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للق�ضاء على االكتئاب.. تناول تفاحة يوميا
�أن  ميكن  يوميا  تفاحة  ت��ن��اول  �أن  ج��دي��دة  در����س��ة  يف  باحثون  ك�سف 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  ح�سب  �الكتئاب،  حماربة  يف  ي�ساعد 
بدر��سة  برمنغهام  يف  �أ�ستون  جامعة  من  باحثون  وق��ام  �لربيطانية. 
�لغذ�ئية  عاد�تهم  �أث��رت  كيف  ملعرفة  بالغا  �سخ�سا   430 نحو  حالة 
على �سحتهم �لعقلية. و�أظهرت �لنتائج �أن �الأ�سخا�ص �لذين تناولو� 
خم�ص قطع من �لفاكهة �ملو�سى بها كل يوم كانو� �أقل عر�سة للإ�سابة 
وجدت  �مل��ق��اب��ل،  يف  ج��ي��دة.  �لعقلية  �سحتهم  ك��ان��ت  كما  ب��االك��ت��ئ��اب، 
�لدر��سة �أن �الأ�سخا�ص �لذين يتناولون رقائق �لبطاط�ص ب�سكل د�ئم 
�لعقلية  "�لهفو�ت  �لقلق، ف�سل عن  عالية من  ي�سعرون مب�ستويات 
�ليومية". ويعتقد �لباحثون �أن �لفو�ئد �الإيجابية للفاكهة ميكن �أن 
يكون مردها �إىل �أن �لنا�ص يتناولونها نيئة، وهو ما يجعلها حتتفظ 
بفو�ئدها، مثل م�ساد�ت �الأك�سدة �حليوية و�الألياف و�ملغذيات. وقال 
�ملوؤلف �لرئي�سي للدر��سة، نيكوال جني توك: "�لتقليل من �لوجبات 
لتح�سني  للغاية  و�سهلة  ب�سيطة  طريقة  ي��ك��ون  �أن  ميكن  �خلفيفة 
�سحتنا �لعقلية". و�أ�ساف: "ب�سكل عام، من �جلدير حماولة �لتعود 

على ��ستخد�م وعاء �لفاكهة ب�سكل يومي".

الباذجنان.. تعرف على فوائد الثمرة االأرجوانية
يعترب �ل��ب��اذجن��ان و�ح���د� م��ن �أك��ر �خل�سار �مل��ف��ي��دة، مل��ا ل��ه م��ن �آثار 
�لدم،  يف  �ل�سكر  م��ع��دالت  وخف�ص  �الل��ت��ه��اب،  م��ن  �حل��د  يف  �إيجابية 
لونه  �ل��ب��اذجن��ان  تعطي  �ل��ت��ي  �الأ���س��ب��اغ  وت��ع��ت��رب  �ل����وزن.  وتخفي�ص 
�أك�سدة  م�ساد�ت  �الأنثو�سيانني،  با�سم  و�ملعروفة  �لد�كن،  �الأرج��و�ين 

قوية، ما ي�سهم بتقليل ن�سب �اللتهاب يف �جل�سم.
" �إي���ت ذي�����ص ن��ت ذ�ت"، ف���اإن �ل��ب��اذجن��ان ل��دي��ه ميزة  وبح�سب م��وق��ع 
حيث  �ل��دم،  يف  �ل�سكر  م�ستوى  �سبط  على  �مل�ساعدة  يف  تتمثل  هامة 
�لغلوكوز  �حل��ف��اظ على م�ستوى  ي�سهم يف  �الأل��ي��اف  م��ن  �أن حم��ت��و�ه 
رحلة  يف  �أي�سا  مهما  عن�سر�  تعترب  ذ�تها،  �الأل��ي��اف  �ل�سيطرة.  حتت 
�حلفاظ  يف  تناولها  ي�ساعد  �أن  ميكن  حيث  �لناجحة،  �ل��وزن  �إنقا�ص 
على �ل�سعور بال�سبع لفرتة �أطول، وفق در��سة ن�سرت نتائجها يف موقع 
Europe PMC. كذلك فاإن للباذجنان قدرة مده�سة يف تعزيز 
�لذي  �ملنغنيز  من  مرتفعة  ن�سب  على  يحتوي  حيث  �لعظام،  �سحة 

يلعب دور� هاما يف هذ� �ملجال.
�لكال�سيوم  مثل  �الأخ���رى  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  م��ع  �ملنغنيز  ويتفاعل 

وفيتامني "د" لتكوين عظام قوية و�سحية.
�أن يكون  �ل��ب��اذجن��ان ميكن  �أن   2021 �أج��ري��ت ع��ام  ووج���دت در����س��ة 
�مل�سادة  تاأثري�ته  ب�سبب  �لغذ�ئي  �لتمثيل  متلزمة  علج  يف  مفيد� 

الرتفاع �سغط �لدم، وم�ساد�ت �ل�سكري، وتعزيز فقد�ن �لوزن.

جدارية اإندوني�ضية تهز معر�ض دوكومنتا يف اأملانيا
تقدمي  �إىل  ب��اأمل��ان��ي��ا  كا�سيل  يف  دوك��وم��ن��ت��ا  معر�ص  م��دي��رة  ����س��ط��رت 
ما  على  �إندوني�سيني،  لفنانني  فني  عمل  ح��ول  ج��دل  �إث��ر  ��ستقالتها 

�أعلن م�سوؤولو �مللتقى �لفني �لعاملي.
�لفن  معار�ص  �أكرب  �أحد  "دوكومنتا"،  على  �مل�سرفة  �للجنة  و�أعربت 
معادية  �سعار�ت  لظهور  �ل�سديد  "��ستيائها  عن  �ل��ع��امل،  يف  �ملعا�سر 
جاء  ما  وفق  يونيو،  يف  �ملنتدى  �فتتاح  لل�سامية" لدى  فا�سح  ب�سكل 

يف بيان.
ومت �لتو�سل �إىل �تفاق مع مديرة �ملعر�ص �سابني �سورمان من �أجل 

موقتة. �إد�رة  تعيني  يتم  �أن  على  عقدها"،  "ف�سخ 
ك��ب��رية ر�سمتها  ه��و ج��د�ري��ة  �لف�سيحة  �أث����ار  �ل���ذي  �ل��ف��ن��ي  و�ل��ع��م��ل 

جمموعة من �لفنانني �الإندوني�سيني ��سمها "تارينغ بادي".
��سم  �ملجموعة  عليه  �أطلقت  مر�سوما  �سريطا  �جل��د�ري��ة  وتت�سمن 
خوذته  وعلى  خنزير  ر�أ�ص  ذو  جندي  فيه  يظهر  �ل�سعب"،  "عد�لة 

جنمة د�ود و�سعار "�ملو�ساد".
كما يظهر يف �للوحة رجل جمّعد �ل�سعر ذو �أ�سنان طويلة يعتمر قّبعة 
عليها �سعار �لنازيني ويدّخن �ل�سيجار، ويذّكر بالر�سوم �لكاريكاتورية 

�ملعادية لل�سامية �لتي كانت تظهر يهود� متزمتني.
و�سرعان ما �أزيل �لعمل من �ملعر�ص بطلب من �ل�سفارة �الإ�سر�ئيلية 
ومن ممثلني عن يهود �أملانيا. ووعدت �للجنة �مل�سرفة على "دوكومنتا" 
باإلقاء �ل�سوء كامل على �لق�سية لتفادي "حو�دث معادية لل�سامية" 

�أخرى يف �أو�ساط �لثقافة و�لفنون، وفق �لبيان.

الثالثاء   19  يوليو    2022  م   -    العـدد   13597  
Tuesday    19    July    2022   -  Issue No   13597

تطبيق الإنقا�ض الوزن 
مب�ضاعدة علم النف�ض ال�ضلوكي

جميًعا  �أننا  هو  ذل��ك  و�سبب  �لنا�ص،  من  �لكثري  على  �سعب  �ل��وزن  فقد�ن 
ن�سعر بالر�حة مع روتيننا �ليومي.

ول�سوء �حلظ، فاإن �لتعلق �ل�سديد بعاد�تنا �الأقل �سحة ميكن �أن يجعل من 
�ل�سعب �إجر�ء تغيري�ت �سحية. وهذ� جزء من �سبب �إ�سابة 40 باملائة من 
فر�سة   Noom تطبيق  ويوفر  بال�سمنة.  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لبالغني 
لفتح �سفحة جديدة، وهو تطبيق �ساعد عدًد� مذهًل من �مل�ستخدمني على 

�لتخل�ص من وزنهم �لز�ئد.
تقدمي  يف  للم�ساعدة  و�الأدو�ت  �مل��ي��ز�ت  م��ن  �لعديد  �لتطبيق  وي�ستخدم 
ومبجرد  �ل�سلوكي.  �لنف�ص  علم  يغذيها  �لتي  �الأفكار  وتقدمي  �لتو�سيات 
�لت�سجيل للح�سول على ح�ساب، ميكنك �لبدء يف تلقي درو�ص يومية حول 
جمموعة متنوعة من �ملو�سوعات مبا يف ذلك كيفية �لتعامل مع �ملحفز�ت 
تقلق، ميكنك  �لغذ�ئية جل�سمك. وال  بع�ص �خليار�ت  تعنيه  وما  �ل�سائعة 
جدولك  على  توؤثر  ال  �لتي  �الأوق���ات  يف  لت�سل  �لتنبيهات  ه��ذه  تخ�سي�ص 

�لزمني.
ا على �لعديد من  علوة على �لن�سائح �ملفيدة للتطبيق، فاإنه يحتوي �أي�سً
�الأدو�ت �لتي ميكنك ��ستخد�مها ملر�قبة رحلة �إنقا�ص �لوزن ب�سكل مبا�سر. 
وميكنك ت�سجيل فرت�ت زيادة وزنك وفقد�نه على �لتطبيق، وكذلك تتبع 

كمية �لطعام و�ملاء �لتي تتناولها، و�إح�ساء خطو�تك �ليومية.
على  للح�سول  �لتطبيق  �إىل  �للجوء  ا  �أي�سً  Noom مل�ستخدمي  وميكن 
�ملزيد من �خلرب�ت �لتحفيزية �ل�سخ�سية يف �سكل جمموعات دعم وجتارب 

�لتدريب �لفردية.

تف�ضي فريو�ض ماربورغ 
يف دولة اإفريقية

تف�سي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة  �أك����دت 
ينتمي  �أف���ري���ق���ي���ا،  يف  ج���دي���د  ف���ريو����ص 
لعائلة فريو�ص �إيبوال، و�لذي ينتقل من 

�حليو�نات.
تف�سي  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  و�أعلنت 
م�ساء  غ���ان���ا،  يف  "ماربورغ"  ف���ريو����ص 
�أول  11 �سهر� من ت�سجيل  �الأح��د، بعد 
حالة وفاة بالفريو�ص يف غربي �أفريقيا.

تف�سيا كبري� لفريو�ص   12 وك��ان هناك 
"ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها يف 

جنوبي و�سرقي �لقارة �الإفريقية.
عائلة  �إىل  "ماربورغ"  ف��ريو���ص  ينتمي 
�ل�سابق  يف  تف�سى  وق��د   ، نف�سها  �إي��ب��وال 
باأنغوال  �أفريقيا  ع��رب  �أخ���رى  �أم��اك��ن  يف 
�أفريقيا  وج����ن����وب  وك��ي��ن��ي��ا  و�ل���ك���ون���غ���و 

و�أوغند�.
م��ارب��ورغ عندما  ف��ريو���ص  تف�سي  وي��ب��د�أ 
ي��ن��ق��ل ح���ي���و�ن م�����س��اب، م��ث��ل �ل���ق���رد �أو 
خفا�ص �لفاكهة، �لفريو�ص �إىل �الإن�سان، 
�آخ��ر عن  �إن�سان  �إىل  ب��دوره  �ل��ذي ينقله 
�ل�سخ�ص  ج�سم  �سو�ئل  ملم�سة  طريق 

�مل�ساب.

م�ضروبات ت�ضاعد على 
اال�ضرتخاء قبل النوم �ص 23

�إىل  �لليل،  يف  �لقلق  مثل  �مل��ت��ك��ررة،  �ل�سلوكيات  وتتحول 
�أم�سى  �إذ�  �الأرق  ب�سبب  ��ه��د�  جمجُ �لعقل  ي�سبح  ع����اد�ت. 
�ل�سخ�ص ليايل عديدة م�ستيقًظا، الأنه قلق ب�ساأن م�ساكل 
�أو �سعوبات. ومثلما ي�ستغرق �الأمر وقًتا الإن�ساء م�سار�ت 
ع�سبية يف �لدماغ عن طريق �لتكر�ر، فاإن �الأمر ي�ستغرق 
م�سار�ت  و�إن�ساء  �لقدمية  �مل�سار�ت  لتجاوز  �لوقت  بع�ص 

ف�سلة. جديدة مجُ
ال  لكنها  �لنوم،  على  �لتالية  �لن�سائح  ت�ساعد  �أن  وميكن 
حتقق نتائج فورية. ينبغي �لتحلي بال�سرب و�ملو�ظبة على 
�ت�ساالت  تكوين  ومبجرد  معتادة.  ت�سبح  حتى  تنفيذها 

ع�سبية جديدة، �سيكون من �الأ�سهل �لنوم كل ليلة.

لل�سرتخاء روتني   -  1
الأنه  �لفر��ص،  �إىل  �ل�سخ�ص  يذهب  عندما  �لقلق  ي��زد�د 
يتوقع �أن يظل م�ستيقًظا. �إن هذ� ما يحدث عادة. لذلك، 
مبا �أن �لتوتر يبقي �ملرء متيقًظا عندما يريد �لنوم، فاإن 

�آخر ما ي�سبو �إليه هو �إثارة �لقلق.
�ال�سرتخاء  و�جل�سم  �لعقل  لتعليم  روت��ني  �تباع  وميكن 
ب��داًل من زي��ادة �لتوتر وحتمل  عند �ق��رت�ب موعد �لنوم 
�الأرق. و�سيوؤدي �تباع عاد�ت مماثلة كل ليلة �إىل و�سعه يف 

حالة مز�جية تريح عقله �ملزدحم باالأفكار وي�سرتيح.
وميكن �أن ي�سمل روتني �مل�ساعدة يف �ال�سرتخاء ��ستخد�م 
زي���ت �ل��لف��ن��در �الأ���س��ا���س��ي �مل��ه��دئ يف ح��م��ام ���س��اخ��ن قبل 
�أو  �لقر�ءة  يف  وي�ستغرق  �ل�سخ�ص  يهد�أ  ثم  ب�ساعة  �لنوم 

�ال�ستماع �إىل �ملو�سيقى �لهادئة �أو �لكتابة يف دفرت يوميات 
لل�سرتخاء يف وقت مبكر من �لليل.

�لتوقعات تقليل   -  2
قلقك.  ي���زد�د  ف�سوف  ب���االأرق،  ت�ساب  �أن  تتوقع  كنت  �إذ� 
غالًبا ما يقول �الأ�سخا�ص �لذين يجدون �سعوبة يف �لنوم 
الأنف�سهم �أنه يجب عليهم �لنوم فوًر� عندما يذهبون �إىل 
�لفر��ص، مت�سورين �أنهم ي�ستطيعون حل �مل�سكلة بالقوة، 

لكن �لقيام بذلك يخلق مقاومة وتوتًر�.
وي��ن�����س��ح �خل����رب�ء ب��اأن��ه ب����داًل م��ن �ل�����س��غ��ط ع��ل��ى نف�سك 
�لهادئة.  باالأفكار  وت�ستمتع  �ست�سرتيح  �أنك  تخيل  للنوم، 
�سي�ساعدك تغيري موقفك على جتاوز �مل�سار�ت �لع�سبية 

�لقدمية يف دماغك و�إف�ساح �ملجال لعادة �لنوم �جلديدة.

�ملخاوف تهدئة   -  3
ال  �أن��ه  تذكر  �لنوم،  �أثناء حماولتك  �لتوتر  ي��زد�د  عندما 
يوجد �سبب معقول للقلق، و�أن جتاوز �مل�سكلت لي�ص �أمًر� 
�عتبارك  يف  ت�سع  �أن  ميكن  و�إمن��ا  ي�ساعد،  ول��ن  منطقًيا 

�ل�سعوبات �لتي تقع يف و�حدة من فئتني:
�إج��������ر�ء�ت  خ�����لل  م����ن  ت��غ��ي��ريه��ا  مي���ك���ن  م�����س��اك��ل   .1

�إيجابية.
باأي �سيء حيالها  �لقيام  2. حتديات تو�جهها وال ميكن 

على �الأقل يف �للحظة و�لتو.
وب��ال��ت��ايل، مي��ك��ن��ك ت��ع��دي��ل ���س��ب��ب �ل��ق��ل��ق و�ل��ق�����س��اء على 

�أنه ال ميكنك �إج��ر�ء تغيري�ت وعليك  �أو تقبل  �ل�سعوبة، 
ق��ب��ول �مل��وق��ف. يف كلتا �حل��ال��ت��ني، ال ي��وج��د ل��دي��ك �سبب 

للقلق.

�الأفكار �إبطاء   -  4
��ستعد�ًد�  �لع�سبي  للجهاز  تهدئة  ميكن ممار�سة مترين 
دع  �ل�سرير،  يف  تكون  عندما  وو�ٍع.  لطيف  ب�سكل  للنوم 
تخيل  تلحظها،  وعندما  بها.  وت��ع��رتف  تظهر  �الأف��ك��ار 
�أنها تتقل�ص �أو تطفو �أو تختفي. ��ستخدم عقلك لت�سور 

ت�ساوؤل �أهميتها.
�ملو�ظبة  لكن  �سهًل،  �لتمرين  يكون  ال  رمب��ا  �لبد�ية،  يف 
�ل�سيء  وينطبق  �إيجابية.  نتائج  �ستحقق  ممار�سته  على 
�إن  �لنف�ص.  حديث  مثل  تتدفق  �الأف��ك��ار  كانت  �إذ�  نف�سه 
�أو تغيريها جلعلها م�سحكة؛ مثل  تقليل حجم �ملخاوف 
�سبيل  على  ���س��ارخ��ة،  كرتونية  �سخ�سية  ك�سوت  جعلها 

�ملثال، �سيفقدها �أهميتها وتختفي.

�جل�سد على  �لرتكيز   -  5
من  ب��داًل  �جل�سدية  �لتجربة  على  يركز  �أن  للمرء  ميكن 
بدًء�  �جل�سد،  يف  �لتفكري  خلل  من  �لعقلية،  �ل�سو�ساء 
ومي�سي  ت�سرتخي.  �لع�سلت  �أن  وتخيل  �لقدمني،  من 
�أنفا�سه  يتتبع  بينما  �لر�أ�ص  قمة  حتى  ببطء  �لرتكيز  يف 
ا. لن يكون هناك جمال للقلق، و�سرعان ما �سي�سعر  �أي�سً

بالنعا�ص.

قد توؤدي اإىل الوفاة.. 
حتذيرات م�ضرية من 

حقنة هتلر
م�سر،  يف  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ح����ذرت 
"حقنة هتلر" �ملوجودة  من تناول 
يف �ل�سيدليات �ل�سعبية، ملا ت�سببه 
من تد�عيات خطرية قد ت�سل �إىل 

�لوفاة.
�لغفار،  عبد  ح�سام  �لدكتور  وق��ال 
�ل�سحة  وز�رة  ب��ا���س��م  �مل���ت���ح���دث 
نوع  ه��ي  ه��ت��ل��ر  "حقنة  �مل�����س��ري��ة: 
م��ن �أن�����و�ع ح��ق��ن �ل����ربد �ل��ت��ي يتم 
�حل�سول عليها من ِقبل �ملو�طنني 
د�خل �ل�سيدليات دون �لرجوع �إىل 
على  �مل�سرف  �أو  �ملخت�ص  �لطبيب 
�حلالة �ملر�سية، و�لتي من �ملمكن 
�أن توؤدي �إىل هبوط حاد يف �لدورة 
�لقلب  ع�سلة  يف  وتوقف  �لدموية 

ثم �لوفاة".
�حلقنة  تلك  على  �الإق��ب��ال  و�زد�د 
�أخري� يف م�سر بعد �رتفاع معدالت 
�الإ�����س����اب����ة ب���ف���ريو����ص ك����ورون����ا يف 
موجتها �ل�ساد�سة، �لتي �أعلن عنها 
قبل �أيام قليلة �لدكتور حممد تاج 
�مل�سري  �لرئي�ص  م�ست�سار   �لدين 
م�سري�  �لوقائية،  �ل�سحة  ل�سوؤون 
�إىل �أن �أعر��سها تت�سابه مع نزالت 

�لربد.
�لبكترييا  �����س���ت�������س���اري���ة  وت����ق����ول 
�ل����دك����ت����ورة ن��ه��ل��ة عبد  و�مل����ن����اع����ة 
�لوهاب: "�حلقنة �ملعروفة بحقنة 
ه��ت��ل��ر ع���ب���ارة ع���ن ك��وك��ت��ي��ل مكون 
كورتيزون  و  ح��ي��وي  "م�ساد  م��ن 
وت�سبب  للغاية،  م�سكن" م�سّرة  و 

�أزمات كربى للمو�طنني".
حديثها  يف  �ل��وه��اب  عبد  وت��اب��ع��ت 
عربية":  نيوز  "�سكاي  موقع  م��ع 
�ل�سخ�ص  ت��ن��اول  ه��و  يحدث  "ما 
�ل�������ذي ي�����س��ع��ر ب����اأع����ر������ص �ل����ربد 
للت�سخي�ص  �للجوء  دون  للحقنة، 
�ملوجود  �حليوي  فامل�ساد  �ل�سليم، 
ن��ف��ع��ا مع  ي���ج���دي  �حل���ق���ن���ة ال  يف 
�لعدوى �لفريو�سية، و�لكورتيزون 
قد يوؤدي �إىل نق�ص �ملناعة يف حال 

مت ��ستخد�مه ب�سكل خطاأ".
�لبكترييا  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  و�أك�������دت 
�أن:  �ل��ق��اه��رة  ج��ام��ع��ة  مب�ست�سفى 
هتلر  ح��ق��ن��ة  يف  �مل�����س��ك��ن��ة  "�ملادة 
تغطية  ب���ع���م���ل  ت����ق����وم  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
للأعر��ص �ملوجودة عند �ل�سخ�ص 
ي�ستطيع  ال  وب���ال���ت���ايل  �مل���ري�������ص، 
مو�جهة  �مل��ت��خ�����س�����ص  �ل��ط��ب��ي��ب 

�أزمته �ل�سحية".

للتغلب على االأرق.. 5 خطوات تربمج املخ وتدخلك يف نوم عميق

�أ�سباب،  ع��دة  من  �لأرق  ين�ساأ  �أن  ميكن 
�أحد  يعد  �ل��ذي  �لقلق  ر�أ�سها  على  ياأتي 
قلة  من  للمعاناة  �سيوًعا  �لأكرث  �لأ�سباب 
�لنوم �ملزمنة. فاإذ� كان �لعقل ي�ستح�سر 
�ل�سخ�ص  ي�سع  عندما  �لأفكار  من  تالًل 
ر�أ�سه على �لو�سادة، فال عجب �أنه يو�جه 

�سعوبة يف �لنوم.
وب����ح���������س����ب م�������ا ن�����������س�����ره م����وق����ع 
�ملقام  يف  ينبغي   ،SciTechDaily
�لأول منع �لقلق من �سرقة �لنوم، لأنه من 
تو�سيل  �إعادة  يف  �ملرء  ينجح  �أن  �ملرجح 
ب�سهولة وجودة  �لنوم  �إىل مرحلة  عقله 

�إذ� �أدرك �أنه �ل�سبب يف �لأرق.

قالت در��سة جديدة �إن �لتدخل يف �الأ�سابيع و�الأ�سهر �الأوىل من حياة 
دج يوؤدي �إىل نتائج �أف�سل يف �لنمو �لع�سبي يف �ل�سنو�ت �للحقة،  �خلجُ
دج على ر�ساعة طبيعية �أكرب له فو�ئد طويلة �الأمد  و�إن ح�سول �خلجُ

على قدر�ته �لتعليمية.
�لتح�سيل  �ن��خ��ف��ا���ص  خل��ط��ر  يتعر�سون  ����دج  �خلجُ �أن  �مل��ع��روف  وم���ن 
�لدر��سي يف �لريا�سيات و�لقر�ءة ومهار�ت �أخرى، و�أنهم �أكر عر�سة 

ال�سطر�ب نق�ص �النتباه وفرط �لن�ساط.
دورية  ون�سرتها  بريغهام،  م�ست�سفى  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��سة  لكن 
"غاما" �لطبية، �أكدت �أهمية �إر�ساع �الأم للذين ولدو� قبل �الأ�سبوع 

�ل� 33 من �حلمل.
�لفريق  "وجد  �لدر��سة:  على  �مل�سرفة  بلفور  ب��ر�ون  ماندي  وقالت 
ر�بطاً بني تناول حليب �الأم، و�رتفاع معدل �لذكاء يف �الأد�ء، و�رتفاع 

�الأد�ء يف �لقر�ءة و�لريا�سيات".
و�أ�سافت "�أبلغ �الأولياء �أي�ساً عن �نخفا�ص �أعر��ص ��سطر�ب فرط 
�حلركة، ونق�ص �النتباه لدى �خلّدج بف�سل �لر�ساعة، و�لربط بني 
و�لهجاء،  �ل��ق��ر�ءة،  �ل��درج��ات يف  و�رت��ف��اع  �سهر�ً   18 �لر�ساعة حتى 

و�لريا�سيات".

الر�ضاعة الطبيعية حت�ضن 
مهارات اخلدج يف التعليم
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�ش�ؤون حملية

انطالق املو�ضم ال�ضيفي يف جمعية حممد بن خالد اآل نهيان الأجيال امل�ضتقبل

يف �إطار ��سرت�تيجيتها لتحقيق �لريادة 

جامعة االإمارات تتعاون بحثيًا مع املوؤ�ض�ضات واجلامعات الفرن�ضية

مفاجاآت �ضيفية مذهلة يف انتظار زوار حديقة احليوانات بالعني 

•• العني- الفجر

جمعية  يف  ح�سوريا  �ل�سيفي  �ملو�سم  فعاليات  �نطلقت 
بتوجيهات  �مل�ستقبل  الأجيال  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد 
ورعاية رئي�ص جمل�ص �الإد�رة �ل�سيخة د. �سما بنت حممد 
�أغ�سط�ص   12 وح��ت��ى  ي��ول��ي��و   18 ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب��ن 
يف  �مل�ساركني  �الأع�ساء  �جلمعية  و��ستقبلت   .2022
برنامج  وه��م��ا  �مل��و���س��م  ل��ه��ذ�  �ملخ�س�سني  �ل��ربن��اجم��ني 
"خميم �الأجيال 20" وبرنامج "يا زين �سيفنا 18" بعد 
عودة �حلياة ح�سوريا و�نح�سار فريو�ص كوفيد 19 �لذي 
حال من و�سول �الأع�ساء للجمعية ومت تنفيذ �لرب�مج 
�فرت��سيا يف �لفرتة �ل�سابقة .  وجاء �ليوم �الأول مليئا 
باحليوية و�لن�ساط و ��ستقبل خميم �الأجيال �مل�ساركني 
يف �لفعاليات لكل من : ممثلني من �إد�رة متحف �سرطة 
 ، �ملتحف  يقدمها  �لتي  باخلدمات  �لتعريف  مربعة ومت 
و�لرعاية  �ل�سرطية  �ملتابعة  ق�سم  �إد�رة  ��ستقبال  كما مت 
�لنقاط  ع��ن  ور���س��ة  وق��دم��و�  �لعني  منطقة   - �للحقة 
ق�سم   �إد�رة  ق��دم��ت  فيما  �ل�سليمة،  و�ل��ق��ي��ادة  �مل���روري���ة 
�ل�سرطة �ملجتمعية تعريفا بخدماتهم، كما قدمت �إد�رة 
هيئة  �لدفاع �ملدين �سرحا حول �سيارة �الإنقاذ و�ل�سلمة 
�لعامة ، �أما �إد�رة مرور �لعني  فقد جاء �سرحهم بتعريف 
و�سارك   ، �ل�سعادة  ودوري���ة  �الط��ف��ال  ب��دوري��ة  �الأع�����س��اء 
�الأول  �ليوم  فعاليات  كافة  ت�سوير  يف  �الأم��ن��ي  �الإع���لم 

بالتعاون مع �ملتطوعني يف �إجناح �حلدث.  
يف �لوقت ذ�ته، �أطلقت  مكتبة �أجيال �مل�ستقبل مو�سمها 
�ل�سيفي " يا زين �سيفنا 18" و�لذي �سينفذ ح�سوريا  
�أن  على  حلر�سها  �الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  من  بتوجيهات 
�لو�قعية  للحياة  �ل��ع��ودة  م��ع  متنا�سب  �لربنامج  يكون 

على  �لعامل  �سهدها  �لتي  �لطويلة  �الإغ���لق  ف��رتة  بعد 
د. �سما بنت حممد  �ل�سيخة  ، فيما �سعت  �مل�ستويات  كل 
بن خالد �آل نهيان خلل فرتة �الإغلق لتحويل جميع 
بر�مج مكتبة �أجيال �مل�ستقبل لرب�مج رقمية �فرت��سية 
ر�فعة �سعار "�لباحثون عن �ملعرفة ال توقفهم �الأزمات"،  
�جلدير بالذكر �أن برنامج مو�سم �سيف 2022 يت�سمن 
�لعديد من �لرب�مج �لتفاعلية و�لتي يتم �إطلقها الأول 
مرة مبجموعة من �الأن�سطة �حلية �لتي يتفاعل �لطفل 

فيها مع �لبيئة مبا�سرة.
�حليو�نات  وتربية  "�لفلحة  برنامج  �إط��لق  مت  فقد   

�الأط��ف��ال يف  بتو�جد  ينفذ ح�سوريا  " و�ل���ذي  �الأل��ي��ف��ة 
�لتعرف  و  �ل��زر�ع��ة  و  �لفلحة  ملمار�سة  �مل���ز�رع  �إح���دى 
باحليو�نات  و�لعناية  �لزر�عة  وطرق  �آليات  �أح��دث  على 

�الأليفة على يد �خت�سا�سني يف �ملجال، 
كما مت تقدمي برنامج "منهجية منت�سوري" يف تطوير 
�الأطفال  ري��ا���ص  مبرحلة  �الأط��ف��ال  م�ستهدفا  �مل��ه��ار�ت 
و�لذي يعمل على �إك�سابهم �ملهار�ت �حلياتية �ل�سرورية 
و ي�ساهم يف تعريفهم على �لبيئة �ملحيطة بهم، و يك�سبهم 

مهارة �لتفاعل �الإيجابي معها.
ومت �إطلق ن�سخة جديدة من برنامج "�أنا �قر�أ ق�ستي 

�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  �ل���ق���ر�ءة  م���ه���ار�ت  ل��ت��ط��وي��ر  بنف�سي" 
�لقر�ءة  يف  �سعوبة  يو�جهون  ممن  �الأط��ف��ال  م�ستهدفا 
و�الإد�رة  �ال�ستثمار  لربنامج  �إ�سافة   ، �لعربية  باللغة 
�إد�رة  م��ه��ار�ت منها:  �الأط��ف��ال  الإك�����س��اب  �ل��ه��ادف  �ملالية 
�إىل  �ل�سليم  �مل���ايل  و�لتخطيط  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة  �الأف���ك���ار 
جمموعة  يقدم  و�ل��ذي  �لثقايف،  �مللتقى  برنامج  جانب 
من �لرب�مج �لقر�ئية �ملتخ�س�سة وور�سا يف تنمية �لذ�ت 
زين  "يا  برنامج  وي�ست�سيف  بالنف�ص.   �لثقة  وتعزيز 
و�خلا�سة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من  18" ع��دد�  �سيفنا 
�لور�ص  من  جمموعة  تقدمي  يف  باإيجابية  ت�سارك  �لتي 
جمموعة  مت�سمنا  جم��ال��ه،  ح�����س��ب  ك��ل  �لتخ�س�سية 
م���ن �ل���رح���لت �مل��ي��د�ن��ي��ة و�ال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة و�ل����زي����ار�ت 
ور�ص  م��ن  بالكثري  مفعما  �مل��و���س��م  ل��ي��اأت��ي  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة؛ 
�ملجاالت  �ستى  تغطي  �لتي  �ملتنوعة  �لتخ�س�سية  �لعمل 
تطلعاتهم  تر�سي  و  و�لنا�سئة  �الأطفال  الهتمام  �ملثرية 
�إج��ازة �سيفية ممتعة و مثمرة مت�سمنة بر�مج  بق�ساء 
يف  �ملحيطة   بيئته  و  �لطفل  ب��ني  م��ا  مبا�سرة  تفاعلية 

�لوقت ذ�ته  .
و�جلدير بالذكر �أن مكتبة �أجيال �مل�ستقبل مت �فتتاحها 
ك��اأول مكتبة متخ�س�سة   2005 ب�سورة ر�سمية يف عام 
ل���لأط���ف���ال و�ل��ن��ا���س��ئ��ة مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني وم����از�ل����ت تقدم 
�لتي  �ملتنقلة  �ملكتبة  �إ�سافة  مت  فيما   ، �ملميزة  بر�جمها 
حتر�ص على �إي�سال �ملعرفة �إىل �مل�ستهدفني يف �أماكنهم 
رقمية  متنقلة  مكتبة  �إىل  تطويرها  مت  و   2008 ع��ام 
�أجيال  مكتبة  ح�����س��دت  وق���د   2019م  �ل��ع��ام  يف  ذك��ي��ة 
�مل�ستقبل عدد� من �جلو�ئز �ملهمة على م�ستوى �لدولة؛ 
ال �سيما جائزة خليفة �لرتبوية كاأف�سل موؤ�س�سة د�عمة 

للتعليم .

•• العني- الفجر

�إقامة  �ملتحدة على  �لعربية  �الإم��ار�ت  حتر�ص جامعة 
مع  و�لبحث  �لتعليم  جم��ال  يف  ��سرت�تيجية  �سر�كات 
كربى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �لدولية لزيادة �إنتاجية 
�لبحث �لعلمي وحت�سني جودته على �مل�ستوى �جلامعي 
جامعة  ت�سبح  ب���اأن  �جل��ام��ع��ة  روؤي����ة  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
بحثية ت�ساهم يف حتقيق �ال�ستد�مة يف جميع �ملجاالت، 
�إيجاباً  تنعك�ص  ومبتكرة  �إبد�عية  علمية  وتقدم حلواًل 

على تطور دولة �الإمار�ت و�زدهارها.
�مل�سارك  �لنائب  م��ر�د،  علي  �أحمد  �لدكتور  �أ�سار  وق��د 
للبحث �لعلمي يف جامعة �الإمار�ت �إىل �أن �جلامعة من 
�سة،  خلل كّلياتها �ملختلفة ومر�كزها �لبحثية �ملجُتخ�سّ
�لذين  �ل��دول��ي��ني  �ل�سركاء  م��ن  و��سعة  �سبكًة  متتلك 
�لوطنية  و�لتطلعات  �جلامعة  ��سرت�تيجية  يخدمون 
على مدى �خلم�سني عاًما �لقادمة و�لهادفة �إىل حتقيق 
�لريادة �لبحثية و�لعاملية، وحت�سني �لرتتيب �جلامعي 

و�ملكانة �لعاملية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أف�سل  ��ستخد�م  على  �ل�سر�كات  "تركز هذه  و�أ�ساف: 
�الأدو�ت �لتكنولوجية و�ملبتكرة حلل �لتحديات �لعاملية 

جامعة  ب��اأن  م��ر�د  �أحمد  �لدكتور  و�أو���س��ح  �مل�سرتكة". 
الإقامة  �الأول���وي���ة  �أع��ط��ت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
و�لبحثية  �لتعليمية  �ملعاهد  ��سرت�تيجية مع  �سر�كات 
�لفرن�سية يف �ملجاالت ذ�ت �الأولوية ويف قطاعات حيوية 
رئي�سية، وذلك لدعم ��سرت�تيجية �لبحث يف �جلامعة 
يف  �لبحثية  �مل��ق��االت  ن�سر  خ��لل  من  مكانتها  وتعزيز 

.SCOPUS
�أن��ه خ��لل �لفرتة ما بني  �أحمد م��ر�د  �لدكتور  و�أف���اد 
�لتدري�ص  هيئة  �أع�����س��اء  ق���ام   ،  2022 و   2018
و�لباحثون يف جامعة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بن�سر 
 143 من  باحثني  مع  بالتعاون  بحثية  ورقة   231
جامعة ومركز بحثي يف فرن�سا. كما ويجُجري باحثون 
من كلية �لعلوم وكلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية ومركز 
ز�يد بن �سلطان للعلوم �ل�سحية يف جامعة �الإمار�ت، 
�إىل  باالإ�سافة  د�خلياً،  ممّولة  بحثية  م�ساريع  خم�سة 
ذ�ت  جم��االت  يف  خارجياً  ممّولة  بحثية  م�ساريع  �ستة 
و�أمن  �ل�سخمة  و�لبيانات  و�جلينوم  بال�سحة  �سلة 
�ملوؤ�س�سات �الأكادميية  �ملعلومات بالتعاون مع عدد من 
�سري�ً �إىل �أن هناك �ستة �تفاقيات  و�لبحثية يف فرن�سا. مجُ
من  ع��دد  م��ع  �الإم����ار�ت  جامعة  ب��ني  وتعليمية  بحثية 

و�أ�ساف  فرن�سا.  يف  و�لبحثية  �الأك��ادمي��ي��ة  �ملوؤ�س�سات 
يجري  �لف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  �لوطني  �ملركز  �أن 

�لف�ساء  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  متخ�س�ساً  بحثاً 
�لفرن�سية.

•• العني - الفجر

ت�ستعد حديقة �حليو�نات بالعني بالتعاون مع �سركة 
�سيفية  مفاجاآت  لتقدمي  �الإبد�عية  للفنون  رفلكت 
�لعديد  �لعائلة من خ��لل ط��رح  �أف��ر�د  كافة  تنا�سب 
من �لور�ص �لفنية �ملختلفة و�ملتنوعة للأطفال خلل 
�إجازة �ل�سيف يف �لفرتة ما بني 17 يوليو حتى 28 
تعليم  �ل��ور���ص  تت�سمن  ح��ي��ث   ،  2022 �أغ�سط�ص 
�ل��ر���س��م وف��ن��ون �ل��ت��ل��وي��ن وب��ع�����ص �الأع���م���ال �ليدوية 

�ملمتعة، وذلك �بتد�ًء من عمر 6 �سنو�ت.
�ملمتعة  �لفنية  �لور�ص  من  جمموعة  تقدمي  و�سيتم 

�لنهر  ف��ر���ص  م��ع��ر���ص  وه��م��ا  م��وق��ع��ني خمتلفني  يف 
ل��ع��ل��وم �ل�سحر�ء،  ز�ي���د  �ل�����س��ي��خ  و�ل��ت��م�����س��اح وم��رك��ز 
وت�سمل �لور�ص عدد�ً من �الأن�سطة مثل حيو�نات من 
�لبحرباالأور�ق  وفر�ص  �ملائية،  و�لزر�عة  �لف�سيف�ساء، 
و�الألو�ن، و�لر�سم و�لتلوين �إ�سافة �إىل ر�سم �لطبيعة 
�ل�سامتة وفن تلوين �الأحجار وفنون �سنع �الأ�ساور. 

و�سيحظى �مل�ساركني بفر�سة ربح جو�ئز قيمة. ميكن 
للحجز  باحلديقة  �اللكرتوين �خلا�ص  �ملوقع  زي��ارة 

و�لتعرف على �آلية �لت�سجيل و�لدخول.
تقدم  بالعني  �حليو�نات  حديقة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�سفاري  رح��لت  ت��ذ�ك��ر  % على   50 بن�سبة  خ�سماً 

و�سط  مثرية  ��ستك�سافية  جتربة  تعترب  �لتي  �لعني 
�حلياة �لربية �الأفريقية �ملحاطة بحيو�نات متنوعة 
تتجول يف �مل�ساحات �ل�سا�سعة بحرية ودون قيود. كما 
ت�ستقبل �حلديقة زو�رها بخ�سٍم متمثل يف تخفي�ص 
تذكرة دخول �حلديقة لت�سبح 10 در�هم للكبار و 5 
مركز  �إىل  �لدخول  �خل�سم  وي�سمل  لل�سغار،  در�ه��م 

�ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء.
وتوفر حديقة �حليو�نات بالعني �لعديد من �الأن�سطة 
�ل��ع��ائ��ل��ة م��ث��ل �لتجول  �أف������ر�د  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة جل��م��ي��ع 
�ملتنوعة،  مل�����س��اه��دة �حل��ي��و�ن��ات  �حل��دي��ق��ة  �أن���ح���اء  يف 
و�ملحببة  �مل��ذه��ل��ة  و�خل��دم��ات  بالتجارب  �ال�ستمتاع 

�ل�سحر�ء،  ع��ر���ص ج�����و�رح  م��ن��ه��ا  ح�����س��ور  ل��دي��ه��م 
من  حكاياتهم  �إىل  و�ال�ستماع  باحليو�نات  و�اللتقاء 
وزي���ارة حديقة  �الإط��ع��ام  �إىل جانب جت��ارب  مربيهم 
�ملائية  باالألعاب  لل�ستمتاع  �ال�ستك�سافية  �الأط��ف��ال 

فيها وغريها �لكثري.  
�ملجتمعية  �لتوعية  تعزيز  على  �حلديقة  وحت��ر���ص 
باأهمية �حلفاظ على �لبيئة و�سون �لطبيعة وحماية 
�حل��ي��و�ن��ات �مل��ه��ددة ب��االن��ق��ر����ص م��ن خ���لل تقدمي 
ب��ر�م��ج وع��رو���ص و�م��ت��ي��از�ت مم��ي��زة جلميع �سر�ئح 
�مل��ج��ت��م��ع �ل��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا �أن جت��ع��ل جت��رب��ت��ه��م مع 

عائلتهم �أكر �إثارة وت�سويقاً.

برعاية �سامل بن ركا�ص �لعامري
»�ضقيا �ضكرًا لعطائك« ت�ضتهدف 

العني يف  عامل   2200
�لفخري  �لرئي�ص  �لعامري،  ركا�ص  بن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  رعاية  حتت 
�الإيجابية  �ل��روح  مبادرة  مع  وبالتعاون  �لتطوعي،  لعطائك  �سكر�ً  لفريق 
�ل�سابعة  �ملرحلة  و�النتماء، حققت  �لوالء  ووثيقة  �لتطوعي،  وفريق غاية 
من مبادرة " �سقيا �سكر�ً لعطائك " مبدينة �لعني جناحاً كبري�ً، �إذ تندرج 
)فريق  ينظمها  �ل��ت��ي  خليفة"،  "�سقيا  م��ب��ادر�ت  �سل�سة  �سمن  �لفعالية 
�سكر�أ لعطائك (. تهدف �ملبادرة لتوزيع �ملاء و�لع�سائر على �لعمال، حيث 
��ستهدفت هذه �ملرحلة �أكر من 2200 عامل يف مدينة �لعني، مب�ساركة 

لعطائك. �سكر�ً  فريق  يف  �لتطوع  فر�سان  بينهم  من  متطوعاً،   80
و�سف �ل�سيخ �لدكتور �سامل بن ركا�ص �لعامري، �ملبادرة باأنها جت�سد معاين 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  ب��اإذن �هلل  له  للمغفور  و�لوفاء  و�لتقدير  �حلب 
�الآخرين، كما  �ألهمنا فعل �خلري وم�ساعدة  ث��ر�ه، حيث  �هلل  نهيان، طيب 
�أن �أبناء �الإمار�ت هم �أبناء ز�يد �خلري وقلوبهم مفتوحة لتقدمي �ملبادر�ت 
و�لقيم  �لتي تعترب منبع �خلري  �الإم���ار�ت،  دول��ة  �خللقة و�الإن�سانية من 
�لتكافلية �لر��سخة و�الأ�سيلة. وقال عا�سم حم�سن �سائع قائد جلنة �البد�ع 
و�البتكار   للفريق، �إن مثل هذه �ملبادر�ت من �أع�ساء �لفريق، تدعم �لدور 
�الإيجابي و�الإن�ساين ملجتمع �الإمار�ت �ملتكافل، و�حلري�ص على ن�سر �لقيم 
�ملتفاعلة  �ملجتمعية  �لقيم  تر�سخ  �نها  �ملجتمع، كما  �لفا�سلة و�لرت�حم يف 
بدورها  �الإن�ساين.  �لعطاء  ال�ستد�مة  �الإيجابي  �لتجاوب  يعزز  ما  كل  مع 
و�الإيجابية  �ل�سعادة  قائد جلنة  �لرحايل،  كوثر حممد  �الأ�ستاذة  �أو�سحت 
و�ملبادر�ت  �مل�ساريع  �الإن�ساين يف  �لنهج  �الإمار�تي يعزز  �ملجتمع  �أن  للفريق 
�خل��ريي��ة، و�الإن�����س��ان��ي��ة �ل��ك��ث��رية و�مل��ت��ن��وع��ة، ع��ل��ى ك��اف��ة �الأ���س��ع��دة �ملحلية 
و�خلارجية، وير�سخ �الأفكار �مللهمة و�لنابعة من �حلر�ص على ن�سر وغر�ص 
�الأ���س��ت��اذة كوثر  �ملجتمع.  وتوجهت  �ل��رت�ح��م يف  �لتي حت��ث على  �الأف��ع��ال 
�لرحايل يف ختام حديثها بال�سكر و�لتقدير و�المتنان �إىل �سركاء �لنجاح، 
وهم مبادرة �لروح �الإيجابية و�سبكة روؤية �الإمار�ت �الإعلمية وجمعية كلنا 

مع �أ�سحاب �لهمم وفريق غاية �لتطوعي. على جهودهم يف �إجناح �ملبادرة

��ستعادة �بت�سامة �سبّي يافع بعد �إعادة زرع 
�سنه �لأمامية بنجاح يف مركز �لفالح �ل�سحي 
ن�ضبة جناح زراعة االأ�ضنان الطبيعية بعد 
مرور 12 �ضاعة من الك�ضر ال تتعدى 7 %

•• اأبوظبي- الفجر 

�ل�سحية  �ملن�ساأة  �ل�سحي،  �ل��ف��لح  مركز  يف  �الأ���س��ن��ان  ط��ب  ع��ي��ادة  متكنت 
"�سحة"، موؤخًر� من ��ستعادة  �أبوظبي للخدمات �ل�سحية  �لتابعة ل�سركة 
�سنه  خ���روج  بعد  بنجاح  ع��ام��اً   14 �لعمر  م��ن  يبلغ  ي��اف��ع  �سبي  �بت�سامة 

�الأمامية بالكامل عند تعر�سه حلادث �سقوط �أثناء ركوب �ل�سكوتر.
بف�سل وعي �الأم، قامت على �لفور بو�سع �ل�سن يف �حلليب وقد �ساعد هذ� 
�الأم  و�أح�سرت  م��ادة حافظة موؤقتة.  �ل�سن و�سّكل  �الإج��ر�ء يف منع جفاف 
زر�عة  جن��اح  ن�سبة  و�أن  �ل��ت��ايل،  �ليوم  يف  �ل�سحي  �لفلح  مركز  �إىل  �بنها 
�الأ�سنان بعد 12 �ساعة تقارب 7%.

فقد�ن  تاأثري  ب�ساأن  قلقة  �الأم  كانت 
�ليافع،  �ب���ن���ه���ا  ���س��ك��ل  ع���ل���ى  �ل�������س���ن 
�ال�ستمر�ر  ع��ل��ى  �الأ�����س����رة  وو�ف���ق���ت 
�ل�سامل  �ل��ف��ح�����ص  ب��ع��د  �الإج�����ر�ء  يف 
�ل�سن  تنظيف  مت  �أواًل،  ل��لأ���س��ن��ان. 
دون �إز�لة �الأن�سجة �لرخوة، ثم متت 
و�سعت  وجُ �لتجويف.  يف  زرعها  �إع��ادة 
جبرية لتثبيت �ل�سن �ل�سعيفة. ومت 
قبل  �ل�سينية  ب��االأ���س��ع��ة  ���س��ورة  �أخ���ذ 
وبعد �جلر�حة لتحديد مدى فعالية 
�الإجر�ء. ونجُ�سح �ملري�ص باتباع نظام 
غذ�ئي ي�سمل �الأطعمة �لطرية فقط 
ملدة �أ�سبوعني، و�المتناع عن ممار�سة �لتمارين �لبدنية �أو �الألعاب �ل�سديدة 
لتجنب �ل�سدمة �أو �لنزيف �ملحتمل. وبعد ثمانية �أيام من �الإجر�ء �الأول، 

مت �إجر�ء علج قناة جذر متبوعاً باإز�لة �جلبرية.
طب  يف  خمت�سة  �أ�سنان  طبيبة  �إب��ر�ه��ي��م،  جمال  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  و�ساركت 
خطة  �تباع  "كان  �حلالة:  ه��ذه  ع��لج  عن  و�مل�سوؤولة  �لتجميلي،  �الأ�سنان 
وقد  �الإج���ر�ء،  لنجاح  �سرورياً  �أم��ر�ً  للمري�ص  خ�سي�ساً  �مل�سممة  �لعلج 
�لتزم �ملري�ص وعائلته ب�سكل جيد بجميع �لتعليمات �ملو�سحة، يف �لو�قع، 
�أو م�ساعفات يف �ل�سن بعد عام تقريباً من �لعلج.  �أي حركة  مل نلحظ 
ذلك  وتاأثري  �ل�سن  فقد�ن  ب�ساأن  للغاية  قلقني  وو�لدته  �ملري�ص  كان  فقد 
وجنحنا  بطماأنتهم  قمنا  لكن  �ملر�هقة،  �سن  يف  �ملجتمع  مع  تفاعله  على 
يف زر�عة �سنه �لطبيعي، مما �ساعد �ل�سبي �ليافع على ��ستعادة �بت�سامته 
�جلميلة وثقته. �سعدنا بفرحة �ملري�ص وعائلته بالنتيجة، نظر�ً النخفا�ص 

معدل جناح مثل هذه �حلاالت."
و�أ�سافت: "علوة على ذلك، ي�سكل هذ� �الإجناز دليًل و��سحاً على �خلرب�ت 
�لو��سعة �لتي يوفرها �ملركز يف خدمات طب �الأ�سنان كما ي�سلط �ل�سوء على 

تو�فر مثل هذه �خلدمات ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي يف �الإمارة."
ويعمل يف مركز �لفلح �ل�سحي فريق من �أطباء �الأ�سنان �ملتمر�سني �لذين 
تركيبات  بينها  وم��ن  للمجتمع،  �ملتنوعة  �خل��دم��ات  من  �لعديد  يقدمون 
�الأ�سنان، وطب �أ�سنان �الأطفال، وطب �الأ�سنان �لتجميلي، وتقومي �الأ�سنان، 

وطب �الأ�سنان �لعام.
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يعلم �جلميع �أن ��ستهالك �لكثري من �مللح ي�سر ب�سحتك. لكن ل �أحد 
يذكر �لتاأثري �ملحتمل للتو�بل �لأخرى، مثل �لفلفل �لأ�سود.

�لكرمة  نباتات  من  وهو  �لأ�سود،  �لفلفل  �أن  �لنا�ص  ويعتقد 
�ملزهرة يف �لأ�سرة �لفلفلية، �سحي، كونه جزء من �لطب 
له  �إن��ه  ويقولون  �ل�سنني،  �آلف  منذ  �لتقليدي  �لهندي 
�لبطن.  �نتفاخ  يخفف  �أنه  �أي  للريح"،  "طاردة  خ�سائ�ص 
يف  �لأ�سود  �لفلفل  ي�ستخدم  �لتقليدي،  �ل�سيني  �لطب  ويف 

عالج �ل�سرع.

بالفعل  �الأ�سود مينح  �لفلفل  �أن  �إىل  �لعلم �حلديث  وي�سري 
فو�ئد �سحية، ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل مادة قلويدية ت�سمى 
نكهته  �لفلفل  تعطي  �لتي  �لكيميائية  �مل��ادة  وه��ي  بيربين، 

�للذعة وم�ساد �أك�سدة قويا.
ومن �ملعروف �أن م�ساد�ت �الأك�سدة هي جزيئات تتخل�ص من 
�ملو�د �ل�سارة �لتي ت�سمى "�جلذور �حلرة". وميكن �أن يوؤدي 
لل�سم�ص  �ملفرط  و�لتعر�ص  �سحي  غري  غذ�ئي  نظام  �تباع 
و�لكحول و�لتدخني �إىل زيادة عدد �جلذور �حلرة يف �جل�سم. 

ي��وؤدي وج��ود فائ�ص من هذه �جلزيئات  �أن  وميكن 
�إت��لف �خلليا، ما  �إىل  �مل�ستقرة  غري 

ب�سكل  ي�سيخون  �لنا�ص  يجعل 
جمموعة  وي�����س��ب��ب  �أ�����س����رع 

�ل�سحية،  �مل�����س��اك��ل  م��ن 
�أم����ر������ص  مب����ا يف ذل�����ك 
�ل������ق������ل������ب و�الأوع����������ي����������ة 

و�ل�سرطان  �ل����دم����وي����ة 
و�لربو  �ملفا�سل  و�لتهاب 

و�ل�سكري.
و�أظهرت �لدر��سات �ملعملية 

على �حل��ي��و�ن��ات و�خل��لي��ا �أن 
�ل��ب��ي��ربي��ن ي��ق��اوم ه���ذه �جل���ذور 

�لدر��سات، وقع  �إحدى  �حلرة. ويف 
تق�سيم �لفئر�ن �إىل عدة جمموعات، 

غذ�ئي  بنظام  �لفئر�ن  بع�ص  تغذت  حيث 
بنظام  �الأخ���رى  �لفئر�ن  تغذت  بينما  طبيعي 

غذ�ئي عايل �لدهون.
بنظام  �لفئر�ن  م��ن  و�ح���دة  جمموعة  تغذية  ووق��ع 

ب��ال��ف��ل��ف��ل �الأ�سود  �ل���ده���ون م��ك��م��ل  غ���ذ�ئ���ي ع����ايل 
وجمموعة �أخرى من �لفئر�ن مت �إطعامها نظاما 

غذ�ئيا عايل �لدهون مكمل بالبيربين.
�ل��ت��ي تغذت  �ل��ف��ئ��ر�ن  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  ووج����دت 

ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي غ��ن��ي بالدهون  ع��ل��ى 
�الأ�سود  ب��ال��ف��ل��ف��ل  م��ك��م��ل 

�ل����ب����ي����ربي����ن  �أو 
لديها  ك�����ان 

ع����لم����ات 
�أق������������������������ل 
ب�����ك�����ث�����ري 
من �سرر 
�جل��������ذور 

�حلرة مقارنة بالفئر�ن �لتي تغذت على نظام غذ�ئي عايل 
�ل��ده��ون ف��ق��ط. ويف �ل��و�ق��ع، ك��ان��ت ع��لم��ات ���س��رر �جلذور 
�حلرة مماثلة للجرذ�ن �لتي تغذت على نظام غذ�ئي عادي.

ويحتوي �لبيربين �أي�سا على خ�سائ�ص م�سادة لللتهابات. 
وي��رت��ب��ط �الل��ت��ه��اب �مل��زم��ن مبجموعة م��ن �الأم���ر�����ص، مبا 
يف ذل���ك �أم���ر�����ص �مل��ن��اع��ة �ل��ذ�ت��ي��ة، م��ث��ل �ل��ت��ه��اب �ملفا�سل 

�لروماتويدي.
وهنا مرة �أخرى، �أظهرت 

يقلل  �لبيربين  �أن  �حليو�نات  على  �أجريت  �لتي  �لدر��سات 
�اللتهاب و�الأمل يف �لفئر�ن �مل�سابة بالتهاب �ملفا�سل.

وميكن للفلفل �الأ�سود �أي�سا �أن ي�ساعد �جل�سم على �مت�سا�ص 
�أحد  ري�سفري�ترول،  مثل  �ملفيدة،  �ملركبات  لبع�ص  �أف�سل 
م�ساد�ت �الأك�سدة �ملوجودة يف �لنبيذ �الأحمر و�لتوت و�لفول 
�ل�سود�ين. وت�سري �لدر��سات �إىل �أن �لري�سفري�ترول قد يقي 

من �أمر��ص �لقلب و�ل�سرطان و�ألزهامير و�ل�سكري.
�أن���ه مييل �إىل  وم��ع ذل���ك، ف���اإن م�سكلة ري�����س��ف��ري�ت��رول ه��ي 
جمرى  يف  �مت�سا�سه  من  �الأم��ع��اء  تتمكن  �أن  قبل  �لتفكك 
من  يزيد  �الأ���س��ود  �لفلفل  �أن  وج���دو�  �لباحثني  لكن  �ل���دم. 
�آخر،  مبعنى  للري�سفري�ترول.  �لبيولوجي"  "�لتو�فر 

يتوفر �لكثري منه لي�ستخدمه �جل�سم.
�مت�سا�ص  م��ن  �أي�سا  �الأ���س��ود  �لفلفل  يح�سن  وق��د 
�مل�ساد  �لكركم  �لن�سط يف  �لعن�سر  �لكركمني، وهو 

لللتهابات.
ووجد �لعلماء �أن ��ستهلك 20 ملغ من �لبيبريين 
مع 2 غ من �لكركمني قد ح�سن من تو�فر �لكركمني 

لدى �لب�سر بن�سبة 2000%.
و�أظهرت در��سات �أخرى �أن �لفلفل 
�الأ�سود قد يح�سن �مت�سا�ص 
مركب  وهو  كاروتني،  بيتا 
�خل���������س����ار  يف  م�������وج�������ود 
و�لفو�كه يحولها �جل�سم 

.A إىل فيتامني�
وي����ع����م����ل ب���ي���ت���ا ك����اروت����ني 
يقاوم  قد  قوي  �أك�سدة  كم�ساد 
�الأبحاث  و�أظ��ه��رت  �ل�����س��رر �خل��ل��وي. 
�أن تناول 15 مغ من بيتا كاروتني مع 5 مغ من 
�لبيربين ز�د ب�سكل كبري من م�ستويات بيتا كاروتني يف �لدم 

مقارنة بتناول بيتا كاروتني وحده.

�لبيربين و�ل�سرطان
قد يكون للفلفل �الأ�سود خ�سائ�ص مقاومة لل�سرطان، حيث 
وجدت در��سات �أنبوب �الختبار �أن �لبيربين قلل من تكاثر 
خليا �سرطان �لثدي و�لربو�ستات و�لقولون و�سجع �خلليا 

�ل�سرطانية على �ملوت.
55 م��رك��ب��ا م��ن جم��م��وع��ة متنوعة من  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ارن 
زيادة  �الأك��ر فاعلية يف  ك��ان  �لبيربين  �أن  �لتو�بل ووج��دو� 
فعالية �لعلج �لنموذجي ل�سرطان �لثدي �لثلثي �ل�سلبي، 

�أكر �أنو�ع �ل�سرطان عدو�نية.

مقاومة  تقليل  يف  و�ع��دة  ت��اأث��ري�ت  �أي�سا  �لبيربين  ويجُظهر 
�الأدوية �ملتعددة يف �خلليا �ل�سرطانية، ما يقلل من فعالية 

�لعلج �لكيميائي.
ك����ر، ف���اإن ك��ل ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات غري  ورغ���م ذل���ك جميع م��ا ذجُ
م��وؤك��دة �إىل ح��د م��ا، حيث �أن معظم �ل��در����س��ات �أج��ري��ت يف 

�أو �حل��ي��و�ن��ات. وه��ذه �الأن���و�ع من �لتجارب  م��ز�رع �خلليا 
ال "ترتجم" د�ئما على �لب�سر. ومع ذلك، ميكنك �أن تكون 
متاأكًد� �إىل حد ما من �أن �إ�سافة �لقليل من �لفلفل �ملطحون 
�ل�����س��رر، وقد  ل��ك  �أن ي�سبب  �مل��رج��ح  �إىل طعامك م��ن غ��ري 

يكون مفيد�.

من �لطب �لهندي �لتقليدي منذ �آلف �ل�سنني

هـــــل الفلفــــــل االأ�ضــــود �ضحــــي اأم ال؟

م�ضروبات ت�ضاعد على اال�ضرتخاء قبل النوم

�حلليب
ل��ي��ل بع�ص  ���س��رب �حل��ل��ي��ب  ي�����س��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
تقول  �ل��ن��وم،  قبل  �ال���س��رتخ��اء  على  �الأ�سخا�ص 
�أميدو"يقول  توبي  و�ملوؤلفة  �لتغذية  �أخ�سائية 
على  ي�ساعدهم  ذلك  �إن  �الأ�سخا�ص  من  �لعديد 

�ال�سرتخاء و�لقلق، ورغم عدم وجود دليل علمي، 
�إذ� كنت ت�سعر �أن تناول م�سروب مليء بالعنا�سر 
ب�سكل  �لنوم  على  ي�ساعدك  �لنوم  قبل  �لغذ�ئية 

�أف�سل و�ال�سرتخاء، فا�ستغل ذلك".
�آم����ي جود�سون  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أخ�����س��ائ��ي��ة  وت�����س��ي��ف 

"�حلليب هو بروتني عايل �جلودة، مما يعني �أنه 
�الأ�سا�سية،  �الأمينية  للأحما�ص  ممتاز  م�سدر 
�لكازين، وهو �ملكون �الأ�سا�سي للربوتني �ملوجود 
يف �حلليب، هو بروتني يه�سم ببطاأ مما ي�ساعد 
�أكر  ب��ال�����س��ب��ع مم��ا يجعلك  �ل�����س��ع��ور  ت��ع��زي��ز  يف 

�إ�سباعا �أثناء �لنوم".
ي�����س��اع��د يف  �حل��ل��ي��ب  �أن  �إىل  �خل������رب�ء  وي�����س��ري 
ي��ح��ت��وي على  �إذ  �ل���ن���وم،  ����س��ط��ر�ب��ات  ت��خ��ف��ي��ف 
�مليلتونني  لهرمون  مقدمة  وه��و  �لرتبتوفان، 
ف��اإن كوبا م��ن �حلليب قبل  �ل��ن��وم،  �ل��ذي ينظم 
�لنوم لي�ص فقط وجبة خفيفة م�سبعة توفر 13 
عن�سر� غذ�ئيا �أ�سا�سيا، ولكنها قد ت�ساعد �أي�سا 

يف حت�سني نوعية �لنوم. 

�لبابوجن
ت�سبه  �لتي  �الأزه���ار  من  تاأتي  ع�سبة  و�لبابوجن 
وقد   Asteraceae نبات  لعائلة  �الأق��ح��و�ن 
مت ��ستهلكه لعدة قرون كعلج طبيعي للعديد 
�لدم  يف  �ل�سكر  ن�سبة  خف�ص  مثل  �حل���االت  م��ن 
وتقليل �اللتهاب وعلج �أعر��ص �لربد و�مل�ساعدة 

يف �حلرمان من �لنوم.
مل�ستخل�ص  �ل��رتوي��ج  مت  "لقد  جود�سون:  تقول 
�لع�سور،  م���ر  ع��ل��ى  �مل��ه��دئ��ة  الآث������اره  �ل���ب���اب���وجن 
�ساي  �أن  �إىل  ت�سري  �لتي  �الأب��ح��اث  بع�ص  هناك 
�لبابوجن قد يكون مفيد� يف حت�سني نوعية �لنوم 
�لنوم".  لق�سور  �جل�سدية  �الأع���ر�����ص  وتقليل 
�الأمل  بع�ص  �أي�سا  جود�سون:"وهناك  وت�سيف 
يف �أن م�ستخل�ص �لبابوجن قد يكون له تاأثري�ت 

م�سادة للأرق".

ع�سري�لكرز
�لعنا�سر  �لكثري من  �لكرز على  يحتوي ع�سري 

�لغذ�ئية �ملفيدة ل�سحة �جل�سم،
وت��ق��ل��ي��ل �اللتهاب  �مل��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  وي�����س��اه��م يف   
على  وي���ح���ت���وي  �ل���ري���ا����س���ي،  �الأد�ء  وحت�������س���ني 
�ل�سلئف  ي�سمى  �مليلتونني  من  عالية  كميات 
�ل���رتب���ت���وف���ان، مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى �ل���ن���وم ب�سكل 

�أف�سل.
�سرب  �أن  �ل��در����س��ات  "�أظهرت  جود�سون:  تقول 
�لكرز �حلام�ص، قد  �لكرز، وخا�سة من  ع�سري 
يزيد من �إنتاج �جل�سم �لطبيعي للميلتونني". 
و�أظهرت �الأبحاث �ملتعلقة بع�سري �لكرز و�لنوم 
حت�سنا يف جودة �لنوم، و�نخفا�ص عدد �ال�ستيقاظ 

ليل، وزيادة يف �إجمايل وقت �لنوم.

�ساي لفندر
من  ك�سكل  �ل��زم��ان  مر  على  �للفندر  ��ستخدم 
ع��ل��ى نطاق  ويعتقد  ب��ال��رو�ئ��ح،  �ل��ع��لج  �أ���س��ك��ال 
�أنه يخلق تاأثري�ت منومة، ويعمل كمثبت  و��سع 
�الإي��ج��اب��ي��ة للأمهات  �مل�����س��اع��ر  ل��ل��م��ز�ج، وي��ع��زز 
جت���اه �أط��ف��ال��ه��ن، وت��و���س��ل��ت �الأب���ح���اث �الخرية 
�أن يعمل كمهد�أ من ويتم �سنعه  �أن��ه ميكن  �إىل 
�ل��رب�ع��م �الأرج�����و�ين لنبتة  ع��ن ط��ري��ق تخمري 
باملاء   Lavandula angustifolia

�ل�ساخن.
 Worldviews وجدت در��سة ن�سرت يف جملة
on Evidence-Based Nursing �أن 
�ساي �للفندر �ساعد يف �الكتئاب و�لتعب، خا�سة 

عند �لن�ساء بعد �لوالدة.

يحتاج �لبالغون �إىل 7 �ساعات �أو �أكرث من �لنوم ليال وفقا لالأبحاث، ومت ربط �حل�سول على �أقل من �سبع �ساعات من 
�لنوم يف �لليلة ب�سكل منتظم بالإ�سابة مب�ساكل �سحية عدة. 

�لنوم،  �لنومة، على جودة  نتناوله قبل  �لذي  و�ل�سر�ب  �لطعام  نوعية  تاأثري  و�لنوم على  �لتغذية  يوؤكد خرب�ء 
ويقدم �خلرب�ء ن�سائح عن �أف�سل �مل�سروبات �لتي ميكن �إ�سافتها �إىل �لروتني �ليومي قبل �لنوم:
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العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 

�إع����������الن
�سركة   - �اللكرتونية  للتجارة  �ل�سادة :فري�ست تكت   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م رخ�سة رقم :CN 4359949 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة في�سوفت لتجارة �الجهزة �لذكية �ص ذ م م

VSOFT SMART MACHINES TRADING L L C
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة رويال فرونت للتجارة و�ال�ستثمار - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

ROYAL FRONT TRADING & INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

تعديل مدير / �إ�سافة هرنيك �سارج�سيان
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمى

تعديل مدير / حذف عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ فري�ست تكت للتجارة �اللكرتونية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
FIRST TICKET E COMMERCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / فري�ست تكت للتجارة �اللكرتونية ذ.م.م
FIRST TICKET E COMMERCE L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خلل 
�أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لعمدة لتجارة �البو�ب و �لنو�فذ يو بي 

يف �سي  رخ�سة رقم :CN 4038453 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �كرم �حمد حممد حمزه %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل خمي�ص هلل جمعه �لكعبى
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لعمدة لتجارة �البو�ب و �لنو�فذ يو بي يف �سي

AL OMDA DOORS & WINDOWS TRADING U P V C

�إىل/ �لعمدة لتجارة �البو�ب و �لنو�فذ يو بي يف �سي - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
AL OMDA DOORS & WINDOWS TRADING U P V C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :كر�ج مي�ساك لل�سيار�ت ذ م م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :1065346 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / مي�ساك هايك خ�سريان من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / مي�ساك هايك خ�سريان من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد غالب على

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ كر�ج مي�ساك لل�سيار�ت ذ م م

MISSAK AUTO GARAGE LLC

�إىل/ كر�ج مي�ساك لل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
MISSAK AUTO GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خلل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :كي جي �ن ملعد�ت �لنفط 

و�لغاز �لطبيعي ذ.م.م
رخ�سة رقم :CN 2593388 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ كي جي �ن ملعد�ت �لنفط و�لغاز �لطبيعي ذ.م.م
K G N OIL & GAS EQUIPMENT L.L.C

�إىل/ �م ��ص �نريجي للمعد�ت ذ.م.م
MS ENERGY EQUIPMENT L.L.C

د�ئرة  مر�جعة  �الإعلن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�سادية خلل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن و�إال 
�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 

�إع����������الن
�ل�س�����ادة/نادي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تونتي مينت�ص برين للياقة �لبدنية  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2636310 

�لغاء رخ�سة
�العلن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�ثمد للو�ساطة �لتجارية 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :3691127 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة نوف عاي�ص معي�ص عا�سى �لعتيبى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف نوره عاي�ص معي�ص عا�سى �لعتيبى

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خلل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قط�ع ال�صوؤون التج�رية )اأبوظبي(

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر 

 301/2022/208 تنفيذ مدين 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- خان �سلم عبد�لو�يل خان  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/د�ر �لتاأمني �ص.م.ع
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )313682.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر 

 3345/2022/209 تنفيذ عم�يل 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبا�ص �حمد عبا�ص �لبحر�وي  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سعاد حممد عبد�لعزيز عبد �لغني
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )43722.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر        

                  يف  املن�زعة رقم:711/2022/465 نزاع جت�ري 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �ل�سابعة رقم 756

مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة مببلغ وقدره )361.807.97( درهم ثلثمائة وو�حد و�ستون �لف وثمامنائة و�سبعة درهم 
و�سبعة وت�سعون فل�سا مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام باال�سافة 

�ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:لوت�ص للمقاوالت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �الحتاد - مبنى بزن�ص �فينو - �سقة �لطابق 5 مكتب 
514 - خلف �ل�سركة �لعربية لل�سيار�ت )وكالة ني�سان( وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي 

متنازع   : �سفتهما    - زه��ره   حنا  يو�سف   -2 ذ.م.م  للمقاوالت  �لوطنية  �لفجرية  �سركة   -1   : �إعلنهما  �ملطلوب 
�سدهما 

دره��م ثلثمائة   )361.807.97( وق��دره  �ملطالبة مببلغ  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع��لن  مو�سوع 
وو�حد و�ستون �لف وثمامنائة و�سبعة درهم و�سبعة وت�سعون فل�سا مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ 
�ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة- �علن �ملتنازع �سدهم بالقر�ر 
�ملنهي للخ�سومة قررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�ص �ملادة 54 من �للئحة �لتنظيمية لقانون 
�الجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�سوري �لز�م �ملتنازع �سدهما مبلغ )361.807.97( درهم و�لفائدة 5% من تاريخ 

�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهما �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة .
رئي�س الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن حكم ب�لن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1011/2020/16 جت�ري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13

مو�سوع �لدعوى : �حلكم بحل وت�سفية �ل�سركة �ملدعي عليها �لثانية وتعيني �حد �خلرب�ء �حل�سابني �ساحب �لدور بجدول 
�ملحكمة كم�سفي لها مع ما يرتتب على ذلك من �ثار �خ�سها جرد موجود�ت �ل�سركة و��ستيفاء حقوقها و�لوفاء بديونها وبيع 
موجود�تها وتوزيع ناجت �لت�سفية بني طريف �لتد�عي كل بح�سب ن�سبته يف ر��ص مال �ل�سركة �ملدعي عليها �لثانية مع �لز�م 

�ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:علياء عبا�ص علي عبد�هلل �خلاجة

عنو�نه:بوكالة �ملحامي - �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي
�ملطلوب �إعلنهما :  1- هاين ماجد عبد�هلل �مل�سد 2- مقهى كاز�بليا �ص.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع �الإعلن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2020/11/22 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/ علياء 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(  �سركة   - كاز�بليا  �لثانية )مقهى  �ملدعي عليها  �ل�سركة  وت�سفية  عبا�ص علي عبد�هلل �خلاجة بحل 
وتعيني �خلبري �ساحب �لدور باجلدول م�سفيا لها وذلك بتكلفة ب�سهر حكم �لت�سفية وجرد كافة �أ�سول �ل�سركة وح�سر مالها 
من حقوق وما عليها من �لتز�مات وعلى مدير �ل�سركة حترير قائمة مف�سلة بامو�ل �ل�سركة وميز�نيتها وما لها من حقوق 
لدى �لغري وما عليها من �لتز�مات وديون وتكليف �مل�سفي ببيع موجود�ت �ل�سركة بطريق �ملز�د �لعلني و�يد�ع ح�سيلة �لبيع يف 
�حد �مل�سارف حل�ساب �ل�سركة حتت �لت�سفية و�خطار د�ئني �ل�سركة وت�سفية جميع �لديون �مل�ستحقة على �ل�سركة وحت�سيل 
�ل�سركاء كل بح�سب ح�سته وح��ددت مبلغ خم�سة ع�سر  �م��و�ل على  �لغري و�سد�د ديونها وتوزيع ما يتبقى من  حقوقها لدى 
�لف درهم حتت ح�ساب م�ساريف و�جر �مل�سفي ت�ساف على عاتق �لت�سفية و�لزمت �ملدعي عليه �الول بامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر        

 592/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتنازع �سده : 1- بيفر جلف للمقاوالت �ص.ذ.م.م  -   جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :جي مي جي لقطع غيار �ملعد�ت �لثقيلة �ص.ذ.م.م

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �حلكم بالز�م �ملدعي عليها �ن تدفع للمدعية مبلغ 
)76.292.40( درهم مع فائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام بحكم نافذ 
عاجل بل كفالة و�لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب . وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/7/28 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

70533

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن حم�صر حجز ب�لن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  943/2021/211 تنفيذ عق�ري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/818 عقاري جزئي و�ملعدل باال�ستئناف 
�ملنفذ به وقدره )5.454.096( درهم �سامل للر�سوم  �ملبلغ  ب�سد�د   ، ��ستئناف عقاري  رقم 2021/185 

و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : علي عبد �حل�سني عبا�ص �ملالكي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - بناية مونتانا - مكتب 503
�ملطلوب �إعلنه : 1- �سركة د�ماك �ستار �لعقارية ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعلن : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/7/13 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )3978529.69( درهم خلل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع �لعقار )�لوحد�ت �ملحجوز عليها 
على مقرها/�مارة دبي - منطقة تيكوم - منطقة مدينة دبي للنرتنت - برج �ك�سيكتيف هايت�ص - 
بجانب فندق تامي - �لطابق �ل�ساد�ص - �لطابق كامل - رقم مكاين 1571176733 و�لعائدة لكم بطريق 

�ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ص �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  3929/2022/209 تنفيذ عم�يل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 219/2022 عمايل جزئي ، ب�سد�د �ملبالغ 
�ملنفذ بها وقدرها )2444841( درهم ل�سالح �لعامل ومبلغ )4917( درهم ر�سوم ل�سالح �ملحكمة .

طالب �لتنفيذ : �سانكالب �سودهري كاكودكار
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع �الحتاد - مبنى بناية �لر�ستماين - �سقة 
 - info@frangulf.ae:503 - نف�ص بناية ني�سان - هاتف:0553989122 - 0504242011   بريد �لكرتوين

رقم مكاين:3208594689 - وميثله:ح�سن عا�سور ح�سني عبد�هلل �ملل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �سركة بن حفيظ للمقاوالت �لعامة ذ.م.م - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)244841( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )4917( درهم ر�سوم ل�سالح 
�ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:947/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 
�ملنظورة يف:د�ئرة �الأ�سرة �حو�ل نف�ص �لثانية رقم 72

مو�سوع �لدعوى :1- �حل�سانة 2- �ملطالبة �ملالية. 
�ملدعي:رمي في�سل حممد �المني عمر

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�سارقة - �ملد�م - �ل�سارقة - �سارع �سارع حتا - مبنى بناية حممد 
G02 - سعيد - �سقة طابق �الر�سي�

�ملطلوب �إعلنه :  1- ممدوح �لفا�سل عو�ص �لكرمي �حمد  -  �سفته : مدعي عليه 
 - �ملالية  �ملطالبة   -2 1- �حل�سانة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد    : �الإع��لن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2022/8/16  �ل�ساعة 08.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي 
�أو من  �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  عن بعد يف مبنى �الح��و�ل 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 70197

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5219/2022/253 تنفيذ �صيك�ت 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230
لينك  ملتي  ع��ن  و�ل�����س��ادر   )000073( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 

للمقاوالت وميثلها توما�ص ماثيو بقيمة )7.000.000.00(  .
طالب �لتنفيذ : توما�ص �لك�سندر كي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى �ركيد�
�ملطلوب �إعلنهما : 1- توما�ص ماثيو 2- ملتي لينك للمقاوالت - �سفتهما: منفذ �سدهما

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�سوع �الإعلن : قد 
، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )7005535( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2818/2022/253 تنفيذ �صيك�ت 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيكات �ملرجتعة �أرقام )003958 - 003752 - 003753( و�ل�سادر 
عن �ملنفذ �سدهما بقيمة )6005655( درهم  .

طالب �لتنفيذ : �سركة �الدر�ك للمقاوالت ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - جممع دبي لل�ستثمار �الول - دبي - مبنى �سون بزن�ص بارك - �سقة 

مكتب رقم 05
���ص.ذ.م.م 2- توما�ص ماثيو موتاتيل - �سفتهما:  : 1-ملتي لينك للمقاوالت  �إعلنهما  �ملطلوب 

منفذ �سدهما
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�سوع �الإعلن : قد 
، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )6005655( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  423/2022/253 تنفيذ �صيك�ت 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230
�لوطني  دبي  �الم��ار�ت  بنك  و�ل�سادر عن  رقم )010887(  �ملرجتع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 
بقيمة )5500( درهم �سامل للر�سوم و�مل�ساريف - و �ل�سيك �ملرجتع رقم )011214( و�ل�سادر عن بنك �المار�ت 

دبي �لوطني بقيمة )5500( درهم باجمايل مبلغ )11000( درهم �سامل للر�سوم و�مل�ساريف  .
طالب �لتنفيذ : در�ك �سيمى للتجاره )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�سارقة - �خلان - �ل�سارقة - �سارع كورني�ص �خلان - بناية ��سا�ص - �سقة 504 - مدخل 
�ملكاتب - بجو�ر م�سرف �ل�سارقة �ال�سلمي

�ملطلوب �إعلنهما : 1-ه�سام حممد حممود �سليمان 2- تر�فيك ميديا منطقة حرة ذ.م.م - �سفتهما: منفذ 
�سدهما

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �الإع��لن  مو�سوع 
)11805( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
 اعالن ب�لن�صر

1533/2022/305 ا�صتئن�ف جت�ري  
مذكرة �إعلن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �الإعلن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم /1- كوميوبيز للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 2-لوجيكوم 
�القامة  - منطقة حرة - جمهويل حمل  3- مايكرو�سوفت جلف  ���ص.م.ح 
حممد  وميثله:بدر   - ����ص.ذ.م.م  للتكنولوجيا  �الهتز�ز   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
علي �لقرق - قد ��ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 3800/2021 جتاري 
جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم �الثنني �ملو�فق 2022/8/1 �ل�ساعة 10.00 
�و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  �لتقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حم�كم دبي

حمكمة اال�صتئن�ف
70021

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإنذار عديل ب�لن�صر 
رقم )2022/12667(

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول )حاليا( بنك �بوظبي �لوطنى )�سابقا( .

�ملنذر �إليها  :  �ن �يه �ي ��ص �نرتنا�سونال للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م .
درهم  )89،595.22( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر   ينذر 

نتيجة �الإخلل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
خلل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
هاي  )تويوتا  نوع  من  دبي(   /Q/ على �ل�سيارة رقم )41276 / خ�سو�سي
�ي�ص - فان ثلجه ( موديل )2014( _ لون )�أبي�ص( و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الك�تب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املح�كم

70197 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإنذار عديل ب�لن�صر 
رقم )2022/12669(

�ملنذر : بنك �أبوظبي �الأول )حاليا( بنك �بوظبي �لوطنى )�سابقا( 
�ملنذر �إليه : �سعيد �سامل جا�سم بخيت �لدهماين 

درهم   )111،559.62( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة �الإخلل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
خلل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
 NISSAN( ن��وع  من  دب��ي(   /N/ خ�سو�سي   /8354( رق��م  �ل�سيارة  على 
و�ملمولة  )رم������ادي(  ل���ون   )2018( م���ودي���ل  ���س��ال��ون(   _  MAXIMA

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الك�تب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املح�كم

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 70197
اإنذار عديل ب�لن�صر 
رقم )2022/12666(

�ملنذر : بنك �أبوظبي �الأول )حاليا( بنك �بوظبي �لوطنى )�سابقا( 
�ملنذر �إليها : بارعه مرت�سى �بر�هيم زوجه ح�سن �لبريوتي 

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )31،277.21( درهم نتيجة 
�الإخلل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - �ك��ادي��ا   ن��وع )جم�سى  م��ن  دب��ي(   /D/ خ�سو�سي / رق��م )9871  �ل�سيارة 
�أ�ستي�سن( موديل )2010(   لون )�أبي�ص( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الك�تب العدل              

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املح�كم

70197

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

MOJAU_2022- 0070964 رقم املع�ملة
ل�دى مقام كاتب �لعدل بال�سارقة ،،،، �ملوقر 

�نذ�ر عديل
مقدمة من : �ملنذر / عبد �هلل حممد ر�سا حممد نور �ملرزوقي )�إمار�تي �جلن�سية( ب�سفته وكيل عن / جا�سم حممد ر�سا حممد نور �ملرزوقي مبوجب �لوكالة 
�مل�سدق عليها من كاتب �لعدل باملحرر رقم 41955/1/2022 - �لعنو�ن / �مارة دبي - دي�رة - منطقة �لقرهود - بناية بو�سقر �جلديدة - �سقة 302 - �سارع 

Info@fahadadvocates.com /0501777766 - مكاين / 3287893582  �لربيد �اللكرتوين  / متحرك  هاتف   -104
�سد - �ملنذر �ليه / بهيمجي �جابهاي رو�سيا �سافابهاي رو�سيا )هندي �جلن�سية(  �لعنو�ن / �ل�سارقة - �ملريجة - بناية ر�أ�ص �خليمة �لوطني

�لهاتف �ملتحرك / 0556961025 - هاتف �ملكتب 0656893365
�ل�م�و�س�وع/ �إنذ�ر عديل مقدم من �ملنذر مبطالبة �ملنذر �ليه بالتكليف بالوفاء ب�سد�د مبلغ وقدره 41500 درهم )و�حد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم( �ىل �ملنذر 
و�أنذرته باالآتي ، حيث �ن �ملنذر يد�ين �ملنذر �ليه مببلغ وقدره 41500 درهم )و�حد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم( مبوجب ما مت حتريره لعدد �أربع �سيكات بنكية 

م�سحوبة على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني وموقع عليها من قبل �ملنذر �ليه و�لتي جاءت بياناتها كالتايل:-

تاريخ رف�ص �ل�سيك و�سببه �لبنك �مل�سحوب عليه �ل�سيك قيمة �ل�سيك تاريخ �الإ�ستحقاق رقم �ل�سيك �لرقم

درهم100001710/5/2022 �حل�ساب مغلق 11/5/2022بنك ر��ص �خليمة �لوطني 16600 

درهم 200001910/1/2022 �حل�ساب مغلق 12/1/2022بنك ر��ص �خليمة �لوطني8300 

درهم 300002010/3/2022 �حل�ساب مغلق 19/3/2022بنك ر��ص �خليمة �لوطني8300 

درهم400002210/11/2021 �حل�ساب مغلق 12/1/2022بنك ر��ص �خليمة �لوطني8300 

وعليه ولدى مطالبة �ملنذر للمنذر �ليه الأد�ء مبلغ �ملديونية �متنع �ملنذر �ليه عن �سد�د �ل�م�ت�ر�س�د يف ذمته ل�سالح �ملنذر دون مربر �و م�سوغ قانوين �و �سرعي، وحيث 
�ن هذ� �لدين ثابت بالكتابة وحال �الد�ء وكان ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملقد�ر غري متنازع فيه، ووفقا لن�ص �ملادة 62 من �للئحة �لتنفيذية لقانون 
�الجر�ء�ت �ملدنية و�لتي تن�ص على : )��ستثناء من �لقو�عد �لعامة يف رفع �لدعوى �بتد�ء “ تتبع �الحكام �لو�ردة يف �ملو�د �لتالية �إذ� كان حق �لد�ئن ثابتا بالكتابة 
�لكرتونيا �و م�ستنديا وحل �الد�ء وكان كل ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملقد�ر �و منقول معينا بنوعه ومقد�ره، ال مينع من �سلوك �مر �الد�ء طلب �لفو�ئد 
�و �تخاذ �أي �جر�ء من �الجر�ء�ت �لتحفظية، وتتبع �الحكام �لو�ردة يف �لفقرة �ل�سابقة �إذ� كانت �ملطالبة �ملالية حملها �نفاذ عقد جتاري، �أو كان �ساحب �حلق د�ئنا 
بورقه جتاريه( وكانت �ملادة 63 من ذ�ت �للئحة تن�ص على: )على �لد�ئن �ن يكلف �ملدين بالوفاء يف ميعاد خم�سة �يام على �القل ثم ي�ست�سدر �أمر �الد�ء من قا�سي 
�ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها موطن يف �ن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف عري�سة ��ست�سد�ر �أمر باالأد�ء، ويكون �لتكليف بالوفاء باأي و�سيله 
من و�سائل �العلن �ملحددة يف هذه �للئحة( وملا كان �المر كذلك مما يحق معه للمنذر تكليف �ملنذر �ليه بالوفاء بالدين خلل )خم�سة �أيام( من تاريخ �علنه بهذ� 
�النذ�ر، و�ال �سوف ي�سطر �ملنذر ��سفا” ال�ست�سد�ر �مر �أد�ء، لذلك ، فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �إليه مبوجب هذ� �النذ�ر باالآتي:-  باإلز�م �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د مبلغ 
وقدره 41500 درهم )و�حد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم( و�ل�م�ت�ر�سد يف ذمة �ملنذر �ليه ل�سالح �ملنذر مبوجب ما مت حتريره من عدد �أربع �سيكات بنكية وموقع 
عليها من قبل �ملنذر �ليه و�ل�سيكات حمل �النذ�ر معلومة وحمددة �لو�سف و�لقيمة بعالية وذلك يف خلل خم�سة �يام من تاريخ �العلن بهذ� �النذ�ر �لعديل، مع 

حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الخرى للمنذر،
الك�تب العدل     

          االإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت )ال�ص�رقة(   

70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اعالن ب�لن�صر        

                  يف  املن�زعة رقم:940/2022/460 نزاع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لتا�سعة رقم 758

�مل�سعد  �لدعوى وتركيب  �سند  �لعقد  بتنفيذ  �ملدعي عليهما  بالز�م  �وال:��سليا:�لق�ساء   : �ملنازعة  مو�سوع 
 - �ملدنية  �ملعاملت  قانون  272 من  �مل��ادة  لن�ص  �حلكم طبقا  تاريخ  �سهرين من  تزيد عن  ال  ف��رتة  خ��لل 
يعيد�  بان  �ملدعي عليهما  �لز�م  �ملوؤرخ 2021/8/28  و�لرتكيب  �لتوريد  بف�سخ عقد  ثانيا:�حتياطيا:�لق�ساء 
مت�سامنني ومت�سامني ما دفعه لهما من مال )30.502( درهم م�سافا �ليه �لتعوي�ص �جلابر عن:�أ - �رتفاع 
�ال�سعار وتقدير يف �لوقت �حلا�سر بثلث �أ�سعاف �لثمن �ملتعاقد عليه �ي �ن تكلفة �سر�ء وتركيب م�سنع 
��سبحت )83.000( درهم 3 * �أ�سعاف = 249.000 درهم - بتعوي�ص �ملدعي عما حلق به من �سرر ما ز�ل بلحق 
�ألف درهم  به من متاعب �سحية و�آالم نف�سية من جر�ء عدم تركيب �مل�سعد وبقدرها �ملدعي مببلغ )30( 

فقط مع �لز�مهما بامل�ساريف و�التعاب و�لر�سوم  . 
�ملتنازع:حممد فرحات

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �خلبي�سي - ديره - دبي - �سارع �لرقة - مبنى مركز �لرقة للعمال - �سقة 
 5008

�ملطلوب �إعلنه :  1- ر�سا رجب �حمد علي  -  �سفته : متنازع �سده 
�ملدعي عليهما بتنفيذ  بالز�م  �وال:��سليا:�لق�ساء  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  :  قد  �الإعلن  مو�سوع 
�ملادة  تاريخ �حلكم طبقا لن�ص  �مل�سعد خلل فرتة ال تزيد عن �سهرين من  �لدعوى وتركيب  �سند  �لعقد 
272 من قانون �ملعاملت �ملدنية - ثانيا:�حتياطيا:�لق�ساء بف�سخ عقد �لتوريد و�لرتكيب �ملوؤرخ 2021/8/28 
�لز�م �ملدعي عليهما بان يعيد� مت�سامنني ومت�سامني ما دفعه لهما من مال )30.502( درهم م�سافا �ليه 
�لتعوي�ص �جلابر عن:�أ - �رتفاع �ال�سعار وتقدير يف �لوقت �حلا�سر بثلث �أ�سعاف �لثمن �ملتعاقد عليه �ي 
�ن تكلفة �سر�ء وتركيب م�سنع ��سبحت )83.000( درهم 3 * �أ�سعاف = 249.000 درهم - بتعوي�ص �ملدعي 
عما حلق به من �سرر ما ز�ل بلحق به من متاعب �سحية و�آالم نف�سية من جر�ء عدم تركيب �مل�سعد وبقدرها 
لها جل�سة يوم  و�لر�سوم- وح��ددت  بامل�ساريف و�التعاب  �لز�مهما  دره��م فقط مع  �أل��ف  �ملدعي مببلغ )30( 
�الربعاء �ملو�فق:2022/7/27 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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تن�زل/ بيع
�جلن�سية   - �ملازمي  �حمد  علي  حم�سن  حمد  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�المار�ت، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك لل�سيد/ 
�بو بكر حممد عبد �لرحمن حممد �سريف �ل علي - �جلن�سية �المار�ت ، وذلك يف 
من  �ل�سادرة   )767419( برقم  �ملرخ�سة  �لبيت(  )رقاق  �مل�سماة  �لفردية  �ملوؤ�س�سة 
 )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص  �ل�سارقة.   بحكومة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة 
فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من 
�مل�سار �ليه  �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70021

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
MOJAU_2022- 0077553 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / برويز عامل عبد�خلالق، �جلن�سية بنغلدي�ص يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : يعقوب ح�سني ريا�ص 
و�لتي  �ال�سود(  �مل�سماة )بقالة توت  �لرخ�سة  �ساه جهان- �جلن�سية بنغلدي�ص، يف  حممد 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )779378( رقم  �مل�سماه  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لتنميه �القت�سادية بال�سارقة، تعديلت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70535

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
MOJAU_2022- 0077427 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�مار�تي  على  �ل  �بو�سب�ص  خليفة  نا�سر  حممد  �ل�سيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم 784197418759078، �رغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�ستي �لبالغة 100%، يف �لرخ�سة �مل�سماه /)بقالة �بو �سب�ص( و�لتي تا�س�ست 
بامارة �ل�سارقة حتت رقم 116617 �يل �ل�سيد/ عبد �لقادر بزنغر� �لت حممد ، هندي 
�جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196635104613، لت�سبح ن�سبته %100 

تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سه فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
MOJAU_2022- 0067590 رقم املع�ملة

اإخط�ر عديل ب�لوف�ء
�خطار عديل للوفاء مببلغ 65000 درهم

�ملخطر : قمه �لعطاء للمقاوالت �لكهربائية و�ل�سحية، وميثلها �ل�سيده/ نوره عبد�هلل عبد �ل�سكور متويل
�لعنو�ن : �ل�سارقة - �لنباعة - خلف �سارع �لعروب - رقم �لهاتف : 0504649127

�ملخطر �ليه : خري �لدين رفرف
�لعنو�ن : �ل�سارقة �ملجاز بناية �لقا�سمية �لطابق �لثاين 205 - رقم �لهاتف : 971569920550

�ل�سرح
عليه  �ملدعي  �ملخولبالتوقيع عن  �ملحرر منقبل  �ل�سيك  درهم مو�سوع   65000 للمخطر مببلغ  �سيك  �إليه حرر  �ملخطر 
حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �ال �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب 

وبيانه كالتايل :
ر�أ�ص �خليمة بنك  على  و�مل�سحوب   30/12/2021 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم   65000 مبلبغ  �ل�سيك رقم 000010 

وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكندون جدوى، 
�سن�سطرالتخاذ  و�ال  �خطاركم  منتاريخ  �أي��ام  خم�سة  خلل  �ملذكور  �ملديوينة  مبلغ  �سد�د  نخطركمب�سرورة  فاأننا  لذلك، 

�الإجر�ء�ت �لقانونية، و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الخطار للعلمبما جاء به،
وهذ� �خطار منا بذلك ...

الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70533

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
MOJAU_2022- 0077469 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�سانتو�ص �سيل، �جلن�سية بنغلدي�ص  �ل�سيد/ بيدهان كومار �سيل  باأن  ليكن معلوما للجميع 
�سيل  : ميتو  �ل�سيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغه  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف 
جور�جن�ا �س�يل - �جلن�سية بنغلدي�ص، يف �لرخ�سة �مل�سماة )�سالون وردة �لريحان للحلقة( 
د�ئرة  �ل�سادرة من   545076 رقم  �مل�سماه  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي 
�لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. تعديلت �أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الآخر ، تغيري ��سم 

�لتجاري من )�سالون وردة �لريحان للحلقة( لت�سبح )�سالون ميتو �سيل للحلقة(
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70535

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
MOJAU_2022- 0077477 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�لن بالن�س�ر

بطاقة  ويحمل  باك�ستان  �جلن�سية  ��سلم،  نور  �هلل  نعمت   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�سته  كامل  من   50% و�لتنازل عن  �لبيع  784194041519474 يرغب يف  هوية رقم 
�لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيد عزيز �هلل نعمت �هلل �جلن�سية باك�ستان، ويحمل بطاقة هوية 
و�لتي  �حلديدية((  للدو�ت  ))�ال�سقاء  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   784197835217460 رقم 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )11851( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
بال�سارقة ، تعديلت �خرى : دخول �سريك، تغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  

70535

العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�صر 

�ص�درة من حمكمة ال�ص�رقة االإحت�دية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0004607 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / جبل حفيت �لعاملية ملقاوالت �لبناء - ذ م م  

�لعنو�ن : 9543537
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
ناأمر   : بالتايل  �مل�سلحة   �لنجارة  ملقاوالت  �مل�سكور   / ل�سالح  �أعله  بالرقم 
بالز�م �ملقدم �سدها بان توؤدي �ىل �لطالب 98294 درهم )ثمانية وت�سعون �لف 
ومائتان �ربعة وت�سعون درهم( و�لفائدة 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام 
�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
ما عد� ذلك.  حكما قابل لل�ستئناف خلل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�صر 

�ص�درة من حمكمة ال�ص�رقة االإحت�دية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001024 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / جولدن فالكون - �لعنو�ن : 9434741 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�أعله ل�سالح / �الن�ساف لنقل �لركاب باحلافلت   بالتايل  �لدعوى بالرقم 

: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 
وفائدة  درهم(   233،26( وقدره  �ملدعية  �إىل  مبلغ  باد�ء  عليه  �ملدعي  بالز�م 
قانونية بو�قع 5% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د على �أن ال تزيد 

عن ��سل �ملبلغ �ملق�سى به ، مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات. 
املحكمة االبتدائية املدنية

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن االإحت�دية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحت�دية
)جزئي(   عم�يل   AJCFICILABMIN2022 /0002219 يف  الدعوى رقم

ر��سد  م م وميثلها  ذ   - �ملباين  �سز�د مو�سى ل�سيانة  �سركة   : �ملدعي عليه  �إىل 
�حمد �بر�هيم �حمد - �إمار�تي �جلن�سية - جمهول حمل �الإقامة 

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/7/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 
1( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 
�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/7/6 م.  
مكتب اخلدم�ت الق�ص�ئية      

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن منفذ �صده ب�لن�صر 

حمكمة ال�ص�رقة االإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ن�صر �صلم�ن   
املرجتعة  ال�صيك�ت   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�صية رقم 0003847/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد ن�سر �سلمان 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ و�سيم ها�سم حممود يو�سف يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 12350.0 درهم

�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن منفذ �صده ب�لن�صر 

حمكمة عجم�ن االإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية
ال�صب�ح الع�ملية للمق�والت االلكرتوميك�نيكية / ذ م م 

املرجتعة   ال�صيك�ت   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�صية رقم 0001774/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ل�سباح �لعاملية للمقاوالت �اللكرتوميكانيكية - ذ م م 

�لعنو�ن : �إمارة عجمان - �جلرف �ل�سناعية 3 - مكتب 307 ملك عبد�هلل حممد ح�سن �جلرف �ل�سناعية 
3 هاتف رقم 0507672627 حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ كينتك�ص ميدل ��ست - �ص ذ م م - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 80769.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
/ �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
 �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- ب�نحالل �صركة

��سم �ل�سركة : تا�سي  لينك�ص خلدمات �يو�ء �جهزة - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 310 ملك بنك دبي �لتجاري )�ص م ع( �لق�سي�ص �ل�سناعية �لثانية 
821821 رقم  - ديرة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 
1381719 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/7/15 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
-1711 رقم  : مكتب  �لعنو�ن  م  م  ذ  من�سور مال ملر�جعة �حل�سابات - �ص  �ملعني 
 04-5570410 099 ملك حممد �دري�ص �سكور - بردبي - بزن�ص - بي - هاتف : 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-3617679  : فاك�ص 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ص�د وال�صي�حة

70197 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
�صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي :  من�سور مال ملر�جعة �حل�سابات - �ص ذ م م
بردبي   - �سكور  �دري�����ص  حممد  ملك   099-1711 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
 04-3617679  : فاك�ص   04-5570410  : هاتف   - ب��ي   - بزن�ص   -
�مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�ملذكور �أعله لت�سفية تا�سي  لينك�ص خلدمات �يو�ء �جهزة - �ص ذ م م 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/15 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/15 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ص�د وال�صي�حة
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العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
انذار عديل ب�لن�صر

رقم )149831/2022(
�ملنذرة : �سركة �لعقار�ت �ملتميزة )�ص.ذ.م.م(.

�ملنذر �إليها : �سركة �ي بي يو لل�ستثمار )�ص.ذ.م.م( 
�أوال : تنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليها خلل مدة �لثلثون يوماً �ملحددة بهذ� �الإنذ�ر �سرورة عمل �الأتي: 

 2023/4/9 تاريخ  وحتى  م   2022/4/10 تاريخ  من  للفرتة  دبي،  �إم��ارة   - �ل�سفا  منطقة   -  3 رقم  للفيل  �الإيجار  عقد  جتديد   -1
و�سد�د �لقيمة �الإيجارية �مل�ستحقة عليها للمنذرة بنف�ص طريقة �سد�دها للعام �ملن�سرم، وذلك علي �أ�سا�ص قيمة �إيجارية �سنوية قدرها 262500 
درهم )مائتان و�إثنان و�ستون �ألف وخم�سمائة درهم(، �ساملة ن�سبة �لزيادة �لقانونية وفقاً ملوؤ�سر �لزيادة �الإيجارية �ملعتمدة من موؤ�س�سة �لتنظيم 
�لعقاري باإمارة دبي )رير�(. 2. �سد�د �لقيمة �الإيجارية �مل�ستحقة علي �ملنذرة �إليها للفرتة من تاريخ 2022/4/10م  وحتى تاريخ �ليوم، و�سد�د 
ما ي�ستجد منها بعد ذلك �لتاريخ، وذلك علي �أ�سا�ص قيمة �سنوية قدرها 262500 درهم )مائتان و�إثنان و�ستون �ألف وخم�سمائة درهم(. 3. 
100 دره��م، عن كل يوم  �آالف وت�سعمائة دره��م(، عبارة عن �لغر�مة �الإتفاقية �ملحددة مببلغ وق��دره  7900 درهم )�سبعة  �سد�د مبلغ وق��دره 
تاأخري يف جتديد عقد �الإيجار منذ �نتهائه بتاريخ 2022/4/10م وحتي تاريخ 2022/6/27م، و�سد�د ما ي�ستجد منها �إعتبار�ً من تاريخ 
�أو �الإخلء �لفعلي، وذلك وفقا لل�سرط رقم )9( من �ل�سروط �الإ�سافية بعقد �الإيجار. ثانياً:- وتنبه  �لتجديد  تاريخ  وحتى  2022/6/28م 
�ملنذرة علي �ملنذر �إليها باأنه يف حالة عدم �الإلتز�م بتنفيذ �لبنود �ل�سابقة خلل مدة )30 يوم( �لثلثون يوماً �ملحددة بهذ� �الإنذ�ر، �ستلجاأ �ملنذرة 
�إيل عد�لة مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية باإمارة دبي �ملوقر، وذلك لطلب �حلكم باإخلء �لعني �ملوؤجرة �لفيل رقم  3 - منطقة �ل�سفا - �إمارة 
�لفاتورة  �إح�سار  ت�سليم مفاتيحه، وكذلك  �ل�سو�غل مع  من  للمنذرة خالياً  �لعقار  كت�سليم  �أخ��ري،  �إج��ر�ء�ت  ي�ستتبع ذلك من  ما  وتنفيذ  دبي، 
�لنهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم �ل�سد�د، و�إقفال ح�ساب تربيد من موؤ�س�سة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي )�إمباور( و�إح�سار 

ما يفيد ذلك مدمغ بختم �ل�سد�د، وعمل �ل�سيانة �للزمة له، مع �إلز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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 اإخط�ر عديل 

برقم املحرر 2022/0072071
�خطار عديل

�ملخط�ر : حممد قا�سم ح�سوين - �جلن�سية �لعر�ق و يحمل بطاقة هوية رقم )784196379540741 (
�لعن�و�ن : �ل�سارقة - �ملجاز ، هاتف رقم : )0501789796(

 �ملخطر �إليه : �دو�ر مرهج ح�سابو - �جلن�سية �سوريا، و يحمل بطاقة هوية رقم )784196886161767(|
�لعن�و�ن : عجمان - �حلميدية - بناية ن�ستو - �سقه 607، هاتف رقم : )0568945624(

مو�سوع �الإخطار : �ملطالبة مببلغ )8500( درهم �مار�تي
حيث �أن �ملخطر �ليه قد حرر للمخطر �ي�سال �أمانة مببلغ وقدره )8500(

)ثمانية �آالف وخم�سمائة( درهم �مار�تي
على �أن يقوم ب�سد�د �ملبلغ كامل حني �لطلب

حيث �أن �ملخطر �ليه مل يلتزم بدفع قيمة �قر�ر �ملديونية
و عليه يطلب �ملخطر من �ملخطر �ليه �اللتز�م بدفع �ملبلغ �ملتبقي قيمته )8500( )ثمانية �آالف وخم�سمائة 

درهم( يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ �الخطار 
و �إال �سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية ال�ستلم �ملبلغ ،

الك�تب العدل     

          االإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت )ال�ص�رقة(   

70533 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن منفذ �صده ب�لن�صر 

املرجتعة  ال�صيك�ت  تنفيذ   2022 اإخط�ر دفع يف الق�صية رقم 206/ 
�إىل �ملنفذ �سده : �المني لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 

�لعنو�ن :  بالن�سر   
�ملنفذ بوتينبيديكايل عزيز �ميد - �جلن�سية هندي  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

حيث �أن �ملنفذ �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور يف �لق�سية �أعله ، ودفع �لر�سم 
�ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �ملبلغ �ملطلوب كاالتي : 
�ملجموع �لكلي : 82024.0 درهم باالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
ام القيوين االإحت�دية
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�صر 

لدى حمكمة ال�ص�رقة االإبتدائية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحت�دية 
م�صتعجل    SHCFICIINJ2022 /0003961 يف  الدعوى رقم

�إىل : �سعيد �بر�هيم على قا�سم �ملرزوقي - جمهول حمل �الإقامة : �ل�سارقة - بناية برج �ل�سارقة - طابق �مليز�نني - مكتب 1- تليفون 
alkheyaililegal@hotmail.com إلكرتوين� بريد   065505533 فاك�ص   -  065505544

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / جا�سم حممد ر�سا حممد نور �ملرزوقي �لعنو�ن / حمل �الإقامة: �مارة دبي- ديرة- منطقة �لقرهود- بناية 
بو�سقر �جلديده- �سقة 302- �سارع 104 - هاتف متحرك 971501777766 - مكانى 3287893582 �لربيد �اللكرتوين/

971501777766  : �لهاتف  رقم   Info@fahadadvocates.com
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ب�: بناء عليه - يلتم�ص �ملدعى من �ملحكمة �ملوقرة �لق�ساء باالتي : �أوال - قبول �لدعوى �ملاثلة 
وقيدها بعد �سد�د �لر�سم و�علن �ملدعى عليهما. ثانيا :-�لق�ساء بندب خبري حما�سبي يف �لدعوى �ملاثلة وذلك لبيان �لعلقة بني 
�ملدعى و�ملدعى عليهم ولبيان �ملالك �لفعلي لقطع �الأر��سي �رقام 533 و732 ومن قام بت�سديد قيمتها للبنك �ملدعى عليه �لثالث 
ولبيان قيام �ملدعي ب�سد�د جميع �ملبالغ �خلا�سة بالبنك �ملدعى عليه �لثالث مع �الحتفاظ باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية يف �سوء 

ما�سي�سفر عنه تقرير �خلربة. ثالثا :- �لز�م �ملدعى عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه.
وتف�سلو� بقبول و�فر �الحرت�م و�لتقدير.  بوكالة مكتب �ملحامي /فهد عبد �هلل للمحاماه و�ال�ست�سار�ت �لقانونيه

�ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  �سباح  �الإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �لثانية  �مل�ستعجلة  �الأمور  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يتوجب  لذ� 
لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب   08:30 �ل�ساعة   2022/07/28

عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مدير اخلدم�ت الق�ص�ئية 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن ب�لن�صر للح�صور اأم�م اخلربة

يف الدعوى رقم 385/2022 تعيني خربة - دبي
�ملتنازع �سده / ح�سن كاظم خاين - �لعنو�ن : جمهول حمل �القامة

نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا كخبري ح�سابي بالدعوى �أعله و�ملرفوعة �سدكم من
�ملتنازع / بزن�ص تاور لل�ستثمار �ص ذ م م

وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده يوم �الثنني 
�ملو�فق 25/07/2022 �ل�ساعة 03:00 ع�سر�

�مل�ستند�ت  كافة  و�أر�سال  باخلبري  �خلا�ص  �ملحمول  �لهاتف  طريق  عن  معنا  �لتو��سل  يرجى 
عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  �اللكرتوين  �لربيد  طريق  عن  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة 

�حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سلحيات �ملخولة لها قانونا.
لل�ستف�سار �الت�سال ب� 050-6317417 

missnahed@hotmail.com : المييل�
اخلبري احل�ص�بي / ن�هد ر�ص�د حممد

اإعالن اإجتم�ع خربة 
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العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
تف��صيل االإعالن احلكم ب�لن�صر

الدعوي رقم  460 / 2022 / 1046 نزاع مدين
�إىل �ملتنازع �سده / 1- دينيز دينا �سيخ �إ�سلم - جمهول حمل �الإقامة

مبا �أن �ملتنازع / �ر��سان و�لد  �ملتويف و من ورثة �ملتويف / �رمني �ر��سان �ر��سان وب�سفته 
�لويل �ل�سرعي على �لق�سر - و ميثله / مع�سومة ح�سن نا�سر �ل�سايغ

وقدره  مببلغ  مطالبة  دعوى   : �ملو�س�����وع  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقام  قد 
�لقانونية  و�لفائدة  و�ملعنوية  �ملادية  �الأ�سر�ر  عن  دره�متعوي�ص   )200.000(
للخ�سومه.  �ملنهي  بالقر�ر  �سده  �ملتنازع  �علن  �ل�سد�د.  متام  وحتى   5% بو�قع  
قررنا مبثابة �حل�سورى : �لز�م �ملتنازع �سدها بان توؤدى للمتنازعني مبلغ مائة �لف 
درهم تعوي�سا عن �ال�سر�ر �ملادية و�الأدبية �لتي حلقت بهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5% من تاريخ �سريورة هذ� �لقر�ر نهائيا وحتى متام �ل�سد�د وبالز�مها بامل�سروفات 

ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

اإعالن حكم ب�لن�صر 

70197 العدد 13597 بت�ريخ 2022/7/19 
اإعالن حتديد موعد جل�صة خربة

يف الدعوى رقم 2022/312 نزاع تعيني خربة جت�ري
�ملقامة من �ملتنازعة / �سركة �خلط �الأمامي الإد�رة �الإ�ستثمار

�سد �ملتنازع �سده / ��سونتا بفيلكقو� �سز�
نعلن نحن �خلبري �حل�سابى / �أحمد �إبر�هيم بن فار�ص، �أنه مت تعيننا من قبل 
نز�ع   2022/312 رقم  �لدعوي  �حل�سابية يف  دبى مبهمة �خلربة  حماكم 
�ملقرر  �خلربة  جل�سة  حل�سور  �سده  �ملتنازع  نعلن  )كما  جتاري  خربة  تعيني 
�سباحاً   11:00 �ل�ساعة   2022/07/25 �ملو�فق  �الإثنني  يوم  النعقادها 
بناية مكاتب، مقابل  �ملطار،  �سارع  ديرة،  دبي،  �لكائن يف  وذلك مبقر مكتبنا 

دناتا، �لطابق �لثالث 306.
اخلبري احل�ص�بى
اأحمد اإبراهيم بن ف�ر�س

اإعالن حتديد موعد جل�صة خربة 
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اإعالن ب�لن�صر الإجتم�ع خربة

يف الدعوى رقم 2022/1154 جت�ري جزئي
�ملدعى عليها / �سركة باحل�سا للهند�سة و�ملقاوالت �ص.ذ.م.م

�لعنو�ن :- دبي - ديرة � �سارع �الإحتاد - مبني جمموعة باحل�سا - مقابل حمطة مرتو �لقيادة 
arshadrashid@belhasa.ae �إلكرتوين،  بريد   - �لعامة ل�سرطة دبي  -207 

بناء�ً على حكم حمكمة دبي �الإبتد�ئية يف �لدعوى �أعله بندب خبري هند�سة مدنية ، نفيدكم 
باأنه �سيتم عقد �إجتماع خربة عن بعد مع �الأطر�ف يف يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/07/21 
حافظة  مع  �سارحة  مبذكرة  �خلبري  تزويد  يرجى  زوم.  برنامج  بو��سطة   16:30 �ل�ساعة 
موعد  قبل  و�مل�ستند�ت  باملذكر�ت  �خلربة  تزويد  يرجى  ودفاعكم.  �إدعائكم  توؤيد  م�ستند�ت 

�الإجتماع وذلك خلل ثلثة �أيام من تاريخ هذ� �الإخطار وعن طريق �لت�سليم باليد.
وتف�سلو� بقبول فائق �لتقدير و�الأحرت�م ،،،،،،،،

اخلبري املهند�س / عبداهلل اخل�لدي 

اإعالن اإجتم�ع خربة 
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وزارة العدل - حمكمة ال�ص�رقة االبتدائية االحت�دية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 الق�صية التنفيذية رقم 3268 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني )ن�صرا(
�ملنفذ �سدهم / 1- �ستار ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة 2- يا�سر منر حممود خو�جا

حممد �لزرعوين 4- كيومك�ص ل�سناعية �خلر�سانة �جلاهزة �ص.ذ.م.م �حمد  جعفر  عبد�هلل   -3
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع

للمز�د�ت  �المار�ت  موقع  على  وذلك  علني  مز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �الحتادية  �البتد�ئية  �ل�سارقة  حمكمة  تعلن 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  ظهر�ً  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae  -

لبيع �لعقار�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : وذلك   27/07/2022
قطعة رقم )689/ب/1/80( ملك مبنطقة �ل�سناعية 13 باإمارة �ل�سارقة ، ب�سعر �لتقييم : 2،080،000 درهم

)مليونان وثمانون �ألف درهم(، وهو عبارة عن �ر�ص مبنية.
يتوجب على �لر�غب باال�سرت�ك باملز�يدة �أن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. فعلى 
من يرغب بال�س�ر�ء �أو �ال�س�تف��س�ار عن ذلك مر�جعة ق�س�م �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �أو�ملوقع �اللكرتوين للمار�ت 
للمز�د�ت http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��س�ه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �القل.
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�ص�رقة االإحت�دية االإبتدائية 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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تن�زل/ بيع

�إع�لن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / ماهر مظهر ديار بكريل - �جلن�سية �سوريا - يرغب 
�لكمال  )ركن  �مل�سماه  �لرخ�سة  100% يف  �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
ل�سيانة �ل�سيار�ت( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 
)783857(، �إىل �ل�سيد / يو�سف حممد عبد�لرحيم �لدهبا�سي - �جلن�سية �المار�ت ، 

تعديلت �خرى: تغري�ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل فردية. 
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       االم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�صديق�ت  
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�صركة جمموعة بريد االإم�رات 
اإلغ�ء ترخي�س بريدي

ل�صركة تران�س اآ�صي� اك�صربي�س لنقل الوث�ئق - ذ م م 
تعلن �سركة جمموعة بريد �الإمار�ت بانه مت �إلغاء �لرتخي�ص �لربيدي 
 رقم )371( �ملتمثل يف �سركة تر�ن�ص �آ�سيا �ك�سربي�ص لنقل �لوثائق ذ م م ،
�الإمار�ت  بريد  �سركة جمموعة  بان  له علما  �ملرخ�ص  بناء على طلب 

غري م�سوؤوله عن �ي حق للغري بعد هذ� �الإعلن. 
 اإدارة التنظيم والرتاخي�س

جمموعة بريد االإم�رات  

اإعــــــــــالن 

70197



ثقافة وفن�ن
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�ملن�سة  ه��ذه  يف  �لتفكري  ور�ء  �ل�سبب  ما 
�جلديدة �ملعنية باملبدعني؟

م�ستوى  على  �ملوهوبني  �أع���د�د  �أن  �حلقيقة  يف 
�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي يف ت��ز�ي��د ك��ب��ري، وال ن��ن��ك��ر �أن 
قدر�تهم  تو�سيل  من  يعانون  �ملوهوبون  ه��وؤالء 
يجد  نف�سه  �لوقت  ويف  �ل�ساحة،  على  و�إبد�عهم 
ل��ه��م و�لبحث  �ل��و���س��ول  �مل��ن��ت��ج��ني ���س��ع��وب��ة يف 
عنهم، فاملن�سة مبثابة همزة و�سل بني �ملبدعني 
و�أ�سحاب �سناعة �ل�سينما و�مل�سرح و�لتليفزيون 
و�الإذ�ع�������ة، و�ل�����س��ب��ب �ل��رئ��ي�����ص م��ن �ل��ت��ف��ك��ري يف 
جاء بناء�ً على  “�أرت هوب”  هذه �ملن�سة �ملهمة 
وتعترب  �سوره  جميع  يف  �لفني  �ملجال  حتريك 
لي�ص  متكامل  ف��ن��ان  ل�سناعة  ك��ربى  �نتفا�سة 
�ملجاال�ت  يف  و�من����ا  �ل��ت��م��ث��ي��ل  جم����ال  يف  ف��ق��ط 

�ملتعلقة ب�سناعة �لفن.

“�أرت  من�سة  �ط��الق  فكرة  ر�ودت��ك  متى 
هوب” ؟

دعنا �أوال نو�سح �أن من�سة “�أرت هوب” تهدف 

و�الإب�����د�ع�����ات يف جم���االت  �مل����و�ه����ب  �إىل ج��م��ع 
�ملو�سوع  يي�سر  مم��ا  و�ح����د،  م��ك��ان  يف  خمتلفة 
�لفريق  �إىل  �ل��و���س��ول  م���ن  �ل��ف��ن  ���س��ن��اع  ع��ل��ى 
�أو  �سينما  ك��ان  �إذ�  �مل��ر�د  �لعمل  لتنفيذ  �ملنا�سب 
م�����س��رح، ف��م��ن��ذ ف���رتة وف���ك���رة �مل��ن�����س��ة ت����ر�ودين 
خا�سة و�أنه تطبيق رقمي يعد  �الأول من نوعه 
يف �الإم����ار�ت و�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، وج���اءت �لفكرة 
حينما و�جهتني �سعوبات يف �لبحث عن �ملو�هب 
و�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ج��ال �ل��ف��ن��ي، �أث��ن��اء حت�سريي 
�إىل  باال�سافة  ي��ه��زم«،  ال  �ل���ذي  »�مل��ق��ات��ل  لفيلم 
�ل�سوء  وت�سليط  �سم  �إىل  يهدف  �لتطبيق  �أن 
على �الإبد�عات يف جماالت �ل�سينما و�لتلفزيون 
ي�سمل  �ل��ذي  باأكمله،  �لفني  و�لو�سط  و�الإن��ت��اج 
�مل�سارح و�الإذ�عة و�ملنتجات و�ملو�د و�ملو�ر للإنتاج 
�لفني من متثيل و�إخر�ج وكتابة ور�سم وت�سوير 
وجر�فيك ومونتاج وتوزيع، وهذه �ملهام البد لها 
من متنف�ص يرعاها ويك�سف مو�هبها ووجودها 
من خلل من�سة �أو نقابة تهتم ب�سوؤون �ل�سناعة 

و�لعاملني بها.

نقابة  ل�سهار  متهيد  هوب”  “�أرت  ه��ل   
للفنانني؟

�لرقمية  �مل��ن�����س��ة  تطبيق  م��ف��ه��وم  يختلف  ق��د 
�ملن�سة هدفها  �أن  �لفنانني، مع  عن مهام نقابة 
�لفنية  �مل����و�ه����ب  �أ����س���ح���اب  خ���دم���ة  �الأ����س���ا����س���ي 
و�الإبد�عية، و�كت�ساف مو�هبهم وتنمية قدر�تهم 

ومهار�تهم، 
تطوير  �ساأنها  م��ن  تدريبية  دور�ت  خ��لل  م��ن 
مدربني  يقدمها  �ملختلفة،  �مل��ج��االت  يف  �ل���ذ�ت 
�لنقابة  لكن  �لفنية،  �مل��ه��ام  ه��ذه  يف  معتمدين 
�إذ� كانت تقدم بهذه �خلدمات فهى معنية �أكر 
�ل�سعاب  وتذليل  و�لتنظيمي  �الإد�ري  بال�ساأن 
�مام �الأع�ساء، وذلك بناء�ً على ر�سوم كما متنح 
�حلقيقة  ويف  �لفني،  �لعمل  مل��ز�ول��ة  �لت�ساريح 
�ن �ملن�سة �جدها يف �لوقت �لر�هن تقوم مبهام 
�لوطن  م�ستوى  على  �الإبد�عية  �ل�ساحة  تخدم 
نطلق  �أن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  وج���دن���ا  و�إذ�  �ل��ع��رب��ي، 
�لتفكري  من  باأ�ص  فل  للنقابة  م��و�زي  م�سروع 

فيه و�لعمل عليه.

  ماذ� تقدم من�سة “�أرت هوب” للفنانني؟
�لتعارف  عملية  ت�سهيل  ع��ل��ى  يعمل  �لتطبيق 
�أخ��رى يدعم  �إىل �الآخ��ر من جهة، وم��ن ناحية 
�الأفكار وتبادل �الآر�ء حول �الإنتاجات �الإبد�عية 
يف �ل�سينما و�لتلفزيون، كما �أن »�أرت هب« �سمم 
وتنفيذ  لتخطيط  �الإم���ار�ت،  دول��ة  يف  خ�سي�ساً 
�لعايل،  �ل��ف��ن��ي  �مل�����س��ت��وى  ذ�ت  �لفنية  �الأع���م���ال 
�ملبدعني عرب  وذلك من خلل تفعيل ح�سابات 
�الآخر  �إىل  �ل��و���س��ول  م��ن  ليتمكنو�  �لتطبيق، 
�ل�سخ�سية،  و�لتفا�سيل  �ملعلومات  خ��لل  م��ن 
و�لبدء يف �التفاقات، وتبادل �الآر�ء حول تنفيذ 
�أعمال فنية جديدة، علماً باأن �لتطبيق يت�سمن 
�مل�سرتك  و�ل���ت���ي مت��ك��ن  �ل��رئ��ي�����س��ة،  �ل�����س��ف��ح��ة 
م���ن خ��لل��ه��ا �إىل ت��ت��ب��ع م�����س��ت��ج��د�ت �الأخ���ب���ار 
مع  و�لتفاعل  �ل�سخ�سية  �ملن�سور�ت  وم�ساركة 
�ل�سخ�سية  �ل�سفحة  �إىل   �الأع�����س��اءب��االإ���س��اف��ة 
للربنامج، و�لتي متكن كل ع�سو يف �لتحكم يف 
�إعد�د ح�سابه �ل�سخ�سي، حيث يتم تنفيذ �سفحة 
»�ملجموعات«  م�سمى  حتت  �لتطبيق  يف  خا�سة 

و�ل��ت��ي مت��ك��ن �الأع�����س��اء م��ن �إن�����س��اء جمموعات 
خا�سة بهم لتكوين جمتمع فني خا�ص ومنا�سب 

للمحتوى �لذي يقدمونه.

�سغفك  يعرفون  �لفنية  مل�سريتك  �ملتابعون 
�لفنان  بطرح ما هو جديد فما هو جديد 

عادل �حلالوي؟
�أن  و�مته،  وطنه  بق�سايا  مهموم  فنان  كل  على 
�أف��ك��اره ويطلع على ك��ل م��ا ه��و جديد  يطور يف 
يف  وي�سهم  بلده  يخدم  ما  ويختار  �ل�ساحة  على 
حتقيق هدف �لقيادة �لر�سيدة وم�سرية �لتنمية 
�مل�ستد�مة، خا�سة و�أن �لفن يلعب دور�ً مهماً يف 
تقريب وجهات �لنظر، فكنت �أول من �نتج فيلم 
كرتونية  حلقات  فكرة  و�بتكرت  �إمار�تي،  �أك�سن 
توعوية بطولة »فنتك«، وهو �سخ�سية �إمار�تية 
رفع  يف  بفاعليه  ي�سهم  ما  ولهجتها،  هيئتها  يف 
�ملحتوى  خ��لل  من  �ملجتمعي،  �لوعي  م�ستوى 
و�لعاملية  �لوطنية  �ملنا�سبات  ومتابعة  �ل��ه��ادف 
�لتى تكون دولة �الإمار�ت جزء منها، كما �أ�سعى 

ف��ك��رة �جلماعية  ل��ت��ب��ن��ي  �جل���دي���دة  �أع���م���ايل  يف 
�ملجتمع  على  تعود  �لتى  �لهادفة  و�ملو�سوعات 

بالنفع حتى يكون �لفن ر�سالة حقيقية

عادل احلالوي : »اأرت هوب« همزة و�ضل بني املبدعني
 واأ�ضحاب �ضناعة ال�ضينما وامل�ضرح والتليفزيون 

تّوج “حتّدي �لقر�ءة �لعربي”؛ �مل�سابقة �لقر�ئية �الأكرب من 
بطلة  عّبا�ص  ح�ّسان  زينب  �لطالبة  �لعربية،  باللغة  نوعها 
بني  من  �ل��ع��ر�ق  جمهورية  م�ستوى  على  �ل�ساد�سة  ل��دورت��ه 
ي�سكل  �ل��ذي  �لتحدي  يف  �ساركو�  ممن  و�لطالبات  �لطلب 
�لعربية  باللغة  عاملياً  نوعها  �الأكرب من  �لقر�ئية  �لتظاهرة 

و�لتي تلقت يف �لدورة �حلالية م�ساركات من 44 دولة.
م�ستوى  على  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي  بطلة  تتويج  وج��رى 
�لتحدي  يف  �لعر�قية  للجمهورية  م�ساركة  /ك���اأول  �ل��ع��ر�ق 
�سافة �إىل �لفائزين بلقب �ملدر�سة �ملتميزة و�مل�سرف �ملتميز 
يف �جلمهورية، خلل �حتفالية ختامية �أقيمت يف �لعا�سمة 
خماف  حميد  علي  معايل  وح�سور  برعاية  بغد�د  �لعر�قية 
�لقائمني  و�لرتبويني  �مل�سوؤولني  من  وع��دد  �لرتبية،  وزي��ر 

على �ملبادرة و�أهايل �لطلبة.
عقب  �ختارت،  �لعربي  �لقر�ءة  حتدي  حتكيم  جلان  وكانت 
�لع�سرة  قائمة  �لوطني،  �مل�ستوى  على  �لنهائية  �لت�سفيات 

�الأو�ئل يف �لدورة �ل�ساد�سة من حتدي �لقر�ءة �لعربي على 
م�ستوى �لعر�ق.

�ل�سف  م��ن  عّبا�ص  ح�ّسان  زينب  �الأوىل  �لفائزة  بعد  وج��اء 
�خلام�ص �البتد�ئي مبدر�سة بهاء �لو�رث كل من رقّية حممد 
وح�سني  �مل�سّرة،  بثانوية  �ملتو�سط  �لثاين  �ل�سف  من  جمعة 
�ملتفوقني،  بثانوية  �ملتو�سط  �ل��ث��اين  �ل�سف  م��ن  ب��در  علي 
وعبد�هلل عمر وليد من �ل�سف �خلام�ص �البتد�ئي مبدر�سة 
�الأول  �ل�سف  من  علي  عماد  وكتايون  �البتد�ئية،  �جلز�ئر 
�ل�سف  من  حميد  علي  وحيدر  �لنمارق،  بثانوية  �ملتو�سط 
�ل�ساد�ص �البتد�ئي مبدر�سة هبة �لرحمة �البتد�ئية، وملك 
مبدر�سة  �الإع���د�دي  �ل��ر�ب��ع  �ل�سف  من  �لكاظم  عبد  حيدر 
�ملوهوبني، وح�سن غزو�ن ح�سن من �ل�سف �لثاين �ملتو�سط 
�ل�سف �خلام�ص  �ملوهوبني، ومعد حميد معد من  مبدر�سة 
�البتد�ئي مبدر�سة �لغر�ء �البتد�ئية، وبه ري حممد �سهاب 

من �ل�سف �الأول متو�سط بثانوية كركوك للبنات.

وتعد �لدورة �ل�ساد�سة �لدورة �الأكرب للتحدي من حيث عدد 
 22.27 من  �أك��ر  �سارك  حيث  �نطلقته،  منذ  �مل�ساركني 

مليون طالب وطالبة من 44 دولة.
�أن  �لعر�قي،  �لرتبية  و�أك��د معايل علي حميد خملف وزي��ر 
�لقر�ءة و�ملطالعة هي �الأ�سا�ص ملجتمع �ملعرفة �لذي يتطلع 
�ملن�سود  بجُناة هذ� �ملجتمع  �أن  �إىل  تاأ�سي�سه، الفتاً  �إىل  �لعر�ق 
�لن�صء  هم  �الإن�سان  وميّكن  �ل�ساملة  �لتنمية  يحقق  �ل��ذي 
و�الأجيال �ل�ساعدة �حلري�سة على �كت�ساب �ملعارف و�لعلوم 

و�مل�ساهمة �لفاعلة يف �إنتاجها.
�الإن�سان  �سخ�سية  يف  �أ�سا�سية  �سمة  �ل��ق��ر�ءة  معاليه:  وق��ال 
�لر�فدين  ب��لد  يف  �ملتعاقبة  �حل�سار�ت  قيام  منذ  �لعر�قي 
 .. �لعامل  �لتي كانت مكتبة  �لذهبي لبغد�د  بالع�سر  م��رور�ً 
ومع قّر�ئنا �ليوم، من �الأطفال و�ليافعني و�ل�سباب، نتطلع 
�إىل تعزيز �لدور �الإن�ساين للعر�ق كمهد للح�سار�ت وم�ستقر 

للكتاب و�لفكر و�لعلوم و�الآد�ب.

وهّناأ معاليه �لفائزين و�مل�ساركني يف حتدي �لقر�ءة �لعربي 
على م�ستوى �لعر�ق، م�سيد�ً باالإجر�ء�ت �لتنظيمية �لنوعية 
�إىل  للو�سول  �ل��ت��ح��دي  تنظيم  على  �لقائمني  �أه��ل��ت  �ل��ت��ي 

حمبي �لقر�ءة يف جهات �لعامل �الأربع.
�لنعيمي، مدير مكتب مبادر�ت حممد  �سارة  بدورها، قالت 
�إن و�سول عدد �لدول �مل�ساركة  �آل مكتوم �لعاملية،  بن ر��سد 
يف حتدي �لقر�ءة �لعربي يف دورته �ل�ساد�سة، �إىل 44 دولة 
بعد �سنو�ت قليلة من فتح باب �مل�ساركة �لدولية يف �لتحدي، 
و�لعامل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�����س��اع��دة  �الأج��ي��ال  �أن  ي��وؤك��د 
متعط�سة ملطالعة �ملزيد من �ملحتوى �ملدرو�ص و�لو�يف �ملقدم 
باللغة �لعربية، وهذ� ما ي�سعى �لتحدي �إىل تاأمينه بالتعاون 
و�ملد�ر�ص  �لتعليمية  و�ملناطق  و�لتعليم  �لرتبية  وز�ر�ت  مع 

�مل�ساركة يف �لتحدي و�مل�سرفني فيها.
و�أ�سافت �لنعيمي: �لعر�ق كان د�ئماً حمطة و�سول للكتاب، 
ومكتباته وطرقاته كطريق �ملتنبي كانت د�ئماً نزهة �لقّر�ء 

طلب  وم�ساركة  و�حل���رف،  و�لكلمة  بالثقافة  و�ل�سغوفني 
وطالبات �لعر�ق يف حتدي �لقر�ءة �لعربي هي �إ�سافة نوعية 

للأبعاد �حل�سارية �لعربية و�الإن�سانية لر�سالته و�أهد�فه.
مكانة  ي��ع��زز  �ل��ذي��ن  �مل�����س��ارك��ني  بالطلبة  �لنعيمي  و�أ����س���ادت 
�لعر�ق يف رحلة �ملعرفة و�لعلم و�الأدب، مهنئة كل �لفائزين 
و�مل�ساركني و�لد�عمني للدورة �ل�ساد�سة من حتدي �لقر�ءة 

�لعربي يف جمهورية �لعر�ق.
ويهدف حتدي �لقر�ءة �لعربي، �لذي تنظمه مبادر�ت حممد 
�لتو�يل،  على  �ل�ساد�سة  للدورة  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
�إىل �إنتاج حر�ك قر�ئي ومعريف �سامل، ير�سخ قيم �لتو��سل 
و�لتعارف و�حلو�ر و�النفتاح على �لثقافات �ملختلفة، ويكّر�ص 
�لقر�ءة و�ملطالعة و�لتح�سيل �لعلمي و�ملعريف ثقافة يومية 
ن �للغة �لعربية، ويعزز دورها يف نقل  يف حياة �لطلبة، ويح�سّ
و�إنتاج ون�سر �ملعرفة و�مل�ساركة يف �إثر�ء �لتقدم �لب�سري ورفد 

�حل�سارة �الإن�سانية و��ستئناف م�ساهمة �ملنطقة فيها.

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  ل��ل��غ��ة  �أب��وظ��ب��ي  ي�����س��ارك م��رك��ز 
ملعر�ص   17 �ل�����  �ل��ن�����س��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
للكتاب  �ل������دويل  �الإ����س���ك���ن���دري���ة  م��ك��ت��ب��ة 
وي�ستمر  �أم�ص  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي 
"�لوعي  ���س��ع��ار  ي��ول��ي��و حت��ت   28 ل��غ��اي��ة 
�الإ�سكندرية  مكتبة  يف  �الإن�سان"،  وبناء 
مبجموعة  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�سر  بجمهورية 

من �لفعاليات و�للقاء�ت.
�إطار حر�ص مركز  �مل�س����������اركة يف  وتاأتي 
�إب����ر�ز  ع��ل��ى  �لع�������ربية  ل��ل��غ��ة  �أب��وظ��ب��ي 
جهوده يف عملية �إحياء �لل���غ�������ة �لعربية 
و�إيجاد حلول الإ�س�����كاليات ��س���������تخد�مها 
وت������بادل  و�ل��ع��امل،  �لعربية  �ملنطقة  يف 
�ل���روؤى و�خل���رب�ت م��ع خمتلف �جلهات 
ح�سور  بتعزيز  و�مل��ه��ت��م��ني  �ل�سلة  ذ�ت 
و�لعلم  ل��ل��ف��ن  ك��ل��غ��ة  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة 

و�حل�سارة.
جمموعة  ع��ق��د  �مل�����س��ارك��ة  وتت�س��������من 
�مل���ت���ن���وع���ة م����ع خمتلف  �ل����ل����ق����اء�ت  م����ن 
و�للغة  ب��ال��ث��ق�����������������������اف��ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
ي�سارك  ذل���ك  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�لدكت��������ور  �س�������ع�ادة  برئا�س�����ة  �مل��رك��ز 
�أبوظبي  ب���ن مت��ي��م رئ��ي�����ص م��رك��ز  ع��ل��ي 
�حلو�ري���������ة  �لن�������دوة  يف  �لع����ربية  للغ�����ة 
�لعربي��������ة  �للغة  "�إ�سكاليات  بعن��������و�ن 

�لثلثاء  ي����وم  وتع�������قد  وحتدياتها" 
�سمن  تنظيمها  يتم  و�لتي  يوليو   19
هام�ص  على  �ملنعقد  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ربن��ام��ج 

�ملعر�ص.
�لهيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ع��ر���ص  وي���ق���ام 
�مل�سرية �لعامة للكتاب و�حتاد �لنا�سرين 
�مل�سريني و�لعرب، وي�ست�سيف هذ� �لعام 
75 حدثاً ثقافياً، ي�سارك فيه �أكر من 

وحما�سر. متحدث   300

�مل�ساركون يف �لتحدي �ن�سمو� �إىل �أكرث من 22 مليون م�سارك يف �لدورة �ل�ساد�سة

حتدي القراءة العربي يتوج زينب ح�ضان عبا�ض بلقبه على م�ضتوى العراق

مركز اأبوظبي للغة العربية ي�ضارك يف فعاليات 
معر�ض مكتبة االإ�ضكندرية الدويل للكتاب

•• حوار : اأ�صامة عبد املق�صود 

عندما يكون �لفنان مهموم بق�سايا وطنه �ملطروحة على 
فئات  جميع  �إبد�ع  من  لديه  ما  بكل  وي�سارك  �ل�ساحة، 
مفهوم  ن�سر  خالل  من  �لعام  �ل�سعور  ويحرك  �ملجتمع، 
�لتنوير �لثقايف و�ر�ساء قو�عد �لولء و�لنتماء للوطن، 
و�حلفاظ على �لفكر و�لوعي �جلمعي، يكون فنان برتبة 
مو�طن �متزجت روحه مع وجد�ن �لوطن وع�سق كل ما 
و�ملنتج  و�ملخرج  �ملمثل  �ل�سامل  �لفنان  يفكر  هكذ�  فيه، 
رقمية حتمل  من�سة  باطالق  �لإمار�تي عادل �حلالوي 
��سم »�أرت هب«.بهدف مل �سمل �ملبدعني يف جميع فروع 

�لفن و�لإبد�ع.
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جنم �أك�سن �متدت م�سريته ملدة 6 عقود

بعد بلوغه الـ80 .. 
اأهم املحطات  يف م�ضرية 

هار�ضون فورد

موؤخًر�  �لتقارير  وذك���رت  �سبق  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
وحتديًد� موقع cheatsheet، �أنه عندما عر�ص 
 Star Wars: Episode IV: A New
يكن جميع  1977، مل  عام  الأول مرة فى   Hope
�لكبار  �لنجوم  من  �لرئي�سيني  �لتمثيل  فريق  �أع�ساء 
فقط،  دوالر  10�آالف  على  نف�سه  "فورد"  وح�سل  بعد، 

وهو�أجرمنخف�ص حتى فى عام 1977.
�لنجم  كان  �لنجوم،  لفيلم حرب  �ختيارهاري�سون فورد،  وقبل 
وظهر  �ملهنية،  م�سريته  م��ن  مبكرة  مرحلة  ف��ى  حينها  �لعاملى 
فى �أدو�ر �سغرية فى �الأفلم و�لرب�مج �لتلفزيونية قبل ظهوره 
فى  �لثانى  �لفيلم  وه��و   ،American Graffiti فيلم  فى 
ف��رتة ق�سرية  �ل��وق��ت وبعد  �مل��خ��رج ج��ورج لوكا�ص، ومي��ر  م�سرية 
 The Conversation فيلم  ف��ى  دور  على  "فورد"  ح�سل 
للمخرج فر�ن�سي�ص فورد كوبوال، وكانت بد�يته مع �ل�سهرة عندما 
�ختاره جورج لوكا�ص، الأد�ء "هان �سولو" فى �أول فيلم بعنو�ن حرب 

�لنجوم.
�خليال،  �أف��لم  �سل�سلة  بو�بة  �لنجومية من  �سلم  �ملمثل  �سعد  بعدها 
 The Force �ل�����س��اب��ع��ة  �ل��ن�����س��خ��ة  ف����ى  ن���ظ���ري ظ����ه����وره  وح�������س���د 
Awakens فى 2015 على �أجر ر�وح بني 10 و20 مليون دوالر، 
يجُقدر  ث��روة  �سافى  �الأمريكى  �ل�سينمائى  و�ملنتج  �ملمثل  ميتلك  و�ليوم 

بنحو 300 مليون دوالر.
لد هاري�سون فورد يف �سيكاغو ، لكنه �نتقل يف �لنهاية �إىل لو�ص �أجنلو�ص  وجُ
يف  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  م�����س��رح  يف  �سيفي  م��و���س��م  ب��ع��د  �لتمثيل  مهنة  ملتابعة 
 Dead فيلم  ك��ان   ، و�سوله  عند  قليلة  ب���اأدو�ر  ق��ام  �أن  بعد  وي�سكون�سن، 
Heat on a Merry-Go-Round عام 1966 مبثابة �أول فيلم 

رو�ئي طويل له ، حيث لعب دور بيلوب.
كان  بينما  �لتلفزيونية  �الأدو�ر  بع�ص  ف��ورد  ، ج�سد  �ل�ستينيات  �أو�خ��ر  خلل 

ا كنجار الإعالة �أ�سرته. يعمل �أي�سً
�أد�ء مع ج��ورج لوكا�ص  �ملمثل على �ختبار  ، ح�سل  �ل�سبعينيات  �أو�ئ��ل  يف 
 American �مل��ط��اف يف فيلم  ب��ه  �ن��ت��ه��ى  �ل���ذي  ب���وب ف��ال��ف��ا  ل���دور 
 The Godfather's Francis و   ،1973 لعام   Graffiti
 The  1974 ع����ام  يف  �أل����ق����اه  �ل�����ذي   ،  Ford Coppola
 ،Conversation and 1979's Apocalypse Now

كانت هذه �لعلقات هي �لتي �ست�ساعده الحًقا يف حياته �ملهنية.
، فاإن  �أع��له  �ملذكورة  �لعناوين  �أدو�ر ثانوية يف  ف��ورد مل يتلق �سوى  �أن  يف حني 
�ملتميز يف  American Graffiti �ساعده يف �حل�سول على دوره  عمله يف 

.Lucas's Star Wars
ج�سد �سخ�سية هان �سولو يف �أحد �أكر �الأف��لم جناًحا وري��ادة يف كل �لع�سور ، 
و�سارك فورد يف �لبطولة جنًبا �إىل جنب مع مارك هاميل وكاري في�سر يف فيلم 

�أوبر� �لف�ساء عام 1977.
، وعزز مكانته كممثل  �كت�سب فورد �عرت�ًفا كبرًي� عن دوره ب�سفته هان �سولو 

ر�ئد عندما مت لعب دور �إنديانا جونز يف عام 1981 "غز�ة �لقو�ص �ملفقود".
دور  ف��ورد  �ختار   ،  Indiana Jones و   Star Wars بعد جن��اح كل من 
للمخرج   Blade Runner �لعلمي  �خليال  فيلم  Rick Deckard يف 
�أعاد متثيل دوره يف �لتكملة  �أن فورد  1982. حتى  Ridley Scott يف عام 

.Blade Runner 2049 ، 2017 لكل�سيكية لعام�
يتلق �سوى  ، مل  �ملهنية  ع��دد من �جلو�ئز ط��و�ل حياته  ف��ورد على  بينما ح�سل 

تر�سيح و�حد جلائزة �الأو�سكار، جاء �لتكرمي لدوره كجون بوك يف عام 1985.
�الأو�سكار  جو�ئز  توزيع  حفل  يف  ممثل  �أف�سل  فئة  يف  �إمي���اءة  على  ف��ورد  ح�سل 
نيكل�سون  وج��اك  غارنر  جيم�ص  جانب  �إىل   1986 ع��ام  يف  و�خلم�سني  �لثامن 
 Kiss of the وفون فويت و�لفائز ويليام هريت  �لذي فاز عن دوره يف فيلم

.Spider Woman
ب�سفته نا�سًطا بيئًيا منذ فرتة طويلة ، كان فورد يد�فع عن �لبيئة و�ال�ستد�مة 

وعلم �الآثار منذ �أو�ئل �لت�سعينيات.
 Conservation International سغل من�سب نائب رئي�ص منظمة� 
�إىل توليه ع��دًد� من �حلملت على  ، باالإ�سافة   1999 غري �لربحية منذ عام 

مر �ل�سنني.
من بني �الأ�سياء �ملتنوعة �لتي يد�فع عنها فورد ، تعد ق�سية تغري �ملناخ من بني 

�أكر �لق�سايا حما�سة بالن�سبة له.
�أط��ف��ال. وهو  م��ر�ت ولديه خم�سة  ث��لث  ت��زوج  �ل�سخ�سية  بالن�سبة حلياته  �أم��ا 
متزوج حالًيا من �ملمثلة كالي�ستا فلوكهارت �لتي �لتقى بها يف حفل توزيع جو�ئز 

جولدن جلوب 2002. تزوجا يف عام 2010 .
تزوج فورد الأول مرة من ماري ماركو�رت من عام 1964 حتى �نف�سل يف عام 
1979، ي�سرتكان يف ولدين مًعا. كان زو�جه �لثاين من كاتبة �ل�سيناريو ميلي�سا 
ماثي�سون من عام 1983 حتى �نف�سالهما يف عام 2000 و�نتهى من �لطلق 

يف عام 2004. و�أجنبا �بًنا و�بنة.

�أرما�ص،  دي  �آن��ا  �ملمثلة  لعبت 
�ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 34 
متنوعة  جمموعة  عاًما، 
ع���ل���ى  �الأدو�ر  م��������ن 

�ل�سا�سة،
دوره�������ا  ذل�������ك  يف  مب������ا   
�جل���رمي���ة  م�����س��ل�����س��ل  يف 
 Knives Out
 No يف  وج�����ا������س�����و������س�����ة 
 ،Time to Die
وكالة  يف  ع��م��ي��ل  وم������وؤخ������ًر� 
 The بفيلم  �ملركزية  �ملخابر�ت 
دورها  بينما   ،Gray Man
�الأك�����ر �إث������ارة ل��ل��ج��دل حتى 
مونرو  مارلني  دور  هو  �الآن 

.Blonde يف فيلم
وحتدثت �لنجمة حول دور 
�أيقونية  كممثلة  �لبطولة 
 ،Blonde ف���ي���ل���م  يف 
مقابلة  خ�������لل  وذل���������ك 
حيث   ،  Elleجملة م��ع 
قالت: "هذ� هو �أملي، �أن 
�أمتكن من 

�إظهار �أنه ميكننا فعل �أي �سيء �إذ� �أعطينا �لوقت 
لل�ستعد�د، و�إذ� �أتيحت لنا �لفر�سة فقط، فقط 
�لفر�سة، ميكنك عمل �أي دور، ميكنك فعل �أي 

�سيء."
�لكاتب  طموحات  �أن  �سعرت  �أنها  �آن��ا،  و�أ�سافت 
و�ملخرج �أندرو دومينيك كانت و��سحة جًد� منذ 

�لبد�ية، 
وهو تقدمي ن�سخة من حياة مارلني مونرو من 

خللها،
 وتابعت: "لقد �أر�د �أن يخترب �لعامل ما �سعرت 
به يف �لو�قع لي�ص فقط �أن تكون مارلني، ولكن 

ا نورما جني )��سم والدتها(". �أي�سً
 Saturn ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زة  �لنجمة  و�أ����س���ارت 
�لتنوع يف  �أجل  �أن �لدعو�ت من  �أنها تعتقد  �إىل 
�ل�سهل جتربتها، بل وحتى  هوليوود جتعل من 

�لظهور يف جمموعة متنوعة من �الأدو�ر.
�إىل  م����وؤخ����ًر�  ت��ط��رق   people م��وق��ع  وك����ان 
تفا�سيل  ح����ول  �أرم����ا�����ص  دي  �آن�����ا  ت�����س��ري��ح��ات 
�سخ�سية مارلني مونرو حينما �أكدت �أنها عانت 
�لتدريبات  م��ن  �أ���س��ه��ر   9 ط���و�ل  كبري  ح��د  �إىل 
على طبقة �ل�سوت للممثلة �ل�سقر�ء �الأ�سهر يف 

تاريخ �ل�سينما.
�لتفا�سيل  كم  من  تعذبت  �نها  ا  �أي�سً و�أ�سافت 
ما  دوًم��ا  كانت  حيث  �لكو�لي�ص،  خ��لل  �ملرعبة 
ت�����س��ط��دم يف خم��ي��ل��ت��ه��ا ب����اأن كل 
ودر�ية  علم  على  �جلمهور 
�ل�سغرية  بالتفا�سيل 
مارلني  ب���ح���ي���اة 

���س��غ��ط طو�ل  م���ا يجعلها حت���ت  وه���و  م���ون���رو، 
�لوقت.

وكان مت ت�سريب 3 �سور فى وقت �سابق ل� �آنا دي 
نيتفلك�ص  فيلم  ت�سويرها  �أثناء  وذل��ك  �أرم��ا���ص، 
ي��دور حول  �ل��ذي  �لعمل   ،Blonde �جل��دي��د 
تاريخ خيايل للحياة �لد�خلية الأيقونة �جلمال 

مارلني مونرو.
�لفيلم من كتابة و�إخر�ج �أندرو دومينيك �لذى 
�ال�سم،  نف�ص  حتمل  �ل��ت��ي  �ل��رو�ي��ة  �إىل  ي�ستند 
 ،2000 ع���ام  خ���لل  وط��رح��ت    ،Blonde

للكاتب جوي�ص كارول �أوت�ص.

The Gray Man

بدت �نا دي �رما�ص مميزة للغاية �أثناء �لرتويج 
 The Gray م�����وؤخ�����ر�ً،  ل��ه��ا  ف��ي��ل��م  الأح������دث 

،Man
ب�سحبة  ت�سارك يف بطولته  �ل��ذى  �لعمل  وه��و   
�إذ  �إي��ف��ان��ز،  ر�ي����ان جو�سلينج وك��ري�����ص  ك���ًل م��ن 
ب��اإط��لل��ة مميزة للغاية  �ن��ا دى �رم��ا���ص  �رت���دت 
وهادئة للممثلة �لكوبية �لتي تعي�ص فرتة توهج 

يف �سينما هوليود.
من ناحية �أخرى �سبق وك�سف موقع imdb عن 
 "blonde" موعد عر�ص فيلم �ملمثلة �لكوبية
هوليود  �أي��ق��ون��ة  �سخ�سية  ف��ي��ه  جت�����س��د  و�ل��ت��ي 
وملكة �الإغ���ر�ء م��ارل��ني م��ون��رو، وف��ًق��ا مل��ا ن�سره 
موقع �لديلى ميل موؤخًر�، حيث يعر�ص �لفيلم 

يوم 23 �سبتمرب علي نيتفليك�ص.

 The Gray Man تروج لأحدث �فالمها

اآنا دي اأرما�ض تتحدث عن جت�ضيدها 
Blonde ضخ�ضية مارلني مونرو يف فيلم�

�حتفل �لفنان هاري�سون فورد موؤخر� بعيد ميالده �ل�80 ، و�لذي عرف كنجم �أك�سن �متدت م�سريته ملدة 6 عقود. 
و�لذى يبدو �أنه مل يتاأثر بكرب �سنه موؤخًر�، حينما خرج بنف�سه يف رحلة ب�سيارته �ملك�سوفة ح�سب تقرير موقع 

�لديلي ميل و�أظهرته عد�سات �مل�سورين وهو يقوم بتمويل �سيارته بالغاز.
وبد� جنم �سل�سلة �نديانا جونز �ل�سهري وهو بغاية �لن�ساط خالل �ل�سور �لتي �لتقطت له ليثبت �أن �ل�سن جمرد 

رقم، و�أنه ل يز�ل يتمتع بروح �ل�سباب.
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اأعرا�ض »مبكرة« ملر�ض الكبد 
ميكن اأن تظهر يف احلياة اليومية

يوؤدي �الإفر�ط يف �سرب �لكحول �إىل �أمر��ص �لكبد �ملرتبطة بها. وميكن �أن 
تظهر علمة و�حدة ت�سري �إىل هذه �حلالة يف حياتك �ليومية.

"كن على   :Olio Lusso �لطبية يف  �ملديرة  و��سرمان،  وقالت مونيكا 
علم باأن �الإفر�ط يف �سرب �لكحول لعدة �سنو�ت ميكن �أن يوؤدي �إىل تر�كم 
�ل�سموم يف �لكبد". و�الأ�سو�أ من ذلك، �أن �الإفر�ط يف تناول �لكحوليات يوؤدي 
 .)ARLD( أي�سا �إىل حالة تعرف با�سم مر�ص �لكبد �ملرتبط بالكحول�
وعلى غر�ر مر�ص �لكبد �لدهني، ال ي�سبب ARLD �لعديد من �الأعر��ص 

حتى يتطور".
ومع ذلك، هناك بع�ص �لعلمات �لتحذيرية �لتي قد تظهر، مع ظهور �أحد 

�الأعر��ص يف حياتك �ليومية.
�أحد  ه��و  �الرت���ب���اك  ف���اإن   ،British Liver Trust ملوؤ�س�سة  ووف��ق��ا 

�لعلمات �لتي ت�سري �إىل �أمر��ص �لكبد.
�ملو�د  �إز�ل���ة  �لكحول  م��ن  �ملت�سرر  �لكبد  ي�ستطيع  "ال  و����س��رم��ان:  وق��ال��ت 
غري �ملرغوب فيها ب�سكل �سحيح من �لدم، ما يوؤدي �إىل تر�كم �ل�سموم يف 

�لدماغ، وبالتايل �الرتباك.
والكت�ساف �لعلمات، قد تلحظ بيا�ص عينيك وجلدك يتحول �إىل �للون 

�الأ�سفر. وقد تنتفخ �ساقيك وقدميك.
وترتفع  �ل�سو�ئل  تر�كم  ب�سبب  �أك��رب  بطنك  يبدو  قد  ذل��ك،  على  وع��لوة 

درجة حر�رة �جل�سم على �لرغم من �ل�سعور باحلمى يف بع�ص �الأحيان.
ووفقا ل� NHS، ميكن �أن ت�سبب �حلالة �أي�سا �أعر��سا، مبا يف ذلك:

باملر�ص. • �ل�سعور 
�لوزن. • فقد�ن 

�ل�سهية. • فقد�ن 
)�لريقان(. و�جللد  �لعني  • ��سفر�ر 

و�لبطن. �لكاحلني  يف  • �نتفاخ 
خمول. �أو  • �رتباك 

�لرب�ز. يف  �لدم  خروج  �أو  �لدم  • تقيوؤ 
ومع ذلك، فاإن �حلالة ال ت�سبب للأ�سف �لعديد من �لعلمات �لتحذيرية، 

وفقا للخدمة �ل�سحية.
لهذ� �ل�سبب تو�سي باإخبار طبيبك �لعام �إذ� كنت ت�سرب كميات كبرية من 

�لكحول بانتظام حتى يتمكن من فح�ص �لكبد.

هو؟. ما  مركب  ثانوي  • لون 
- �لبنف�سج و�الأخ�سر.

تكميلي. • لون 
- �للونني �الأ�سود و�الأبي�ص.

جن�سيته؟. هي  ما  م�سهور  ر�سام  • بيكا�سو 
- �إ�سباين.

�لأ�سود؟. �ملوت  ��سم  عليه  يطلق  • مر�ص 
- �لطاعون.

1954م. عام  يف  ميامي  فلوريد�  يف  �فتتاحه  مت  كينج  برجر  مطعم  • �أول 
�أرجل.  6 لها  �حل�سر�ت  • جميع 

�لنم�سا. يف  �خرتع  �لكرو��سون  �أن  تعلم  • هل 
كلمة.  200 من  �أكر  ينطق  �أن  ميكنه  �الأفريقي  �لرمادي  • �لببغاء 

�إن�ص.  21 حو�يل  طوله  يبلغ  �لذي  ل�سانها  باإ�ستعمال  �أذنها  تنظيف  ميكنها  �لزر�فة  �أن  تعلم  • هل 
�ساعة.  24 كل  يف  �ساعات   5 �إىل   4 من  ينام  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 

تريد  عندما  �ستعاين  ولكن  �سهولة،  بكل  �الأعلى  �إىل  �ل��درج  عرب  �لبقر  تقود  �أن  ميكنك  �أن  تعلم  هل   •
�إنز�لها �إىل �أ�سفل �لدرج.

�لبحوث  م�ساريع  وكالة  )�سبكة  تعني  و  )�أْرباِنت(  ظهوره  بد�ية  يف  ي�سمى  كان  �الإنرتنت  �أن  تعلم  • هل 
�ملتطورة( و�لتي �سممتها وز�رة �لدفاع �الأمريكية.

�ملنازل. يف  �ملياه  �إ�ستخد�م  من   35% ت�ستهلك  �ملياه  دور�ت  �أن  تعلم  • هل 
�الأمريكية. �ملتحدة  بالواليات  فر�ن�سي�سكو  �سان  يف  �خرت�عها  مت  �حلظ  كعكة  �أن  تعلم  • هل 

�ليوم. يف  �ساعة   18 حو�يل  ينام  �لكو�ال  �أن  تعلم  • هل 

العجوز والعطار 
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�جلوز 

�أفادت در��سة �أمريكية حديثة باأن تناول �أوقية و�حدة من مك�سر�ت �جلوز 
يوميا ميكن �أن ي�سهم يف �إبطاء منو و�نت�سار �سرطان �لثدي.

�ل�سامل  �إدو�رد  وم��رك��ز  م��ار���س��ال  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ط��ب  بكلية  ب��اح��ث��ون  وق���ام 
ل��ع��لج �ل�����س��رط��ان ب���اإج���ر�ء �ل��در����س��ة �ل��ت��ي ن�����س��رت ب��دوري��ة ب��ح��ث �لتغذية 

)Nutrition Research( �لعلمية.
ولر�سد تاأثري مك�سر�ت �جلوز يف �حلد من �سرطان �لثدي، ر�قب �لفريق 

جمموعة من �لفئر�ن �مل�سابة باملر�ص.
يوميا  �جل��وز  مك�سر�ت  م��ن  �أوق��ي��ة  ي���و�زي  م��ا  ت��ن��اول  �أن  �لفريق  و�كت�سف 
و�نت�سار  منو  كبح  يف  �ساهم  �أ�سبوعني  مل��دة  غ��ر�م��ا(   28 ت�ساوي  )�الأوق��ي��ة 

�سرطان �لثدي.
وبناء على هذه �لنتائج �خترب �لباحثون مك�سر�ت �جلوز على جمموعة من 
�ل�سيد�ت �مل�سابات ب�سرطان �لثدي، يف جتربة �سريرية �أولية، حيث تناولن 

�أوقية من مك�سر�ت �جلوز يوميا.
باالنخفا�ص، كما تر�جع  بد�أت  �لثدي  �أن كتل �سرطان  �لباحثون  و�كت�سف 
�أقر�نهن ممن مل  �جل��وز، مقارنة مع  تناولن  �للتي  لدى  �الأور�م  �نت�سار 

يتناولن مك�سر�ت �جلوز.
�أي�سا �أن مك�سر�ت �جلوز �أحدثت تغري� كبري� يف �لتعبري  ووجد �لباحثون 

�جليني ل�سرطانات �لثدي مما �ساهم يف مكافحة �الأور�م �خلبيثة.

ذهبت �مر�أة عجوز �إىل �حد �لعطارين وطلبت منه مت�سنعة �لدالل �ن ياأتيها مبا يرد عليها �سبابها، فنظر �ليها 
�لعطار وقال: �ن �لعطار ال ي�سلح ما �ف�سده �لدهر.. فقالت: لكن �لدهر كثري� ما يخطئ.. فقال: �ن �خطاأ 
فرمبا يكون قد ترك ور�ءه ما يدل على ��سل �ل�سيء من مبعثه، وكان يق�سد بذلك �نها لو كانت يف �الأ�سل 
جميلة ف�سيبقي �ثر� من جمال لكنها عجوز �سمطاء دميمة.. فقالت �ملر�أة: �ن در�همي ت�ستطيع �ن ت�سلح ما 
�أف�سده �لدهر.. فقال: وهل مينحك �لدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم �نا �علم ذلك، فالقلب خاليا ال يحمل 
هما، و�لعقل فارغا ولي�ص به ما ي�سغله، و�جل�سد ي�سلح ليحارب �لدنيا �ن ر�أى منها خري�.. فاقرتب �لعطار 
�خلبيث وقال: ح�سنا لو كان يل �ن �جتمع �نا و�نت برباط �لزوجيه و�أ�سلح ما �أف�سده �لدهر ما تاأخرت ولكني 
�ساأدفع ثمن ما  �يامي.. فقالت: ح�سنا  �لدهر  �سرق  �سابا وقد  م��از�ل  �لوفا�ص لكن قلبي  فارغ �جليب وخايل 

�سرقه �لدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج �لعطار �ملر�أة �لعجوز وكان يدللها كثري� متعمد� ومن فرط �ل�سعادة تعب قلبها ومل مير من �لوقت �لكثري 
حتى �ف�سد �لدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت �لدنيا ومل تفرح بعطارها كثري� لكنه فرح 

مبالها وتزوج بعرو�ص �سغرية مل يف�سد �لدهر لديها �سيئا. 

�لنا�ص ي�ستمتعون باملياه يف �لنو�فري خالل موجة حارة يف لندن، بريطانيا. رويرتز

هناك �لعديد من �لفو�ئد �لتي ميكن جنيها من �لقيلولة �أثناء 
�لنهار، خا�سة للأ�سخا�ص �لذين يتمتعون ب�سحة جيدة.

�لذ�كرة  �لنعا�ص وحت�سن  تقلل  �لنهار  �أثناء  �لر�حة  �أن  وثبت 
ي��ح��رم��ون من  مل��ن  ف��وري��ة  ر�ح���ة  ي��وف��ر  م��ا  بيئة معملية،  يف 
�لنوم. ومع ذلك، فاإن �لنوم �أثناء �لنهار لي�ص باملهمة �ل�سهلة. 
ولكن �خرت�قا و�حد� ل� Navy SEAL قد يجعلك ت�سعر 

باالنتعا�ص بعد ثماين دقائق فقط من �لنوم.
بتعوي�ص  �خلا�سني  للم�سغلني  لل�سماح  �لقيلولة  ممت  و�سجُ

�لنوم يف �ملو�قف �ل�سعبة.
وتت�سمن هذه �لتقنية �ال�ستلقاء على �لظهر وترك �ل�ساقني 

على حافة �ل�سرير �أو �الأريكة.
 ،Mikhaila Peterson Podcast �إىل  ويف حديثه 
�سرح �لرجل �لع�سكري �ل�سابق جوكو فيلينك، تفا�سيل روتينه 

�ملتمثل يف �أخذ قيلولة ق�سرية خلل �لنهار.

وقال: "�إذ� �سعرت بالتعب، ف�ساآخذ قيلولة - �ساآخذ قيلولة من 
ثماين �إىل 10 دقائق. ال �أعرف ما �إذ� كنت جربته من قبل. 
�أريكة  �رفع قدميك فوق م�ستوى قلبك، مثل �ال�ستلقاء على 
و�سبط  �الأر����ص،  على  و�ال�ستلقاء  �لقبيل،  ه��ذ�  م��ن  �سيء  �أو 
�سريعا  ف�ستغفو  حقا،  متعبا  كنت  و�إذ�  دقائق.   10 ملدة  �ملنبه 
�ست  مل��دة  لتوك  منت  وكاأنك  �ست�سعر  ت�ستيقظ  وعندما  حقا، 

�ساعات".
�الأمريكية  �لبحرية  ناق�ص �سابط  �أن  و��ستهر �الخ��رت�ق بعد 

�خلا�سة �لطريقة يف كتابه.
�مليد�ين،  �حلرية  دليل  ي�ساوي  �الن�سباط  بعنو�ن  كتابه،  ويف 
�أو�سح فيلينك �أنه يغفو ملدة �ست �إىل ثماين دقائق، وي�ستيقظ 

وهو ي�سعر باأنه "منتع�ص متاما".
�أو  �مل�سدود  �لظهر  �أ�سفل  �لر�حة من  ب��دوره، قد يوفر  وه��ذ�، 

�لقدم �ملتورمة، وي�ساعد �لدماغ على �لنعا�ص ب�سكل �أ�سرع.

حيلة قيلولة قد ت�ضاعدك على النوم يف غ�ضون ثوان!


