عديدة يف ع�سو واحد لكرة وظائفه وهل تعلم اأن كبد الكثري من احليوانات ي�ستعمل 
كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.

• هل تعلم اأن الرجال الذين تخّطوا �سن الثالثني اأو االأربعني اأكر تعّر�سا للقرحة من غريهم
•  اأن املنجم امل�سمى )�سيرابيالد( الذي اإكت�سف يف الرازيل اأنتج اأ�سخم �سبيكة ذهب اإذ بلغ وزنها 600 كيلو 

غرام دفعة واحدة.
• هل تعلم اأن كرة الدهون يف الطعام ي��وؤّدي اىل تكّون احل�ساة املرارية وال�سبب هو اأن الدهون تزيد من 
ن�سبة الكول�سرتول وهذا االأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت املرارة لفرتة طويلة من احل�سيات فاأنها 

قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.
•هل تعلم اأن حجم القلب يختلف من �سخ�ص اىل اآخر وكذلك اأبعاده . اأما وزنه املتو�سط فهو 325غم بالن�سبة 

للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
•هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة اأو .432 خفقة يف ال�ساعة اأو 37843200 يف 

ال�سنة.
• هل تعلم اأن الكبد عند االأ�سخا�ص املدمنني على الكحول يكون اأ�سمن اأو اأ�سخم من كبد االأ�سخا�ص الغري 
اأخرى  اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  الأن  مدمنني 

لت�سّمع الكبد ولكن االإدمان يف مقدمتها.

ال�سباق املنتظر
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فوائد زيت اخلروع
امل����ف����ا�����س����ل  ال������ت������ه������اب  ع�����������الج   -1
ال���روم���ات���ي���زم���ي: ي��ع��د زي����ت اخل����روع 
االآالم  م��ن  للتخل�ص  �سحرياً  ع��الج��ا 
ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة، ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل و(

النقر�ص)، وذلك لقدرته على اخرتاق 
طبقات اجللد ب�سهولة؛ ما ي�ساعد على 
على  مب�سحه  وذل���ك  االآالم،  تخفيف 

مو�سع االأمل.
ال�������دورة  ا�����س����ط����راب����ات  ت��خ��ف��ي��ف   -3

ال�سهرية: يخفف من ا�سطرابات الدورة ال�سهرية التي ي�سكو منها عديد من 
البطن وتقلب  ت�سنجات يف  ال��دم،  انتظام تدفق  تتمثل يف عدم  والتي  الن�ساء، 
ال��دم يف حال  على حتفيز تدفق  “الري�سينوليك”  امل��زاج، حيث يعمل حم�ص 

تاأخره، ويخفف من اآالم البطن.
4- العناية بالب�سرة: خ�سائ�سه امل�سادة للبكترييا والفطريات جتعل من زيت 
اخلروع عالجاً فعااًل حلب ال�سباب والدمامل التي تظهر يف الب�سرة، كما اأنه 

يعمل على اإ�سفاء النعومة والن�سارة على الوجه والب�سرة.
�سديد  طبيعي  ملني  مبثابة  ال��زي��ت  ه��ذا  يعد  االإم�����س��اك:  م��ن  التخل�ص   -5
الفعالية يف الق�ساء على االإم�ساك وحت�سني عمل اجلهاز اله�سمي ب�سكل عام.

6- حت�سني الر�ساعة الطبيعية: ي�ساعد زيت اخلروع على اإدرار حليب االأمهات 
املر�سعات، لكن ين�سح بعدم االإفراط يف تناوله حفاظاً على �سحة الر�سع.

النا�شطة ال�شويدية غريتا ثونربج ،)16 عاما( ، على ظهر يخت �شراعي لعبور املحيط االأطل�شي متوجهة اإىل 
نيويورك حل�شور قمة االأمم املتحدة للمناخ حيث رف�شت ال�شفر بالطائرة ب�شبب االنبعاثات الكربونية. )رويرتز(

يف �ساحة اجلامعه و�سعت ورقة بي�ساء كبرية حتمل خراً ل�سباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل الريا�سيون لالأ�سرتاك يف �سباق العدو املنتظر .

كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب اال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له انه �سيفوز .. جل�ص يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه التواأم لي�ساأله عما ي�سغل تفكريه وعندما �سمع 
ق�سته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما 
راأيك ان ن�سرتك معاً ولكن باأ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه الأكمل انا ال�سباق، 
نلب�ص مالب�ص واحدة ونحمل نف�ص الرقم، وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�سك يف �سيئ ابدا فاأنا وانت �سورة 
واحدة ل�سخ�سني.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية 

ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�سباق، اتفقا ودر�سا اخلطة معاً وقاما بفح�ص الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون، وامام املراآه 
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته اإىل حيث 
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل االأثنني مكانهما.. وبداأ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل 
قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�سل اإىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله، 

لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�سيب وال احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �سديدة والوقت مير به وهو ال يدرى اما تومي فقد رك�ص بكل قوته وو�سل اإىل املكان 
ومل يجد �سقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ساً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان 
يلقنه در�ساً لن ين�ساه .. مع و�سوله خلط النهاية �سفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته 
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�ص ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه 
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت االأ�سرة ما حدث وقال االأب: رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على اجتياز مثل هذا ال�سباق.. حمد تومى اهلل على جناة �سقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف االأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �سارة نافعه. 

تخل�شي من 6 كيلو خالل ا�شبوع اأ�شبوع
تعتر م�سكلة ال�سمنة من امل�ساكل التى يعانى منها 
الكثريون، وذلك ب�سبب تناول االأطعمة الد�سمة وقلة 
الريا�سية، وقد ترغب  التمارين  الن�ساط وممار�سة 
بع�ص الفتيات فى التخل�ص من الوزن الزائد وذلك 
لرغبتها فى ح�سور منا�سبة هامة �سواء حفل زفاف اأو 
ح�سور مقابلة عمل، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير 
على نظام غذائى للتخل�ص من 6 كيلو خالل اأ�سبوع، 

.»handluggageonly « وفقاً ملا ذكره موقع

نظام غذائى الإنقا�ص الوزن 6 كيلو خالل اأ�سبوع:
- وجبة االإفطار :

يف�سل تناول  2 من البي�ص امل�سلوق  مع ثمرة موز.

اأو ين�سح بتناول علبة من اللنب الزبادي قليل الد�سم 
مع معلقة من الع�سل + كوب ع�سري جريب فروت.

- وجبات الغداء:
ين�سح بتناول طبق �سوربة خ�سار.

اأو 2 قطع من �سدور الدجاج منزوعة اجللد.
- وجبات الع�ساء:

ين�سح بتناول �سلطة خ�سروات اأو فواكه .
وين�سح اأي�ساً خالل االأ�سبوع، جتنب تناول االأطعمة 
التمارين  وممار�سة  وال�سكريات،  بالدهون  الغنية 
ن�سف  مل���دة  اجل���رى  ويف�سل مب��م��ار���س��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
���س��اع��ة، حل��رق ال��ده��ون وخ�����س��ارة ال���وزن ال��زائ��د من 

اجل�سم،


