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تقلي�ص وقت الطعام ي�ساعد مر�سى ال�سكري
�أظهرت در��صة �أجريت يف جامعة ما�صرتيخت بهولند� �أن ق�صر وقت 
�لطعام على 10 �صاعات يومياً يفيد مر�صى �ل�صكري من عدة �أوجه، 
و�أنه �أكرث فاعلية يف حت�صني ن�صبة �ل�صكر بالدم، ون�صبة �ل�صكر �ل�صائم 

مقارنة باإتاحة �لطعام خالل 14 �صاعة يومياً.
عاماً،  و70   50 بني  �أعمارهم  تر�وحت  مر�صى  �لدر��صة  يف  و�صارك 
ومت تق�صيمهم �إىل جمموعتني �لأوىل طلب منها تناول �لطعام خالل 
�صاعة   14 �لطعام خالل  تناول  و�لثانية  يوم،  كل  فقط  �صاعات   10

فقط من �ليوم، وهو ما ُيعرف با�صم �ل�صيام �ملتقطع.
�مل�صاركني ربط جهاز قيا�س  �أ�صابيع، وُطلب من   4 �لتجربة  و�متدت 
 15 ك��ل  ب��ال��دم  �ل�صكر  ن�صبة  يقي�س  و�ل���ذي  باأج�صامهم،  �جل��ل��وك��وز 
�أن  �لنتائج  وج��دت  تود�ي"،  نيوز  "ميديكال  موقع  وبح�صب  دقيقة. 
�لوقت �لإجمايل يف �لنطاق �ل�صحي لن�صبة �ل�صكر يف �لدم ز�د بنحو 
3 �صاعات يف �ليوم، وكان �جللوكوز �ل�صائم �أقل عندما �قت�صر تناول 

�مل�صاركني للطعام على 10 �صاعات يف �ليوم.
�صاعات   10 ب�  �ملقيدة  �لطعام  وقت  نافذة  �أن  �إىل  �لدر��صة  وتو�صلت 
يف �ليوم هي �لأف�صل ملري�س �ل�صكري، مع �لتاأكيد على �أنه ل يوجد 
لآخر  �صخ�س  يختلف من  و�أن��ه  �ملر�صى،  و�ح��د جلميع  نظام غذ�ئي 

وفقاً لقيا�صات �جللوكوز وتو�صيات �لطبيب.

خبرية تطور: معادلة لتنه�ص ن�سيطًا كل �سباح
�لذين ل يح�صلون  �لإن�صان، وميكن لأولئك  �أمر حا�صم لبقاء  �لنوم 
على ليلة نوم �صعيدة بانتظام �أن ي�صتيقظو� يف مز�ج �صيئ. لكن عاملة 
ريا�صيات تقول �إنها �بتكرت معادلة جديدة، �إذ� �تبعت ب�صكل �صحيح، 

ت�صمن لك �ل�صتيقاظ و�أنت ت�صعر بالن�صاط كل يوم.
وي�صاهم مقد�ر �لوقت �لذي تق�صيه يف تناول وجبة �لإفطار وممار�صة 
�لريا�صة و�ل�صتحمام يف �ل�صباح يف �لتاأكد من �أنك ت�صتيقظ مفعماً 
بالن�صاط و�ل�صتعد�د لليوم �لتايل. ومت تطوير �ملعادلة بو��صطة عاملة 

�لريا�صيات �لدكتورة �آنا ماري.
بد�ية  يف  ت�صاهم  �لتي  �ل��ع��و�م��ل  جميع  �لع��ت��ب��ار  يف  �ل�صيغة  وت��اأخ��ذ 
جيدة يف �ل�صباح، مبا يف ذلك �ل�صاعات �لتي ق�صيتها يف �لنوم، ووقت 
�ل�صتيقاظ �لأمثل، وهي ت�صتند �إىل در��صة �أجريت على 2000 بالغ، 
21 دقيقة يف �ملتو�صط  ووجدت �أن �لربيطانيني يهدفون �إىل ق�صاء 
وجبة  لتناول  دقيقة  و18  لال�صتحمام،  دق��ائ��ق  و10  �لتمرين،  يف 

�لإفطار، بح�صب �صحيفة ديلي ريكورد �لربيطانية.
لال�صتيقاظ  �ملثايل  �لوقت  هو  �صباحاً   6.44 �أن  �لدر��صة  ووج��دت 
�لأمثل  �ل��وق��ت  ه��و  دقيقة   37 ك��ان  بينما  �صباحية،  ب��د�ي��ة  لأف�صل 
�ألغاز  �أن ممار�صة �لأن�صطة �لتي حتفز �لدماغ - مثل  ل�صتعد�د، كما 
�لكلمات �أو قر�ءة �لأخبار - تزيد �أي�صاً من فر�س بدء �ليوم يف �إطار 

ذهني �إيجابي، ف�صاًل عن �لتاأمل وجتنب �لأجهزة �لرقمية.
وميكن لوجبة �لإفطار �جليدة �أن حتدث فرقاً كبري�ً بالن�صبة للبع�س، 
حيث قال %28 ممن �صملهم �ل�صتطالع �إن عدم تناول وجبة لئقة 

يف �ملقام �لأول هو �أحد �لأ�صباب �لرئي�صية لبد�ية �صيئة.

هرب�ص الوجه فريو�ص يعود لـ5 اآالف �سنة 
�أن تكون �ل�صاللة �حلديثة من  رّجح باحثون يف در��صة ن�صرت �أخري� 
فريو�س هرب�س �لوجه �لتي تت�صّبب بتقّرحات تعود �إىل حو�يل 5 �آلف 
�لدر��صة  هذه  على  �لرئي�صية  �لقّيمة  �صيب  كري�صتيانا  وقالت  �صنة. 
�لتي ُن�صرت خال�صتها يف جملة "�صاين�س �أدفان�صز" �إنه "تبنّي لنا �أن 
�ل�صاللت �حلديثة مبتغرّي�تها كّلها تعود �إىل فرتة معّينة من نهاية 
 5 �إىل  �حل��ايل  �لهرب�س  يعود  ث��ّم،  م��ن  �حل��ج��ري �حلديث".  �لع�صر 
�آلف �صنة فقط، وهو عمر �أقّل طول من ذ�ك �لذي كان مت�صّور� له. 
�أن  �فرت�صنا  "لأننا  �ل�صيء  بع�س  �لعلماء  �لنتيجة  هذه  فاجاأت  وقد 
بح�صب  جّد�"،  طويل  لوقت  �لب�صر  تطّور  مع  تز�منا  تطّور  �لهرب�س 
�لور�ثة  وعلم  �لقدمي  �لنووي  �حلم�س  يف  �خلبرية  �صيب  ك�صفت  ما 

�ملتعاونة مع جامعة كامربيدج.
وتفيد معطيات منظمة �ل�صحة �لعاملية باأن فريو�س �ت�س ��س يف1- 
�مل�صّبب لهرب�س �لوجه �أ�صاب نحو 3،7 مليار�ت فرد من �لب�صر لبقية 

عمرهم.
�لفريو�س  ه��ذ�  ت��اري��خ  م��ن  ك��ب��ري�  ج���زء�  يكتنف  �لغمو�س  ي���ز�ل  ول 

وطريقة تف�ّصيه، خ�صو�صا ب�صبب �صعوبة �لعثور على �أمثلة قدمية.
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الروؤية عرب االأنف.. �سر 
جديد تنفرد به الكالب

تو�صلت در��صة جديدة �إىل �أن �لكالب قد تكون قادرة على "�لروؤية" باأنوفها 
�إذ تتجنب �لكالب �لعمياء �ل�صطد�م بالأ�صياء من خالل �أنوفها.

و�ك��ت�����ص��ف ف��ري��ق م��ن �لأط���ب���اء �لبيطريني �ل��ت��اب��ع��ني جل��ام��ع��ة ك��ورن��ي��ل يف 
نيويورك، �أن �لروؤية و�ل�صم مرتبطان بالفعل يف �أدمغة �لكالب، وهو �لأمر 
نيوز"  "�صكاي  بح�صب موقع  �حل��ي��و�ن��ات،  �أن���و�ع  باقي  �ل��ذي ل يحدث مع 

�لربيطاين.
من  ع��دد  على  �ملغناطي�صي  بالرنني  �لت�صوير  فحو�صات  �لفريق  و�أج���رى 
�أن جميع  �ل��ب��اح��ث��ون يف در����ص��ت��ه��م  ���ص��اللت خمتلفة. وك��ت��ب  �ل��ك��الب م��ن 
�لفحو�صات ك�صفت عن وجود "م�صار" يربط بني منطقة �ملعاجلة �لب�صرية 
جزء  �أي�صا  يت�صمن  �مل�صار  ه��ذ�  �أن  و�أ�صافو�  �ل�صمية.  و�لب�صيلة  بالدماغ 

�لدماغ �مل�صوؤول عن �ل�صتجابات �ل�صلوكية و�لعاطفية.
�لكالب  عند  و�لروؤية  �ل�صم  �أن  �إىل  ت�صري  �لنتائج  �أن هذه  �لباحثون  و�أك��د 
لتحديد  �ل�صم  ت�صتخدم حا�صة  قد  �أنها  يعني  ما، مما  بطريقة  متكامالن 
مكان �لأ�صياء �لتي ل تر�ها، مو�صحني �أن هذ� �لأمر مفيد ب�صكل خا�س يف 

حال معاناة �لكالب من م�صكلة يف �لروؤية �أو يف حال فقد�نها ب�صكل كامل.
يدخل  "عندما  جون�صون:  فيليبا  �لدكتورة  �لدر��صة  فريق  قائدة  وقالت 
للتعرف  �لأول  �ملقام  يف  عيونهم  ي�صتخدمون  فاإنهم  ما،  غرفة  �إىل  �لب�صر 
�لر�ئحة مع  �لكالب تدمج  �أن  يبدو  لكن  بالد�خل.  �ملوجودة  �لأ�صياء  على 
�لروؤية يف طريقة تعرفها على �لأ�صياء �ملوجودة حولها، بل وتقرر �لدخول 

ملكان �أو غرفة بعينها ب�صكل �أ�صا�صي بعد �صم ر�ئحتها".

فر�سة مل�ساهدة املريخ 
ب�سحبة الكوكب الفريوزي

ت��ت��ح ل��ك م��ن ق��ب��ل ف��ر���ص��ة ر�صد  �إذ� مل 
�ملريخ  ك����وك����ب  ب����ني  �ل�����ن�����ادر  �لل����ت����ق����اء 
و�لكوكب �لفريوزي "�أور�ن�س"، فيمكنك 
�أكرث  �أور�ن��و���س  ل��رتى  منظار  ��صتخد�م 
�ملريخ،  �إ�صر�ًقا، عندما يلتقي مع كوكب 
2 �أغ�صط�س 2022 قبل �صروق �ل�صم�س 
�لتي  �ل��ظ��اه��رة  خ���الل  ���ص��اع��ات،  بب�صع 

تعرف ب� "�لقرت�ن .
وخ�����الل ت��ل��ك �ل���ظ���اه���رة ���ص��ي��ف�����ص��ل بني 
�أور�ن�����س و�مل��ري��خ، درج��ة و�ح��دة ما يعني 
روؤية  جم��ال  يف  �صويا  روؤيتهما  �إمكانية 
�لفلكية  �جلمعية  ت��و���ص��ح  ك��م��ا  �مل��ن��ظ��ار، 
مبوقع  �صفحتها  ع��ل��ى  ب��ي��ان  يف  ب��ج��دة 

"في�صبوك".
و�أور�نو�س، هو �لكوكب �ل�صابع من حيث 
�ل�����ص��م�����س، وي��ك��ون يف �لعادة  �ل��ب��ع��د ع��ن 
باملريخ  م��ق��ارن��ة  �مل��ج��ردة،  للعني  خ��اف��ت 
�ل�����ص��اط��ع �ل�����ذي ل���ه ت���وه���ج ����ص���ارب �إىل 
�حل��م��رة و���ص��وف ي��ر���ص��د�ن ف���وق �لأف���ق 

�ل�صرقي.
وعند توجيه �ملنظار نحو �ملريخ �صيكون 
منظورنا  من  بجو�ره  ظاهريا  �أور�نو�س 
على �لأر���س، وهي فر�صة �لآن ملن يرى 

�أور�نو�س من قبل.

امل�سكنات ال�سائعة.. من االأمل املنهك 
اإىل حاالت الطوارئ القاتلة �ص 23

ع�صالت  �صد  يف  �ل��ك��وري��ة  �لتمارين  ت�صاعد 
�لبطن ونحتها

مبادئ:  ثالثة  على  �لكورية  �لتمارين  تقوم 
�لجتهاد، و�مل�صاعدة �لذ�تية، و�لتعاون. وهي 
�ليوم منوذج للعديد من �لأ�صخا�س �لر�غبني 
يف �لتمتع بال�صحة و�للياقة �لبدنية. يتكّون 
ه���ذ� �ل��روت��ني م��ن 12 مت��ري��ن��اً ي��ع��زز نطاق 
�حلركة و�ملرونة، �قرتحته �حلكومة �لكورية 
يف عام 1977 ليتم تدري�صه يف �ملد�ر�س، ما 
�حتاد�ً  ويخلق  ومز�جه  �ملجتمع  �صحة  يعّزز 
بني �لنا�س. هذ� �لروتني �صهل ميكن �لقيام 
يتكّون من �حلركات  �مل��ن��زل،  ي��وم من  به كل 

�لتالية:
وحركي  �م�صي  نف�صه:  �مل��ك��ان  يف  1.�مل�صي 

ذر�عيك ملدة 15 ثانية.
ذر�عيك  �ب�����ص��ط��ي  �ل��ت��ن��ف�����س:  مت���ري���ن   .2
ومديهما  ر�أ�صك،  فوق  �رفعيهما  ثم  لالأمام، 
�أفقياً، و�أخري�ً �صعيهما على جذعك بطريقة 
ملدة  �حل��رك��ات  ه��ذه  ب���اأد�ء  قومي  م�صتقيمة، 
�أثناء  و�لزفري  �ل�صهيق  تن�صي  ل  ثانية.   15

هذه �حلركات.
�لقرف�صاء  بعمل  قومي  �ل�صاق:  مترين   .3

ملدة 13 ثانية.
بتحريك  ق���وم���ي  �ل����ذر�ع����ني:  مت���ري���ن   .4
ذر�ع��ي��ك م��رة و�ح���دة فقط يف �مل��ق��دم��ة عند 
�رت���ف���اع ك��ت��ف��ي��ك، ث��م �رف��ع��ي��ه��م��ا ح��ت��ى ت�صال 
�إىل �رت��ف��اع ر�أ���ص��ك، و�أخ����ري�ً، ق��وم��ي بتدوير 
�إىل �خللف و�لأم��ام، ميكن  ذر�عيك بالكامل 

تنفيذ هذه �حلركات بو�قع جمموعتني.
حركات  بعمل  ق��وم��ي  �ل��رق��ب��ة:  مت��ري��ن   .5

د�ئرية لليمني ثم للي�صار ملدة 10 ثو�ٍن.
و�جعلي  ظهرك  م��ّدي  �ل�صدر:  مترين   .6
�فعلي  كعبيك،  �رفعي  لالأمام،  يتقدم  ر�أ�صك 

ذلك ملدة 10 ثو�ٍن.
بعمل  ق��وم��ي  �جل��ان��ب��ي:  �ل�����ص��ّد  مت��ري��ن   .7
مت���ري���ن �إط���ال���ة ع��ل��ى �جل���ان���ب �لأمي������ن، ثم 
م��رت��ني ع��ل��ى �جل��ان��ب �لأي�����ص��ر، �ف��ع��ل��ي ذلك 

ملدة 10 ثو�ٍن.
ثو�ٍن.  10 ملدة  �ملكان  نف�س  يف  �قفزي   .8

ذر�عيك  �ع���ق���دي  �لأط��������ر�ف:  مت��ري��ن   .9
ومّديهما ملدة 12 ثانية.

تقوي�س  �إىل  �عمدي  �لظهر:  مترين   .10
على  �مل�����ص��ي  �أم���ك���ن  و�إذ�  ل����الأم����ام،  ظ���ه���رك 
�لأر�����س و�أن���ت ك��ذل��ك. �فعلي ذل��ك مل��دة 13 

ثانية.
من  ج��ذع��ك  �أدي����ري  �جل���ذع:  مت��ري��ن   .11

�لي�صار �إىل �ليمني ملدة 15 ثانية.

قومي  ب��ال��ك��ام��ل:  �جل�صم  مت��ري��ن   .12
مب����د ذر�ع����ي����ك ورج���ل���ي���ك ك���م���ا ل����و كنت 

تقومني بالتجديف ملدة 12 ثانية.
�ملنزل  يف  �ل��روت��ني  ب��ه��ذ�  �ل��ق��ي��ام  ميكنك 
و�أ�صدقائك،  ع��ائ��ل��ت��ك  م���ع  وم�����ص��ارك��ت��ه 
ب��دن��ي��ة وعقلية  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
م�صتقرة. يجب �أن يكون هناك تو�زن جيد 
وممار�صة  �صحي  غذ�ئي  نظام  �تباع  بني 
�لبدنية  �للياقة  على  للحفاظ  �لريا�صة 

وح��ي��اة خالية م��ن �لأم��ر����س، م��ا مينح 
�ملرء نهجاً متفائاًل يف �حلياة.
ي�����وؤدي �جل�����ص��م �ل�����ص��ل��ي��م �إىل 
�ل�صعيدة  �ل��ذه��ن��ي��ة  �حل��ال��ة 
و�ل�صحة �لعقلية. ما يجعل 

�ملرء و�ثقاً من قدر�ته، �لأمر 
�لذي ينعك�س �إيجاباً يف �حلياة �ل�صخ�صية 
حت�صني  ي���وؤدي  �أي�صاً  لالإن�صان.  و�ملهنية 
�لطاقة  ت���دف���ق  �إىل  �ل���دم���وي���ة  �ل�������دورة 
�لإيجابية، ما مينح �ل�صخ�س �لقدرة على 
بطريقة  �ل�صعبة  �مل��و�ق��ف  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
�إيجابية للغاية. ت�صاعد �لطاقة �لإيجابية 

�أي�صاً يف و�صوح �لفكر.

�أف�صل متارين حلرق دهون �لأفخاذ
�لطعنات  .1

�لفخذين،  ده����ون  حل���رق  ف��ع��ال  مت��ري��ن 
و�لأرد�ف،  �ل��ف��خ��ذ  ع�����ص��الت  ي�����ص��ت��ه��دف 

ويرفع من معدل �صربات �لقلب
�إب���ق���اء �لقدمني  ب��ال��وق��وف م���ع  �ب���دئ���ي 

و����ص���ّد ع�صالت  ق��ل��ي��اًل  م��ت��ب��اع��دت��ني 
تقدمي  �ل��ب��ط��ن. 

خ����ط����وة 
ىل  �إ
�لأمام، 

م����������������������������ع 
على  �حل������ف������اظ 

�جلذع م�صتقيماً. تاأكدي 
من عدم ثني �لركبتني �أكرث من 

درجة.  90
�جلانبية �لطعنات   .2

مباعدة  م����ع  ق���ف���ي  �ل���ت���م���ري���ن،  ه�����ذ�  لأد�ء 
�إنز�ل  يف  �ب��دئ��ي  �لكتفني.  بعر�س  �لقدمني 
ج�صمك بالطريقة نف�صها �لتي جتل�صني بها 
ع��ل��ى ك��ر���ص��ي، بينما ت��ت��م��دد �ل�����ص��اق �لأخ���رى 
ب�صكل م�صتقيم. يتطلب هذ� �لتمرين ثالث 

جمموعات من 15 �إىل 20 تكر�ر�ً.
�ل�صفادع قرف�صاء   .3

قفي مع �إبقاء �لقدمني متباعدتني بعر�س 
�لكتفني. بالإ�صافة �إىل ذلك، يجب عليك �أن 

تبقى يد�ِك مو�زيتني لالأر�س. 
يعد �لتنف�س جزء�ً مهماً من هذ� �لتمرين، 
لذ� ��صتن�صقي �أثناء �لنزول، و�زفري عندما 

تكونني يف طريقك لالأعلى.
�لقرف�صاء  .4

لأد�ء �لقرف�صاء، قفي مع مباعدة �لقدمني 
بعر�س �لكتفني، ثم �نزيل بالطريقة نف�صها 

�ل��ت��ي جت��ل�����ص��ني ب��ه��ا ع��ل��ى �ل��ك��ر���ص��ي. كرري 
جمموعتني من 15 �إىل 20 مرة.

منطقة  على  �لتمرين  هذ�  يركز  �لقفز   .5
�ل����وق����وف ب�صكل  ب��ع��د  �مل�����ص��ط��ح��ة.  �ل��ف��خ��ذ 
م�صطحتني  �ل��ق��دم��ني  �إب��ق��اء  م��ع  م�صتقيم 
م�صافة  ب��ي��ن��ه��م��ا  وت��ف�����ص��ل  �لأر���������س،  ع��ل��ى 
نف�صها  بالطريقة  �ن��زيل  �ل��ورك��ني.  بعر�س 
�أثناء ذلك،  �لتي توؤدين بها �لقرف�صاء. ويف 

�قفزي �إىل �أعلى م�صتوى ممكن.

3 اأنواع من 
اآثار كورونا 
طويلة املدى

خ��ل�����س ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون �إىل 
�آث����ار  م���ن  "�أنو�ع"  ث��الث��ة  وج����ود 

كورونا طويلة �ملدى.
" ب��ي �ي���ه ميديا"  وذك����رت وك��ال��ة 
كلية  �خل��رب�ء من  �أن  �لربيطانية 
�أن  ي��ب��دو  �إن���ه  ل��ن��دن ق��ال��و�  كينجز 
" �أن��و�ع فرعية" من  هناك ثالثة 
هذه �حلالة، وكل نوع له جمموعة 

�أعر��س خا�صة به.
تق�صيم لثالث جمموعات

 1459 بفح�س  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���ام 
كورونا  �آث���ار  م��ن  ي��ع��ان��ون  �صخ�صاً 
�مل�����دى، ح��ي��ث مت حتديد  ط��وي��ل��ة 
من  �ملعاناة  �أنها  على  �حلالة  ه��ذه 
�أعر��س كورونا ملا ل يقل عن 84 

يوماً بعد �ل�صابة بالفريو�س.
وتو�صلت �لنتائج �ملبدئية للدر��صة، 
�لتي ُن�صرت يف موقع ميد ريك�صيف 
�لعلمية،  ل��الب��ح��اث  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
يعانون  �لذين  �لأ�صخا�س  �أن  �إىل 
م���ن �آث������ار ك����ورون����ا ط��وي��ل��ة �مل���دى 
جمموعات  ل����ث����الث  ي��ن��ق�����ص��م��ون 

رئي�صية.
�لذين  �لأوىل  �ملجموعة  وتت�صمن 
يعانون من �أعر��س ع�صبية ت�صمل 
�لرهاق و�صباب �لدماغ و�ل�صد�ع، 
وك���ان���ت ه����ذه �لأع�����ر�������س �لأك����رث 
ب�صاللتي  �أ�صيبو�  من  بني  �صيوعاً 

�ألفا ودلتا.
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  �أف����ر�د  وي��ع��اين 
من �أعر��س تنف�صيه ت�صمل �آمل يف 
�لتنف�س،  ق��درة على  �ل�صدر وع��دم 
وكانت هذه �لأعر��س �أكرث �صيوعاً 
بالفريو�س  �أ���ص��ي��ب��و�  �ل���ذي���ن  ب���ني 

خالل موجة �لتف�صي �لأوىل.
ويعاين �أفر�د �ملجموعة �لثالثة من 
�لأعر��س  م��ن  متنوعه  جمموعة 
يف  و�آمل  �لقلب  يف  خفقات  ت�صمل 
�لب�صرة  يف  وت���غ���ري�ت  �ل��ع�����ص��الت 

و�ل�صعر.
�لذين  �ل��ب��اح��ث��ني  ك��ب��رية  وق���ال���ت 
�صتيفنز:  ك��ل��ري  ب��ال��در����ص��ة  ق��ام��و� 
�إىل  بو�صوح  ت�صري  �لبيانات  "هذه 
�أن �أعر��س ما بعد �لإ�صابة بكورونا 
يبدو  ول��ك��ن  و�ح����دة،  ح��ال��ة  لي�صت 
و�أ�صافت  �أن��و�ع فرعية".  �أنها عدة 
لهذه  �جل���ذري���ة  �لأ���ص��ب��اب  "فهم 
يف  ي�صاعد  رمب��ا  �لفرعية  �لأن����و�ع 
�لتو�صل ل�صرت�تيجيات للعالج".

متارين كورية للح�سول على بطن منحوت
ملدة  الريا�ضة  مبمار�ضة   )WHO( العاملية  ال�ضحة  منظمة  تو�ضي 
اخلروج  الكثريون  ي�ضتطيع  ال  قد  يوميًا.  االأقل  على  دقيقة  ثالثني 
الهواء  يف  الرك�ض  اأو  الريا�ضية  االألعاب  �ضالة  يف  الريا�ضة  ملمار�ضة 
و�ضهل  عمليًا  وحاًل  مثاليًا  خيارًا  الكورية  التمارين  تعد  لذا،  الطلق، 
بطن  على  للح�ضول  كورية  متارين  عر�ض  "�ضيدتي.نت"  التطبيق. 

منحوت يف التقرير االآتي:

�أن تاأثري �لكاكاو على �صغط �لدم وت�صّلب �ل�صر�يني يرتبط  وجدت در��صة جديدة 
�لذي  �ل��ف��الف��ان��ول  م��ّرك��ب  فاعلية  م��دى  يكن  �ل�صغط. ومل  م��ع��دل  ب��ارت��ف��اع  فقط 
يحتويه �لكاكاو معروفاً، على �لرغم من �أن تاأثريه على خف�س �ل�صغط مت ر�صده 

من قبل.
�لأبحاث،  يف  �ملتخ�ص�صة  �لربيطانية  �صوري  جامعة  يف  �جلديدة  �لدر��صة  و�أجريت 
يخف�س  ل  لأن��ه  خطر�ً،  ي�صّكل  ل  �ل��دم  ل�صغط  كعالج  �لكاكاو  ��صتخد�م  �إن  وقالت 
�لعالجات  �لكاكاو يف  ��صتخد�م  بالإمكان  و�إن��ه  بالفعل،  كان مرتفعاً  �إذ�  �إل  �ل�صغط 

�ل�صريرية.
وقال �لربوفي�صور كري�صتيان هي�س، �أ�صتاذ طب �لقلب و�لأوعية �لدموية يف جامعة 
�ل�صخ�س  �إ�صابة  �ل�صر�يني يزيد�ن من خطر  �لدم وت�صلب  "�رتفاع �صغط  �صوري: 
باأمر��س �لقلب و�ل�صكتات �لدماغية، لذلك من �لأهمية مبكان �أن نبحث عن طرق 

مبتكرة لعالج مثل هذه �حلالت"
وبح�صب موقع "�صاين�س د�يلي"، �صارك يف هذه �لدر��صة 11 �صخ�صاً، تناولو� لعدة 
6 كب�صولت دو�ء وهمي حتتوي  6 كب�صولت كاكاو فالفانول، وبع�صهم تناول  �أيام 

على �صكر بني.
ومت تزويد �مل�صاركني بجهاز قيا�س �صغط �لدم يف �أعلى �لذر�ع ومقطع �إ�صبع يقي�س 
�صرعة موجة �لنب�س )PWV( لر�صد م�صتوى ت�صلب �ل�صر�يني. ومت قيا�س �صغط 
�لدم و�لنب�س قبل تناول �لكب�صولت وكل 30 دقيقة بعد تناولها خالل �ل�صاعات �ل� 

�ملالحظة. من  �ملتبقية  �صاعات   9 �ل�  خالل  �صاعة  كل  ثم  �لأوىل،   3

اأقرا�ص الكاكاو فعالة لعالج 
ال�سغط وت�سلب ال�سرايني
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�ش�ؤون حملية

جامعة االإمارات تن�سر 1077 ورقة بحثية ومتنح 14 براءة اخرتاع خالل الن�سف االأول من عام 2022

مزود رائد خلدمات ال�ضوت وال�ضهادات يف املنظومة العاملية

�سراكة بني بوليتكنك اأبوظبي و »كومتيا« لتطوير مهارات الطلبة املواطنني  يف تكنولوجيا املعلومات

اأبطال �سرطة الغد يزورون متحف �سرطة املربعة ومركز التدريب االفرتا�سي

•• العني-  الفجر

يحتّل �لبحث �لعلمي يف جامعة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ك��ان��ة �ل�������ص���د�رة يف  
حيث  �لطموحة،  �ل�صرت�تيجية  روؤيتها 
يعترب �لبحث مفتاًحا لالبتكار �ملوؤ�ص�صي 
م�صرق  م�صتقبل  ل�صناعة  و�ل�صت�صر�ف، 

و�أكرث ��صتد�مة لالأجيال �لقادمة. 
�مل�صتقبلية  �ل��روؤي��ة  م��ن ه��ذه  و�ن��ط��الق��اً 
بن�صر  �لإم����ار�ت  جامعة  قامت  �ل��ر�ئ��دة، 
من  �لفرتة  خالل  بحثية  1077ورقة 
قو�عد  وف��ق   ،2022 يونيو  �إىل  يناير 

�لبيانات �مل�صتخرجة من �صكوب�س.
و�أو����ص���ح �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م����ر�د، �لنائب 
جامعة  يف  �ل��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث  �مل�������ص���ارك 
�لإمار�ت باأنه يتّم تقييم نتائج �لأبحاث 
�ملن�صور�ت،  ع��دد  م��ن خ��الل  �لإج��م��ال��ي��ة 
و�أه��م��ي��ة �مل��ج��ل��ة �ل��ت��ي مت �ل��ن�����ص��ر ب��ه��ا يف 
عدد  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة  �ل���ب���ح���ث،  جم�����ال 
�لقتبا�صات، و �أ�صار �إىل �أنه مت �ل�صت�صهاد 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ب���اإ����ص���د�ر�ت 
88 دولة،  872 م��رة وذل��ك يف  �ملتحدة 

 ( �ل���وزين  �ل�صت�صهاد  معامل  بلغ  فيما 
 Field-weighted citation

.1.70 �ملجال   يف   )  impact
�لإم��������ار�ت  ج���ام���ع���ة  "ُترّكز  و�أ������ص�����اف: 
و�لتي  �لبحثية  �مل��خ��رج��ات  ج���ودة  ع��ل��ى 
�لأور�ق  ن�صبة  خ��الل  م��ن  تقييمها  يتم 
�لعلمية �لتي يتّم ن�صرها يف �ملجالت ذ�ت 
�لت�صنيف �لأعلى. ووفقاً ل�قاعدة بيانات 
26 ورقة بحثية  �صكوب�س، فقد مّت ن�صر 
يف �أعلى %1 من �ملجالت �لعلمية، فيما 
�أعلى  يف  �لبحثية  �ملخرجات  ن�صبة  بلغت 
 ،28.3% %10 من �ملجالت �لعلمية 
يف  �لأور�ق  م���ن   67.3% ن�����ص��ر  ومت   ،

�أعلى %25 من �ملجالت �لعلمية ".
 ،  Scopus ب���ي���ان���ات  ل���ق���اع���دة  وف����ًق����ا 
ي���ت���م ت����وزي����ع �مل���ن�������ص���ور�ت �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف 
�لتايل:  �لنحو  على  �لرئي�صية  �ملجالت 
 ،9.1% �ل��ط��ب   ،11.3% �ل��ه��ن��د���ص��ة  
�لبيئة  علوم   ،%  7.9 �لكمبيوتر  علوم 
 ،6% �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ع��ل��وم   ،7.4%
�ل���ك���ي���م���ي���اء �حل����ي����وي����ة وع����ل����م �ل����ور�ث����ة 
فيما   ،5.4% �جلزيئية  و�لبيولوجيا 

�ملو�د  ع��ل��م  يف  �مل��ن�����ص��ور�ت  ن�صبة  و���ص��ل��ت 
و�ل��ع��ل��وم �ل���زر�ع���ي���ة و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة �إىل 
�لريا�صيات   ،4.8% �لكيمياء   ،4.9%

.4.7%
و�أك���د �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د �أن 
ج��ام��ع��ة �لإم���������ار�ت ت��ك��ر���س �مل���زي���د من 
�لهتمام للعمل �جلماعي، و�لتعاون مع 
و�لتو��صل  �لأخ���رى،  �لعلمية  �ملوؤ�ص�صات 

مر�فق  وتوفري  �خل���رب�ت،  ونقل  �لبناء، 
�صرورية  "هذه  وق���ال  متميزة.  بحثية 
فيما  �لبحث".  خم����رج����ات  ل��ت��ح�����ص��ني 
�إ�صد�ر�ت  م��ن   76.6% �أن  �إىل  �أ���ص��ار 
بالتعاون  �إنتاجها  يتم  �لإم���ار�ت  جامعة 
م���ع ج���ام���ع���ات �أخ������رى حم��ل��ي��اً ودول����ي����اً. 
و�أ����ص���اف �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م����ر�د �إىل �أن 
�لأمم  �أه���د�ف  دع��م  �إىل  ت�صعى  �جلامعة 
�ملتحدة للتنمية �مل�صتد�مة حيث �صاهمت 
خالل  بحثية  ورق���ة   464 ب���  �جل��ام��ع��ة 
2022 وه��و ما  �لن�صف �لأول من ع��ام 
يعادل %43 من جميع �لأور�ق �ملن�صورة 
يف �لن�صف �لأول من عام 2022 ، منها 
بالهدف  مت�صلة  بحثية  ورق���ة   190
�لثالث و�ملعني بال�صحة وجودة �حلياة، و 
84 ورقة بحثية مت�صلة بالهدف �ل�صابع 
79 ورقة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة،  ب��ال��ط��اق��ة  و�مل��ع��ن��ي 
و�ملعني  �لعا�صر  بالهدف  مت�صلة  بحثية 

باحلّد من �نعد�م �مل�صاو�ة.
و�ختتم كلمته بت�صليط �ل�صوء على �أهمية 
بر�ء�ت �لخرت�ع و�لخرت�عات �جلديدة، 
حيث �أن "�لرب�ء�ت متثل �أحد �أهم نتائج 

فخالل  �لأكادميية."  �ملوؤ�ص�صات  �أبحاث 
�صجلت   ،2022 عام  من  �لأول  �لن�صف 

ب����ر�ء�ت �خرت�ع   10 �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
ومنحت 14 بر�ءة �خرت�ع.  وب�صكل عام، 

ح�صلت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
على 217 بر�ءة �خرت�ع.

•• اأبوظبي-الفجر:

معهد  عام  مدير  �لعور  عبد�ملنان  �أحمد  �لدكتور   �صهد 
للتعليم  ظ��ب��ي  �أب���و  م��رك��ز  يف  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
و�ل���ت���دري���ب �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي، ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة �صر�كة 
�لدكتور  ب��ني  �مل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ج��دي��دة 
علي هالل �لنقبي مدير بوليتكنك �أبوظبي �لتابع ملعهد 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية، ويا�صر �لقباين �ملدير �لإقليمي 
�ملزود  و�أف��ري��ق��ي��ا؛  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق  يف  كومتيا  ل�صركة 
�لر�ئد خلدمات �ل�صوت و�ل�صهاد�ت ملنظومة تكنولوجيا 

�ملعلومات �لعاملية.
�ل�صر�كة  �أن هذه  �لعور  عبد�ملنان  �أحمد  �لدكتور   وق��ال 
بكالوريو�س  خ��ري��ج��ي  م��ن��ح  يف  ك���ب���رية  �أه���م���ي���ة  مت��ث��ل 

�صهاد�ت  �لبوليتكنك؛  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  تكنولوجيا 
و�ملوؤ�ص�صات  �ملعلومات  تكنولوجيا  جم��الت  يف  مطلوبة 
على  �ملو�طنني  �لطلبة  ي�صجع  مبا  �ملتخ�ص�صة،  �لعاملية 
�أبوظبي،  بوليتكنك  يف  �لهام  �لتخ�ص�س  بهذ�  �للتحاق 
ومن ثم تخريج �ملزيد من �لكو�در �لوطنية �ملتخ�ص�صة 
 2030 �أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  متطلبات  تلبية  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة 

و�خلطط �لإ�صرت�تيجية بالدولة.
�أن��ه مبوجب هذه  �لنقبي  �ل��دك��ت��ور علي ه��الل  و�أو���ص��ح 
جديد  لطالب  كاملة  "كومتيا"رعاية  �صتقدم  �لإتفاقية 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �لهمم لدر��صة  �أ�صحاب  و�حد من 
كما  م���رة،  لأول  و�ح���د  ع��ام  مل��دة  �أب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  يف 
متكن �لتفاقية طلبة وخريجي بوليتكنك �أبوظبي، من 
"كومتيا" يف �صعيهم للح�صول على  �حل�صول على دعم 

توفري  �إىل  بالإ�صافة  �ليها،  �مل�صار  �ل�صناعية  �ل�صهاد�ت 
ومناذج  �لتدريب  وم��و�د  �ملهني  للتطوير  جديدة  �آليات 
�ل�صناعة  بني  �لوثيق  �لتو�فق  يعك�س  مبا  �لمتحانات، 
و�لتعليم، و�صوًل �ىل خمرجات موؤهلة تاأهيال عاليا يف 
خا�صة  �ملعلومات،  لتكنولوجيا  �لرئي�صية  و�ملهام  �لأدو�ر 

�لتو�فق مع �ملهار�ت �لتكنولوجية �لعاملية �ملت�صارعة.
�ل�صر�كة  "هذه  �لقباين  يا�صر  �ملهند�س  قال  جهته  ومن 
بد�ية لطريقة جديدة وفريدة من نوعها لإعد�د �لطلبة 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �لعاملة يف  �ل��ق��وى  ل�صوق  �لإم��ار�ت��ي��ني 
دولية  ب�صهاد�ت  تزويدهم  خ��الل  من  �ملتحدة،  �لعربية 
�ملعلومات،  تكنولوجيا  �صناعة  جم��ال  يف  بها  م��ع��رتف 
بجانب  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  روؤي��ة  �صتدعم  و�لتي 

ت�صجيع �أ�صحاب �لهمم على در��صة هذ� �ملجال �لهام ".

•• اأبوظبي-الفجر:

ز�ر طلبة �لربنامج �ل�صيفي "لأبطال �صرطة �لغد"  بن�صخته �لر�بعة  يف �صرطة 
�لفرت��صي  �لتدريب  مركز   و   ، �لعني  يف  �ملربعة   �صرطة  متحف  �أبوظبي،  
.و�طلع   �أبوظبي  يف  و�لأم��ن��ي��ة   �ل�صرطية   للعلوم  ز�ي��د  ب��ن  �صيف  باأكادميية 

�لطالب خالل �جلولة على  م�صرية �صرطة �أبوظبي ومر�حلها �لتطويرية من 
خالل �ملقتنيات و�ل�صور و�لتي تعود �ىل بد�ية مرحلة تاأ�صي�صها عام 1957 ، 
و��صتعر�س �ملر�صدين يف �ملتحف جهود �صرطة �أبوظبي  يف �لهتمام  بتاريخها 
وموروثاتها  �لعريقة  .  و ي�صم �ملتحف مقتنيات ل�صرطة �أبوظبي منذ بد�ية 
�لتاأ�صي�س كالأ�صلحة �لقدمية و�لأزياء �لع�صكرية يف جميع مر�حلها �إىل جانب 

�لهام  �أبوظبي ودوره��ا  �إرث �صرطة  تاريخيه تربز  ق�ص�س ومعلومات ووثائق 
يف حفظ �لأمن و��صتقر�ره باملنطقة ، و مكتبة ت�صم كتباً متنوعة من جميع 
و�لوثائق  و�لكتب  لل�صرطة  �ل�����ص��ادرة  �مل��ج��الت  و�أوىل  �لعلمية  �لتخ�ص�صات 
�لتاريخية وخمترب �لبتكار. و��صتمع �لطالب خالل زيارتهم ملركز  �لتدريب 
�صرح  �إىل  و�لأمنية  �ل�صرطية   للعلوم  ز�ي��د  بن  �صيف  باأكادميية  �لفرت��صي 

حول جهود �ملركز با�صتخد�م  �أحدث �لتقنيات و�أعلى م�صتويات �جلودة .  
 وتعاي�س �لطالب يف �صعادة غامرة مع جتربة �لرحلة  �لفرت��صية للتعرف 
�مل�صاريع  من  وغريها  �لثابت  �لتجديف  وجهاز   ، �ملربعة  متحف  م�صروع  �إىل 
حماكاة  نظام  و   ، �ل�صالمة  مغامر�ت  لعبة  و  باملركز،  �ملبتكرة  و�لتطبيقات 

�لقيادة �لآمنة وميد�ن �لرماية �لفرت��صي و�أنظمة �لتدريب عن بعد.

جمعية االإمارات لل�سرطان 
تنظم حملة  للتربع بالدم

�لتابع   �لدم  بالتعاون مع خدمات بنك  لل�صرطان  �لإم��ار�ت  نظمت جمعية 
ل�صركة �أبو ظبي للخدمات �ل�صحية "�صحة" حملة للتربع بالدم لت�صجيع 
�أفر�د �ملجتمع  على �لتربع لإنقاذ حياة من يحتاج �إىل قطرة دم من �ملر�صى 
 " �أقيمت �حلملة حتت �صعار  �لعاجلة و�لطارئة، حيث  و�حل��الت �ل�صحية 
قطرة دم ت�صاوي حياة"، وذلك يف مبنى بنك �لدم منطقة �جليمي �لعني 
و�ل��ت��ي �صهدت �إق��ب��اًل م��ن �مل��و�ط��ن��ني و�أب��ن��اء �جل��ال��ي��ات و�أع�����ص��اء �جلمعية 

و�ملتطوعني.

•• دبي-الفجر: 

تر�أ�س �لعميد �لدكتور �صالح عبد�هلل مر�د، 
يف  �لب�صرية  للمو�رد  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
�ل�صخ�صية،  �مل��ق��اب��الت  جلنة  دب���ي،  �صرطة 
�لعامة  �ل���ث���ان���وي���ة  خ���ري���ج���ي  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال 
�صرطة  باأكادميية  �لل��ت��ح��اق  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
دبي، �صمن دورة مر�صحي �ل�صباط �لدفعة 

�لن�صائي. �لعن�صر  من   7 و�لدورة   ،34
وبا�صرت جلنة �ملقابالت �ل�صخ�صية يف نادي 
�ل�صباط مبنطقة �جلد�ف، مقابلة �لطلبة 
�صرطة  باأكادميية  �لل��ت��ح��اق  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 

دبي ممن ��صتوفو� �ل�صروط.
و�أكد �لعميد �لدكتور �صالح عبد �هلل مر�د، 
ممن  �لطلبة  مقابلة  ب��ا���ص��رت  �للجنة  �أن 
تو�فرها  �لو�جب  �ل�صروط  عليهم  تنطبق 
تتمثل  و�لتي  �ملر�صحني،  ب��دورة  لاللتحاق 
يف �أن ي��ك��ون م��ن م��و�ط��ن��ي دول���ة �لإم����ار�ت 
على  حا�صال  يكون  و�أن  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
���ص��ه��ادة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة يف �مل�����ص��ار �ملتقدم 

�مل�صار  يف  �أو   75% ع���ن  ت��ق��ل  ل  ب��ن�����ص��ب��ة 
�لعام بن�صبة ل تقل عن %80، و�أل يكون 
من  �أك���رث  عليها  ح�صوله  ع��ل��ى  م�صى  ق��د 
عامني، و�أن يكون ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك، 
ومل ي�صبق له/لها �حلكم عليه/ها بعقوبة 

عقوبة  ب��اأي��ة  �أو  جناية،  يف  للحرية  �صالبة 
يف ج��رمي��ة خم��ل��ة ب��ال�����ص��رف �أو �لأم���ان���ة، و 
ول  ع��ام��اً  ع�صر  �صبعة  ع��ن  �لعمر  يقل  �أل 
يقل  و�أل  عاماً،  وع�صرين  و�ح��د  على  يزيد 
�لطول عن ) 165 ( �صم للذكور و)155( 

و�جتياز  وزن��ه،  مع  ويتنا�صب  ل��الإن��اث،  �صم 
و�لحتياطية،  �لوطنية  �خل��دم��ة  ب��رن��ام��ج 
�ختبار  يف  ح��ا���ص��اًل  �ل��ط��ال��ب  ي��ك��ون  �أن  و 
 ( �لإجنليزية  للغة   – �لقيا�صي  �لإم����ار�ت 
�أو   1100 Emsat Achieve ( على 

ما يعادلها من �صهادة TOFEL مبعدل 
500 درجة �أو �صهادة ILETS مبعدل 5 
على  حا�صاًل  �لطالب  يكون  �أن  و  درج���ات، 
�ختبار �لإمار�ت للقبول �جلامعي – �للغة 
 1000 ع��ل��ى   )  Emsat  ( – �ل��ع��رب��ي��ة 
�لختيار  ����ص���روط  �أن  �إىل  لف���ت���اً  درج������ة. 
لاللتحاق  �ملر�صحني  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطلبة 
�لختبار�ت  �جتياز  تتمثل يف  دبي،  ب�صرطة 
�لطبية  �لفحو�س  و�جتياز  بنجاح،  �لذكية 

بنجاح.
ب��ن دعفو�س  �مل��ق��دم حمد  ب��ني  وم��ن جهته، 
�ملن�صوري، مدير �إد�رة �لختيار و�لتوظيف، 
�مل���م���ي���ز�ت متنح  م���ن  �ل���ع���دي���د  ه��ن��ال��ك  �أن 
ومن  دب��ي،  �صرطة  يف  قبوله  بعد  للمر�صح 
على  و�حل�����ص��ول  �صهرية،  م��ك��اف��اأة  �صمنها 
)�إ�����ص����ع����اد( وغريها  �خل�������ص���وم���ات  ب��ط��اق��ة 
�لنظر يف  يتم  ول��ن  �لأخ���رى،  �ملميز�ت  من 
�لطلبات غري �مل�صتوفية لل�صروط �ملذكورة، 
يرغب  ملن   901 بالرقم  بالت�صال  منوها 

مبزيد من �ل�صتف�صار�ت.

�سرطة دبي ُتبا�سر اإجراء املقابالت مع املتقدمني لاللتحاق باالأكادميية
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مثل  ال�ضائعة،  االأمل  م�ضكنات  على  غالبيتنا  تعتمد 
البارا�ضيتامول، والتي ال تتطلب و�ضفة طبية، عندما يتعلق 
االأمر باإدارة ال�ضداع اأو االأمل االلهابي، من حني اإىل اآخر.

ال�ضتخدام  م�ضطرين  اأنف�ضهم  يجدون  الذين  اأولئك  ولكن 
هذه االأدوية ب�ضكل يومي، اأو اأكرث من اال�ضتخدام القيا�ضي 
املو�ضى به عادة، قد يعر�ضون اأنف�ضهم خلطر �ضحي حقيقي، 

وفقا لعدد من الدرا�ضات املختلفة.

�لعام  �ملمار�س  غارفي�س،  �صارة  �لدكتورة  و�صرحت 
و�ملدير �ل�صريري ل� Patient.info �صابقا، �أن 
�ملخاطر �ملرتبطة بالإيبوبروفني "موثقة جيد�".

وقالت ل�صحيفة "ذي �صن" �لربيطانية: "بالن�صبة 
على  �لقيا�صية  �جلرعة  تناول  ف��اإن  �لنا�س،  ملعظم 
�لآثار  خماطر  بانخفا�س  يرتبط  �لق�صري  �مل��دى 
�جلانبية. وما نو�جهه من م�صاكل هو عندما ياأخذ 
�لطويل  �مل��دى  على  �أو  عالية،  جرعة  م��ا  �صخ�س 
عندما  خ��ا���س  وب�صكل  �أ���ص��ه��ر(،  �إىل  �أ�صابيع  )م��ن 
�لطويل  و�مل��دى  �لعالية  )�جل��رع��ة  معا  يجتمعان 

لال�صتخد�م(".
ويف ما يلي جمموعة من �ملخاطر �ل�صحية �لناجتة 

عن �ل�صتخد�م �ملفرط مل�صكنات �لأمل:

االأذن طنني   .1

و�صفة  ت�صتلزم  ل  �ل��ت��ي  �لأمل  م�صكنات  �رت��ب��ط��ت 
و�لبار��صيتامول  �لإي���ب���وب���روف���ني  م��ث��ل  ط��ب��ي��ة، 
�لإ�صابة  ب���زي���ادة خ��ط��ر  �ل�����ص��اب��ق  و�لأ����ص���ربي���ن، يف 

بطنني �لأذن بن�صبة 20%.
�إدر�ك  لو�صف  طبي  م�صطلح  ه��و  �لأذن  وط��ن��ني 
�أو  �لأذن���ني  يف  �أو  و�ح���دة،  �أذن  يف  �صو�ء  �ل�صو�صاء 
خارجي  �صوت  هناك  يكون  ل  عندما  �ل��ر�أ���س،  يف 

مطابق.
عالمات حمددة تدل على تناول جرعة ز�ئدة من 

�لبار��صيتامول!
ولكن  �لأذنني"  يف  "رنني  باأنه  يو�صف  ما  وغالبا 
�أن يختلف من  �مل�����ص��م��وع مي��ك��ن  �ل��دق��ي��ق  �ل�����ص��وت 

�صخ�س لآخر.
ووجدت در��صة �أجر�ها م�صت�صفى بريغهام و�لن�صاء 
يف بو�صطن بالوليات �ملتحدة �أن �ل�صتخد�م �ملتكرر 

بهذه  �لإ�صابة  خطر  من  يزيد  قد  �لأمل  مل�صكنات 
�حلالة.

من  �لرغم  "على  كورهان:  �صارون  �لدكتور  وق��ال 
دون  و����ص��ع  نطاق  على  متوفرة  �مل�صكنات  ه��ذه  �أن 
�آثار  �أدوي��ة وهناك  ت��ز�ل  ما  �أنها  �إل  و�صفة طبية، 
فو�ئد  لديهم  �أن  �لو��صح  وم��ن  حمتملة.  جانبية 
م���ع �ل���ص��ت��خ��د�م ق�����ص��ري �مل�����دى. وم���ع ذل����ك، فاإن 
قد  �لزمن  �ملتكرر لفرت�ت طويلة من  �ل�صتخد�م 
يزيد من خطر �لإ�صابة بطنني �لأذن وقد يت�صبب 
�مل��ه��م تناول  �أخ����رى. وم���ن  �آث����ار �صحية ���ص��ارة  يف 
��صتخد�مها قدر  و�حل��د من  بانتباه  �لأدوي��ة  هذه 

�لإمكان".

ال�ضلوك  .2
�أجر�ها  �ل��ت��ي  �ل���در�����ص���ات  وج����دت جم��م��وع��ة م���ن 
عقار  ت��ن��اول  �أن  �أوه��اي��و  ولي��ة  باحثون يف جامعة 
�لنا�س  ي��ج��ع��ل  �أن  مي���ك���ن  �لأ���ص��ي��ت��ام��ي��ن��وف��ني 
يفعلون  مما  �أك��رب  ملخاطر  يتعر�صون 

عادة.
ووقع �إعطاء �أكرث 
م������������������ن 

مع  ل��ل�����ص��د�ع  �مل��ق��رتح��ة  �جل��رع��ة  �صخ�س   100
�إعطاء �لبع�س دو�ء وهميا. ثم ُطلب من كل و�حد 
مدى  حيث  م��ن  �ملختلفة  �لأح����د�ث  تقييم  منهم 

خطورتها.
و�أو�صح بالدوين و�ي، �ملوؤلف �مل�صارك يف �لدر��صة: 
ي�صعرون  �لنا�س  �لأ�صيتامينوفني يجعل  �أن  "يبدو 
�أن�صطة  يف  ي��ف��ك��رون  عندما  �صلبية  �أق���ل  مب�صاعر 

حمفوفة باملخاطر، فهم ل ي�صعرون باخلوف".
ووجد �لباحثون �أن �أولئك �لذين تناولو� �حلبوب 
�لتحدث  �أو  باحلبال،  �لقفز  مثل  �أ�صياء  �ع��ت��ربو� 
باأفكارهم يف �لعمل، �أقل خطورة من �أولئك �لذين 

تناولو� حبوب �لدو�ء �لوهمي.

الظهر اآالم   .3
�صوف  �ل��ظ��ه��ر  �آلم  م���ن  ي��ع��ان��ون  �ل���ذي���ن  م��ع��ظ��م 

يتناولون حبوبا لتخفيف �لأعر��س.
�لأدوية  بع�س  �أن  �أظهرت  �ل�صابقة  �لدر��صات  لكن 
حبوب  جتربة  ووق��ع  ���ص��وء�.  �لأمل  تزيد  �أن  ميكن 
و�لنابروك�صني  و�لأ���ص��ربي��ن  �لإي��ب��وب��روف��ني  مثل 

كجزء من در��صة يف جامعة ماكجيل يف كند�.
و�أظهرت �لنتائج �أن �لأقر��س �مل�صادة لاللتهابات 
�ملدى  ع��ل��ى  ل���الأمل  ت�صكينا حم����دود�  ف��ق��ط  ت��وف��ر 

�لق�صري.
�إن مثل هذه �حلبوب ميكن  �أي�صا  �مل�صعفون  وقال 
�أن تزيد من خطر �لآثار �جلانبية �ملعدية �ملعوية 

مبقد�ر 2.5 مرة.
و�إىل جانب ذلك، وجدو� �أن �حلبوب ميكن �أن تزيد 
�أي�صا من خطر �لإ�صابة باحلمو�صة وتهيج �ملعدة.

القلب يف  م�ضاكل   .4
يقول  منتظم،  ب�صكل  �لأمل  م�صكنات  تناولت  �إذ� 
�خلرب�ء �إنك قد تعر�س نف�صك خلطر متز�يد 
�لنوبات  �ل��ق��ل��ب م��ث��ل  ب��اأم��ر����س  ل��الإ���ص��اب��ة 

�لقلبية، وهي حالة طبية طارئة.
%26 يف  بارتفاع  �لأ�صربين  ربط  ووقع 
م�صاكل �لقلب لدى �أولئك �لذين لديهم 

عامل موؤهب و�حد على �لأقل.
�صغط  و�رت��ف��اع  و�ل�صمنة  �لتدخني  ه��ذه  وت�صمل 
و�أمر��س  و�ل�صكري  �لكولي�صرتول  و�رت��ف��اع  �ل��دم 

�لقلب و�لأوعية �لدموية.
 ESC Heart يف  ن�������ص���رت  در������ص����ة  ووج�������دت 

Failure �أن "�أولئك �لذين يتناولون �لأ�صربين 
من  لحقا  باحلالة  لالإ�صابة  عر�صة  �أك��رث  ك��ان��و� 

�أولئك �لذين ل ي�صتخدمون �لدو�ء".
وق���ال م��وؤل��ف �ل��در����ص��ة، �ل��دك��ت��ور ب��ل��ريمي موجاج 
من جامعة فر�يبورغ باأملانيا: "يف حني �أن �لنتائج 

تتطلب تاأكيد�،
 فاإنها ت�صري �إىل �أن �ل�صلة �ملحتملة بني �لأ�صربين 

وف�صل �لقلب بحاجة �إىل تو�صيح".
�أخ�صائي  �أو  طبيبك  ��صت�صارة  د�ئما  عليك  ويجب 

�لرعاية �ل�صحية قبل تناول �أي م�صكنات لالأمل.
ح��ال��ة �صحية  ل��دي��ك  ت��ك��ون  لأن  �صك  كنت يف  و�إذ� 
�أو  �ل�صيديل  �إىل  د�ئما  حت��دث  للخطر،  تعر�صك 
منا�صبا  �لإيبوبروفني  كان  �إذ�  ما  ملعرفة  �لطبيب 
ل���ك، و�ق�����ر�أ د�ئ��م��ا �لإر�����ص����اد�ت �مل���وج���ودة يف عبوة 

�لدو�ء.
�أك���رث م��ن �جل��رع��ة �مل��و���ص��ى بها من  و�إذ� ت��ن��اول��ت 
�أو  �ل�صيديل  ��صت�صارة  �لإيبوبروفني، يجب عليك 

�لطبيب على �لفور.

املخاطر االأربعة لتناولها ب�ضكل مفرط

امل�سكنات ال�سائعة.. من االأمل املنهك اإىل حاالت الطوارئ القاتلة

درا�سة هامة تك�سف عن كمية القهوة اليومية
 التي قد ت�سيف �سنوات اإىل حياتك!

�ل��ف��و�ئ��د �ل�صحية  �إىل  �ل��در����ص��ات  �ل��ع��دي��د م��ن  و�أ����ص���ارت 
مبر�س  �لإ���ص��اب��ة  خم��اط��ر  تقليل  م��ن  للقهوة  �ملحتملة 
�لإ�صابة  �ح��ت��م��ال��ي��ة  تقليل  �إىل   2 �ل��ن��وع  م��ن  �ل�����ص��ك��ري 

بالكتئاب.
وي���������������ق���������������رتح 

�لعلماء �أن هذ� قد يكون ب�صبب �حتو�ء �لنب على م�صاد�ت 
وتلف  �لد�خلي  �للتهاب  تقليل  ي�صاعد على  ما  �لأك�صدة، 

�خلاليا.
ويف �لدر��صة، قام فريق من جامعة جينان يف قو�نغت�صو، 
خارج هونغ كونغ، بتحليل �لبيانات من �لبنك �حليوي يف 
�ململكة �ملتحدة - جمموعة من �لبيانات �لطبية و�جلينية 
�إىل   2009 ب��ري��ط��اين - م��ن  لأك���رث م��ن ن�صف م��ل��ي��ون 

.2018
 56 �لعمر ح���و�يل  �مل�����ص��ارك��ون يبلغون م��ن  وك���ان 
م�صابني  ي��ك��ون��و�  ومل  �مل��ت��و���ص��ط،  يف  ع��ام��ا 
�لقلب  �أم���ر�����س  �أو  ب��ال�����ص��رط��ان 
ع������ن������دم������ا ب������������د�أت 

�لدر��صة.
يف  يوميا  ي�صربونها  �لتي  �لقهوة  كمية  قيا�س  ومت 

بد�ية �لدر��صة.
�أن����ه مت ت�����ص��ج��ي��ل م���ا جمموعه  و�أظ���ه���رت �ل��ن��ت��ائ��ج 
ذلك  يف  مبا  �لدر��صة،  خ��الل  وف��اة  حالة   3177
1725 من �ل�صرطان و628 من �أمر��س �لقلب.

�أولئك  �أن  �أظ��ه��رت  نتائجهم  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
�لذين تناولو� �مل�صروبات �ل�صاخنة لديهم "خماطر 
�لذين مل  �أولئك  �أقل للوفاة جلميع �لأ�صباب" من 
يفعلو� ذلك.وخل�س �لفريق بقيادة �لدكتور د�ن ليو 
للقهوة  �ملعتدل  "�ل�صتهالك  �أن  �إىل  �جلامعة،  من 
بانخفا�س  يرتبط  بال�صكر  و�مل��ح��الة  �مل��ح��الة  غ��ري 
على  ق��ائ��م��ة  ك��ان��ت  �ل���در�����ص���ة  �لوفاة".لكن  خ��ط��ر 
�إذ�  ما  حتديد  ت�صتطع  مل  �أنها  يعني  ما  �ملالحظة، 
عدد  �نخفا�س  يف  بالفعل  ت�صبب  �لقهوة  �صرب  كان 
فو�ئد  �إىل  �لدر��صات  من  �لعديد  �لوفيات.و�أ�صارت 
���ص��رب �ل��ق��ه��وة، ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن �ل��ع��دي��د من 

�لدر��صات �لأخرى مل تكن حا�صمة.
وميكن �أن ي�صاعد �لكافيني - �ملوجود يف �لقهوة - 
يف تقليل �للتهاب وتلف �خلاليا ما قد يحمي 
من �لأمر��س. كما �أنه ي�صاعد يف �إبقاء �لنا�س 

�أكرث يقظة.
�لفو�ئد، فقد  �لرغم من هذه  ولكن على 
�لنوم  �أمن���اط  با�صطر�ب  �أي�صا  �رت��ب��ط 

و�ملخاطر �أثناء �حلمل.

وجدت درا�ضة كبرية اأن �ضرب ما بني فنجان ون�ضف وثالثة فناجني ون�ضف من القهوة يوميا ميكن اأن ي�ضيف �ضنوات اإىل حياتك.
وراقب فريق بحث �ضيني 171000 �ضخ�ضا ملدة �ضبع �ضنوات، ووجدوا اأن اأولئك الذين ي�ضربون القهوة بانتظام كانوا اأقل عر�ضة للوفاة بن�ضبة الثلث 

من اأولئك الذين مل ي�ضربوها. واأ�ضافوا اأنه ال يهم ما اإذا كانت القهوة �ضادة اأو حمالة بال�ضكر.
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�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1665/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�صر رقم 763

وق��دره )5.360.25( درهم قيمة �ملرت�صد يف ذمة  ي��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  �ملدعي عليه  بالز�م   : �ملنازعة  مو�صوع 
�ملدعي عليه ل�صالح �ملدعي و�لفائدة �لقانونية 12% حتى �ل�صد�د �لتام - ثالثا:بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 

مبلغ وقدره )30.000( درهم قيمة �لتعوي�س �لتفاقي �ملن�صو�س عليه يف �لتفاقية �صند �لدعوى  . 
�ملتنازع:حمد�ن �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية

عنو�نه:دبي - �خلليج �لتجاري - مر��صي در�يف - ميد�ن �خلليج - بناية 7 - مكتب رقم 107
وميثله:حمد�ن حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�صام�صي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- لويد جوزيف فيليب  - �صفته : متنازع �صده 
للمدعي مبلغ وقدره  ي���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق���ام عليك  ق��د    : �لإع���الن  مو�صوع 
�لتام  �ل�صد�د  �لقانونية 12% حتى  و�لفائدة  �ملدعي  �ملدعي عليه ل�صالح  )5.360.25( درهم قيمة �ملرت�صد يف ذمة 
�ملن�صو�س  �لتفاقي  �لتعوي�س  يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )30.000( درهم قيمة  بان  �ملدعي عليه  ثالثا:بالز�م   -
عليه يف �لتفاقية �صند �لدعوى- وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2022/8/9 �ل�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�صي 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 70197

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ال�شتئناف رقم:2282/2021/305 ��شتئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85
و�ل�صادر  كلي  جت��اري  رق�����م:2018/2398  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �حلكم  �إ�صتئناف   : �ل�صتئناف  مو�صوع 

بتاريخ:2020/2/4 و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. 
�مل�صتاأنف:مهدى �صفت �له رجبى

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - منطقة �لقرهود - �صارع 104 - بناية بو�صقر بلوك ب - �صقة 302 - هاتف 
info@fahadadvocates.com:رقم:042560738 - مكاين:3289393656 - بريد �لكرتوين

وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد 
 : ����س.ذ.م.م  �صفتهما  �لعامة  للتجارة  �لنجم  2- طلوع  ن��ام��د�رى  ر�صا  علي   -1   : �إعالنهما  �ملطلوب 

�خل�صم �ملدخل
م���و����ص���وع �لإع�������الن :  ق���د �أ����ص���ت���اأن���ف/�حل���ك���م �ل�������ص���ادر ب���ال���دع���وى رق�������������م:2398/2018 جت�����اري كلي 
ب��ت��اري��خ:2021/8/24. وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/8/8  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صى  وعليه   ، بعد  ع��ن  �لتقا�صي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�شتئناف    
70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3155/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3782/2020 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�صامال  �صنويا   %9 قدرها  ب�صيطة  قانونية  فائدة  �ليه  م�صافا  دره��م   )393562( وق��دره  به  �ملنفذ 

للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لتنفيذ : علي �صعيد مبارك �صامل �ل�صاعدي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �لنادي �ل�صياحي - �بوظبي - �صارع �مليناء - مبنى �صيلفر ويف 
- �صقة 203

�ملطلوب �إعالنه : 1- �لو�دي �لخ�صر للو�صاطه �لعقاريه - �صفته: منفذ �صده
�لدعوى  �ل�����ص��ادر يف  �ل���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا تنفيذ �حل��ك��م  �أق����ام عليك  :ق���د  �لإع�����الن  م��و���ص��وع 
رقم:3782/2020 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )393562( درهم م�صافا �ليه فائدة 

قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1911/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/1471 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13459151( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لتنفيذ : �لفر�صان للتوظيف ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �بوظبي - �لكورني�س - فندق �ل�صوفيتيل �لطابق �ل�صاد�س

�ملطلوب �إعالنه: 1- جزيرة �لمار�ت للطاقه - �صفته: منفذ �صده
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  :قد  �لإع��الن  مو�صوع 
�ملنفذ به وقدره )13459151( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1820/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 7305/2021 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )255192.26( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لتنفيذ : �صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - جبل علي - لوج�صتك �صنرت - بني �لدو�ر 5 و�لدو�ر 6 من GSC جي ��س �صي 

لوج�صتك
�ملطلوب �إعالنه: 1- �تيلري �نفي�صن لعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي �س.ذ.م.م - �صفته: منفذ �صده

�ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  :ق��د  �لإع���الن  مو�صوع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )255192.26( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �أم �لقيوين �الحتادية
جزئي  جتاري   UAQCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000340/ 

�إىل �ملنفذ �صده �لثاين : ن�صر �لدين عبد�لفتاح بلحاج
�لعنو�ن:يعلن بالن�صر 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �صدك ل�صالح �ملنفذ:�صيف علي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �عاله،  �ليها  �مل�صار  �لق�صية  يف   ، ذ.م.م   و�مل�صروبات 
تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي : 118356.0 بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف
 )15( خالل  �عاله  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 

�ملرجتعة  �ل�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001283/ 
�إىل �ملحكوم عليه : خالد عرفة حافظ جامع جامع

�ملنفذ:حممد  �ملدعي  �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح  �نه قد �صدر �حلكم  حيث 
�ليها  �مل�صار  �لق�صية  ويف   - م�صري  �جلن�صية   ، �حمد  عبا�س  �لد�صوقي  �بر�هيم 

�عاله
�لر�صم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور  له  �ملحكوم  �ن  ومبا 
�ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم 

و�مل�صاريف:71826.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - ��شماعيل علي �حمد ح�شن �ملازمي
مدين   SHCEXCICIVS2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004354/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��صماعيل علي �حمد ح�صن �ملازمي 
�لعنو�ن:0505999523 �ل�صارقة رحمانية 10

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:ركن �لفاريابي 
للمفرو�صات ذ.م.م  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب 
 : كالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ، ومبا  لذلك  �ملحدد  �لر�صم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ 

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 13929.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ 
�عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإنت )م( مكلف )ين( بح�صور 
جل�صة يوم - �ملو�فق - �ل�صاعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �لفا فور �اللكرتوميكانيكية �س.م.م
جتاري   SHCEXCICOMS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003140/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لفا فور �للكرتوميكانيكية �س.م.م 
حيث �نه بتاريخ:2020/12/6 قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ:كومفورت �نرتنا�صيونال للخدمات �لبحرية موؤ�ص�صة فردية ملالكها حمد عبد�هلل 
�صامل ح�صني �ل�صويدي  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 123486
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �إعالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر

رقم �لدعوى 2022/196 مدين جزئي 
بناء على طلب مدعي:�مني �لد�صوقي علي �ل�صيد - �جلن�صية/م�صر

�ىل مدعي عليه/خالد �لباز يو�صف عطوه - �جلن�صية/م�صر
فانت مكلف باحل�صور �مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية �صخ�صيا �و 
بو��صطة وكيل معتمد عنك يف �ل�صاعة 09:00 من يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2022/8/9 لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ويف حالة تخلفك عن �حل�صور �و �ر�صال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �صتبا�صر �لدعوى غيابيا. 
 �مني �شر �لد�ئرة �لتجارية �الأوىل 

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197
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�عالن بيع  عقار بالن�شر  

يف �لتنفيذ رقم  288/2016/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2014/15  عقاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10816117.31 درهم( 
�صامال للر�صوم و�مل�صاريف

طالب �لتنفيذ:حممد �أعظم خان �صو�تي 
208 مقابل بوملان �صيتي �صنرت وبجانب   ، 207 عنو�نه :دبي - ديرة - منطقة بور�صعيد - بناية �صيتي �أفينو - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 

بناية �ل�صياد 
وميثله :خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي 

�ملطلوب �إعالنه : ح�صني فوؤ�د حم�صن جو�د �ل�صجو�ين 
 - رقم:0507575354  - متحرك   20 و   18 رق��م  - فيال   39B رق��م  �ل��ب��دع  ���ص��ارع   -  1 - جميري�  ���ص��ارع جمري�   - دب��ي  :�م���ارة  عنو�نه 

redhalaw@eim.ae  -  0507575354
05:00:00 م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  2022/8/10 �ل�صاعة  �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق  مو�صوع �لإع��الن : 
http://www. بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول  �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :1- ح�صة )ح�صني فوؤ�د حم�صن جو�د �ل�صجو�ين( يف �ر�س وما 
 - 3/2709 - م�صاحة �حل�صة:313.54 مرت مربع - قيمة �حل�صة:2066543 دره��م  �ملنطقة م��ردف - رقم �لر���س   - بناء  عليها من 
2- ح�صة )ح�صني فوؤ�د حم�صن جو�د �ل�صجو�ين( يف �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة جمري� �لوىل - رقم �لر�س 143 - م�صاحة �حل�صة 

، فور�  �ملبلغ  يدفع   -1: مالحظات    - درهم  �حل�صة:3599433.24  قيمة   - مربع  مرت   572.52

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية

)كلي(   مدين   AJCFICICIV2022 /0000984 يف  �لدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / �ل�صاهر �حمد �صاهر �لدهام�صة �لدهام�صة - �لعنو�ن:9508787 ، ��صر�ء 

حممد عي�صى �ل�صو�بكه - �لعنو�ن:9490330 
بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ل�صو�بكه  بالتايل :حكمت �ملحكمة �ول:برف�س �لدعوى  �أعاله ل�صالح / خالد حممد عي�صى 
قبل �ملدعي عليها - ثانيا:بف�صخ عقد �لبيع حمل �لتد�عي و�نق�صاء كافة �للتز�مات �لتعاقدية 
لطرفيه وباعتبار كافة �ملحرر�ت �ملوقعة �و �ملحررة �و �ملن�صوية للمدعي ب�صاأنه و�ملبينة ب�صحيفة 
�لدعوى وكاأن مل تكن و زو�ل كافة �لثار �لقانونية لها - ثالثا:بالز�م �خل�صم �ملدخل بان يرد 
�أردنيا �لتي �صلمها له �ملدعي  للمدعي مبلغا قدره مليون ومائة وثمانية وخم�صون �لف دينار� 
ر�بعا:بالز�م   - �حلكم  هذ�  باأ�صباب  �ملبني  �لنحو  على  �لتد�عي  حمل  �لر�س  بيع  ثمن  كمقدم 

�ملدعي و�خل�صم �ملدخل بالر�صوم و�مل�صروفات منا�صفة بينهما
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0002583 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جمموعة دملا �لمار�ت للديزل  - جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  �أمام مكتب   2022/8/16 �نت مكلف باحل�صور بجل�صة  لذ� 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )5 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/8/1  

مكتب �خلدمات �لق�شائية      
مرمي جمعه �لكعبي 

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

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - رجب حممد �حمد
جزئي  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004632/ 

�إىل �ملحكوم عليه : رجب حممد �حمد 
حيث �نه بتاريخ  قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:مر�م 
�أن  ومبا  �عاله،  �ليها  �مل�صار  �لق�صية  يف   ، �أردين   �جلن�صية   ، �لزغري  �صليمان  �صعدي 
�ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك 
، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 

16577 :
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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    تعيني خربه 302-2022

ت��ع��ل��ن �خل���ب���رية �حل�����ص��اب��ي��ة/م��ي��ث��اء ���ص��امل �ل��زع��اب��ي ع���ن ب���دء �أعمال 
�خلربة �ملحا�صبية مبوجب �لقر�ر �ل�صادر عن حمكمة دبي �لبتد�ئية 
ب��ت��اري��خ:2022/6/30 يف �لدعوى رق����م:302/2022 ن��ز�ع تعيني خ��ربة ، 
�ملتنازع �صده/جمال عطوى مبوعد �جتماع �خلربة )�لثاين( لتقدمي 
ما لديه من م�صتند�ت وذلك يوم �لثنني �مل��و�ف��ق:2022/8/8 يف متام 
�ل�����ص��اع��ة:11:30 �صباحا و���ص��وف ي��ك��ون �لج��ت��م��اع ع��ن بعد م��ن خالل 

�لر�بط �لتايل:
تليفون:048768662 .

�خلبري/ ميثاء �شامل �لزعابي

   �إعـــالن
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

يعلن �خلبري �ملحا�صبي �أحمد جا�صم �لعبدويل - مركز �خلليج للمحا�صبة و�لتدقيق 
- و�ملعني من قبل جلنة ف�س �ملنازعات  - حماكم دبي يف �لق�صية رقم:2022/232 
�ل�صتثمار  لد�رة  �لأم��ام��ي  �خل��ط  �ملتنازع/�صركة  و�ملقامة من  خ��ربة  تعيني  ن��ز�ع 
د�ود  بن  عبد�هلل  بن  �لول/نبيل  �صده  �ملتنازع  ف��ان  للمهمه  وتنفيذ�   ، ����س.ذ.م.م 

فلمبان و�ملتنازع �صده �لثاين/ثريا بنت عبد�هلل بن فرج �جلهنى .
مدعو حل�صور �جتماع �خلربة �حل�صابيه ب�صخ�صه �و بو��صطة وكيل معتمد منه 
و�ملقرر عقده يوم �لثنني �ملو�فق:2022/8/8 �ل�صاعة �حلادية ع�صر ظهر� مبكتب 
�خلبري - مركز �خلليج للمحا�صبة و�لتدقيق - �لكائن يف دبي - ديرة - �خلبي�صي - 
�صارع �صالح �لدين - بناية �لعبدويل - بناية معر�س �صرميكا ر��س �خليمة بالقرب 

من �ملرتو حمطة �بوبكر �ل�صديق - مكتب رقم 104 - ت:042684700
�خلبري �ملحا�شبي/ �حمد جا�شم �لعبدويل

�إعالن ح�شور �جتماع خربة ح�شابية
70197
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�عالن بالن�شر        
 1546/2022/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- فكلتا�س لد�رة �ملن�صاآت �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :ماك�صيمام لتاجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م 
بتاريخ:2022/7/19  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �د�ء  �م��ر  ��صت�صد�ر  طلب 
و�لفائدة  دره��م   )135057( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية 
للو�ئح  وفقا  �مل��ح��ددة  �مل��دد  خ��الل  �لتظلم منه  �و  �لم��ر  ��صتئناف  �حل��ق يف  ولكم   ،

و�لجر�ء�ت . 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �ملنازعة رقم:94/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �ل�صاد�صة رقم 755
مو�صوع �ملنازعة : 1- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )85000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 2- �لز�م �ملدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )29166( درهم ت�صعة وع�صرون �لف ومائة و�صتة و�صتون درهم تعوي�صا ماديا عما تكبدته �ملتنازعة من 
قيمة �يجارية ملدة �صهر ب�صبب تاأخر �ملتنازع �صدهما يف �جناز �لعمال عن �ملتفق عليه وفائدته �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 

�لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام  . 
�ملتنازع:لونا كافيه وميثلها �ل�صيد/ميثم عبد�خلالق �صلمان ح�صن �لعبودي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �صارع مر��صي در�يف - مبنى 11 - �صقة �لثاين 206 - وميثله:�صامل 
عبد�هلل �صلطان علي �حلمادي 

�لر�صيات  تبليط  خ��وري لعمال  ر�صاء   -2 �لعقد  �صريك وموقع على  ب�صفته  �قبال حممد ح�صني  �حمد   -1   : �إعالنهما  �ملطلوب 
�س.ذ.م.م  - �صفتهما : متنازع �صدهما 

مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )85000( درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
2- �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )29166( درهم ت�صعة وع�صرون �لف ومائة و�صتة و�صتون درهم تعوي�صا ماديا 
عما تكبدته �ملتنازعة من قيمة �يجارية ملدة �صهر ب�صبب تاأخر �ملتنازع �صدهما يف �جناز �لعمال عن �ملتفق عليه وفائدته �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام- وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق:2022/8/10 �ل�صاعة:09:00 �صباحا 
بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1409/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3696 نز�ع مدين ، بالز�م �ملنفذ �صدها بان 

توؤدي للمنفذة �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )24326.2( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع �لرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتامني - بجو�ر 
مطعم �ل�صفدي - وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��صتيتيه

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �لقدرة لنظمة �حلماية و�ل�صالمة ذ.م.م -فرع دبي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)24326.2( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �صامال للر�صوم و�مل�صاريف ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1378/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3916 نز�ع مدين ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )14909( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع �لرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتامني - بجو�ر 
مطعم �ل�صفدي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- و�ي �ن �يه خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإع��الن : قد 
وقدره )14909.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1377/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3917 نز�ع مدين ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )17.485( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع �لرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتامني - بجو�ر 

مطعم �ل�صفدي - وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل �إ�صتيتيه
�ملطلوب �إعالنه : 1- كومكوم للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)17.485( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1375/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2022/259 نز�ع مدين ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )22.883( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع �لرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتامني - بجو�ر 
مطعم �ل�صفدي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �لفيم لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإع��الن : قد 
وقدره )22883.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1376/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2022/232 نز�ع مدين ، بالز�م �ملنفذ �صدها بان 

توؤدي للمنفذة �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9.309.70( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع �لرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتامني - بجو�ر 
مطعم �ل�صفدي - وميثله:عبد�لكرمي جودت عبد�هلل �إ�صتيتيه

�ملطلوب �إعالنه : 1- يا�صر �حمد لعمال �لتبليط �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9.309.70( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

MOJAU_2022- 0080008 رقم �ملعاملة
�إعالن

�لرخ�صة  ميلك  �جلن�صية  �مار�تي   - �لقايدي  خلف  علي  حممد  �ل�صيد:علي  �ن  حيث 
رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  و�لتي  جتارية  رخ�صة  �حلياة(  نب�س  )خمبز  �لتجارية 
رقم:782440 حيث �ن �ل�صيد:علي حممد علي خلف �لقايدي - �مار�تي �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف �لرخ�صة �لتجارية )خمبز نب�س �حلياة( �لبالغة %100 
�ىل �ل�صيد:طاهر حممود طارق حممود - باك�صتاين �جلن�صية - خروج �صريك دخول �خرون.  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك 

عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533
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�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�لتوثيقات و�ال�شهاد�ت/تغري �ال�شم �الأول 

مقدمة �لطلب:خمي�س �صامل خمي�س �لظنني �لنقبي.
�أطيب  ل�صعادتكم  تقدم  �أن  �لبتد�ئية  �لحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 

حتياتها وو�فر �صكرها.
�ل�صم  بتغري  �لنقبي  �لظنني  �صامل خمي�س  �ل�صيد/خمي�س  �ملقدم من  للطلب 
و�لده  قيد  وخال�صة  �صفره  جو�ز  يف  حممد(  �ىل  )�صليمان  من  لبنه  �لأول 
�لظنني  خمي�س  �صامل  خمي�س  حممد  �لكامل  �ل�صم  لي�صبح  رقم:7299/304 
�لنقبي فمن لديه �عرت��س على ذلك �ن يتقدم �ىل حمكمة خورفكان �لحتادية 

�لبتد�ئية خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ هذ� �لعالن. 
�لقا�شي/�شليمان ر��شد �شليمان �لكعبي

رئي�س حمكمة خورفكان �الحتادية �البتد�ئية           

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

70021 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004933 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مرو�ن حممد عاي �ملازم  - جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى �ملرفوعة من/�ملدعي:�حمد �صبل �حمد جادو

درهم  �لف  وقدره )خم�صني  ماديا مببلغ  �ملدعي  ب��:تعوي�س  يطالبكم  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع 
50.000 درهم( عن �ل�صر�ر �جل�صدية و�لنف�صية �لتي حلقت به من �ملدعي عليه - �لز�م �ملدعي 

عليه بدفع �لر�صوم و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة.
لذ� �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/8/8 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد 
�ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي  �لدعوى  �لن�صر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من  على ع�صرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/8/1  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

حممد ح�شني �مني �ملال 

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

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
MOJAU_2022- 0079555 رقم �ملعاملة

�إعالن
حيث �أن �ل�صيد:ر��صد حممد ر��صد علي �لزيودي - �مار�تي �جلن�صية ميلك �لرخ�صة �لتجارية )ر��صد حممد 
حيث  رقم:555409  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقة  تاأ�ص�صت  و�لتي  جتارية  رخ�صة  �لبحري(  لل�صحن  �لزيودي 
�ن �ل�صيد:ر��صد حممد ر��صد علي �لزيودي - �مار�تي �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف 
�لرخ�صة �لتجارية )ر��صد حممد �لزيودي لل�صحن �لبحري( �لبالغة 100% �ىل �ل�صيد:�عتز�ز ح�صن حممد 
�لتجاري  �ل�صم  تغيري   ، �ىل وكيل خدمات  �لقانوين من فردية  �ل�صكل  تغيري   ، باك�صتاين �جلن�صية   - ني�صار 
من )ر��صد حممد �لزيودي لل�صحن �لبحري( لي�صبح )�عتز�ز ح�صن لتجارة �ملالب�س �جلاهزة( تغيري �لن�صاط 
�لتجاري من )خدمات �ل�صحن �لبحري للب�صائع( لي�صبح )جتارة �ملالب�س �جلاهزة ، بيع �لعطور بالتجزئة( 

تنازل �صاحب �لرخ�صة �ل�صابق ل�صاحبها �حلايل ودخوله كوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ 

هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
MOJAU_2022- 0077515 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل
�ملخطر:حممد حنان حممد عبد�لقادر - بنغايل

�لعنو�ن:�ل�صارقة - �لرحمانية - هاتف:0502707145
�ملخطر �ليه:يو�صف حممد �صلطان - بنغايل �جلن�صية

�لعنو�ن �ل�صارقة - هاتف رقم:0566460476 - 0523558448 - 0507175282 - 0549905311
مو�صوع �لخطار:دفع قيمة �صيك

�ثنا  درهم   12.000 بقيمة  �ملخطر  ل�صالح  رقم:000024  �صيك  �ليه حرر  �ملخطر  �ن  �لوقائع:حيث 
ع�صر �لف درهم �ل�صيك م�صحوبه على )بنك �بوظبي �لتجاري( ي�صتحق تاريخ:2022/6/28 �لتوقيع 
خمتلف - وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�س �صد�د على �لرغم من ��صتنفاذ كافة �لطرق �لودية - وعليه فان 
�ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�صرورة دفع قيمة �ل�صيك و�ل �صوف ي�صطر ��صفا لتخاذ �لجر�ء�ت 
�لكاتب  �صعادة  �ملخطر من  يلتم�س  وعليه   - �يام   5 �ق�صاه  �ملبلغ يف مدة  ب�صد�د  و��صعرك  �لقانونية �صده 

�لعدل �خطاركم بهذ� ر�صميا .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
MOJAU_2022- 0080034 رقم �ملعاملة

�إعالن
حيث �أن �ل�صيد:ماينودين �ح�صان �هلل - بنغالدي�صي �جلن�صية - ميلك �لرخ�صة �لتجارية )طريق و�صاح لت�صليح 
 )787138( رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقة  تاأ�ص�صت  و�لتي  جتارية  رخ�صة  �ل�صيار�ت(  ومكيفات  كهرباء 
حيث �ن �ل�صيد:ماينودين �ح�صان �هلل - بنغالدي�صي - �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف 
�لرخ�صة �لتجارية )طريق و�صاح لت�صليح كهرباء ومكيفات �ل�صيار�ت( �لبالغة 100% �ىل �ل�صيد:برويز عامل 
�لتجاريه )طريق  �لرخ�صة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته يف  غنى �حمد - بنغالدي�صي �جلن�صية يرغب يف 
و�صاح لت�صليح كهرباء ومكيفات �ل�صيار�ت( �لبالغة 100% �ىل �ل�صيد:برويز عامل غنى �حمد - بنغالدي�صي 

�جلن�صية - تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل وكيل خدمات - ��صافة �صريك/�صركاء. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ 

هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

تغيري ��شـم / �شميه عبد�هلل �شلطان عبد�هلل �لظاهري 
عبد�هلل  �صلطان  عبد�هلل  )�صميه  �ملو�طنة  تقدمت 
�لظاهري( بطلب �ىل ق�صم �لتوثيقات - �أبوظبي بتغيري 

��صمها من )�صميه( �ىل)لطيفه(
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�صم �ملذكور خالل 

�لعالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم �لتوثيق �لعام  

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2022/0077042
�جلن�صية   - تاكور  جيالل  كومار  �ل�صيد:رجنيت  عنها  وكيال   ، �لهند  �جلن�صية   - ذ�كور  �صوريندر�  �صارما  ر�جنانه   / �ملخطرة 
�لعدل  �لكاتب  من  عليها  �مل�صدق  �لوكاله  مبوجب  رقم:784198639728090  �مار�تية  هوية  ويحمل  �لهند 
برقم:SH20210215A05293 بتاريخ:2021/2/16 ب�صفتي )مالكة( �لرخ�صة �مل�صماه )�لقو�س �لأ�صود للمقاولت 

�لفنية( �ل�صادره من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة برقم:748988
�لهاتف   - �ل�صحي  حممد  يو�صف  عبد�هلل  �صيف  ملك   )2( رقم  حمل   - �لزهر�ء  �صارع  خلف   - بوطينة   - �لعنو�ن:�ل�صارقة 

�ملتحرك:0589681820 
�ملخطر �ليه / خالد مرزوق �صليمان كركي - �جلن�صية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لعنو�ن / دبي - �لديرة - �لهاتف �ملتحرك:0503837678 
�ملو�صوع �لخطار/ �خطار للح�صور لدى د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة.

�لد�ئرة  من  �ل�صادرة  �لفنية(  للمقاولت  �لأ�صود  )�لقو�س  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  خدمات  وكيل  �ليه  �ملخطر  �ن  �لوقائع:حيث 
�لور�ق  على  للتوقيع  �حل�صور  عن  ميتنع  �ليه  �ملخطر  �ن  وحيث   -  748988 رخ�صة  برقم  �ل�صارقة  �مارة  يف  �لقت�صادية 
�خلا�صة بخروجه من �لرخ�صة لدخال وكيل خدمات �خر لدى �لد�ئرة �لقت�صادية - وعليه فان �ملخطرة ترغب باخطار �ملخطر 
�ليه باحل�صور لدى �لد�ئرة - وعليه فان �ملخطرة ترغب باخطار �ملخطر �ليه باحل�صور لدى �لد�ئرة �لقت�صادية للتوقيع على 

�لور�ق �خلا�صة بخروجه من �لرخ�صة لدخال وكيل خدمات �خر للرخ�صة �ملذكور �عاله.
�لرخ�صة لدخال وكيل  �لد�ئرة �لقت�صادية للتوقيع على خروجه من  �ليه للح�صور لدى  لذلك:تنيب �ملخطرة على �ملخطر 
خدمات �آخر للرخ�صة رقم:748988 خالل 7 �يام من تاريخه و�ل �صت�صطر ��صفا �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل 

�حل�صول على حقوقها بكل حتفظ و�حرت�م  
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2649/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )002960( درهم و�ل�صادر عن �ملدعي عليها 
)�صركة �لفجرية �لوطنيه للمقاولت( بقيمة 245547.40 

طالب �لتنفيذ : �صمارت �صيلكت للتجارة �لعامه �س.ذ.م.م - ملالكها/ن�صال عدنان �بر�هيم �خلليل
�لثنيه  رق��م 2205 ملك علي عبد�هلل علي  دب��ي مكتب   - بردبي   - دب��ي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

�لوىل
�إعالنهما : 1- �صركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- د�نى حنا زهرة - �صفته:  �ملطلوب 

منفذ �صدهما
مو�صوع �لإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )250973.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إنذ�ر عديل بالن�شر

 رقم  2022/13501
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س م ع  .

�ملنذر �إليه  :  جنارو با�صكو� كو�صتال�س      .
�لإخالل  نتيجة  دره��م   )94،294.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�صيارة رقم  ) 86748 / 
خ�صو�صي / I / دبي ( من نوع ) MITSUBISHI PAJERO   _ �أ�صتي�صن  ( 
موديل )2018( _ لون )�أ�صود �أبي�س ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إنذ�ر عديل بالن�شر

 رقم   2022/13503
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س م ع  .

�ملنذر �إليها  :  كري�صتني لوف كار�دو ديدويو       .
�لإخالل  نتيجة  درهم   )48،666.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�صيارة رقم  ) 81362 / 
�أبوظبي ( من نوع ) هوند� �صيتي   _ �صالون  ( موديل )2020( _  خ�صو�صي /18/ 
لون )SILVER ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من 

�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إنذ�ر عديل بالن�شر

 رقم   2022/13502
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س م ع  .

�ملنذر �إليها  :  ريهام فتحى م�صكني حممود        .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدرة )110،162.00( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
 66328 ( رق��م   �ل�صيارة  �لتنفيذية على  �لإج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �صي�صطر  و�إل  �لن�صر 
�أبوظبي ( من نوع ) هايوند�ي فيلو�صرت   _ هات�صباك  ( موديل  / خ�صو�صي /15/ 
)2016( _ لون )�أزرق ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إنذ�ر عديل بالن�شر

 رقم 2022/13614
�ل�صالمي  للتمويل  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  )ح��ال��ي��ا(  ع  م  ���س  �لأول  �أب��وظ��ب��ي  بنك   : �مل��ن��ذر 

)�صابقا(.
�ملنذر �إليه  :  عمر�ن يو�صف �ن�صاري حممد يو�صف        .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدرة )24،805.19( درهم نتيجة �لإخالل 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�صيارة رقم  ) 54457 / 
خ�صو�صي /J/ دبي ( من نوع ) دودج �صارجر   _ �صالون  ( موديل )2010( _ لون 
�أي نوع  �ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  )�أبي�س ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل 

كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �إنذ�ر عديل بالن�شر

 رقم   2022/13613
�ملنذر : بنك �أبوظبي �لأول �س م ع )حاليا( بنك �أبوظبي �لوطني )�صابقا(.

�ملنذر �إليها  :  ماريا جيما مانالوتو       .
�لإخالل  نتيجة  درهم   )41،817.29( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �لأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�صيارة رقم  ) 60599 / 
خ�صو�صي /16/ �أبوظبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي �يه ��س �ك�س   _ �أ�صتي�صن  ( موديل 
)2015( _ لون )�أ�صود ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
تنازل/بيع

�جلن�صية   - �صالح  علي  حممد  عي�صى  �ل�صيدة/ب�صاير  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لمار�ت ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100% ل�صالح �ل�صيدة/
�لعنود حميد عبد�هلل بن دروي�س �ل علي - �جلن�صية �لمار�ت - يف �لرخ�صة �مل�صماه 

)درزه بوتيك( �صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة بالرقم 779237
تعديالت �خرى:تغيري �ل�صم �لتجاري من )درزه بوتيك( �ىل )درية للتطريز(

ل�صنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم   2013
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
تنازل/بيع

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد/ر�صا ن�صري �حمد - �جلن�صية بنغالدي�س يرغب يف 
�ل�صيد/نا�صر نذير �حمد -  50% ل�صالح  �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته 
�صادرة  �ل�صيار�ت(  ل�صيانة  �لز�وية  )ركن  �مل�صماه  �لرخ�صة  - يف  بنغالدي�س  �جلن�صية 

من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة بالرقم 734324
تعديالت �خرى:ليوجد

ل�صنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم   2013
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
MOJAU_2022- 0076658 رقم �ملعاملة

�عالن بيع موؤ�ش�شة فردية
ليكن معلوما للجميع �صيتم �لت�صديق على عقد بيع �ملوؤ�ص�صة �لفردية �مل�صماه )موبليات تو�صيف عمر�ن( 
 - خان  حممد  �قبال  �لطرفني:�لبائع/حممد  بني   14876 رقم  حتت  �ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  و�لتي 

باك�صتاين �جلن�صية - ويحمل هوية رقم:784195498091909
هوية  بطاقة  ويحمل   - �جلن�صية  بنغالدي�س   - ها�صم  �ل  �بو  رحمن  وهيدور  �مل�صرتي:حممد 

رقم:784198963213735
100% يف  حيث �ن �ل�صيد/حممد �قبال حممد خان يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 
رقم  حتت  �ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  و�لتي   - فردية  موؤ�ص�صة  عمر�ن(  تو�صيف  )موبليات  �مل�صماه  �لرخ�صة 
14876 �ىل �ل�صيد/حممد وهيدور رحمن �بو �ل ها�صم بكافة مقوماتها �ملادية و�ملعنوية و�ل�صم �صامال 

هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت وكذلك �ل�صم �لتجاري و�لرخ�صة �ملهنية و�ل�صهرة و�ملوقع.
�ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  يوم   14 �نق�صاء  بعد  �لبيع  عقد  على  �لت�صديق  يتم  �صوف  و�نه 

�عرت��س حيال ذلك عليه مر�جهة �جلهات �ملخت�صة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005169 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صعد من�صر ناجي �صالح  - جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى �ملرفوعة من/�ملدعي:�صامي خالد حمبوب �لعامر

يطالبكم فيها ب���:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )41.000( درهم فقط و�حد 
و�أربعون �لف درهم قيمة م�صاريف �ل�صيانه عن �ل�صقه �خلا�صة به �لفرتة من تاريخ ��صتالم �ل�صقة 
وحتى عام 2022 - �لز�م �ملدعي عليه بالفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى 

متام �ل�صد�د - �لز�م �ملدعي بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
لذ� �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/8/8 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد 
�ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي  �لدعوى  �لن�صر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من  على ع�صرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/8/1  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70408

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن بالن�شر        

 2346/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

للمقاولت  ����س  بي  �ل   -2 ����س.ذ.م.م  و�لت�صييد  للهند�صة  لوتاه   -1  : �صده  �ملتنازع  �إىل 
�س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :�صركة دوم لن�صر وتقطيع �لرخام ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ )221.118( درهم و�لفائدة 

�لقانونية بو�قع 12% �صنويا و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
قاعة  يف  �صباحا   09:00 �ل�صاعة   2022/8/8 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2147/2019/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�صابعة رقم 136
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بف�صخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليه و�لغاء عقد �لتاأ�صي�س لدى كاتب �لعدل و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:عبيد مويدو نيليات

عنو�نه:�مارة دبي - مردف - �صارع رقم 38 ب - فيال رقم 41 - عنو�نه �ملختار مكتب �لكبان وم�صاركوه للمحاماة و�ل�صت�صار�ت 
�لقانونية - �مارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج برزم - �لطابق 29 - مكتب 2906

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �يد��صريى كاندى  كونحمد كوجنابدول - ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير لل�صركة �يه . ون للمعد�ت 
�لطبية �س.ذ.م.م 2- ن�صيد تاتان كاندييل بوكر حاجي كارلت ميتال  -  �صفتهما : مدعي عليهما

�لثاين  بالن�صبة للمدعي عليه  بتاريخ:2021/7/11 ح�صوريا  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�صوع 
بيع  �ملت�صمن   2018/12/13 �مل��وؤرخ  �لتاأ�صي�س  عقد  ملحق  نفاذ  �ول:ب��ع��دم   - عليهم  �ملدعي  لباقي  بالن�صبة  �حل�صوري  ومبثابة 
�حل�ص�س و�ل�صهم �ململوكة للمدعي يف �ل�صركة �ملدعي عليها �لوىل )�يه ون للمعد�ت �لطبية �س.ذ.م.م( �ل�صادر من �ملدعي عليه 
�لثاين ل�صالح �ملدعي عليه �ل�صاد�س يف مو�جهة �ملدعي - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه �لثاين )مبارك يو�صف عزيز مبارك �حمد( باأن 
يوؤدي للمدعي تعوي�صا قدره )500.000( درهم خم�صمائة �لف درهم م�صافا �ليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �صنويا �عتبار� 
�ل�صركة �ملدعي عليها �لوىل بالت�صامن مع �ملدعي عليهما  �لتام - ثالثا:�لز�م  �ل�صد�د  من تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا وحتى 
�لثالث و�خلام�س بان ي�صددو� للمدعي مبلغا وقدره )2.027.587.09( درهم �ثنان مليون و�صبعة وع�صرون �لف وخم�صمائة و�صبعة 
�ليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �صنويا �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�صل يف  وثمانون درهما وت�صعة فل�صا م�صافا 
2019/4/23 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهم �لوىل و�لثاين و�لثالث و�خلام�س و�ل�صاد�س بامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
مقابل �تعاب حماماة ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

�عالن بالن�شر 
 4269/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- جنمة �ملنخول للت�صويق و�خلدمات �لد�رية
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صفاء �حمد مطاع �لد�صوقي
وميثله:عبيد �صعيد علي عبيد �ل�صام�صي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)15735( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : اي�ضباوند بي ار اند للت�ضويق �ض.ذ.م.م 
 - �ل��زرع��وين  بالغزوز  عبد�لرحيم  حممد  عبد�لرحيم  ملك   4 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقرهود �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 812960 رقم 
1360109 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�صاد و�ل�صياحة  �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2022/5/12 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/5/12 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ض.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 704 
- ملك حممد �صعيد خلف �لغيث - بور �صعيد - ديرة - هاتف : 971-042288982 
فاك�س : ................. م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ض.ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 704 - ملك حممد �صعيد خلف �لغيث - بور �صعيد - ديرة - 

هاتف : 042288982-971 فاك�س : .................   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �لإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
وذل��ك مبوجب قر�ر  ���ض.ذ.م.م  للت�ضويق  اند  ار  اي�ضباوند بي  لت�صفية  �أع��اله 
2022/5/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/12 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
بالدعوى رقم:2022/1016 مدين جزئي - عجمان

�ىل �ملدعي عليه/�مينو �مني �لدين د�و�د - نيجريي �جلن�صية
�وو�لو  د�رم��ا  م���ن/رويف  �صدكم  و�ملرفوعة  �ع��اله  بالق�صية  ح�صابي  خبري  �نتد�بنا  مت  �ن��ه  علما  نحيطكم 
�ملقرر عقده عن  �و من ميثلكم قانونا �جتماع �خلربة  نيجريي �جلن�صية وعليه فانتم مكلفني باحل�صور 
بعد يوم �لثنني �ملو�فق:2022/8/15 �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا وذلك با�صتخد�م تطبيق زووم �ملرئي و�مل�صموع 

على �لر�بط �لتايل:

�لربيد  على  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�صتند�ت  و�ر�صال  �ملحدد  باملوعد  �لجتماع  على  �لدخول  يرجى 
�للكرتوين للخبري علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�صور فان �خلربة �صتبا�صر �عمالها وفقا لل�صالحيات 

�ملخولة لها قانونا لال�صتف�صار �لت�صال ب����:00971544903131 - 

�مل�شفي �لق�شائي/عبد�هلل �لغز�وي

 مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
للح�شور �أمام �خلربة

70021

�لعدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
�عالن حكم بالن�شر        
270/2022/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- فرز�نا غنى حاجي عبد�لغني  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : متويل - م�صاهمة خا�صة
وميثله : بدر حممد علي �لقرق 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2022/6/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ متويل - م�صاهمة خا�صة 
بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري 1- بف�صخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها �ملربمة بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخة 
�لرب�صاء جنوب  �لبلدية 1192-681 مبنطقة  رقم   -  491 رقم  �لر���س  �ملقامة على  )�لفيال(  �لعقارية  �لوحدة  2007/5/29 عن 
�لر�بعة وت�صليم �لعقار حمل �لتد�عي لل�صركة �ملدعيه خاليا من �ل�صو�غل و�لغاء ��صارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة با�صم �ملدعي عليها 
يف �صجالت د�ئرة �لر��صي و�لمالك وتكليف �لد�ئرة بذلك 2- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )120104( 
�لقيمة  ت��وؤدي للمدعية ما ي�صتجد من بدل  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملدفوعة حتى 2020/2/2 - 3-  دره��م قيمة �لج��رة غري 
�ليجارية مبعدل �يجار �ملثل وقدره )75000( درهم �صنويا عن فرتة حيازتها للعقار من تاريخ 2020/2/3 وحتى تاريخ تخليها 
عن عقار �لتد�عي وت�صليمه للمدعيه و�لزمتها �لر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021
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مهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
�صعار  رف����ع  �ل�����ذي   2022 ���ص��م��ي��ث�����ص��ون��ي��ان 
ناب�ٌس  م�صهٌد  �ملتحدة..  �لعربية  “�لإمار�ت 
“مركز  يف  وُعقد  خالدة”،  وذكريات  باحلياة 
�لأمريكية  �لعا�صمة  يف  �لوطني”  �لت�صّوق 

يف  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة  هيئة  �أخ���ذت  و��صنطن، 
رحلة  �ملهرجان يف  زو�ر  للثقافة”  “دبي  دبي 
وروعة  �لإم�����ارة  ت���ر�ث  �إىل  للتعرف  مبتكرة 
تقاليدها وتاريخها �لعريق، وذلك على �متد�د 
فرتة �ملهرجان من 22 يونيو وحتى 4 يوليو 

�لأحد�ث  �أب��رز  �أح��د  �ملهرجان  ُيعد  �ملا�صيني. 
ويتم  �لعامل،  م�صتوى  على  و�لثقافية  �لفنية 
توّقفه  وب��ع��د  و����ص��ن��ط��ن.  يف  ���ص��ن��وي��اً  تنظيمه 
مل���دة ع��ام��ني، ����ص��ت�����ص��اف �مل��ه��رج��ان يف دورته 
ه��ذ� �ل��ع��ام دول���ة �لإم�����ار�ت، ب��دع��م ك��ام��ل من 
وز�رة  مع  وبال�صر�كة  و�ل�صباب  �لثقافة  وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل و�صفارة �لدولة يف 
�لأمريكية، وذلك مب�صاركة  �ملتحدة  �لوليات 
جدول  و�حتفى  �ل��دول��ة.  م��ن  فناناً   80 م��ن 
�لإمار�تية،  و�لهوية  �ل��رت�ث  بعر�قة  �حل��دث 
و�لإبد�عية  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  وب��امل��ن��ج��ز�ت 
�حت�صان  يف  ومكانتها  دوره��ا  و�أب���رز  للدولة، 
�لعديد من �لفعاليات �لثقافية �ملرموقة �لتي 

جتمع �لعامل ومثقفيه على �أر�صها.
عر�صاً  للثقافة”  “دبي  م�صاركة  وت�صمنت 
�إمار�تي تقليدي من مقتنيات  ملركب �صر�عي 
�ملقتنيات  م��ن  جمموعة  ج��ان��ب  �إىل  �لهيئة، 
و�لتي  �ل�����ص��ن��دغ��ة،  ملتحف  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�ملهرجان،  يف  �مل�صاركة  لأغر��س  �إقر��صها  مت 
ف�صاًل عن حمتوى متعلق باملالحة �لبحرية 
و�مل�������ص���ارك���ة يف تقدمي  �ل���ل���وؤل���وؤ،  وم��غ��ا���ص��ات 
بحرية  و����ص���الت  ن��ه��م��ات  �أد�ء  و  حم��ا���ص��ر�ت 
“�أغاين �لبحر �لتي و�كبت رحالت �لغو�س”. 
كما �أتاحت �أمام زو�ر �ملهرجان فر�صة فريدة 
�لدرور  خلريطة  �لأج��د�د  �بتكار  ل�صتك�صاف 
ل��ل��ت��ن��ّب��وؤ باأحو�ل  �ل��ت��ي ك��ان��ت ت�����ص��ّك��ل م��رج��ع��اً 
�لنجوم،  م��و�ق��ع  معرفة  طريق  ع��ن  �لطق�س 
و�صلطت �ل�صوء على جهود �لإم��ارة يف �صون 
�مل����وروث �ل��ث��ق��ايف �لإم���ار�ت���ي و�حل��ف��اظ عليه 
�لتميمي، مدير  �لأج��ي��ال.و�أك��دت مرمي  عرب 
�لرت�ثية  �ملو�قع  �إد�رة  ومدير  �ل�صندغة  حي 
�لهيئة  �أن  ع��ل��ى  للثقافة”،  “دبي  يف  مكلف 
و�ل���رت�ث  بالثقافة  �لح��ت��ف��اء  ع��ل��ى  حري�صة 
ن�صر  �صبيل  يف  تّدخر جهد�ً  �لإم��ار�ت��ي��ني، ول 

�أج��ل تعزيز  �ل��ع��امل، م��ن  �إرث دب��ي �لثقايف يف 
�لدولية  �ملحافل  يف  �لثقافية  �لإم���ارة  ب�صمة 

وتر�صيخ مكانتها كمركز عاملي للثقافة.
ناب�صة  م��دي��ن��ة  دب���ي  �أن  �ل��ت��م��ي��م��ي:  و�أردف�����ت 
جتارب  وز�ئ��ري��ه��ا  لقاطنيها  وت��وف��ر  باحلياة، 
و�أ�صولها  �ملمّيز  تر�ثها  �إىل  للتعرف  فريدة 
�مل�صاركة  ك��ان��ت  وق���د  �ل��ع��ري��ق��ة،  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
يف ه���ذ� �مل��ه��رج��ان ف��ر���ص��ًة ل��ل��رتوي��ج ملتحف 
�ل�صندغة باعتباره عامل جذب ثقايف رئي�صي 
�ل�صياحة  تن�صيط  يف  ي�صهم  م��ا  �لإم�����ارة،  يف 
�لتعاون  �إط���ار  يف  ذل��ك  وج��اء  فيها.  �لثقافية 
بني متحف �ل�صندغة وموؤ�ص�صة �صميث�صونيان 
باأهمية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إمي������ان  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  �ل�����ذي 
دولية  �صر�كات  وبناء  �لثقافات،  بني  �لتعاون 
�لإبد�عي  �لق��ت�����ص��اد  دع��م  يف  ت�صهم  متميزة 

وم�صاهمته يف �لقت�صاد �لوطني«.
ُيذكر �أن متحف �ل�صندغة �أكرب متحف تر�ثي 
يف دبي يوفر لزو�ره رحلة ل�صتك�صاف مكنونات 
تر�ث �ملا�صي �جلميل، و�لطالع على �صفحات 

من �حلياة �لإجتماعية و�لإقت�صادية يف هذه 
�لبيوت  من  جمموعة  عرب  �لعريقة  �ملنطقة 
�لتاريخية �لتي حتّولت �إىل �أجنحة يف �ملتحف 
مبا  �لتفاعلي،  �لعر�س  تقنيات  �أح��دث  ت�صم 
وجناح  �ل��ع��ط��ور  وب��ي��ت  م��ك��ت��وم،  �آل  د�ر  فيها 
�لأطفال  جناح  �إىل  �إ�صافة  �لبحرية،  �حلياة 
�أفر�د  �ملخ�ص�صة جلميع  �لأخرى  و�لفعاليات 

�لعائلة.
وُتَعدُّ دبي للثقافة �لهيئة �حلكومية �ملوؤمتنة 
ورعاية  ون�صره،  �لغني  دبي  ت��ر�ث  �صون  على 
�ل��ت��ن��وع �لثقايف  �مل���و�ه���ب �لإب���د�ع���ي���ة، ودع����م 
�لقطاع  ي�����ص��ه��م يف مت��ك��ني  �لإم��������ارة، مب���ا  يف 
�ملحلي  لالقت�صاد  كر�فد  و�لإب��د�ع��ي  �لثقايف 
ع��امل��ي��اً للثقافة،  وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي م��رك��ز�ً 
وتنطلق  للمو�هب.  ملتقًى  لالإبد�ع،  حا�صنة 
خ��ارط��ة طريق  م��ن  روؤي��ت��ه��ا  للثقافة يف  دب��ي 
��صرت�تيجيتها �لتي تتناغم مع “��صرت�تيجية 
دبي لالقت�صاد �لإبد�عي” �لهادفة �إىل جعل 

�لإمارة عا�صمة عاملية لالقت�صاد �لإبد�عي.

ن�ضر املوروث الثقايف االإماراتي االأ�ضيل وتعزيز ب�ضمة االإمارة الثقافية يف املحافل الدولية

»دبي للثقافة« تربز عبق تراث دبي وتاريخها الناب�ص باحلياة مبهرجان �سميث�سونيان للفنون ال�سعبية يف وا�سنطن
-االحتفاء مبتحف ال�سندغة باعتباره عامل جذب ثقايف رئي�سي يف دبي وتن�سيط ال�سياحة الثقافية فيها

•• ال�شارقة-الفجر:

و��صل فيلم خورفكان، من تاأليف �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�ل��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم 
�ل�صارقة  هيئة  �أنتجته  و�ل���ذي  �ل�صارقة، 
�ل���ع���ام 2020م  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون يف  ل���الإذ�ع���ة 
�ملهرجانات  يف  �جل����و�ئ����ز  �أه�����م  ح�����ص��ده 

�ل�صينمائية �لدولية.  
�لذهبية  �جل���ائ���زة  �ل��ف��ي��ل��م  ح�����ص��د  ف��ق��د 
مهرجان  يف  در�م���ي  رو�ئ���ي  فيلم  لأف�صل 
�ل�صينمائية  ل��الأف��الم  �إ�صطنبول  بي�صت 
بعد  2022م،  يوليو  �حل��ال��ي��ة  �ل����دورة  ع��ن 
مناف�صة مع عدد كبري من �لأفالم �لعاملية 
�لتي تناف�صت على هذه �لفئة من بني 15 
�أخ��رى يف �ملهرجان �لذي يعد و�حد�ً  فئة 
�ل��ف��ن و�ل�صينما يف  م��ه��رج��ان��ات  �أه���م  م��ن 
�إ�صطنبول، وهو �ملوثق على موقع �لأفالم 

.IMDB ل�صينمائي �لعاملي �ل�صهري�
�أف�صل  جائزة  خورفكان  فيلم  ح�صد  كما 
بروك�صل  م���ه���رج���ان  يف  ت���اري���خ���ي  ف��ي��ل��م 
�صينمائي  م��ه��رج��ان  وه����و  �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي، 
دويل حتتوي م�صابقاته على �أكرث من 35 
ت�صنيفاً لالأفالم �لطويلة، بالإ�صافة �إىل 
عرو�س حية �صنوية، وهو موثق من قبل 
�ملوقعني �لعامليني �ملتخ�ص�صني يف �صناعة 
 ،filmfreeway و IMDB ل�صينما�
توبو�س  مركز  يف  �صنوياً  �ملهرجان  ويعقد 
�لبلجيكية  �ل���ع���ا����ص���م���ة  يف  ل����الأع����م����ال 

بروك�صل.

وك�������ان ف���ي���ل���م خ����ورف����ك����ان ق����د ح�������ص���د يف 
مهرجان  يف  ج��و�ئ��ز  ث��الث  �ملا�صي  يونيو 
�أث���ف���ي���ك���ف���اروين �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل������دويل يف 
�آ�صيوي،  فيلم  �أف�صل  جائزة  وه��ي  �لهند، 
وجائزة  �صينمائي  ت�صوير  �أف�صل  وجائزة 
�أف�صل خمرج لفيلم �آ�صيوي، وذلك �صمن 
�مل�صاركة  �لعاملية  �لأف���الم  م��ن  كبري  ع��دد 
يف �مل��ه��رج��ان، و�ل��ت��ي ت��ن��اف�����ص��ت ع��ل��ى نيل 
�أربعني  �أك���رث م��ن  �جل��و�ئ��ز و�لأل���ق���اب يف 

ت�صنيفاً ولقباً وجائزة.
هيئة  �إنتاجات  �أه��م  خورفكان  فيلم  ويعد 
�ل�����ص��ارق��ة ل���الإذ�ع���ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، وجاء 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ص��رك��ة ج��ي��ت ج���و فيلمز 
�إخ���ر�ج ك��ل م��ن �ملخرج  ليميتد، وه��و م��ن 

و�لربيطاين  �صويني  موري�س  �لإيرلندي 
ب���ني م�����ول، وق����د ����ص���ارك ف��ي��ه �أك�����رث من 
�لتمثيل  طاقم  بني  ما  �صخ�س  ثالثمائة 
وعمليات �لإنتاج �لذي متت جميع مر�حل 
ت�صويره على �صو�طئ خورفكان ومز�رعها 
وج��ب��ال��ه��ا وم��دي��ن��ت��ه��ا �ل���ق���دمي���ة، وت���وىل 
�لعاملي  �لت�صوير  مدير  �لت�صوير  عملية 

�لأيرلندي ريت�صارد كيندريك.
ويج�صد �لفيلم �مللحمة �لتاريخية ملقاومة 
�لربتغايل  للغزو  �أه��ايل مدينة خورفكان 
عام 1507م وما تلتها من �أحد�ث ومعارك، 
حيث ي�صور �لفيلم مقاومة �لأه��ايل بكل 
�لإمكانيات  ق��ل��ة  رغ���م  وب�����ص��ال��ة  ���ص��ج��اع��ة 
م��ق��اب��ل م���ا ك����ان مي��ل��ك��ه �ل���ربت���غ���ايل من 

�أ�صلحة نارية متطورة.
�ل�صينمائي  �لعمل  ه��ذ�  متثيل  يف  ���ص��ارك 
�لعرب  �ل���ف���ن���ان���ني  م����ن  ن��خ��ب��ة  �ل�����ص��خ��م 
و�ملحليني كان من �أبرزهم �لفنان �ل�صوري 
�لربتغايل  �ل��ق��ائ��د  دور  يف  ع�صاف  ر�صيد 
�أفون�صو دي �لبوكريك وعدد من �لفنانني 
�ل�صوريني مثل قي�س �ل�صيخ جنيب وقا�صم 
ملحو، �أما �لفنانون �ملحليون فكان �أبرزهم 
�لفنان  �لعامري،  �أحمد �جل�صمي، حممد 
�لإمار�تي �لر�حل حميد �صمبيج، �لدكتور 
حبيب غلوم، من�صور �لفيلي، عبد �هلل بن 
جمعة،  حممد  �مل��ال،  عبد�لرحمن  حيدر، 
عبد�لرحمن  و�ل��ط��ف��الن  ب���دور  �أ���ص��ج��ان، 
�مل��رق��ب يف دور ع��ل��ي وع��ب��د�هلل �جل���رن يف 

دور عمر. 
ع��ل��ى �لرحالت  �ل��ف��ي��ل��م ح��ال��ي��اً  وي��ع��ر���س 
�جل����وي����ة ل���ع���دد م����ن ����ص���رك���ات �ل���ط���ري�ن 

�ل��وط��ن��ي��ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة، ب���الإ����ص���اف���ة �إىل 
لالإذ�عة  �ل�صارقة  لهيئة  �لرقمية  �ملن�صة 

و�لتلفزيون )مر�يا(.

جمهور امل�سرح
�إما  �مل�صرح  �أن  �صتجد  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�صرحي يف  لعر�س  �لذهاب  عند 
يتجاوزون  ل  �مل�صاهدين  �صالة  يف  م��ن  �أن  �أو  باأكمله  ممتلئاً  يكون  �أن 
نوعني  على  ُتركز  �مل�صرحية  �لعرو�س  �أن  يف  و�ل�صبب  �أ�صخا�س،  ع�صر 
�ملتفرج  يجذب  و�ل��ذي  �جلماهريي  �مل�صرح  نوع  �مل�صرحية،  �لأعمال  من 
بطريقة كبرية مما يوؤدي �إىل �متالء �مل�صرح عن بكرة �أبيه، و�لنوع �لثاين 

هو م�صرح �ملهرجانات �مل�صرحية وهو 
نتاج مهرجانات �أو ما ُيعرف باملو�صم 
عموم  ع��ن  نتحدث  وه��ن��ا  �مل�صرحي 

�جلماهري.
وكما  ر�صالة  ب��ه  م�صرح  ٌن��ري��د  نحن 
قال �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور: 
�صلطان بن حممد �لقا�صمي حفظه 
�مل�صرح  �أن يكون  “نريد  �هلل ورع��اه، 
مدر�صة لالأخالق” ويف �لوقت ذ�ته 
من  ع��دد  لأك���رب  ت�صل  �لر�صالة  �أن 
جمهور�ً،  نريد  وبالتايل  �جلمهور 
�ملعادلة  ب��اأن هذه  من وجهة نظري 
ه��ي �ل�صبب يف ظ��ه��ور �جل��م��ه��ور يف 
و�ختفاءه  �جلماهريية  �مل�صرحيات 

وملحاولة  �ملهرجانات،  م�صرحيات  عن 
�ل�صنة  �ل�صباب لهذه  مل�صرح  �إد�رة مهرجان دبي  لإرج��اع �جلمهور قامت 
بو�صع �صرط باأن تكون �لعرو�س �ملقدمة للمهرجان من �لأدب �ل�صاخر 
�مل�صرحية وجذب �جلمهور  �لعرو�س  ت�صويق  �ملهرجان على  بعد  للعمل 
وعدم �لقت�صار على عر�صه ملدة يوم و�حد فقط للمهرجان فالعرو�س 

�مل�صرحية حتتاج �إىل تدريبات طويلة ت�صل �إىل ثالثة �صهور. 
�لهدف �لأهم  خلروج �جلمهور من عامة �لنا�س من بيته �إىل م�صاهدة 
م�صرحية هو �لرتفيه، فمن وجهة نظري �حلل هو تقدمي عرو�س بها 
و�ملكتبة  �لن�س  خ��الل  من  كوميديا  �أو  موقف  كوميديا  وُت��ق��دم  ر�صالة 
�ل�صتهز�ء  دون  �لنوع  ه��ذ�  من  بن�صو�س  ممتلئة  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لعربية 
�حلديث  �أو  ق�صري  فالن  �أو  �لطول  �أو  �للون  ب�صبب  بعينهم  باأ�صخا�س 
�ملربر  �ل�صحك غري  بطريقة قد جتلب  و�لرجت���ال معه  �إىل �جلمهور 
وهذ� م�صرح يفقد قيمته �حلقيقية ور�صالته، و�إمنا �أن تنبع �لكوميديا 
م�صرحاً  يريد  ل  �جلمهور  نف�صه  �لوقت  ويف  در�م���ي،  م��ربر  خ��الل  من 
�صود�ويا قامتا لي�س به مناظر ول مالب�س ول �إ�صاءة بحجة �أن �ملخرج 
��صتخدم �مل�صرح �لعبثي �أو �مل�صرح �ل�صريايل ليناق�س �لن�س �لفالين، و�إن 
فاز �لعر�س بجائزة �أف�صل عر�س متكامل يف �ملهرجانات �مل�صرحية، لأن 
معايري تقييم جلنة �لتحكيم تختلف عن معايري تقييم �جلمهور ومن 
هنا ظهر م�صطلح عرو�س مهرجانات وعرو�س جماهريية، فاجلمهور 

يريد م�صرحاً يالم�صه ويناق�س ق�صاياه ويدخل �لبهجة يف قلبه.
�إن  وه��ذ�  كبري  جمهور  لها  �جلماهريية،  �مل�صرحيات  �صائل،  ي�صاأل  قد 
�لتذ�كر  نفاذ  و�لدليل  �مل�صرحية،  جن��اح  على  ي��دل  فاإنه  �صيء  على  دل  
و��صتمر�رية هذه �لعرو�س، و�لإجابة هي �أن �ل�صلعة �جليدة تطغى على 
غريها من �ل�صلع �أما �ل�صلعة �لوحيدة يف �ل�صوق فهي �لتي �صي�صتهلكها 
�جلمهور، وهنا دور �مل�صرحيني لبد من �لرتقاء بذ�ئقة �جلمهور من 
م�صاألة  لأن  و�ل��ر���ص��ال��ة،  �لكوميديا  ب��ني  جتمع  ع��رو���س  ت��ق��دمي  خ��الل 
�لتذوق �لفني للجمهور هي م�صاألة تر�كمية ل تاأتي بيوم وليلة وبالتايل 
�ل�صلعة �جليدة �صتقوم بطرد �ل�صلعة �لرديئة من �ل�صوق بدون �أي قو�نني 

�أو ت�صريعات �أو رقابة ومنع فقط مبجرد تقدمي �صلعة فنية جيدة.
�ضعيد الزعابي

اجلائزة الذهبية يف اإ�ضطنبول وجائزة اأف�ضل فيلم تاريخي يف بروك�ضل

فيلم »خورفكان« يوا�سل ح�سد اجلوائز يف املهرجانات ال�سينمائية الدولية
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تقدم م�ضل�ضال يف رم�ضان املقبل بتوقيع مدحت وماندو العدل

نيللي كرمي تك�سف عن 
اأ�سعب حلظة يف حياتها

بعد وفاة والدي بال�ضرطان ا�ضت�ضلمت لالكتئاب 
 من جهة �أخرى ك�صفت �لفنانة نيللى كرمي، تفا�صيل وفاة ومر�س 
و�لدها بال�صرطان، م�صرية �إىل �أنها مل ت�صتوعب وفاته ب�صبب �أنها 
مل تتخط عمر �ل�16 عاًما، معربا �إنها �أ�صبحت حزينة على فر�ق 

و�لدها بعد �إجنابها �أبناءها.
 )ABTALKS( بربنامج  ��صت�صافتها  �أث��ن��اء  نيللى  وقالت 
عرب )يوتيوب(: )فى فرتة وفاة و�لدى مل �أ�صعر باملو�صوع �أوى، 
وو�لدى توفى وهو مري�س بال�صرطان وكنت �صغرية م�س فاهمة 
يعنى �إيه مر�س �ل�صرطان، و�أخويا و�أهلى هم �للى كانو� متوليني 
�ملو�صوع، و�أنت �صغري م�س بتكون مدرك �أوى بوفاة �لأ�صخا�س 
من حولك، ولكن مع م��رور �لوقت بتتمنى يف جناحك يكون 
بابا ي�صوفنى كد�، ومل خلفت كنت  جنبك وتقول كان نف�صى 
بح�س بو�لدى و��صتوعبت وفاته وحزينة جد� على وفاته(.

رئ��وى، وقبل  �لتهاب  �أنه مري�س  وقبل وفاته كنا نعرف 
�لعناية  يف  وك��ان  �صرطان،  عنده  �أن��ه  �كت�صفو�  �ل��وف��اة 
�ملركزة، و�أنا عرفت مبر�صه يف ثالث يوم يف �لعناية، 

وكان توفى.
و�أ���ص��اف��ت: )ماما عيطت بعد وف��اة و�ل���دي، وملت 
ده،  باملعنى  هت�صتمر،  و�حلياة  كلنا  وملتنا  نف�صها 
�صمعتها  ب�صهر  وبعدها  قوية،  كانت  و�صاعتها 
بتعيط يف غرفتها لوحدها، وعملت كل حاجة 
وهذه  �ن��ت��ه��ت،  �حل��ي��اة  �أن  منح�ص�س  ع�صان 
��صت�صلمت  ول���و  م��ن��ه��ا،  ق��وي��ة  نقطة  ك��ان��ت 
ل��ل��ح��زن و�ل���ب���ك���اء م�����س ه��ت��ع��رف تخرج 

منه(.
جلطة،  جتلها  مل  )م��ام��ا  و�ختتمت: 
�إن��ت��ي لزم  �أخ��وي��ا ح�صر وق��ال��ه��ا 
تكوين قوية وتقومي، ويف ثالث 
ي���وم ق��ع��دت ت�����ص��رخ ل��ك��ن م�صها 
وحت����رك����ت، م����ن �ل�����ص��ه��ل �إن����ك 
�كتئاب،  �أو عندى  تعبان  تقول 
�أن���ا ك��ن��ت مب��ر ب��ح��الت �كتئاب 
ولكن  ���ص��خ�����س  �أي  زي  �أح���ي���ان���ا 
منه  �أخ��رج  وب��ح��اول  ب�صت�صلم  م�س 
ملو�س  �كتئاب،  لكلمة  و�ل�صت�صالم 
لفرتة  �كتئاب  يف  تدخل  ممكن  نهاية 
تخرج  �ل��ل��ي  �أن���ت  لزم  خم�صة،  �أو  �صنة 
تقدر  ع�صان  ب�صرعة  نف�صك  وتلم  نف�صك 

تقف علي رجلك تانى(.

لهذا ال�ضبب ا�ضطررت لقطع جزء من اأذين
وحتديد�ً  �صنو�ت،  قبل  وجهها  يف  ب��ورم  لالإ�صابة  تعر�صها  ع��ن  ك��رمي  نيلي  �لفنانة  وك�صفت 
للقيام  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �ل�صفر  ق��ررت  �أن��ه��ا  �إىل  م�صرية  �أذن��ه��ا،  خلف  �ملنطقة  يف 

بالعملية.
�صنو�ت، وحت��دي��ًد� يف منطقة خلف  ل��ورم بوجهي قبل  نيلي خ��الل �حل��و�ر: )تعر�صت  وقالت 

�لأذن، وقررت �ل�صفر للوليات �ملتحدة للقيام بالعملية(.
لل�صلل،  تعر�صني  �أن  �ملمكن  من  و�أنها  وخطورتها،  �لعملية  من  ح��ذروين  )�لأط��ب��اء  وتابعت: 
�أريد  �أعمل ممثلة ول  �إجر�ئها، فقلت لالأطباء  �أ�صريت على  �لعملية، ولكني  ب�صبب ح�صا�صية 

ت�صويه وجهي، لهذ� �ل�صبب ��صطر لقطع جزء من �أذين حتى ل يتم ت�صويه وجهي بالكامل(.

)االحرتام الزائد بيتفهم غلط(
�أكدت �لفنانة نيللي كرمي �أن بع�س �لنا�س يفهمون �لأدب و�لرتبية على �أنهما �صعف، لي�س على 
�أنها �حرت�م وتقدير لالآخر، وهذ� ما يجعلها تتمنى تغري طبعها و�حرت�مها �لز�ئد عن �حلد.

وقالت نيللي خالل �حلو�ر: )�أنا ح�صا�صة �أوي زيادة عن �للزوم، حمتاجة �صوية بجاحة على قلة 
�أدب يتخلطو� على بع�س حمتاجني يطلعو�، مرتبية زيادة عن �للزوم يعني(.

نا�س  ويف  غلط،  بتفهمها  فالنا�س  هبل،  بيفهموها  �لنا�س  و�لأدب  �لرتبية  )�صاعات  وتابعت: 
معاها م�س لزم تطلع �ل�صفات �حللوة(.

م�ضل�ضلي القادم من توقيع مدحت وماندو العدل
من جهته قال �ملنتج جمال �لعدل، �إن �لنجمة نيللى كرمي ت�صارك يف �ل�صباق �لرم�صانى �ملقبل 
�إىل �أن �ل�صركة  مب�صل�صل جديد، من تاأليف مدحت �لعدل، ومن �إخر�ج ماندو �لعدل، م�صري�ً 
�أم�س من �ملوؤلف مدحت �لعدل، لو�صع �خلطة �ملبدئية للم�صل�صل،  ت�صلمت �ملعاجلة �لدر�مية 

و�لذى تظهر من خالله نيللى كرمي مبفاجاأة جديدة يف �ل�صخ�صية �لتي تقدمها .
وتعود نيللى كرمي للتعاون مع �ملوؤلف مدحت �لعدل بعد غياب د�م لأكرث من 4 �صنو�ت، منذ 
�أن قدما �صوياً م�صل�صل "لأعلى �صعر"، عام 2017، و�صارك يف بطولته كال من �أحمد فهمى، 
�أحمد جمدى، �صلوى حممد على، ورحمة ح�صن، وعدد من �لفنانني،  زينة، نبيل �حللفاوى، 

�إخر�ج ماندو �لعدل .
كما جتدد نيللى كرمي تعاونها مع �ملخرج ماندو �لعدل، بعدما جنحا �صوياً يف م�صل�صل فاتن 
�أمل حربى، و�لذى عر�س يف �صهر رم�صان �ملا�صى، و�أحدث جدل و��صعاً ب�صبب تناوله لقانون 
هالة  �ل�صرنوبى،  حممد  �صالمة،  �صريف  م��ن  ك��ال  بطولته  يف  و���ص��ارك  �ل�صخ�صية،  �لأح���و�ل 

�صدقى، فادية عبد �لغنى، حممد �لتاجى، وعدد كبري من �لفنانني.
"فاتن �أمل حربى" من بطولة �صريف  ي�صار �إىل �أن نيللى كرمي قدمت �أخر �أعمالها م�صل�صل 
�صالمة، هالة �صدقي، حممد ثروت، حممد �ل�صرنوبي، خالد �صرحان، فادية عبد �لغني، جيالن 
عالء، حممد �لتاجي، يار� جرب�ن، ملياء �لأمري، �صارة �لدهيم، كرمي فتحى، و�لطفلتني فريوز 
وريتال ظاظا، وتاأليف �إبر�هيم عي�صى يف �أوىل جتاربه يف �لدر�ما و�إخر�ج ماندو �لعدل و�إنتاج 

�صركة �لعدل جروب للمنتج جمال �لعدل.

ن�صرت �لفنانة �أينت عامر بو�صرت لأغنية جديدة تنوي طرحها 
�لبو�صرت  يف  ظ��ه��رت  حيث  فروّتا"،  "توّتا  ����ص��م  وحت��م��ل 

ترتدي "جيبة" وردية �للون،
 و"وبلوزة" �صود�ء.

م�صل�صل  فيها  �صاركت  �ل��ت��ي  �لأع��م��ال  �آخ���ر  وك��ان��ت 
�أكرم  �لفنان  �أم��ام  قدمته  �ل��ذي  عليا"  "مكتوب 
عمرو  و�ل��ف��ن��ان  مهنا  ه��ن��ادي  و�ل��ف��ن��ان��ة  ح�صني 
كبرية  م�صاهدة  �مل�صل�صل  وحقق  �جلليل،  عبد 
�ملا�صي،  رم�صان  مو�صم  خ��الل  عر�صه  خ��الل 
قدمها  �ل��ت��ي  �أنا"  "�صتو  �أغ��ن��ي��ة  حققت  ك��م��ا 
�أكرم ح�صني و�أينت عامر �صويا، جناحا كبري� 
م�صاهدة  مليون   15 م�صاهد�تها  فتجاوزت 

منذ بدء عر�صها.
"خطافة  �أغ���ن���ي���ة  لح����ق����ا  �أط���ل���ق���ت  ف���ي���م���ا 

�لرجالة"،
 وكانت من كلمات �أحمد عالء �لدين، �أحلان 
م�صاهد�ت  وح��ق��ق��ت  زووم،  ت��وزي��ع  م����ودي، 
و�صلت �إىل 160 �ألف م�صاهدة عرب قناتها 

على موقع يوتيوب.

�مل�صاهد  ت�صوير  من  �إح�صان  و�ئ��ل  �مل�صري  �ملخرج  �نتهى 
ليدخل  م���ط���روح(،  )م��ط��رح  �جل��دي��د  لفيلمه  �لأخ�����رية 
�ل��ع��م��ل غ��رف��ة �مل��ون��ت��اج و�ل��ت��ل��وي��ن م���ن �أج����ل جتهيزه 
ب�صبب  �ل��ت��اأخ��ري�ت  م��ن  �صل�صلة  بعد  وذل���ك  للعر�س، 

�ن�صغال �لنجوم يف �أعمال �أخرى.
�إنه  ل����)�ل���ر�ي(،  ق��ال��ت  �ملنتجة،  �ل�صركة  يف  م�����ص��ادر 
ي��ت��م ح��ال��ي��اً �لن��ت��ه��اء م���ن �مل���ون���ت���اج، وجت��ه��ي��ز ن�صخ 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  يتم  �أن  على  ت��ب��اع��اً،  �لفيلم 
�ل�صينما  حتديد مو�صم وموعد �لعر�س يف قاعات 
تاأليف  و�لعربية. )مطرح مطروح(، من  �مل�صرية 
حممد عز و�إخ��ر�ج و�ئل �إح�صان، وهو فيلم يعود 
باجلمهور �إىل �لأربعينيات من �لقرن �ملا�صي يف 
بطولة  م��ن  ك��ل  بطولته،  يتقا�صم  حيث  م�صر، 
حممود حميدة، كرمي عفيفي، �صامي مغاوري، 
�صيف،  �صيماء  ز�ه����ر،  ليلى  �ل�����ص��ع��دين،  حم��م��د 
ي�صارك  كما  �لقا�صي،  حممدي  ث��روت،  �صريف 
�آدكينز  �صكوت  �لربيطاين  �ملمثل  �لبطولة  يف 

�ملعروف ب� )بويكا(.

 )مطرح مطروح( 
يعيد حممود 

حميدة... اإىل 
)االأربعينيات(

بعد )خطافة الرجالة(.. 
اأينت عامر ت�سوق 

جمهورها لـ )توّتا فروّتا(

ك�ضفت الفنانة نيللي كرمي، عن اأ�ضعب حلظة يف حياتها 
تعر�ضت لها، وذلك كان خالل اإ�ضابة والدتها الرو�ضية 

اجلن�ضية، بجلطة، وذلك يف وقت ت�ضوير نيللي م�ضل�ضل �ضجن الن�ضاء.
وقالت نيللي خالل حوارها مع االإعالمي اأن�ض بوخ�ض، خالل برنامج "ABtalks" والذي يقدمه 
بجلطة،  والدتي  اأ�ضيبت  عندما  حياتي  يف  حلظة  "اأ�ضعب  يوتيوب:  موقع  على  قناته  عرب 
ذهبت  الن�ضا،  �ضجن  م�ضل�ضل  ب�ضور  واأنا  جلطة  جالها  واأمي  اللزوم،  عن  زيادة  ح�ضا�ضة  اأنا 
للم�ضت�ضفى وجدت نف�ضي ال اأعرف كيف اأت�ضرف، وجائني ذعر وات�ضلت  باأخي وركب اأول 
اأنا تعبت وذهبت اإىل امل�ضت�ضفى 100 مرة قبل ذلك،  طائرة ورجع، قولت له ت�ضرف، 

لكن عندما يخ�ض االأمر اأحد من اأهلي يوؤثر عليه بالتعب وبيجي يل �ضلل".
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ما االأطعمة التي عليك 
تناولها اإن اأ�سبت باالإ�سهال؟

�مل��ن��اخ، فمنها م��ا ينتج عن  �ل�صيف وم��ع تقلب  �لإ���ص��ه��ال يف  ت���زد�د ح���الت 
�أمر��س ه�صمية �أو غريها، بحالة توؤثر على �لكثريين من وقت لآخر.  

وي�صري �خلرب�ء �إىل �أهمية حتديد نوع �لطعام و�لقيام بحميات غذ�ئية يف 
فرتة حدوث �لإ�صهال وبح�صب م�صعفي �لهيئة �لوطنية للخدمات �ل�صحية 
ي��ج��ب عليك  ول��ك��ن  �صهيتك  ف��ق��دت  �إذ�  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  �إىل  ق��د ل حت��ت��اج 

�ل�صتمر�ر يف �صرب �لكثري من �ل�صو�ئل.
كان  �إذ�  لتناولها  �جليدة  �لأطعمة  هي  ما  ���ص��وؤ�ل  �لكثري  �ذه��ان  يف  وي��دور 

�ل�صخ�س يعاين من �لإ�صهال؟
يو�صي م�صعفو �لهيئة �لوطنية للخدمات �ل�صحية بتناول وجبات �صغرية 
وخفيفة وجتنب �لأطعمة �لدهنية �أو �حلارة، وتن�س �لتوجيهات �لر�صمية 

على �أن: "�لأطعمة �ملاحلة ت�صاعد �أكرث من غريها.
و�خل�صرو�ت  و�حل�����ص��اء  و�مل����وز  و�لأرز  �لبطاط�س  �جل��ي��دة  �لأم��ث��ل��ة  وم���ن 

�مل�صلوقة.
�ل�صخ�س  �إنه يجب على  �صانت جورج  قال �خل��رب�ء يف م�صت�صفيات جامعة 
�لذي يعاين من �لإ�صهال تناول �لأطعمة �لتي جتعل �لرب�ز �أكرث متا�صكا، 
ب�صكويت  ق�صر،  ب��دون  بطاط�س  معكرونة،  �أرز،   : �لأط��ع��م��ة  ه��ذه  وت�صمل 
�لتك�صري �جلاف، �لدجاج �مل�صلوق، �للحم بقري، �ل�صمك و�لبي�س �ملخفوق.

جتنب  على  هذ�  �صي�صاعد  �ل�صو�ئل  من  �لإكثار  �أهمية  �إىل  �لطباء  وينوه 
�جلفاف ويجب �أخذ ر�صفات �صغرية ومتكررة من �ملاء، يقولأطباء م�صفى 
�صانت جورج :"من �لناحية �ملثايل،  يجب على �لبالغني �لذين يعانون من 
و�مللح  �مل��اء  �لتي حتتوي على  �ل�صو�ئل  �لكثري من  ي�صربو�  �أن  هذه �حلالة 

و�ل�صكر".
�أو مرق �حل�صاء و�إذ�  "ميكن �صرب �ملاء �ملمزوج بالع�صري  ي�صيف �لأطباء: 
كنت ت�صتهلك كمية كافية من �ل�صو�ئل، فيجب �أن يكون لون �لبول �أ�صفر 

فاحتا �أو �صبه �صاف".
ت�صري �لهيئة �لوطنية للخدمات �ل�صحية، �أهمية �لقيام بغ�صل �ليدين باملاء 
يف  �لعدوى  �نت�صار  ملنع  بالإ�صهال  �لإ�صابة  �أثناء  متكرر،  ب�صكل  و�ل�صابون 
�ملنزل، و�لتاأكد من نظافة �ملر�حي�س، وغ�صل وتنظيف �لأ�صطح ومقاب�س 

�لأبو�ب كل يوم.

هل ميكنني �لذهاب �إىل �لعمل �أو �ملدر�صة مع �لإ�صهال؟
عدة  يف  بالطو�رئ  لالت�صال  �ل�صحية  للخدمات  �لوطنية  �لهيئة  تو�صي 

حالت:
- وجود دم يف �لإ�صهال، �أو نزيف من �لأ�صفل

- �إذ� ��صتمر �لإ�صهال �أكرث من �صبعة �أيام ، �أو �لقيء �أكرث من يومني
- ظهورعالمات �جلفاف

- يف حال توقف �لطفل عن �لر�صاعة )من �لثدي �أو �لزجاجة(

� ما هو ا�ضم الربوتني الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء 
ويقوم بنقل االأك�ضجني من الرئتني اإىل االأن�ضجة؟

بروتني �لهيموجلوبني.
� من هو قائد االحتاد ال�ضوفيتي خالل احلرب العاملية 

الثانية؟
جوزيف �صتالني.

� ما هو اال�ضم الالتيني لعلم النبات؟
.Botanica علم

� من هو موؤ�ض�ض �ضركة اأمازون؟
جيف بيزو�س.

10 كيلوغر�م لل�صخ�س �لو�حد  �ل�صوكولته مبا يعادل  �ل�صوي�صري ي�صتهلك معظم  �ل�صعب  �أن  • هل تعلم 
يف �صنوياً.

وزوجته. زوج  بني  جد�ل  �أي  حلدوث  �لأول  �ل�صبب  هو  • �ملال 
للكالب. �صامة  تعترب  �ملكادمييا  �أو  �جلندل  مك�صر�ت  �أن  تعلم  • هل 

درجة   54،000 �و  م��ئ��وي��ة  درج����ة   30000 �إىل  ي�����ص��ل  ف��اإن��ه  ي�����ص��رب  ح��ني  �ل����ربق  �أن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •
فهرنهايت.

�إيطاليا. ماو�س  ميكي  �إ�صم  هو  توبولينو  �أن  تعلم  • هل 
�لأزرق. �للون  �إىل  يتحول  لالأك�صجني  تعر�صه  عند  ولكن  �للون  عدمي  �لبحر  جر�د  دم  �أن  تعلم  • هل 

�جلن�س. نف�س  من  وكلها  و�حد  وقت  يف  جر�ء   4 تنجب  �أن  ميكن  �ملدرع  حيو�ن  �أنثى  �أن  تعلم  • هل 
�ملوز. �أكل  يحب  �لرّنة  • حيو�ن 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�صجيلها  مت  طري�ن  م�صافة  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
طعامها. �بتالع  من  لتتمكن  �لأر�صية  للجاذبية  حتتاج  �لطيور  �أن  تعلم  • هل 

�لإجنليزية. �للغة  يف  ��صتخد�ما  �حلروف  �أكرث  هو   E حرف  �أن  تعلم  • هل 
و�للغة  �لإ�صبانية  و�للغة  �ل�صينية  �مل��ان��دري��ن  لغة  ه��ي  �ل��ع��امل  يف  �صيوعا  �للغات  �أك��رث  �أن  تعلم  ه��ل   •

�لإجنليزية. ح�صب عدد �ملتحدثني بها.
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الكاكاو 
�أك������دت در������ص����ة ح��دي��ث��ة �أن 
�لن�صطة  �حليوية  �ملركبات 
�لكاكاو ميكنها  �ملوجودة يف 
�حلفاظ على �صحة �لقلب.

ووفقا للباحثني فى جامعة 
بريطانيا  ف����ى  )������ص�����ارى( 
�ملركبات  م��ن  �لنوعني  ف��اإن 
تعرف  و�ل�����ت�����ى  �حل����ي����وي����ة 
ب����ا�����ص����م )�ل�����ف�����الف�����ان�����ول( 
و)بر�صينيدينز(، يت�صرفان 

ب�صكل خمتلف فى �جل�صم.
وت��ع��ت��رب )�مل��رك��ب��ات �حل��ي��وي��ة( م��ن �مل��رك��ب��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ف��ي��دة لل�صحة، 
و�كت�صبت مركبات )�لفالفانول( �ملتو�جدة فى �لكاكاو �خلام �هتماما عمليا 
�مل��و�د �حليوية،  تتاألف من نوعني من  �لأخ���رية، وه��ى  �ل�صنو�ت  كبري� فى 
وهما )�لفالفونول(، )وبرو ر�صيانيدين�س(، حيث �أن كال �ملجموعتني من 
،�لتوت،  �لعنب  �لتفاح،  مثل  �لفو�كه  من  ع��دد  فى  �أي�صا  تتو�جد  �ملركبات 
كنموذج  �خل��ام  �لكاكاو  �إ�صتخد�م  ف��اإن  وبالتايل  و�لبقول،  �حلبوب  وبع�س 
ر�صيانيدين�س( من  )�لفالفونول(، )وبرو  �ملحتوية على مركبى  لالأغذية 

�ملرجح �أن ي�صاعد فى �حلفاظ على �صحة �لقلب.
)�لفالفونول(،  ملركبى  �ليومى  �ل�صتهالك  �أن  متعددة  در��صات  و�أظهرت 
)وب������رو ر���ص��ي��ان��ي��دي��ن�����س( ي������وؤدى �إىل حت�����ص��ني م�����ص��ت��وي��ات ���ص��غ��ط �ل���دم 
حتى  ولكن  �لدموية،  �لأوع��ي��ة  مرونة  وي�صمن  �ل��دم  فى  و�لكولي�صرتول 
�لآن، كان من غري �لو��صح �إىل �أى مدى ت�صهم هذه �ملركبات �لطبيعية فى 

�كت�صاب �لفو�ئد �ملر�صودة، وما �إذ� كانا يتعاونان معا �أم ل.

كان �حمد تاجر� طيبا �صاحلا يفعل �خلري �صر� ولوجه �هلل وقد منحه �هلل من عطيته �لكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جو�هر وياقوتا ودرر� فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيد� عند �لو�يل فما كان من �لو�يل �ل 
�ر�صل حر��صه ليقتادوه �ىل �ل�صجن ظلما وعدو�نا.. وقبل �ن يدق �حلر��س بابه يف ذلك �ليوم كان يجل�س يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهر�ت وذهب وياقوت ودرر فخاف �ن ير�ه من يدق �لباب فالقى 
بها يف حفرة ور�ءه غطت بالزهار و�لورود فلم ينتبه لها �حد من �حلر��س �لذين �قتادوه �إىل �لو�يل �لذي �مر 

مب�صادرة كل ما يف د�ره و�لقائه يف �ل�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف �حلب�س مدة طويلة هي �صنو�ت جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر �حد من 
��صدقائه �و ��صحابه يف �لذهاب �إىل �لبيت �و �حلديقة ملعاينتها خا�صة بعد �ن متت م�صادرة كل ما يف �لبيت 

و��صبح خاويا على عرو�صه فجف �لب�صتان ويب�س.
مات �لو�يل، ومن جاء بعده �طلق �صر�ح �لتاجر بعدما عرف �نه حب�س ظلما، وذهب �إىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ �لتاجر يتذكر جمل�صه يف �حلديقة وما �لقى فيها من جو�هر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها... فذهب �إىل �ملو�صع ذ�ته و�خذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب �لر�س وجد �حدى جو�هره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها و�حدة.. و�صبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�س ماله فحمد �هلل وعلم �نه قد 

بقيت له �أعماله �ل�صاحلة يف �لدنيا.

امل�ضاركون يف اأزياء تنكرية يح�ضرون معر�ض Ani-Com واالألعاب يف مركز هونغ كونغ للموؤمترات واملعار�ض - ا ف ب

�حلام�س  �ل��ك��رز  ي��ح��ت��وي 
على فيتامينات ومو�د 
مغذية عديدة، لذلك 
�ل��ث��م��ار يف  تفيد ه���ذه 
�أمر��س  مكافحة 
�ل���������ق���������ل���������ب 
وعية  و�لأ
ية  مو لد �
وم��������ر���������س 
�ل�����������������ص��������ك��������ري 

وغريها.
ثمار  �أن  �إىل   ،Food News م��وق��ع  وي�����ص��ري 
و�لبوتا�صيوم   С بفيتامني  �لكرز �حلام�س غنية 
و�ملنغنيز، كما �أنها حتتوي على ن�صبة من جمموعة 
فيتامني В و فيتامني К كافية لتلبية �حتياجات 
ن�صبة  على  حت��ت��وي  ذل��ك  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �جل�صم 

جيدة من �لبولوفينول.
وقد �أجرى �لباحثون عدة در��صات �أكدت نتائجها 
فهي  �حل��ام�����س،  �ل��ك��رز  لثمار  �ل�صحية  �ل��ف��و�ئ��د 
�ل��ق��ل��ب لأنها  �أم����ر������س  �ل���وق���اي���ة م���ن  ت��ف��ي��د يف 

�لأنثو�صيانني  من  جد�  عالية  ن�صبة  على  حتتوي 
م�صادة  خ�صائ�س  متتلك  �ل��ت��ي  و�ل��ك��اروت��ي��ن��ات، 

لالأك�صدة و �للتهابات ومزيلة لالحتقان.
�ل�صكري،  ملر�صى  مفيدة  �لثمار  ه��ذه  �أن  و�ت�صح 
حتمل  وع��دم  �لأن�صولني  مقاومة  تخف�س  لأن��ه��ا 
�لالكتوز، ويف نف�س �لوقت ت�صاعد على زيادة �إفر�ز 

�لأن�صولني.
ثمار  ت�صتخدم  �لفدر�لية  �لأن��ب��اء  لوكالة  ووف��ق��ا 
�لتقليدي  �ل�صيني  �ل��ط��ب  يف  �حل��ام�����س  �ل��ك��رز 

لعالج �لنقر�س و�لتهاب �ملفا�صل.

الكرز احلام�ص يفيد يف مكافحة ال�سكري واأمرا�ص القلب


