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»ال ح�سو اأ�سنان بعد اليوم«.. 
الطب ال�سيني يقدم احلل

م�سكالت ح�سوات الأ�سنان عديدة ومرهقة نف�سيا وماديا، ولكنها على 
ما يبدو يف طريقها اإىل اأن ت�سبح �سيئا من املا�سي، بعد اأن جنح علماء 

يف اكت�ساف طريقة لإعادة منو “مينا” الأ�سنان.
ورغم كون املينا من اأ�سعب الأن�سجة يف اجل�سم، فاإنه ميكن اأن ت�سبح 
وال�سراب،  الطعام  الأحما�ض من  بوا�سطة  للتدهور، وخا�سة  عر�سة 
اإ�سالح نف�سه، مما يجعل الأ�سنان عر�سة للت�سو�ض  وهو ل ي�ستطيع 

ويف حاجة اإىل احل�سوات.
وموؤخرا، اكت�سف العلماء يف ال�سني طريقة ميكن من خاللها تكاثر 
املينا دون  اإع����ادة من��و  ي��اأم��ل��ون يف  امل��ع��ق��دة، وه��م  الأ���س��ن��ان  بنية مينا 
ا�ستخدام احل�سوات، كما ياأملون يف بدء التجارب على الأ�سخا�ض يف 

غ�سون عام اإىل عامني.
اإ�سالح  م�سكلة  بتفكيك  املطاف  نهاية  يف  قاموا  اإنهم  العلماء  وق��ال 
مينا الأ�سنان، وهي مادة عالية املعدن تعمل كحاجز حلماية الأ�سنان، 
ومتكنوا موؤخرا من اإنتاج جمموعات من فو�سفات الكال�سيوم، ال�سبيه 

باملينا، للق�ساء على امل�سكلة القدمية اأو الأزلية.
ووجد العلماء يف ال�سني اأن خلط اأيونات الكال�سيوم والفو�سفات، وهما 
يف  اأمني” الكيميائي  ميثيل  “تراي  مع  املينا،  يف  املوجودان  املعدنان 

حملول كحويل يوؤدي اإىل منو املينا بنف�ض بنية الأ�سنان.
اإن املواد رخي�سة وميكن حت�سريها على نطاق  ويقول فريق البحث 

وا�سع.
ال�سني  يف  “ت�سجيانغ”  جامعة  من  للبحوث  امل�سارك  امل��وؤل��ف  وق��ال 
نعتقد  الأ�سنان،  اأطباء  نقا�ض مكثف مع  “بعد  ليو  زاومينج  الدكتور 
يف  وا�سع  نطاق  على  ا�ستخدامها  ميكن  اجل��دي��دة  الطريقة  ه��ذه  اأن 

امل�ستقبل القريب«.

كيف حتافظني على حذائك املف�سل؟
تف�سل كل ام��راأة ارت��داء حذاء حم��دداً من �سمن جمموعة الأحذية 

التي متتلكها، وترغب باحلفاظ عليه لأطول فرتة ممكنة. 
تقدم �سحيفة “ديلي ميل” نقاًل عن اخلرباء جمموعة من الن�سائح 

للحفاظ على الأحذية، وطريقة تنظيفها لتدوم اأطول فرتة ممكنة.
البقع  اأك��ر  من  والع�سري  والقهوة  بقع  تعد  والع�سري:  القهوة  بقع 
�سيوعاً. اأوًل ا�ستخدمي منا�سف املطبخ الورقية لمت�سا�ض اأكرب قدر 
ممكن من البقع، ثم امالأي الأجزاء الداخلية من حذائك بال�سحف 

للحفاظ على �سكله اأثناء عملية التجفيف.
تذكري اأن حتاويل امت�سا�ض البقع باملنا�سف الورقية ولي�ض فركها، 

لأن الفرك ميكن اأن ين�سر البقعة مل�ساحة اأكرب.
بعد ذلك ح�سري حملوًل من املاء مع ملعقة من م�سحوق التنظيف 
البقعة  م��ك��ان  لتنظيف  ا�سفنجة  وا���س��ت��خ��دم��ي  اخل���ل،  م��ن  وملعقة 
الكتان  من  قما�سية  قطعة  ا�ستخدمي  النهاية  ويف  زوالها.  حني  اإىل 

لتجفيف احلذاء ب�سكل لطيف.
ال�سابون  من  امزجي جزءاً  الأو�ساخ:  الأحذية اجللدية من  تنظيف 
اأو منظف املالب�ض اخلفيف جداً - مع  املعتدل - مثل �سابون الوجه 
ثمانية اأجزاء من املاء. من الأف�سل ا�ستخدام املياه املعباأة يف زجاجات 

اأو املاء املقطر.
قما�ض  قطعة  على  منه  قلياًل  ور�سي  رذاذ  زجاجة  يف  اخلليط  �سبي 
بي�ساء اأو ا�سفنجة نظيفة، ول تر�سي مبا�سرة على اجللد. ثم ام�سحي 
البقع والأو�ساخ،  اأو ال�سفنجة بلطف لإزالة  القما�ض  احلذاء بقطعة 

ويف النهاية ام�سحيه بقطعة قما�ض ناعمة وجافة.
تنظيف باطن احلذاء: اجمعي بني مقادير مت�ساوية من املاء و�سودا 
اغم�سي  ثم  ناعمة.  عجينة  على  للح�سول  معاً  واخلطيهما  اخلبز، 
باطن احلذاء  وا�ستخدميها لفرك  العجينة،  ناعمة يف  اأ�سنان  فر�ساة 
برفق، و�سوف ت�ساعد جزيئات �سودا اخلبز على اإزالة اأية اأو�ساخ برفق 

دون ترك اأي اأثر.
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ما عالقة عالجات �سن الياأ�س وال�سرطان ؟
اأفادت درا�سة وا�سعة النطاق ن�سرت نتائجها حديثا، بتزايد خطر الإ�سابة 
عالجا  ي��ّت��ب��ع��ن  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  ع��ن��د  �سئيلة  بن�سبة  ال���ث���دي  ب�����س��رط��ان 

بالهرمونات للحّد من اآثار انقطاع الطمث.
وتطرقت درا�سات �سابقة اإىل الرابط،  لكن املقال الذي ن�سر يف جملة “ذي 
لن�ست” الربيطانية يذهب اأبعد من ذلك، من خالل حتديد ن�سب مئوية 
اأن هذا  اإىل  الإ���س��ارة  العالجات، ف�سال عن  ن��وع من  بكل  املرتبط  للخطر 
اخلطر يبقى قائما بعد 10 �سنوات على الأقل من وقف العالج بالرغم من 
وبائية حول  درا�سة   58 الأبحاث  القيمون على هذه  وا�ستعر�ض  تراجعه. 

املو�سوع �سملت اأكر من 100 األف امراأة يف املجموع.
وكانت غالبية تلك الأبحاث درا�سات، تظهر رابطا اإح�سائيا لكنها ل تثبت 

عالقة �سببية بني الإ�سابة بال�سرطان ونوع العالج املعتمد.
يف  الباحثون  خل�ض  فقد  بر�ض”،  “فران�ض  نقلتها  التي  للدرا�سة  ووف��ق��ا 
درا�ستهم اجلديدة اإىل اأن كل العالجات الهرمونية لنقطاع الطمث توؤدي 
اإىل تزايد خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي، ما عدا م�ساحيق الإ�سرتوجينات 
ام�����راأة تخ�سع  ت��واج��ه  امل���ث���ال،  �سبيل  ف��ع��ل��ى  اخل���ارج���ي.  ال���س��ت��خ��دام  ذات 
الإ�سرتوجينات  تناول  ي�سمل  النوع  ه��ذا  من  لعالج  �سنوات  خم�ض  خ��الل 
ب�سرطان  لالإ�سابة  املئة  يف   8،3 ن�سبته  خطرا  بانتظام  والربوج�سرتون 
اأن هذا  الثدي يف خالل ال�سنوات الع�سرين التي تلي البدء بالعالج، علما 
اخلطر يقّدر ب� 6،3 يف املئة عند امراأة يف ال�سّن عينها ل تتّبع اأي عالج من 
هذا القبيل. اأما يف حال كانت املراأة تتناول الإ�سرتوجينات والربوج�سرتون 
ب�سكل متقطع خالل املّدة عينها، فيقدر هذا اخلطر عندها ب� 7،7 يف املئة 
واإذا اقت�سر العالج على الإ�سرتوجينات، يرتاجع اخلطر اإىل 6،8 يف املئة، 
اإطالة مدة العالج.  الباحثني. ويرتفع اخلطر بطبيعة احلال مع  بح�سب 
ب�سرطان  الإ�سابة  احتمال  من  تزيد  اأن  �ساأنها  من  اأخ��رى  عوامل  اأن  كما 

الثدي تدخل يف احل�سبان، مثل ا�ستهالك الكحول وزيادة الوزن.

اإ�سدارات خا�سة من ذراع 
التحكم يف »اإك�س بوك�س وان«

اإ�سدارات  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
الألعاب  جهاز  يف  التحكم  ذراع  من  خا�سة 
واأو�سحت  ال�سهري.  وان”  بوك�ض  “اإك�ض 
التحكم  اأذرع  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����س��رك��ة 
 Night الال�سلكية اجلديدة حتمل الأ�سماء
 Sport و   Ops Camo Special Edition
Blue Special Edition، وتتوافق مع جميع 
 .Xbox one �سل�سلة  م��ن  الأل��ع��اب  اأج��ه��زة 
 Night Ops ذراع  اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 
�سل�سلة  م��ن  ط��راز  اأول  الال�سلكي   Camo
بطابع  متتاز  التي  التحكم،  لأذرع  جديدة 
الأ�سود  ت�سمل  ب��األ��وان  وت��زخ��ر  كال�سيكي 
والرمادي واللون الذهبي املعدين، اإ�سافًة 
اإىل ج�سم خفيف الوزن ولوحة D معدنية 
التحكم  ذراع  و�سيطرح  ال��ذه��ب��ي،  ب��ال��ل��ون 
اأكتوبر   8 م��ن  ب����دءاً  اجل��دي��د يف الأ����س���واق 
دولراً   70 ب����  امل��ق��ب��ل  الأول”  “ت�سرين 
 Sport Blue اأمريكياً. وميتاز ذراع التحكم 
ثقافة  م��ن  م�����س��ت��وح��ى  ري��ا���س��ي  بت�سميم 
ال�سل�سلة  اإ���س��دار م��ن  وي��ع��دُّ ثالث  ال��ب��وب، 
الريا�سية، وعلى غرار املوديالت ال�سابقة، 
 Sport و   Sport White Special Edition
الإ�سدار  مي��ت��از   ،Red Special Edition

اجلديد بت�سميم هند�سي.

الرتم�س.. فوائد عديدة يف معاجلة 
ال�سمنة وخف�س م�ستوى الكولي�سرتول �ص 23

اأ�ساطري عن احلليب 
دح�سها العلماء

�سوى  لي�ست  اأن��ه��ا  بيد  احلليب،  ع��ن  ال�سائعة  النظريات  م��ن  العديد  هناك 
اأ�ساطري وخرافات، متكن العلماء من دح�سها وتفنيدها علميا.

ومن بني النظريات واخلرافات التي دح�سها العلماء:
احلليب مفيد فقط جل�سم الأطفال- يعد الكثري من البالغني يف العامل هذا 
الأغذية  علم  ق�سم  رئي�ض  اإي���ودو  لإيفا  وفقا  ولكن  وم��وؤك��دا.  منطقيا  الأم��ر 
وتكنولوجيا املواد الغذائية بجامعة اإ�ستونيا، احلليب وجميع منتجات الألبان 
يف�سل  الطبيعي  “النتقاء  وت��ق��ول:  حياته  م��دى  على  لالإن�سان  ���س��روري��ة 

الأ�سخا�ض الذين يحتفظ ج�سمهم بالأنزمي الذي يحلل �سكر احلليب«.
احلليب،  امت�سا�ض  يف  قدرته  على  اجل�سم  يحافظ  لكي  اخل��ب��رية،  وت�سيف 
عليه تناول منتجات الألبان املالئمة. فمثال من ل يتمكن من تناول احلليب 
حمتوية  األبان  منتجات  اأو  احلام�سية  الألبان  منتجات  تناول  عليه  الطازج، 

على ن�سبة منخف�سة من الالكتوز.
احلليب م�سدر الكولي�سرتول “ال�سار” عند تناول كوب حليب كامل الد�سم، 
يح�سل اجل�سم على 14 مليغراما من الكولي�سرتول. يف حني يحتاج اجل�سم 
يوميا اإىل 350 مليغراما منه. لذلك ل داعي لت�سديق ما ي�ساع اأن احلليب 
“ي�سد” الأوعية الدموية، لأنها خرافة. يتميز احلليب باحتوائه على خمتلف 
يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  تخف�ض  غالبيتها  خ�سائ�ض  الدهنية،  الأحما�ض 

الدم وتقلل من احتمال الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

ال�سكر  .1
فال�سكر  ال��دم،  رفع �سغط  يعمل على  ما  امللح فقط  لي�ض 
ال�سكر  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  ال���دم،  �سغط  رف��ع  ميكنه  اأي�سا 

يدخل يف العديد من الأطعمة التي يجب جتنبها.
العامة،  لل�سحة  �سيء  اأم��ر  ال�سكر  من  الكثري  وا�ستهالك 
بالإ�سافة  الأ�سنان،  ال�سمنة وم�سكالت  اإىل  يوؤدي  فهو قد 

اإىل ارتفاع �سغط الدم.
وكما هو معروف، فاإن ال�سكر وارتفاع �سغط الدم مرتبطان 
ارتفاع  اإىل  ت���وؤدي  �سائعة  حالة  تعد  ف��الأخ��رية  بال�سمنة، 
الأطعمة  العديد من  ال�سكر يف  اإخفاء  ويتم  ال��دم.  �سغط 

التي يجب اأي�سا جتنبها.

املعلبة الأطعمة   .2
من  ي��زي��د  مم��ا  ع���ام  ب�سكل  ب��امل��ل��ح  غنية  املعلبة  الأط��ع��م��ة 

م�ستويات �سغط الدم.
الأطعمة  اختيار  يجب  املعلبة،  الأطعمة  من  بدل  لذلك، 
الطازجة التي �ستمنح املرء التغذية املنا�سبة وكذلك الذوق 

املثايل.

3. الكافيني
ما  اأول  ه��و  ال��ك��اف��ي��ني  ف���اإن  ال��ن��ا���ض،  معظم  اإىل  بالن�سبة 
ي�سبب  قد  الكافيني  اأن  العلم  مع  ال�سباح،  يف  يحتاجونه 
ارتفاع �سغط الدم، ولذلك فقد ي�سبح ارتفاع �سغط الدم 

م�سكلة �سائعة لهوؤلء.

الكحول  .4
يزيد من  اأن  الكحول ميكن  الكثري من  تناول  اأن  �سك  ل 

�سغط الدم، ح�سب ما اأو�سحت درا�سات عدة.

طرق لل�سيطرة على ارتفاع �سغط الدم
على اأي حال، وكما هو وا�سح، فاإن هذه الأطعمة وامل�سروبات 
اإذا ما تناولها البع�ض بحكمة ومو�سوعية، فاإنها قد تكون 

مفيدة ل�سحة مري�ض �سغط الدم املرتفع.
ومع ذلك، فاإن هناك بع�ض الطرق الب�سيطة وال�سهلة التي 
املرتفع  ال��دم  ال�سيطرة على �سغط  على  تعمل  اأن  ميكنها 

لدى املرء.
اإىل النظام الغذائي  امل��زي��د م��ن ه��ذه الأط��ع��م��ة  اإ���س��اف��ة   -
اخل�سراوات  مثل  ال���دم،  �سغط  يف  التحكم  ميكنه  ال���ذي 
وال�سمندر  والزبادي  والثوم  وال�سوفان  الورقية اخل�سراء 

وزيت الزيتون والتوت والبطيخ والكيوي واملوز.
- اإذا كان املرء يعاين من زيادة ال��وزن، فال �سك اأن هناك 

�سرورة للتخل�ض من ذلك الوزن الزائد.
ارتفاع  منع  يف  ت�ساهم  اليومية  الريا�سية  التمرينات   -
بانتظام  ي��وؤدي مترينات  اأن  ال��دم، ويكفي لأي فرد  �سغط 

ملدة 30 دقيقة على الأقل يوميا
ال��ت��دخ��ني وال�����س��رب، وخ��ف�����ض م�ستويات  - الإق�����الع ع��ن 
خف�ض  يف  ت�ساهم  امللح  ا�ستهالك  م��ن  والتقليل  ال��ت��وت��ر، 

م�ستويات �سغط الدم.
اأخريا، على الرغم من هذه الن�سائح، فاإنه ل غنى اأبدا عن 

ا�ست�سارة الطبيب اأو الخت�سا�سي ملزيد من املعلومات.

ما خطورة انخفا�ض �سغط الدم؟
�سغط  م�ستوى  انخفا�ض  م��ن  الأ���س��خ��ا���ض  بع�ض  ي��ع��اين 
الدم، ولكن دون اأن يرافق ذلك اأعرا�ض مر�سية، يف حني 

عند انخفا�سه لدى الآخرين يوؤثر على حالتهم ال�سحية 
وحياتهم.

الدم  �سغط  م�ستوى  ي�سخ�ض  عندما  ل��الأط��ب��اء،  ووف��ق��ا 
يعترب  دائمة،  ب�سورة  ذلك  دون  اأو   70-100 ال�سرياين 
منخف�سا ب�سورة مزمنة. ويق�سم الأطباء حالت انخفا�ض 
الأوىل-  امل��ج��م��وع��ة  ث���الث جم��م��وع��ات:  اإىل  ال���دم  �سغط 
 90 الثانية-ال�سغط  امل��ج��م��وع��ة  100-70؛  ال�سغط 

60-؛ املجموعة الثالثة-ال�سغط اأقل من 60-70 .
لهم،  الأطباء. وفقا  اهتمام  ب�سيطا، ل يثري  يكون  عندما 
ه��ذا اأق��ل خ��ط��ورة م��ن ارت��ف��اع �سغط ال���دم. ولكن عندما 
ينخف�ض اإىل حدود املجموعة الثانية، فاإنه ل ي�سكل خطرا 
كبريا على القلب والأوعية الدموية كما يف حالة ارتفاعه، 
خا�سة واأن حت�سني احلالة ال�سحية يف هذا الو�سع ممكن 
من دون دواء، حيث يكفي تناول م�سروبات مقوية واأطعمة 

و�ساي الأع�ساب واإجراء ن�ساط بدين ب�سيط.
ولكن عندما ينخف�ض م�ستوى �سغط الدم ب�سورة كبرية، 
يف  خلل  مثل  ع��دي��دة،  م�ساعفات  خ��ط��ورة  حينها  تظهر 
“عندما  اأحد اخل��رباء  يقول  الدماغية.  الدموية  ال��دورة 
ينخف�ض �سغط الدم بدرجة كبرية تتباطاأ حركة الدم، ما 
ي�سبب تاأخر و�سول الكمية الالزمة من الأك�سجني واملواد 
اإىل  الأخ��رى، فيوؤدي  واأع�ساء اجل�سم  الدماغ  اإىل  املغذية 

نوبة قلبية«.
اأن العالمات املميزة لنخفا�ض �سغط  اإىل  ي�سري الأطباء 
والتهيج  والنعا�ض  وال��وه��ن  والغثيان  ال��دوخ��ة  ه��ي  ال���دم 
وال�سرود. لذلك عندما ينخف�ض م�ستوى �سغط الدم اإىل 
م�ستوى حرج يجب ا�ستدعاء �سيارة الإ�سعاف، لأن هذا قد 

ي�سبب فقدان الوعي والغيبوبة.

رونالدو يواجه نيمار يف 
اإعالن تلفزيوين »غريب«

الثنائية  امل���ن���اف�������س���ة  اأن  ي����ب����دو 
الربتغايل  بني  كونها  من  انتقلت 
والأرجنتيني  رونالدو  كري�ستيانو 
ليونيل مي�سي، اإىل مواجهة �سر�سة 
ب���ني جن���م ي��وف��ن��ت��و���ض الإي���ط���ايل 
املناف�سة  وهذه  نيمار.  والربازيلي 
بل  ك��روي��ة،  لي�ست  النجمني  ب��ني 
ت��ت��خ��ذ ط��اب��ع��ا اأك�����ر ع��ن��ف��ا، فهي 
واأخرى  املالكمة،  حلبة  على  ت��ارة 
م�����ب�����ارزة ب���ال�������س���ي���ف. ع���ل���ى الأق�����ل 
رونالدو  بني  املنا�سبة  هذه  حتدث 
فهما  ال���ت���ل���ف���زي���ون،  يف  ون����ي����م����ار 
يف  بال�سيف  وي��ت��ب��ارزان  يتناف�سان 
يرتديان  وهما  تلفزيوين،  اإع��الن 
زي���ا م��ن ال��ع�����س��ور ال��و���س��ط��ى، قبل 
اإىل  التقليديان  ال�سيفان  يتحول 
اأفالم  يف  امل��ب��ارزة  اأ�سلحة  ي�سبه  ما 
الإعالن  هذا  �سور  النجوم.  حرب 
املحمولة  الهواتف  �سبكة  ل�سالح 
بثه  ومت  “ميو”،  ال���ربت���غ���ال���ي���ة 
موقع  على  رون��ال��دو  ح�ساب   على 
بتعليق:  م�سحوبا  “اإن�ستغرام”، 

املبارزة«. ملوك  اإىل  “انظروا 
والإع��الن هو الثالث ال��ذي يجمع 
جن���م���ي ك������رة ال����ق����دم ال���ربت���غ���ايل 
“ميو”،  ���س��رك��ة  م���ع  وال���ربازي���ل���ي 

بح�سب موقع “�سبورت بايبل«.
ال�سهر،  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  ففي 
تناف�ض رونالدو ونيمار على حلبة 
اآخ�����ر من  اإ�����س����دار  امل���الك���م���ة، ويف 
الالعبني  ك��ال  ي��ح��اول  الإع������الن، 
با�ستخدام  ال���ط���اول���ة  ت��ن�����ض  ل��ع��ب 
ال��ط��ع��ام. اجلدير  ت���ن���اول  ع���ي���دان 
ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذه الإع���الن���ات متت 
ب�����اق�����رتاح م����ن اجل���م���ه���ور ال���ع���ام، 
بني  املناف�سة  روؤي���ة  يطلبون  فهم 
باأ�سكال غريبة وظروف  اجلانبني 
اأغرب. لكن موؤخرا، لعب رونالدو 
من  واح���������دة  يف  ال���ب���ط���ول���ة  دور 
اأ����س���واأ الإع����الن����ات ع��ل��ى الإط����الق 
التجارة  ب����واب����ة  “�سوبي”،  م����ع 

الإلكرتونية ومقرها �سنغافورة.

تعطل امل�سعد ببابا الفاتيكان 
و�سل البابا فرن�سي�ض متاأخرا عن 
الأ�سبوعية  عظته  لإل��ق��اء  م��وع��ده 
اأم�ض  بطر�ض  القدي�ض  �ساحة  يف 
باأنه ظل عالقا  الأح��د وف�سر ذلك 
25 دقيقة قبل  داخل م�سعد ملدة 

اأن يحرره رجال الإطفاء.
وهو  البابا  وج��ه  البت�سامة  وعلت 
يقول يف بداية عظته التي تاأخرت 
اأطلب  اأن  “علي  دقائق  ع�سر  نحو 
اإن م�سكلة  ال��ب��اب��ا  وق���ال  ع��ف��وك��م«. 
اأ�سفرت  الفاتيكان  يف  الكهرباء  يف 
ع����ن ت���ع���ط���ل امل�������س���ع���د واأن��������ه ظل 
اأن حرره �سباط  اإىل  داخله  عالقا 

مكافحة احلرائق يف الفاتيكان.
الذين  احلا�سرين  البابا  وخاطب 
يف  عظته  اإىل  لال�ستماع  جتمعوا 
�ساحة القدي�ض بطر�ض “فلن�سفق 

لفرقة الإطفاء«.

اأغذية ترفع �سغط الدم.. جتنبها اأو تناولها بهذه الطريقة 

يعاين كثري من النا�ض يف وقتنا هذا من مر�ض ارتفاع �ضغط الدم، 
الذي �ضار حالة مر�ضية �ضائعة بني النا�ض هذه الأيام، وهو مر�ض 
ميكن اأن يوؤثر على �ضحة القلب ب�ضكل كبري، الأمر الذي قد يجعل 

املرء اأكرث عر�ضة للإ�ضابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
اأن ت�ضهم يف ارتفاع �ضغط  وهناك العديد من العوامل التي ميكن 
توؤدي  اأخطاء عدة، قد  املرء  اليوم، قد يرتكب  الدم، فعلى مدار 

اإىل ارتفاع �ضغط الدم لديه.
مثل  وم�ضروبات،  اأطعمة  فهناك  اأي�ضا،  كثريون  يعرف  وكما 

امللح، ميكن اأن تعمل على رفع �ضغط الدم، ل �ضك اأنه من 
ل  مبا  تناولها،  يف  احلر�ض  اأو  عنها  البتعاد  ال�ضروري 

يلحق الأذى وال�ضرر مبر�ضى ارتفاع �ضغط الدم.
التحكم  اإىل  امل��رء  يحتاج  ال��دم  �ضغط  ارت��ف��اع  وملنع 

على  للحفاظ  الأطعمة  هذه  مثل  تناول  يف 
نظامه الغذائي ال�ضحي والنظيف.
فيما يلي بع�ض الأطعمة التي ترفع 
يف  احلر�ض  وينبغي  ال��دم،  �ضغط 

تناولها والتعامل معها.
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�ش�ؤون حملية

عامل الطفولة واليوم الأول للدرا�ضة

م�ساحبة االآباء واالأمهات الأبنائهم يف اليوم االأول الدرا�سي ي�ساهم يف التوازن النف�سي لدى الطفل

نادي تراث االإمارات يختتم م�ساركة نوعية يف تعزيز جتربة زوار معر�س ال�سيد والفرو�سية

»واحة حواء« تنظم احتفالية بعنوان »�سكرًا اأم االإمارات« 

�سرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة 
»العودة للمدار�س«

•• العني - الفجر

“ و ت�سمنت معر�ساً  “ العودة للمدار�ض  اأب��و ظبي مبادرة   نفذت �سرطة 
لأبناء  منا�سبة  بخ�سومات  للطالب  الدار�سية  وامل�ستلزمات  للقرطا�سية 
املنت�سبني واملتقاعدين ،وت�ستمر حتى 22 اجلاري وذلك  يف خيمة الفعاليات 

باأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية ،  
واخلدمات  املالية  بقطاع  العامة  والعالقات  املرا�سم  اإدارة  املبادرة   ونفذت 
مبادئ  برت�سيخ  اهتمامها  من  وانطالقاً   ،2019 الت�سامح  ع��ام  اإط��ار  يف 

ال�سعادة والإيجابية، والتوا�سل مع املنت�سبني. 
ويقدم املعر�ض قرطا�سية وم�ستلزمات مدر�سية  ذات جودة عالية وباأ�سعار 
ت�سجيعاً   الهمم،  اأ�سحاب  من  للطلبة  عينية  هدايا  جانب  اإىل  خمف�سة، 

للطالب على ال�ستعداد لبدء العام الدرا�سي اجلديد .

باقة االإقامة واللعب املجاين لالأطفال يف 
جزيرة يا�س ت�ستمر حتى نهاية �سبتمرب 

•• اأبوظبي - الفجر 

اأعلنت جزيرة يا�ض ا�ستمرار عر�ض باقة الإقامة واللعب املجاين لالأطفال 
بعطلة  ال�ستمتاع  للعائالت  ميكن  حيث  اجل��اري،  �سبتمرب  من   30 حتى 
رائعة يف اجلزيرة، وال�ستفادة من الباقة التي تت�سمن الإقامة والدخول 
املجاين اإىل مدن اجلزيرة الرتفيهية لكل طفل دون �سن 12 عاماً يرافق 
�سخ�ساً بالغاً عند حجزه لالإقامة يف اأحد فنادق اجلزيرة اأو الفنادق امل�ساركة 

يف اأبوظبي ملدة ليلة واحدة اأو اأكر .
وتتيح جزيرة يا�ض لزوارها وجهة مثالية لق�ساء اآخر اأيام ف�سل ال�سيف ، 
األعاب مائية  اإذ حتت�سن اجلزيرة مدينتني ترفيهيتني داخليتني وحديقة 
فريدة، اإ�سافة اإىل اأكرب وجهة ت�سّوق يف اأبوظبي، يا�ض مول، و�سبعة فنادق 
فاخرة، والعديد من املطاعم واملقاهي التي تتيح ق�ساء اأوقات رائعة برفقة 

العائلة، لتمنح زوارها متنف�ساً منع�ساً ين�سيهم حرارة ال�سيف. 
اأكر  اإىل  الو�سول  فر�سة  لالأطفال  املجاين  واللعب  الإقامة  باقة  ومتنح 
املوجودة يف  الثالثة  الرتفيهية  امل��دن  ترفيهي يف  لعبة ومرفق   100 من 
اجلزيرة،  وذلك ل�سمان ال�ستمتاع بتجارب حافلة باملرح واملغامرة جلميع 
اأفراد العائلة، وتوفري اأجواء �سيفية ل مثيل لها، بدءاً من ركوب الأفعوانية 
املائية  املغامرات  اإىل  و�سوًل  اأبوظبي،  ف��رياري  عامل  العامل يف  يف  الأ�سرع 
�سخ�سيات  ب�سحبة  باملرح  املليئة  والرحالت  ووت��روورل��د،  يا�ض  يف  املنع�سة 
الأبطال اخلارقني وال�سخ�سيات الكرتونية يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي.

من  مبزيد  وال�ستمتاع  اإقامتها  بتمديد  الراغبة  للعائالت  بالن�سبة  اأّم��ا 
التجارب اجلديدة يف العا�سمة الإماراتية، فيمكنهم اإ�سافة  تذاكر لزيارة 
اأبرز املعامل الثقافية التي حتت�سنها اأبوظبي، مثل ق�سر الوطن،  وهو جزء 

من جمّمع الق�سر الرئا�سي، ومتحف اللوفر اأبوظبي.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

النف�ض  وع��ل��م  ال��رتب��ي��ة  امل��ت��خ�����س�����س��ون يف 
الأول  ال��درا���س��ي  ال��ي��وم  اأن  على  يجمعون 
يف ح��ي��اة ال��ط��ف��ل ي�سكل ع��الم��ة ف��ارق��ة يف 
الكثري  يحر�ض  حيث  التعليمي،  م�سواره 
ا�سطحاب  ع��ل��ى  والأم�����ه�����ات  الآب�������اء  م���ن 
رغبة  ال��درا���س��ي   الأول  اليوم  يف  اأطفالهم 

منهم يف
اجلديد  العامل  ه��ذا  على  اأبنائهم  تعويد   
اأبعد  اإىل  الأم���ر  ي�سل  ب��ل  اإليهم  بالن�سبة 
من ذلك، حيث ي�سر بع�ض الأطفال على 
نف�سه،  الدرا�سي  املقعد  يف  اآبائهم  جلو�ض 
الأم��ر يتطلب  وه��ذا  فيه،  ال��ذي يجل�سون 
واأولياء  امل��در���س��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ت���ع���اون 

الأمور ورمبا الأمر يتكرر اأكر من يوم.
النف�ض  وعلماء  الرتبويني  من  اإ���س��ارة  ويف 
عاملا جديدا  ت�سكل  املدر�سة  اأن  على  اأك��دوا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ط��ف��ل ،وب����ال����ت����ايل لب�����د اأن 
ي�ستوعب هذا العامل اجلديد ! الأمر الذي 
الأمور  واأول��ي��اء  املدر�سة  تفهم  اإىل  يحتاج 

بب�ساطة  ال��رغ��ب��ة  ه����ذه  م���ع  وي��ت��ع��ام��ل��ون 
الأوىل  الأي���ام  اأن  على  موؤكدين  واأري��ح��ي��ة 
عليهم  تنعك�ض  الأطفال  ه��وؤلء  ل�ستقبال 
الدرا�سية  حياتهم  طيلة  �سلباً  اأو  اإي��ج��اب��ا 
،ورمبا ميتد الأمر اإىل ما بعد الدرا�سة اأو 

التخرج.
هذا  يتفهمون  النف�ض  وعلماء  الرتبويني 
لكل طفل،  ع��ادي��ا  اأم���راً  ويعتربونه  الأم���ر 
ول��ك��ن الأم����ر امل�����س��ت��غ��رب ه��و ل���دى اأولياء 
ال���ك���ث���ريي���ن م��ن��ه��م ل  اأن  الأم��������ور ،ح���ي���ث 
يعريون  اأهمية لهذه اجلوانب ،وهو الأمر 
الرتبية  املتخ�س�سون يف  منه  الذي يحذر 

وعلم النف�ض .
يف  الأول  ال��ي��وم  تر�سد  اأن  الفجر  ح��اول��ت 
ي��وؤك��د بع�ض  الأط��ف��ال ،حيث  ه���وؤلء  حياة 
اأول��ي��اء الأم���ور اإىل اأن ه��ذا الأم���ر يتطلب 
املدر�سة  عن  اأطفالهم  مع  التحدث  منهم 
وت��رغ��ي��ب��ه��م يف ه���ذا ال���ع���امل اجل���دي���د، بل 
والذهاب معهم اإىل املدر�سة يف اليوم الأول 
اأنهم  اإىل  الأم��ور  اأول��ي��اء  اأ�سار بع�ض  ، كما 
بها  يلتحق  �سوف  التي  املدر�سة  اإىل  ذهبوا 
على  للتعرف  اأط��ف��ال��ه��م  ومعهم  اأب��ن��اوؤه��م 

واأ�ساروا   ، اإليهم  بالن�سبة  اجلديد  العامل 
حاجز  ت��زي��ل  ال����زي����ارة  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل 
حتى  اجلديد،  عامله  من  واخل��وف  الرهبة 
اإذا جاء اليوم الأول للدرا�سة يكون الطفل 

اأكر ا�ستقراراً من الناحية النف�سية .
التدري�سية  ال��ق��ي��ادات  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
على اأن اليوم الأول له دللة خا�سة حيث 
ي�ستعد جميع املعلمني واملعلمات ، وكذلك 
امل�����س��وؤول��ون ع��ن الإ����س���راف ال��رتب��وي لهذا 
ال��ي��وم ،وي��ع��ل��م��ون مت��ام��اً امل��ط��ل��وب منهم، 
بالن�سبة اإىل جميع الأطفال حيث يحر�ض 
الكثيىون على اإدماجهم يف �سكل جمموعات 
ملمار�سة بع�ض الألعاب والهوايات ، اإ�سافة 
اإىل اأن الكثري من اأولياء الأمور ي�ساركون 
يف  منهم  رغبة  الأل��ع��اب  ه��ذه  يف  اأطفالهم 

توفري املناخ املالئم لالطمئنان .
وقد اأكد بع�ض اأولياء الأمور على اأن مثل 
ه���ذه امل�����س��ارك��ات ت��ث��ري ل���دى ال��ط��ف��ل عددا 
الذهاب  يتم  متى  ،ومنها  الت�ساوؤلت  م��ن 
الرتبوية  تكون احليل  وهنا  املدر�سة؟  اإىل 
قد جنحت يف توفري املناخ املالئم لأطفال 

تتجاوز اأعمارهم الثالث �سنوات بقليل.

•• اأبوظبي - الفجر

تعزيز  نوعية يف  الإم���ارات م�ساركة  ت��راث  ن��ادي  اختتم 
جت��رب��ة ال������زوار ل��ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����س��خ��ة ال�����س��اب��ع��ة ع�سرة  
اأبوظبي   “ وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال�����دويل  ل��ل��م��ع��ر���ض 
2019 “ التي نظمها نادي �سقاري الإمارات يف مركز 
تراثية  قرية  عرب  وذل��ك  للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي 
خمتلف  من  ب��زواره��ا  واكتظت  النادي  اأقامها  م�سغرة 
كثري  على  حي  ب�سكل  لتطلعهم  والثقافات  امل�ستويات 
األوانا من  من مكونات امل��وروث الإم��ارات��ي، وتقدم لهم 
ال�سلة  ذات  النوعية  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  الفعاليات 

بال�سيد وبالفرو�سية. 
زايد  املن�سوري مدير مركز  م�سعود  فاطمة  واأو�سحت 
النادي  م�ساركة  اأن  للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات 
ت�ستجيب  نوعية  كانت  املعر�ض  من  العام  ه��ذا  دورة  يف 

لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
بامل�ساركة  النادي  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
التي  والثقافية  الرتاثية  واملنا�سبات  الحتفاليات  يف 
تتوافق مع دور ور�سالة النادي يف احلفاظ على املوروث 
الدائم   �سموه  حر�ض  مع  وتن�سجم  وتر�سيخه،  ون�سره 
ال�سلة  ذات  الوطنية  امل��ب��ادرات  كافة  بدعم  واهتمامه 
بالرتاث، والتي من �ساأنها تعزيز اأهمية املوروث ال�سعبي 
و�سون الهوية الوطنية واملحافظة عليها، كما تواءمت 
املعر�ض  اإدارة  اأوكلتها  التي  امل�سوؤوليات  م��ع  امل�ساركة 
معهودا  ب��ات  ملا  نظرا  ال���زوار،  جتربة  تعزيز  يف  للنادي 
املوروث  للحفاظ على  والداعم  الرائد  النادي  دور  عن 
ون�سره وتر�سيخه، وعن ابتكاراته التي اأك�سبته تخ�س�سا 
ال��رتاث. وبينت  يف تعريف الآخرين مبختلف مفردات 
املعر�ض بح�سور  اأيام  اأن اجلناح حفل طيلة  املن�سوري 
وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  من  عدد  وزي��ارة  كبري،  جماهريي 

ال��ف��ئ��ات والأع���م���ار وم��ن ثقافات  وال����زوار م��ن خمتلف 
م��ت��ن��وع��ة، م��وؤك��دة اأن اجل��م��ي��ع ح��ظ��ي ب��ال��ت��ع��رف ب�سكل 
ح���ي، ع���رب م���ا ي��زي��د ع���ن ع�����س��رة اأرك�����ان ان��ت�����س��رت على 
موروثنا  مفردات  من  كبري  عدد  على  القرية،  م�ساحة 
اليدوية  احل��رف  �سيما  ل  والبحرية،  ال��ربي��ة  ببيئتيه 
التقليدية  ال�سناعات  عن  واقعية  �سورة  عر�ست  التي 
اليدوية  الن�سوية  الأ�سغال  مثل  الإم���ارات،  يف  القدمية 
وغزل  ال��ف��خ��ار،  و�سناعة  واخل��و���ض،  وال��ت��ل��ي  كال�سدو 
الأدوات  عر�ض  وكذلك  اللوؤلوؤ،  و�سيد  ال�سيد،  �سباك 
املنزلية الرتاثية وطرق ا�ستخدامها واأغرا�سها، بجانب 
الأع�����س��اب ال��ط��ب��ي��ة وب��ي��ان ف��وائ��ده��ا، ومن����اذج لالأزياء 
كما  العرو�ض”،  “زهبة  مثل  الن�سائية  والإك�س�سوارات 
يف  تقدميها  على  النادي  اعتاد  بفعاليات  اجلناح  حفل 
املحافل الكربى مثل امل�سابقات الرتاثية اليومية التي 
خلقت حراكا خا�سا بني زوار املعر�ض،  وعرو�ض فر�سان 

ق��ري��ة واإ���س��ط��ب��الت واأك��ادمي��ي��ة ب��وذي��ب ال��ذي��ن اأبهروا 
اأ�سارت املن�سوري اإىل الدور  اجلمهور مبهاراتهم.  كما 
املحافل  خمتلف  يف  ال��ن��ادي  بح�سور  اخل��ا���ض  النوعي 
اإ�سدارات  متثلها  التي  والأب��ح��اث  بالدرا�سات  واملمثل 
مركز زايد للدرا�سات والبحوث، وقالت: اإن ركن الكتب 
ال���ذي عر�سنا ع���ربه ع�����س��رات ال��ع��ن��اوي��ن امل��خ��ت��ارة من 
الباحثني  �سيما  ، ل  للزوار  املركز، قدم فر�سة  نتاجات 
والبحوث  الدرا�سات  من  عدد  على  للتعرف  واملهتمني، 
والنتاجات ال�سعرية املتعلقة بال�سيد وبالفرو�سية، وقد 
املعر�ض،  دورة  يف  جديدة  نتاجات  تقدمي  على  حر�سنا 
اإ�سدارات مركز �سلطان بن زايد  اأثرت هذا الركن  كما 
ال�سهرية  ال��دوري��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  والثقافية،  الوطنية 
التي  و  والثقافة  وال�سعر  الإب���ل  م��ن  بكل  املتخ�س�سة 
املحا�سرات  ع��ن  ناهيك  �سنوات،  منذ  امل��رك��ز  ي�سدرها 

التي نظمناها جلمهور وزوار املعر�ض.

•• الفجرية - الفجر

الفجرية  جلمعية  التابعة  حواء”  “واحة  احتفلت 
الفجرية  مركز  مع  بالتعاون  الثقافية  الجتماعية 
عنوان  حتت  الإماراتية”  امل���راأة  “يوم  ب�  للمغامرات 
الفجرية  حديقة  يف  وذل��ك  الإمارات”،  اأم  “�سكراً 
ل��ل��م��غ��ام��رات ب��ح�����س��ور ���س��اب��ري��ن ال��ي��م��اح��ي مديرة  
واحة حواء، و�سعيد املعمري مدير املركز، وعدد من 

امل�سوؤولني وممثلي و�سائل الإعالم.
“واحة حواء” حتية �سكر وتقدير وعرفان  ووجهت 

اإىل “اأم الإمارات” �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
رئي�ض الحتاد الن�سائي العام، رئي�ض املجل�ض الأعلى 
لالأمومة والطفولة، الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية، وهناأتها بهذه املنا�سبة تقديراً لدور �سموها 

الرائد يف دعم املراأة الإماراتية.
وتخلل الحتفالية، التي حظيت مب�ساركة وا�سعة من 
الإمارات،  �سواعد  جمعية  ومتطوعي  الفجرية  اأبناء 
زراع����ة ع���دد م��ن ���س��ج��ريات ال��غ��اف ت��زام��ن��اً م��ع عام 
الت�سامح واحتفاًء ب�سعار يوم املراأة الإماراتية “املراأة 

رمز للت�سامح«. 

وقال �سعادة خالد الظنحاين رئي�ض جمعية الفجرية 
الجتماعية الثقافية “اإن املراأة الإماراتية ا�ستطاعت 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ن��وع��ي��ة  ق���ف���زات  حت��ق��ق  اأن 
والجتماعية،  والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
التطوعي  ال��ع��م��ل  جم����الت  يف  ح�����س��وره��ا  وع�����ززت 
وال���ع���ط���اء امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت�����س��ام��ح الإن�������س���اين على 
امل�ستويني املحلي والدويل”، موؤكداً الدور الإيجابي 
�سمو  الإن�ساين،  العمل  رائدة  به،  تقوم  الذي  واملميز 
الحتاد،  تاأ�سي�ض  منذ  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
يف متكني املراأة وتعزيز دورها املحوري يف غر�ض قيم 

الت�سامح والتعاي�ض وال�سالم يف املجتمع والعامل.
حواء،  واحة  م���ديرة  الي�����ماحي  �س����ابرين  واأ�س����ارت 
يعد  الإماراتية”  امل����راأة  “يوم  ب���  الح��ت��ف��ال  اأن  اإىل 
ت��ك��رمي��اً وت��ق��دي��راً مل�����س��ريت��ه��ا امل��ظ��ف��رة ب��ق��ي��ادة �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رمز العطاء والت�سامح، 
للو�سول  تطمح  اإماراتية  فتاة  لكل  ق��دوة  تعد  التي 
الدولة..  ك��ي��ان  داخ���ل  القيادية  املنا�سب  اأع��ل��ى  اإىل 
امل��راأة لدى  بها  التي حتظى  املتميزة  املكانة  م��وؤك��دًة، 
القيادة الر�سيدة كونها عن�سراً رئي�ساً وفاعاًل يف بناء 

ورفعة الدولة.
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ق�صم التنفيذ

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1236 ل�صنة 2019 
اىل املحكوم عليهم /1- احمد بطي العبدويل

2-�ستايل هوم العقارية  ،  3-دائرة الت�سجيل العقاري
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )43547( درهم ، بالإ�سافة بالزام املدعي عليهم بنقل ملكية 

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

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : نوترماك�ض هيلث فودز - �ض ذ م م  
ال�سناعية  القوز   - العقارية  دبي  موؤ�س�سة  ملك   S19 + S20 رقم  م�ستودع   : العنوان 
الثالثة  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 793860 رقم القيد 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1312961 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/8/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/8/4 بتاريخ 
 الرواد حما�ضبون قانونيون  العنوان : مكتب A805 ملك امل�ستثمر الأول )�ض ذ م م(

رقة البطني - دبي  هاتف : 3367087 - 04 فاك�ض : 3367078-04 م�سطحباً معه كافة 
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : الرواد حما�ضبون قانونيون
 - البطني  رق��ة  م(  م  ذ  )���ض  الأول  امل�ستثمر  ملك   A805 مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3367078  : فاك�ض   04-3367087  : هاتف  دب��ي 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  القت�سادية  التنمية 
نوترماك�ض هيلث فودز - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/8/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/4 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�سركة / بي جرين منطقة حرة ، )رخ�سة رقم 3779( والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة 

احلرة ملطار دبي  ، �ض ب 371185 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/8/29 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد 

امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  
�ض ب : 116166 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف متحرك : 5651150 - 050 ، فاك�ض : 04-2223773 
mahmoudsarhan93@yahoo.com : الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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  ال�صماء           
تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ب���اأن امل��دع��و/ت��ه��ان��ى حممد 
القبيلة  م�سمى  اإ�سافة  بطلب  تقدمت   ، عبود  بن  يو�سف  ح�سن 
)الزعابي( ل�سمها ، ليكون ا�سمها بعد الإ�سافة / تهاين حممد 

ح�سن يو�سف بن عبود الزعابي    
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ام��ام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1532 جتاري جزئي                                                
القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  �سي  اإن  اي��ه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/7/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/الغرير لالن�ساءات خر�سانة �ض ذ م م  بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 93.434.70 درهم )ثالثة وت�سعون الف واربعمائة 
واربعة وثالثون درهما و�سبعون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 
الق�سائية احلا�سل يف 4/2019/2 وحتى  املطالبة  تاريخ   اعتبارا من   ، �سنويا   %9
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت   ، ال�سداد  متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2019/2635  جتاري جزئي

�سد املدعي عليها/  الفي�سلية للمقاولت
املقامة من قبل املدعية : �سركة الدانوب ملواد البناء

مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/2635 جتاري جزئي، 
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/9/11 ، يف متام ال�ساعة 11.00 

ظهرا مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
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اعالن بالن�صر
رقم )2019/6059(

املنذر : امل�سكاة العاملية - م م م 
1- اورينج للهواتف - �ض ذ م م   املنذر اليه : 

2- �سابر احمد نزادي - ايراين اجلن�سية    
املو�سوع :

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )474120( اربعمائة واربعة و�سبعون 
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  املحررة مع  ال�سيكات  قيمة   ، درهم  وع�سرون  ومائة  الف 
وذل��ك خالل مدة   ، ال�سداد  2017/3/26 وحتى متام  الإ�ستحقاق يف  تاريخ  �سنويا من 
خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
دعوى  ورف��ع  الق�سائية  اجلهات  اىل  اللجوء  طريق  عن  وذل��ك  حقه  بحفظ  الكفيلة 

ق�سائية �سد املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر

الإنذار رقم )2019/3672(
جميد ح�سن مينائي - املنذر  - بوكالة املحامي / احمد امليدور 

�سد املنذر اليهم : 1- مدحت لطيف حنا �ساوير�ض  
املو�سوع 

ومبوجب هذا الإن��ذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد 
الإعالن  تاريخ  اي��ام من   5 اق�ساه  417585 يف موعد  وق��دره  مبلغ 
بالن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائية مع حتميل املنذر اليه كافة 

الر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6368(

املنذر : نا�سر عبدالعزيز احمد البلو�سي 
املنذر اليه : علي عبداهلل علي خان 

املو�سوع 
فان املخطر ينبه على املخطر اليه مبوجب هذا الإخطار ب�سرعة مبلغ وقدره )100.000 
درهم( مائة الف درهما يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخ الن�سر عمال باأحكام ن�سو�ض 
املواد )62 - 63( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( يف �ساأن الالئحة التنفيذية للقانون 
الإحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية واإل �سي�سطر املخطر اىل 
اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل قيمة املديونية املرت�سدة بذمتكم 

املالية مع حفظ كافة احلقوق الخرى املن�سو�ض عليها مبقت�سى القانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
  انذار عديل بالن�صر
 رقم 2019/1/6245   

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات وميثلها ال�سيد عبداهلل احمد املو�سى ، ميثله بالتوقيع �سعيد �سامل 
عبداهلل ، ميني اجلن�سية ، مبوجب توكيل خا�ض رقم حمرر )2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27 

حماكم دبي - العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0555889973
املنذر اليه :ايديل كون�سبت�ض لل�سناعات - �ض ذ م م - وعنوانها : دبي - جممع دبي لال�ستثمار بناية 4 

، رقم الوحدة 101 - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0526620333 - رقم مكاين : 0526620333 
القيمة  من  بذمتها  واملرت�سد   ، دره��م   )26347( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر 
والإت�سالت  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  ف��وات��ري  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي�ستجد  وم��ا  2019/8/4م   لغاية  الي��ج��اري��ة 
وال�سرائب ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى 
التقا�سي واتعاب  بكافة ر�سوم وم�ساريف  اليه  املنذر  ، مع حتميل  الداء  امر  وا�ست�سدار  الق�سائية 
املحاماة ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ض املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار 

العقد منتهيا من تلقاء نف�سه.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6327(

املنذر  : نيلما مانوج كري�سنا - هندية اجلن�سية 
املنذر اإليهما : 1- اي بيز بارتنري �سيب - �ض ذ م م 

      2- جي�سي �سارا اي�ساك - هندي اجلن�سية 
مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�سيك واملبني و�سفا بالإنذار 
خالل  وذل��ك   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   986000 وقيمتها 
خم�سة ايام من اعالنهم بالن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 

القانونية �سدكم هذا حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/2631 جتاري جزئي 
اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فريح  �سعيد  جمعه  �سعيد  ع��ادل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / فهد احمد علي 
بتاريخ 2019/8/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  حممد بن متيم  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الإمارات الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( 
بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل امل�سرف املدعي مبلغ مقداره 471.228.00 اربعمائة 
وواحد و�سبعون الف ومائتان وثمانية وع�سرون درهم والغرامة التاأخريية بواقع %9 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2019/6/24 من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/972  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- �سركة �سبارك لتجارة النفط والوقود - �ض ذ م م 2-برابي�ض كومات 
جمي  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  كولنتيكاندى  تيكي  بها�سكاران  ك��ارا 
جاكوب كون�ساكو جتمتام وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي فقد قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2019/7/16 بالزام املدعى عليها �سركة �سبارك لتجارة 
النفط والوقود - �ض ذ م م و برابي�ض كومات كارا بها�سكاران تيكي كولنتيكاندى بان 
يوؤديا بالت�سامن للمدعي جمي جاكوب كون�ساكو جتمتام مبلغ 65000 درهم )خم�سة 
و�ستون الفا درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة دهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/819  امر اداء    

القامة  م م جمهول حمل  ذ  �ض   - للتجارة  ا�سرف ميتال   -1 املدعى عليه/  اىل 
مبا ان املدعي/ م�ساريع ام ات�ض - �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف 
املدعى  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ 2019/6/23  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة  احل��م��ادي  
ات�ض -  ام  ت��وؤدي للمدعية م�ساريع  بان  م  م  ذ  ا�سرف ميتال للتجارة - �ض  عليها 
وثمامنائة  الف  وثالثون  وخم�سة  )خم�سمائة  دره��م   53589400 مبلغ  م  م  ذ  �ض 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  القانونية بواقع %9  واربعة وت�سعون درهم( والفائدة 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2019/5/1 يف 
اليوم  الأم��ر خالل 15 يوم من  اإ�ستئناف  املحاماة.  ولكم احلق يف  اتعاب  مقابل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/1229 احوال نف�س م�صلمني 
امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د م�سطفى حممد ر���س��وان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل 
ان املدعي/ امنية ا�سماعيل ا�سماعيل جري وردة وميثله / فاطمة حممد علي ح�سني 
بائنة  طلقة  املدعية  بتطليق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي 
لل�سرر واثبات ح�سانة ال�سغار - واملطالبة بنفقة عدة ؟ ونفقة متعة - ونفقة �سغار 
بدل ايجار م�سكن م�سافا اليه مقابل التاأ�سي�سي - واجرة ح�سانة  ، م�ساريف ور�سوم 
الأحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درا�سية 
املوافق 2019/9/8 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف 
منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/6148 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- ايه �سي بل�ض حللول التربيد والتكييف - ذ م م - فرع 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سليم فيليب اليا�ض وميثله / م�سلم 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املحرمي  بخيت  م�سلم  حامد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )187765 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى)MB194879881AE( وحددت لها 
  Ch2.E.22 جل�سة يوم الحد املوافق 2019/8/18  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1043 جتاري كلي                 

م(  م  ذ  )�ض  الأ�سمنتى  والبالط  الرخام  ل�سناعة  1-بنيان   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( 
بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2012791.15( وق��دره  مببلغ  والت�سامن 
ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %15 ب��واق��ع  التفاقية  التاأخريية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
لها جل�سة يوم الثنني  التام. وحددت  ال�سداد  احلا�سل يف 2019/5/13 وحتى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2019/9/9 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/751 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- با�سكال تيبري فرن�ض بايكري - �ض م م  2-جمموعة املطاعم 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  امل��ح��دودة - �ض  العاملية  واملخابز 
اأطل�ض لل�سيافة - �ض ذ م م وميثله/منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الأوىل مع 
الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق  2019/9/23 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/3031 جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي عليه / 1- نيمويل - م د م ���ض  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ عظمت حممود وميثله / حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املوافق 2019/9/8  الح��د  يوم  لها جل�سة  املحاماة.  وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اإحالتها من  الدعوى مت  ب��ان  الأق��ل. )علما  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة 

املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/1762 ا�صتئناف جتاري      
�سركة خلورى  زري��ن )ب�سفته مدير  زري��ن خان  1-اك��رم اهلل  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
اك�سربي�ض للنقل العام( 2- �سركة خلورى اك�سربي�ض للنقل العام )�ض ذ م م( جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سيد خليل ال�سيد عبداهلل الها�سمي ب�سفته �سريك 
يف �سركة خلورى اك�سربي�ض للنقل العام )�ض ذ م م(  وميثله/عبدالرحمن حممد 
عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
 2019/9/9 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت  ج��زئ��ي  جت���اري   2018/4739
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن قرار بالتنفيذ 
                         يف الدعوى رقم 2017/1741 تنفيذ مدين   

اىل املنفذ �سده/1- ميلينيوم للحديد وال�سالك - �ض 
التنفيذ/ ان طالب  الق��ام��ة مبا  م م جمهول حمل  ذ 

م(  قررت  م  �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ 
حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/8/19 اخطاركم 

ل�ستالم املنقولت العائدة لكم.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/278 تنفيذ عقاري   

ان طالب  الق��ام��ة مبا  ���س��ده/1- م��ريزا عوي�ض عمر ن�سر اهلل  جمهول حمل  املنفذ  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - خا�سة  م�ساهمة  التنفيذ/متويل 
والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 450/2018 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )172965 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبف�سخ العقد املربم بني الطرفني 
املوؤرخ 2008/9/23 ب�ساأن �سراء املدعي عليه من املدعية الوحدة العقارية رقم 305 يف املجمع 
الفار�سي M04 مبدية دبي العاملية باإمارة دبي ب�سيغة الإجارة املنتهية بالتملك ، وبالزام 
املدعي عليه بت�سليم العقار خاليا من ال�سواغل ومبخاطبة دائرة الأرا�سي والأمالك لإلغاء 
اإ�سارة القيد الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وجعلها خال�سة للمدعية. وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف الدعوى رقم 2019/279 تنفيذ عقاري  

اىل املنفذ �سده/1- مهدي رم�سان جهانفر جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
ب�سداد  الدعوى رقم 2018/541 عقاري كلي  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك 
املبلغ املنفذ به وقدره )46715 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبف�سخ العقد 
املربم بني الطرفني بخ�سو�ض الوحدة 804 برج امل�سك بدبي مارينا املوؤرخ 12 مايو 
2008 والغاء ا�سارة القيد الواردة ل�سالح املنفذ �سدها يف �سهادة امللكية وبتقرير 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  الوحدة.   حيازة  يف  التنفيذ  طالب  حق 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�شحة وتغذية
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الأعياد عند  املف�ضلة يف  والوجبة  البقويل  النبات  الرتم�ض 
الكثريين ، تناوله ل ياأتي عند البع�ض من قبيل الت�ضلية بل 
لأن فوائده كثرية، وقد بينت العديد من الدرا�ضات، القدمية 
منها واحلديثة تلك الفوائد والتي من اأبرزها اإنقا�ض الوزن، 
حيث حتتوي بذور الرتم�ض على األياف قابلة للذوبان لها فوائد 
الكولي�ضرتول،  م�ضتوى  وخف�ض  ال�ضمنة  معاجلة  يف  عديدة 
كما اأن تناولها ي�ضاعد على منع وعلج الإم�ضاك، مما يعطي 

الرتم�ض �ضفة املح�ضن ل�ضحة الأمعاء واملحافظة عليها.

ال�سلي  امل��وط��ن  ي��رج��ع  البقوليات  عائلة  م��ن  ال��رتم�����ض  يعد 
املتو�سط هناك نوعان  البحر البي�ض  للزراعة يف دول حو�ض 
كنوع  الرتم�ض  تناول  يتم  ما  ،ع��ادة  واحللو  امل��ر  الرتم�ض  من 
من الت�سلية يف ال�سفر اأو اثناء م�ساهدة التلفاز اأو على ال�ساطئ 
ال�سحية  الفوائد  و  الكبرية  ولكن اجلميع يغفل عن الهمية 
%30 من  ن�سبة  ع��ل��ى  ال��رتم�����ض  ي��ح��ت��وي  ل��رتم�����ض  ال��ه��ام��ة 
الزيوت  من  و18%  الكربوهيدات  من  و40%  الربوتينات 
ا يحتوي على مادة اللي�سيتني املفيدة لالأع�ساب و اجليده  اي�سً
القلويات  من  كمية  على  املر  الرتم�ض  يحتوي  القلب  ل�سحة 

الرتم�ض  بنقع  امل��واد  تلك  من  التخل�ض  يتم  ولكن  ال�سارة 
للتخل�ض من  يومًيا  امل��اء  تغري  ا�سبوع مع  مل��دة  باملاء 

ال�����س��م��ي��ة ب��ي��ه ب��ذل��ك ا���س��اف��ة ال��رتم�����ض للنظام 
الكثرية  الغذائية  القيم  من  عدد  له  الغذائي 

الرتم�ض  يحتوي  والإن�سان  اجل�سم  ل�سحة 
الغذائية  العنا�سر  من  كبرية  كمية  على 
امل��ف��ي��دة وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وال��ربوت��ي��ن��ات و 
الأل����ي����اف وامل����ع����ادن امل���ف���ي���دة ل��ل��ج�����س��م و 

فيتامني ب .

ما هو الرتم�ض :
ي���ح���ت���وي ال���رتم�������ض ع���ل���ى الأم�������الح 

من  مكونة  م���ادة  وع��ل��ى   ، املعدنية 
 ، معاً  والفو�سفور  الكال�سيوم 

ك��م��ا ي��ع��ت��رب من 

اأغنى احلبوب بالألياف ، وهذا ما يجعله من الأغذية املنا�سبة 
امت�سا�ض  من  تبطئ  الأل��ي��اف  اأن  وخا�سة   ، ال�سكري  ملر�سى 
اجل�سم للجلوكوز الناجت عن حتلل الن�سويات وال�سكريات ، مما 
م�ستوى  ويخف�ض   ، ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  ارتفاع  من  يقلل 
الكولي�سرتول ، ويحمي من الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء الغليظة 

.

فوائد تناول الرتم�ض :
للجهاز  اهمية  منها  الغذائية  الفوائد  من  العديد  للرتم�ض 
وي�ساعد  اله�سم  حت�سني  على  يعمل  حيث  اله�سمي 
الديدان  ع��ل��ى  ويق�سي  الم�����س��اك  ع���الج  يف 
اجلهاز  ا���س��ط��راب��ات  ع���الج  يف  ي�ساهم  و 
يعمل  الك��ث��ار  ع��دم  ب�سرط  اله�سمي 
على تقليل ن�سبة الكول�سرتول بالدم 
ول���ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��وائ��د الهامة 
ي�ساعد  ���ا  اي�������سً ال��ق��ل��ب  ل��ع�����س��ل��ة 
املرتخية  الع�������س���اب  ع�����الج  يف 
ويزيد  ت��ق��وي��ت��ه��ا  يف  وي�������س���اه���م 
��ا ي�ساهم  امل���خ اي�����سً ن�����س��اط  م��ن 
اجللدية  الم����را�����ض  ع����الج  يف 
ويعمل  والك��زمي��ا  كال�سدفية 
على ازال��ة النم�ض و يقلل من 
للوجه  ي�سيف  و  ال�سعر  من��و 
الالزمة  واحليوية  الن�سارة 
كمق�سر  ��ا  اي�����سً ي�����س��ت��خ��دم 
طحن  ح��ال��ة  يف  للب�سرة 
ا  اي�سً امل�����ر،  ال��رتم�����ض 
للرتم�ض فوائد هامة 
ال�سعر  ت���ط���وي���ل  يف 
التجاعيد  وع�������الج 
امرا�ض  م���ن  وي��ق��ي 
من  ويقلل  الم��ع��اء 
الكول�سرتول بالدم 
تر�سب  من  ويحمي 
ال�������ده�������ون وي����رف����ع 
اجلهاز  ك���ف���اءه  م���ن 
امل������ن������اع������ي وي����ع����ال����ج 
ويعمل  الل���ت���ه���اب���ات 
ال�سكر  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
ب��ال��دم و م��در للبول و 
اجل�سم  لع�ساء  من�سط 

املرتاخية.

ف�������وائ�������د ال����رتم���������ض 

للتنحيف:
واإنقا�ض  بالتنحيف  املرتبطة  العلمية  البحاث  من  عدد  اكد 
له  الرتم�ض  ان  حيث  ال��وزن  لإنقا�ض  الرتم�ض  اهمية  ال��وزن 
فوائده يف ادار البول بالتايل التخل�ض من ال�سموم داخل اجل�سم 
وي�ساهم  الدهون  ح��رق  ق��وي يف  ول��ه مفعول  �سوائل  يف �سورة 
ب�سكل فعال يف تنظيف المعاء و يخف�ض م�ستوى ال�سكر بالدم 
التي  ال�سليليوزية  بالألياف  غنى  هو  ا  اي�سً الع�ساب  ويقوي 
تعمل على تنمية ال�سعور بال�سبع ، تناول من �سبع اإىل خم�سة 
ع�سرة حبة من الرتم�ض قبل الفطار والغداء والع�ساء ب�سكل 
دوري منتظم ت�ساهم يف املحافظة على الوزن املثايل ب�سبب قله 
الدهون  بال�سبع وم�ساهمتها يف حرق  واإح�سا�ض  تناول الطعام 
كما انه يحتوي على عدد من المالح املعدنية الالزمة للج�سم 
والكال�سيوم والفو�سفور لتقوية العظام اثناء احلميات الغذائية 
ا ي�ساهم الرتم�ض على تقليل م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ  اي�سً

بالدم املرتبط بزيادة ال�سحوم ال�سمعية بالأن�سجة والألياف .
الوزن  انقا�ض  على  ق�سوى  اهم�سة  املطحون  للرتم�ض  ا  اي�سً
ب�سورة طبيعة وامل�ساعدة على حرق الدهون يعمل على تطهري 
المعاء وتخل�ض اجل�سم من الديدان وي�ساهم يف ه�سم الطعام 
يف  وي�سبب  الغذائي  التمثيل  عملية  من  ويزيد  جيدة  ب�سورة 
الدموية  الوع��ي��ة  ج���دار  على  ترت�سب  ال��ت��ي  ال��ده��ون  عرقلة 
يف�سل غلي الرتم�ض املر يف مقدار كايف من املاء و�سربه يومًيا 
على الريق ب�سكل يومي للتخ�سي�ض او تناول احلب يومًيا قبل 

الوجبات لها نف�ض النتيجة.

ا�ضرار الرتم�ض:
عدم  اله�سم.ب�سبب  ع�سر  ي�سبب  التناول  من  الكثار  حالة  يف 
نقع الرتم�ض ب�سكل جيد قد ي�سبب الت�سمم.الغثيان. ح�سا�سية 

ا مل�سابون باأنيميا الفول. خ�سو�سً

ن�ضائح هامة للرجيم:
�سرورة اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية لأنها منا�سبة 

حلدوث ال�سبع والق�ساء على اجلوع.
تناول الربوتينات والدهون بن�سب معقولة.

الدرجات  رك��وب  مثل  الهوائية  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 
ال��ه��وائ��ي��ة وامل�����س��ي واجل����ري او مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ات احلركية 

كالزومبا.تناول املاء بكميات وفرية 8 اكواب يومًيا.
على  بالكبد  تلف  ت�سبب  لأن��ه��ا  التخ�سي�ض  حبوب  ت��ن��اول  ع��دم 

املدى البعيد.
عدم ترك الغذاء ال�سحي املحتوي على جميع العنا�سر الغذائية 

فالرجيم لي�ض حرمان بل تنظيم لكيفية تناول الطعام.
البعد عن ال�سكريات والدهون واملاأكولت ال�سريعة نهائًيا.

وال�سغوط  والتوتر  القلق  عن  والبعد  الذهن  تنظيم  �سرورة 
الع�سبية لأنها ت�ساعد على الكثار من تناول الطعام.

املر  الرتم�ض  مثل  التخ�سي�ض  على  امل�ساعدة  الع�ساب  تناول 

املطحون او حبوب الرتم�ض على الريق.
ا�ستبدال الزيت املهدرج بالزيت النباتي كزيت الزيتون او الذرة 

.

درا�ضات وابحاث عن الرتم�ض :
– اثبتت الأبحاث احلديثة ان الرتم�ض املر ي�سبه ال�سبارتئني 
على  ويق�سي  ال��ب��ول،  وي��در  القلب،  يقوي  ان��ه  اأي  ت��اأث��ريه،  يف 
مبقدار  ا�سبوعني  من  لأك��ر  يوؤخذ  القلب  ولتنبيه  ال��دي��دان. 

حبتني �سباحاً وم�ساء .
وطرد  والكول�سرتول،  ال�سكر  م�ستوى  وخف�ض  البول  ولإدرار 
ال���دي���دان، وحت�����س��ني ال��ه�����س��م، وب��ع��ث ال��ن�����س��اط، ي��غ��ل��ى مقدار 
ب��ذور الرتم�ض يف ل��رت م��اء مل��دة ع�سرين  م��ن  ع�سرين ج��رام��اً 
ي�سرب  ثم  اأي�ساً،  دقيقة  ع�سرين  ملدة  املغلي  وي�ستحلب  دقيقة 

منه مقدار فنجان قهوة ثالث مرات يف اليوم .

معلومات مفيدة
– اكدت ابحاث علي ان بذور الرتم�ض حتتوي على بروتينات 
غذائية  واأل��ي��اف   40% بن�سبة  وكربوهيدرات   30% بن�سبة 
 Lecithin ليثي�سني  م���ادة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،1% بن�سبة 
 Alkaloids قلويدات  على  حتتوي  كما  معدنية.  واأم��الح 
م�سوؤولة عن مرارته، وقد تت�سبب يف حدوث احل�سا�سية؛ لذلك 

توؤكل بذور الرتم�ض بعد ال�سلق والنقع يف املاء لعدة اأيام .
وا�سع  نطاق  على  احللو  الرتم�ض  ب��ذور  ا�ستخدام  تزايد  وق��د 
ال�سويا، كونها  بديال عن  الأخ��رية  ال�سنوات  اأوروب��ا خالل  يف 
بني  �سيئة  ب�سمعة  تتمتع  التي  وراثيا  املهند�سة  الأطعمة  اأح��د 

الكثري من امل�ستهلكني، بالإ�سافة اإىل اأن بذور الرتم�ض خالية 
 Gluten الغلوتني  لتح�س�ض  امل�سببة  »الغلوتني«  م��ادة  من 
الدرا�سات  اأثبتت  كما   ،sensitive enteropathy
الكول�سرتول  من  لالإقالل  الرتم�ض  بروتني  فائدة  احلديثة 

بالدم .
كثرية  ال�سحية  الرتم�ض  فوائد  اأن  علمية  اأبحاث  اأك��دت   –
و34%  ال��ربوت��ني،  %30 من  ن�سبة  ج��دا فهو يحتوي على 
م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ب��الإ���س��اف��ة اإىل ارت��ف��اع ن�سبة ال��زي��ت اإىل 

 .  28%-18
مكونة  م��ادة  وعلى  املعدنية  الأم���الح  على  الرتم�ض  ويحتوي 
اأغنى احلبوب  من الكال�سيوم والفو�سفور معا، كما يعترب من 
بالألياف وهذا ما يجعله من الأغذية املنا�سبة ملر�سى ال�سكري، 
للغلوكوز  اجل�سم  امت�سا�ض  من  تبطىء  الألياف  اأن  وخا�سة 
ارتفاع  م��ن  يقلل  م��ا  وال�سكريات  الن�سويات  حتلل  ع��ن  ال��ن��اجت 
الكولي�سرتول  م�ستوى  ويخف�ض  ال���دم  يف  ال�سكر  م�ستوى 

ويحمي من الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء الغليظة . 
وي��ع��ت��رب ال��رتم�����ض دواء اأق�����رب م��ن��ه ل��ل��غ��ذاء ف��ه��و م��ق��و جيد 
وم�ساد  اله�سم  عملية  ويح�سن  للقلب  وم��ن��ب��ه  ل��الأع�����س��اب، 

لبع�ض الأمرا�ض اجللدية كالأكزميا امل�ستع�سية وال�سدفية . 
ولكن وبالرغم من هذه الفوائد العديدة اإل اأن اخلرباء حذروا 
من اأن الرتم�ض يحوي على الفلوريدات وهي من املواد ال�سامة 
التي ت�سبب الطعم املر للرتم�ض وميكن التخل�ض من مرارته 

بغليه جيدا . 
ويجب  البلغم  يولد  لأن��ه  تناوله  م��ن  الإك��ث��ار  ع��دم  كما يجب 

م�سغه جيدا واإل كان �سعب اله�سم . 

يحتوي على الربوتينات والكربوهيدات والزيوت

الرتم�س.. فوائد عديدة يف معاجلة ال�سمنة وخف�س م�ستوى الكولي�سرتول
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اأكد باحثون يف بريطانيا اأن من يحبون تعبئة عربات الت�سوق باملنتجات التي 
تتمتع بعرو�ض خا�سة، هم اأقرب اإىل الوزن الزائد، ورمبا حتى اإىل البدانة.
وعرب باحثون من موؤ�س�سة )اأبحاث ال�سرطان( الربيطانية عن قلقهم لوجود 

عالقة بني ال�سمنة والعرو�ض املخف�سة على ال�سلع يف املتاجر واملحالت.
اأن هذه املنتجات املتوافرة باأ�سعار قليلة وعرو�ض مميزة  واأو�سح الباحثون 
ت�سبب ال�سمنة، موؤكدين اأن الوزن الزائد اأ�سبح متهما بالت�سبب يف 13 نوعا 

من ال�سرطان على الأقل.
واأو�سى الباحثون يف نهاية الدرا�سة ب�سبط العرو�ض املغرية ب�سكل قانوين 
امل�سرتين  اإغ��راء  الإعالنات عن  تبتعد  واأن  املواطنني،  للحفاظ على �سحة 
مثل )قطعتا �سوكولته ب�سعر واحدة(، اأو )كي�ض �سخم من رقائق البطاط�ض 
املقلية ب�سعر خمف�ض(، اأو )�سندوق كامل من امل�سروبات الغازية ب�سعر اأقل 

من املعتاد(.

املحالت  يف  خمف�ض  ب�سعر  تباع  التي  ال�سلع  من  كثريا  اأن  ه��وؤلء  واأو���س��ح 
التجارية الكبرية، حتتوي يف اأغلب الأحيان على ن�سبة مرتفعة من الدهون 

اأو ال�سكر اأو امللح.
ال�سوكولته  ق��وال��ب  ن�سف  ق��راب��ة  اأن  ال��درا���س��ة  خ��الل  م��ن  تبنّي  وبالفعل، 
عرو�ض  خ��الل  من  تباع  اجلاهزة  والوجبات  والف�سار  البطاط�ض  و�سرائح 

ا�ستثنائية.
اأخ�سائي علم نف�ض التغذية بكلية هامبورغ  ويف تعليقه على الدرا�سة، قال 
الغذائية  ال�سلع  اأ�سبحت  )لقد  في�ستنهوفر  يواخيم  التطبيقية  للعلوم 
فعال منخف�سة ال�سعر ب�سكل غري م�سبوق، وهو ما ي��وؤدي اإىل الإف��راط يف 

ال�ستهالك(.
واأ�سار في�ستنهوفر اإىل اأنه رغم عدم اإمكانية �سحب نتيجة الدرا�سة على بقية 
الدول الغربية )حيث ل توجد مثال درا�سة م�سابهة يف اأملانيا، فاإنه ُيحتمل اأن 

تكون النتائج مت�سابهة(.
ودع������ا ال���ب���اح���ث���ون م����ن خالل 
العرو�ض  �سبط  اإىل  الدرا�سة 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��اع فيها 
�سحية،  غ����ري  غ���ذائ���ي���ة  ���س��ل��ع 
ال��ن��ظ��ر يف  اإع�������ادة  اإىل ج���ان���ب 
واحللويات  ال�سوكولته  اأن��واع 
املح�سل  ق�����رب  ت���و����س���ع  ال���ت���ي 
يتعمد  التي  وه��ي  )الكا�سري(، 
اأ�سحاب املتاجر اإغراء الزبائن 

بها قبل مغادرتهم املتجر.
وب���ال���ف���ع���ل اأظ������ه������رت درا�����س����ة 
ب����ري����ط����ان����ي����ة اأخ�����������رى ال����ع����ام 
التي  ال�سلع  حجم  اأن  امل��ا���س��ي 
يقل  ال��ب��دان��ة  زي���ادة  ت�ساهم يف 
اخلم�ض  ب��ن��ح��و  امل�����س��رتي��ات  يف 
عندما يتم اإبعادها من منطقة 
فوق  وو����س���ع���ه���ا  ال��ت��ح�����س��ي��ل، 

الرفوف العادية.

تعبئة عربات الت�سوق بالعرو�س 
يعّر�سك للبدانة!

قالت بنني �ساهني اإن خ�سارة الوزن تبداأ من الدماغ، فاإذا كان العقل مقتنعا 
بالتغيري ف�سوف ينجح املرء يف حتقيق ذلك.

ال�سرق  اأندية )فيتن�ض فري�ست(  التغذية لدى  �ساهني -خبرية  لذا ترى 
الأو�سط- اأن اخلطوة الأوىل للبدء باتباع نظام غذائي �سحي وخ�سارة الوزن 
يتمتع بج�سم  اأنه  واعتبار  بالر�ساقة  التفكري  املرء عقله على  اأن يدرب  هي 

ر�سيق.
كما ينبغي اأن ميّرن املرء عقله على التفكري باأنه ل يجرب نف�سه على اتباع 

نظام �سحي، بل يحافظ على ج�سمه بتناول الطعام ال�سحي.
اأن  اأن��ه يجب  �ساهني  واأ���س��اف��ت 
اتباعه حمية  �سبب  املرء  يدرك 
الأ�سا�سي  وه���دف���ه  غ��ذائ��ي��ة، 
فالأمر مرتبط  ذلك،  وراء  من 
ينبغي  ل���ذا  ال��ت��ف��ك��ري،  بطريقة 
ي��ف��ك��ر يف الأم���ر  اأن  امل����رء  ع��ل��ى 

بطريقة خمتلفة:
بالتغيري  ال�����ب�����دء  -1يجب 
ي�سهل على  ب�سكل تدريجي كي 

اجل�سم تقّبله.
نظاما  امل���رء  يتبع  عندما   2-
ف���ه���و ميلك  غ����ذائ����ي����ا ���س��ح��ي��ا 

اخليار لتحديد ما يتناوله.
على  ال���ع���م���ل  امل������رء  ع���ل���ى   3-
الذي  ال��ط��ع��ام  ن��وع��ي��ة  حت�سني 
ج�سمه  امل��رء  ميد  واأن  يتناوله، 
ب��ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي حت��ت��وي على 

قيمة غذائية عالية.
احلمية  يف  الع������ت������دال   4-
لآخر  وقت  من  الطعام  وتناول 
وع�������دم ح����رم����ان اجل�������س���د من 

الطعام املف�سل.
النتائج  اأن  ف��ه��م  ي��ج��ب   5-
الطويل،  امل������دى  ع���ل���ى  ت��ظ��ه��ر 

واأهم ما �سيك�سبه املرء هو احلفاظ على �سحته.
واأبرزها  اإليها،  احل��اج��ة  �سبب  ومعرفة  احلمية  ف��وائ��د  فهم  ينبغي   6-

حماية اجل�سم من الكثري من املخاطر ال�سحية.
العك�ض. ولي�ض  الطعام،  وكمية  نوعية  على  ي�سيطر  اأن  املرء  على   7-

بالطعام، لي�ست  امل�سكلة   8-
 بل بالعادات اليومية يف تناول الطعام.

-9 ل يجوز تناول كميات كبرية من الطعام لل�سعور بالراحة اأو لالحتفال 
يف املنا�سبات، بل ينبغي احلذر مما يعرف ب�)الأكل العاطفي(.

خ�ضارة الوزن تبداأ من دماغك

ن�سائح لتغيري تفكريك باحلمية
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العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
ق�صم التنفيذ

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1236 ل�صنة 2019 
اىل املحكوم عليهم /1- احمد بطي العبدويل

2-�ستايل هوم العقارية  ،  3-دائرة الت�سجيل العقاري
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )43547( درهم ، بالإ�سافة بالزام املدعي عليهم بنقل ملكية 

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

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : نوترماك�ض هيلث فودز - �ض ذ م م  
ال�سناعية  القوز   - العقارية  دبي  موؤ�س�سة  ملك   S19 + S20 رقم  م�ستودع   : العنوان 
الثالثة  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 793860 رقم القيد 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1312961 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/8/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/8/4 بتاريخ 
 الرواد حما�ضبون قانونيون  العنوان : مكتب A805 ملك امل�ستثمر الأول )�ض ذ م م(

رقة البطني - دبي  هاتف : 3367087 - 04 فاك�ض : 3367078-04 م�سطحباً معه كافة 
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : الرواد حما�ضبون قانونيون
 - البطني  رق��ة  م(  م  ذ  )���ض  الأول  امل�ستثمر  ملك   A805 مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3367078  : فاك�ض   04-3367087  : هاتف  دب��ي 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  القت�سادية  التنمية 
نوترماك�ض هيلث فودز - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/8/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/4 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
�سركة / بي جرين منطقة حرة ، )رخ�سة رقم 3779( والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة 

احلرة ملطار دبي  ، �ض ب 371185 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/8/29 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد 

امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  
�ض ب : 116166 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف متحرك : 5651150 - 050 ، فاك�ض : 04-2223773 
mahmoudsarhan93@yahoo.com : الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

  ال�صماء           
تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ب���اأن امل��دع��و/ت��ه��ان��ى حممد 
القبيلة  م�سمى  اإ�سافة  بطلب  تقدمت   ، عبود  بن  يو�سف  ح�سن 
)الزعابي( ل�سمها ، ليكون ا�سمها بعد الإ�سافة / تهاين حممد 

ح�سن يو�سف بن عبود الزعابي    
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ام��ام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1532 جتاري جزئي                                                
القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  �سي  اإن  اي��ه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/7/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/الغرير لالن�ساءات خر�سانة �ض ذ م م  بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 93.434.70 درهم )ثالثة وت�سعون الف واربعمائة 
واربعة وثالثون درهما و�سبعون فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 
الق�سائية احلا�سل يف 4/2019/2 وحتى  املطالبة  تاريخ   اعتبارا من   ، �سنويا   %9
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليها  املدعي  والزمت   ، ال�سداد  متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
يف الدعوى رقم 2019/2635  جتاري جزئي

�سد املدعي عليها/  الفي�سلية للمقاولت
املقامة من قبل املدعية : �سركة الدانوب ملواد البناء

مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/2635 جتاري جزئي، 
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/9/11 ، يف متام ال�ساعة 11.00 

ظهرا مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن بالن�صر
رقم )2019/6059(

املنذر : امل�سكاة العاملية - م م م 
1- اورينج للهواتف - �ض ذ م م   املنذر اليه : 

2- �سابر احمد نزادي - ايراين اجلن�سية    
املو�سوع :

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )474120( اربعمائة واربعة و�سبعون 
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  املحررة مع  ال�سيكات  قيمة   ، درهم  وع�سرون  ومائة  الف 
وذل��ك خالل مدة   ، ال�سداد  2017/3/26 وحتى متام  الإ�ستحقاق يف  تاريخ  �سنويا من 
خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
دعوى  ورف��ع  الق�سائية  اجلهات  اىل  اللجوء  طريق  عن  وذل��ك  حقه  بحفظ  الكفيلة 

ق�سائية �سد املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر

الإنذار رقم )2019/3672(
جميد ح�سن مينائي - املنذر  - بوكالة املحامي / احمد امليدور 

�سد املنذر اليهم : 1- مدحت لطيف حنا �ساوير�ض  
املو�سوع 

ومبوجب هذا الإن��ذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد 
الإعالن  تاريخ  اي��ام من   5 اق�ساه  417585 يف موعد  وق��دره  مبلغ 
بالن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائية مع حتميل املنذر اليه كافة 

الر�سوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6368(

املنذر : نا�سر عبدالعزيز احمد البلو�سي 
املنذر اليه : علي عبداهلل علي خان 

املو�سوع 
فان املخطر ينبه على املخطر اليه مبوجب هذا الإخطار ب�سرعة مبلغ وقدره )100.000 
درهم( مائة الف درهما يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخ الن�سر عمال باأحكام ن�سو�ض 
املواد )62 - 63( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( يف �ساأن الالئحة التنفيذية للقانون 
الإحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية واإل �سي�سطر املخطر اىل 
اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل قيمة املديونية املرت�سدة بذمتكم 

املالية مع حفظ كافة احلقوق الخرى املن�سو�ض عليها مبقت�سى القانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
  انذار عديل بالن�صر
 رقم 2019/1/6245   

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات وميثلها ال�سيد عبداهلل احمد املو�سى ، ميثله بالتوقيع �سعيد �سامل 
عبداهلل ، ميني اجلن�سية ، مبوجب توكيل خا�ض رقم حمرر )2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27 

حماكم دبي - العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0555889973
املنذر اليه :ايديل كون�سبت�ض لل�سناعات - �ض ذ م م - وعنوانها : دبي - جممع دبي لال�ستثمار بناية 4 

، رقم الوحدة 101 - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0526620333 - رقم مكاين : 0526620333 
القيمة  من  بذمتها  واملرت�سد   ، دره��م   )26347( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر 
والإت�سالت  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  ف��وات��ري  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي�ستجد  وم��ا  2019/8/4م   لغاية  الي��ج��اري��ة 
وال�سرائب ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى 
التقا�سي واتعاب  بكافة ر�سوم وم�ساريف  اليه  املنذر  ، مع حتميل  امر الداء  وا�ست�سدار  الق�سائية 
املحاماة ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ض املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار 

العقد منتهيا من تلقاء نف�سه.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6327(

املنذر  : نيلما مانوج كري�سنا - هندية اجلن�سية 
املنذر اإليهما : 1- اي بيز بارتنري �سيب - �ض ذ م م 

      2- جي�سي �سارا اي�ساك - هندي اجلن�سية 
مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�سيك واملبني و�سفا بالإنذار 
خالل  وذل��ك   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   986000 وقيمتها 
خم�سة ايام من اعالنهم بالن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات 

القانونية �سدكم هذا حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/2631 جتاري جزئي 
اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فريح  �سعيد  جمعه  �سعيد  ع��ادل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / فهد احمد علي 
بتاريخ 2019/8/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  حممد بن متيم  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الإمارات الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( 
بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل امل�سرف املدعي مبلغ مقداره 471.228.00 اربعمائة 
وواحد و�سبعون الف ومائتان وثمانية وع�سرون درهم والغرامة التاأخريية بواقع %9 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2019/6/24 من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/972  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- �سركة �سبارك لتجارة النفط والوقود - �ض ذ م م 2-برابي�ض كومات 
جمي  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  كولنتيكاندى  تيكي  بها�سكاران  ك��ارا 
جاكوب كون�ساكو جتمتام وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي فقد قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2019/7/16 بالزام املدعى عليها �سركة �سبارك لتجارة 
النفط والوقود - �ض ذ م م و برابي�ض كومات كارا بها�سكاران تيكي كولنتيكاندى بان 
يوؤديا بالت�سامن للمدعي جمي جاكوب كون�ساكو جتمتام مبلغ 65000 درهم )خم�سة 
و�ستون الفا درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة دهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/819  امر اداء    

القامة  م م جمهول حمل  ذ  �ض   - للتجارة  ا�سرف ميتال   -1 املدعى عليه/  اىل 
مبا ان املدعي/ م�ساريع ام ات�ض - �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف 
املدعى  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ 2019/6/23  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة  احل��م��ادي  
ات�ض -  ام  ت��وؤدي للمدعية م�ساريع  بان  م  م  ذ  ا�سرف ميتال للتجارة - �ض  عليها 
وثمامنائة  الف  وثالثون  وخم�سة  )خم�سمائة  دره��م   53589400 مبلغ  م  م  ذ  �ض 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  القانونية بواقع %9  واربعة وت�سعون درهم( والفائدة 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2019/5/1 يف 
اليوم  الأم��ر خالل 15 يوم من  اإ�ستئناف  املحاماة.  ولكم احلق يف  اتعاب  مقابل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/1229 احوال نف�س م�صلمني 
امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د م�سطفى حممد ر���س��وان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل 
ان املدعي/ امنية ا�سماعيل ا�سماعيل جري وردة وميثله / فاطمة حممد علي ح�سني 
بائنة  طلقة  املدعية  بتطليق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي 
لل�سرر واثبات ح�سانة ال�سغار - واملطالبة بنفقة عدة ؟ ونفقة متعة - ونفقة �سغار 
بدل ايجار م�سكن م�سافا اليه مقابل التاأ�سي�سي - واجرة ح�سانة  ، م�ساريف ور�سوم 
الأحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درا�سية 
املوافق 2019/9/8 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف 
منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/6148 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- ايه �سي بل�ض حللول التربيد والتكييف - ذ م م - فرع 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سليم فيليب اليا�ض وميثله / م�سلم 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املحرمي  بخيت  م�سلم  حامد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )187765 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى)MB194879881AE( وحددت لها 
  Ch2.E.22 جل�سة يوم الحد املوافق 2019/8/18  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1043 جتاري كلي                 

م(  م  ذ  )�ض  الأ�سمنتى  والبالط  الرخام  ل�سناعة  1-بنيان   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( 
بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2012791.15( وق��دره  مببلغ  والت�سامن 
ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %15 ب��واق��ع  التفاقية  التاأخريية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
لها جل�سة يوم الثنني  التام. وحددت  ال�سداد  احلا�سل يف 2019/5/13 وحتى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2019/9/9 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/751 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- با�سكال تيبري فرن�ض بايكري - �ض م م  2-جمموعة املطاعم 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  امل��ح��دودة - �ض  العاملية  واملخابز 
اأطل�ض لل�سيافة - �ض ذ م م وميثله/منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الأوىل مع 
الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق  2019/9/23 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/3031 جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي عليه / 1- نيمويل - م د م ���ض  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ عظمت حممود وميثله / حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املوافق 2019/9/8  الح��د  يوم  لها جل�سة  املحاماة.  وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اإحالتها من  الدعوى مت  ب��ان  الأق��ل. )علما  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة 

املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/1762 ا�صتئناف جتاري      
�سركة خلورى  زري��ن )ب�سفته مدير  زري��ن خان  1-اك��رم اهلل  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
اك�سربي�ض للنقل العام( 2- �سركة خلورى اك�سربي�ض للنقل العام )�ض ذ م م( جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سيد خليل ال�سيد عبداهلل الها�سمي ب�سفته �سريك 
يف �سركة خلورى اك�سربي�ض للنقل العام )�ض ذ م م(  وميثله/عبدالرحمن حممد 
عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
 2019/9/9 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت  ج��زئ��ي  جت���اري   2018/4739
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن قرار بالتنفيذ 
                         يف الدعوى رقم 2017/1741 تنفيذ مدين   

اىل املنفذ �سده/1- ميلينيوم للحديد وال�سالك - �ض 
التنفيذ/ ان طالب  الق��ام��ة مبا  م م جمهول حمل  ذ 
م(  قررت  م  �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ 
حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/8/19 اخطاركم 

ل�ستالم املنقولت العائدة لكم.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/278 تنفيذ عقاري   

ان طالب  الق��ام��ة مبا  ���س��ده/1- م��ريزا عوي�ض عمر ن�سر اهلل  جمهول حمل  املنفذ  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - خا�سة  م�ساهمة  التنفيذ/متويل 
والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 450/2018 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )172965 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبف�سخ العقد املربم بني الطرفني 
املوؤرخ 2008/9/23 ب�ساأن �سراء املدعي عليه من املدعية الوحدة العقارية رقم 305 يف املجمع 
الفار�سي M04 مبدية دبي العاملية باإمارة دبي ب�سيغة الإجارة املنتهية بالتملك ، وبالزام 
املدعي عليه بت�سليم العقار خاليا من ال�سواغل ومبخاطبة دائرة الأرا�سي والأمالك لإلغاء 
اإ�سارة القيد الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وجعلها خال�سة للمدعية. وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف الدعوى رقم 2019/279 تنفيذ عقاري  

اىل املنفذ �سده/1- مهدي رم�سان جهانفر جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
ب�سداد  الدعوى رقم 2018/541 عقاري كلي  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك 
املبلغ املنفذ به وقدره )46715 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبف�سخ العقد 
املربم بني الطرفني بخ�سو�ض الوحدة 804 برج امل�سك بدبي مارينا املوؤرخ 12 مايو 
2008 والغاء ا�سارة القيد الواردة ل�سالح املنفذ �سدها يف �سهادة امللكية وبتقرير 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  الوحدة.   حيازة  يف  التنفيذ  طالب  حق 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )22093 /2019 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  اقبال علي فرمان علي.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )46،269.63( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )28557/ الفئة 16 /خ�سو�سي/ اأبوظبي( من نوع ) هوندا 
�سيفيك   _ �سالون( موديل )2015 ( اللون ) بني(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/21642 (

املنذره   : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليه  :  �سركة اكتكو للمقاولت العامة ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )60،557.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )25604 / خ�سو�سى/12/ اأبوظبي ( من نوع )ا�سوك ليالند 
ايجل _ حافلة (  _ موديل )2014 ( _ اللون  ) ابي�ض/ازرق(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )22063 /2019 

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  بيجو مان�سريى بارامبيل ا�سوتان مان�سريى بارامبيل.

درهم   )31،414.63( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )34730 / خ�سو�سى/T / دبي ( من نوع ) 
تويوتا كورول  _  �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�ض(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )2019/22056 

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  فرياج كري�سنا كري�سنا لدو نايك نايك.

درهم   )31،962.81( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم )23228 / خ�سو�سى/S / دبي ( من نوع )  التنفيذية على 
ميت�سوبي�سي لن�سر  _ �سالون ( موديل )2015 ( _ لون ) ف�سي(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/22100 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  مينا ممدوح ميالد يو�سف .

درهم   )45،985.09( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )84638 / خ�سو�سى/N / دبي ( من نوع ) 
واملمولة  ا���س��ود(    ( ل��ون   _  )  2016( م��ودي��ل   ) ا�ستي�سن  �سورينتو_  كيا 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )21644 /2019 (

املنذر   : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليها  :  ال�سبكه العامليه للنقل الربي �ض ذ م م.

درهم   )104،125.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم )10738 / خ�سو�سي/ R / دبي ( من نوع )كاتربلر 966 
جي _حفارة مع �سيول (  _ موديل )2002 ( _ اللون  ) ا�سفر(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/22059 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  عامر �سليم حممد الق�ساه  .

درهم   )31،510.47( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )21436 / خ�سو�سى/H / دبي ( من نوع ) 
دودج ت�سارجر  _  �سالون ( موديل )2014 ( _ لون ) ابي�ض(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )22062 /2019 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  رودورا جا�سمني روجادو كرو�سيلو.

درهم   )21،043.47( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
G /خ�سو�سي/ دبي ( من  الفئة  ال�سيارة رقم )75192/  التنفيذية على 
نوع ) هوندا ج��از   _ �سالون( موديل )2014 ( اللون ) ا�سود(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/22055 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  حممد عبا�ض خان طالب ح�سني.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،814.31( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )94835 / خ�سو�سى/T / دبي ( من نوع ) فورد مو�ستاجن _  
واملمولة ل�ساحلكم من  ا�سود(   ابي�ض   ( ( موديل )2012 ( _ لون  كوبيه 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/21641 (

املنذره   : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليه  :  ال�سبكه العامليه للنقل الربي �ض ذ م م.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )83،300.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )10741 / خ�سو�سي/ R / دبي ( من نوع ) F كاتربلر- 950 
ا�سفر(  واملمولة  ال��ل��ون  )  (  _ موديل )1995 ( _  �سيول  _ح��ف��ارة مع 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 21643 /2019 (

املنذره   : �سركه احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليها  :  �سركة اكتكو للمقاولت العامة ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )28،764.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )53957 / خ�سو�سى/7/ ابوظبي ( من نوع ) بوب كات150 
_ �سيول (  _ موديل )2012 ( _ اللون  ) ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/22060 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  راجنيت جوبال كري�سنا باليكار كري�سنا باليكار.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )73،903.59( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )49246/ الفئة 14 /خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا 
برادو _  ا�ستي�سن( موديل )2015 ( اللون ) ازرق/غامق(  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 22057 /2019 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  في�سل نواز خور�سيد نواز خان خان.

درهم   )20،200.13( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )49784 / خ�سو�سى/S / دبي ( من نوع ) كيا 
بيكانتو _  �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )22064 /2019 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  هدي عبد ابو ال�سعود عبداملطلب   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )53،853.41( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
 ( ن��وع  م��ن   ) اأبوظبي  /خ�سو�سي/   7 الفئة   /38591( رق��م  ال�سيارة  على 
ميت�سوبي�سي باجريو   _ ا�ستي�سن( موديل )2013 ( اللون ) ف�سي(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/22061 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  بروتاكيو جي ار فريير ليكارتي .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )74،321.74( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )35287/ الفئة 15 /خ�سو�سي/ اأبوظبي ( من نوع ) هوندا 
�سيفيك   _ �سالون( موديل )2015 ( اللون ) بني(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/22058 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  عامر حممد ها�سم ريان  .

درهم   )125،681.61( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )61491 / خ�سو�سى/17 / ابوظبي ( من نوع 
) فورد اك�سبيد�سن  _  ا�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) ا�سود(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/22092 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه  :  رو�سانى موهائالل با�سانتواين.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )42،544.37( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )45493 / خ�سو�سى/16 / اأبوظبي ( من نوع ) ني�سان اك�ض 
تريل_ ا�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) اخ�سر(  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/22065 (

املنذر   :  بنك اأبوظبي الول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا(
املنذر اإليه  :  حممد وائل حممد مروان حممد الطويل.

درهم   )199،692.45( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 ( نوع  من   ) اأبوظبي  /خ�سو�سي/   8 الفئة  ال�سيارة رقم )59228/  على 
واملمولة  ) ف�سي(   اللون   ) ( موديل )2016  ال   _ �سالون    8 اي��ه  اودي 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/2545 جتاري جزئي 
اإبراهيم ب�ساره  2- ماتيت امرت كومار �سوبر امانيان ماتيت �سوبر امانيان   اىل املدعي عليه/1- ح�سام 
3- اندوليكها امريت كومار ماتيت 4-حممد في�سل مرجان - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/

الدعوى  اأق��ام عليك  العو�سي - قد  روؤي��ا عبداهلل حممد   / م م وميثله  ذ  التجارية - �ض  الرابية  �سركة 
يوؤدوا  بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  الق�ساء  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
للمدعية مبلغا وقدره = 200.125 درهم عبارة عن املبالغ امل�ستلمة منها :- بواقع 156.125 درهم قيمة 
املبالغ التي مت ا�ستيالء عليها ومبلغ وقدره = 45.000 درهم عبارة عن تعوي�ض الأ�سرار اىل احلقوها بها 
من خالل �سياع منافعة حمققة للمدعية خا�سة وانها �سركة جتارية وان تلك الموال لو مت ا�ستثمارها 
حلققت ربح وا�سرار اخرى ، مع فائدة كامل املبلغ بواقع 9%�سنويا من تاريخ ا�ستالمهم املبالغ بتاريخ 
املحاماة.   اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  ال�سفة  ذات  الزامهم  ، مع  التام  ال�سداد  2017/9/6 وحتى 
وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق 2019/9/16 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1976 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1-ح�سني عادل ح�سن العارف جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  2019/7/4يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
اع��اله ل�سالح/ م�سرف عجمان / �ض م ع - بالزام املدعي عليه ان ي��وؤدي اىل 
امل�سرف املدعي مبلغ مقداره )153550.78 درهم( )مائة وثالثة وخم�سون الفا 
وخم�سمائة وخم�سون درهم و�سبعة وثمانون فل�سا( والزمته بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
العالن  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/2649 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-انو كالتيل رادهاكري�سنان جمهول حمل القامة مبا ان 
املحرزي قد  التمويل - �ض م ع وميثله/�سيخه حممد �سيف علي  دار  املدعي/ 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
من   %19 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   42.264.84(
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ 
ال�ساعة 8.30  امل��واف��ق  2019/9/19  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�سة  كفالة.  وح��ددت 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/96 اإ�صتئناف تنفيذ عقاري

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-ب���ري���ان ل��ي��زيل ج��ي��ف��ري جم��ه��ول حمل 
ه��ارون �سديقي وميثله / ح�سني  /رن��ا  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
علي ح�سن علي البناي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2016/461 تنفيذ عقاري وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء  املوافق 
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا   17.30 ال�ساعة   2019/9/11
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3146 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- رينجو هريامناي ديليب كومار جمهول حمل 
وميثله/  م���ريزا  �سقلني  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
مروان حممد احمد نور املازم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32924( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف الدعوى رقم 2019/3048 تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سدهم/1- ك�سارة ونقليات الوزة الذهبية - ذ م م  2-الأوزة الذهبية للتجارة 
- �ض ذ م م  3-هناء حامد  4-عبداحلميد عبداملجيد جمهويل حمل القامة مبا ان 
العاملي( وميثله  امل��ايل  املحدودة )ف��رع مركز دبي  اآي  اآي دي بي  التنفيذ/ بنك  طالب 
/ خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
بالت�سامن   )17667399.33( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
امر احلجز  وتثبيت  ب�سحة   : ثانيا  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  والتكافل 
اجلهات  ل��دى   2018/2/27 بتاريخ  وال�سادر  جت��اري   2018 ل�سنة   120 رق��م  التحفظي 
التنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر الج��راءات  املبينة بالأ�سباب.  وعليه فان املحكمة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافة وفن�ن

26

 12 اإن  ال�سينمائية  قرطاج  اأي��ام  مهرجان  اإدارة  قالت 
امل�سابقات  ج���وائ���ز  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ن��اف�����س��ون  ت��ون�����س��ي��ا  ف��ي��ل��م��ا 
اأكتوبر  �سهر  تنطلق  ال��ت��ي  ال��ع��ام  ه��ذا  ب���دورة  املختلفة 

ت�سرين الأول.
الروائية  الأفالم  اأفالم �سمن م�سابقة  وت�سارك ثالثة 
بوجمعة  هند  للمخرجة  حتلم”  “نورا  ه��ي  الطويلة 
و”قرية”  بر�ساوي  مهدي  للمخرج  نعي�ض”  و”بيك 

للمخرج الفا�سل اجلزيري.
اأربعة  ت�سارك  الق�سرية  الروائية  الأف��الم  م�سابقة  ويف 
خلن�ض  اأم���ني  ل��ل��م��خ��رج  حقيقية”  “ق�سة  ه��ي  اأف����الم 

و”ميثاق” للمخرج �سربي بوزيد و”هروب” للمخرج 
يوؤاب الد�سراوي و”�سراب” للمخرجة فاتن اجلزيري.

ويف م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة ت�سارك ثالثة 
الرياحي  ف��اط��م��ة  ل��ل��م��خ��رج��ة  “الغياب”  ه���ي  اأف�����الم 
و”على العار�سة” للمخرج �سامي التليلي و”تلفزيون 

فتح اهلل” للمخرجة وداد الزغالمي.
ويف م�سابقة الأفالم الوثائقية الق�سرية ي�سارك فيلما 
طني”  و”من  الغزال  فخري  للمخرج  الكهف”  “اأهل 

للمخرج يون�ض بن �سليمان.
هذه  اختارت  امل�ساهدة  جلان  اإن  املهرجان  اإدارة  وقالت 

40 فيلما تون�سيا تقدموا للم�ساركة  الأف��الم من بني 
هذا العام.

اأكتوبر   26 م��ن  ال��ف��رتة  يف  تقام  التي  ال���دورة  وحتمل 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب  من  الثاين  اإىل  الأول  ت�سرين 
ا�سم جنيب عياد مدير املهرجان الذي تويف يف اأغ�سط�ض 

اآب املا�سي.
ومتثل اأيام قرطاج ال�سينمائية التي تاأ�س�ست قبل اأكر 
ال�سينما  على  التون�سية  لل�سينما  نافذة  عاما   50 من 
تقام  وكانت  خا�ض،  ب�سكل  الأفريقية  وال��ق��ارة  العاملية 

�سابقا كل عامني قبل اأن تتحول اإىل حدث �سنوي.

اأبوابه  الثقايف  املجّمع  يف  اجلديد  امل�سرح  يفتح 
اإىل  لين�سم  �سبتمرب   4 ي��وم  ر�سمياً  للجمهور 
م�سرح املدرج اخلارجي يف املجّمع الثقايف ليت�سع 

ل� 900 م�ساهد .

دائرة  وكيل  غبا�ض،  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال   
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي :” �سعداء بالك�سف 
عن هذا الربنامج املمتع الذي يت�سمن عرو�ساً 
ا�ستثنائية لفنانني حمليني ودوليني بني اأركان 

املجّمع الثقايف، الذي ُيعد منارة ثقافية ترتقي 
لتمكني  ب��ارزة  ة  ومن�سّ والثقايف  املعريف  بالوعي 
الفنانني”. ويكر�ض امل�سرح اجلديد الروؤية التي 
اأطلقها املجّمع الثقايف منذ تاأ�سي�سه يف ثمانينات 

القرن املا�سي، والتي ت�ستند على اأ�س�ض قوية من 
التبادل الثقايف واحلوار احل�ساري بني ثقافات 
الفنون  اأ�سكال  مبختلف  الحتفاء  مع  ال��ع��امل، 

على تنوع مدار�سها الفنية.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت رمي ف�����س��ة، م��دي��ر املجّمع 
اجلديد  امل�����س��رح  بتد�سني  “فخورون  ال��ث��ق��ايف: 
ت�سوده  وم��ع��ريف  ترفيهي  كمركز  دوره  وت��اأك��ي��د 
قّيمة  اإ�سافة  ُيعد  وه��و  والبهجة،  امل��رح  اأج���واء 
جديدة  م�ساحات  يقدم  اإذ  الثقايف،  امل�سهد  اإىل 
مع  ان�سجاماً  ال�ستعرا�سية،  للفنون  خم�س�سة 
هدفنا الأ�سمى املتمّثل يف تو�سيع نطاق العرو�ض 
الثقافية يف اأبوظبي، مبا يعزز مكانتها كوجهة 
ثقافية تتوافر بها كافة عوامل اجلذب وترحب 

بالفنانني واملبدعني من كافة اأقطار العامل«.
باعتباره  الثقايف  املجمع  اإرث  امل�سرح  ويوا�سل 
وج��ه��ة ل��الل��ت��ق��اء وال���س��ت��م��ت��اع وت��ب��ادل املعارف 

والأفكار. 
و�سيكون اجلمهور على موعد مع فر�سة ذهبية 
مبجموعة  �سبتمرب  ���س��ه��ر  ط����وال  ل��ال���س��ت��م��ت��اع 
واملعا�سرة  الكال�سيكية  العرو�ض  من  متنوعة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ني ع��امل��ي امل��و���س��ي��ق��ى وال��رق�����ض، مبا 
بني  جتمع  التي  الثقايف  املجّمع  روؤي���ة  يرتجم 

واحدة  بوتقة  يف  والتقليدية  املعا�سرة  الفنون 
تن�سهر فيها الجتاهات الفنية املختلفة.

م�سرح املجمع الثقايف يفتتح اأبوابه 4 �سبتمرب

�سهية  كوجبة  ُي�ستخدم  م��ا  ع��ادة  ال��ذي  العنب،  ورق  حظي 
فنانة  ب���اأي���دي  ج��دي��د  ب��ا���س��ت��خ��دام  الفل�سطيني،  امل��ط��ب��خ  يف 

فل�سطينية �سابة ماهرة من اأهل غزة.
وت�ستخدم لني احلاج )21 عاما( ورق العنف املجفف كقما�ض 

تر�سم عليه لوحاتها الفنية.
ومتار�ض  املحا�سر  غ��زة  قطاع  يف  النف�ض  علم  ت��در���ض  ول��ني 

الر�سم على ورق العنب يف وقت فراغها فقط.
والفن هو الطريقة اخلا�سة التي تعرب بها لني عن ع�سقها 
للثقافة املحلية الفل�سطينية، وذلك من خالل ا�ستخدام اأحد 

رموز هذه الثقافة، الأكر �سعبية، كاأ�سا�ض للوحاتها.
وتقول “اأنا حبيت ا�ستخدم هذه الورقة اللي هي نا�ض كثري 
بيحبوها، نا�ض بيحبوا انه ياأكلوها ل�سيء اأعرب فيه عن الفن 

اللي اأنا، الفن اللي عندي«.
وبينما  اأ�سرتها،  منزل  حديقة  من  العنب  ورق  لني  وجتمع 
حتتفظ  �سهية  ط��ع��ام  وج��ب��ة  حت�سري  يف  بع�سه  ت�ستخدم 

بالأوراق الكبرية ن�سبيا للر�سم عليها.

ل��ع��دة لأي���ام يف كتاب  ب��ه ل��ني  ال���ورق حتتفظ  وب��ع��د تنظيف 
ليبقى م�ستويا ويجف.

على  الر�سم  يف  الأكريليك  األ��وان  ال�سابة  الفنانة  وت�ستخدم 
اللوحة  اإجن���از  يف  �ساعات  ث��الث  نحو  ومت�سي  العنب  ورق 
اإط��ار من  اإجن��از لوحتها ت�سعها لني يف  ال��واح��دة.ومب��ج��رد 

تلك الأُطر اخلا�سة بال�سور حلمايتها من التلف.
وعندما عر�ست لني، يف البداية، لوحاتها على بع�ض املقربني 

�سجعوها على موا�سلة هذا العمل املميز.
اأول مرة  العنب(  )ورق  عليه  ر�سمت  “ملا  احل��اج  وتقول لني 
ال�سورة  حطيت  ان��ه  اأو  لنا�ض  الفكرة  طرحت  الفكرة  فانه 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، فالفكرة عجبت كثري من 
النا�ض، يعني حتى �سجعوين اين اأكمل فيها، كون اأنها فكرة 
فاين  الر�سم،  باقي  اأو  الأف��ك��ار  باقي  يعني عن  جديدة غري 

حبيت اإين اأمتيز بهذا املو�سوع«.
وتو�سح لني اأن قما�ض لوحاتها املختلف ل يقدم �سيئا مغايرا 
فقط لكنه، يف ذات الوقت، اأرخ�ض من مواد الر�سم الأخرى.

مواقع  على  �سفحاتها  على  الفنية  اأعمالها  ل��ني  وتعر�ض 
التوا�سل الجتماعي لكنها ل تعر�سها للبيع.

وقالت “�سابقا كنت اأر�سم اأو الر�سم اللي بار�سمه اأحتفظ فيه 
لنف�سي، انه يكون ب�ض على �سكل تفريغ اأو هواية، اإين اأ�سيع 
فيها وقت فراغي، اأ�سغل فيها وقت فراغي، بعد هيك �سرت 
بان�سر  ف�سرت  اأك��ر،  للنا�ض  الر�سم  ه��ذا  اأورج���ي  اإين  حابة 
فكثري  في�سبوك،  اأو  الن�ستجرام  على  �سفحتي  على  ر�سمي 

�سار يعني معجبني لر�سمي اأكر«.
ابنتها  ورق عنب مب�ساعدة  بينما حت�سو  لني،  وال��دة  وقالت 
انها  اأو  انها تعك�ض  ق��درت تعمل ت�سور بذهنها بحيث  “هي 
ت�سّخر ورق العنب، ال�سي املحبب لقلب كل فل�سطيني زي ما 
اأنا قلت، ل�سيء ممكن ي�سعد الروح والعني ب�سكل عام وبن�سر 
نوع من الطاقة الإيجابية اأو نوع من ال�سعادة، خلينا نقول، 

يف املجتمع اللي اإحنا بنعي�ض فيه«.
وا�سرتكت الفنانة ال�سابة حتى الآن يف ثالثة معار�ض حملية 

وتاأمل اأن يت�سنى لها امل�ساركة يف معر�ض دويل يوما ما.

لني احلاج.. فل�سطينية تبدع اأعماال فنية مميزة على ورق العنب 

الفائزات  اأ�سماء  عن  بال�سارقة  الأ���س��رة  ل�سوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�ض  والإع��الم��ي  الثقايف  املكتب  اأعلن   
. “بجائزة ال�سارقة لإبداعات املراأة اخلليجية” يف دورتها الثانية 2018 – 2019م 

وفازت يف حقل الدرا�سات الأدبية اأ�سماء مقبل الأحمدي من اململكة العربية ال�سعودية وزينب عي�سى 
اليا�سي من دولة الإمارات العربية املتحدة .. فيما فازت يف جمال الرواية الروائية فتحية النمر من 
دولة الإمارات العربية املتحدة والكاتبة حنان القعود من اململكة العربية ال�سعودية ويف حقل ال�سعر 

فازت عزيزة الطائي من �سلطنة ُعمان وجميلة علوي من مملكة البحرين .

وانطلقت جائزة ال�سارقة لإبداعات املراأة اخلليجية برعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو 
ال�سيخة جواهر بنت حممدالقا�سمي رئي�سة املجل�ض الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة .

ال�ساحة  رف��د  يف  جلهودها  تقديراً  بها  خا�سة  بجائزة  اخلليجية  الكاتبة  دع��م  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
دول  يف  للمراأة  وال�سعري  الروائي  الأدب  دور  تعزيز  وكذلك  مميزة  ثقافية  وروؤى  بن�سو�ض  الأدبية 
جمل�ض التعاون يف اإثراء الأدب اخلليجي احلديث واذكاء روح التناف�ض الإيجابي يف الإبداع الأدبي بني 

ذوي اخلربات والتجارب الأدبية الإبداعية لتحقيق التميز والتفرد.

والدرا�سات  وال��رواي��ة  ال�سعر  ه��ي:  الأوىل ثالثة جم��الت فقط  ال���دورة  اجل��ائ��زة يف  و�سملت حقول 
الأدبية  �ساحاتنا  لأهميته يف  وذل��ك  الطفل  اأدب  هو:  احلالية  ال��دورة  اآخ��ر يف  واأ�سيف حقل  الأدبية 
وللجهود البحثية املبذولة على اأن تظل اجلائزة مفتوحة لإ�سافة غريها من احلقول اإذا راأت اإدارة 

اجلائزة اأهمية يف ذلك.
الأدبي..احلا�سر  “النقد  ن���دوة  تنظيم  وي��واك��ب��ه  اجل���اري  ال�سهر  خ��الل  ال��ف��ائ��زات  ت��ك��رمي  و�سيتم 

الغائب«.

اإعالن اأ�سماء الفائزات بجائزة ال�سارقة الإبداعات املراأة اخلليجية 

اأيام  مب�سابقات  تون�سيا  فيلما   12
قرطاج ال�سينمائية 
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اخرتت ت�ضوير 3 اأغنيات من الألبوم اجلديد 

هيثم �ساكر: غيابي عن �سوق الكا�سيت مل يكن متعمدًا
الكا�سيت؟ �سوق  اإىل  العودة  يف  �سنوات   5 تاأخرك  �سبب  • ما 

لكن  ج��ي��داً،  ذل��ك  واأدرك  بالفعل،  طويلة  الزمنية  امل���دة   -
اإىل حتقيقه هو  اأ�سعى  كنت  فما  يكن متعمداً،  غيابي مل 
اختيار اأغنيات مميزة ميكن اأن ترتك ب�سمة، واأن حتمل 
الأمر  وه��ذا  وال��ت��وزي��ع،  والأحل���ان  الكلمات  يف  اختالفاً 
لي�ض �سهاًل على الإطالق ويحتاج اإىل مزيد من الوقت 
النتيجة  اإىل  للو�سول  والبحث،  الختيار  والتاأين يف 
ال��ت��ي جت��ع��ل��ن��ي ا���س��ع��ر ب��ال��ر���س��ا ع��ن��ه��ا، وح��ر���س��ت يف 
اختياراتي على اأن يكون الألبوم بعيداً عن التوقعات 
خمتلفة  توليفة  ل��ت��ك��ون  النمطية،  الخ��ت��ي��ارات  اأو 

ومتنوعة للجمهور.
ال�سعراء  من  كبري  ع��دد  مع  الأل��ب��وم  يف  تعاونت   •

وامللحنني، فهل حر�ست على التنوع يف الختيار؟
ي��ك��ون عمال جماعيا، وحر�ست  م��ا  دائ��م��اً  الأل��ب��وم   -
كال  لأن  خمتلفة،  اآراء  اإىل  ال�ستماع  على  الختيار  يف 
منهم ي�سيف يل كمطرب، ويجعل لدي قدرة على تقدمي 
اأ�سكر جميع من عملوا يف  اأن  اأود  )تيمات( خمتلفة، وهنا 
بذلوه معي يف  ال��ذي  الكبري  املجهود  ب�سبب  الأل��ب��وم، 

التح�سريات والعمل يومياً �ساعات طويلة.
التح�سري  فرتة  لطول  يكون  ما  • عادة 
ب���اإع���ادة العمل  م�����س��ك��الت م��رت��ب��ط��ة 
تعاملت  ك��ي��ف  الأغ���ن���ي���ات،  ع��ل��ى 

مع هذا املوقف؟
للعديد  تعر�ست  بالتاأكيد   -
م��ن امل���واق���ف، ف��م��ث��اًل هناك 
عليها،  اأع���م���ل  ك��ن��ت  اأف���ك���ار 
اإلغائها،  اإىل  وا���س��ط��ررت 
اآخ��ري��ن قاموا  لأن زم��الء 
اأعمالهم،  يف  مبعاجلتها 
عملت  اأغ���ن���ي���ات  وه����ن����اك 
ع��ل��ي��ه��ا اأك�������ر م����ن م����رة، 
املوجود  ال���ت���ط���ور  ب�����س��ب��ب 
الأمر  وه��ذا  املو�سيقى،  يف 
ب��ق��در م��ا ك���ان جم��ه��داً يل 
ول���ف���ري���ق ال���ع���م���ل ل���ك���ن يف 
اأطور  جعلني  نف�سه  الوقت 
ليكون  كبري،  ب�سكل  الألبوم 
م��واك��ب��ا لأح����دث م��ا و�سلت 
هذه  واعترب  املو�سيقى،  اإليه 
امل�ساألة واحدة من التحديات 

ال�سعبة.
�سروط  ل����ك  ك�����ان  ه����ل   •

معينة يف الختيارات؟
لكن  �����س����روط����ا  ل���ي�������س���ت   -
ه������و ب����ح����ث ع����م����ا اأري�����������ده، 

فالختيارات بالن�سبة اإيل خ�سعت لعملية اإحداث توازن بني ما ا�ستجد 
يف �سوق الكا�سيت خالل الفرتة املا�سية بجانب حر�سي على تقدمي ما 
ينتظره اجلمهور مني، وهو توازن لي�ض �سهال على الإط��الق، لأنني 
حر�ست فيه على عدم الجنراف بعيداً يف األوان مو�سيقية، رمبا تكون 

غريبة عني.
�سورتها؟ التي  الأغاين  على  ذلك  انعك�ض  • هل 

- التغيري احلادث يف الأغنيات امتد بالتاأكيد للفيديو كليب، وقناعاتي 
ال�سخ�سية باأن الفيديو كليب يزيد من جناح اأي البوم غنائي، وهذا 
ل يعني اأن يكون الألبوم اأقل من الأغاين من امل�سورة اأو العك�ض، فكل 
مع  تت�سابه  ل  م�سورة  اأغنيات  لتقدمي  و�سعيت  الآخ��ر،  يكمل  منهما 
الذي قدمه زمالئي، ويف نف�ض الوقت حتمل اأفكارا معربة عما اأرغب 

يف اي�ساله من خالل الأغنية.
الألبوم؟ من  �ست�سورها  التي  الأغنيات  عن  • ماذا 

- اخرتت ت�سوير 3 اأغنيات من الألبوم بالفعل، وكل منها مت التعامل 
تنال  اأن  واأمتنى  خمتلفة،  ال��وان  اأنها  خ�سو�سا  خمتلف،  ب�سكل  معه 

اإعجاب اجلمهور.
)متو�سني�ض(  اغنية  طرح  بعد  اجلمهور  انطباعات  وجدت  كيف   •

م�سورة؟
- اهتم مبعرفة انطباعات اجلمهور بنف�سي، واأتابع ما يتم كتابته عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي، 
وفكرته  بالعمل  ا���س��ادة  تعليقات  ارى  عندما  ك��ب��رية،  ب�سعادة  واأ�سعر 
وغريها من التفا�سيل املوجودة فيه، ومنذ طرح الأغنية وهي حتقق 
ن�سب م�ساهدة جيدة، والتعليقات يف جمملها اإيجابية وجعلتني ا�سعر 

ب�سعادة كبرية حلب اجلمهور.
اجلديد؟ بالألبوم  زمالئك  تهاين  وجدت  • كيف 

- �سعدت جداً بها لأنها تهان حقيقية من اأ�سدقاء وزمالء اعتز بهم، 
فتعليقاتهم اأ�سعدتني،

 وحر�ست على توجيه ال�سكر لهم وجلمهورهم، فاأهم �سيء بالن�سبة 
اإيل هو حب اجلمهور الذي اعتز به كثرياً، واعتربه اهم ما ح�سلت 

عليه من م�سريتي الفنية.
جو(؟ )اأر�ض  بعد  التمثيل  جتربة  تكرر  مل  • ملاذا 

- ا�ستمعت بالعمل يف )اأر�ض جو( ب�سدة، وهو من الأعمال الفنية التي 
تركت ب�سمة لدي، 

اإىل  بحاجة  التمثيل  اأن  نتفق  دعنا  لكن  اجلمهور،  فعل  برد  و�سعدت 
املا�سية،  الفرتة  يف  حتقيقه  اأ�ستطع  مل  ما  وهو  وتفرغ  �سديد  تركيز 
الأمر  عليه،  الأخ��رية  اللم�سات  وو�سع  الألبوم،  يف  بالعمل  لن�سغايل 
الذي ا�سطرين اإىل العتذار عن العمال التي ر�سحت لها ومن بينها 

اأعمال قدمت وحققت جناحا جماهرييا بالفعل.
ال�سبب؟ فما  ال�سرية،  من  باإطار  اخلا�سة  حياتك  • حتيط 

اأن  اأحبذ  ل  الأ���س��واء،  عن  بعيدة  اخلا�سة  حياتي  تبقى  اأن  اأف�سل   -
اأ�سارك حياتي اخلا�سة مع اجلمهور، 

التفاعل  اإىل  فاأ�سعى  الفني  ن�ساطي  اأم��ا  يل،  ملكاً  حياتي  تبقى  وان 
ب��ا���س��ت��م��رار م��ع اجل��م��ه��ور م��ن خ���الل و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الجتماعي 
املختلفة، واأعتقد اأن اجلمهور اأ�سبح يتفهم هذا الأمر الذي يختلف 

من �سخ�ض لآخر.

�سريين عبدالنور يف عملني 
اإىل  قوية  لعودة  التح�سري  ب�سدد  اأنها  عبدالنور،  �سريين  الفنانة  اأعلنت 
الغناء، حيث مت�سي اإجازة ال�سيف مع العائلة يف اخلارج، كما ن�سرت �سورة 
خالل  لعملني  تتح�سر  اأن��ه��ا  مو�سحة  ال��ك��ردي،  �سالح  بالفنان  جتمعها 

الفرتة املقبلة؛ الأول مع الكردي، والثاين مع الفنان جاد �سويري.
ولونها  وه��ي جميلة ج��دا  ���س��الح،  م��ع  الأوىل  )الأغ��ن��ي��ة  وق��ال��ت �سريين: 
وباللهجة  �سويري  ج��اد  اإن��ت��اج  م��ن  فهي  الثانية،  الأغ��ن��ي��ة  اأم��ا  كال�سيكي. 

امل�سرية(.
ُي�سار اإىل اأن �سريين مقلة يف اإنتاجاتها كمغنية، وتركز اأكر على التمثيل، 
الثالث من م�سل�سل )الهيبة(، كما �سورت  اأدواره��ا يف اجلزء  اآخر  وقدمت 

اأخريا عمال مع جمموعة )MBC( مل يتم الك�سف عن م�سمونه.

يعود  �ضنوات،   5 م��ن  اأك��رث  غياب  بعد 
الفنان هيثم �ضاكر اإىل �ضوق الكا�ضيت من 
خلل البومه اجلديد )معرفة قدمية(، 
يف  الكا�ضيت.  �ضوق  يف  به  يناف�ض  الذي 
البومه  عن  �ضاكر  يتحدث  احل��وار  هذا 
من  ذلك  وغري  الغياب،  و�ضبب  اجلديد، 

التفا�ضيل.

جيني اإ�سرب 
تتعافى وتعاود 
ن�ساطها الفني

اأكدت النجمة ال�سورية جيني ا�سرب اأنها بات بو�سع �سحي جيد جداً بعد تعافيها 
من العمل اجلراحي الذي اجرته موؤخراً . وا�سافت جيني : " احلمد هلل الأمور 
اأعمال  ملتابعة  واأ�ستعد  الطبيعي  حياتي  منط  وا�ستعدت  بخري  كلها 

خالل الفرتة الأيام املقبلة".
املو�سم  يف  للم�ساركة  ت�ستعد  انها  جيني  واأو�سحت 
الثاين من امل�سل�سل الكوميدي الناقد " بب�ساطة 
" وهو من تاأليف جمموعة من الكتاب و اإخراج 
ال�����س��وري با�سم  اإن��ت��اج النجم  اإب��راه��ي��م و  ف��را���ض 
اجلزء  ببطولة  ح�سورها  اإىل  بالإ�سافة  ياخور 
" للكاتب  " احل��رم��ل��ك  م�����س��ل�����س��ل  م���ن  ال���ث���اين 

�سليمان عبد العزيز و املخرج تامر ا�سحاق .
وك��ان��ت جيني ق��د اج��رت عمل ج��راح��ي قبل فرتة 
مت من خالله ا�ستئ�سال ليف دموي وورم حميد من 

البطن .
وعلى ال�سعيد الفني ح�سرت جيني يف املو�سم املا�سي ببطولة 
م�سل�سل البيئة ال�سامية " �سال�سل ذهب " بالإ�سافة اإىل ح�سورها 

ببطولة اجلزء الأول من م�سل�سل " احلرملك " .

ينتظر عر�ض )اللي خلف مامن�ض( و)دفع رباعي(

اأحمد بدير ي�سّور م�سل�سل 
)كتف قانوين(

الفنان امل�سري اأحمد بدير ل يعرف الراحة. فال يكاد ينتهي من عمل، حتى 
)دفع  اجلديدين  فيلميه  عر�ض  فيه  ينتظر  ال��ذي  الوقت  ففي  ب��اآخ��ر.  يبداأ 
ويعد  قانوين(،  م�سل�سل )كتف  ي�سّور حالياً  و)اللي خلف مامن�ض(،  رباعي( 

العدة للم�ساركة يف اجلزء الثالث من م�سل�سل )البيت الكبري(.

بدير قال اإنه يرتقب عر�ض فيلميه اجلديدين ليلم�ض ردود الأفعال جتاههما، 
لفتاً اإىل اأن )دفع رباعي( يجمعه مع الفنانني ال�سباب اأحمد عزمي، مي�سرة 
اإيهاب  واإينا�ض النجار، وهو من تاأليف خالد �سليمان وحممد عواد، واإخ��راج 
اأحمد �سيام  )اللي خّل مامن�ض( كل من  اأمامه يف  اللطيف، فيما يقف  عبد 
وهالة فاخر، علماً اأنه من تاأليف اأمين اإ�سماعيل 
اأ�سرف نار.وعلى �سعيد التلفزيون، قال  واإخراج 
الثالث  اجل��زء  لت�سوير  بالتح�سري  )اأق��وم  بدير 
اأكتوبر  م��ط��ل��ع  ال��ك��ب��ري(  )ال��ب��ي��ت  م�سل�سل  م���ن 
املقبل، وهو عمل ينتمي اإىل الدراما ال�سعيدية، 
كما اأقوم حالياً بت�سوير م�سل�سل )كتف قانوين( 
اإىل جانب اأحمد �سالمة و�سارة �سالمة، واأج�ّسد 
الذي  الأعمال  رجل  وهو  )اإ�سماعيل(،  �سخ�سية 
دوراً  واأمت��ن��ى  والبخل،  وال�سدة  بالق�سوة  يتميز 
للغاية(.من جهة اأخرى، اأعرب بدير عن  مميزاً 
م�سل�سل  جتاه  الإيجابية  الأفعال  ب��ردود  �سعادته 
ب��ه يف ال�سباق  ي�����س��ارك  ك���ان  ال����ذي  )ح��ك��اي��ت��ي(، 
جتربته  اإيل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���ا����س���ي،  ال��رم�����س��اين 
املتميزة مع كل من يا�سمني �سربي واأحمد حامت 
ال��ع��م��ل ينجح  واأح��م��د ���س��الح ح�سني، م��ا ج��ع��ل 

ب�سكل كبري.
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7 معلومات عن الدموع
دمعة  لكل  لكن  الغامر،  ال��ف��رح  اأو  ب���الأمل  ال�سعور  وعند  ن��ح��زن،  عندما  نبكي 
الدموع؟  اأن��واع  ل�سببها. فما  تبعا  ال�سكل والرتكيب  التي تختلف يف  اأ�سرارها، 

وما مكوناتها؟ وملاذا يكون طعمها ماحلا؟
ونقدم لك هنا �سبع معلومات عن الدموع:

1- ما مكونات الدمعة؟:املكون الرئي�سي للدموع هو املاء، كما حتتوي الدمعة 
امللح  اأما  النيرتوجني.  على  التي حتتوي  وامل��واد  والإنزميات  الربوتينات  على 
هذه  لكن  اأي�سا.  امل��ال��ح  طعمها  �سر  ه��و  وه��ذا  الدمعة،  م��ن   9% نحو  فيكون 
الرتكيبة تختلف باختالف ال�سبب الذي ُذرفت من اأجله هذه الدموع: احلزن 

اأو اآلم احلب وما يرافقه من وجع يف الفوؤاد، اأو ال�سعادة.
2- دموع دائمة:ل ينتج ج�سمنا الدموع عندما نبكي فقط، ولكن ب�سكل دائم، 
التي نقيم  الهواء يف الغرف  املميت، فغالبا يكون  واإل لأ�ساب عيوننا اجلفاف 
العني رطبة، كما حتمي  اإبقاء  للدموع ت�سمن  املنتجة  الغدد  فيها جافا جدا. 
الدموع عيوننا من الأج�سام الغريبة ال�سغرية، وتطردها من العني. اأما اجلفن 
فيعمل متاما كما تعمل مم�سحة الزجاج الأمامي يف ال�سيارة، واإف��رازات العني 

حتتوي على مواد مبيدة لكثري من اجلراثيم.
من  ال��دم��وع  ي��ذرف��ون  املمثلني  اإن  البع�ض  عاطفة؟:يقول  اأم  ب�سل  دم��وع   -3
امل�ساهد احلزينة  اأدواره���م يف  ي��وؤدوا  اأن  اأنوفهم، قبل  ب�سلة حتت  خالل و�سع 
للغاية. التف�سري العلمي لذلك منطقي اإىل حٍد ما؛ ففي الب�سلة ُبعيد قطعها 
تن�ساب  الدموع  الكربيت، مما يجعل  اأمينيا يحتوي على  اأنزمي حم�سا  يطلق 
دون  من  الدموع  ذرف  يف  ينجحون  الذين  املمثلني  بع�ض  هناك  لكن  ب��غ��زارة، 

ب�سلة اأي�سا.
تقطيع  عند  ال��دم��وع  ذرف  جتنب  اأج��ل  الب�سل:ومن  دم��وع  على  التغلب   -4
الب�سل، هناك الكثري من الن�سائح: البع�ض ي�سع قناعا اأو يقطع الب�سل حتت 
املاء اأو يف اجتاه معاك�ض لتيار هواء قوي. ولل�سهولة ميكن اأن ُيطلب ذلك من 
�سخ�ض ي�سع العد�سات الال�سقة، اإذ تعمل العد�سات الال�سقة كنوع من احلاجز 

ومتنع املواد املهيجة من الو�سول اإىل قرنية العني.
الأك���ر �سهرة  ال��ف��رح ه��ي  اإرادي���ة:دم���وع احل���زن ومثيالتها عند  5- دم���وع ل 
ال��ع��واط��ف، وه��و اجلهاز  ل��ن��ا، فهناك ج��زء م��ن ال��دم��اغ م�����س��وؤول ع��ن  بالن�سبة 
فيه  التحكم  ميكننا  ل  ال��ذي  ال����الاإرادي،  الع�سبي  باجلهاز  املرتبط  النطاقي 
اأو توجيهه. وتوؤدي العواطف اجليا�سة اإىل حتفيز هذا اجلهاز الع�سبي، الذي 

ين�سط بدوره املكان الذي يولد الدموع.
6- من الأطول بكاء؟:تن�ساأ الدموع التي نذرفها عند العواطف اجليا�سة بتحفز 
العاطفية  الدموع  هذه  وحتتوي  ال���الاإرادي.  الع�سبي  للجهاز  القوية  امل�ساعر 
التي  املنعك�سة”  “الدموع  ُت�سمى  بكثري مما  الربوتينات  اأك��رب من  كمية  على 

تت�سكل ا�ستجابة ملنبهات خارجية كالرمل وتقطيع الب�سل.
ووفقا للمعهد الأملاين لطب العيون، فاإن ذرف الدموع لدى الن�ساء يدوم نحو 
�ست دقائق، اأما عند الرجال فال ي�ستغرق الأمر �سوى دقيقتني اإىل اأربع دقائق 

حتى تنتهي مرحلة البكاء.
7- ماذا عن دموع التما�سيح؟:اجلزء الأكرب من العلماء يرى اأن الإن�سان هو 
الكائن الوحيد القادر على البكاء، لكن هل هناك دموع متا�سيح فعال؟ ل تن�ساب 
للتم�ساح  اأن  اإىل  الدموع  �سبب هذه  ويعزون  تغالبها.  مل�ساعر  دموع احليوانات 
جفنا ثالثا تتجمع فيه الكثري من الإف��رازات، وحني ترتاكم بكرة فال بد اأن 
التما�سيح  القادر على ذرف دموع  الإن�سان هو  اإىل اخل��ارج. لكن  جتد طريقها 

حني يبكي كذبا، لذا ميكن للدموع اأن تكذب اأي�سا، كما يقول املثل الأملاين.

حجم اخللية يف اأوليات اخلليه؟ يبلغ  • كم 
من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�سط

اوراقها  �ضنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
والثمرة  العقد  عند  متزاحمة  والزه���ار  م�ضننة 

م�ضننة امل�ضاريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
ار�سية ال�ساق البي�ساء

• من هو رئي�ض الوزراء الربيطاين الذي وقع اتفاقية 
بلفا�ضت ال�ضهرية مع اجلي�ض اجلمهوري اليرلندي؟

توين بلري
)احلمى  وب���اء  ال�ضحي  احل��ج��ر  اأم���را����ض  م��ن   •

ال�ضفراء(، فلماذا ي�ضمى بهذا ال�ضم ؟
ي�سبب احلمى ال�سفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�ض، واإذا 
اأ�سيب الإن�سان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�ساب الإن�سان بال�سفرار وي�سبح مثل امل�ساب بالريقان.

• هل تعلم اأن اأكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف. 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 

لأك�سدة الهواء كما اأن بع�ض الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
اأي  )ف��ورم��وزا(  ا�سم  م   1580 ع��ام  الربتغاليون  امل�ستك�سفون  عليها  اأطلق  ت��اي��وان  جزيرة  اأن  تعلم  • هل   

اجلميلة. 
• هل تعلم اأن املخلفات الناجتة عن ه�سم اأوراق ال�سجر التي تاأكلها الديدان تعترب �سماداً جيداً للرتبة و اأن 
الديدان ت�ستطيع اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها خالل 

عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ض نظامي اأوربي هو احلر�ض ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 

جحا بائع احلظ
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ع�ضري الكرز 
وجدت درا�سة حديثة 
ع�سري  ت�����ن�����اول  اأن 
الطبيعى  ال������ك������رز 
كبري  ب�سكل  ي�����س��اع��د 
�سغط  خ����ف���������ض  يف 
ال���������������دم امل������رت������ف������ع. 
وق��ال��ت ال��درا���س��ة اإن 
الذين  الأ����س���خ���ا����ض 
60 ملم من  تناولوا 
املركز  ال��ك��رز  ع�سري 
باملاء  ت��خ��ف��ي��ف��ه  ب��ع��د 
�سغطهم  اأن  وج����دوا 
بن�سبة  انخف�ض  ق��د 

�سبعة باملئة يف غ�سون ثالث �ساعات. وكان هذا كافياً خلف�ض خطر ال�سابة 
ب�سكتة دماغية بن�سبة 38 باملئة اأو مر�ض القلب بن�سبة 23 باملئة.

اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�سيل الربيطانية 
الدم.  �سغط  لرتفاع  امل�سادة  الأدوي��ة  لتاأثري  م�سابه  تاأثري  الكرز  لع�سري 
-حام�ض  الفينولية  ب��الأح��م��ا���ض  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�ض فانيليت�ض- وهي من م�سادات الأك�سدة الطبيعية.

عار�ضة اأزياء تعر�ض زيا لفيبي بندرغا�ضت جونز خلل اأ�ضبوع املو�ضة يف ملبورن.  ا ف ب

اراد جحا ان يتاجر يف �سيئ جديد مل يتاجر فيه احد.. فعمل تاجرا للحظ .
نعم جل�ض على قارعة الطريق وقد افرت�ض امامه بع�ض علب الكارتون التي لفت بعناية علب �سغرية وعلب 

كبرية واخذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
 فمر عليه جمموعة من النا�ض وقفوا يتهام�سون.. فقال احدهم :علبة �سغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟

 فقال جحا: نعم.. لذلك فانها جتارة احلظ .
فاقرتب احدهم وقال: لك دينار، فاعطني علبة.

 فقال له: اخرت انت وحظك، فاختار الرجل علبة �سغرية وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�ساوي 3 دينار، 
وقام  جمعيا..  العلب  انتهت  وب�سرعة  علبة،  ي�سرتي  منهم  كل  واخ��ذ  واقرتبوا  النا�ض  فانده�ض  لذلك،  ففرح 
جحا وم�سى تاركا النا�ض كل منهم يفتح علبته ب�سرية تامة حتى يفرح مبا فيها، وبالطبع هناك من فرح قليال 

وهناك من خ�سر الدينار.. لكن جحا ك�سب كثريا.
 وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�سكوا جحا اإىل القا�سي مما فعله جحا نادي القا�سي على جحا و�ساأله: ملا 
فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جت��ارة احلظ وان��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذا حظه وان��ا مل 
اأ�سحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم.. �سحك القا�سي وقال: بالفعل هو مل يجربكم على ال�سراء ومل 

يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل يعمل بائع حظ مرة ثانية .

الطماطم لتناول  تدعوك  اأ�سباب   5
اأفادت جملة )فرويندين( الأملانية اأن  الطماطم لها 
الطعم  ج��ان��ب  ف���اإىل  ال�سحية،  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 
الغذائية  العنا�سر  اأك��ر  م��ن  يجعلها  ال��ذي  اللذيذ  
ال�����س��و���ض  واحل�ساء  م��ث��ل  اأط��ع��م��ت��ن��ا،  ال���داخ���ل���ة يف 
وال�سلطة، فاإنها متد اأج�سامنا بالعديد من العنا�سر 

الغذائية  املهمة.
املزيد  لتناول  تدعوك  اأ�سباب  خم�سة  هنا  لك  ونقدم 

من الطماطم:
ك���ب���ري من  ال���ط���م���اط���م  حم����ت����وى  م���ن���ج���م: يف   -1
منها حوايل  100 غرام  تغطي  بحيث  الفيتامينات، 
�سي،   فيتامني  من  اليومية  الحتياجات  من   20%
 )K( “كي”  الفيتامينات  الطماطم  يف  ت��وج��د  كما 

و”اأي” )A( و”بي1  )B1( و”بي2  )B2( و”بي6  
)B6(، وكذلك العديد من  املعادن مثل البوتا�سيوم 
واحلديد والكال�سيوم واملغني�سيوم، وتوؤثر جميع هذه  

العنا�سر ب�سكل اإيجابي على نظام املناعة.
2- �سحة العني: مادة الليكوبني لها تاأثري جيد اأي�سا 
على �سحة العني والنظر، كما حتتوي  الطماطم على 
على  اأي�سا  الإيجابي  بتاأثريها  ك��اروت��ني  البيتا  م��ادة 

�سحة  العني.
3-  تقوية اخلاليا: يلعب الليكوبني اأي�سا دورا مهما 
مع الغلوتاثيون يف تقوية الأن�سجة  اخللوية، وت�ساعد 
م�سادات الأك�سدة املوجودة يف الطماطم على حماية 

اجل�سم من  اجلذور احلرة.

4- قليل من ال�سعرات: حتتوي الطماطم على ن�سبة 
اأكر  اأن  ال�سعرات احلرارية، كما  منخف�سة جدا من 
اأن  اإىل  وبالنظر  امل���اء،  م��ن  يتكون  منها   90% م��ن 
�سعرا   18 على  يحتوي  الطماطم   م��ن  غ��رام   100
حراريا فقط، لذلك فهي تعد طعاما منا�سبا لكل من 

يرغب  يف اإنقا�ض وزنه.
5- احلفاظ على �سحة القلب: توفر مادة الليكوبني 
ك��اروت��ي��وي��د امل�����س��وؤول��ة ع��ن ���س��ب��غ ال��ط��م��اط��م باللون 
تقليل  ت�ساهم يف  للقلب، كما  الأح��م��ر،  فوائد كبرية 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب   باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 
الكولي�سرتول  م�ستويات  على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ول��ه��ا 

اأي�سا.


