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التحدث باأكرث من لغة ينمي مهارات الر�ضع
ك�سفت درا�سة اأن الر�سع من الأ�سر التي تتحدث لغتني يولون انتباها 

للمعلومات اجلديدة ب�سكل اأ�سرع من الأطفال الآخرين. 
ويعتقد النا�س اأن ميزة ثنائية اللغة هي اأنها تتيح جمموعة متنوعة 
من الفوائد الإدراكية طويلة الأمد، رغم اأن بع�س الدرا�سات تت�سكك 
اأجريت  يف وجود هذه امليزة يف الأ�سا�س. لحظ باحثو الدرا�سة التي 
من  بع�سا  املتحدة،  باململكة  كامربيدج  يف  را�سكني  اأجنليا  جامعة  يف 
هذه الفوائد التي تعود على الأطفال من ثنائية اللغة يف مرحلة قبل 
يف  العي�س  اأن  اإىل  اجل��دي��دة  درا�ستهم  يف  الباحثون  وخل�س   . النطق 
اأكرب  منزل يتم التحدث فيه بلغتني، ي�ساعد الر�سع يف تطوير قدر 
من املرونة يف اكت�ساب معلومات جديدة حتى قبل تعلم الكالم على 
اأعمارهم بني  102 ر�سيعا ترتاوح  الإطالق. حلل الباحثون بيانات 
النف�س واملوؤلف  دين دي�سوزا، املحا�سر يف علم  ويقول  اأ�سهر.  و9   7
لغات  ع��دة  ا�ستيعاب  ميكنهم  الر�سع  اأن  "نعلم  للدرا�سة:  الرئي�سي 

ب�سهولة، لذا اأردنا تق�سي كيف يتمكنون من هذا؟".
وي�سيف "ي�سري بحثنا اإىل اأن الر�سع يف املنازل ثنائية اللغة يتكيفون 

مع بيئتهم الأكرث تعقيدا بال�سعي اإىل معرفة معلومات اإ�سافية". 

ملاذا يجب �ضراء البي�س الأبي�س ولي�س البني؟
البي�ساء،  الق�سرة  البي�س ذي  �سراء  امل�ستهلكني على  املزارعون  يحث 
ال��ذي ي��اأت��ي م��ن ال��دج��اج الأق���ل ع��دوان��ي��ة، وذل��ك للحد م��ن املمار�سة 
القا�سية املتمثلة يف ت�سذيب منقار الدجاج املنتج للبي�س ذي الق�سرة 
على  املت�سوقني  والبائعون  الدواجن  مزارع  اأ�سحاب  وي�سجع  البنية. 
"نبذ" البي�س البني وعدم �سرائه مطالبني اإياهم بالتوجه نحو �سراء 
البي�س الأبي�س، يف دعوة يبدو اأنها حماولة من املزارعني ملا ميكن اأن 
الدجاج  القا�سية جتاه نوع من  ب�"اإعادة تغليف" ممار�ساتهم  يو�سف 
اأن  باعتبار ذلك م�سوؤولية امل�ستهلكني. ووفقا للمعلومات، فاإنه يبدو 
جتاه  عدوانية  اأك��رث  تكون  ما  ع��ادة  بنيا  بي�سا  تنتج  التي  ال�ساللت 
بوا�سطة  للمنقار  ت�سذيب  عملية  لها  جتري  لذلك  البع�س،  بع�سها 
للغاية  موؤملة  اأنها  ُيعتقد  التي  العملية  وه��ي  احل��م��راء،  حتت  الأ�سعة 
الدجاج  من  النقي�س  وعلى  املقابل  ويف  الدجاج.  من  ال�ساللة  لتلك 
املنتج للبي�س البني، فاإن الدجاج الأبي�س يعد م�ساملا متاما، وبالتايل 
هناك "ق�سوة اأقل" يف احل�سول على البي�س الأبي�س. ومع ذلك، فاإن 
اأ�سباب عدائية الدجاج املنتج للبي�س البني غري وا�سحة، والعدوانية 
لديها قد ل تكون فطرية، بل قد يكون الأمر متعلق بظروف وجودها 
اإذ يعتقد بع�س  امل��زدح��م،  الإن��ت��اج  امل��زارع وعلى خط  وعي�سها يف تلك 
اخلرباء اأن هذه الظروف قد جتعلها عدوانية اإىل حد القتل. وتعليقا 
على ذلك، قال نائب رئي�س اجلمعية الربيطانية للدواجن البيطرية 
الأبي�س  الري�س  ذا  الدجاج  اإن  القول  نافلة  "من  جاك�سون  ريت�سارد 
"الغارديان"  ذكرته �سحيفة  ملا  وفقا  النقياد"،  �سهل  يكون  ما  دائما 
يكون  دبلوما�سية، كيف  اأقل  لو�سع هذا بطريقة  ولكن  الربيطانية. 
مليار   11 اإن��ت��اج  مهمتها  تكون  عندما  النقياد  �سهل  ال��دج��اج  ذل��ك 

بي�سة �سنويا، مقارنة باإنتاج 45 مليون بي�سة بي�ساء الق�سرة؟.

عد�ضات ل�ضقة ثورية لت�ضحيح النظر 
يعكف ع��ل��م��اء اأم��ري��ك��ي��ون ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��د���س��ات ل���س��ق��ة ق����ادرة على 
يدعى  الأل���وان  عمى  من  خا�س  بنوع  امل�سابني  لالأ�سخا�س  ال�سماح 
ديوترانومايل، بروؤية اللون الأخ�سر دون احلاجة ل�ستخدام نظارات 
ا�ستعادة  على  ق��ادرة  اجلديدة،  العد�سات  اإن  العلماء  ويقول  خا�سة.  

تباين الألوان املفقود وحت�سني اإدراك الألوان مبقدار ع�سر درجات. 
ويتم تطوير العد�سات التي من املتوقع اأن حتتوي على مادة بي�ساوية 
حتديد  يف  م�ساكل  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  �سغرية،  ذهبية 
يكونوا  ب��اأن  العلماء  وي��اأم��ل  والأخ�����س��ر.  الأح��م��ر  اللونني  الفرق بني 
نوع من  اأي  لل�سماح مبعاجلة  التقنية اجلديدة  تو�سيع  على  قادرين 
ديوترانومايل  ح��ال��ة  ف���اإن  اخل���رباء،  الأل�����وان.  وبح�سب  اأن���واع عمى 
ي�ستجيب فيها  الرجال، هي حالة  عند  التي حتدث غالباً  الب�سرية، 
م�ستقبل ال�سوء امل�سوؤول عن ال�سوء الأخ�سر، لالأ�سواء التي حتتوي 
األ��وان حمراء.  يذكر باأن العد�سات اجلديدة ل تزال يف طورها  على 
الأويل ومل يتم جتربتها حتى الآن على الب�سر، حيث يحتاج العلماء 
اإىل املزيد من الختبارات قبل اعتمادها ب�سكل نهائي، وفق ما ورد يف 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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كيف جتعلني مطبخك �ضديقًا للبيئة؟
واملنتجات  الأكيا�س  فيه  ُت�ستخدم  مكان  اأك��رث  هو  املطبخ  اأن  امل��ع��روف  من 

البال�ستيكية يف املنزل. 
ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لتحويل مطابخنا اإىل اأماكن �سديقة 
اأن يكون م�سنوعاً  للبيئة، حيث ميكنك حمل كي�س من القما�س، ويف�سل 

من مالءات اأو و�سائد قدمية اإىل متاجر البقالة. 
الطعمة  لتخزين  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  احل���اوي���ات  جت��ن��ب  ومي��ك��ن 

وم�ساحيق التنظيف، لكن ل ميكن ا�ستبدال كل �سيء مرة واحدة. 
علب   6-5 ل�سراء  ال�سهرية  امليزانية  يف  �سغري  مبلغ  بتخ�سي�س  وين�سح 
ا���س��ت��ب��دال ج��م��ي��ع احلاويات  ال��وق��ت مي��ك��ن��ك  اأو م��ع��دن��ي��ة، وم���ع  زج��اج��ي��ة 

البال�ستيكية باأوعية واأوان غري �سار بالبيئة. 
البال�ستيكية  وامل��الع��ق  والأل���واح  الأك���واب  من  متاماً  التخل�س  ميكن  كما 

والأغطية البال�ستيكية، وا�ستبدالها مبنتجات �سديقة للبيئة.
اأو  البال�ستيك  اأغطية  حمل  ب�سهولة  ال�سيليكون  اأغطية  حتل  اأن  وميكن 
رقائق الأملنيوم امل�ستخدمة لتغطية اأو لف الطعام. وتتميز الأغطية املتوفرة 
باأحجام عديدة باأنها قابلة للتمدد، وتنا�سب ب�سهولة الزجاجات اأو الأطباق. 

اىل جانب ذلك، فهي قابلة لإعادة ال�ستخدام. 
ويعد غالف ال�سمع امل�سنوع من طالء �سمع الع�سل الطبيعي بدياًل �سديقاً 
للبيئة. وميكنك غ�سل هذه الأغلفة وا�ستخدامها مرة اأخرى ومن ال�سهل 

�سرائها عرب الإنرتنت ب�سعر منخف�س.
اأكيا�س القمامة يف املطبخ للتخل�س من النفايات يف  ويتم ا�ستخدام مئات 
غ�سون عام. وميكن ا�ستبدال الأكيا�س البال�ستيكية باخرى م�سنوعة من 
الأ�سواق  يف  خمتلفة  باأحجام  متوفرة  وه��ي  احل��ي��وي،  للتحلل  قابلة  م��واد 

وعلى املتاجر الإلكرتونية.

غوغل ت�ضد ثغرات اأمنية 
خطرية يف كروم

اأطلقت �سركة غوغل اإ�سداراً جديداً من 
مت�سفحها ال�سهري كروم ل�سد 4 ثغرات 

اأمنية خطرية.
اأن  واأو�����س����ح����ت ال�������س���رك���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
الإ���������س��������دار اجل�����دي�����د ي���ح���م���ل ال����رق����م 
اإىل  م�����س��رية   ،80.0.3987.132
احلوا�سيب  ت�سغيل  لأنظمة  يتوفر  اأن��ه 
امل��ك��ت��ب��ي��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت وي���ن���دوز واأب���ل 

ولينوك�س.  macOS
ومل تك�سف غوغل بعد عن اأية معلومات 

تتعلق بالثغرات الأمنية املكت�سفة. 
غوغل  �سركة  اأطلقت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
 Assistant 42 ال�سوتي  امل�ساعد 
قراءة  اإم��ك��ان��ي��ة  يتيح  وال����ذي  اجل���دي���د، 
الن�سو�س على مواقع الويب للم�ستخدم. 
ول��ه��ذا ال��غ��ر���س ي��ك��ف��ي امل�����س��ت��خ��دم قول 

. Hey Google، read it  عبارة
 واأ�سافت ال�سركة الأمريكية اأن امل�ساعد 
اإمكانية  اأي�����س��ا  يتيح  اجل��دي��د  ال�سوتي 
كان  اإذا  وذل������ك  م���ب���ا����س���رة،  ال���رتج���م���ة 
امل�ستخدم ل يتقن لغة ن�س موقع الويب، 
الذي يت�سفحه. ويتيح امل�ساعد ال�سوتي 
�سرعة  �سبط  اإمكانية  اأي�ساً  للم�ستخدم 

القراءة وال�سوت املرغوب.

اأن  ميكن  �ضحية  اأطعمة   6
تغري مزاجك اإىل الأف�ضل �ص 23

اآلم اأ�ضفل البطن امل�ضتمرة 
لدى الن�ضاء جر�س اإنذار

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز  نوفاكوفيت�س اإن اآلم اأ�سفل البطن امل�ستمرة 
اإنها تنذر  اإن��ذار حيث  غري املرتبطة بالدورة ال�سهرية  تعد مبثابة جر�س 

بالإ�سابة باأمرا�س خطرية.
 واأو�سحت طبيبة اأمرا�س الن�ساء الأملانية اأن اآلم اأ�سفل البطن 

امل�ستمرة قد  ترجع اإىل الإ�سابة مبتالزمة بطانة الرحم 
اأو  املباي�س  التهاب  اأو  ف��ال��وب   قناة  التهاب  اأو  املهاجرة 

تكي�س املباي�س اأو التهاب الرحم.
 واأ�سافت اأنه يف اأ�سواأ احلالت قد ت�سري اآلم اأ�سفل البطن  

امل�ستمرة اإىل الإ�سابة ب�سرطان املباي�س اأو �سرطان الرحم 
اأو �سرطان عنق  الرحم خا�سة اإذا كانت م�سحوبة باإفرازات 

ونزيف �سديد.
 لذا ينبغي على اأية حال ا�ست�سارة طبيبة اأمرا�س ن�ساء لتحديد 

ال�سبب احلقيقي  الكامن وراء اآلم اأ�سفل البطن امل�ستمرة.

الزبادي قليل الد�سم
مثل العديد من املنتجات الأخ��رى قليلة الد�سم، ي�ساف 

ال�سكر اإىل الزبادي قليل الد�سم لتعزيز النكهة.
وي��ح��ت��وي ك��وب واح���د م��ن ال��زب��ادي قليل ال��د���س��م بحجم 
47 غراما من ال�سكر،  اإىل  )245 غ��رام( على ما ي�سل 
وهذا اأكرث من احلد اليومي املو�سى به للرجال والن�ساء.

�سل�سة الباربيكيو
ي�سكل ال�سكر 40 يف املئة من مكونات �سل�سة الباربكيو. 
وللتاأكد من اأنك ل حت�سل على الكثري من ال�سكر، حتقق 
الأنواع  واخرت  ال�سل�سة،  بعبوات  اخلا�سة  املل�سقات  من 

التي حتوي اأقل كمية من ال�سكر امل�ساف.

الكات�سب
على غرار �سل�سة الباربيكيو، غالبا ما يحتوي الكات�سب 

على �سكر. 
لك  امل�����س��م��وح  ال�سكر  كمية  اع��ت��ب��ارك  يف  ت�سع  اأن  ح���اول 
واحدة  ملعقة  اأن  وتذكر  الكات�سب،  اإ�سافة  عند  بتناولها 

من الكات�سب حتتوي على ملعقة �سغرية من ال�سكر.

ع�سري الفاكهة
على الرغم من اأن ع�سري الفاكهة يبدو خيارا �سحيا، فاإن 
الفيتامينات واملعادن املوجودة فيها تدخل اإىل ج�سمك مع 
جرعة كبرية من ال�سكر، وقليلة جدا من الألياف، مقارنة 

بتناول الفاكهة نف�سها.

�سل�سة الطماطم
غالبا ما يتم اإخفاء ال�سكريات امل�سافة يف الأطعمة املعلبة 
اأن  اإل  ال��ط��م��اط��م،  �سل�سة  مثل  ح��ل��وة،  نعتربها  ل  ال��ت��ي 
الطبيعي  ال�سكر  بع�س  على  حت��ت��وي  ال�سل�سات  جميع 

بغ�س النظر عن اأنها م�سنوعة من الطماطم.

م�سروبات الطاقة
ميار�سون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  مهمة  الطاقة  م�سروبات  تعد 
ال���ري���ا����س���ة، وت�������س���ّوق ع��ل��ى اأن���ه���ا م���ع���دة ل��رتط��ي��ب ج�سم 
اإل  واملكثفة،  الطويلة  التمرين  فرتات  خالل  الريا�سيني 

اأنها حتتوي على كميات كبرية من ال�سكريات امل�سافة.

حبوب الإفطار
كغذاء  الأح��ي��ان  الإف��ط��ار يف كثري من  ت�سويق حبوب  يتم 
�سحي قليل الد�سم، على الرغم من احتوائه على الكثري 

من ال�سعرات احلرارية وال�سكر.
والع�سل  واملك�سرات  ال�سوفان  بني  الإفطار  حبوب  وجتمع 
ال�سكر  الأخ��رى، مما يزيد من كمية  امل�سافة  املحليات  اأو 

وال�سعرات احلرارية.

القهوة املحالة
ت��ع��ت��رب ال��ق��ه��وة امل��ح��الة ���س��ائ��ع��ة ال���س��ت��خ��دام، ل��ك��ن كمية 
تكون كبرية جدا،  قد  امل�سروب  ال�سكريات اخلفية يف هذا 
اإذ ميكن اأن يحتوي هذا النوع من القهوة يف بع�س �سال�سل 

املقاهي على ما ي�سل اإىل 25 ملعقة �سغرية من ال�سكر.

�سكري احلمل يرتبط باأمرا�ض القلب يف الن�سل
ك�سفت درا�سة دولية اأن الأ�سخا�س الذين اأ�سيبت اأمهاتهم 
ل��دي��ه��م معدلت  زادت  احل��م��ل  اأث���ن���اء  ال�����س��ك��ري  مب��ر���س 

الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية املبكرة.
القلبية  الأم���را����س  انت�سار  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات  يف  وازداد 
درا�سات  ت�سري  وال�����س��ب��اب، حيث  الأط��ف��ال  ب��ني  ال��وع��ائ��ي��ة 
ال�سكري  ب���داء  امل�سابات  الأم��ه��ات  اأط��ف��ال  اأن  اإىل  �سابقة 
معر�سون ب�سكل متزايد خلطر الإ�سابة ببع�س الأمرا�س 

املزمنة مثل ال�سمنة وال�سكري وارتفاع �سغط الدم.
ويف الدرا�سة اجلديدة، تابع باحثون من ال�سني والدامنارك 
ال�سحية لأكرث من  البيانات  املتحدة  والوليات  وال�سويد 
ال��ف��رتة من  ال��دامن��ارك يف  ول���دوا يف  طفل  مليون   2.4
2016، وقاموا بدرا�سة العالقة بني مر�س  اإىل   1977
القلب  واأم��را���س  الوعائية  القلبية  ل��الأم��را���س  ال�سكري 
"بريتي�س  جملة  يف  ن�سرت  التي  للدرا�سة  ووفقا  املبكرة. 
مديكال"، فاإن الأ�سخا�س الذين اأ�سيبت اأمهاتهم مبر�س 
ال�سكري قبل اأو اأثناء احلمل زادت لديهم معدلت الإ�سابة 
الطفولة  من  املبكرة  الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�س 
يكون  وعندما  املئة.  يف   29 بن�سبة  املبكر  البلوغ  �سن  اإىل 
الوعائية  القلبية  الأم��را���س  م��ن  ت��اري��خ  اأي�سا  ل��الأم��ه��ات 
لدى  ك��ان  احل��م��ل،  اأث��ن��اء  ال�سكري  م��ر���س  م�ساعفات  اأو 
اأطفالهن معدل اأعلى من 60 اإىل 73 باملئة من الإ�سابة 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية املبكرة. وقال الباحثون 
اإن النتائج التي تو�سلوا اإليها اأبرزت اأهمية فح�س مر�س 

ال�سكري والوقاية منه لدى الن�ساء يف �سن الإجناب.

هل ال�ضفن ال�ضياحية 
ذات �ضرر على البيئة؟

م�سرة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  تعترب 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري. ولكن 
م����اذا ع��ن ال�����س��ف��ن ال�����س��ي��اح��ي��ة؟ يف 
فاإن  ي��ح��ب��ون��ه��ا  ال��ب��ع�����س  اأن  ح���ني 
اإنها  ويقولون  ينتقدونها  اآخ��ري��ن 
واحلقيقة  للبيئة.  �سديقة  غ��ري 
اأن الأمر يتوقف على نوع ال�سفينة 

ال�سياحية التي ت�ستقلها.
ال�سفن  �����س����رك����ات  ب���ع�������س  ب��������داأت 
ال�سفن  اإىل  ال��ت��ح��ول  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
التي تعمل بالغاز الطبيعي امل�سال 
الغازات  م��ن  القليل  ينفث  ال���ذي 
�سركة  واأطلقت  امل�سرة.  الدفيئة 
�سفينة  اأول  كروز�س"  "اإيدا 
ت��ع��م��ل فقط  ال���ع���امل  ���س��ي��اح��ي��ة يف 
"اإيدا  بالغاز الطبيعي امل�سال وهي 
نوفا" يف 2018، وتلتها بعد فرتة 
ق�سرية "كو�ستا كروز�س" ب�سفينة 
ذلك  ومنذ  �سمرييلدا".  "كو�ستا 
احلني حدثت مزيد من الطلبيات 

للح�سول على �سفن مماثلة.
اأن���������ه ميكن  ي���ع���ن���ي  ول�����ك�����ن ه�������ذا 
�سياحية  �سفينة  بركوب  ال�ستمتاع 
بالقطع  ب��ال��ذن��ب؟  ال�سعور  ب���دون 
التي  ال�سفن  اأن  ح��ني  يف  لأن���ه  ل، 
امل�سال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب���ال���غ���از  ت�����س��ري 
تطلق بالكاد اأي جزيئات دقيقة اأو 
اأقل  وم�ستويات  الكربيت،  اأك�سيد 
من اأك�سيد النرتوجني، فيظل اأنها 

تطلق ثاين اأك�سيد الكربون.
من  بروكهاجن  دي��رتي�����س  وي��ق��ول 
موؤ�س�سة "اأمتو�سفري" وهي منظمة 
ت��ع��ر���س ع��ل��ى الأ���س��خ��ا���س فر�سة 
عن  الناجتة  الن��ب��ع��اث��ات  تعوي�س 
بالتوافق  يتعلق  "فيما  رحالتهم: 
هو  الرئي�سي  ال�سيء  ف��اإن  املناخي، 
ثاين اأك�سيد الكربون بغ�س النظر 

عن نوع الوقود".
فاإن  كروز�س"،  "اإيدا  وب��ح�����س��ب 
النبعاثات من �سفينتها التي ت�سري 
تراجعت  امل�����س��ال  الطبيعي  ب��ال��غ��از 
مقارنة  ب��امل��ئ��ة   20 ب���واق���ع  ف��ق��ط 
الديزل.  ب���وق���ود  ت�����س��ري  ب�����س��ف��ي��ن��ة 
اإن  كروز�س"  "توي  �سركة  وتقول 
باملئة   10 ب��ل��غ��ت  اخل��ف�����س  ن�سبة 
احل�سبان  يف  ت���اأخ���ذ  لأن���ه���ا  ف��ق��ط، 

�سل�سلة النتاج الكاملة.
البيئة  م��دي��رة  دام،  لو�سينه  وتقر 
يف توي: "ل يوجد ميزة كبرية يف 
يتعلق  فيما  امل�سال  الطبيعي  الغاز 
وبخ�سو�س  ال���ب���ي���ئ���ة..  ب��ح��م��اي��ة 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون فهو 

ج�سر للتكنولوجيا فقط".

اأغذية وم�ضروبات غنية بـال�ضكر 
اخلفي .. جتنبيها فورا

مرتبط  فهو  ال�سحة،  على  �سلبا  ال�سكر  من  الكثري  تناول  يوؤثر 

بزيادة خطر الإ�سابة باأمرا�ض عديدة، مبا يف ذلك ال�سمنة 

واأمرا�ض القلب وال�سكري من النوع الثاين وال�سرطان.

لل�سكر  تناولهم  تقليل  الأ�سخا�ض  من  العديد  ويحاول 

للحفاظ على �سحتهم، ولكنهم يقعون "�سحية" منتجات 

"قليلة  اأو  ال�سكر"  "قليلة  اأن��ه��ا  على  ت�سويقها  يتم 

الد�سم"، ولكنها يف احلقيقة حتتوي ن�سبا مرتفعة من 

موقع  ذكر  ما  وفق  العادية،  باملنتجات  مقارنة  ال�سكر 

الطبية. بالأخبار  لين" املتخ�س�ض  "هيلث 

الن�ساء  حتد  باأن  الأمريكية  القلب  جمعية  وتو�سي 

من تناولهن لل�سكر امل�ساف اإىل 6 مالعق �سغرية يوميا 

ما  حتديد  الرجال  على  يجب  حني  يف  غراما(،   24(

غراما(.   36( �سغرية  مالعق  ب��9  ال�سكر  من  يتناولنه 

التي  وامل�سروبات  الأطعمة  من  اأن��واع  ب�8  قائمة  يلي  وفيما 

يعتقد كثريون اأنها ل حتتوي على كميات كبرية من ال�سكر:
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حت�سل على املراكز اخلم�سة الأوىل يف موؤ�سر ال�سعادة 

ر يّطلع على نظام احلوكمة وتعزيز اخلدمات يف املوؤ�ض�ضة جمل�س اإدارة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضَّ

جائزة حممد بن حم للعمل التطوعي توا�ضل قبول ا�ضتمارات امل�ضاركة حتى نهاية اإبريل املقبل

اللواء ابن فهد: التخريج حقق روؤية �سرطة دبي القائمة على التميز والإبداع

دبي  �ضرطة  اأكادميية  يف   27 الـ  الدفعة  تخريج  وكرنفال  حفل  لفعاليات  م�ضاهدة  ماليني   10

•• دبي - الفجر

ر  الق�َسّ الأوق��اف و�سوؤون  اإدارة موؤ�س�سة   اطلع جمل�س 
كوادر  �سمن  ال��ت��وط��ني  ن�سبة  رف��ع  نتائج  اأح���دث  على 
يف  وذل���ك  الوظيفية،  امل�ستويات  خمتلف  يف  املوؤ�س�سة 
التوطني يف  املوؤ�س�سة ملوا�سلة تعزيز ن�سب  اإطار جهود 

خمتلف القطاعات. 
جاء ذلك خالل الجتماع الدوري الثالث ع�سر ملجل�س 
على  الإجن������ازات  ا���س��ت��ع��ر���س  وال����ذي  امل��وؤ���س�����س��ة،  اإدارة 
م�ستوى رفع ن�سب التوطني يف تقرير املوارد الب�سرية 
بن�سبة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ف��ئ��ة  ت��وط��ني  وخ��ا���س��ة  للموؤ�س�سة، 
 ،94% بن�سبة  الإ�سرافية  الفئة  وتوطني   ،100%

وتوطني الفئة التنفيذية بن�سبة 71%. 
املوؤ�س�سة على حلولها �سمن  ك��وادر  كافة  املجل�س  وهّناأ 
متعاملي  ���س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  يف  الأوىل  اخل��م�����س��ة  امل���راك���ز 
حكومة دبي وحتقيقها املركز اخلام�س فيه، كما اطلع 
ع��ل��ى ت��ق��اري��ر ن��ظ��ام احل��وك��م��ة يف امل��وؤ���س�����س��ة، وحتديث 
ر، وتقارير الأوقاف  بيانات امل�ستفيدين يف ملفات الُق�سّ

بنظارة الغري. 
واطلع املجل�س على اخلطوات التي �ساهمت يف حتقيق 
ال�����س��ع��ادة؛ ويف  م��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  للموؤ�س�سة  م��ت��ق��دم  م��رك��ز 
تخدم  ج��دي��دة  وق��ف��ي��ة  خ��دم��ات  ا���س��ت��ح��داث  مقدمتها 

وذويهم  الهمم  واأ���س��ح��اب  ال�سن  وك��ب��ار  ر  الُق�سّ فئات 
ومتّكن املجتمع مثل وقف الأ�سهم وال�سهادات الوقفية، 
بالإ�سافة اإىل حت�سني وتطوير اخلدمات الإلكرتونية، 
التطبيقات  ع��رب  الوقفية  امل�ساهمة  خ��ي��ارات  وت��وف��ري 
والناظرين،  ل��ل��واق��ف��ني  امل��وؤ���س�����س��ة  وزي������ارات  ال��ذك��ي��ة، 
�سيا�ساتها،  تطوير  يف  وال�سركاء  املتعاملني  واإ���س��راك 
وزي����ادة ع��دد اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ع��ن ط��ري��ق التطبيق 
الذكي.  وقال �سعادة عي�سى الغرير رئي�س جمل�س اإدارة 
ر  الُق�سّ و�سوؤون  الأوق��اف  موؤ�س�سة  "حتقيق  املوؤ�س�سة: 
والإ�سرافية  القيادية  الفئات  يف  نوعية  توطني  ن�سب 
دور  تعزيز  م�سار  على  هامة  ي�سكل خطوة  والتنفيذية 
املواقع خلدمة املجتمع على  الوطنية يف كافة  الكوادر 
مواطني  من  الكفاءات  ري��ادة  وحتقيق  الأم��ث��ل  النحو 
التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال��دول��ة  وم��واط��ن��ات 
واخل��دم��ي��ة وحت��ق��ي��ق روؤي��ت��ن��ا ال��ه��ادف��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 

ر والوقف."  الريادة يف اإدارة وتنمية اأ�سول الق�سّ
اأي�ساً  طيبة  نتائج  املوؤ�س�سة  "حتقيق  �سعادته:  واأ�ساف 
�سريها  ي��وؤك��د  املتعاملني  �سعادة  موؤ�سر  م�ستوى  على 
ال�ستة  التنموية  امل�سارات  �سمن  ال�سحيح  الجت��اه  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلنها  التي  يناير   4 لوثيقة 
الدولة رئي�س  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�سد  حممد بن 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي -رع�����اه اهلل- ك��م��ا يعزز 

وتطلعات  املتعاملني  لحتياجات  امل�ستمرة  مواكبتها 
املجتمع حا�سراً وم�ستقباًل." 

ال��ع��ام ملوؤ�س�سة  امل��ط��ّوع الأم���ني  ق��ال �سعادة علي  ب���دوره 
الأوقاف  موؤ�س�سة  "وجود  ر:  الق�سّ و���س��وؤون  الأوق���اف 
موؤ�سر  يف  الأوىل  اخلم�سة  امل��راك��ز  يف  ر  الُق�سّ و���س��وؤون 
ت�سريعها  اإىل  اإ���س��اف��ة  دب���ي،  حكومة  متعاملي  ���س��ع��ادة 
وت���رية ال��ت��وط��ني، هما حم��ل اع��ت��زاز وف��خ��ر ملوظفيها 
وكوادرها لأنهما ميثالن ثمرة جهود حثيثة وم�ستمرة 
امل��ت��وا���س��ل خلدماتها  وال��ت��ح�����س��ني  ال���دائ���م  ل��الرت��ق��اء 

املقدمة للمجتمع."
خدماتنا  وحت�سني  تطوير  "موا�سلة  املطّوع:  واأ�ساف 
املتعاملني  لآراء  املبا�سرة  ال�ستجابة  ثقافة  من  نابع 
املجتمع  فئات  ملختلف  الإيجابية  النطباعات  ور�سد 
كما يف  عليها،  والبناء  املوؤ�س�سة  امل�ستفيدة من خدمات 
الذكي،  تطبيقنا  عرب  املقدمة  اخل��دم��ات  تعزيز  مثال 
2021 الهادفة اإىل حتقيق  وذلك تنفيذاً خلطة دبي 
م�ستوى  على  وخا�سة  الأداء  موؤ�سرات  كافة  يف  التميز 
اإ�سعاد املتعاملني واملوظفني واملجتمع والرتقاء بجودة 

احلياة وموا�سلة البتكار."
وتخلل الجتماع عر�س مكتب التدقيق الداخلي نظام 
لعام  ال��راب��ع  اإ���س��داره  يف  للموؤ�س�سة  امل��ح��ّدث  احلوكمة 
2020، والذي ركز على معايري الإف�ساح وال�سفافية 

املخاطر  واإدارة  وال�سالحيات  وامل�ساءلة  وامل�سوؤولية 
وقواعد تعار�س امل�سالح والأحكام العامة. 

ر م�سروع حتديث قاعدة  كما عر�ست اإدارة �سوؤون الُق�سّ
��ر ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل��دم��ات ملتعاملي  ب��ي��ان��ات ال��ُق�����سّ
املوؤ�س�سة والتي توا�سلت خالل الفرتة من مايو وحتى 
نوفمرب 2019 من جانب فريق العمل الداخلي من 
موظفي الإدارة، وذلك بالتزامن مع الربط الإلكرتوين 

مع هيئة الإمارات للهوية.
بنظارة  الأوق���اف  تقرير  الوقف  تنمية  اإدارة  وعر�ست 
املوؤ�س�سة  بها  قامت  التي  ال��زي��ارات  وتفا�سيل  ال��غ��ري، 
واأنظمة  ب��ق��وان��ني  لتعريفهم  وال��ن��اظ��ري��ن  ل��ل��واق��ف��ني 
لإدارة  ال��ت��ق��اري��ر  اإع����داد  وط��ري��ق  املوؤ�س�سة  واإج�����راءات 

اأوقافهم وتنميتها وعمارتها.
املوؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�س  ع�سر  الثالث  الجتماع  ت��راأّ���س 
املوؤ�س�سة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير،  عي�سى  �سعادة 
، نائب  ال��رح��م��ن ح���ارب  ���س��ع��ادة عبد  ك��ٍل م��ن  بح�سور 
ال��رئ��ي�����س، و���س��ع��ادة اأح��م��د امل��ه��ريي، و���س��ع��ادة الدكتور 
و�سعادة  بوحميد،  هدى  و�سعادة  احلمادي،  عبدالعزيز 
ح��م��دة ال��ق��ط��ام��ي، و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل امل����دين، و�سعادة 
العام  الأم��ني  امل��ط��وع،  علي  و�سعادة  باليوحة،  عبداهلل 
العام  الأم��ني  نائب  اآل ثاين،  و�سعادة خالد  للموؤ�س�سة، 

للموؤ�س�سة.  

•• العني – الفجر

للعمل  ب��ن ح��م  العامة جل��ائ��زة حممد  الأم��ان��ة  اأعلنت 
امل�ساركة  ا���س��ت��م��ارات  ق��ب��ول  ف���رتة  ال��ت��ط��وع��ي مت��دي��د 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف اجل��ائ��زة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اإب��ري��ل املقبل، 
الإج����راءات  يف  للم�ساركة  اجلميع  اجل��ائ��زة  دع��ت  كما 
الح���رتازي���ة مل��واج��ه��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا و اأك����دت اأنها 
اإلكرتونية  اجل��ائ��زة  اأن�سطة  كافة  جعل  على  حر�ست 

لهذا الهدف.
ثمن ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري 
راع���ي اجل��ائ��زة ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل و اأ���س��اد باعتماد 
من  تنطلق  عاملية  كجائزة  املتحدة  الأمم  من  اجلائزة 

اأر�س الإمارات للعامل اأجمع.
اأو�سح الدكتور بخيت العامري رئي�س جمل�س الأمناء 
اأنه مت عمل كافة الرتتيبات الإداري��ة اخلا�سة بتنفيذ 
على  ذل��ك  يدلل  و  ال��ط��وارئ  ملواجهة  البديلة  اخلطة 

التخطيط اجليد للجائزة.
واأ�سار العامري اإىل حر�س اجلائزة على م�ساركة جميع 

الفئات املعنية باأن�سطة اجلائزة و اأن متديد فرتة قبول 
ي�ستهدف  اإبريل  نهاية  حتى  الإلكرتونية  ال�ستمارات 

اإتاحة الفر�سة للجميع للم�ساركة.
اإلكرتونية  �ستكون  الرت�سيح  طلبات  كافة  اأن  م�سيفاً 

يف  التطوع  معايري  وف��ق  الرت�سيح  ا�ستمارة  بناء  مت  و 
الن�سبي لكل  ال���وزن  الإم��ارات��ي��ة و مت حتديد  امل��در���س��ة 

معيار من املعايري ح�سب دليل اجلائزة املعلن.
الإقبال الكبري على امل�ساركة يف اجلائزة و الذي  لفتاً 
ظهر خالل جمموعة اللقاءات التعريفية التي عقدت 
اإ�سافة فئات  اأن��ه �سيتم  اأك��دت  اأنحاء الدولة و  يف كافة 

جديدة يف الدورات املقبلة.
الربنامج  اإط��الق  املقبلة  الفرتة  �سيتم خالل  اأن��ه  كما 
ال���ذي ي�ستهدف دعم  ب��اجل��ائ��زة و  الإر����س���ادي اخل��ا���س 
التعامل  امل�ساركني يف اجلائزة و تو�سيح كيفية  جميع 

مع ا�ستمارات التقدمي.
حيث اأنه مت حتديد م�ستهدفات الدورة الأوىل بدقة و 
مت و�سع خطة ا�سرتاتيجية للجائزة تتيح لها  القدرة 
على التعامل مع كافة امل�ستجدات، كما اأو�سح اأن حفل 
التكرمي لن يقت�سر فقط على تكرمي الفائزين و لكن 
�سيتم تكرمي املتميزين و ح�سول امل�ساركني على �سارات 
الأ�سا�سي و هو  تطوع معتمدة لتحقيق هدف اجلائزة 

ن�سر ثقافة التطوع يف املجتمع.

•• دبي-الفجر:

الدفعة  ت���خ���ري���ج  وك����رن����ف����ال  ح���ف���ل  ح���ق���ق 
املر�سحني  الطلبة  من  والع�سرين  ال�سابعة 
يف اأكادميية �سرطة دبي الذي رعاه وح�سره 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
يف  قيا�سية  نتائج  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
اأع����داد امل��ت��اب��ع��ني وامل�����س��اه��دي��ن ع��ل��ى مواقع 
املن�سورة  ول��الأخ��ب��ار  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
حيث  امل��ت��ع��ددة،  الأخ��ب��اري��ة  ال�سفحات  على 
جت���اوز ع��دد امل�����س��اه��دات وامل��ت��اب��ع��ات لأخبار 
الفعالية 10 ماليني على خمتلف من�سات 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
وبلغ عدد املتابعني لإعالنات حفل التخريج 
العنكبوتية  ال�سبكة  على  فعالياته  خ��الل 
وم��واق��ع ال��ت��و���س��ل الج��ت��م��اع��ي 5 ماليني 
مليون  بينهم  متابعا،  و713  األ��ف��اً  و853 
موقع  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع��ا  و831  األ���ف���اً  و706 
األفاً و370 متابعا  "الفي�س بوك"، و524 
متابعا   795 األفاً  و19  "اأن�ستغرام"،  عرب 
متابعا  و956  األ��ف��اً  و339  ت��وي��رت،  على 
اإج��راء و121  "�سناب �سات"، فيما مت  عرب 
األفاً و448 عملية بحث على جوجل حول 
احلدث، و3 ماليني و81 األفاً و313 عرب 
ال�سبكة  على  الإل���ك���رتوين  الت�سوق  ق��ن��وات 

العنكبوتية املختلفة.
الإعالمي  الت�سويق  ق��ن��وات  ع��دد  وبلغ  كما 
للذكاء  ال����ع����ام����ة  الإدارة  ق�����ن�����وات  ع�����رب 
منها  ق��ن��وات   8 دب��ي  ل�سرطة  الإ�سطناعي 
�سرطة  تطبيق  على  التنبيه  الر�سائل  عرب 
دبي والتي و�سلت اإىل 2 مليوناً و369 األفاً 
و606 م�ستخدما للتطبيق، وعرب 7 مراكز 
دبي،  اإم���ارة  م�ستوى  على  ال��ذك��ي  لل�سرطة 
وع��رب الربيد الإل��ك��رتوين ال��ذي و�سل اإىل 
من  اأك��رث  واإىل  دب��ي،  �سرطة  موظفي  كافة 
للمرور،  العامة  الإدارة  مع  متعامل  مليون 

اإ�سعاد والبالغ  امل�ستفيدين من بطاقة  واإىل 
اإىل  وك��ذل��ك  األ��ف م�ستفيد،   153 ع��دده��م 

موظفي حكومة دبي.
الذي  للحدث  الإعالمي  الت�سويق  ومت  كما 
جرى تنظيمه يف قاعة اآرينا يف »�سيتي ووك« 
الإلكرتوين  التوقيع  من�سة  ع��رب  دب���ي،  يف 
الداخلي  الإن��رتن��ت  دب��ي، وموقع  يف �سرطة 
ل�������س���رط���ة دب�������ي، وع������رب ع����ر�����س اإع����الن����ات 
 8 �سمن  الإع��الن��ي��ة  اللوحات  يف  ت�سويقية 
اإمارة  م�ستوى  على  جتارية  ومراكز  �سوارع 
ال��ت��ج��اري العاملي،  ب��ي��ن��ه��ا م��رك��ز دب���ي  دب���ي 
و�سارع ال�سيخ زايد، ويف دور ال�سينما، وبرواز 

دبي، ومركز العربي �سنرت.
ك��م��ا ومت���ت ت��غ��ط��ي��ة احل����دث م���ن خ���الل 6 
قنوات تلفزيونية واإذاعية تابعة ملوؤ�س�سة دبي 
لالإعالم، فيما بلغ عدد اللوحات الإعالنية 
عن حفل التخريج ال�سخم 107 اإعالنات، 
وبلغ عدد الإعالنات واملواد الإعالمية التي 
اأما   ،360 الإذاع��ي��ة  الو�سائل  بثها عرب  مت 
املبا�سرة  والتغطيات  املرئية  الإعالنات  عدد 

فبلغت 185 تغطية واإعالن.

متيز واإبداع
وثمن �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد 
اأحمد بن فهد، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري��ب، جهود ال��ف��رق التي 
اإخراج  على  واإ���س��رار  ع��زم  بكل  على  عملت 
حفل التخريج بامل�ستوى الذي يليق ب�سمعة 
حفل  اأن  اإىل  م�سرياً  دب��ي،  �سرطة  اأكادميية 
ب��ت��وج��ه��ات ومتابعة  ج���اء  ال����ذي  ال��ت��خ��ري��ج 
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  معايل  من  مبا�سرة 
رئي�س  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
كان  دب���ي،  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
دبي  �سرطة  روؤي��ة  وحقق  بامتياز  ا�ستثنائياً 
خمتلف  يف  والإب���داع  التميز  على  فالقائمة 

املجالت ومنها الأكادميية.

ر�سالة الأكادميية 
م���ن ج��ان��ب��ه، ث��م��ن ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غيث 
غ���امن ال�����س��وي��دي م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة �سرطة 

دبي اجلهود الكبرية التي بذلتها كافة فرق 
من  ال�27  الدفعة  تخريج  حفل  يف  العمل 
اأن  اإىل  دبي، م�سرياً  �سرطة  اأكادميية  طلبة 
حفل التخريج اأو�سل ر�سالة اأكادميية �سرطة 
دب��ي اإىل كافة اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن خ��الل ما 
تداولته و�سائل الإعالم املختلفة عنه وعرب 
ما تناقلته و�سائل التوا�سل الجتماعي من 
ف��ي��دي��وه��ات و���س��ور واأخ���ب���ار وه���و م��ا يوؤكد 
ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري حل��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج وحتقيق 
لتطلعات القيادة العامة ل�سرطة دبي. وقال 
بتخريج  احتفاَلنا  اإن  ال�����س��وي��دي:  العميد 
املر�سحني  ال���ط���الب  م���ن  ج���دي���دة  ك���وك���ب���ِة 
وطالب الدرا�سات العليا هذا العام، قد جاء 
انطالق  الإم��ارة من  ت�سهده  مع ما  مواكباً 
كاأف�سل  دبي  روؤية  مرحلٍة جديدٍة لرت�سيخ 
اخلم�سني  م��دار  على  عاملية  مدينة  واأرق���ى 
�ساحب  �سيدي  باإطالق  وذلك  املقبلة،  �سنة 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
حاكم دبي، جمل�س دبي، الذي �سوف ي�سنع 

اهلل تعاىل – التحولت الكربى يف  – باإذن 
الإم��ارة، ويتابُع احلراَك التنمويَّ العام لها 

اإقليمياً وعاملياً.
واإذا كان هذا الحتفال ولأول مرة  وتابع:   
منُذ ن�ساأِة كلية �سرطة دبي يف عام 1987م، 
يتم خارج مقر الأكادميية، فاإنه يكون ومن 
ن الطالع علينا قد جاء حمققاً للمرحلة  مُيْ
اجلديدة التي تعي�ُسها اإمارُتنا الغاليُة اليوَم 
وال��ت��ي ت�����وؤرُخ مل��رح��ل��ٍة ج���دي���دٍة م��ن م�سريِة 
العدالة،  وت��ر���س��ي��ِخ  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ت��ن��م��ي��ِة 
القادمِة  ل��الأج��ي��اِل  احل��ي��اِة  ج���ودِة  وحت�سنِي 
وي�سمُن  املت�سارعة،  التغيرياِت  يواكُب  مبا 

التفوَق امل�ستمَر يف كافِة املجالِت التنموية.
الدفعة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  اأن  ذك�����ره،  اجل���دي���ر 
املر�سحني  الطلبة  من  والع�سرين  ال�سابعة 
اأقوى  تنفيذ  �سهد  دبي  �سرطة  اأكادميية  يف 
الفنية،  الإ�ساءة  وعرو�س  احلية  العرو�س 
وعرو�س  الع�سكرية  الت�سكيالت  وع��رو���س 
بتقنية 6D، والتي تعترب الأوىل من نوعها 

يف العامل.

جمل�س �ضاحية ال�ضبيحية يف خورفكان ي�ضتعر�س مقرتحاته 
وبراجمه خلدمة املجتمع واإ�ضعاد الأ�ضر وزيادة الرتابط الجتماعي 

•• خورفكان –الفجر:

ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  التابع  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�س  ا�ستعر�س 
خلدمة  امل��وج��ه  وب��راجم��ه  مقرتحاته  خمتلف  اجتماعه  خ��الل  وال��ق��رى 
يف  توجهاته  لتعزيز  والأه���ايل  الأ���س��ر  مع  التوا�سل  يف  وفعالياته  املجتمع 

اإ�سعاد الأ�سر وزيادة الرتابط الجتماعي .
املتاحة  الإم��ك��ان��ات  ك��ل  ت�سخري  اأج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  ت�سافر  املجل�س  وبحث 
امل��ت��اح��ة والعمل  ال��ف��ر���س  ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن  ال��رتاب��ط الج��ت��م��اع��ي  لتعزيز 
احلكومي املبذول من كافة املوؤ�س�سات املعنية يف اإمارة ال�سارقة وفق توجهات 
القا�سمي ع�سو  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  ح�سرة �ساحب 
الأهمية وتدعيم  الأ�سرة  اإيالء  ال�سارقة يف  الأعلى لالحتاد حاكم  املجل�س 

اأركان متا�سكها وبنائها .
حممد  خورفكان  مدينة  يف  ال�ساحية  مبقر  عقد  ال��ذي  الجتماع  ت��راأ���س 
خلفان  وح�سره  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�س  رئي�س  النقبي  الغاوي  احمد 
�سالح النقبي نائب رئي�س جمل�س ال�ساحية والأع�ساء را�سد �سامل النقبي 
وموظف  الك�سار  وعبدالعزيز  احلو�سني  وعدنان  البلو�سي  مو�سى  وخالد 

املجل�س �سعيد �سامل النقبي.
رئي�س جمل�س  النقبي  ال��غ��اوي  اأح��م��د  اأ���س��اد حممد  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 
�ساحية ال�سبيحية بجهود اأع�ساء جمل�س ال�ساحية ومبتابعة دائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى واحلر�س على تنفيذ الفعاليات واملبادرات التي حتقق 

من اأهداف اإن�ساء ال�سواحي يف اإمارة ال�سارقة .
الأهداف  م��ن  بالعديد  يعنى  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والربامج التي ت�ستهدف الأهايل يف مدينة خورفكان يف اإطار الخت�سا�س 
وطرح  واملجتمعية  ال���س��ري��ة  امل�����س��ارك��ة  روح  لتنمية  لل�ساحية  اجل��غ��رايف 
لعام  ال�ساحية  اإط��ار خطة جمل�س  الهادفة يف  الربامج  واإقامة  الفعاليات 

2020م.
توجيهات  خمتلف  بحث  الجتماع  خ��الل  ال�ساحية  جمل�س  تناول  بعدها 
بالأ�سرة  اله��ت��م��ام  ملوا�سلة  عمل  ب��رام��ج  يف  وترجمتها  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
الوطن  بناء  عليهم  املعول  للن�سء  اأول  وكحا�سن  للتنمية  رئي�س  كمحور 
اأكرث  جمتمع  نحو  الج��ت��م��اع��ي  وح��راك��ه  ت��ط��وره  منظومة  يف  وامل�����س��ارك��ة 
�سالبة وتالحماً و�سعادة وتطرق احل�سور اإىل ا�ستعرا�س الربامج املقبلة 
وزيادة التوعية بال�سحة العامة خالل الفرتة املقبلة عالوة على الربامج 

والفعاليات املقبلة لل�ساحية .

القا�ضمية  باجلامعة  وطالبة  طالبا   1372
يدر�ضون بنظام التعلم عن بعد

•• ال�شارقة –الفجر:

بداأت اجلامعة القا�سمية  تطبيق نظام التعلم عن بعد منذ مطلع الأ�سبوع 
اإطار اخلطوات الوقائية والحرتازية ل�سمان احلفاظ  اجلاري و ذلك يف 
على  املتخذة  والإج����راءات  اجل��ه��ود  م��ع  يتوافق  ومب��ا  الطلبة  �سالمة  على 
انت�سار فريو�س كورونا /كوفيد- اإىل احلد من  الرامية  الوطني  امل�ستوى 

./19
الطلبة  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  م��ن  وي�ستفيد 
القا�سمية   اجل��ام��ع��ة  يف  ال���دار����س���ني  
يبلغ 1372 طالبا وطالبة من اأكرث 
من 80 دولة حول العامل و اجلامعة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات اخلا�سة  ب��اأف�����س��ل  م����زودة 
تاأ�سي�سها  منذ  الإل��ك��رتوين  بالتعلم 
���س��ه��ل وي�����س��ر تطبيق  ال�����ذي  الأم������ر 
الوقت  بعد خالل  التعلم عن  عملية 

احلايل.
 و اأك���د ال��دك��ت��ور ر���س��اد ���س��امل مدير 
اجلامعة  حر�س  القا�سمية  اجلامعة 
الرتبية  وزارة  تعليمات  تنفيذ  على 

نظام  تطبيق  ب�ساأن  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  لكافة  والتعليم 
التعلم عن  بعد حيث بداأت كليات اجلامعة اخلم�س يف تطبيق نظام التعلم 
الإلكرتوين .. م�سيدا بالتزام الطلبة وتفاعلهم مع اأع�ساء هيئة التدري�س 

. ) CANVAS (باجلامعة عرب نظام التعليم الإلكرتوين كانفا�س
بتقنية  امل��ح��ا���س��رات  جميع  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ب��ع��د  ع��ن  التعلم  ن��ظ��ام  ويعتمد   
الفيديو و بثها  متلفزة عن طريق برنامج كانفا�س  كما يتم  تقدمي بع�س 
املحا�سرات عن طريق خا�سية الفيديو كونفران�س مع توفري جميع املواد 
التعليمية واملراجع امل�ساندة ب�سورة اإلكرتونية جلميع الطلبة عرب من�سة 

النظام.
للطلبة  تدريبي  برنامج  بتنفيذ  باجلامعة  املعلومات  تقنية  مركز  ق��ام  و   
عن  التعلم  تقنيات  ا�ستخدام  م��ه��ارات  لتعزيز  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء 
نظام  ا�ستخدام  اآلية  و  الإلكرتوين  للتعليم  كانفا�س  نظام  املتوفرة يف  بعد 
املوؤمترات امل�سجلة اأو املبا�سرة وكيفية م�ساركتها مع جميع الطلبة واإر�سال 
اآراء  على  والتعرف  الدرا�سي  امل�ساق  ح��ول  الفورية  التفاعلية  ال�ستبانات 

الطلبة  اإىل جانب متابعة ح�سورهم والتزامهم باملحا�سرات.

�ش�ؤون حملية
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عندما ت�سعر بالإحباط، قد يكون اللجوء 
اإىل الطعام فكرة مغرية لرفع معنوياتك. 
امل�سبعة  الأط��ع��م��ة  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع 
العالية  احلرارية  وال�سعرات  بال�سكريات 
النا�ض  من  الكثري  اإليها  يلجاأ  التي 
لعلك  وبالتايل،  �سلبية.  عواقب  لها 
الأطعمة  باإمكان  ك��ان  اإن  تت�ساءل 

ال�سحية اأن حت�سن مزاجك.

قالت  الأمريكي،  )هيلث لين(  املن�سور مبوقع  تقريرها  يف 
العالقة  تتناول  التي  البحوث  اإن  ديفد�سون  كايتي  الكاتبة 
بني التغذية وال�سحة العقلية بداأت يف الظهور خالل الآونة 

الأخرية.
تتاأثر  اأن  امل��زاج��ي��ة مي��ك��ن  احل���ال���ة  اأن  م��ع��رف��ة  امل��ه��م  وم���ن 
والوراثة  النوم  وقلة  واملحيط  الإج��ه��اد  مثل  ع��وام��ل،  بعدة 
اإثبات  ي�سعب  لذلك،  التغذية.  ونق�س  امل��زاج  وا�سطرابات 

قدرة الطعام على رفع معنوياتك بدقة.
ومع ذلك، فاإن بع�س الأطعمة ميكنها حت�سني �سحة الدماغ 
واأنواع معينة من ا�سطرابات املزاج. وفيما يلي �ستة اأطعمة 

�سحية ميكن اأن تغري مزاجك اإىل الأف�سل:

الدهنية الأ�سماك    1-
“اأوميغا3-”  ال��ده��ن��ي��ة  الأح��م��ا���س  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  اأو���س��ح��ت 
جمموعة من الدهون الأ�سا�سية التي ينبغي احل�سول عليها 
من خالل نظامك الغذائي لأن ج�سمك ل ي�ستطيع اإنتاجها 
و�سمك  ال�سلمون  �سمك  -م��ث��ل  الأ���س��م��اك  وه���ذه  مب��ف��رده. 
هما  الأح��م��ا���س،  ه��ذه  م��ن  بنوعني  غنية  البي�ساء-  التونة 
الإيكو�سابنتاينويك  وحم�س  الدوكو�ساهك�ساينويك  حم�س 

املرتبطان مب�ستويات منخف�سة من الكتئاب.
خاليا  غ�����س��اء  ���س��ي��ول��ة  يف  )اأوميغا3-(  اأح��م��ا���س  وت�����س��اه��م 
الدماغ  من��و  يف  رئي�سية  اأدوارا  ل��ه��ا  اأن  ي��ب��دو  ك��م��ا  ال���دم���اغ، 

والتاأ�سري اخللوي.
واأظهرت مراجعة التجارب ال�سريرية اأنه يف بع�س الدرا�سات، 
يخف�س تناول “اأوميغا3-” يف �سكل زيت ال�سمك من درجة 

الكتئاب.
واأف�������ادت ال��ك��ات��ب��ة اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع����دم وجود 
ينبغي  اأن���ه  اخل���رباء  معظم  يتفق  قيا�سية،  ج��رع��ة 
اأن ي��ح�����س��ل��وا ع���ل���ى ما  ال���ب���ال���غ���ني  ع���ل���ى م��ع��ظ��م 
من  الأق�����ل  ع��ل��ى  م��ل��غ   500 اإىل   250 ب���ني 
وحم�س  ال��دوك��و���س��اه��ك�����س��اي��ن��وي��ك  ح��م�����س 

الإيكو�سابنتاينويك جمتمعني.
�سمك  م������ن   100% اأن  اإىل  ب����ال����ن����ظ����ر 
من  م���ل���ي���غ���رام���ا   2260 ي����وف����ر  ال�������س���ل���م���ون 
وحم�س  ال���دوك���و����س���اه���ك�������س���اي���ن���وي���ك  ح���م�������س 
الأ�سماك  هذه  تناول  فاإن  الإيكو�سابنتاينويك، 
رائعة  و���س��ي��ل��ة  الأ����س���ب���وع  م�����رات يف  ع����دة 
لإدخال هذه الدهون يف نظامك 

الغذائي.

ال�����س��وك��ولت��ه    2-  
الداكنة

غنية  ال�����������س�����وك�����ولت�����ه 
املركبات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
املزاجية،  املعززة للحالة 
اأن  ل���ل�������س���ك���ر  ومي�����ك�����ن 
ي���ح�������س���ن امل���������زاج لأن�����ه 
�سريع  وق�����ود  م�����س��در 
ل��ع��ق��ل��ك. ع�����الوة على 
ذلك، ميكن لل�سوكولته 
من  ���س��ل�����س��ل��ة  ت���ف���رز  اأن 
ت�سعرك  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات 

بالر�سا مثل الكافيني.
بالإ�سافة اإىل ذلك، حتتوي 
ال�سوكولته الداكنة على ن�سبة 
الفالفونويد  جزيئات  من  عالية 
التي تعود بفائدة هائلة على ال�سحة، 
اإذ تعزز تدفق الدم اإىل دماغك وتقلل من 
اللتهابات مما يح�سن مردود عمل الدماغ 

ويعدل مزاجك.
ك��م��ا اأن م��ا مي��ي��ز ال�����س��وك��ولت��ه م��ن مذاق 
ط��ي��ب وم��ل��م�����س ح���ري���ري ورائ���ح���ة �سهية 
ت�����س��ف��ي ع��ل��ى مزاجك  ي�����س��ع��رك مب��ت��ع��ة 

بع�س املرح.

ل��ك��ن، ي�����س��ت��ح�����س��ن ا���س��ت��ه��الك ال�����س��وك��ولت��ه ال���داك���ن���ة، لأن 
ال�سوكولته باحلليب حتتوي على مكونات م�سافة من قبيل 
ال�سكر والدهون، بينما الداكنة ترتكز فيها ن�سبة اأعلى من 

الفالفونويد، ول حتوي كمية كبرية من ال�سكر امل�ساف.

املوز   3-
راأ�سا على  القادرة على قلب مزاجنا  املكونات  اأب��رز  املوز من 
ن�سبة عالية من فيتامني )بي6(  عقب، حيث يحتوي على 
الذي ي�ساعد على توليف الناقالت الع�سبية املح�سنة للمزاج 

من قبيل الدوبامني وال�سريوتونني.
عالوة على ذلك، حتتوي موزة كبرية احلجم )136غ( على 

الألياف. من  و3.5غ  ال�سكر  من  16غ 
يف  ببطء  اإطالقها  يقع  بالألياف،  ال�سكريات  تقرتن  عندما 
الدم  ال�سكر يف  بتعديل م�ستويات  ي�سمح  ال��دم، مما  جمرى 
والتحكم يف احلالة املزاجية على نحو اأف�سل. لذلك ي�سعرنا 

انخفا�س م�ستويات ال�سكر يف الدم بالقلق وتقلب املزاج.

التوت   4-
اتباع نظام غذائي غني مب�سادات الأك�سدة قد ي�ساعد يف اإدارة 
ا�سطرابات  من  ذلك  وغري  بالكتئاب  املرتبطة  اللتهابات 
جمموعة  على  يحتوي  ال��ت��وت  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  امل���زاج. 

وا�سعة من م�سادات الأك�سدة واملركبات الفينولية.
كما يحتوي التوت على الأنثو�سيانني، ال�سبغة التي متنحه 
اإىل  الدرا�سات  اإح��دى  اأ�سارت  وقد  البنف�سجي.  الأزرق  لونه 
تقليل  ي�ساهم يف  بالأنثو�سيانني  اتباع نظام غذائي غني  اأن 

اأعرا�س الكتئاب بن�سبة 39%.
اإذا مل تتمكن من العثور على توت طازج، فحاول �سراء التوت 

على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ن�سجه  ذروة  يف  يجمد  ال���ذي  املجمد 
اأق�سى قدر ممكن من م�سادات الأك�سدة.

والبذور املك�سرات    5-
بالربوتينات  غنية  وال��ب��ذور  املك�سرات  ب���اأن  الكاتبة  اأف���ادت 
غناها  ج��ان��ب  اإىل  والأل���ي���اف،  ال�سحية  وال��ده��ون  النباتية 
بحم�س الرتيبتوفان، وهو حم�س اأميني م�سوؤول عن اإنتاج 

ال�سريوتونني املعدل للمزاج.
ويعد اللوز والكاجو والفول ال�سوداين واجلوز، ف�سال عن 
ممتازة  م�سادر  ال�سم�س،  وعباد  وال�سم�سم  اليقطني  ب��ذور 

حلم�س الرتيبتوفان.
ك��م��ا ت��ع��د ب��ع�����س امل���ك�������س���رات وال����ب����ذور م��ث��ل اجل���وز 

ال��ربازي��ل��ي وال���ل���وز وح��ب��وب ال�����س��ن��وب��ر، م�سادر 
جيدة للزنك وال�سيلينيوم.

تعترب  ال��ت��ي  امل��ع��ادن  ه���ذه  النق�س يف  وي��رت��ب��ط 
معدلت  ب��ارت��ف��اع  ل��وظ��ائ��ف��ه،  امل��خ  اأداء  يف  مهمة 

يف  البحث  من  مزيد  اإىل  احلاجة  رغ��م  الكتئاب، 
هذا ال�ساأن.

القهوة   6-
مينع الكافيني املوجود يف القهوة مركبا يظهر ب�سكل 

طبيعي وي�سمى الأدينوزين من اللت�ساق مب�ستقبالت 
الدماغ التي تدعم ال�سعور بالتعب، مما يعزز درجة اليقظة 

والنتباه. عالوة على ذلك، يعمل الكافيني على زيادة اإطالق 
الناقالت الع�سبية املعدلة للحالة املزاجية، مثل الدوبامني 

والنوراإبينفرين.
يف هذا ال�سدد، ك�سفت درا�سة �سملت 72 �سخ�سا اأن القهوة 
التي حتتوي على الكافيني اأو منزوعة الكافيني ح�سنت من 

احلالة املزاجية ب�سكل ملحوظ، مما ي�سري اإىل اأنها حتتوي 
على مركبات اأخرى توؤثر على املزاج.
وقد عزا الباحثون هذه النتيجة اإىل 

املركبات الفينولية املختلفة، على 
غرار حم�س الكلوروجينيك.

الأف�ضل اإىل  مزاجك  تغري  اأن  ميكن  �ضحية  اأطعمة   6
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بجامعة  ال�سحية  احلياة  معهد  قبل  من  اأجريت  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
ل  يورك�ساير  ���س��اوث  يف  ال�سن  ك��ب��ار  ن�سف  م��ن  اأك���رث  اأن  ع��ن  �سيفيلد، 

ي�ستهلكون ما يكفي من  الربوتني للبقاء يف �سحة جيدة.
وقامت الدرا�سة، التي ن�سرت اليوم يف طب ال�سيخوخة، بتقييم وجبات 
�سنة يف منطقة  و89   65 اأعمارهم بني  ال�سن ترتاوح  كبار  256 من 

�ساوث يورك�ساير يف بريطانيا.
التزموا بتو�سيات  امل�ساركني  % من   50 اأق��ل من  اأن  الباحثون  ووج��د 

لكل  ال��ربوت��ني  م��ن  ج���رام   0.75 با�ستهالك  احلالية  املتحدة  اململكة 
و46  للرجل  ج��رام��ا   53 )ح���وايل  يوميا  اجل�سم  وزن  م��ن  كيلوجرام 
اأن كبار ال�سن  اأ�سار الكثري من اخلرباء اإىل  جراما للمراأة(، ومع ذلك، 
يحتاجون اإىل كمية اأكرب من الربوتني مقارنة بتو�سيات اململكة املتحدة، 
الربوتني  1.2 جرام من  ا�ستهالك  اإىل  الدولية  املنظمات  ت�سري  حيث 

لكل كيلوجرام من وزن اجل�سم يوميا.
واأثبتت الدرا�سة اأن كبار ال�سن يحتاجون اإىل ا�ستهالك 25-30 جراما 

من الربوتني يف كل وجبة من وجباتهم اليومية الثالثة لتحفيز تخليق 
علم  يف  اأول  حما�سر  ك��ورف،  برنارد  الدكتور  الع�سلي.وقال  الربوتني 
الأورام والباحث الرئي�سي يف اجلهاز اله�سمي اجلزيئي "نحن نعلم اأن 
ا�ستهالك الربوتني، خا�سة عندما يقرتن بالتمرينات الريا�سية، ي�ساعد 

على اإبطاء فقدان كتلة الع�سالت وقوتها التي تاأتي مع تقدم العمر".
اإهدار الع�سالت، مما  "عدم كفاية تناول الربوتني ي�ساهم يف  واأ�ساف: 
يوؤثر على الوظيفة البدنية ويزيد من خطر الإ�سابة بالوهن والوفيات 
من خالل ال�سقوط، ويزداد هذا اخلطر مرة اأخرى يف البالغني الأكرب 
على  قادرين  غري  يكونون  قد  والذين  ال�سمنة،  من  يعانون  الذين  �سنا 

ممار�سة الريا�سة اأو احلركة بحرية، لأن وزنهم قد يخفي م�سكلة".
يف  �ساهمت  الألبان  ومنتجات  والأ�سماك  اللحوم  اأن  الدرا�سة،  ووج��دت 
86 % من تناول الربوتني للم�ساركني، واقرتح الباحثون اأن امل�ساركني 
ميكنهم ال�ستفادة من زيادة الربوتني اليومي، خا�سة يف ال�سباح عندما 

يكون ال�ستهالك منخف�سا.
التغذية  ق�سم  يف  اأول  حما�سر  وي��ل��ي��ام��ز،  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
يقدر  ما  املتحدة  اململكة  والعظام  الع�سالت  م�ساكل  "كلفت  الب�سرية: 
�سنويا، لذلك مل يكن احلفاظ على  اإ�سرتليني  7 مليارات جنيه  بنحو 
كتلة اجل�سم اخلالية من الدهون يف غاية الأهمية حلياة ن�سطة �سحية 
اأن الإر�سادات الوطنية ل تعك�س  "نحن نعلم  كما نحن نعتقد"، متابعة 
للحفاظ  ال�سن  كبار  اإليها  يحتاج  التي  املتزايدة  املتطلبات  بال�سرورة 
على كتلة الع�سالت لديهم، لذا فاإن ال�سرتاتيجية املفيدة لالأ�سخا�س 
يف منت�سف العمر اإىل الأكرب �سنا هي ت�سمني م�سدر للربوتني مع كل 

وجبة.
32 جراما من الربوتني  اأنه ميكننا احل�سول على  واأظهرت الدرا�سة، 
من �سدر الدجاج و6 جرامات من البي�سة، وميكن لكبار ال�سن ب�سهولة 
تعزيز تناولهم للربوتني عن طريق تناول وجبة فطور عالية الربوتني 
اأو بي�سة و�سريحة من اخلبز املحم�س البني ويجب اأن يفكر النا�س اأي�سا 
الغذائي  نظامهم  يف  والنباتية  امل�ستدامة  الربوتني  م�سادر  ت�سمني  يف 

مثل الفول والعد�س والتوفو والبازلء".

نق�س الربوتني يف وجبات كبار ال�ضن يهدر �ضحتهم
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العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/  
يو�سف حممد عبداهلل قا�سم احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على 
واملرخ�س من  البناء  ملقاولت  الفتح  دار  التجاري  ال�سم  )تنازل( يف  يت�سمن  حمرر 
بتاريخ  ال�سادر  رقم 552161  ال�سارقة رخ�سة جتارية  القت�سادية يف   التنمية  دائرة 
2007/4/25 دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ابراهيم ح�سن اإبراهيم 
م�سطفى احلمادي - اجلن�سية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 255

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ليلى حممد قا�سم امل�سريي - الإمارات اجلن�سية 
ال�سيدة/ حنان  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
اللعب  ايام  ح�سانة   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  الإمارات   - املازم  حممود  قمرب 
الربيطانية تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )556464( ال�سادرة من دائرة 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 3536/2019/60  امر اداء    

مو�سوع الدعوى : ا�ست�سدار اأمر الأداء يف مواجهة امل�ستدعي �سده مببلغ وقدره 8.400.00 درهم )ثمانية 
الف واربعمائة درهم( ل�سالح امل�ستدعية مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق اول �سيك احلا�سل 
يف 2017/10/1 وحتى متام ال�سداد. مع الزام امل�ستدعي �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
م م وميثلها مديرها  ذ  الورقية والبال�ستيكية -  املخلفات  امل�ستقبل لإع��ادة تدوير  : �سركة  الإع��الن  طالب 

�سونيل مورليدرا بهاجات - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- موهان لل نيوباين - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/24 بالزام 
املدعى بان يوؤدي للمدعية مبلغ 8400 درهم )ثمانية الف واربعمائة درهم( والفائدة 9% �سنويا على قيمة كل 
�سيك من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 112/2020/26 عقاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره 2.034.549/47 درهم وما ي�ستجد 
من فائدة بواقع 9% �سنويا اإعتبارا من 2019/10/23 حتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : نوف يو�سف ح�سن علي ها�سم احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- كري�ستيان الك�سندر هان�س �ست�سنيدر - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره 
اإعتبارا من 2019/10/23 حتى متام ال�سداد  2.034.549/47 درهم وما ي�ستجد من فائدة بواقع 9% �سنويا 
مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2020/3/17 
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 300/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )53707.02 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  �سركة البحريه الوطنية للتاأمني - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- مى درايف لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )53707.02 
التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�ساعة 8.30  املوافق 2020/3/15  املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  بالنفاذ  و�سمول احلكم 
�س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1515/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/767 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2571427.60 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
 - ق  خ  م  �س  والبرتوكيماويات )منتجات(  الكيماويات  وتوزيع  لت�سويق  : قطر  الإع��الن  طالب 

�سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : حنان �سامل ح�سن البي�س ال�سميلي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- تيكنوفا اند�سرتيز - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )2571427.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 7074/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1804 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )403966 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهالكي )ذ م م( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جمال عو�س علي �سالح - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )403966( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 7073/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4660 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )156064.15 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهالكي ذ م م

�سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- احمد �سبيل �سامل را�سد رحمه - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )156064.15( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 7561/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1404 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )4133430 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : علي علي ح�سني مق�سع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مازن �سوقي حممد لقمان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  ال��دع��وى التنفيذية  اأق��ام عليك  مو�سوع الإع���الن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4133430( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 455/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3532/2018 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )457090  درهم( والفائدة القانونية من تاريخ 2017/7/1 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ال�سيخ حممد بن علي را�سد النعيمي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  �سفته بالق�سية : وكيل
�سده   منفذ   : بالق�سية  �سفته   - عبدالرحمن  حممد  ع��ب��داهلل  حممد   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )457090( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 398/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2921/2019 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )23052 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

 : بالق�سية  �سفته   - قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  الدولية  احلقوق   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ  وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مروة �سباح ر�سيد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )23052( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدع�ى رقم 2019/20 بيع عقار مره�ن 

طالب التنفيذ: م�سرف الهالل - �س م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املنخول - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية م�سرف الهالل - برج بن هندي 

املنفذ �سده : علي حممد �سامل ابو عد�س - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة ال�سارقة - اخلان - �سارع اخلان - برج النور - �سقة 505 - بالقرب من �سوبر ماركت نور الماين 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر���س 31 - املنطقة : اخل��ريان - امل�ساحة : 347.69 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)5.000.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدع�ى رقم  2019/150 بيع عقار مره�ن     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 404 - اخلليج التجاري - الطابق الرابع - مكتب 
املحامي نا�سر ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املنفذ �سده : حممد �سهباز م�ستاق احمد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ب د 29 بوليفارد مبنى رقم 
خليفة  برج  مبنطقة   190 الر�س  رقم   -  2305 �سقة   -  2

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: برج خليفة - رقم الر�س 190 - ا�سم املبنى : بوليفارد 29 ب د م 2 - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 2305 - امل�ساحة 

: 78.98 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.530.239( درهم ويباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدع�ى رقم  2019/149 بيع عقار مره�ن     

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 404 - اخلليج التجاري - الطابق الرابع / مكتب 

املحامي نا�سر ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
املنفذ �سده : �ستيوارت الن مالكدونالد - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�سفوح الأوىل - دبي - مبنى فيال رقم 372 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
736.66 مرت مربع   : امل�ساحة  159 - املنطقة : ال�سفوح الأوىل -   : ار���س وما عليها من بناء - رقم الر���س  قطعة 

-املقدرة ب��� )8.500.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدع�ى رقم  2015/99 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: ريجينالد �سام تومب�سون  - عنوانه : خارج الدولة وحمله املختار مكتب املجموعة القانونية 
املنفذ �سده : ارفيندر �سينغ �سبارا - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سعيد 2 - الطابق الرابع �سقة 404 
املنفذ �سده : ارفيندر �سينغ �سبارا ، املنفذ �سده : دار الإمارات للعقارات ، املنفذ �سده : بنك اخلليج الأول ، املنفذ �سده : 

�سركة مي�سماك العقارية ، املنفذ �سده : دكتور ال�سالل �سعيد بن هويدي الفال�سي 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : 23 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : ليك �سايد �سي - رقم العقار 

درهم   )258.516( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   34.31  : امل�ساحة   -  1018
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدع�ى رقم  2015/99 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: ريجينالد �سام تومب�سون  - عنوانه : خارج الدولة وحمله املختار مكتب املجموعة القانونية 
املنفذ �سده : ارفيندر �سينغ �سبارا - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سعيد 2 - الطابق الرابع �سقة 404 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
او�ساف  بيان  البيع. وفيما يلي  التالية جلل�سة  ايام  الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  اي��داع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : 23 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : ليك �سايد 

�سي - رقم العقار 1018 - امل�ساحة : 34.31 مرت مربع - املقدرة ب��� )258.516( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 13955/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )41800( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم 

 mb992194080ae والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-�سريف احمد عو�س بحريي -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  �سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  م�سارات التقدم لتنظيف املباين -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )41800( درهم 
mb992194080ae. وحددت  وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2020/3/15 امل��واف��ق   الح��د   ي��وم  جل�سة  لها 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر        

يف  الدع�ى 232/2020/20 جتاري كلي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )320.875.296( درهم اماراتي وفوائده 

القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-ايكو بنك نيجرييا ليمتد - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنهم : 2-  �سيبا كومار باندا ، 3- برا�سانت رويا برا�سانت رويا  4-ريفاكانت رويا كي�سور رويا 

5-�سا�سيكانت رويا نتكي�سور رويا 1-راجي�سكومار بركا�سجندرا جاجن -  �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل 
 جمهويل حمل القامة 

للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  �سنويا من  بواقع %12  القانونية  اماراتي وفوائده  درهم   )320.875.296(
التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/3/18  ال�ساعة 8.30 �س يف حماكم دبي املبنى الرئي�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر        
يف  الدع�ى 226/2020/20 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )1.000.000( دولر او ما يعادله )3.670.000( 
درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل 

املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو ، ليميتد - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  خالد مو�سى ابراهيم غلوم علي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )1.000.000( 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  اماراتي  يعادله )3.670.000( درهم  او ما  دولر 
وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2020/4/8  ال�ساعة 9.30 �س يف القاعة:Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر        
يف  الدع�ى 592/2019/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : بطالن عقد البيع والزام املدعي عليها �سداد مبلغ )680.000( درهم بال�سافة 
اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 

طالب الإعالن / 1-عبداهلل �سالح حم�سن فدعق الواحدي - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  �سركة ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري ���س.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي 
عليه   -  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بطالن عقد البيع والزام املدعي عليها �سداد 
مبلغ )680.000( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/3/30  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  406/2018/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/393 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 3795098 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة فريدي ماريتام 1 ليمتد -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- اي تي ايه �ستار للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده   جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة مبح�سر حجز الوحدة رقم G-03 العائدة 
رقم  الر���س  قطعة  على   palladium املبنى/امل�سروع  عنوانها  �سدها  للمنفذ  ملكيتها 
974/0 يف منطقة الثنية اخلام�سة - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2020/3/4 يتم 

تنفيذ القرار بعد �سدور العالن ب 3 ايام من تاريخ الن�سر.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 3645/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )42.065( درهم 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�سيك يف 2019/4/17 حتى متام ال�سداد والر�سوم و امل�ساريف  

طالب الإعالن : تاج الدين عبداملعروف بابكر حممد - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- ايه بي لوجي�ستيك�س �سريفي�سز 2- عدنان حممد خليل حمدان 3- �سحر 
زيدان عبا�س حممد - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/30 بالزام املدعي 
عبا�س  زي��دان  �سحر  و  حمدان  خليل  حممد  عدنان  و  �سريفي�سز  لوجي�ستيك�س  بي  ايه  عليهم/ 
حممد بان يوؤدوا للمدعي/ تاج الدين عبداملعروف بابكر حممد مبلغ )42.065( درهم والفائدة 
القانونية 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/4/17 حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 3505/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره 
)30000( درهم والر�سوم و امل�ساريف والفائدة بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�سداد التام
طالب الإعالن : فرا�س الرفاعي - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  مارون وديع مطر -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ا�سامة علي خ�سر - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/22 بالزام املدعي 
والفائدة  دره��م  الرفاعي مبلغ )30000(  فرا�س  للمدعي/  ي��وؤدي  بان  ا�سامة علي خ�سر  عليه/ 
القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2019/12/18 وحتى تاريخ ال�سداد والر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�سملت المر بالنفاذ املعجل بال كفالة 

، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدع�ى رقم 4499/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره)423056( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن :  �سركة دبي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مكدير موت ال�سرق الو�سط انك �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/2 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
 )269.363.54( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  دبي  ل�سالح/�سركة 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2019/11/13 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة    اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  مار�س  2020 العدد 12881 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  مار�س  2020 العدد 12881  العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اعالن بالن�صر        
يف  الدع�ى 247/2020/20 جتاري كلي  

   مو�سوع الدعوى : قيد الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�سم ملف احلجز التحفظي  رقم 353 ل�سنة 
2019 حجز حتفظي جتاري واعالن املدعي عليها قانونا

و�سبعمائة  الفا  واربعون  و�سبعة  وت�سعمائة  للمدعية مبلغ وقدره 1.947.779 درهم )مليون  توؤدي  بان  املدعي عليها  الزام 
وت�سعة و�سبعون درهما اإماراتيا( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ا�سدار المر 

بالغاء ورد خطابي �سمان 
الدفعة املقدمة رقم 601LGA16/0711352 والبالغ قيمته 118384.83 درهم )مائة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة 

واربعة وثمانون درهم وع�سرون فل�س( 
ح�سن التنفيذ رقم 601LGA16/0711354 والبالغ قيمته 789232.20 درهم )�سبعمائة وت�سعة وثمانون الف ومائتان 

واثنان وثالثون درهم وع�سرون فل�س والبالغ جمموع قيمتها 90761.03 درهم لدى م�سدرهما بنك ال�ستثمار 
ت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن : �ستار وود لل�سناعات - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- �سركة �سيدكو للمقاولت العامة )�س ذ م م( فرع دبي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�سم ملف احلجز التحفظي  

رقم 353 ل�سنة 2019 حجز حتفظي جتاري واعالن املدعي عليها قانونا
و�سبعمائة  الفا  واربعون  و�سبعة  وت�سعمائة  للمدعية مبلغ وقدره 1.947.779 درهم )مليون  توؤدي  بان  املدعي عليها  الزام 
وت�سعة و�سبعون درهما اإماراتيا( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ا�سدار المر 

بالغاء ورد خطابي �سمان 
الدفعة املقدمة رقم 601LGA16/0711352 والبالغ قيمته 118384.83 درهم )مائة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة 

واربعة وثمانون درهم وع�سرون فل�س( 
ح�سن التنفيذ رقم 601LGA16/0711354 والبالغ قيمته 789232.20 درهم )�سبعمائة وت�سعة وثمانون الف ومائتان 

واثنان وثالثون درهم وع�سرون فل�س والبالغ جمموع قيمتها 907617.03 درهم لدى م�سدرهما بنك ال�ستثمار 
ت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

وحددت لها جل�سة يوم الإثنني  املوافق  2020/3/16  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1657 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : دانييل هافيلوك هاري�سون .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )70،746.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 20913/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) فورد فليك�س   _ 
ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون ) ف�سي ابي�س (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/1651 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : مو�سي بهرام مو�سي حيدر    .

درهم   )143،346.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم ) 25067/ خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع ) لكز�س جي ا�س 
350 _ �سالون ( موديل )2016( _ لون ) ف�سي (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1656 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : �ساندران برا�ساد فالوبارامبيل     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )18،559.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )72079/ خ�سو�سي /H/ دبي( من نوع )تويوتا فورت�سرن  _ 
ا�ستي�سن ( موديل )2012( _ لون ) ابي�س لوؤلوؤي(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1648 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : ميكيل  �سبين�سري لودجي      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )56،614.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ف��ورد فليك�س _  ن��وع  دب��ي( من   /R/ رق��م )63239/ خ�سو�سي ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون )ابي�س ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/5636 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع.
املنذر اإليه : تامر عبدالقادر داغ�ستاين   .  

درهم   )81،950.31( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من  دبي(   /   T /التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 37523/ خ�سو�سى
)مازدا �سي اك�س 9_ ا�ستي�سن( موديل )2017(_لون )ا�سود(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/5637 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع.
املنذر اإليه : موؤ�س�سه احل�سام للمقاولت العامه    .  

درهم   )35،000.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  ابوظبي( من   /   2 ال�سيارة رقم )77322/ عمومي/  التنفيذية على 
)ني�سان اورفان _ فان �سحن( موديل )2014( _ لون )ابي�س(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/5634 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع.
املنذر اإليه : كي ارات�سيجي ايراندا �سامبات ويجي�سنجهي جوناراتنا  .  

درهم   )63،942.51( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )37135/ خ�سو�سى/ 7  / ابوظبي( من نوع 
)هوندا �سيفيك _   �سالون( موديل )2018 ( _ لون )اأ�سود(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/5638 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع.
املنذر اإليه : حممد �سميم اولل  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )31،669.65( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 RENAULT( نوع  من  دبي(   /V /ال�سيارة رقم )98873/ خ�سو�سى
)ابي�س(_ واملمولة  لون   _  )2016( موديل  _ا�ستي�سن(   DUSTER

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1645 (

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : وقا�س خالد خالد جاويد خان        .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )93،437.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
   5 ام  دبليو  ام  دب��ي( من نوع )بي   /N/ ال�سيارة رقم )91142/ خ�سو�سي
_ �سالون( موديل )2013( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12881 بتاريخ 2020/3/12
�س.ب   )751544 �سركة/ �ساندديون فيال لل�ستثمار - منطقة حرة  ، )رخ�سة رقم : 
مدينة  دبي  �سلطة  لدى  واملرخ�سة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  دبي،   ،35195
ميدان، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة 
وحل  اإغالق  ب�ساأن   2020/01/08 بتاريخ  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س 
اأى مطالبات فى  بالأمر ولديه  باأي طرف معني  ال�سركة  ، تهيب  لذلك  ال�سركة.  وفقاً 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 14 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 

الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :  ال�سّيد/ امتياز احل�سن جاويد اح�سان الهي
ا�سم ال�سركة: مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات

�س.ب : 377310 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم :044252890

info@dawnconsultancy.com :الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  14 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
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•• ال�شارقة-الفجر:

باأجمل الق�سائد املغناة، وعذوبة اأحلان العود واجليتار، يلتقي 
اجلمعة مع  غ��داً  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اجلمهور يف 
املو�سيقية،  وفرقته  خليفة  مار�سيل  الكبري  اللبناين  الفنان 
املو�سيقى  عنوانه  حفٍل  يف  ما�سي،  �سعاد  اجل��زائ��ري��ة  والفنانة 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  املجاز  م�سرح  ي�ست�سيفه  الأ�سيلة  والكلمة 
نوعها  من  والفريدة  املتكاملة  والرتفيهية  الثقافية  الوجهة 
والتي ت�ستمر حتى  “هال باملجاز”،  يف الإم��ارة، �سمن اأم�سيات 

اأبريل 2020. 
واأغنيات الفرح »وعود من العا�سفة”.. 

يعود الفنان اللبناين الكبري مار�سيل خليفة اإىل خ�سبة م�سرح 
التي  الأغنيات  اأجمل  من  منتقاة  باقة  جلمهوره  ليقّدم  املجاز 
العاطفية  الأغنيات  �سعيد  على  املميزة  ب�سمته  خاللها  ت��رك 
ما  وع��ل��ى  ق���ّدم  ح��ي��ث  واحل��ن��ني،  بال�سجن  امل�سبعة  وال��وط��ن��ي��ة 
ي��زي��د ع��ن ث��الث��ة ع��ق��ود جم��م��وع��ة م��ن الأع���م���ال ال��ت��ي ترجم 
خاللها اأجمل الق�سائد اإىل لوحات مو�سيقية تخّلدت يف ذاكرة 

امل�ستمعني. 
العربي  للجمهور  خليفة  ق���ّدم  ومتقن  ف��ري��د  اأحل���ان  ومب��زي��ج 
حممود  الفل�سطيني  ال�ساعر  اأب��رزه��م  ال�سعراء  لكبار  ق�سائد 
العربية، حيث  ال�سعرية  الأ�سوات  اأهم  اأحد  يعّد  الذي  دروي�س 
وعود  ال�سفر،  ج��واز  والبندقية،  ريتا  كلماته:  من  خليفة  غّنى 

التي  من العا�سفة، وغريها واأبدع يف ق�سيدة “اأحمد الزعرت”، 
وغريها  العربي”،  “اأحمد  ع��ن��وان  حملت  غنائية  اإىل  حّولها 
حداد  وقا�سم  احل��الج  اأ�سعار  م��ن  اأغنيات  اإىل  اإ�سافة  الكثري، 

وطالل حيدر وعز الدين منا�سرة، و�سعراء اآخرين. 

»راوي” حكاية ال�سجن اجلزائري
الفنانة  حتمل  اجليتار،  ومو�سيقى  الق�سائد  بني  ما  ومبزيج 
�سعاد ما�سي بلهجتها اجلزائرية تراث بالدها الفنّي اأينما ذهبت، 
حيث �سي�ستمتع اجلمهور يف اأم�سية الغد باأجمل الأغنيات التي 

ال�سعبي، وع��رّبت من خاللها عن  ال��واد  ب��اب  ابنة حي  قّدمتها 
جمال �سوتها واأدائها.

 وخالل م�سريتها الفنية، قّدمت ما�سي جمموعة متنوعة من 
ح�سارات  من  ومقاماتها  اأحلانها  وا�ستوحت  الأغنيات،  اأجمل 

نقل  يف  خاللها  م��ن  واأب��دع��ت  الغنية،  الفنية  وثقافته  ال�سرق 
مالمح الرتاث الفني اجلزائري، �سواء من خالل الأعمال التي 
قدمتها “باملحكّية” اأو تلك التي نقلتها لرتوي حكاية ال�سجن، 

وق�س�س احلّب امل�سبعة باحلنني. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر 

اأعلنت دائرة الآثار واملتاحف براأ�س اخليمة، عن 
األباما  جنوب  جامعتي  مع  تعاون  برنامج  عقد 
عظام  درا���س��ة  بهدف  الأمريكيتني  وكوينيبياك 
يف  اأث��ري��ت��ني  م��ق��ربت��ني  يف  اكت�سافها  مت  ب�سرية 

الإمارة.
النار  اأم  حل�������س���ارة  امل��ك��ت�����س��ف��ة  ال���ع���ظ���ام  وت���ع���ود 
اكٌت�سفت  وق��د  امل��ي��الد(،  قبل   2000  -2600(
راأ�س  ���س��م��ال  “�سمل”  منطقة  يف  ع��ق��دي��ن  ق��ب��ل 
املا�سي  يف  �سهدت  ال��ت��ي  املنطقة  وه��ي  اخل��ي��م��ة، 
اكت�ساف بقايا مقابر تعود لع�سر ما قبل التاريخ 
وم�ستوطنات وقالع تعود اإىل الع�سور الو�سطى.

واجلامعتني  ال���دائ���رة  ب���ني  ال��ربن��ام��ج  وي���ه���دف 
الأم��ري��ك��ي��ت��ني اإىل ت��ك��وي��ن ���س��ورة وا���س��ح��ة عن 
احل�����س��ارة ال��ق��دمي��ة وال�����س��ك��ان ال��ذي��ن ع��ا���س��وا يف 

املنطقة خالل الع�سر الربونزي.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  الطنيجي،  عبيد  اأح��م��د  واأك���د 
الربنامج  اإن  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س  وامل��ت��اح��ف  الآث�����ار 
ٌيظهر مدى غنى راأ�س اخليمة بال�سواهد والآثار 
القدمية وعمق اإرثها ال�سارب يف جذور التاريخ، 
اإىل اأن ال��ه��دف م��ن امل�����س��روع ه��و حتليل  م�����س��رياً 
�سنة من   4000 لأك��رث من  تعود  ب�سرية  عظام 
اأجل درا�سة كيفية حياة الإن�سان يف الإم��ارة منذ 
اإىل جناح  ع��ن تطلعه  ���س��ع��ادت��ه  واأع����رب  ال��ق��دم. 
األباما وكوينيبياك  التعاون مع جامعتي جنوب 
جيدة  اإ�سافة  وميثل  ومثمراً  مفيداً  يكون  واأن 

ملجتمع علوم الآثار يف العامل.
اكت�ساف  ي��ل��ق��ي  اأن  “ناأمل  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
اخل�����رباء وحت��ل��ي��ل��ه��م، امل���زي���د م���ن ال�����س��وء على 
ح�سارات عا�ست يف راأ�س اخليمة يف حقبة ما قبل 
من  للمزيد  اأ�سا�ساً  امل�سروع  ي�سكل  واأن  التاريخ، 

التعاون البحثي والأثري يف امل�ستقبل«.
حيث اأ�سرف خبريا الآثار كري�ستيان فلده واإميك 
م��وي��ل��ري��ن��غ م���ن دائ�����رة الآث�����ار وامل��ت��اح��ف براأ�س 
الربوفي�سور  مع  بالتعاون  امل�سروع  على  اخليمة 
األباما،  ج��ن��وب  جامعة  م��ن  غريغوريكا  ل��ي��زيل 
م����ن جامعة  اأول���ي���ن���ج���ر  اإمي������ي  وال����ربوف���������س����ور 

كوينيبياك يف ولية كونيتيكت.
الن�سائي  العن�سر  من  بالكامل  الفريق  ويت�سكل 
والربفي�سور  غ��ري��غ��وري��ك��ا  ال��ربوف��ي�����س��ور  ب��ق��ي��ادة 
اأولينجر وطلبة اجلامعتني الأمريكيتني والذي 
متكن من فح�س 1000 كيلوجرام من العظام 
حتليل  اإج���راء  مثل  متطورة  بتقنيات  الب�سرية 
النظائر لالأ�سنان، وقد مت نقل 400 كيلوغراماً 
اإىل الوليات املتحدة لدرا�ستها  من هذه العظام 
الإم��ارة حال  اإىل  اإعادتها  ب�سكل معمق، ومن ثم 

انتهاء البحث.

واجلامعتني  ال������دائ������رة  ب����ني  امل���������س����روع  وب��������داأ 
اأن  املتوقع  وم��ن  2019م  ع��ام  يف  الأمريكيتني 
الآثار  “علم  �سعار  حت��ت   2021 حتى  ي�ستمر 
البيولوجي لالأنظمة الجتماعية خالل الع�سر 

الربونزي«.
مت  امل�سروع  لنتائج  الرتويج  اأن  الدائرة  وك�سفت 
من خالل اأفالم ق�سرية لقت تفاعاًل كبرياً على 
من�سات التوا�سل الجتماعي، وترجمت الأفالم 
يف  الطلبة  على  عر�سها  ليتم  العربية  اللغة  اإىل 
املوؤ�س�سات التعليمة يف راأ�س اخليمة بالتعاون مع 

دائرة الآثار واملتاحف.
يذكر اأن منطقة �سمل �سكنها الإن�سان قبل اأكرث 
من 4500 �سنة، وتقع املنطقة على بعد نحو 8 
اخليمة،  راأ���س  مدينة  �سرق  �سمايل  كيلومرتات 
بالقرب من قرية �سمل احلالية، وارتبطت باأفراد 
قبيلة ال�سحوح يف �سمال الإمارات و�سلطنة عمان 

ال�سقيقة.
الأثرية  املقابر  م��ن  ع��دد  على  املنطقة  وحت��ت��وي 
التاريخية، والقالع التي تعود للع�سور الو�سطى، 
وك�����س��ف��ت احل��ف��ري��ات ال�����س��اب��ق��ة ع���ن وج����ود اآث���ار 
فخارية واأوعية حجرية وخرز واأ�سلحة م�سنوعة 
املقابر  هياكل  اإن  كما  وال��ن��ح��ا���س،  ال��ربون��ز  م��ن 
اأفراد  باأيد  بنيت  اأنها  تو�سح  املنطقة  الأثرية يف 

مهرة. 
ل��ل��دلئ��ل الأث����ري����ة ك����ان ���س��ك��ان املنطقة  ووف���ق���اً 
م���ت���ع���ددة، و�سميت  غ����رف  م��وت��اه��م يف  ي��دف��ن��ون 
اأم  اأم النار بهذا ال�سم ن�سبة اإىل جزيرة  ح�سارة 
اأول مقربة  اأبوظبي حيث اكت�سفت فيها  النار يف 

يف خم�سينيات القرن املا�سي.
ويعد امل�سروع امل�سرتك بني دائرة الآثار واملتاحف 
واجلامعتني الأمريكيتني، اأحد املبادرات املتعددة 
الغني  الأث��ري  التاريخ  على  ال�سوء  ت�سلط  التي 

ل���الإم���ارة، وك��ان��ت ال���دائ���رة ت��ع��اون��ت م��ع متحف 
ال�سينية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  الإم����رباط����وري  الق�سر 
حيث   ،2017 ع��ام  يف  معها  العمل  وب���داأ  ب��ك��ني، 
مت اكت�ساف الآلف من اأجزاء الآثار الفخارية يف 
اأ�سرة يوان  اإىل  التي يعود تاريخ بع�سها  الإم��ارة 
1368م،  اإىل  1271م  ال��ف��رتة  م��ن  ال�سينية 
بني  م��زده��رة  كانت  التجارة  اأن  القطع  وك�سفت 
الإم����ارة مركزاً  وك��ان��ت  وال�����س��ني،  راأ����س اخليمة 
جتارياً رئي�ساً يف املنطقة.ويف �سياق مت�سل، اأ�سارت 
دائرة الآثار واملتاحف يف راأ�س اخليمة عن توا�سل 
اأعمال الرتميم يف اجلزيرة احلمراء يف الإمارة، 
كما تعمل الدائرة على اأر�سفة اأكرث من 2000 
موقع اأثري يف راأ�س اخليمة اإلكرتونياً، وتخطط 
لإقامة فعاليات عامة خالل العام اجلاري لزيادة 
الوعي بالرثوات الأثرية يف راأ�س اخليمة ل�سمان 

احلفاظ عليها لالأجيال احلالية و القادمة.

بالتعاون مع جامعتني اأمريكيتني 

متاحف راأ�س اخليمة حتلل عظاما  عمرها 4000 �ضنة 

لقاء بني العود واجليتار وغناء لأجمل الق�سائد ال�سعرية �سمن اأم�سيات »هال باملجاز«

مار�ضيل خليفة و�ضعاد ما�ضي يف �ضهرة املو�ضيقى والكلمة الأ�ضيلة على خ�ضبة املجاز غدًا اجلمعة

•• ال�شارقة-الفجر: 

مبا يعك�س حر�سها على تعزيز مكانة اللغة العربية، والتعريف بجمالياتها، تبّث اإذاعة ال�سارقة التابعة 
الذي يقدمه الدكتور علي عبد القادر  لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، برنامج “خواطر لغوية”، 

احلمادي، مدير جمعية حماية اللغة العربية يف دولة الإمارات، يومياً ال�ساعة الثالثة والربع ع�سراً.
للثقافتني  والأ�سيل  الرئي�س  املكّون  باعتبارها  العربية  اللغة  اأهمية  على  ال�سوء  الربنامج  وي�سّلط 
العربية والإماراتية، حيث يبحر احلّمادي مع م�ستمعيه خالل 5 دقائق يف اآفاق علمية واعدة مي�سي 
الدرا�سية والأكادميية  املناهج  اللغة، ويحّث على اللتزام بها خا�سة يف  من خاللها يف تعزيز ح�سور 

كونها املرتكز الأ�سا�سي الذي ت�ستند عليه كّل العلوم واملعايري الإدارية وغريها. 

احلياة  يف  العربية  باللغة  احلديث  تكري�س  اأهمية  على  حلقاته  خ��الل  من  لغوية”  “خواطر  ويرّكز 
اليومية خا�سة يف ظّل التطورات التقنية املحيطة بنا حيث يلجاأ الكثري من ال�سباب ل�ستخدام اللغات 
والتقنيات  التطبيقات  خ��الل  م��ن  اأو  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  للمخاطبة  ���س��واء  الأخ���رى 
املتطورة، كما يعزز الربنامج، الذي يطرح فكرته من وجهة نظر غري تقليدية، اأهمية العتناء باللغة 
العربية واأن حتظى بتقييمات �سحيحة مبنية على اأ�س�س علمية، وو�سع نظريات جديدة لتعلم الكتابة 
كونها املهارة الأهم يف اللغة. وقّدم الربنامج خالل اأوقات بّثه حلقة “�سجالت قرائية”، التي تطرق من 
خاللها مدير جمعية حماية اللغة العربية يف دولة الإمارات لإبراز اأهم اخليارات التي متّكن القارئ من 
الو�سول اإىل م�سادر القراءة املهمة، وكيفية البحث عن العناوين املنا�سبة، حيث قاد احلمادي م�ستمعيه 

لو�سفة مثالية لختيار الكتب التي متتلك القدرة على التغيري والتاأثري.

وحول هذا الربنامج اأكدت عبري ال�ساوي، مدير اإذاعة ال�سارقة، اأن الهتمام باللغة العربية ي�سّب يف 
م�سلحة بناء جيل قوّي مت�سّلح بالعلم واملعرفة والثقافة، مو�سحاً اأن اللغة العربية حتتاج من جميع 
املوؤ�س�سات الإعالمية والأكادميية واملجتمعية الكثري من اجلهود لالرتقاء مبكانتها وغر�س اأ�سا�ساتها 
نعي�سه  ال��ذي  الع�سر  تطور  “مع  ال�ساوي:  وقالت عبري  املجتمع.  اأف��راد  نفو�س جميع  وجمالياتها يف 
وانت�سار الو�سائل التقنية وما تبعها من خيارات تكنولوجية متعددة ومتطورة �سمحت بوجود الكثري 
من اللغات بات من ال�سروري اأن نلفت النتباه ب�سكل اأكرب ملقدرات لغتنا الأ�سيلة وجمالياتها، واأن نقّدم 
عرب منرب الإذاع��ة كل ما ي�سهم يف الدفع باجتاه م�ساعفة ح�سورها �سواء على ال�سعيد املجتمعي اأو 
الأكادميي اأو العملي، لهذا ارتاأينا لأن نخ�س�س هذا الربنامج ليطلق ر�سائله الهادفة اإىل املحافظة على 

اللغة العربية وتعزيز ح�سورها، والدفع باجتاه تبّنيها ب�سكل اأكرب يف �ستى مناحي احلياة«. 

يقّدم يوميًا عند ال�ساعة 15:15 ع�سرًا

»خواطر لغوية«.. خم�ضة دقائق يف جماليات العربية على »اإذاعة ال�ضارقة«

الأم�سية  امل��ا���س��ي��ة  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  اأق��ي��م��ت 
املرحلة  “ م���ن  “ اخل��ت��ام��ي��ة  ال���راب���ع���ة 
املليون  �ساعر   “ برنامج  �سمن  ال�24، 
ال��ت��ا���س��ع، وال����ذي تنظمه  يف م��و���س��م��ه   “
وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل���ن���ة 
اإطار  يف  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
ل�سون  الهادفة  الثقافية  ا�سرتاتيجيتها 
الرتاث وتعزيز الهتمام بالأدب وال�سعر 
ال��ع��رب��ي وذل�����ك ع���رب ق��ن��ات��ي الإم������ارات 

وبينونة .
بني  �سديدة  مناف�سة  الأم�سية  و�سهدت 
بق�سائدهم  مت���ي���زوا  ال���ذي���ن  ال�����س��ع��راء 
التي حملت ر�سائل الت�سامن مع حالت 
وتاأهل  الإن�ساين،  والأمل  واملر�س  الفقد 
ال�ساعران  التحكيم  جل��ن��ة  ب��ق��رار  فيها 
 -48 بنتيجة  امل��ط��ريي  ال��ب��ن��در  حم��م��د 
بنتيجة  ال��را���س��د  وليد  ب��ن  وراك���ان   ،50
50، تال ذلك الإع��الن عن نتائج   -46
ت�����س��وي��ت اجل���م���ه���ور م���ن خ����الل موقع 
ا�ستمر  ال����ذي  امل��ل��ي��ون  ���س��اع��ر  وت��ط��ب��ي��ق 

ط���وال اأ���س��ب��وع ك��ام��ل، واأ���س��ف��ر ع��ن تاأهل 
بنتيجة  ال��ع��ت��ي��ب��ي  دح���ي���م  ب����ن  م���ط���رب 
املت�سابقني  نتائج  ج��اءت  بينما   ،93%
: حمد  ك���ال���ت���ايل  م��ت�����س��اوي��ة  امل��ت��ب��ق��ني 
املر وحممد  الر�سيدي وحمدة  املويزري 

ح�سني ال�سمري بنتيجة 44%.
ال�سعراء  م�ساركات  الأم�سية  وت�سمنت 
�سالح حممد العنزي وحممد احلمادي 
ال��ع��ت��ي��ب��ي م���ن ال�����س��ع��ودي��ة، وع���ام���ر بن 
ال��ع��زي��ز العبالن  ال��ع��ج��م��ي وع��ب��د  ف����واز 
ال��دي��ح��اين م��ن ال��ك��وي��ت، وغ���ازي العون 
را�سد  وحم��م��د  الأردن،  م���ن  ال�������س���ردي 

العويلي من العراق.
�سريع  تقرير  وبعد  لالأم�سية،  وختاما 
وم�ساركات  احللقة  ملجريات  ا�ستعرا�سي 
ال�سعراء، ج��اء الإع���الن ع��ن ق��رار جلنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م ب��ت��اأه��ي��ل ال�����س��اع��ري��ن حممد 
 ،50  -49 بنتيجة  العتيبي  احل��م��ادي 
وعبد العزيز العبالن الديحاين بنتيجة 
ال�سعراء  نتائج  ج��اءت  بينما   ،50-47

ت�سويت  ���س��ي��ن��ت��ظ��رون  ال�����ذي  الأرب����ع����ة 
م���وق���ع وتطبيق  خ����الل  م���ن  اجل���م���ه���ور 
على  كامل،  اأ�سبوع  ط��وال  املليون  �ساعر 
ال��ع��ون ال�سردي  ال���ت���ايل: غ���ازي  ال��ن��ح��و 
ف���واز  ب���ن  وع���ام���ر   ،50-  46 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

العجمي بنتيجة 43- 50،
 -42 بنتيجة  ال��ع��ن��زي  حممد  و���س��ال��ح   
بنتيجة  ال��ع��وي��ل��ي  را���س��د  وحم��م��د   ،50

.50 -37
الأم�سية  ���س��ع��راء  ع��ن  الإع�����الن  ك��م��ا مت 
يف  املليون”  “�ساعر  من  ع�سرة  الثالثة 
الأوىل  الأم�سية  وه��ي  التا�سع،  مو�سمه 
���س��م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة احل��ا���س��م��ة من 
الربنامج، وموعدها يوم الثالثاء القادم 
ب��ن جدعان  اأح��م��د  17 م���ار����س، وه����م: 
العازمي وعبد العزيز العبالن الديحاين 
م��ن ال��ك��وي��ت، وراك����ان ب��ن ول��ي��د الرا�سد 
وعبد املجيد �سعود الغيداين ومطرب بن 
ومبارك  ال�سعودية،  من  العتيبي  دحيم 

بالعود العامري من الإمارات.

» �ضاعر املليون « يختتم املرحلة الثانية 

عرب  واملعرفة  للفكر  حممد  �سما  جمل�س  لع�سوات  لقاء  يف 
مناق�سة  مت   ، بعد  عن  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  و�سائل 

كتاب “ الكل يكذب” للكاتب “�سيث  �ستيفنز« .
�سما بنت حممد  د.  ال�سيخة  �سمو  اللقاء كمبادرة من  وعقد 
اإجراءاتها  الدولة يف  لتوجهات  ا�ستجابة  نهيان  اآل  بن خالد 
حماية  على  حر�سا  والتجمعات  اللقاءات  بوقف  الحرتازية 
اللقاءات  �سموها  ف��اأوق��ف��ت  الإم������ارات،  اأر�����س  ع��ل��ى  الإن�����س��ان 
احلوار  ي�ستمر  اأن  ع��ل��ى  وامل��ع��رف��ة  ال��ف��ك��ر  ملجل�س  ال��ف��ك��ري��ة 
عن  “الباحثون  ب���اأن  �سموها  م��ن  اإمي��ان��ا  بعد  ع��ن  والنقا�س 
املعرفة ل توقفهم الأزمات “ ، فجاءت دعوتها لهذه املبادرة 
واملناق�سات  وال��ل��ق��اءات  احل���وارات  من  جمموعة  عقد  بهدف 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ت��وع��وي��ة ، م���ن خ���الل جل�سات 
اأن  �سموها  �سرحت  .وق��د  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب 
البحث وراء املعرفة ل توقفه اأزمات، فالباحثون عن املعرفة 
ي�ستمدون طاقة التحدي من اإميانهم الرا�سخ باأن املعرفة هي 
الطريق نحو تخطي تلك املنحنيات اخلطرية التي تواجهنا 

با�ستخدام تلك القدرات التي خلفها لنا العلم؛ لكي نحافظ 
ع��ل��ى ت��دف��ق ال����روح يف ���س��راي��ني ال��ع��ق��ل ، م��ن خ���الل القراءة 
نتوقف عن احلوار  لكي ل  دع��وت  لذلك  والنقا�س،  واحل��وار 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  م��ن خ��الل  ول��ك��ن  وال��ن��ق��ا���س، 
الدولة  لتوجهات  ،ا�ستجابة  الح��رتازي��ة  احلماية  حمققني 
التي تهدف حلماية كل اإن�سان على اأر�س الإمارات، ويف الوقت 
.وقد  امل��ع��ريف  ال��ف��ك��ري واحل����وار  ال��ت��وا���س��ل  نف�سه  حمققني 
اأتاحت جتربة اللقاء الأول عن بعد جلميع الع�سوات بطرح 
روؤيتهن حول الكتاب ، عقب ذلك جرى نقا�س مفتوح حول ما 
طرح من اآراء ، وقدمت �سمو ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن 
كتاب  ي�سعنا  ب��اأن  قائلة  الكتاب  روؤيتها حول  نهيان  اآل  خالد 
الكل يكذب اأمام حقيقة خالية من �سوائب التجميل والزيف 
الوجوه  اأم��ام حقيقة  كما و�سعنا  نعي�سه،  ال��ذي  الواقع  لهذا 
والقيمية  الأخالقية  امل�ساحيق  حتت  تختبىء  التي  الأخ��رى 
التي يرتديها الإن�سان، هي حقيقة ندركها منذ اأزمنة بعيدة، 
ولكن تظل حبي�سة الروؤى الفل�سفية والفكرية والجتهادات 

 ، لها  والتحليل  ال�سخمة  البيانات  تلك  مع  ولكن  املعرفية، 
نكت�سف اأنه لي�س جمرد فكرة اأو روؤية، بل هي حقيقة واقعة.

�سيطرة  حجم  تقييم  نعيد  يجعلنا  الكتاب  ه��ذا  اأن  واأ�سافت 
حياة  على  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  الإن��رتن��ت  �سبكة 
الإن�����س��ان يف ك��ل زاوي���ة م��ن ال��ع��امل، و ي��ع��زز وج��ه��ة ن��ظ��ري يف 
الهاتف  ال��وق��ت م��ع  ي��ك��ون ه��ن��اك قطع لبع�س  اأن  اأن��ن��ا لب��د 
امل��ح��م��ول و���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي؛ ل��ن��رتك لهذا 
من  ج��زء  على  حتافظ  التي  الفجوات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
اخل�سو�سية  لالإن�سان .واأ�سارت يف حديثها اإىل مبادرة “ قطع 
وو�سل” والتي اأطلقتها �سابقا من اأجل تلك امل�ساحة الفردية 
التي نحتاج اأن نحياها داخل �سبكة اإن�سانية جمتمعية حقيقة 
توقفت  اإن   : بقولها  حديثها  واختتمت   ، افرتا�سية  ولي�ست 
الكتاب،  اأورده���ا  كما  ال�سخمة  للبيانات  الرابعة  القوة  عند 
م�ساحة  يف  الع�سوائية  بالتجارب  القيام  على  ال��ق��درة  وه��ي 
اأن حتقق نتائج مذهلة  �سخمة من الب�سر، ت�ستطيع بالفعل 

وحقيقية .

�ضما بنت حممد تطلق مبادرة 
» الباحثون عن املعرفة ل توقفهم الأزمات «
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اأحب تقدمي ال�سخ�سيات ال�سعبة التي حتمل جانبا كبريا من الإثارة 

اإجني �ضرف: اأرف�س التدخل يف حياتي ال�ضخ�ضية اأو احلديث عنها

مي �ضليم يف )خيط حرير( 
مع  حرير"،  "خيط  م�سل�سل  لبطولة  �سليم  مي  الأردن��ي��ة  الفنانة  اإن�سمت 
املالك،  عبد  �سليمان  حممد  ت��األ��ي��ف  م��ن  ال��دي��ن،  ع��ز  م��ي  امل�سرية  املمثلة 
واإخراج اإبراهيم فخر.وقد بداأ اأبطال امل�سل�سل، ت�سوير امل�ساهد الأوىل من 

العمل موؤخرا.
عثمان،  يو�سف  املغني،  عبد  حممود  ال��دي��ن،  ع��ز  م��ي  بطولة  م��ن  امل�سل�سل 

هنادي مهنى، �سو�سن بدر، واأحمد خليل.

من ناحية اأخرى، توا�سل �سليم ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل "اإخرتاق 2" 
ت�سوير م�سل�سل  ب��داأت موؤخراً  كما  ال�سدر،  اأحمد عيد وطالل  املمثلني  مع 
وي�سرف  الإنرتنت،  من�سات  اإحدى  على  للعر�س  حلقات،   8 "dox" من 
على كتابته حممد ال�سفتي، من تاأليف زلفى عبد اهلل واآية �سيف وحميي 
عادل،  ميدو  بطولته  يف  وي�سارك  اخلبريي،  حممد  واإخ��راج  اأحمد،  الدين 

حممد علي رزق، ب�سنت �سوقي، وحممود حافظ.

�ضريين عبد النور ت�ضتعني بابنة 
�ضقيقتها يف )دانتيل(

اأ�سرة  و���س��ط  م��ي��الده��ا  بعيد  ال��ن��ور  ع��ب��د  ���س��ريي��ن  ال��دي��ف��ا  احتفلت 
ت�سوير  ت��وا���س��ل  ال����ذي  "دانتيل"،  اجل��دي��د  ال���درام���ي  م�سل�سلها 
لعام  الرم�سانية  املناف�سة  �سمن  لعر�سه  متهيداً  فيه  م�ساهدها 

.2020
وبداأت "اإل�سا ماري" ابنة �سقيقة �سريين عبد النور عار�سة الأزياء 
اأحداث  �سمن  الأوىل  م�ساهدها  ت�سوير  نحا�س،  �سابني  ال�سابقة 
النور،  عبد  �سريين  وخالتها  العمل  جنمة  "دانتيل" اأم��ام  م�سل�سل 

حيث من املفرت�س اأن جت�ّسد �سخ�سية ابنتها �سمن الأحداث.
وقد علمت م�سادر اعالمية اأن اختيار خمرج امل�سل�سل املثّنى �سبح 
للت�سابه  الأح���داث  �سمن  ابنتها  �سخ�سية  لتج�ّسد  اإل�سا  على  وق��ع 
من  ال��ن��ور  عبد  �سريين  مالمح  نف�س  متلك  فهي  بينهما؛  الكبري 
ناحية ال�سعر الأ�سود ولون الب�سرة، ما جعلها منا�سبة للدور �سمن 

حلقات امل�سل�سل.
ت�ساندها  حتى  لإل�سا  �سريين  تعليمات  م��ن  الكوالي�س  ت��خ��ُل  ومل 
على  فتحر�س  �سريين،  �سقيقة  اأّم���ا  التمثيلية،  جتاربها  اأوىل  يف 
اأوىل  يف  اإل�����س��ا  ابنتها  م��ع  الت�سوير  كوالي�س  يف  ال��دائ��م  احل�����س��ور 

جتاربها التمثيلية.

عيد ميالد الفانز
اأّي��ام لالحتفال  اأن فانز �سريين من كّل ال��دول اجتمعوا قبل  ُيذكر 
يف  لرغبتها  معهم  موعدها  عن  تتاأخر  مل  التي  لة  املف�سّ بنجمتهم 
بعيد  �سريين  فوجئت  كما  ملحبتهم،  وتقدير  ح��ب  ر�سالة  تو�سيل 
ب���الأردن قبل  الأخ��ري  الغنائي  اأثناء وجودها يف حفلها  اآخ��ر  ميالد 

اأيام.

ماليني �سريين
النور  اأطلقتها �سريين عبد  "ليلة" التي  اأغنية  اأن  بالذكر  اجلدير 
قبل فرتة، قد حققت املليون الأول عرب النرتنت قبل �ساعات، كما 
تقرتب من املليون الثاين لتحتّل ال�سدارة يف املناف�سة الغنائية لهذا 

املو�سم بني مطربات الوطن العربي.

اليهودية،  )ياردينا(  �سخ�سية  خالل  من  الأنظار  لفتت 
)ال�ساهر(،  م�سل�سل  يف  وج�سدتها  املو�ساد  يف  تعمل  التي 
الذي عر�ض اأخريا، لت�سيف اإىل ر�سيدها جناحا جديدا 
بعد العديد من الأعمال، التي قدمتها وا�ستطاعت معها اأن 
اأدواتها  اأذهان اجلمهور كممثلة موهوبة متتلك  تعلق يف 

الفنية.
اأعمالها املقبلة، واأخبارها ال�سخ�سية، كان  امل�سل�سل،  عن 

مع  املمثلة اإجني �سرف هذا احلوار.

)ال�ساهر(؟ م�سل�سل  يف  للم�ساركة  ر�سحك  • من 
- اأ�سكر الفنان تامر عبداملنعم لأنه من ر�سحني للم�ساركة 
يبخل  ال��ذي مل  زاي��د  يا�سر  املخرج  كذلك  امل�سل�سل،  يف 
التح�سريات  اأو  الت�سوير  اأثناء  ن�سيحة  باأية  علي 
اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��ل�����س��ل، ���س��ع��دت ب��ال��ت��ع��اون معه 
جتربة  اعتربه  الذي  امل�سل�سل  يف  وبامل�ساركة 

مميزة يف حياتي الفنية.
ل�سخ�سية  اخ����ت����ي����ارك  ����س���ب���ب  م�����ا   •

)ياردينا(؟
�سخ�سية  لتج�سيد  م��ر���س��ح��ة  ك��ن��ت   -
ال��ذي ج�سد  )اأم���رية( زوج��ة املحامي، 
اعتذرت  عبداملنعم،  ت��ام��ر  �سخ�سيته 
اإذ  اأدواري،  تكرار  اأح��ب  ل  لأنني  عنها 
)حارة  م�سل�سل  يف  ق��ب��ل  م��ن  قدمتها 
اليهود(، عندما قراأت ال�سيناريو طلبت 
من تامر عبداملنعم تغيريها، واخرتنا 

معا �سخ�سية )ياردينا(.
ال�سخ�سية؟ يف  جذبك  الذي  • ما 

- ا�ستفزتني حينما قراأت تفا�سيلها، 
لطبيعة  ج�����دا  ����س���ر����س���ة  ك����ان����ت  اإذ 
الوقت  نف�س  يف  امل��و���س��اد،  يف  عملها 
فيها  التناق�س  ه��ذا  لطيفة،  كانت 

حم�سني لأدائها.
التح�سري  يف  اأره���ق���ت���ك  ه���ل   •

لها؟
- ن��ع��م، ب��ذل��ت جم��ه��ودا ك��ب��ريا يف 
الذي  بال�سكل  ل��ه��ا  التح�سري 
النهاية،  يف  للجمهور  ظ��ه��ر 
)ا�ستغلتها  ب���اخ���ت�������س���ار 

مبزاج(.
الفعل  ردود  م�����ا   •

عليها؟
هلل  احل����������م����������د   -
اأحدث  امل�سل�سل 
���������س��������ج��������ة يف 
و���������س��������ائ��������ل 
�سل  ا لتو ا

الجتماعي، كانت ردود فعل جيدة للغاية، من اأكرث التعليقات التي قراأتها )انت 
اأ�سال �سكلك يهودية(، هذا يف حد ذاته اأعتربه جناحا.

اليهودية؟ �سخ�سية  تقدمي  يقلقك  • اأمل 
مبا�سرة  فوافقت  اأت��ردد  مل  لتقدميها،  ا�ستفزتني  ال�سخ�سية  تفا�سيل  لأن  ل،   -

عليها.
لك؟ اجلمهور  كره  من  تتخويف  • اأمل 

- مل اأ�سع هذا الأمر يف ح�ساباتي، لن اجلمهور على وعي كاف باأن ما اأقدمه هو 
متثيل ولي�س �سخ�سيتي احلقيقية، بطبعي ل اأحب تقدمي ال�سخ�سيات ال�سطحية 
التي حتمل جانبا  ال�سعبة  ال�سخ�سيات  اأحب  ال�سا�سة،  التي تظهر مالكا على  اأو 

كبريا من الإثارة للجمهور.
واقعية؟ امل�سل�سل  اأحداث  • هل 

ت��واج��دت مب�سر خلية  اإذ  الإخ����وان،  اأي���ام حكم  بالفعل  وح��دث��ت  ن��ع��م، حقيقية   -
�سهيونية لتجنيد ال�سباب.

رم�سان؟ دراما  خارج  امل�سل�سل  عر�س  اأغ�سبك  • هل 
اأغلب الأعمال التي تعر�س يف �سهر رم�سان تتعر�س للظلم ب�سبب  - نهائيا، لأن 

توقيت العر�س وزحام امل�سل�سالت، فال تاأخذ حقها يف امل�ساهدة.
الت�سوير؟ كوالي�س  اأجواء  كانت  • كيف 

ي��و���س��ف، ومل يبخل يف ن�سح  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ح�سن  ت�����س��رف��ت  رائ���ع���ة،  اأك���رث م��ن   -
الآخرين.

فوؤاد؟ حممد  مع  تعاونك  عن  • ماذا 
- �سعدت جدا بالتعاون معه، ممثل ومغني موهوب، يبث حالة من التفاوؤل لفريق 
العمل، كنا نح�سر امل�ساهد التي جتمعنا �سوياً، على امل�ستوى ال�سخ�سي جتمعني 

عالقة �سداقة قوية معه.
الجتماعي(؟ )التوا�سل  يف  اجلمهور  مع  التواجد  على  حتر�سني  • هل 

- اأكيد، وب�سكل مبا�سر من خالل ح�ساباتي ال�سخ�سية يف )في�سبوك واإن�ستاغرام(، 
اأتقبل النقد الالئق واأرف�س كل ما هو غري لئق.

خاللها؟ من  متابعينك  مع  احلديث  يف  حماذيرك  • ما 
التعليقات  على  اأرد  ل  عنها،  احلديث  اأو  ال�سخ�سية  حياتي  يف  التدخل  اأرف�س   -
تتعدى احل��دود من  التي  التعليقات  ي��ردون على  الذين  املمثلني  ال�سخيفة عك�س 

املتابعني، لكن هذا لي�س اأ�سلوبي.
واأخرى؟ فرتة  بني  اختفائك  �سبب  • ما 

- ل اأقدم اإل ما اأحبه فقط، اأثناء تعاقدي على م�سل�سل )ال�ساهر( كنت متعاقدة 
اختيار  اختياراتي حري�سة على  دائما يف  اآخرين،  الوقت على م�سل�سلني  نف�س  يف 
ال�سخ�سيات التي اأقدمها وتبعد عن التكرار، واأن ت�سيف جديدا لر�سيدي الفني 
اأف�سل  اجل��ي��دة  الفر�سة  اأج���د  مل  اإذا  امل�سل�سل،  ع��ر���س  وق��ت  اجل��م��ه��ور  وت��ف��اج��ئ 

الغياب.
حمرمة(؟ )منطقة  م�سل�سل  م�سري  • ما 

لأن  الت�سوير،  ا�ستكمال  امتنى  املنتجة،  ال�سركة  اإىل  يعود  الأم��ر  هذا  اأعلم،  ل   -
امل�سل�سل جيد جدا وم�سمونه جذبني.

�سخ�سيتك؟ • ما 
- اأقدم دورا خمتلفا عما قدمته من قبل، اإذ اأج�سد �سخ�سية )منال( زوجة اإعالمي 
كانت  ال�سخ�سية  اأن  كما  الأح����داث،  ط���وال  ك��ث��رية  اأزم���ات  بينهما  حت��دث  �سهري، 

�ستظهرين ب�سكل خمتلف يف اللوك واملالب�س.
الفني؟ الو�سط  اأولدك  دخول  علي  توافقني  • هل 

- �ساأترك هذا الأمر لهم، ل اأحب التدخل يف حياتهم، كل ما علي تقدمي الن�سيحة 
درا�ستهم،  من  النتهاء  بعد  املوهبة  فيهم  وج��دت  اإذا  و�سعوبتها،  املهنة  عن  لهم 

بالتاأكيد �ساأ�سجعهم.
رجل  م��ن  خطوبتك  واأع��ل��ن��ت  ال����زواج  ب��ع��دم  ت�سريحك  ع��ن  ت��راج��ع��ت  مل���اذا   •

اأعمال؟
- احلياة من يوم لآخر تختلف وكذلك اآراء الإن�سان، ففي الوقت الذي اأعلنت فيه 
قرار عدم الزواج مل اأكن م�ستعدة لهذا الأمر، لكن الإن�سان ب�سكل عام يحتاج اإىل 

�سريك حياة ي�سانده ويدعمه ويقف اإىل جواره.
امل�ستقبلي؟ زوجك  يف  تريده  ما  وجدت  • هل 

وم�سريتي  حياتي  يف  يدعمني  يحتويني،  يفهمني،  �سخ�سا  وج��دت  هلل،  احلمد   -
الفنية، يحبني واأنا اأبادله نف�س ال�سعور.

وبينه؟ بينك  لقاء  اأول  كان  • كيف 
ق�سة  وتطورت  بيننا،  التعارف  ب��داأ  اأ�سدقاء،  جمموعة  خ��الل  من  �سدفة  ك��ان   -
و�سفات  وح��ب��ا  تفاهما  وج��دن��ا  عندما  �سهور   8 بعد  اخلطوبة  اأعلنا  الرت��ب��اط، 

م�سرتكة بيننا.
الزفاف؟ موعد  حتديد  مت  • هل 

- باإذن اهلل �سيكون بعد �سهر رم�سان املقبل.
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هل جاوزت الأربعني؟ 

تاأكلها  ل  اأطعمة   4
قبل النوم

اأثناء الليل يهداأ اجل�سم وتتباطاأ عملية الأي�س، وكلما تقدم املرء يف العمر 
اأ�سبح الأمر اأكرث و�سوحا، فبمجرد بلوغ �سن الأربعني ي�سبح التخل�س من 

الدهون اأ�سعب مما كان عليه احلال قبل ب�سع  �سنوات.
قبل   الأطعمة  بع�س  تناول  من  الأملانية  فرويندين  جملة  ح��ذرت  ولذلك 

النوم، والتي قد ت�سبب زيادة كبرية يف الوزن، ومنها:

1  - رقائق البطاط�س
 تعترب رقائق البطاط�س من الأطعمة الغنية بالدهون وال�سعرات احلرارية 
غري  ال�سحية، ولذلك يتعني على املرء عدم تناول هذه الرقائق يف امل�ساء 

عند  حماولة احلفاظ على الوزن اأو حتى اإنقا�سه.

2  -املثلجات
ن�سبة عالية   النوم لحتوائها على  املثلجات قبل  تناول  الأف�سل عدم   من 

من ال�سعرات احلرارية وكمية كبرية من ال�سكر، ي�سعب حرقها يف امل�ساء.

3  - ال�سوكولتة
وال�سعرات  وال��ده��ون  ال�سكر  م��ن  عالية  ن�سبة  على  ال�سوكولتة  حتتوي   

احلرارية،  وهي عنا�سر يتم حتلويها يف اجل�سم اإىل دهون.

4  - املخبوزات اململحة
 يعتمد البع�س على املخبوزات اململحة كبديل لالأطعمة احللوة اأو الدهنية،  

لكن هذه الأطعمة يف الواقع ل تفيد اجل�سم يف �سيء.
الزيوت  ت��ن��اول   م��ن  للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  ���س��اأن مت�سل، ح��ذرت اجلمعية  ويف 
امل��ع��اجل��ة ���س��ن��اع��ي��ا، وال���ت���ي ت��وج��د م��ث��ال يف ال��ب��ي��ت��زا اجل���اه���زة والربغر  

والبطاط�س املحمرة، وذلك خلطورتها على ال�سحة.
 واأو�سحت اأن الزيوت املعاجلة �سناعيا تت�سبب يف ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول  

ال�سار باجل�سم، مما يرفع خطر حدوث ا�ستجابات التهابية يف اجل�سم.
الهوت  مثل  )ال��ن��رتي��ت(  على  املحتوية  الأغ��ذي��ة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  ينبغي  كما 
عند  تن�ساأ  ق��د  امل�سرطنة  )ن��رتوزام��ني(  م��ادة  لأن  نظرا  وال�سالمي،  دوغ  

ت�سخينها.
 وينبغي اأي�سا البتعاد عن الأ�سباغ املوجودة مثال يف الكورن فليك�س، والتي  
وفرط  النتباه  وق�سور  التعلم  و�سعوبات  الرتكيز  م�ساكل  اإىل  ت��وؤدي  قد 

احلركة  لدى الأطفال.

عربية؟ جريدة  اأول  ا�سم  • ما 
جريدة الوقائع امل�سرية عام 1828

العامل؟ يف  مغلق  بحر  اأكرب  • ما 
بحر قزوين

جميعًا؟ الغازات  اأخف  • ما 
غاز الهيدروجني

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�س الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�س  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
 • ما �سبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�س طريقها وحتمله اىل البحر 

الكرف�س. هو  املوز  بعد  للغوريال  املف�سل  • الأكل 
املتحدة. الوليات  يف  ثانية  كل  يف  النقانق  من  قطعة   550 من  اأكرث  • توؤكل 

الأك�سدة. م�سادات  من  كبرية  ن�سبة  على  يحتوي  الربي  • التوت 
املناعة. جهاز  ويقّوي  الإجهاد  م�ستوى  يخف�س  • ال�سحك 

تقريباً. تن�س  ملعب  تعادل  رئتيك  • م�ساحة 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

جحا والأرانب 
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الفراولة
جيد  م�����������س�����در   -
الفراولة  للفولت: 
للمراأة  ����س���روري���ة 
احل��������ام��������ل ن�����ظ�����راً 
على  لح����ت����وائ����ه����ا 
اأو  ال����ف����ولت  م�����ادة 
الفوليك  ح��م�����س 
ال��������ذي ي���ن�������س���ح به 
الأط���������ب���������اء دوم���������اً 

ل���س��ي��م��ا يف الأ���س��ه��ر الأوىل م��ن احل��م��ل. ال��ف��ولي��ت ي��ح��م��ي اجل��ن��ني من 
الت�سوهات اخللقية. ين�سح البدء باأخذه قبل احلمل بب�سع اأ�سهر.

النزميات  من  عالية  ن�سب  على  الفراولة  حتتوي  اله�سم:  ع�سر  تعالج   -
الها�سمة واللياف مما يح�سن من وظائف اجلهاز اله�سمي.

ن�سبة  على  يحتوي  الفراولة  ع�سري  من  ك��وب  ال�سرطان:  خطر  تقاوم   -
الوقاية من  املناعة مما ي�سهم يف  كبرية من م�سادات الك�سدة و مقويات 

ال�سرطان.

ال�سحفية الأمريكية ماريا مينونو�ض خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم Bloodshot على م�سرح قرية ريجن�سي يف وي�ستوود، كاليفورنيا.ا ف ب

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�س يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�س وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�س وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �سيتوالد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �سغريا ويكرب ليبي�س اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�س كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�س اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

للتوعية  الحت���������ادي  امل����رك����ز  ح������ذر 
ترفع  احل��رك��ة  قلة  اأن  م��ن  ال�سحية 
وداء  بالبدانة  الأطفال  اإ�سابة  خطر 
و�سعف  املفا�سل  وم�ساكل  ال�سكري 

الرتكيز. 
ا�ستخدام  اأن  الأمل��اين  املركز  واأو���س��ح   
مثل    احلديثة،  الإلكرتونية  الأجهزة 
ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي واحل��ا���س��وب اللوحي 
واأجهزة    والتلفاز  املكتبي  واحلا�سوب 
الرئي�سية  الأ�سباب  يعد من  الألعاب، 
ل��ق��ل��ة احل���رك���ة ل����دى الأط����ف����ال، لذا 

الإق����الل م��ن م��دة اجللو�س  ينبغي   
اأمام هذه ال�سا�سات.

ين�سح  ال�سحية،  املخاطر  ولتجنب   
الأطفال  ميار�س  ب��اأن  الأمل���اين  املركز 
احلركية  والأن�������س���ط���ة  ال���ري���ا����س���ة   
���س��اع��ة ون�سف  ع���ن  ي��ق��ل  مب���ع���دل ل 
يعد  اجلمباز  اأن  اإىل  م�سريا  يوميا، 
الأطفال  تنا�سب  التي  الريا�سات  من 
بالب�ساطة  مي��ت��از  لأن����ه  ال��ب��داي��ة،  يف 
لكل  جيدا  اأ�سا�سا  وميثل  وال�سهولة 

الريا�سات الأخرى. 

واأ����س���اف اخل����رباء الأمل�����ان اأن���ه ميكن 
الطفل من  التحمل لدى  تنمية قوة 
خ������الل    مم��ار���س��ة رك�����وب ال���دراج���ة 
الهوائية وال�سباحة والرك�س واألعاب 
تدريب مهارات  بينما ميكن    الكرة، 
ال���ت���وازن م��ن خ���الل مم��ار���س��ة ركوب 

الدراجة الهوائية والفرو�سية.
الرتكيز  على  ال��ق��درة  تنمية  وميكن 
م���ن خ���الل مم��ار���س��ة ال��ت��ن�����س وتن�س   
واجلمباز  ال���رق�������س  اأم�����ا  ال���ط���اول���ة، 

في�ساعدان على تنمية املرونة.

قلة احلركة ترفع خطر اإ�ضابة الأطفال بال�ضكري 


