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اأخطاء ت�شّرع �شيخوخة الب�شرة
�أ�صغر  يبدين  جتعلهن  �لتي  �لأ�صياء  عن  �لن�صاء  من  �لعديد  تبحث 

�صناً، من �لكرميات �إىل �لعالجات يف �ل�صبا وغري ذلك.
ويف مقطع فيديو على تيك توك، �صاركت م�صتخدمة تدعى ناديا )48 
عاماً( �لأ�صياء �ل�صرورية �لتي يجب علينا جميعاً جتنبها �إذ� �أردنا �أن 

تكون ب�صرتنا �صحية وحتافظ على توهج �ل�صباب متاماً مثلها.
"يت�صبب  و�أو���ص��ح��ت  �ل��ت��دخ��ن  ن��ادي��ا ه��و ع��دم  ب��ه  ���ص��يء تو�صي  �أول 
�لتدخن يف زيادة تك�صر �لكولجن بن�صبة %40 مقارنة باملتو�صط". 
وي�صاعد �لكولجن بالطبع على تعزيز �ملرونة ويحافظ على ترطيب 

�لب�صرة، لذلك فهو �ملفتاح لتبدو �لب�صرة �أ�صغر �صنا.
لي�س جيد�ً  بال�صكر  غ��ن��ي  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  ت��ن��اول  �إن  ن��ادي��ا  ق��ال��ت  ك��م��ا 
يت�صبب يف  �ل�صكر لأنه  �لتقليل من  �إىل  "حتتاج  و�أو�صحت  لب�صرتك، 
مما  �لإيال�صتن  �لكولجن  ح��ول  يت�صلب  و�ل��ذي  �جللوكوز،  زي��ادة 

يوؤدي �إىل تك�صر �لأ�صا�س �لهيكلي للب�صرة و�نهيارها".
�ل�صم�س  لأ���ص��ع��ة  �لتعر�س  جتنب  �إىل  بحاجة  �إن��ن��ا  ق��ال��ت  ذل���ك،  بعد 
لفرت�ت طويلة لأنها ت�صبب تلف �حلم�س �لنووي و�نهيار �لكولجن. 
�ل�صرورية  �لغذ�ئية  �لعنا�صر  من  �جل�صم  ي�صتنزف  �لكحول  �أن  كما 

وي�صبب �للتهابات وهذ� لي�س بالأمر �ل�صار لب�صرتنا.

كيف ت�شنع الزبدة من احلليب؟
يف�صد �حلليب ب�صرعة، مما يعني �لتخل�س منه، لكن ميكن ��صتغالل 

�حلليب �لذي على و�صك �أن يف�صد ل�صنع �لزبدة.
�أكرب، ميكنك توفري �ملال مع تقليل  ومع �رتفاع تكلفة �لزبدة ب�صكل 
�لفاقد. و�أو�صحت طاهية �ملعجنات �آنا ويليامز كيفية �صنع زبدة ر�ئعة 

من �حلليب يف �ملنزل، بح�صب �صحيفة مريور �لربيطانية.
وقالت �آنا وهي رئي�صة طهاة �ملعجنات يف مطعم Fallow "يف كثري 
من �لأحياة جتدين نف�صك مع كميات من �حلليب �أكرث مما ميكنك 
�ل�صاي. و حل�صن  تناول حليب قدمي مع  يريد  �أح��د  ��صتخد�مه، ول 
�حل���ظ، ف���اإن ه��ذ� ميثل �ل��وق��ت �مل��ث��ايل ل���ص��ت��خ��د�م �حلليب يف �صنع 
�إىل مرحلة يكون فيها  "عندما ي�صل �حلليب  �آنا  و�أ�صافت  �لزبدة". 
غري منا�صب لتناول فنجان �صاي، فاإنه ل يز�ل �صاحلاً ل�صنع �لزبدة 
منزلياً ب�صكل ر�ئع. و�إذ� كان لديك حليب �أو ق�صدة تقرتب من نهاية 

عمرها، �صارعي ل�صتخد�مها ل�صنع �لزبدة".
وتابعت �آنا تعليماتها "�صعي �لكرمية يف م�صرب ثم عندما تخرج كل 
�ل�صو�ئل، ��صتمري يف خفقها. و�صيتبقى لك كل �لدهون �ل�صلبة وهذ� 
لذ�  ي�صتنزف،  �للنب  م�صل  كل  ترتكي  �أن  يجب  �ل��زب��دة.  �صي�صكل  ما 
و�أ�صيفي  �ل�صائل يجف،  و�ت��رك كل  �ل�صلب يف م�صفاة،  �صعي �جلزء 

�لقليل من �مللح، و�صت�صبح �لزبدة جاهزة".

ماذا تفعل عند فقدان حقائبك يف املطار؟
�لأربع  �خل��ط��و�ت  ع��ن   Air Advisor يف  �ل�صفر  خ���رب�ء  ك�صف 
�لتي يجب عليك �تخاذها �إذ� فقدت حقائبك يف �ملطار، وقدمو� �أي�صاً 

ن�صائح حول كيفية منع �أمتعتك من �ل�صياع.
فا�صاأل  �ملطار،  يف  �لأمتعة  عربة  على  �أمتعتك  ت��رى  ل  كنت  �إذ�  �أوًل، 
�صافرت  �لتي  �لطري�ن  �صركة  مندوب  عن  �بحث  �أو  �مل�صاعدة  مكتب 
مبكانها  و�إخ��ب��ارك  �أمتعتك  موقع  حتديد  من  يتمكنون  فقد  معها، 

و�إر�صالها �إىل �ملوقع �ملنا�صب.
ومن  �ل��ط��ري�ن،  �صركة  �صتغطيه  مبا  علم  على  تكون  �أن  يجب  ثانياً، 

�ملفيد �أن تعرف ما �إذ� كنت بحاجة ل�صر�ء عنا�صر بديلة لنف�صك.
ثالثاً، يجب �أن تتاأكد من �أن �صركة �لطري�ن لديها �لعنو�ن �ل�صحيح 

للمكان �لذي �صرت�صل فيه �أمتعتك ومتى يتم نقلها.
�أخري�ً، مبجرد تقدمي مطالبتك و�صر�ء بع�س �لعنا�صر �لبديلة، تاأكد 
من �لحتفاظ بالإي�صالت، حيث �صتحتاج �إليها �صركة �لطري�ن حتى 

يتمكنو� من تعوي�صك عن ثمن �لأغر��س �لتي ��صرتيتها.
بالإ�صافة �إىل ذلك، هناك خطو�ت يجب �تخاذها ملنع فقد�ن �أمتعتك. 
بالأمتعة  �لتم�صك  لأن  �لأول  �ملقام  يف  �حلقيبة  فح�س  بتجنب  �ب��د�أ 
م�صطر�ً  ل�صت  �أن���ك  يعني  ب��ل  فح�صب،  �مل���ال  ل��ك  ي��وف��ر  ل  �ملحمولة 

لنتظار و�صول حقائبك.

الثالثاء   9  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13615  
Tuesday    9    August    2022   -  Issue No   13615

تقرير بريطاين عن �شمنة 
الن�شاء يغ�شب العراقيني

�أثار تقرير ملجلة "ذ� �إيكونومي�صت” عن ما �أ�صماه �رتفاع معدلت �ل�صمنة 
مع  مرفقا  ذل��ك،  خلف  �لو�قفة  و�ل��ع��و�م��ل  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  �لن�صاء  ب��ن 
�لثقافية،  �ملهرجانات  �إحدى  خالل  طالب  �إينا�س  �لعر�قية  �لفنانة  �صورة 
�لتو��صل  �لغا�صبة يف من�صات و�صبكات  �لفعل  �ل�صخط وردود  عا�صفة من 

�لجتماعي �لعر�قية.
�إرفاق �صورة فنانة عر�قية مع  �أن  و�عترب كثريون من رو�د تلك �ل�صبكات 
�لتقرير �ملثري للجدل، يعد �صربا من �لت�صهري و�لإ�صاءة للعر�قين عامة 
وعدم �حرت�م �خل�صو�صية، مطالبن �ملجلة �لربيطانية بتقدمي �لعتذ�ر 
برفع  �لعر�قية،  �لفنانة  �آخ��رون حلد مطالبة  فيما ذهب  �ملن�صور،  وح��ذف 
تقرير  مع  مرفقة  �صورتها  ن�صر  خلفية  على  �ملجلة  على  ق�صائية  دع��وى 

يتناول مو�صوعة �صمنة �لن�صاء.
و�رتفاع  �ل�صمنة  م�صكلة  ومناق�صة  ط��رح  �أن  باملقابل  معلقون  ر�أى  فيما 
�لعربي، لي�س مو�صوعا حمرما  �لعر�ق و�لعامل  وتائرها بن �جلن�صن يف 
معاجلتها  بهدف  طرحه  مت  ما  �إذ�  خا�صة  �لعك�س،  على  بل  تفاديه  يجب 

وتذليلها، ولي�س من باب �لتنمر و�ل�صتهز�ء.
 وتعليقا على �ملو�صوع، يقول موؤمل �أحمد �صكري �خلبري يف �لإعالم �لرقمي 
�لعر�قي، يف حديث ل�صكاي نيوز عربية:” ل �أعتقد �أن �لأمر ي�صتدعي كل 
هذ� �للغط لكن ب�صبب �لنظرة �لنمطية �ل�صائدة مع �لأ�صف للمر�أة �ل�صمينة 
�أو �ملمتلئة، رمبا ف�صر ن�صر �صورة �لفنانة �لعر�قية كاإ�صاءة لها وتنمر عليها، 
�صورتها  عر�س  �لالئق  من  ولي�س  معروفة،  عامة  �صخ�صية  و�أنها  خا�صة 

بهذ� �ملعنى”.

احذروا ال�شفر هناك.. قرار 
من اإ�شبانيا ينفر ال�شياح

"�قت�صادية"  ق����ر�ر�ت  �إ���ص��ب��ان��ي��ا  �ت��خ��ذت 
�صارمة، ب�صاأن توفري �لكهرباء يف �لبالد، 
ق���د ت��دف��ع �ل�����ص��ي��اح ل��ت��ج��ن��ب زي�����ارة هذه 

�لدولة �لأوروبية يف �إجازة �ل�صيف.
ووف��ق��ا ل�صكاي ن��ي��وز، �أع��ل��ن م�����ص��وؤول يف 
وز�رة �ل�صياحة �لإ�صبانية، �أن بالده �أقرت 
ق��ان��ون��ا ج��دي��د� مي��ن��ع �لأم���اك���ن �لعامة 
�لد�خلة  �حل����ر�رة  درج���ة  تخفي�س  م��ن 
�لقر�ر  وي�صمل  درج��ة مئوية.   27 حتت 
�حلكومة  من  عليه  �ملو�فقة  متت  �ل��ذي 
و�ملحالت  و�ملطاعم  �ملكاتب  �لإ�صبانية، 
�ل��ت��ج��اري��ة وو���ص��ائ��ل �مل��و����ص��الت. ورغم 
�صت�صطر  �ل�����ص��دي��دة،  �ل�����ص��ي��ف  ح�����ر�رة 
�لأماكن �لعامة �لتي جتذب �لآلف من 
�إبقاء �جلو حار� د�خليا،  �إىل  �ل�صائحن، 
�لقر�ر  ه����ذ�  م��ئ��وي��ة.  درج�����ة   27 ف����وق 
خلف�س  �إ�صبانيا  م�صاعي  م��ن  ج��زء  ه��و 
باملئة،   7 ب��ن�����ص��ب��ة  ل��ل��غ��از  ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا 
مبوجب �تفاق �لحتاد �لأوروبي �لأخري 

لتقليل �لعتماد على �لغاز �لرو�صي.
كما �صيتوجب �أي�صا ف�صل �إنارة و�جهات 
�لفارغة من  �ملتاجر و�ملكاتب �حلكومية 
�لقو�عد  م�����ص��اء، مب��وج��ب   10 �ل�����ص��اع��ة 

�جلديدة.

�أف�سل 4 �أنو�ع من 
�لفاكهة ل�سحة قلبك �ص 23

املاء
 Recipe وقالت �لدكتورة د�نا �إلي�س هونز، موؤلفة كتاب
عرب  �جل�صم  رطوبة  على  �حلفاظ  �إن   for Survival

�صرب �ملاء هو �أهم �لعاد�ت �لتي تقلل �للتهاب.
كما �أ�صافت �أنه "عندما ن�صعر باجلفاف ي�صيف ذلك �صغطا 

�إ�صافياً على �جل�صم، ويزيد �لإجهاد من �للتهاب".
�جل�صم،  يف  و�لتوتر  �للتهاب  تقليل  مع  جنب  �إىل  وجنبا 
فاإن �صرب �ملاء �أمر �صروري لعي�س حياة �أطول �أي�صا، ووفقا 
ملقال ُن�صر يف Nutrition Reviews، فاإن �جلفاف 
معدل  ب��زي��ادة  مرتبطان  �لإل��ك��رتول��ي��ت��ات،  نق�س  وك��ذل��ك 

�لوفيات و�لأمر��س.

القهوة ال�سوداء
�لقهوة م�صروب م�صاد  �أن  �مل��ع��روف  م��ن  ذل��ك،  م���و�ز�ة  يف 
لاللتهابات لأنها حتتوي على مادة �لبوليفينول وم�صاد�ت 
�لتوتر  م��ن  �ل��ت��ي حتيد �جل���ذور �حل���رة وتقلل  �لأك�����ص��دة 

و�للتهابات يف �جل�صم.
مع ذلك، من �ملهم مالحظة �أن معظم �لأبحاث ت�صري �إىل 
�لفو�ئد �ل�صحية للقهوة �ل�صود�ء، �أي �لقهوة غري �ملحملة 

بالكرمية و�ل�صكر.

ف��رمب��ا جرب  �ل�����ص��ود�ء،  �ل��ق��ه��وة  م��ن حمبي  تكن  و�إذ� مل 
�لكرميات و�ملحليات �لتي حتتوي على كمية �أقل من �ل�صكر 
قد  �ل�صكرية  �مل�صروبات  �أن  وجدت  �لدر��صات  لأن  �مل�صاف 
ت�صاهم يف زيادة �للتهاب. وعلى �صبيل �ملثال، وجدت �إحدى 
�أن   Nutrition Reviews يف  �ملن�صورة  �ل��در����ص��ات 
و�ل�صاي  �لقهوة  يف  �مل�صاف  �ل�صكر  من  �لكبرية  �لكميات 
�أعلى من  كانت مرتبطة مب�صتويات  �لأخ��رى  و�مل�صروبات 

عالمات �للتهاب يف �جل�صم.

�ساي الأع�ساب
معظم  �أن  بي�صت  تري�صتا  �ل��دك��ت��ورة  �أو���ص��ح��ت  ذل���ك،  �إىل 
�أنو�ع �ل�صاي �لع�صبي �ل�صاخن لها فو�ئد �صحية بناًء على 
م�صاد  منها  و�لعديد  �لنباتية،  �ملغذيات  من  حمتوياتها 

لاللتهابات وي�صاعد على تقليل �ل�صموم يف �جل�صم.
وقالت �إن �لعديد من �أنو�ع �ل�صاي هذه لها توليفات فريدة 
من �لعنا�صر �لغذ�ئية. على �صبيل �ملثال، "�صاي �لكركديه، 

فهو على وجه �خل�صو�س م�صدر قوة لفيتامن �صي.
 Drug ف��ق��د وج�����دت �إح������دى �ل���در�����ص���ات �مل��ن�����ص��ورة يف
 Design and Development and
�لقدرة  له  يكون  �أن  ميكن   C فيتامن  �أن   Therapy

على تقليل �للتهاب لدى مر�صى �ل�صكري �أو �رتفاع ن�صبة 
�ل�صكر يف �لدم.

اأ�سف الأفوكادو اإىل ع�سريك
�أو يف فرتة  �ل�صباح  �لع�صري يف  �إذ� كنت من حمبي �صرب 
ما بعد �لظهرية، فقد ترغب يف �لبدء يف �إ�صافة �لأفوكادو 

�إىل م�صروبك.
ولن مينح �لأفوكادو ع�صريك دفعة من �لق�صدة فح�صب، 
ت�صاعد  �أن  ميكن  �لتي  �لغذ�ئية  بالعنا�صر  مليء  �إن��ه  بل 
�ل�صياق،  هذ�  ويف  �ل�صيخوخة.  و�إبطاء  �للتهاب  تقليل  يف 
�إن �لأفوكادو غني بالدهون  �لدكتورة ر��صيل فاين،  قالت 
�أنها  ثبت  و�لتي  �مل�صبعة(  غري  �لأحادية  )�لدهون  �ملفيدة 
غنية  �أنها  �أ�صافت  كما  �ل��دم.  يف  �للتهاب  عالمات  تقلل 
يقدم  �أن��ه  ُيعتقد  و�ل��ذي  لالأك�صدة،  �مل�صاد  بالبوليفينول 
م�صتويات  خف�س  مثل  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  للقلب  فو�ئد 
�لكولي�صرتول، وكذلك فيتامن E، �لذي ميكن �أن ي�صاعد 
�أولئك �لذين يعانون من جفاف �جللد عن طريق تكوين 
طبقة مرطبة على �صطح �جللد. و�أخري�ً، يحتوي �لأفوكادو 
على كمية �صغرية من �للوتن �لكاروتيني، و�لتي قد تدعم 

�لتخفي�صات يف �ل�صمور �لبقعي �ملرتبط بالعمر.

كيف اأنقذت 600 
دوالر تويرت من 

االخرتاق؟
�إ�صالح  ت��ع��ل��ن  "تويرت"  ���ص��ب��ك��ة 
ل�صهور،  �أّرق���ت���ه���ا  �أم���ن���ي���ة،  ث���غ���رة 
بتهديد  للقر��صنة  �صمحت  حيث 
مالين   5.4 ن���ح���و  ح�������ص���اب���ات 

�صخ�س على �ملن�صة.
�إ�صالح  مت  "تويرت" �إن���ه  وق��ال��ت 
�لثغرة بعد 6 �أ�صهر من �كت�صافها، 
على يد باحث متخ�ص�س يف �أمن 
�ملعلومات ح�صل على مكافاأة من 

�ل�صبكة قدرها 6000 دولر.
وع�������ن ط���ب���ي���ع���ة ت����ل����ك �ل����ث����غ����رة، 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  خ��ب��ري  ي��ق��ول 
�حلارثي،  حم��م��د  �لج��ت��م��اع��ي، 
معرفة  ل��ل��ق��ر����ص��ن��ة  "تتيح  �إن��ه��ا 
�لرت���ب���اط ب���ن رق���م �ل��ه��ات��ف �أو 
عنو�ن �لربيد �لإكرتوين وح�صاب 
�مل�صتخدم على موقع تويرت، مما 
يعر�س �حل�صاب وبيانات �صاحبه 

�ل�صخ�صية �إىل خطر �ل�صرقة".
�لتو��صل  و�صائل  خبري  وي�صيف 
ملوقع  ح��دي��ث��ه  يف  �لج���ت���م���اع���ي، 
�أن  عربية"،  ن����ي����وز  "�صكاي 
بعر�س  ي��ق��وم��ون  "�لقر��صنة 
على  للبيع  �مل�����ص��روق��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
م����ن����ت����دى م������ع������روف ل���ل���ج���ر�ئ���م 
ي�صتغلها  ح���ي���ث  �مل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 
�ل�صحية  �ب��ت��ز�ز  �مل�����ص��رتون ع��رب 

للح�صول على �لأمو�ل".
�آخ����ر م���ن �خلطورة  ل��ك��ن ج��ان��ب��ا 
وي�صرحه  �ل���ث���غ���رة،  ت��ل��ك  مت��ث��ل��ه 
خ�����ب�����ري و�������ص������ائ������ل �ل�����ت�����و�������ص�����ل 
ملوقع  ح���دي���ث���ه  يف  �لج���ت���م���اع���ي 
ويتمثل  عربية"،  ن��ي��وز  "�صكاي 
�إن�صاء  على  �ملخرتقن  "قدرة  يف 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل��ع��دد ك��ب��ري من 
ميثل  و�لذي  تويرت،  م�صتخدمي 
للم�صتخدمن  خ��ط��ري�  ت��ه��دي��د� 
ممن يخفون هوياتهم �حلقيقية 
�صرية  ح�صابات  عرب  �ملن�صة  على 

و�أ�صماء م�صتعارة".
�إ�صالح  "تويرت"  �إع����الن  ورغ���م 
تلك �لثغرة �أخ��ري�، ف��اإن ذل��ك مل 
�مل�صتخدمن  خ�����ص��و���ص��ي��ة  ي��ح��م 
تويرت  علمت  حيث  كامل،  ب�صكل 
-ك��م��ا ج��اء يف ت��ق��ري��ره��ا- بوجود 
مالين  ل�5.4  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
�إىل  �مل�����ص��اه��ري  "من  م�����ص��ت��خ��دم 
�جلر�ئم  م��ن��ت��دى  يف  �ل�صركات" 

�لإلكرتونية.

للوقاية من ال�شيخوخة.. اإليك 4 م�شروبات �شحرية

تلعب الأطعمة وامل�سروبات التي ن�ستهلكها بانتظام 
يف  تقدمنا  مع  خا�سة  �سحتنا،  يف  كبريًا  دورًا 

لوقف  طريقة  توجد  ل  وبينما  العمر. 
عملية ال�سيخوخة، ميكننا ت�سمني اأ�سياء 
يف نظامنا الغذائي ميكن اأن ت�ساعدنا مع 
ال�سحية  الطرق  باأكرث  ال�سن  يف  التقدم 

املمكنة.
فقد يعد اللتهاب املزمن اإحدى امل�سكالت 
يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�سائعة 

وهناك  ال�سيخوخة.  عملية  ت�سريع 
اأن  ميكن  التي  العوامل  من  العديد 
ت�سهم يف اللتهاب، مثل اتباع نظام 
امل�سنعة  بالأطعمة  غني  غذائي 

والتدخني وغريها.
ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق، اأف���اد ع��دد من 

اأخ�سائيي التغذية بوجود م�سروبات ميكن 
عملية  واإب��ط��اء  اللتهاب  تقليل  يف  ت�ساعد  اأن 

.Eat this Not That ال�سيخوخة، وفق موقع

توؤثر درجات �حلر�رة و�لرطوبة �ملرتفعة على مز�ج و�صلوك �لإن�صان 
ينبغي  لذلك  �لأدوي����ة.  على  �أي�����ص��اً  ت��وؤث��ر  وق��د  �إىل جانب �صحته، 
�ملل�صق، وتتبع مدى  �ملوجودة على  �لتخزين  تعليمات  �إىل  �لنتباه 

تعر�س �لأدوية �لتي يتم تو�صيلها بالربيد للتلف �حلر�ري.
�أو  �أوهايو، تعترب �خلز�نة  �لطبي بجامعة  وبح�صب مركز ويك�صلر 

�لدرج �جلاف من �لأماكن �جليدة ب�صكل عام لتخزين �لأدوية.
�أك���رث من  ت��اأت��ي يف �صكل ح��ب��وب �حل����ر�رة  �ل��ت��ي  وتتحمل �لأدوي�����ة 
غريها، خا�صة �لأدوية �ل�صائلة مثل �لأن�صولن �لذي يعترب ح�صا�صاً 

لتغري�ت �حلر�رة.
وينبغي �لتاأّكد من تخزين �أية �أدوية حمفوظة يف �حلّمام يف عبو�تها 
�إحكام غلق مو�نع �لت�صرب لتجّنب �لتلف �لناجت عن  �لأ�صلية، مع 

�لرطوبة وبخار �ل�صتحمام.
�مليكروييف،  وف���رن  �ملطبخ  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  �لأدوي����ة  بتخزين  وُين�صح 
وكذلك درج �لت�صريحة، لأنها مو��صع تخزين تنطوي على تقلبات 

�حلر�رة و�لرطوبة.

كيف حتمي اأدويتك 
من حرارة الطق�س؟
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�ش�ؤون حملية

فريق بحثي من مركز االإمارات الأبحاث التنقل بجامعة االإمارات ي�شتعر�س  تطورات »م�شروع الطرق الذكية«
•• العني - الفجر

ق��دم ف��ري��ق بحثي م��ن م��رك��ز �لإم�����ار�ت لأبحاث 
تطور�ت  ح���ول  ���ص��ام��اًل  تعريفياً  ع��ر���ص��اً  �لتنقل 
�إطالقه  مت  �ل���ذي  �لذكية"  �ل��ط��رق  "م�صروع 
�لأ�صتاذ  بح�صور  وذل��ك  م��وؤخ��ر�ً،  �ملركز  قبل  من 
�ل���دك���ت���ور غ��ال��ب �حل�����ص��رم��ي �ل���ربي���ك���ي- مدير 
�جل��ام��ع��ة، و�ل���دك���ت���ور ح��م��د �جل�����ص��م��ي – مدير 
�إد�رة  – مدير  �مل��رك��ز، و�لأ���ص��ت��اذة جن��الء �لكعبي 
�ل��رق��م��ن��ة �ل��ذك��ي��ة و�خل���دم���ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة - لدى 
�ملبادر�ت  ���ص��م��ن  وذل����ك  ل��الت�����ص��الت،  دو  ���ص��رك��ة 
�لبحثية �ملنجزة �لتي تبنتها جامعة �لإم��ار�ت يف 
تطوير م�صاريع " �لطرق �لذكية" بتقنيات �لثورة 

�ل�صناعية �لر�بعة ملنظومة �لنقل �مل�صتد�مة.
و�أ�صارت �لأ�صتاذة جنالء �لكعبي – مدير خدمات 
�ل��رق��م��ن��ة �ل��ذك��ي��ة و�ل��ن��ا���ص��ئ��ة- ل����دى ���ص��رك��ة دو 
�مل�صرتك بن جامعة  "�لعمل  �أن  �إىل  لالت�صالت 

للخدمات  ت��ع��زي��ز�ً  ي���اأت���ي  دو  و���ص��رك��ة  �لإم�������ار�ت 
�ل�صرعة  �لفائقة  لالت�صالت  �لفعالة  و�ل��ق��در�ت 
نتطلع  ون���ح���ن   ،  G5ل� �جل���ام���ع���ي  �حل�����رم  يف 
�ل�صبكة  وت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات وخ���دم���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
وخا�صة  �ملتعددة،  لال�صتخد�مات  �ل�صرعة  فائقة 
يف جمالت �أبحاث �لطرق �لذكية و�ملركبات ذ�تية 

�لقيادة."
– مدير  �جل�صمي  ح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �أو���ص��ح  فيما 
" ن�صكر  م��رك��ز �لإم����ار�ت لأب��ح��اث �لتنقل ق��ائ��ال 
�ملبدعة  �جلهود  على  �لأبحاث  مركز  عمل  فريق 
و�ملبتكرة يف تطوير �أبحاث تقنيات �لطرق �لذكية 
دور  تعزيز  على  ونعمل  �لقيادة،  ذ�تية  و�ملركبات 
ليكون  �لإم���ار�ت  جامعة  يف  �لتنقل  �أبحاث  مركز 
و�خلرب�ء  �لإ�صرت�تيجن  �ل�صركاء  لكل  من�صة 
و�ل���ب���اح���ث���ن ع���ل���ى �مل�������ص���ت���وى �مل���ح���ل���ي و�ل������دويل 
�ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ت��ط��وي��ر �لطرق  و�ل�����ص��رك��ات 
�لذكية، ومركبات �مل�صتقبل ، مبا يعزز من فر�س 

ل�صناعة  وم�����ص��ت��د�م��ة  م�����ص��رتك��ة  روؤي�����ة  ت��ط��وي��ر 
�ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ص���الت يف �ل����دول����ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�جلهات  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صركات  �خلا�س  �لقطاع 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ص��ة، ل��ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع �ملدن 
�لذكية، عرب �أحدث �لتقنيات و�لتكنوجليا لتعزيز 
�لروؤية �ل�صرت�تيجية �لتي تدعم �لتنقل �مل�صتد�م 
بتقنيات ذكية ومبتكرة يف ع�صر �لثورة �ل�صناعية 
�ل���ي���وم ع��ل��ى م�صروع  ن��ع��م��ل   : و�أ�����ص����ار  �ل���ر�ب���ع���ة. 
جتريبي يف �حلرم �جلامعي للطرق �لذكية، حيث 
 5G �ل  بتقنيات  ت��زي��ودن��ا  على  دو  �صركة  ن�صكر 
�لتي يتطلبها �مل�صروع للتو��صل �ل�صريع و�لفعال 
�لتي  �لذكية  و�لأب���ر�ج  �لقيادة  ذ�تية  �ملركبة  بن 
�إدر�ك  م�صتوى  لزيادة  �جلامعة  بطرق  ن�صبناها 
�ملركبة لل�صري ذ�تياً ب�صورة غري م�صبوقة، وكذلك 
ن�صكر �إد�رة جامعة �لإمار�ت  و"�صندوق �لوطن" 
م�صاريع  ل��ت��ط��وي��ر  �ل�����الحم�����دود   �ل���دع���م  ع��ل��ى 

�لذكية". "�لطرق 

وق����دم �ل��دك��ت��ور م��ن��ظ��ور خ���ان – م��دي��ر م�صروع  
، ورئي�س  �لإم������ار�ت  �ل��ذك��ي��ة يف ج��ام��ع��ة  �ل��ط��رق 
ذ�تية  للمركبات  �لذكي  �لتنقل  �أبحاث  جمموعة 
�لقيادة - عر�صاً تو�صيحياً حول �لتقدم �مللحوظ 
مل�����ص��روع �ل���ط���رق �ل��ذك��ي��ة ، وق�����ال " مي��ث��ل حرم 
�لتحتية  �لبنية  �ملجهز مبر�فق  �لإم��ار�ت  جامعة 
�حلالت  من  �لعديد  باإن�صاء  ت�صمح  معقدة  بيئة 
�ملركبات  وت��ط��وي��ر  �خ��ت��ب��ار  يف  �لعلمية  و�ل��ن��م��اذج 
�لذكية ذ�تية �لقيادة مبا ميكننا من تطوير حلول 
تقنية للطرق �لذكية يف حرم جامعة �لإمار�ت."

�لأولية   �لنماذج  منظور  �لدكتور  ��صتعر�س  كما 
ملكونات �لنظام وتقنياته �ملختلفة، ومدى �لتطوير 
�مل�صتمر للتقنيات �حلديثة حللول مبادرة �لطرق 
�لذكية، وقدم عر�صاً عملياً لنموذج مركبة ذ�تية 
با�صتخد�م  �مل��ن��ج��زة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ط��رق  �ل��ق��ي��ادة يف 
�حلرم  يف  د�خلية  م�صار�ت  يف  �حلديثة  �لتقنيات 

�جلامعي.

•• اأبوظبي- الفجر

�أب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات �ل�صحية  �أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة 
يف  �ل�صحية  للرعاية  �صبكة  �أك��رب  "�صحة"، 
دولة �لإمار�ت، عن عودة م�صت�صفى �لكورني�س 
ومدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية �إىل عملياتهما 
�لع����ت����ي����ادي����ة وم���و�����ص���ل���ة ت����ق����دمي خ���دم���ات 
�صاملة  �صحية  رع��اي��ة  وخ��دم��ات  متخ�ص�صة 
هو  �لكورني�س  م�صت�صفى  �أن  ُيذكر  للمر�صى. 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  ر�ئ��د  تخ�ص�صي  م�صت�صفى 
للن�صاء وحديثي �لولدة ويقدم خدمات عالية 
مدينة  ت�صتمر  ن��ف�����ص��ه،  �ل��وق��ت  ويف  �جل�����ودة. 
بتقدمي  �ل��ت��ز�م��ه��ا  يف  �لطبية  خليفة  �ل�صيخ 
للمر�صى  ��صتثنائية  وطبية  جر�حية  خدمات 

�صو�ء يف �مل�صت�صفيات �أو �لعياد�ت �خلارجية.
�مل�صت�صفيات جمموعة  �أخ��رى، تدرج  من جهة 

�أو����ص���ع م���ن ج��ه��ات �ل��ت��اأم��ن �ل��ط��ب��ي. وياأتي 
�أبوظبي  روؤي��ة  مع  �ن�صجاماً  �لتغطية  تو�صيع 
جلميع  �جل��ودة  عالية  �صحية  رعاية  لتوفري 
وت�صمل  �أر���ص��ه��ا.  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ن  مو�طنيها 
"�صمان" و �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��اأم��ن  ق��ائ��م��ة ج��ه��ات 
AETNA ور�ك للتاأمن �ل�صحي و�صالمة 
و�إن�صور�ن�س  دبي  و�آك�صا  �آي  جي  و�إن  و�صايكو 
ه��او���س وم��ي��ت لي���ف �أل��ي��ك��و وع��م��ان للتاأمن 
ووطنية ونك�صت كري ونا�صونال ليف وجرن�ل 
و�آدنيك  ن��ي��ورون  ون��ا���س  و�أوري��ن��ت  �إن�صور�ن�س 
و�صيجنا و�صركة قطر للتاأمن و�لعن �لأهلية 
ت��ك��اف��ل و���ص��رك��ة �لإم�����ار�ت للتاأمن  و�ل��ه��الل 

وتكافل �لإمار�ت.
�ل�صيخ  ومدينة  �لكورني�س  م�صت�صفى  ويرحب 
�لعودة  بعد  �مل��ر���ص��ى  بجميع  �لطبية  خليفة 
يقدمان  ح���ي���ث  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إىل 

خدمات �لرعاية �ل�صحية لأفر�د �ملجتمع مع 
�ل�صالمة. وقد حتقق  باأعلى معايري  �للتز�م 
لقطاع  �مل�صتمرة  �جلهود  بف�صل  �لإجن��از  هذ� 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �ل�صحية وح��ك��وم��ة  �ل��رع��اي��ة 
�لعربية �ملتحدة و�لتي جنحت يف خف�س عدد 
حالت كوفيد19- �لتي تتطلب رعاية طبية 

ب�صكل كبري.
وقال �صعيد جابر �لكويتي، �لرئي�س �لتنفيذي 
للمجموعة يف �صحة: "ب�صفتنا موؤ�ص�صة ر�ئدة 
عاتقنا  تقع على  �ل�صحية،  �لرعاية  يف جمال 
كافة  بتلبية  جمتمعنا  �أب��ن��اء  جت��اه  �مل�صوؤولية 
مري�س.  لكل  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  �ح��ت��ي��اج��ات 
ومدينة  �لكورني�س  م�صت�صفى  ع��ودة  وت�صكل 
�ملعتادة  عملياتهما  �إىل  �لطبية  خليفة  �ل�صيخ 
يف  �لطبي  طاقمنا  ت��ف��اين  على  ق��وي��ة  ���ص��ه��ادة 
خ��دم��ة �مل��ر���ص��ى. و�أن�����ا ف��خ��ور ب��ال��ع��م��ل �لذي 

و�أتعهد  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ن  يف  �ل����ف����رق  �أجن����زت����ه 
باأعلى م�صتوى من  مبو��صلة تزويد مر�صانا 
�أع��د�د حالت  �نخفا�س  �لرعاية." مع  ج��ودة 
دول���ة  يف  كوفيد19-  ب���ف���ريو����س  �لإ����ص���اب���ة 
�لإم��ار�ت، ي�صتمر ظهور حالت جديدة حول 
�ل���ع���امل. وع��ل��ي��ه ت��و����ص��ل ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت 
�حلالت  عدد  لإبقاء  �حرت�زية  تد�بري  �تخاذ 
ع��ن��د ح����ده �لأدن�������ى. وق����د مت���ي���زت �لإم������ار�ت 
يف  و�لفعالة  �لناجحة  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا  بجهودها 
ور�ئدة  �صباقة  ��صتجابتها  وكانت  �ل�صاأن  ه��ذ� 

ملو�جهة �جلائحة �لعاملية.
تبذلها  �لتي  �لكبرية  �جلهود  �لكويتي  وثّمن 
ك��اف��ة م��ر�ف��ق �لرعاية  �ل��ط��ب��ي��ة يف  �ل��ط��و�ق��م 
�ل��دع��وة جلميع  �لإم���ارة، موجهاً  �ل�صحية يف 
كافة  و�تخاذ  �لوقاية  ملو��صلة  �ملجتمع  �أف��ر�د 

�لحتياطات �لالزمة.

بالتزامن مع اإطالق م�سارات اأكادميية جديدة تلبي تطلعات اخلم�سني املقبلة 

جامعة اأبوظبي حتتفي بتخريج 4,770 مهند�شًا منذ تاأ�شي�شها
العمل ل�شوق  وامل�شتقبلية  احلالية  املتطلبات  تواكب  عامليًا  معتمدة  وحا�شوبية  هند�شية  •تخ�ش�شات 

•• اأبوظبي-الفجر

�أكرب كليات �لهند�صة  �أبوظبي، و�حدة من  �حتفت كلية �لهند�صة يف جامعة 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبنحها 4،940 �صهادة جامعية يف �صتى 
تخ�ص�صات �لهند�صة منذ تاأ�صي�س �جلامعة عام 2003، حيث خرجت �لكلية 
%32 من �لإناث و%36 من �لإمار�تين،  4،770 مهند�صاً، من بينهم 
و�لتز�مها  �أبوظبي،  جامعة  طلبة  به  يت�صم  �ل��ذي  �لكبري  �لتنوع  يوؤكد  مما 
لتمكن  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �لوطنية  و�لأج��ن��دة  يتما�صى  مبا  بالعمل 
���ص��وق �لعمل يف جمالت  �مل��و�ط��ن��ن و�لإن����اث خ��و���س غ��م��ار  �خلريجن م��ن 

تخ�ص�صهم.
بلغت  وتنوعت تخ�ص�صات �خلريجن لت�صمل عدة جمالت هند�صية، حيث 
 ،)25%( �ل�صناعي  و�لقطاع   ،)33%( �لإن�صاء�ت  قطاع  خريجي  ن�صبة 
�مل�صاريع  و�إد�رة  �لهند�صة  وق��ط��اع   ،)21%( و�حلو�صبة  �لكهرباء  وق��ط��اع 
طلبتها  ح�صول  �صمان  على  �أبوظبي  جامعة  حر�س  يعك�س  مما   ،)20%(

يف  و�ل��ت��ط��ور  �لنمو  م��ن  متكنهم  �ل��ت��ي  �ملتكاملة؛  �لأك��ادمي��ي��ة  �خل���ربة  على 
خمتلف �لتخ�ص�صات، وحتقيق �لنجاح، و�ل�صتعد�د جيد�ً ملهنهم �مل�صتقبلية. 
وذكر %94 من خريجي كلية �لهند�صة �أنهم ر��صون متاماً عن جتربتهم 
�لتعليمية يف جامعة �أبوظبي، و�أ�صار %86 من �خلريجن �إىل �أنهم يعملون 
حالياً �أو ي�صتكملون در��صاتهم �لعليا يف جمال ذي �صلة بدر��صاتهم ومعارفهم 

�لتي �كت�صبوها من جامعة �أبوظبي.
�أبوظبي:  �لهند�صة يف جامعة  كلية  �ل�صيباين، عميد  �لدكتور حمدي  وقال 
"تعد جامعة �أبوظبي من �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية �لر�ئدة يف �ملنطقة، وتتميز 
بن  �ملرتفع  �لتوظيف  معدل  �إىل  �إ�صافة  و�ملعتمدة،  �لتناف�صية  برب�جمها 
وطلبتها  �ل��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����ص��اء  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ت��ق��دم  �إذ  خريجيها، 
دوماً  وتعمل  �مل�����ص��ت��وى،  عاملية  ت��دري��ب  وف��ر���س  وم��ر�ف��ق  م���و�رد  �ملتنوعن 
بالفائدة  تعود  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لأب��ح��اث  على  و�لتحفيز  �لبتكار  تعزيز  على 
و�لتاأثري �لإيجابي على �ملجتمع. ونظر�ً لطالع �جلامعة �لو��صع ومعرفتها 
باحتياجات �صوق �لغد، فاإنها حتر�س على رفد �خلريجن بالأدو�ت و�ملو�رد 

�لتي يحتاجون �إليها لي�صبحو� قادة موؤثرين يف �مل�صتقبل." 
وجاءت جامعة �أبوظبي �لأف�صل يف جمال توظيف خريجيها يف دولة �لإمار�ت، 
 ،)GEURS(  2022 و����ص��ت��ط��الع  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��وظ��ي��ف  لت�صنيف  وف��ق��اً 
و�لثالثة على م�صتوى �لعامل �لعربي. ومن �أبرز �ملوؤ�ص�صات و�صركات �لأعمال 
و�صركة  �لحت���اد،  وط���ري�ن  �أدن���وك،  �لكلية:  خريجي  �إليها  ت�صتقطب  �لتي 
�أبوظبي للتوزيع، و�صلمربجري، وجال، وتر�ن�صكو، وبروج، وجمموعة مو�نئ 

�أبوظبي.
وتعد كلية �لهند�صة يف جامعة �أبوظبي �أكرب كليات �لهند�صة يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وتقدم لطلبتها جمموعة من بر�مج �لهند�صة و�لتقنية يف 
�لبكالوريو�س و�لدر��صات �لعليا، مع طرحها �مل�صتمر لرب�مج در��صية جديدة 

ومبتكرة.
�أرب��ع��ة م�����ص��ار�ت ج��دي��دة �ع��ت��ب��ار�ً من  �أط��ل��ق��ت كلية �لهند�صة م��وؤخ��ر�ً  وق��د 
لإعد�د  �ملتو��صلة  ج��ه��وده��ا  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك   ،2022 �ل��در����ص��ي  �لف�صل 
�مل�صتقبل.  يف  �لعمل  �صوق  يف  و�ع���دة  وظ��ائ��ف  ت��ويل  م��ن  ومتكينهم  �لطلبة 

وم�صار  �ل�صخمة  �لبيانات  حتليالت  م�صار  �جل��دي��دة  �مل�����ص��ار�ت  وتت�صمن 
تطوير تطبيقات �لويب/�لهو�تف �لذكية �صمن برنامج بكالوريو�س �لعلوم 
�لألعاب  تطوير  وم�صار  �ل�صيرب�ين،  �لأم��ن  وم�صار  �لربجميات،  هند�صة  يف 
�صمن برنامج بكالوريو�س �لعلوم يف تكنولوجيا �ملعلومات. وتهدف �مل�صار�ت 
�جلديدة �ملعتمدة من هيئة �لعتماد �لأكادميي يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملمار�صات  �أف�صل  �ل��الزم��ة لإع��د�ده��م وف��ق  ب��امل��ه��ار�ت  �ل��ط��الب  ت��زوي��د  �إىل 
�حلادي  �ل��ق��رن  يف  و�ملطلوبة  �ل��و�ع��دة  �لوظيفية  �لفر�س  على  للح�صول 

و�لع�صرين و�لتفوق يف جمالتهم.
وتقدم كلية �لهند�صة يف جامعة �أبوظبي لطلبتها بر�مج مت تطويرها وفقاً 
لأف�صل معايري �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية و�لفنية �لدولية مثل معهد �لهند�صة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة(، و�جل��م��ع��ي��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة و�لإل��ك��رتون��ي��ة )�ل���ولي���ات 
للمهند�صن �ملدنين، و�جلمعية �لأمريكية للمهند�صن �مليكانيكين، و�ملعهد 
�حليوية،  �لطبية  �لهند�صة  وجمعية  �لكيميائين،  للمهند�صن  �لأمريكي 

وجمعية �آلت �حلو�صبة.

ذا جرين بالنيت ي�ستقبل اأول اأفاعي الأناكوندا يف دبي
اثنتان من اأ�شهر االأفاعي تاأتيان من اأمريكا اجلنوبية 

الإبهار زوار القبة احليوية الوحيدة باملدينة

م�شت�شفى الكورني�س ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية يوا�شالن تقدمي خدمات �شحية ذات م�شتوى عاملي يف اأبوظبي

•• دبي – الفجر

ت�صل �إىل دبي �لأفعى �لأكرث �صهرة و�لتي ي�صهل �لتعرف 
عليها من مظهرها، حيث ي�صتقبل ذ� جرين بالنيت �ثنتن 

من �أفعى �لأناكوند� بطول يقّدر باأربعة �أمتار!
�أربعة  بارتفاع  �ملمتدة  �حليوية  �لقبة  زو�ر  بو�صع  و�أ�صبح 
تلك  مل�صاهدة  تذ�كرهم  حجز  دب��ي  ووك  �صيتي  يف  طو�بق 
�ملخلوقات �ملده�صة عن قرب يف منطقة �حليو�نات �لليلية 

و�لتي مت جتديدها موؤخًر�، �إىل جانب عدد من �ملخلوقات 
�جل���دي���دة و�ل��ل��ي��ل��ي��ة يف �مل���ك���ان م��ث��ل �مل������دّرع و�آك�����ل �لنمل 
و�لقنفذ وعائلة �للوري�س �لبطئ �ل�صهرية �لتي مت �إنقاذها 
�لبورمي  �لأ�صلة  وثعبان  بالنيت،  جرين  ذ�  يف  و�إي��و�وؤه��ا 
وع��ق��ارب �لغابة وغ��ريه��ا �ل��ك��ث��ري!  ت��وج��د �لأن��اك��ون��د�، �أو 
�أفعى �ملاء، يف �أمريكا �جلنوبية وت�صتخدم فّكها فائق �لقوة 
ع�صالت  ت�صتخدم  بينما  �لفري�صة  على  �لنق�صا�س  يف 

ج�صمها يف ع�صر �لفري�صة وخنقها قبل �بتالعها كاملة.
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الغذائي  النظام  يف  الفاكهة  اأهمية  اإىل  عام  ب�سكل  العلمية  الدرا�سات  ت�سري 
اليومي، حيث يعد تناول ح�سة متوزانة يوميا من الفاكهة اأمرا �سروريا ل�سحة 
القلب.ووجدت درا�سة اأجريت عام 2020 اأن تناول نظام غذائي غني بالفواكه 
م اإجهاد القلب  واخل�سار ملدة ثمانية اأ�سابيع فقط يح�سن عالمات الدم التي تقِيّ
عن  تزيد  ملدة  بالغ  مليون  ن�سف  من  اأكرث  ال�سني  يف  باحثون  والأ�سرار.ودر�س 
�سبع �سنوات ووجدوا اأن الذين يتناولون ح�سة واحدة على الأقل من الفاكهة 
باأولئك  اأقل بن�سبة 40% من املوت املرتبط بالقلب مقارنة  يوميا لديهم خطر 

الذين ياأكلون القليل من الفاكهة اأو ل ياأكلونها على الإطالق.
وك�سف خرباء التغذية ملوقع Eat This عن اأنواع الفاكهة ال�سرورية واملفيدة 

ل�سحة القلب.

التوت
�لتغذية  �أخ�����ص��ائ��ي��ة  ت���ق���ول 
"�لتوت  ك��ارت��ل��ي��دج  �إل��ي�����ص��ي��ا 
مم��ت��از ل�����ص��ح��ة �ل��ق��ل��ب لأنه 
غني مب�صاد�ت �لأك�صدة مثل 
ت�صاعد  �ل��ت��ي  �لأن��ث��و���ص��ي��ان��ن، 
�لإج�����ه�����اد  م�����ن  يف �حل����م����اي����ة 
�ل��ت��اأك�����ص��دي و�لل��ت��ه��اب��ات �لتي 
قد تلعب دوًر� يف تطور �أمر��س 

�لقلب".
�لتوت  �أن�����و�ع  ج��م��ي��ع  �أن  ح��ن  يف 
�صحية  م���غ���ذي���ات  ع���ل���ى  حت���ت���وي 
لديه  �لأزرق  �لتوت  �أن  �إل  للقلب، 

�لكثري من �لأبحاث �لتي تثبت فعاليته يف مكافحة �أمر��س �لقلب، ووجدت در��صة 
�أجرتها �ملجلة �لأمريكية للتغذية �ل�صريرية عام 2019 �أن تناول كوب و�حد فقط 
�لإ�صابة  خطر  بانخفا�س  مرتبطا  ك��ان  �أ�صهر  �صتة  مل��دة  يوميا  �لأزرق  �لتوت  من 
باأمر��س �لقلب بن�صبة %15.�أحد �ملركبات �لرئي�صية �لتي حتمي �لقلب يف �لتوت 
هو �لأنثو�صيانن وهي جمموعة من م�صاد�ت �لأك�صدة �مل�صوؤولة عن �للون �لأحمر 

�لد�كن و�لأزرق و�لأرجو�ين يف �لتوت �لأزرق وبع�س �أنو�ع �لتوت �لخرى.

الأفوكادو
100000 �صخ�س لأك��رث من  �أك��رث من  �ل��در����ص��ات �لتي تابعت  �إح��دى   وج��دت 
�أ�صبوعيا  �لأفوكادو  من  �لأقل  على  وجبتن  تناولو�  �لذين  �أولئك  �أن  عاما   30
�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  ب��اأم��ر����س  لالإ�صابة   16% بن�صبة  �أق��ل  خطر  لديهم 
�لذين  باأولئك  مقارنة   21% بن�صبة  �لتاجية  �لقلب  باأمر��س  �لإ�صابة  وخطر 
ليند�صي  �لأخ�صائية  �لأفوكادو".تقول  ياأكلون  ما  ن��ادر�  �أو  �أب��د�،  ذل��ك  يفعلو�  مل 
جانريو:"حتتوي ن�صف حبة �أفوكادو فقط على �أكرث من �صتة غر�مات من �لألياف 

و12.6 غر�ما من �لدهون غري �مل�صبعة �ل�صحية للقلب".

البطيخ
بح�صب �لأخ�صائية لورين مانكري يحتوي �لبطيخ ب�صكل طبيعي على 
�لأوعية  مت��دد  دع��م  يف  ي�صاعد  ق��د  �أميني  حم�س  وه��و  �صيرتولن، 
�ل�صيرتولن  �ل�صحي".  �ل��دم  �صغط  �لنهاية  يف  ويدعم  �لدموية، 
على  ت�صاعد  كيميائية  م��ادة  وه��و  �لنيرتيك،  لأك�صيد  مقدمة  هو 
متدد �لأوعية �لدموية وتقليل �صغط �لدم.ويحتوي �لبطيخ على 
�لليكوبن، وهو م�صاد لالأك�صدة م�صوؤول عن �للون �لأحمر يف �لبطيخ، 
�لبطيخ  يعد  بالطماطم،  �لاليكوبن  �لنا�س  من  �لكثري  يربط  وبينما 
م�صدر� �أف�صل بكثري مل�صاد�ت �لأك�صدة �لقوية ويحتوي كوب و�حد ون�صف 
من �لبطيخ على 9 �إىل 13 ملليغر�م من �لاليكوبن، �أي �أكرث من 40% 
من تلك �ملوجودة يف �لطماطم، وبح�صب مانكري ي�صاعد �لاليكوبن يف تقليل 
�أ�صر�ر �جلذور �حلرة �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل �أمر��س �لقلب.در�س باحثون 
فنلنديون �أكرث من 1000 رجل يف منت�صف �لعمر ووجدو� �أن �أولئك �لذين 
�أقل بن�صبة  �أج�صامهم لديهم خطر  �أعلى م�صتويات من �لاليكوبن يف  لديهم 

�لذين  باأولئك  مقارنة  �لدماغية  بال�صكتة  لالإ�صابة   55%
لديهم �أدنى م�صتويات من �لاليكوبن.

التفاح
غابرييل  كاري  �لتغذية  �أخ�صائي  يقول 

ورخي�صة  �صهلة  طريقة  �لتفاح  �إن 
�إليها للحفاظ  وميكن �لو�صول 

لأنها  ق��ل��ب��ك  ���ص��ح��ة  ع���ل���ى 
�لقابلة  ب��الأل��ي��اف  غنية 

للذوبان و�لتي ت�صمى 
ي�صيف  و . لبكتن �
غابرييل: "ُيعرف 
مبنع  �ل��ب��ك��ت��ن 
�م����ت���������ص����ا�����س 

�لكولي�صرتول 
�أم���ع���ائ���ك،  يف 

كما �أنه ي�صجع ج�صمك على ��صتخد�م �لكولي�صرتول بدل من تخزينه".
ووج���دت �إح���دى �ل��در����ص��ات �أن��ه مقابل ك��ل زي���ادة مب��ق��د�ر 25 غ��ر�م��ا يف �لفاكهة 
بن�صبة  �لدماغية  بال�صكتة  �لإ�صابة  خطر  يقل  و�لكمرثى،  �لتفاح  مثل  �لبي�صاء 
%9. وحتتوي تفاحة و�حدة متو�صطة �حلجم، على �أربعة غر�مات من �لألياف.

م اإجهاد القلب والأ�سرار حت�سن عالمات الدم التي تقِيّ

اأف�شل 4 اأنواع من الفاكهة ل�شحة قلبك

اآثار جانبية مده�شة لع�شري اجلريب فروت

يعطي جرعة جيدة من الألياف
ت��������ق��������ول �أخ���������������ص�������ائ�������ي�������ة �ل�������ت�������غ�������ذي�������ة ل����������ور� 
فروت  �جل��ري��ب  ع�صري  ماكديرموت:"يحتوي 
ع��ل��ى م��رك��ب��ات �ل��ف��الف��ون و�ل��ف��الف��ون��وي��د، وهي 
�لنباتية،  �مل��غ��ذي��ات  ت�صمى  جم��م��وع��ة  م��ن  ج���زء 
حتتوي  لأنها  ل�صحتنا  مهمة  �لنباتية  �ملغذيات 

يعني  مم��ا  ل��الأك�����ص��دة،  م�����ص��ادة  خ�صائ�س  على 
�أنها حتمي خالياك من �لأك�صدة �لتي ميكن �أن 

توؤدي �إىل �ملر�س".
تناول  يف  �ملبالغة  ع��دم  من  ماكديرموت  حت��ذر 
وت�صيف:  �جل��وه��ري،  �ل��ل��ون  ذو  �لع�صري  ه��ذ� 
�إىل  نتطلع  �آخر،  �صيء  �أي  مع  �حلال  هو  "كما 
باعتد�ل  ف���روت  �جل��ري��ب  على ع�صري  �حل��ف��اظ 
لتوفري  �لأطعمة  من  متنوعة  جمموعة  ونريد 
وكذلك  فيها  �لتنوع  ل�صمان  �لنباتية  �ملغذيات 

�لتنوع يف �لفيتامينات و�ملعادن".
�لذين  �لأ�صخا�س  يرغب  ق��د  مل��اك��درم��وت،  وفقا 
يتناولون �أدوية معينة يف �حلد من 

وتقول:  ف����روت،  �جل��ري��ب  لع�صري  ��صتهالكهم 
هو  فروت  �جلريب  ع�صري  من  �ملظلم  "�جلانب 
�أن  �ملعروف  ومن  �ملحتملة،  �لدو�ئية  �لتفاعالت 
ع�صري �جل��ري��ب ف��روت ل��ه تفاعالت دو�ئ��ي��ة مع 

�أكرث من 85 دو�ء".
يعتقد �خلرب�ء �أن "ع�صري �جلريب فروت ميكن 

�أن مينع �إنزمي ي�صمى CYP3A4 �مل�صوؤول عن 
�لتمثيل �لغذ�ئي للعديد من �لأدوي��ة يف �لأمعاء 
ب�صكل  �لإن����زمي ل يعمل  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  �ل��دق��ي��ق��ة، 
بجرعات  �ل����دو�ء  �مت�صا�س  يتم  فقد   ، �صحيح 
�أطول  ل��ف��رتة  �جل�صم  يف  يبقى  �أن  ومي��ك��ن  �أك���رب 
هو  مم��ا  �أك���رث  �لأدوي����ة  م��ن  �مل��زي��د  عنه  "ينتج 

مرغوب".

قد يرفع ن�سبة ال�سكر يف الدم.
ع�������ص���ري  ��������ص�������رب  ي�����������������وؤدي  �أن  مي������ك������ن 

�إىل تغيري م�صتويات �ل�صكر  �أي نوع  �لفاكهة من 
�ل�صكر  �حتياجات  على  �ع��ت��م��اد�  لذلك  �ل���دم،  يف 
�أو �صلبية  �إيجابية  �ل��دم، قد يكون هذ� نتيجة  يف 
بالن�صبة لك.تقول �لأخ�صائية د�نا �إلي�س هوني�س 
)�عتماد�  �ل���دم  يف  �ل�صكر  ن�صبة  ي��رف��ع  �أن  ميكن 
ر�ئعا  يكون  �أن  �أم��ر ل ميكن  وه��و  �لكمية(،  على 
�ل�صكري  مر�س  من  يعانون  �لذين  لالأ�صخا�س 
ويتجولون  به  م�صابون  �أنهم  يعرفون  ل  �لذين 
�لعك�س  وع��ل��ى  م��زم��ن،  ب�صكل  عالية  مب�صتويات 
يعانون  �ل��ذي��ن  ل��الأ���ص��خ��ا���س  بالن�صبة  ذل���ك  م��ن 
ن�صف  �ل���دم،  يف  �ل�صكر  م�صتويات  �نخفا�س  م��ن 
ي�صاعد يف تطبيع  �أن  �لع�صري ميكن  كوب من 
ن�صبة �ل�صكر يف �لدم، �إنه يعتمد حقا على 

�لظروف".
يعزز املناعة

ت��ق��ول �أخ�����ص��ائ��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة خبرية 
�ل�����ل�����ي�����اق�����ة �ل�����ب�����دن�����ي�����ة ن�����ات�����ايل 
ف�����روت  �جل�����ري�����ب  كوموفا:" 
 ،C و   A بالفيتامينات  م��ل��يء 
م�صادة  خ�صائ�س  حت��م��ل  �ل��ت��ي 
ل����الأك���������ص����دة حت��������ارب �لل���ت���ه���اب 
وت�صيف:  �ملعدية"،  و�لأم����ر������س 
يف  مبا  معادن،  على  �أي�صا  "يحتوي 
ذلك �لزنك و�حلديد و�لنحا�س، �لتي 
تزيد من �ملناعة وتعزز �صالمة �جللد 

وبالتايل متنع �لعدوى".

اإىل  الأطباء  وي�سري  فيها  ال�سعرات احلرارية  الأك�سدة وقلة  بغناها مب�سادات  فاكهة اجلريب فروت  ت�ستهر 
دورها يف حرق الدهون، ولكن ما الآثاراجلانبية ل�سرب ع�سري اجلريب فروت؟  
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�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:819/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �خلربة �لتجارية �جلزئية رقم 262

و�صبعة  خم�صمائة  دره��م   )547.683.45( مبلغ  للمدعي  تدفع  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
و�ربعون �لفا و�صتمائة وثالثة وثمانون درهما وخم�صة و�ربعون فل�صا - بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من 

تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:فندق �ل�صاطئ روتانا

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �خلالدية - �بوظبي - �صارع �صارع �لنادي �ل�صياحي - مبنى فندق �ل�صاطئ
وميثله:عبد�لعزيز خليفة م�صعود �صيخان �لهنائي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لفا لل�صياحة �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/7/28 يف �لدعوى �ملذكور �عاله ل�صالح/ 
فندق �ل�صاطئ روتانا بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )536377.10( درهم خم�صمائة �صته وثالثون �لف 
وثالثمائه �صبعة و�صبعون درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د 
و�لزمتها �مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
�آل مكتوم  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �ليوم  �عتبار� من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5084/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4443/2021 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )45.390( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : ريهام �صربي عبد �ملجيد
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - جزيرة �لرمي - جممع �ملارينا - مبنى رقم 1 - �و�صن تري��س 

- �لدور 45 - �صقة رقم 4509
�ملطلوب �إعالنه : 1- معهد بوجمرنيت للغات - �صفته : منفذ �صده

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�صوع �لإعالن : قد 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )45290( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2745/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به  �أمر �د�ء  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 7600/2021 

وقدره )171545( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة �حمد يو�صف وح�صن عبد�هلل لتجارة مو�د �لبناء

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �صارع مر��صي در�يف - مبنى باي �صكوير 
- مبنى 11 - مكتب 206 - مكاين:2683186573 - وميثله:�صامل عبد�هلل �صلطان علي �حلمادي

�ملطلوب �إعالنه : 1- ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)171545( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2176/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

و�ل�صادر  رقم )730/731/732/733/734(  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
عن �ملنفذ �صده بقيمة )113366.50( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �صركة عو�زل �لدولية �س.ذ.م.م
l:jf 2304 - عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى �يري�س باي

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �أومي�س للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
�مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق��ام عليك  مو�صوع �لإع���الن : قد 
�ملنفذ به وقدره )114881.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بالن�سر        

 202/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتنازع �صده : 1- بدر جفن حممد �لقحطاين  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :700 لتاجري �ل�صيار�ت 

وميثله : عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �مل�صرب
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5.200( درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ 2021/7/1 وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
قررت �ملحكمة ��صد�ر قر�ر منهي للخ�صومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية 
لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملتنازع �صده مبلغ )5200( درهم 
و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمته �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 500 

درهم �تعاب �ملحاماة . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بالن�سر        

 250/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتنازع �صده : 1- �دي�صنا كيلفن �كينجيول  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :700 لتاجري �ل�صيار�ت 

وميثله : عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �مل�صرب 
 )45200( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
وحتى   2021/10/20 تاريخ  من   %5 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م 

�ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
قررت �ملحكمة ��صد�ر قر�ر منهي للخ�صومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية 
�ملتنازع �صده مبلغ )41.472(  بالز�م  �ملدنية وقررت مبثابة �حل�صوري  لقانون �لج��ر�ء�ت 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  و�لزمته  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 و�لفائدة  دره��م 

ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سوريندر �سينغ جوغيندر� �سينغ
جزئي مدين   SHCEXCIIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004345/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صوريندر �صينغ جوغيندر� �صينغ 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:حممد 
�ليها  �مل�صار  �لق�صية  يف   ، بنجالدي�صي  �جلن�صية   - عبد�لر�صيد  حممد  �صريف  عمر 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم  �أن �ملحكوم له  �عاله، ومبا 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم 

و�مل�صاريف :34265
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
الدعوى 2022/742 ا�شتئناف جتاري

لأكيا�س  �لقر�س  �صركة   -2 ����س.ذ.م.م  �لتاأمن  لو�صطاء  د�ن��ا  �صدهما:1-  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لبال�صتيك �س.ذ.م.م - جمهويل حمل �لقامة

�إكزيب�صنز �لفنية �س.ذ.م.م قد �قامت عليكم دعوى �ل�صتئناف  مبا �ن �مل�صتاأنفة:ماناكو 
 ، ب���ال���دع���وى:2021/2564 جت���اري ج��زئ��ي  �ل�����ص��ادر  ��صتئناف �حل��ك��م  �ع���اله ومو�صوعها 
وباعادة  �ل�صابقة  بالدعوى  �ملوقرة  �ملحكمة  قبل  من  �ملكلف  �لتاأميني  �خلبري  وب�صفتنا 
�ملاأمورية بال�صتئناف �حلايل عليه نعلنكم للتكرم �لتو��صل مع مكتب �خلبري هاتفيا �و 
بالربيد �للكرتوين �و �لت�صال مبكتب �خلبري بدبي منطقة �لقرهود - بناية بو�صقر 
- بلوك بي - جو�ر حمطة ميرتو جي جي كو - �صركة مي بارترنز ل�صت�صار�ت �لتاأمن 
- مكتب رقم 205 - بو��صطة وكيل قانوين معتمد خالل خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� 

�لعالن للرد على لئحة �ل�صتئناف وتقدمي دفوعكم وم�صتند�تكم.
حممد مو�سى ال�سواهني/اخلبري التاأميني املكلف
تلفون:0526669449
musashawahin@yahoo.com:الربيد اللكرتوين للخبري

�إعالن بالن�سر
70408

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
يف الدعوى 2022/4237 جتاري جزئي

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�ملدعية:د�ر �لتمويل �س.م.ع

�ملدعي عليها:جو�نا هازيل �جوبان كالوبهاي )�جلن�صية �لفلبن(
علي  للح�صور  مدعوة  �لفلبن(  )�جلن�صية  كالوبهاي  �جوبان  هازيل  جو�نا  عليها/  �ملدعي 
زووم  برنامج  بو��صطة  �ملرئي  �مل�صرفية  �خل��ربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
�ملقرر عقده �ل�صاعة:4:30 ع�صر� يوم �خلمي�س �ملو�فق:2022/8/11 و�لتو�جد و�حل�صور عن 
طريق �لفيديو )برنامج زووم( م�صطحبن معكم كافة �مل�صتند�ت �لتي ترغبون يف تقديهما 
على  �لت�����ص��ال  يرجى  �خلبري  م��ع  للتو��صل  �أدن���اه  �ملبن  للخبري  �لل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  على 

.ali.expert2020@gmail.com:لهاتف:00971506630852 - بريد �لكرتوين�
اخلبري امل�سريف
علي مو�سى ال�سحري
رقم القيد بوزارة العدل:680
هاتف متحرك:0506630852 

 �إعالن �جتماع خربة حل�سور
�جتماع �خلربة �مل�سرفية

70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
MOJAU_2022- 0081115 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
ترغب  �جلن�صية  �مارتية   ، حممد  علي  ز�ير  غلوم  �ل�صيدة:رويه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
م�صطفى  �ل�صيد:�صفري  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�صتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
و�لتي  �لعامة(  �ل�صفري  )عيادة  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية  هندي   - م�صطفى  مولكاد�فات 
�لتنميه  د�ئرة  �ل�صادرة من  رقم:526764  �مل�صماه  رخ�صة  �ل�صارقة مبوجب  بامارة  تاأ�ص�صت 
�لقت�صادية بال�صارقة ، تعديالت �خرى:تنازل �صاحبة �لرخ�صة لخر ، تغيري �ل�صكل �لقانوين 

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

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
MOJAU_2022- 0081103 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
ترغب  �جلن�صية  �مارتية   ، حممد  علي  ز�ير  غلوم  �ل�صيدة:رويه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
م�صطفى  �ل�صيد:�صفري  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�صتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
مولكاد�فات م�صطفى - هندي �جلن�صية يف �لرخ�صة �مل�صماة )�صيدلية �جلزيرة( و�لتي تاأ�ص�صت 
بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة �مل�صماه رقم:527165 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�صادية 
بال�صارقة ، تعديالت �خرى:تنازل �صاحبة �لرخ�صة لخر ، تغيري �ل�صكل �لقانوين من فردية 

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

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم : 150109/2022
�ملنذرة:حممد هالل �لدين  لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليهما:1- �صي تي جي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م
�لعلم نور  �لزهر�ء  فاطمة   -2

تنذر �ملنذره �ملنذر �ليهما وتكلفهما بالوفاء برد ما تر�صد بذمتهما من مبلغ 
وقدره )460060( درهم �ربعمائة و�صتون �لف و�صتون درهما وذلك خالل 
��صبوع من تاريخ �عالنها بهذ� �لنذ�ر و�ل �صوف ت�صطر �ملنذره �ىل �تخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية جتاه �ملنذر �ليهما نتيجة تقاع�صهما عن �ل�صد�د للمبلغ 

�مل�صغول به ذمتهما.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
عري�سة على  �أمر    SHCFICIPTO2022 /0005247 يف  �لدعوى رقم

 - علي  �لف  يو�صف  عبد�هلل  حممد  خالد   / عليه  �ملحكوم   : �إىل 
�لعنو�ن:9570041 

نحيطكم علما بانه بتاريخاليوجد ، قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
�يرجابوياين  �صيتا   / ل�صالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ل�صفر  جو�ز  �لطالبة  ي�صلم  �ن  �صده  �ملقدم  بالز�م  بالتايل:نامر 

�خلا�س بها. حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية .
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003537 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : و�دي �مللوك ملقاولت �لبناء ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/23 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بو��صطة وكيل معتمد  �و  ( �صخ�صيا   8 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/28  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

ر��سد بن عمري �ملهريي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بالن�سر 

 1195/2022/208 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- يف �ي بي لتاأجري �ليخوت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/نادوفيتى �صيدهارتان بيجوكومال
وميثله:�صامل فايز خمي�س فايز �لكعبي

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )157129( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
MOJAU_2022- 0081204 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
�جلن�صية   ، �ل�صام�صي  عبيد  عبد�لرحمن حممد  �ل�صيد:�حمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لمار�ت يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته و�لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد بالل 
�صعيد قرنى �جلن�صية �ململكه �ملتحدة يف �لرخ�صة )مطعم �ل�صو�صي �حلايل( و�لتي تاأ�ص�صت 
بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:786482 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�صادية - 

تعديالت �خرى تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فرديه �ىل وكيل خدمات
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  10406/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

وقدره  ب��ه  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب�����ص��د�د   ، ج��زئ��ي  جت���اري  رقم:4919/2020  �ل���دع���وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 
)1145958.33( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ:�ليا�صمن لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م 

 - هاتف:048830037   -  B12 رق���م  حم��ل   - �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ل��ي��ل  مبنى   -  2 لال�صتثمار  دب���ي  منطقة   - دب���ي  :�م����ارة  ع��ن��و�ن��ه 
فاك�س:048830341 - �لربيد �للكرتوين:info@alyasmeentrading.in  - وميثله :عماد جمعة ح�صن علي �هلي 

�ملطلوب �إعالنه : �صركة �لبدر للمقاولت �س.ذ.م.م 
عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - برج عود ميثاء بلوك A  بجانب برج �صيتي بانك بعد مول و�يف - �صارع �ل�صيخ ر��صد - �لطابق �لر�بع مكتب 

رقم 424 - هاتف رقم:043248248 - هاتف  - رقم مكاين:3093891125 - 0501234567 - 043248247
مو�صوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/8/24 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل  ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف 
�أيام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن 
ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف 
�ملمتلكات :ح�صة يف �ر�س ف�صاء - �ملنطقة �لرب�صاء جنوب �لثانية - رقم �لر�س 339 - م�صاحة �حل�صة:2194.90 مرت مربع - 

قيمة �حل�صة يف �لعقار:11812843 درهم
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
يف �لتنفيذ رقم  601/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  �صدهم   �ملنفذ  ب��ال��ز�م  �د�ء  �م��ر  رقم:2020/2660  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 

)42772512( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ:بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع 

عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �صارع �لبر�ج - مبنى 014 - �لطابق 14 - مكاين:2563786091
وميثله:حبيب حممد �صريف عبد�هلل �ملال 

�ملطلوب �إعالنه : مودلر كون�صبت�س �س.ذ.م.م 
عنو�نه :عنو�نها دبي - ديرة - �لق�صي�س - ملك حمد حممد حمد عبد�هلل بو��صطة فاك�صون للعقار�ت - مكتب رقم 204 - رقم �لر�س 599-
payable.accounts@modconsllc.com  -  040000000  -  0503987577  - مكاين:3881095004   -  484

مو�صوع �لإعالن :�ملنفذ �صدهم:بافاجوتو ر�جور�م �صيتي - مانوج تاند��صريي دهارمان - كوكينادى بر�ديب كومار ر�ي
�لعقار  بيع  �صيجرى  �حل���ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2022/8/24 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �أن���ه   
http://www. �لإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم�����ار�ت  )���ص��رك��ة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  ل��دى  �أدن����اه  �أو���ص��اف��ه  �ملو�صحة 

�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول  �ل�صر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �أي��ام  و�مل�صاريف خالل ع�صرة  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  يعتمد عطاوؤه  �ملدنية وعلى من  �لإج���ر�ء�ت 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :حق منفعة �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة جبل علي 
�ل�صناعية �لوىل - رقم �لر�س 699 - رقم �لبلدية 1997-599 - �مل�صاحة 1950.03 مرت مربع - �لقيمة:28000000 درهم يباع 

لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70353 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد عبد�لعزيز �سم�س �لعامل

�أد�ء �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003386/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد عبد�لعزيز �صم�س �لعامل 

�لعنو�ن:ح�صب �لتحري �لعنو�ن �ل�صارقة هاتف رقم:0555293227 - �لرقم �ملوحد 5673681 
- رقم �لهوية 784197369296864 مالحظة د�خل �لدوله

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:حاجي رم�صان 
علي حممد �بر�هيم - �جلن�صية بنجالدي�س  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم 
له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :32393.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من 
�صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم : 2022/150159
�ملنذر:�صركة �ملها �لدولية لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م

�ملنذر �ليه:�صركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة
ينذر �ملنذر �ليه ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره )92657.33( درهم �ثنان وت�صعون �لف 
و�صتمائة و�صبعة وخم�صون درهم وثالثة وثالثون فل�صا و�لذي ميثل قيمة �ملرت�صد 
�يام  خم�صة  خالل  يف  وذلك  �ملنذرة  وبن  بينكم  �لتجارية  �لتعامالت  من  ذمتكم  يف 
وفقا  �لالزمة  �لقانونية  �لجر�ء�ت  لتخاذ  �صن�صطر  و�ل  �لعديل  �لنذ�ر  تاريخ  من 
لالجر�ء�ت �ملعمول بها للحفاظ على حقوق موكلنا و�قامة �مر �د�ء مببلغ �ملديونية 
�لقانونية مع حتملكم  �لفائدة  �ملذكور مع  �ملبلغ  ب�صد�د  و�لز�مكم  �ملرت�صد يف ذمتكم 

كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم : 2022/150058
�ملنذر:�صركة جبل علي �لعقارية

�ملنذر �ليه:�وربن خلدمات �د�رة �ملن�صات �س.ذ.م.م 
�ملو�صوع:تنذر وتنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )11400( 
بقيمة   2022/7/19 و�ملوؤرخ   )000005( رقم  �ليجار  �صيك  قيمة  درهم 
11400 درهم و�مل�صحوب على بنك �بوظبي �لتجاري قد �رجتع دون �صرف ب�صبب 
درهم   1140 �ملرجتع  �ل�صيك  غر�مة  لقيمة  بال�صافة  باحل�صاب  ر�صيد  وجود  عدم 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل �صت�صطر �ملنذرة ��صفة �ىل �تخاذ 
ببدل  �لز�مها  مع  �ملاأجور  من  �ليها  �ملنذر  لخالء  و�لق�صائية  �لقانونية  �لجر�ء�ت 
�ليجار و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لر�صوم �لق�صائية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�إعالن مدعي عليه  بالن�سر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2021 يف �لدعوى  رقم 0003511/ 
عرمان  �صركة   - رقم:29119  جتارية  رخ�صة   - ذ.م.م  �ملعدنية  لالن�صاء�ت  �ملد�ر  عليه:م�صنع  �ملدعي  �ىل 
ملقاولت �لبناء ذ.م.م - رخ�صة جتارية رقم 112829 - نبيل �صامل �بو �حل�صن لبناين/�جلن�صية ، هيثم نبيل �بو 

�حل�صن لبناين �جلن�صية - نعلمكم بان �ملدعي بنك �ل�صتثمار �س.م.ع
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله للمطالبة لذ� يجب عليكم �حل�صور �مام حمكمة �ل�صارقة �لحتادية ، �ملحكمة 
�لبتد�ئية �ملدنيه لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت ويف حالة عدم ح�صوركم �و �ر�صال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم .
عليهم  �ملدعي  بالز�م  و�لثانية  لالوىل  ح�صوري  ومبثابة  و�لر�بع  للثالث  ح�صوري  �ملحكمة  �حلكم:حكمت 
وقدره )1.057.531.98(  للمدعي مبلغ  يوؤدو�  بان  بينهم  فيما  بالت�صامن  و�لر�بع  و�لثالث  و�لثانية  �لوىل 
قانونية  وبفائدة  فل�س   98 و  درهما  وثالثون  وو�حد  وخم�صمائة  �لف  وخم�صون  و�صبعة  مليون  و�حد  درهم 
بن�صبة 5% �صنويا على �ملبلغ �ملق�صي �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام على �ل تتجاوز 
�لفائدة �لقانونية ويف جمموعها �ملبلغ �ملق�صي به و�لزمتهم باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة - حرر بتاريخ:2022/8/5 
�لقا�سي           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:285/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

�لف درهم  �صبعة وت�صعون  ي��وؤدي للطالب مبلغ )97000(  بان  �ملعرو�س �صده  �ل��ز�م   : �لدعوى  مو�صوع 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لمر و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب . 

�ملدعي:خالد حممود بركت علي
هاتف   -  404 رقم  مكتب   - �لر�بع  �لطابق  �ل�صدف  دو�ر  �لحمر  �لهالل  بناية   - �خليمة  عنو�نه:ر��س 
info@:رقم:072277111 - هاتف متحرك:0502099055 - مكاين:9462353151 - �لربيد �للكرتوين

drhd.ae
�ملطلوب �إعالنه :  1- كا�صف �من حممد �من  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع �لإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/3/7 - بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ )97.000( درهم �صبعة وت�صعون �لف درهما قيمة �ل�صيك 000022 
وبالفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيك وحتى متام �ل�صد�د مع �لز�مه بالر�صوم 
��صتئنافه  �و  �لم��ر  �لتظلم  يف  �حلق  ولكم   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  و�مل�صاريف ومببلغ خم�صمائة 

بح�صب �لحو�ل وفق �لحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70408 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�إعالن بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - د�ئرة �لتنفيذ

SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 0002711/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ملنازع �صده/�ملا�صه �لزرقاء لتجارة �لرثياء و�دو�ت �لناره

وعنو�نه:�مارة �ل�صارقة منطقة �لنه�صة رقم �مللك 299 �لرقم �حلكومي 309 مبنى �لعزيزية A حمل 
جتاري رقم 13 �صارع �لوحده 

�صدك ل�صالح �ملدعي �ملنازع:نور عاليه للعقار�ت ذ.م.م - وعنو�نه:�مارة �ل�صارقة كورني�س �خلان برج 
�لباكر 5 �لطابق 8 مكتب رقم 801 - نخطركم من �نه بتاريخ ... قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه يف 
SHCEXCIBOUNCE2022  ، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور   �لدعوى رقم: 0002711/ 
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه 
كالآتي : �ملجموع �لجمايل :18350.0 بال�صافة �ىل قيمة �لفائدة بو�قع ... �صنويا �عتبار� من تاريخ 
�ل�صتحقاق يف // وحتى متام �ل�صد�د مبوجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار 
�ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ �ليوم �لتايل لتبليغكم ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حرر بتاريخ:2022/8/1

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392
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�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ليف اأمارك تودي لتجارة الغذية ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 125 - ملك ر��صد خليفه ر��صد بالهول �ملهريي - بردبي - �لرب�صاء 1 
�ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 844411 رقم �لقيد بال�صجل 
قد مت  باأنه  دب��ي  و�ل�صياحة يف  �لإقت�صاد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  1434357 مبوجب   : �لتجاري 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري 
حماكم دبي بتاريخ 2022/8/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/2 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعن ر�سوان عالم حما�سبون 
�ل�صيخ عبد�هلل بن عي�صى بن �صليمان �ل خليفه -  807 - ملك  قانونيون �لعنو�ن : مكتب 
كافة  معه  045876901 م�صطحباً   : فاك�س   045876900  : هاتف   - �لوىل  �لنهدة 

�مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب 807 - ملك �ل�صيخ عبد�هلل بن عي�صى بن �صليمان �ل خليفه - �لنهدة �لوىل 

- هاتف : 045876900 فاك�س : 045876901   
�ملذكور  �مل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �لإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  الغذية  لتجارة  ت��ودي  اأم��ارك  ليف  لت�صفية  �أع���اله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/8/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعن  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/8/2
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم : 2022/150077
�ملنذر:�حمد عبد �لرحيم �حمد �لعطار

�صد:يحيى �حمد م�صطفى �لعالونة - �أردين �جلن�صية - جمهول حمل �لقامة
وقدره  مببلغ  �لوفاء  ب�صرورة  ويكلفه  �ليه  �ملنذر   - �ملنذر  تنذر  �لنذ�ر  هذ�  مبوجب 
�لتنبيه  مع  درهما  وخم�صون  وت�صعة  وثالثمائة  �لفا  و�ربعون  ثالثة  درهم   )43.359(
مدة  خالل  �لر�هن  بالنذ�ر  ورد  ما  بتنفيذ  �للتز�م  عدم  حال  يف  بانه  �ليه  �ملنذر  على 
�لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �صي�صطر  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  يوما   )30( �أق�صاها 
يف  باملرت�صد  و�لز�مه  �ملوؤجرة  �لعن  و�خالئه من  �ليه  �ملنذر  و�لق�صائية جتاه  �لقانونية 
ذمته حتى تاريخ �لخالء �لتام وكذ� كافة �مل�صتحقات �ملرتتبة على �لعن �ملوؤجرة ل�صالح 
هيئة �لكهرباء و�ملياه وذلك طبقا لن�س �ملادة 25 �لفقرة 1 �لبند )�أ( من �لقانون رقم 26 

ل�صنة 2017 ب�صاأن �يجار �لأماكن يف �مارة دبي  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم : 2022/150079
�ملنذرة:ديال للتجارة �لعامة

�صد:1- �أيرون نت �نرتنا�صونال �س.م.ح 2- نيتو جيف جورج - جمهويل حمل �لقامة
مبوجب هذ� �لنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�صرورة �لوفاء بكامل قيمة �لدين مبلغ وقدره 
نظري  درهما  وثمانون  وو�حد  وثمامنائة  �لفا  وثمانون  وو�حد  �صتمائة  درهم   )881.681(
�ل�صيكات �ملرتدة مع �لتنبيه على �ملنذر �ليهما بانه يف حال عدم �للتز�م بتنفيذ ماورد بالنذ�ر 
�تخاذ  �ىل  �ملنذرة  �صي�صطر  �لعالن  هذ�  تاريخ  يوما من   )30( �أق�صاها  مدة   �لر�هن خالل 
كافة �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�صائية جتاه �ملنذر �ليهما و�خالئه من �لعن �ملوؤجرة و�لز�مهما 
باملرت�صد يف ذمتهما حتى تاريخ �لخالء �لتام وكذ� كافة �مل�صتحقات �ملرتتبة على �لعن �ملوؤجرة 
ل�صالح هيئة �لكهرباء و�ملياه وذلك طبقا لن�س �ملادة 25 �لفقرة 1 �لبند )�أ( من �لقانون رقم 

. دبي   �مارة  يف  �لأماكن  �يجار  ب�صاأن   2017 ل�صنة   26
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم : 2022/150087
�ملنذر:�حمد عبد �لرحيم �حمد �لعطار

�صد:1- مركز �ور� ميد كري للجر�حات �ليومية
�لقامة حمل  جمهويل   - ناجانالل  كانتيالل  باتيل  باتيل  كانتيالل  ديبي�س   -2

�ليجارية  بالقيمة  �لوفاء  ب�صرورة  ويكلفهما  �ليهما  �ملنذر   - �ملنذر  تنذر  �لنذ�ر  مبوجب هذ� 
�مل�صتحقة بتاريخ 2022/6/1 و�لبالغة )115.000.00( مائة وخم�صة ع�صر �لفا درهم مع 
�لتنبيه على �ملنذر �ليهما بانه يف حال عدم �للتز�م بتنفيذ ما ودر بالنذ�ر �لر�هن خالل مدة  
�أق�صاها )30( يوما من تاريخ هذ� �لعالن �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
و�لق�صائية جتاه �ملنذر �ليهما و�خالئه من �لعن �ملوؤجرة و�لز�مهما باملرت�صد يف ذمتهما حتى 
�لكهرباء  �ملوؤجرة ل�صالح هيئة  �لعن  �ملرتتبة على  �مل�صتحقات  كافة  �لتام وكذ�  تاريخ �لخالء 
و�ملياه وذلك طبقا لن�س �ملادة 25 �لفقرة 1 �لبند )�أ( من �لقانون رقم 26 ل�صنة 2017 ب�صاأن 

�يجار �لأماكن يف �مارة دبي  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7278/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

�ل�صالمي  دبي  بنك  عن  و�ل�صادر   )100047( رقم  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
بقيمة )3.170( درهم �صاملة ر�صمن �لتبليغ و�ل�صيغة �لتنفيذية ور�صم �لتنفيذ ور�صم �ملنع من �ل�صفر .

طالب �لتنفيذ : ي�صري لتاأجري �ل�صيار�ت
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى �صنجل بزن�س - 

�صقة 38 - مكتب 3804 - �لمار�ت للعطالت - بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز �لهنائي
�ملطلوب �إعالنه : 1- ظفر �قبال حممد �قبال - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)3994.4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن بالن�سر        
 5032/2022/13 عمايل جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �صوجاتها كومارى �صينيوير�تهنا  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�صايني هوم خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م 
�لدعوى  ت�صجيل  �ملحكمة  عد�لة  من  �ملدعي  يطلب  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
و�عالن �ملدعي عليها ب�صورة من لئحتها و�حلكم بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ �جمايل 

 MB223983461AE 18000( درهم �لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف �صكوى رقم(
وحددت لها جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 2022/8/22 �ل�صاعة 11:00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذ�  بعد  عن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4317/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 10 لعام 2022 

)20000( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : عمر�ن عبا�س

بناية �جلابري - �صقة 404 -  �صارع 30 مبنى  �ل�صارقة -   - �ل�صارقة بو�صغارة  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
هايربماركت بزر باز�ر - وميثله:نو�ل �صامل �صعيد �صامل باطويح

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد فاروق عبد�لغفور - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
، وعليه فان �ملحكمة  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  )20000( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف �ىل طالب 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1677/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

دبي  بنك  و�ل�صادرة عن   )20956( ورقم   )20810( رقم  �ملرجتعة  �ل�صيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
�لتجاري بقيمة )29438( درهم �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �صركة دبي �ل�صالمية للتاأمن و�عادة �لتاأمن )�أمان( �س.م.ع
�صقة   - ت��اور  بري�صم  - مبنى  �ل�صعادة  �صارع   - دب��ي   - �لتجاري  دب��ي - منطقة �خلليج  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
info@aldhsheriinternational.com:19/1901 - مكاين رقم:2477286838 - بريد �لكرتوين
�ملطلوب �إعالنهما : 1- ملتى لينك للمقاولت �س.ذ.م.م 2- توما�س ماثيو ماتاثيل - �صفتهما : منفذ �صدهما

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
)30593( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6306/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )000117( و�ل�صادر عن �ملنفذ �صدهما بقيمة )2.750.000( 
درهم �ثنان مليون و�صبعمائة وخم�صون �لف درهم + 5535 .

طالب �لتنفيذ : �صنام كارز �س.ذ.م.م
���ص��ارع �لحت���اد - بجانب حمطة م��رتو ج��ي ج��ي ك��و - مقابل �لطائر  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - منطقة �لقرهود - 

لل�صفريات - بناية �ركيد� - �لطابق 3 - مكتب رقم 306
�ملطلوب �إعالنهما : 1- جي تي �أ�س لتاأجري �ل�صيار�ت 2- نو�ف حممد �حمد حممد مريز� �حلمادي - �صفتهما 

: منفذ �صدهما
مو�صوع �لإعالن :بتاريخ:2022/8/5 قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت  به وقدره )2750000.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
 207/2021/454 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- جلوبال جرين بريدج للمقاولت �س.ذ.م.م - فرع دبي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

�لعقار�ت  يف  منفعة  حق  عبارة  وهي  �خلا�صة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لعائدة لكم و�لكائنة يف �مارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار �لثاين - �ر�س رقم 407 
- وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )6102348( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا . 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4729/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
��صبح  �ن  بعد  جزئي  م�صارف  جت��اري   567/2021 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 

قابال للتنفيذ �جلربي  .
طالب �لتنفيذ : بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - معرب �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي - برج o-14 - �مام بناية يبور� 
تاور مكاين 2563786091 - هاتف رقم:044230000 - فاك�س رقم:044479777

بيالى  كري�صنا  ر�م���ا  ك��ون��دور  جياكري�صنان   -2 ������س.ذ.م.م  ف��ود���س  م��اري��ن��ا  ���ص��رك��ة   -1  : �إع��الن��ه��م��ا  �مل��ط��ل��وب 
�صا�صندر�ناتان ناير - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية �صركة مارينا فود�س �س.ذ.م.م - �صفتهما : منفذ �صدهما

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
)211480.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  437/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : حيث �ن طالبتي �لتنفيذ ب�صدد تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 282/2021 عقاري 
جزئي بعد �ن ��صبح �حلكم قابال للتنفيذ وملزم للمنفذ �صدها باملبالغ �ملو�صحة ببند �ملطالبات �خلتامية  .

طالب �لتنفيذ : �ن �يه �ف للمقاولت �س.ذ.م.م - و�خرون
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �صارع �لحتاد - بناية بزن�س �فنيو - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 310/311 هاتف 

رقم:048868812 - �س.ب:19410 - �مييل:info@saeedalghafri.ae - رقم مكاين:3248594620
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ور�نو�س لعمال �لتمديد�ت �لكهربائية �س.ذ.م.م- �صفته : منفذ �صده

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
)102586.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  813/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ لر�بعة رقم 186 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:2021/711 عقاري جزئي ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )495310.88( درهم 
�صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ:�صركة �ملز�يا �لقاب�صة/م�صاهمة �لعامة 
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �بر�ج بحري�ت �جلمري� - �بر�ج مز�يا بزن�س �أفينو - برج AA1 - مقابل جال�صرت 1 - �لطابق 45 - 

رقم مكاين:3104495055 - وميثله:�ميان يون�س حممد ��صماعيل �لرفاعي
�ملطلوب �إعالنه : ر�تب نظمي خليل �لدباغ 

105 - مكاين  رق���م  �صقة   - R016  -  9 م��ز�ي��ا  ب��ن��اي��ة  ل��ي��و�ن   -  2 �ل�صفا  دب���ي لن���د - و�دي   - ب��ردب��ي   - دب���ي  �م����ارة   - ع��ن��و�ن��ه :�لم�����ار�ت 
RATE60@GMAIL.COM  -  0506259128  -  3528178548

�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  05:00:00م ويف �ليام  �ل�صاعة   2022/8/24 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لربعاء   : �لإع��الن  مو�صوع 
http://www. بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول  �ل�صر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :وحدة عقارية - �ملنطقة و�دي �ل�صفا 2 - رقم �لر�س 1034 - 

��صم �ملبنى مز�يا 9 - رقم �ملبنى 1 - رقم �لعقار 105 - �مل�صاحة 90.42 مرت مربع - �ملقدرة ب����:447.118/54 درهم
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  9032/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/49 جتاري كلي و�ملعدل بال�صتئناف رقم 1785/2018 جتاري 
بعد �ن ��صبح �حلكم قابال للتنفيذ �جلربي .
طالب �لتنفيذ:بنك  �أبوظبي �لتجاري - فرع 

عنو�نه :�مارة دبي - �صارع �ملطار - بجو�ر بناية �مل�صعود ووكالة �لفطيم لل�صيار�ت - ت:044266024 - متحرك:0502429874 
- �س.ب:118385 - رقم مكاين1842279152

وميثله:حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي
�ملطلوب �إعالنه : خمي�س ح�صن مرزوق خمي�س 

7006-671 - فيال  عنو�نه :�لم��ار�ت - �م��ارة دبي - دبي - بردبي - �صارع منطقة �لرب�صاء جنوب �لوىل - مبنى قطعة �ر���س 
044224606  -  0505455429  -  206

مو�صوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/8/24 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل  ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف 
�أيام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن 
ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف 
�ملمتلكات :نوع �لعقار ح�صة خمي�س ح�صن مرزوق خمي�س - �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة منخول - رقم �لر�س 275 - م�صاحة 

�حل�صة 135.48 مرت مربع - قيمة �حل�صة 583241.04 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - زيد غالب عبد�لعزيز قطي�سات
�ملرجتعة �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004240/ 

�إىل �ملحكوم عليه : زيد غالب عبد�لعزيز قطي�صات 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:��س بي 
كيه للعقار�ت  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي 

: �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :2850
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70555

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - عرفان ف�سل مقد�م بن مقد�م ف�سل حممود �حمد
�أد�ء �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002043/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عرفان ف�صل مقد�م بن مقد�م ف�صل حممود �حمد
 - رقم:0507869662  هاتف   12 رقم  �صارع   - �لثالثة  �ل�صناعية  �ملنطقة  �لعنو�ن:�ل�صارقة 

�س.ب:32721 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:عامر �حمد �لعودة 
�هلل - �جلن�صية �صوري  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :33083.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�صة  بح�صور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم 
�ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 3521 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
�إىل �ملنفذ �صده / �حمد حاجي ح�صن �لنجار 

�لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�صارقة  حمكمة  تعلن   - �ل�صارقة  فرع   - �ير�ن  ملي  بنك   / �لتنفيذ  طالب  ل�صالح 
للجميع باأنه �صينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae يف 
متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/5/24 وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ 

�صده و�أو�صاف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
�لعقار قطعة رقم 825/ب ملك مبنطقة �لنخيالت بامارة �ل�صارقة ب�صعر �لتقييم )1.890.000( درهم مليون 

وثمامنائة وت�صعون �لف درهم - �ر�س مبنية عبارة عن فيال �صكنية )�ر�صي + �ول + ملحق + �صور + كر�ج( 
�ملقدر  �لثمن  20% من  بقيمة  �صيك م�صدق  يتقدم مبوجب  �ن  باملز�يدة  بالإ�صرت�ك  �لر�غب  على  يتوجب 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�صر�ء �و �ل�صتف�صار عن ذلك مر�جعة ق�صم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع 
�للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل 
بثالثة  للبيع  �ملحدد  �ملوقع  قبل  م�صتند�ت  من  يربره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��صه  �لتقدم  �عرت��س  له  من 

�أيام على �لأقل. 
رئي�س ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:451/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بف�صخ �لعقد بن �ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )405196.86( 
درهم و�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ 2021/2/28 وحتى متام �ل�صد�د مع �لز�م �ملدعي عليها بت�صليم �ل�صقالت �مل�صتاجرة 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�صركة مقاولت �لمار�ت - ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

عنو�نه:�مارة دبي �لقوز �ل�صناعية �لثالثة - مقابل �لقوز مول - بجانب �صركه مياه ن�صتله - �لدور �لول مكتب 412
�ملطلوب �إعالنه :  1- �وميغا ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

بالز�م  �ول  بتاريخ:2022/7/19 مبثابة �حل�صوري  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  :  نعلنكم  �لإعالن  مو�صوع 
درهم  وت�صعون  و�صتة  ومائة  �لف  وخم�صون  �ربعمائة   )450.196.85( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
�ملدعي  ثانيا:بالز�م   - �لتام  �ل�صد�د  �صنويا من 2022/2/1 وحتى  بو�قع %5  و�لفائدة  فل�س  �مار�تي وخم�صة وثمانون 
عليها �ن ترد �ىل �ملدعيه �ل�صقالت �ململوكه للمدعيه �ل��و�رده و�صفا ب�صفحتي 15 - 16 من تقرير �خلبري و�لزمتها 
بامل�صاريف و�لر�صوم ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 �إخطار عديل

برقم �ملحرر 2022/0074305
�ملخطر:زكري ح�صن �ي كي �م ف�صل �حلق - �جلن�صية بنغالدي�س و�حمل هوية �مار�تية رقم:78419827482589 
�لقت�صادية  �لد�ئرة  من  �ملرخ�صة   ) �ملركبات  مقاعد  لتنجيد  )�للقاء  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  ومدير  �صريك  ب�صفتي 
هاتف   -  12 رقم  �خلان - حمل  �صارع  - خلف  رقم2  �صناعية   - �لعنو�ن:�ل�صارقة   - برقم:550114  �ل�صارقة  يف 

رقم:0553195939
 - و��صط  �صرطة  مركز  بجو�ر  و��صط   - �لعنو�ن:�ل�صارقة   - �لمار�ت  �جلن�صية  مر�د  عبد�لقادر  �ليه:وحيدة  �ملخطر 

هاتف رقم 0503191031
مو�صوع �لخطار:مر�جعتنا لدى �جلهات �ملخت�صة للتوقيع على �لن�صحاب من عقد وكيل خدمات

من  �ل�صادرة  �ملركبات(  مقاعد  لتنجيد  )�للقاء  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  خدمات(  )وكيل  �ليه  �ملخطر  �ن  �لوقائع:حيث 
�لد�ئرة �لقت�صادية يف �مارة �ل�صارقة برقم رخ�صة 550114 - وحيث �ن �ملخطر �ليها متتنع عن �حل�صور للتوقيع 
على �لور�ق �خلا�صة لالن�صحاب من عقد وكيل خدمات بالرخ�صة �ملذكورة لدى �جلهات �ملخت�صة - وعليه فان �ملخطر 
يرغب باخطار �ملخطر �ليه للح�صور لدى �جلهات �ملخت�صة لالن�صحاب من عقد وكيل خدمات للتمكن من جتديد 

�لرخ�صة و�ل �صن�صطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية.
لذلك:ينيب �ملخطر �ملخطر �ليه للح�صور لدى �لد�ئرة �لقت�صادية و�جلهات �ملخت�صة للتوقيع على �لن�صحاب من 
عقد وكيل خدمات بالرخ�صة �مل�صماه )�للقاء لتنجيد مقاعد �ملركبات( �ملرخ�صة من �لد�ئرة �لقت�صادية يف �ل�صارقة 
برقم:550114 خالل 5 �يام من تاريخه و�ل �صي�صطر ��صفا �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�صول 

على حقوقه بكل حتفظ و�حرت�م
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 �إخطار عديل

برقم �ملحرر 2022/0079335
�ملخطر:خان �صري و�رث خان - �جلن�صية باك�صتان

�لهاتف   -  75 رقم  فيال  �لنا�صرية(  حديقة  من  )بالقرب  �لنا�صرية   - �لعنو�ن:�ل�صارقة 
�ملتحرك:0554846902

�ملخطر �ليه:نادر ر�صا علي م�صطفى قطقوط - �جلن�صية م�صر
�لعنو�ن:خارج �لدولة )وفقا للتحري �ملرفق( �لهاتف �ملتحرك:0581320324

مو�صوع �لخطار:�خطار عديل للوفاء مببلغ )20.000( ع�صرون �لف درهم
بقيمة  رقم:000529  �صيك  �ملخطر  ل�صالح  حرر  قد  �ليه  �ملخطر  �ن  �لوقائع:حيث 
20.000 ع�صرون �لف درهم فقط لغري و�مل�صحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني و�ملحرر 
من  �ل�صيك  قيمة  حت�صيل  �ملخطر  حاول   - مغلق  �حل�صاب  �ن  حيث  بتاريخ:2022/6/30 
�ملخطر  يعلن  ذلك  على  بناء   - جدوى  دون  لكن  وتكر�ر�  مر�ر�  �لودية  بالطرق  �ليه  �ملخطر 
�ملخطر �ليه ب�صرورة دفع قيمة �ل�صيك يف فرتة �ق�صاها خم�صة �يام من تاريخ ��صتالمه �لخطار 
و�ل �صوف يقوم باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك - وعليه يلتم�س �ملخطر من �صعادة �لكاتب 

�لعدل بال�صارقة �خطاركم بهذ� ر�صميا
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
بالدعوى 2022/472 نزاع تعيني خربة - دبي

�ىل �ملتنازع �صدها/عبد�هلل بن د�صمال للمقاولت �س.ذ.م.م
�أقامت  ق��د  �مل���ح���دودة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ت��ن��ازع��ة/���ص��رك��ة م�صانع �ل���ص��ب��اغ  �ن  مب��ا 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ومبا �ن �ملحكمة قد �نتدبتنا خبري� يف هذه �لدعوى 
ونظر� لعدم �مكانية �لتو��صل �لهاتفي �و عن طريق �لربيد �للكرتوين مع 
�ملتنازع �صدها فاننا ندعوكم حل�صور �جتماع �خلربة �لول �و ح�صور ممثلكم 
�خلبري/ مبكتب   2022/8/15 �لثنن  ي��وم  ظهر�   12:00 �ل�صاعة  �لقانوين 
SIT Tower - مكتب   - �ل�صيليكون  و�ح��ة   - ��صرب بدبي  ناظم  حممد 

906 - لتقدمي دفوعكم وم�صتند�تكم.
اخلبري حممد ناظم ا�سرب
0504167395

�إعالن بالن�سر
70197 �لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

�عالن بالن�سر 
250 / 2022 / 115 بيع عقار مرهون

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر
�إىل �ملنفذ �صده :1_ ل�صزلو فار�جو جمهول حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ:�صتاندر ت�صارترد بنك ) فرع دبي (
و ميثله :حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي

نعلنكم باأن مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن )نوع �لعقار: �صقة �صكنية - �ملنطقة: 
مر�صى دبي - رقم �لر�س: 107 - رقم �ملبنى: 3 - ��صم �ملبنى: �تي�صا �ك�س 2 - رقم �لعقار: 2702 
- �مل�صاحة: 144.74 مرت مربع( كما نعلنكم ل�صد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1951584.61( درهم 
خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ �لتبليغ  يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن 
�ملدنية  مع مر�عاة �حت�صاب مدة  �مل��ادة 295 من قانون �لج��ر�ء�ت  �ملز�يدة وفقا لن�س  بطريق 

�لتكليف بال�صد�د بعد م�صي مدة �ل�صبعة �أيام من علمكم باحلجز .

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 70021

بناء على تكليفنا مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية يف �لدعوى:02/06629/2022 
�لعربية  �لم���ار�ت  عليه/مركز  �مل��دع��ي  على  يجب  �ي��ج��ار�ت   2022 ل�صنة  جت��اري 
 - AL JAWHARA صم �ملبنى�� S-21 ملتحدة لل�صر�فة )فرع( رقم �لعقار�
رقم �لر�س 18-0 �م هرير �لثانية ح�صور �جتماع �خلربة بتاريخ 2022/8/22 

عن بعد �ل�صاعة 10 �صباحا من خالل �لر�بط �و �لتو��صل عرب �لمييلن:
  s6911123@hotmail.com - expertdubaioffice@gmail.com

يف حال عدم �حل�صور �صوف تبا�صر �خلربة مهمتها.
�طر�ف �لدعوى

�ملدعية/مركز ت�صوق ك.م للتجارة - �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
�ملدعي عليه/مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�صر�فة �س.ذ.م.م - فرع

�إعالن بالن�سر
70197
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مهرجان ليوا للرطب
حر�س �لأب �ملوؤ�ص�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل 
نهيان- طيب �هلل ثر�ه- قبل قيام �لحتاد ومنذ توليه ُحكم �إمارة 
�أبو ظبي عام 1966 على قيام �أعظم م�صروع قومي وهو �لهتمام 

ب��ال��ث��ورة �ل��زر�ع��ي��ة وك���ان -رحمه 
ب�صجر  بالغاً  �هتماما  يويل  �هلل- 
بنف�صه،  عليها  وُي�����ص��رف  �لنخيل 
�أم����ر ب���زر�ع���ة �صارع  �أن����ه  وي���ذك���ر 
نخلة،   600 ب����  �ل���ق���دمي  �مل���ط���ار 
ليكون �أول �صارع يزرع بهذ� �لعدد 
من �لنخيل وطرق لرت�صيد �ملياه 
هنا  وم����ن  �ل��ن��خ��ي��ل،  ه����ذه  وري 
و�ملنظومة  �ل�صرت�تيجية  ب��د�أت 

�لزر�عية لإمارة �أبو ظبي.
-ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور  وم��ن فكر 
�ل�صيخ  �مل��وؤ���ص�����س  �لأب  ت���ع���اىل- 

-طيب  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 
، وبخا�صة  �هلل ثر�ه- يف �ملحافظة على �لرت�ث �لإمار�تي �لعريق 
و��صتد�مته،  �ل�صعبي  �مل��وروث  هذ�  و��صتمر�رية  و�لرطب،  �لنخيل 
ُتنظيم جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف �أبو 
�صمو  رعاية  وحتت  �لإ�صرت�تيجين  �ل�صركاء  مع  وبالتعاون  ظبي 
�ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
ديو�ن �لرئا�صة، يف ربوع ليو� مهرجان ليو� للرطب، حيث يتناف�س 
و�ألذ  و�أج��ود  �أف�صل  �مل��ز�رع �صنوياً يف �صهر يوليو لتقدمي  �أ�صحاب 

�أنو�ع �لرطب وعر�صه يف مهرجان ليو� للرطب.
للدورة  و���ص��ل  حتى   2005 ع��ام  للرطب  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  �نطلق 
�ل�صابعة ع�صر، و�لفئة �مل�صتهدفة من جمهور وم�صاركن يف تز�يد 
م�صتمر، فاإىل جانب �حلفاظ على �لرت�ث �لإمار�تي فاإن �ملهرجان 
يخدم �أي�صاً قطاع �لزر�عة وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي، من خالل �هتمام 
�أ�صحاب �ملز�رع و�لنخيل مبز�رعهم و�بتكار �أ�صاليب زر�عية حديثة، 
و�لعناية ب�صجر �لنخيل و�لتجهيز للمهرجان ليعود على �ملٌ�صارك 
للرطب  بيعه  خ��الل  م��ن  �أو  باملهرجان  مب�صاركته  ���ص��و�ء  باملنفعة 
للجهور خارج نطاق �ملهرجان، فاملهرجان عزز ثقافة فئة �أ�صحاب 

�ملز�رع بالهتمام ب�صجر �لنخيل لإنتاج �أجود �أنو�ع �لرطب.
يف �ملهرجان يوجد 23 م�صابقة رئي�صية خم�ص�صة مل�صابقات �لرطب 
و�ل��ف��اك��ه��ة و�مل���زرع���ة �ل��ن��م��وذج��ي��ة و�أج��م��ل خم��ر�ف��ة رط���ب و�أجمل 
نحو  تبلغ  بقيمة  ج��ائ��زة   293 لها  خ�ص�س  وق��د  ت��ر�ث��ي،  جم�صم 
�لأطفال  م�صابقات  �إىل  بالإ�صافة  دره��م،  �أل��ف  و300  مالين   8
و�ملعار�س  و�حلرفيات  و�لعيالة،  �حلربية  من  �ل�صعبية  و�لفنون 

�لرت�ثية من لوحات و�أزياء.

�سعيد الزعابي

•• ال�شارقة-الفجر:

باألو�ن  �لتعريف  يف  ومت��ي��زه  بخ�صو�صيته 
فن �لإن�صاد من خمتلف دول �لعامل �لعربي، 
�لذي  �ل�صارقة”  “من�صد  ب��رن��ام��ج  ي�صتعد 
�ل�صارقة  لهيئة  �لتابعة  �ل�صارقة،  قناة  تبثه 
لالإذ�عة و�لتلفزيون، و�لذي يحظى برعاية 
بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�����ص��ارق��ة، مل��و����ص��ل��ة �إم��ت��اع ج��م��ه��وره �ملحب 
دورته  خ��الل  من  �ل��ه��ادف،  و�لفن  لالإن�صاد 
�لأ�صو�ت  من  �ملزيد  ت�صيف  �لتي  �جلديدة 

�ملتميزة �إىل عامل �لإن�صاد.
�لدورة  �أغ�صط�س �جل��اري تنطلق   21 ويوم 
�أكرث  ب��د�أ منذ  �ل��ذي  14 م��ن �لربنامج  �ل��� 

�كت�صاف  يف  رحلته  ليو��صل  عاما،   15 من 
�مل��و�ه��ب ع��رب �خ��ت��ب��ار�ت �لأد�ء، وي��ق��دم من 
خاللها كوكبة من �لنجوم �لذين يحافظون 
على قو�لب فن �لإن�صاد وي�صهمون يف �إحياء 
و�للحن  �لهادفة  �لكلمة  خالل  من  �لبهجة 

�جلميل.
�أوىل  ���ص��ه��د  �ل������ذي   2006 �ل����ع����ام  وم���ن���ذ 
مرحلة  �أ�صبحت  �ل�صارقة”  “من�صد  دور�ت 
�ملوهوبن  ل��دخ��ول  ب��و�ب��ة  �لأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت 
و�لرت�صح  �ل�����ص��وء  د�ئ�����رة  �إىل  �لإن�������ص���اد  يف 
ي�صتكمل  �ل�صارقة، حيث  نظر�ءهم يف  للقاء 
حتى  دورة  كل  جنوم  مع  مر�حله  �لربنامج 

يتم �ختيار �ملت�صابقن �لفائزين.
 

موعد اختبارات الأداء

با�صتقبال  �لعام  ه��ذ�  �لأد�ء  �ختبار�ت  تبد�أ 
�ل��ر�غ��ب��ن يف �مل�����ص��ارك��ة ب��ال��ربن��ام��ج خالل 
�لفرتة من 21 �أغ�صط�س وحتى 4 �صبتمرب 
�ملقبل، �صمن جدول ي�صمل �كت�صاف �لأ�صو�ت 
�ملبدعة يف �لإن�صاد يف كل من �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية و�جلز�ئر و�صلطنة عمان و�ملغرب 
و�لأردن وجمهورية م�صر و�نتهاء بالإمار�ت 
�آخر جولة من  �لتي ت�صهد  �لعربية �ملتحدة 

�ختبار�ت �لأد�ء.
 

اأينما كنت ت�ستطيع امل�ساركة
�لربنامج  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ن  م���ن  �إدر�ك  ويف 
بامل�صتخدمن  و���ص��ل��ت��ه  �لإن���رتن���ت  لأه��م��ي��ة 
�ل�صباب يف كل مكان من �لعامل، بهدف �إتاحة 
�لإن�صادية  �لأ�صو�ت  �أ�صحاب  �أم��ام  �لفر�صة 

من  �لأد�ء  �ختبار�ت  يف  للم�صاركة  �جلميلة 
�لربنامج  لهم  وي��وف��ر  �ل��ع��امل،  يف  مكان  �أي 
�لختبار�ت عرب موقعه  �إىل  للتقدم  فر�صة 
munshidsharjah. �لنرتنت  على 
ae خالل �لفرتة من 20 �أغ�صط�س �جلاري 

وحتى 3 �صبتمرب �لقادم.
“من�صد  تقاليد  �صمن  �ل��ع��ادة  ج���رت  وك��م��ا 
�ختبار�ت  يف  �لتحكيم  ي��ت��وىل  �ل�صارقة”، 
ع��ل��ى لقب  ق��ب��ل  �لأد�ء جن���وم ح�����ص��ل��و� م��ن 
تعترب كل حمطة  فيما  �ل�صارقة”،  “من�صد 
�أمام  من حمطات �ختبار�ت �لأد�ء مفتوحة 
ي�صت�صيف  �ل��ذي  �لبلد  من  �صو�ء  �ملوهوبن 
�لختبار�ت �أو من غريه طاملا تقدم �ملوهوب 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة، وذل������ك م����ا ي���ح���دث ك����ل ع����ام، 
خمتلف  يف  �لأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت  ت�صتقبل  حيث 

�مل��ح��ط��ات م�����ص��ارك��ن م��ن ج��ن�����ص��ي��ات عربية 
�لتقدم  بغر�س  خ�صي�صا  ي�صافرون  متنوعة 

لالختبار�ت.
  

اأيقونة للربامج
وحول �لدورة �ل� 14 من �لربنامج قال �صامل 
“�ملكانة  �ل�صارقة:  قناة  مدير  �لغيثي،  علي 
�ل�صارقة”  من�صد  برنامج  بها  يحظى  �لتي 
ج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة مل���ا ي��ق��دم��ه م���ن ف���ن ه���ادف 
و�أ�صو�ت جميلة تك�صف عن ��صتمر�رية هذ� 
�لفن �لذي ي�صكل قيمة جمالية وله جمهوره 
�لذي يتابعه باهتمام، و�لنجوم �لذي يقدمه 
بلد�نهم  �إىل  يعودون  دورة  كل  يف  �لربنامج 
�ل���ه���ادف وحمل  �ل���ف���ن  ن�����ص��ر  ي�����ص��اه��م��و� يف 
ر�صالته، وتتطور جتاربهم بعد تعرفهم على 

من  �ملختلفة  و�لأل���و�ن  �لآخ��ري��ن  �مل�صاركن 
جمعها  من  �لربنامج  يتمكن  �لتي  �لإن�صاد 

على من�صة و�حدة«.
لختبار�ت  �لتالية  �مل��رح��ل��ة  �أن  �إىل  وي�����ص��ار 
�نتقال  ت��ت�����ص��م��ن  �ل����ربن����ام����ج  يف  �لأد�ء 
�ملت�صابقن �لذين مت �ختيارهم �إىل �ل�صارقة 
خالل  �لربنامج  م��ن  �جل��دي��د  �ملو�صم  لبدء 
�لتي  �ل�صارقة”  من�صد  “يوميات  ح��ل��ق��ات 
ت�صلط �ل�صوء على كيفية �ختيار �ملت�صابقن 
على  وتعريف �جلمهور  �لأد�ء،  �ختبار�ت  يف 
ما يتمتعون به من مهار�ت �صوتية، لتنطلق 
بعد حلقات �ليوميات جولت �لربنامج �لتي 
لقناة  �مل�صاهدين  جمهور  �إم��ت��اع  ت�صتهدف 
بلقب  �ل��ف��ائ��ز  تتويج  �إىل  و���ص��ول  �ل�����ص��ارق��ة 

من�صد �ل�صارقة لهذه �لدورة.

يف الإمارات وال�سعودية واجلزائر وعمان واملغرب والأردن وم�سر عرب الإنرتنت

»من�شد ال�شارقة« يفتح باب اختبارات االأداء النتقاء اأجمل االأ�شوات يف دورته الـ 14

•• ال�شارقة-الفجر:

و�لأن�صطة  �لفعاليات  م��ن  ث��ري  ب��رن��ام��ج 
�ل�صيفية �لني نظمتها �جلامعة �لقا�صمية 
ممثلة يف عمادة �صوؤون �لطلبة لعدد 380  
�ل�صكن  �مل��ق��ي��م��ن يف  ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن 

�لد�خلي.
وت�����وزع م��ئ��ت��ان و���ص��ت��ون ط��ال��ب��ا م���ع مائة 
وع�صرين طالبة على كافة �لأن�صطة �لتي 

لي�صتفيدو�  �لطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمتها 
من  �لع�صر�ت  يف  �ل�صيفية  عطلتهم  م��ن 
�ملهار�ت  �أك�صبتهم  و�لتي  �لنوعية  �لرب�مج 
عدد  على  �لتعرف  يف  و�أف��ادت��ه��م  �حلياتية 
�إمارة  يف  و�ل�صياحية  �لثقافية  �ملو�قع  من 
�ل�صارقة ودولة �لإمار�ت عالوة على تنمية 

هو�ياتهم ومو�هبهم .
  وهدفت �لفعاليات �إىل �لرتقاء مبختلف 
�جلو�نب �ملعرفية و�لعلمية للطلبة و�لتي 

�أه�������د�ف وخ���ط���ط �جلامعة  م���ع  ت��ت��الق��ى 
باأف�صل  �ل��ط��ال��ب  ت��اأه��ي��ل  يف  �ل��ق��ا���ص��م��ي��ة 
�نت�صابه  خ�����الل  و�مل������ه������ار�ت  �خل���������رب�ت  
�ل�صيف  ف���رتة  يف  ل���ص��ي��م��ا  للج����������امعة 
لكل طالب  �لذ�تية  �لتنمية  �إىل  و�لجت��اه 

وطالبة.
�لتدريبية  �ل����ور�����س  ت��ن��ظ��ي��م  ج����رى  ل����ذ� 
و�ل�����دور�ت و�ل��رح��الت ل��ل��ذك��ور على حده 
تنظيم  �إىل  بالإ�صافة  حده  على  ولالإناث 
و�لفردية  �جلماعية  �لإر�صادية  �جلل�صات 
و�لتوجيه  �لإر�����ص����اد  ق�����ص��م  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 

�لنف�صي باجلامعة.
ويف ظل تلك �لرب�مج جرى تنظيم �صل�صلة 
من �لأن�صطة �لريا�صية و�لجتماعية �لتي 
بالإ�صافة  �لريا�صي  �لن�صاط  ق�صم  قدمها 
�إىل �لور�س و�ل��دور�ت �لفنية �لتي قدمها 

مركز مهارة باجلامعة و�ملر�صم �جلامعي.
و�صملت �لرحالت �لتي �صارك فيها �لطلبة 
للتعرف على �إجناز�ت �لدولة ب�صورة عامة 
من  ك��ال  خا�صة  ب�صورة  �ل�صارقة  و�إم����ارة 
�ملختلفة  �لت�صوق  ومر�كز  �ملاطرة  �لغرفة 
ومربي �لأحياء �ملائية و�أكادميية �ل�صارقة 
�ملمزر  �إىل  ورحلة  و�لفلك  �لف�صاء  لعلوم 

بال�صارقة  �مل��ائ��ي��ة  �حل��دي��ق��ة  �إىل  و�أخ����رى 
بجانب زيارة متحف �مل�صتقبل.

تدريبية  ور����س  �إىل  �لطلبة  �ن�����ص��م  فيما 
م��ت��ن��وع��ة ع�����الوة ع��ل��ى م�����ص��ارك��ت��ه��م فيما 
ور�صة  و�صملت  مهارة  ومركز  ق�صم  نظمه 
“رو�ئع  للر�صم بالر�صا�س وور�صة بعنو�ن 
�لزهور” بالألو�ن �ملائية مع دورة تدريبية 
�ل��ت�����ص��م��ي��م و�ل��ط��ب��اع��ة وور�صة  ف���ن  ح���ول 
ر�صم  وور���ص��ة  �لربو�س”  �صناعة  “فن  يف 

ور�س  ����ص��ت��م��ر�ر  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �لطبيعة 
�خلط �لعربي للطلبة �ملوهوبن.

�ل�صيفية  �ل��رب�م��ج  خمتل������ف  وحقق������ت   
�لطلبة  و�صخ�صيات  ثقافة  نوعية يف  نقلة 
تو��صلت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ك  ط�����و�ل 
له������م  و�أت������احت  �ل�صيفية  عطلتهم  يف 
هو�يتهم  وممار�صة  �لإب���د�ع  من  م�ص���احة 
و�صقل ق��������در�تهم وتنمية جو�نب �لإبد�ع 

لديهم.

اجلامعة القا�شمية تك�شب طلبتها يف الفعاليات ال�شيفية 
املهارات وتطلعهم على املواقع الثقافية وال�شياحية بالدولة

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتي  �أ�صاءت جملة “�لنا�صر �لأ�صبوعي”، 
للكتاب”،  �ل�����ص��ارق��ة  “هيئة  ع���ن  ت�����ص��در 
�أهمية عالقات �ل�صر�كة بن م�صروع  على 
�ل�صارقة �لثقايف و�أبرز �ملوؤ�ص�صات �لثقافية 
ع��دده��ا �جلديد  وت��ن��اول��ت يف  �ل���ع���امل.  يف 
�ل�صارقة”،  ���ص��ور���س  “ليتنينغ  ت��اأ���ص��ي�����س 
�ل�����ص��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ج����اءت ب��ن��اًء على 
�ت���ف���اق���ي���ة ����ص���ر�ك���ة وق���ع���ت���ه���ا �ل���ه���ي���ئ���ة مع 
جمموعة “�إنغر�م كونتنت” �ملتخ�ص�صة يف 
�إذ  �لطلب وتوزيعها،  �لكتب ح�صب  طباعة 
تتيح للنا�صرين يف �لوطن �لعربي وعموم 
�لعامل توزيع كتبهم يف 40 �ألف منفذ بيع 
ومكتبة وجامعة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

للكتاب،  �ل�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وك���ت���ب 
رئ��ي�����س حت��ري��ر �مل��ج��ل��ة، ���ص��ع��ادة �أح��م��د بن 
“�أول  �ل��ع��دد  �فتتاحية  �ل��ع��ام��ري،  رك��ا���س 
قال  مثمرة”  “�صر�كة  ب��ع��ن��و�ن  �لكالم” 
فيها: “حققت �ل�صارقة مكانتها �لعالية يف 

�خلريطة �لثقافية يف �لعامل، بف�صل روؤية 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد 
�مل�صروع  ي���ق���ود  �ل�����ذي  �ل�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
�لثقايف، وير�هن على �لثقافة بكل فروعها 
ل�صياغة م�صتقبل يليق باأُّمة كانت �صم�صها 
“يوؤكد  م�����ص��ي��ف��اً:  �لغرب”،  ع��ل��ى  ت�����ص��رق 
�لكتاب  رهانه �جلوهري على  �صمّوه د�ئماً 
ب��و���ص��ف��ه خ��زن��ة ل��ل��ت��ن��وي��ر، وب��و���ص��ف��ه كنز�ً 
معرفياً، وبو�صفه م�صدر�ً للقوة، وبو�صفه 

عالمًة على مكانة �أُمٍة بن �لأمُم«. 
وو���ص��ف م�����ص��روع �ل�����ص��ارق��ة �ل��ث��ق��ايف باأنه: 
“خريطة طريق ر�صمها لنا �صاحب �ل�صمو 
�لعربية  �أّمتنا  لت�صتعيد  �ل�صارقة،  حاكم 
جمدد�ً  ولت�صهم  بها،  تليق  �لتي  مكانتها 
�لب�صرية”،  م�����ص��رية  يف  ك���ربى  ب���اإجن���از�ت 
على  ت��وؤك��د  �صموه  توجيهات  �أن  مو�صحاً 
وتعاون  ���ص��ر�ك��ة  “عالقات  ع��ق��د  �أه��م��ي��ة 
وجامعات  ثقافية  موؤ�ص�صات  م��ع  مثمرة 
ومعار�س كتب و�صركات مرتبطة بالإنتاج 

�لثقايف«.
�صور�س  “ليتنينغ  �أن  �ل��ع��ام��ري  وت��اب��ع   
نوعه  م��ن  م�صروع  “�أول  ُت��ع��ّد  �ل�صارقة” 
ل�صركة �إنغر�م يف �ملنطقة، �إذ يعزز �إجناز�ت 
م�صروع �ل�صارقة �لثقايف، ويف �لوقت نف�صه 
�إمارة  حققتها  �لتي  �لعالية  �ملكانة  يعك�س 

�ل�صارقة على خريطة �لثقافة يف �لعامل«.
“�لنا�صر  م����ن  �جل����دي����د  �ل����ع����دد  وج�������اء 
تتعلق  مب��و���ص��وع��ات  ز�خ����ر�ً  �لأ�صبوعي” 
�لنا�صرين  وت���وج���ه���ات  �ل��ك��ت��اب  ب�����ص��ن��اع��ة 
�ل�صاعرة  م��ع  ح���و�ر  بينها  وم��ن  و�ل���ق���ر�ء، 
فرنانديث  بالوما  �لأندل�صية  �لإ�صبانية 
و�لإ�صبان  “�لعرب  �إن  ف��ي��ه:  ق��ال��ت  ك��وم��ا، 
�أما  و�مل��ا���ص��ي يجمعنا”.  �لأن��دل�����س،  ورث��ة 
يف  فقال  ع��املمِ  كانغني  �لتوغويل  �لرو�ئي 

حو�ر معه:
�لعرب  ب����ن  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  “�لرو�بط  �إن   
ويف حو�ر  �إىل �ل�صعف”.  و�لأفارقة متيل 
�آخ�����ر، �ن��ت��ق��د �ل�����ص��اع��ر �ل���ربي���ط���اين �ألن 
بر�ي�س عن�صرية �لتعامل مع �أدب �ل�صعوب 
�لأخرى، قائاًل يف �لوقت نف�صه �إن “�ل�صعر 

حتّول �إىل مظّلة لالأقلية«.
حتدثت م�صوؤولة  ويف “حديث �لور�قن”، 
�لن�صر يف د�ر ينبع �لكتاب �ملغربية، يا�صمن 
�لكو�كبي، عن �صناعة كتاب �لطفل، و��صفًة 
بامتياز”.  �لثقافة  “�إمارة  باأنها  �ل�صارقة 

“بو�صلة  بعنو�ن  حتقيقاً  �لعدد  وت�صمن 
�ل�صباب”،  �إىل  تتجه  �ل��ع��رب  �ل��ن��ا���ص��ري��ن 
�لهولندية  �ل��ك��ات��ب��ة  ع���ن  وم���و����ص���وع���ات 
�لكوبي خو�ن  و�ل�صاعر  بيكرينغ،  بري�ص�س 
�لهام�س،  ���ص��ع��ر  ظ���اه���رة  وع����ن  م��ان��ث��ال��و، 

ف�صاًل عن مر�جعات لكتب جديدة.
�لعامري  ع��ل��ي  �ل��ت��ح��ري��ر،  م��دي��ر  وك��ت��ب 
ز�ويته “رقيم” بعنو�ن “�لإبادة �لثقافية” 
�أن �ل��رت�ث عالمة وجود ممتدة  �أكد فيها 
�لثقافية  “�لإبادة  و�أن  �ل�����ص��ن��ن،  ع���رب 
ممنهجة، لأن �ل�صتعمار يعرف �أن �لثقافة 
�أ�صا�س �لوجود”.  بكل مكّوناتها هي حجر 
وحتدث عن �ل�صعوب �لأ�صلية يف �لوليات 
�ملتحدة وكند� و�أ�صرت�ليا، و��صفاً ماأ�صاتهم 
�ل�صتعمار  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  “تتدحرج  ب��اأن��ه��ا 
�أن  و�أ����ص���اف  �ليوم”.  ح��ت��ى  �ل���ص��ت��ي��ط��اين 
كانت  �لإجبارية”  �ل��د�خ��ل��ي��ة  “�ملد�ر�س 
هوية  لطم�س  �لأوىل  �مل�صتعمرين  “�أد�ة 
ي�صبه عوملة  �ل�صعوب وتذويبها يف ما  تلك 

ق�صرية يف تلك �لبقاع«. 

»النا�شر االأ�شبوعي« ت�شيء على روؤية ال�شارقة يف ال�شراكة الثقافية
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بالتعاون مع الكاتب وال�سيناري�ست مدحت العدل

نيللي كرمي تبتعد عن النكد وتقدم �شخ�شية 
�شعيدية الأول مرة يف رم�شان 2023

من  �لأوىل  �حللقات  كتابة  يو��صل  �لعدل  مدحت  �أ�صتاذ  ز�ل  )ما  و�أ�صافت: 
مع  وليلي(  )روز  م�صل�صل  م��ن  م�صاهدي  حالًيا  �أ���ص��ور  و�أن���ا  �لعمل، 
�صاأنتهي من ت�صويره يف  �لذي  �لفنانة ي�صر�،  �لر�ئعة  �جلميلة 

�أكتوبر �ملقبل(.
وتعود نيللى كرمي للتعاون مع �ملوؤلف مدحت �لعدل بعد 
ق��دم��ا �صويا  �أن  ���ص��ن��و�ت، منذ   4 غ��ي��اب د�م لأك���رث م��ن 

م�صل�صل "لأعلى �صعر"، 
عام 2017، و�صارك يف بطولته كل من �أحمد فهمى، 
حممد  �صلوى  جم��دى،  �أحمد  �حللفاوى،  نبيل  زينة، 
على، ورحمة ح�صن، وعدد من �لفنانن، �إخر�ج ماندو 

�لعدل.
ماندو  �مل��خ��رج  م��ع  تعاونها  ك��رمي  نيللى  جت��دد  كما 
�أمل  ف��ات��ن  م�صل�صل  يف  �صوياً  جنحا  بعدما  �ل��ع��دل، 
���ص��ه��ر رم�����ص��ان �ملا�صى،  ح��رب��ى، و�ل����ذى ع��ر���س يف 
و�أحدث جدل و��صعاً ب�صبب تناوله لقانون �لأحو�ل 

�ل�صخ�صية، 
و�صارك يف بطولته كل من �صريف �صالمة، حممد 
�ل�صرنوبى، هالة �صدقى، فادية عبد �لغنى، حممد 

�لتاجى، وعدد كبري من �لفنانن.
�أعمالها  �آخ���ر  ق��دم��ت  ك��رمي  نيللى  �أن  �إىل  ي�صار 
�صريف  بطولة  حربى" من  �أم��ل  "فاتن  م�صل�صل 
���ص��الم��ة، ه��ال��ة ���ص��دق��ي، حم��م��د ث����روت، حممد 

�ل�صرنوبي، 
خالد �صرحان، فادية عبد �لغني، جيالن عالء، 
�لأمري،  ملياء  ج��رب�ن،  ي��ار�  �لتاجي،  حممد 
و�لطفلتن  فتحى،  كرمي  �لدهيم،  �صارة 
فريوز وريتال ظاظا، وتاأليف �إبر�هيم 
�لدر�ما  يف  جت��ارب��ه  �أوىل  يف  عي�صى 
و�إنتاج  �ل���ع���دل  م���ان���دو  و�إخ������ر�ج 
للمنتج  ج���روب  �ل��ع��دل  �صركة 

جمال �لعدل.

راأى  ت�ستطلع  نيللى 
ا�سم  ف��ى  اجل��م��ه��ور 

امل�سل�سل
�لنجمة  ��صتطلعت 
نيللى كرمي ر�أى 
ج�����م�����ه�����وره�����ا 

على �ل�صو�صيال ميديا، حول ��صم م�صل�صلها �جلديد �لذى ت�صتعد لتقدميه فى 
2022 وتظهر فيه �صعيدية للمرة �لأوىل، حيث ن�صرت عدد  �صهر رم�صان 
على �صفحتها  �ل�صعيدى  �لزى  فيهم  ترتدى  و�لأ�صود  بالأبي�س  �ل�صور  من 
م�صل�صل  "تفتكرو�  ملاتبعها،  ���ص��وؤ�ل  ووجهت  بوك"،  "في�س  مبوقع  �لر�صمية 

رم�صان 2023 �ل�صعيدي هيكون ��صمه �يه؟ و�يه ��صم �ل�صخ�صيه؟.

جنمات برعن فى جت�سيد �سخ�سيات �سعيدية قبل ان�سمام نيللى 
بخو�صها غمار عمل �صعيدي تن�صم نيللى كرمي لنجمات �صاركن فى �لدر�ما 

�ل�صعيدية متحدثن لهجة �أهل �جلنوب، �أبرزهن:
م�صل�صل  م��ن  �أج���ز�ء  خم�صة  يف  �ل�صعيدية  �مل���ر�أة  دور  ك��ام��ل  علبة  ج�صدت   -

�لدم"، "�صل�صال 
 و�أجادت دور �ملر�أة �ل�صعيدية فى م�صل�صالت "حق م�صروع"  وم�صل�صل "�أفر�ح 
�إبلي�س" و�أخري� "�صل�صال �لدم" �لذى كان جزئه �لأول عام 2013، ثم باقي 

�خلم�صة �أجز�ء بد�ية من 2014 وحتى 2018 يف �صخ�صية “ن�صرة”.
�أولهم  7 م�صل�صالت، وكان  ب�  �مل��ر�أة �ل�صعيدية  - وبرعت �صو�صن بدر فى دور 

م�صل�صل م�صل�صل "�لرحايا" عام 2009،
 ثم م�صل�صلها "�صاحرة �جلنوب" فكان جزئه �لأول عام 2015، ثم �لثاين يف 

�ل�صنة �لتالية بدور "نعمات"،
 ويف نف�س عام 2016 �صاركت يف �مل�صل�صل �لرم�صاين "يون�س ولد ف�صة" يف 
�صاركت فيه بجزئيه  فكان  �لكبري" فقد  "�لبيت  �أم��ا  م�صل�صل  "ف�صة"،  دور 

�لأول يف 2018، و�لثاين يف 2019.
�ل�صعيدية، من خالل  �مل��ر�أة  دور  �ملر�صدي   �صهري  �لكبرية  �لفنانة  - ج�صدت 
ثالثة م�صل�صالت وكان �أولها م�صل�صل "موعد مع �لوحو�س" عام 2010 يف 

دور "حمدية"، 
وبعد جناحها يف �لتجربة كررتها مرة �أخرى يف م�صل�صل "�لنار و�لطن" يف 
2012 ب�صخ�صية "روح"، �ملرة �لأخرية كانت يف م�صل�صل "طايع" �لذي �صارك 

يف �ملو�صم �لرم�صاين عام 2018.
�ل�صعيدية يف ثالثة م�صل�صالت  �مل��ر�أة  دور  �أبدعت �صابرين يف تقدمي  كما   -
وكان �أولها "�صيخ �لعرب همام" عام 2010، ثم م�صل�صل "و�دي �مللوك" مع 

�لفنانة �صمية �خل�صاب عام  2011،
 ود�ر هذ� �مل�صل�صل حول فكرة �لأخذ بالثاأر �لتي ترتبط بال�صعيد منذ وقت 
طوبل، وكان �آخر م�صل�صالتها �لتي ج�صدت فيه دور �ملر�أة �ل�صعيدية يف م�صل�صل 

. جمالت  دور  يف   ،2019 عام  �لثاين  جزئه  �إبلي�س" يف  "�أفر�ح 
- �صمن قائمة �ملمثلن �لذين حتدثو� �للهجة �ل�صعيدية �لنجمة دنيا �صمري 

غامن وتعلق بها �جلمهور، 
فى م�صل�صل "�لكبري �أوى" �لفنان �أحمد مكى فى �أول 5 �أجز�ء قبل �أن تغيب 
عن �جلزء �ل�صاد�س �لذى عر�س رم�صان �ملا�صى، و�مل�صل�صل من �إخر�ج �إ�صالم 

خريى.

"�خلمي�س  فيلم  يف  م�صاهدها  �أوىل  ت�صوير  ك�صاب  مى  �لفنانة  �أغ�صط�س   15 ي��وم  تبد�أ 
�جلاى" وجت�صد فيه �صخ�صية بلوجر �صهرية خالل �لأحد�ث، حيث تقع يف �لعديد من 
�لأزمات، ولكن بطريقة كوميدية، ي�صارك فى بطولة �لفيلم �لفنان عمرو عبد �جلليل 

و�إ�صالم �إبر�هيم وحممود �لليثي ومن �إخر�ج ح�صن �صالح.
�صعبى  �إذ�ع��ة  م�صكل" تقدمي  "فن  برنامج  �صيفة يف  �أثناء حلولها  ك�صاب  و�أك��دت مى 
�إف �أم، �أنها ت�صارك يف فيلم بعنو�ن "�خلمي�س �للي جاي" 
بطولة عمرو عبد �جلليل و�إخر�ج ح�صن �صالح، 
وبه �أح��د�ث كوميدية خطرية و�ملخرج هو من 
مع  وج��وده��ا  �أن  ك��م��ا  للعمل  برت�صيحها  ق���ام 
كما  هايلة،  �صتكون جتربة  عمرو عبد �جليل 
�أنها ت�صتعد لت�صوير فيلم "�صنة �أوىل خطف" 
�لطوبجى  ف��وؤ�د ويا�صر  بيومى  �لفنانن  مع 

و�أحمد فتحى.
لديها  تكن  �أن��ه��ا مل  ك�صاب،  م��ى  و�أ���ص��اف��ت 
�لأ�صا�صية  موهبتها  لأن  �لتمثيل  موهبة 
ه��ي �ل��غ��ن��اء، ول��ك��ن و�ل��ده��ا دعمها حتى 
�أنها  �إىل  م�����ص��رية  ل��ل��ت��م��ث��ي��ل،  �جت���ه���ت 
م��ت��وق��ف��ة ع���ن �ل��غ��ن��اء ل��رتك��ي��زه��ا على 
�أنها  ك��م��ا  �ل���ف���رتة  ه����ذه  �ل��ت��م��ث��ي��ل يف 

لي�صت مت�صرعة على �لعودة.
و�ختتمت مى ك�صاب حديثها: " �أقوم 
مع  �ولد  ث���الث���ة  ب���رتب���ي���ة  ح���ال���ًي���ا 
�لعمل، و�أحاول �لتوفيق بن حياتي 

�ملهنية وحياتي �لأ�صرية".

�لأحدث  فيلمه  يف  �صخ�صيته  ع��ن  قا�صم  ك��رمي  �ل��ف��ن��ان   ك�صف   
حظك �ليوم و�ملقرر �إطالقه يف عام 2022، حيث �صرح كرمي 
وقال "م�صتني �إطالق فيلم حظك �ليوم، ويقوم فيه ب�صخ�صية 
  Digital Magazine يف  يعمل  ���ص��ح��ايف  وه���و  ع��م��ر، 

ويهتم باحلياة �لليلية ".
مغامرة  وبيعي�س  بيتغري  ع��م��ر  ح��ظ  ي���وم  "يف  ك���رمي  وت��اب��ع   
�ل�صخ�صية جًد� لأنها مثرية لالهتمام  غري متوقعة، عجبتني 
وم��ت��ح��م�����س �أن �جل��م��ه��ور ي�����ص��وف �ل��ف��ي��ل��م لأن����ه م��ل��يء ب���الإث���ارة 

و�ل�صخ�صيات �ملميزة".
�أحد�ث  �أن  و�أك��د  �لفيلم،  ت�صوير  من  م��وؤخ��ًر�  قا�صم  ك��رمي  و�نتهى 
�ل��ف��ي��ل��م ت�����دور يف ل��ي��ل��ة و�ح������دة، ح��ي��ث �ل��ك��ث��ري م���ن �ملخاطر 
و�أ�صدقائه،  نف�صه  �إنقاذ  �أجل  يخو�صها من  �لتي  و�ملغامر�ت 
وي�صارك كرمي قا�صم يف بطولة �لفيلم �ملمثلون هدى �ملفتي، 
م��ر�د مكرم، م��رو�ن يون�س، فاتن و��صل، وهو  طه د�صوقي، 
من �إنتاج �صركة هاي ميديا للمنتج �إيهاب �ل�صرجاين، تاأليف 

�أحمد �لبيلي و�إخر�ج �أ�صامة عر�بي.
و�صارك موؤخًر�  كرمي قا�صم يف مهرجان روترد�م للفيلم �لعربي 
من خالل فيلم خط يف د�ئرة للمخرج حم�صن عبد �لغني، كما ح�صل 
�ملهرجان  من  ق�صري  رو�ئ��ي  فيلم  لأف�صل  �لتحكيم  جلنة  جائزة  على 

�لقومي لل�صينما �مل�صرية.

كرمي قا�شم يك�شف عن تفا�شيل 
�شخ�شيته يف فيلمه »حظك اليوم«

مي ك�شاب »بلوجر« م�شهورة
 يف فيلم »اخلمي�س اجلاي«

اأعلنت النجمة نيللي كرمي عن بدء حت�سريات 
�سعيدى  بعمل   ،2023 املقبل  رم�سان  ملو�سم 
لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب وال�سيناري�ست 

مدحت العدل.
�سفحتها  عرب  لها  من�سوٍر  يف  نيللى،  وكتبت 
في�س  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمية 
اجلاي!..  رم�سان  يف  نكد  هقدم  )م�س  بوك: 
اأقدم م�سل�سل �سعيدي للمرة الأوىل يف رم�سان 
بع�س  مني  �سيحتاج  وه���ذا   ،2023 املقبل 
والعمل،  بال�سخ�سية  اخلا�سة  التح�سريات 
حتى ن�ستطيع تقدمي عمل مقنع ويحرتم عقل 

امل�ساهد، وامل�سل�سل دراما م�س نكد(.
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خرباء يحذرون: تغري 
املناخ ي�شبب ال�شلع!

�أ�صدر �لعلماء حتذير�ت �صديدة ب�صاأن ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري وتاأثريها 
على �ل�صحة، و�أ�صارو� �إىل �أن تغري �ملناخ ميكن �أن ي�صر بال�صعر.

وتوؤثر �حلر�رة �ل�صديدة و�لرطوبة وتلوث �لهو�ء، وجميع �لعو�مل �ملرتبطة 
باأزمة �ملناخ على جودة �ل�صعر و�لب�صرة، وميكن �أن توؤدي �إىل �ل�صلع.

وتبن �أن �حلر�رة �ل�صديدة تغري بنية �لربوتينات �لتي يتكون منها �ل�صعر 
.Longevita وتتلف �لب�صرة، وفقا لأطباء �ل�صعر يف

وب�صرف �لنظر عن ترك �ل�صعر جافا وه�صا ومعر�صا للتك�صر، فقد يوؤدي 
�أي�صا �إىل تق�صف �لأطر�ف ب�صكل و��صح، ما قد يت�صبب يف مزيد من �ل�صرر 

لل�صعر �أثناء منوه.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة لأول���ئ���ك �ل��ذي��ن ي��ع��ي�����ص��ون يف ظ����روف رط��ب��ة ج����د�، ل متت�س 
�لربوتينات �ملوجودة يف �ل�صعر جزيئات �ملاء بالت�صاوي، ما يت�صبب يف �نتفاخ 

خيوط �ل�صعر و�نحناءها ب�صكل غري منتظم.
وهذ� ي�صبب جتعد �ل�صعر وميكن �أن يجعله �أكرث عر�صة للتك�صر.

ما  �لأحفوري  �لوقود  وح��رق  �لديزل  �صيار�ت  �أبخرة  عن  �لناجم  و�لتلوث 
يرتك ملوثات �صارة يف �لهو�ء، و�لتي بدورها ت�صر بربوتينات منو �ل�صعر.

معر�صون  �حل�صرية  �ملناطق  يف  �لنا�س  ف���اإن   ،Longevita ل���  ووف��ق��ا 
ما  �لر�أ�س،  فروة  على  و�مللوثات  �لغبار  ي�صتقر  حيث  خا�س  ب�صكل  للخطر 

ي�صد �مل�صام ويحرمهم من �لأك�صجن.
 ،Longevita يف  �لتجميل  ج��ر�ح  يوك�صل،  ف��وؤ�د  �لربوفي�صور  وبح�صب 
فاإن تغري �ملناخ له تاأثري �صلبي على �صحة �جللد، حيث قال: "�ملناخ �لأكرث 
دفئا ز�د من حدوث �لتهابات �جللد. وميكن �أن توؤدي ملوثات �لهو�ء �أي�صا 
�أن يزيد  �لأكزميا و�ل�صدفية. وميكن  �إىل ظهور حالت تهيج �جللد مثل 
�حلمامية  �لذئبة  مثل  �لذ�تية  �ملناعة  باأمر��س  �لإ�صابة  خطر  من  �أي�صا 

�جلهازية. وجميعها توؤثر على �جللد و�ل�صعر �ملرتبط به".
وقدمت �أبحاث �أجريت قبل ثالث �صنو�ت ��صتنتاجات مماثلة، حيث �خترب 
�لباحثون تاأثري جزيئات �لغبار و�لوقود على خاليا فروة �لر�أ�س �لب�صرية.

�ل��ف��ري��ق خ��الي��ا ب�صيالت �لإن�����ص��ان لرتكيز�ت  �ل��در����ص��ة، ع��ّر���س  ويف ه��ذه 
خمتلفة من جزيئات �لغبار �لدقيقة �لتي يبلغ قطرها 10 ميكرومرت �أو 

جزيئات �لديزل �لأ�صغر.
ووجدت �لدر��صة، �لتي مولتها �صركة م�صتح�صر�ت جتميل كورية جنوبية، 
بروتينات  �أرب��ع��ة  م�صتويات  من  قلل  �ل�صائعة  �ل��ه��و�ء  مللوثات  �لتعر�س  �أن 

م�صوؤولة عن منو �ل�صعر و�حتبا�صه.
وقال كبري �لباحثن هيوك ت�صول كووك: "بحثنا يف �لعلم �لكامن ور�ء ما 
يحدث عندما تتعر�س �خلاليا �ملوجودة يف قاعدة ب�صيالت �ل�صعر مللوثات 
�ملزيد من  �إج���ر�ء  ل��ذ� يجب  �ملخترب،  �لبحث يف  و�أج���ري  �ل�صائعة.  �ل��ه��و�ء 
�لذين يتعر�صون  �لأ�صخا�س  تاأثري ذلك على  �لأبحاث لفهم مدى �صرعة 

بانتظام للملوثات يف حياتهم �ليومية".
وتابع: "من �ملمكن �لفرت��س �أنه عند م�صتويات معينة من �لتعر�س ميكن 
�أن يوؤدي هذ� �إىل �ل�صلع، ولكن يجب �إجر�ء �ملزيد من �لأبحاث �مل�صتندة �إىل 

�ل�صكان لتاأكيد ذلك".

الرهط؟ من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 �إىل 30 فرد

الفر�ساد؟ ا�سم  العرب  اأطلق  �سيء  اأي  • على 
�لتوت.

نوبل  جائزة  نال  ال��ذي  العربي  الأدي��ب  هو  من   •
لالآداب عام 1988م؟

- جنيب حمفوظ.
بالعنفقه؟ املق�سود  • ما 

- �ل�صعر �أ�صفل �ل�صفه وفوق �لذقن.

� �أن �ل�صينيون هم �لذين �إخرتعو� �لبو�صلة ، ونقلوها بعد ذلك �إىل �لبحارة �لعرب ، �لذين كانو� يجوبون 
�صمال �ملحيط �لأطل�صي وقد قام �أهل �لبندوقية بجلب �لبو�صلة بعد �أ�صفارهم �لتجارية �إىل بالد �مل�صرق .

� �أن �حلوت �لأزرق هو �أكرب حيو�ن على �لكرة �لأر�صية .
� �أن �صوء �ل�صم�س ي�صل �إىل �لأر�س يف 8 دقائق.

� �أن تون�س هي �أكرب دولة من حيث �إنتاج �لزيتون.
� �أن نابليون بونابرت كان يق�صي وقت فر�غه يف حل �لألغاز.

� �أن �أول من و�صع �صورة على �لعملة هو �لإ�صكندر �ملقدوين .
� �أن �مل�صو�ر �لذي يقطعه �لدم يف جمر�ه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� �أن �لقلب يخفق يف �ليوم �أكرث من 103 خفقة.
� �أن �أكرب لوؤلوؤة يف �لعامل هي �لتي عرث عليها �صيادو �للوؤلوؤ �أمام �صو�حل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 

قري�ط ، وقد عر�صت للبيع ، و�إ�صرت�ها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دولر .
مطهر. �أقوى  هو  �لدموع  با�صم  يعرف  �لذي  و  بالعينن  �ملحيط  �ل�صائل  �أن  تعلم  • هل 

�لإن�صان.  يبكي  عندما  �ملخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيميائية  مو�د  على  حتتوي  �لدموع  �أن  تعلم  • هل 
و  �لعجز  و  �لهرم  �أ�صابها  �لتي  �حلمر�ء  �لدموية  �لكر�ت  ته�صيم  هي  للطحال  وظيفة  �أهم  �أن  تعلم  • هل 

ي�صاركه يف هذه �ملهمة �لكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�صان  جلد  �صمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�صان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�صتثناء 

جفون �لعينن. 

الفالح امل�سكني
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امل�سروبات الغازية 

�أفادت در��صة طبية حديثة �أجريت فى جامعة )جون هوبكنز( �لأمريكية �أن 
تناول قدر كبري من �مل�صروبات �لغازية ي�صر بالكلى، ويت�صبب فى تعري�صها 

لالإ�صابة باأمر��س خطرية، من بينها �لق�صور �لكلوى �ملزمن.
�مل�صروبات  �أن  من�صورة  �صحفية  تقارير  تناولتها  �لتى  �لدر��صة  و�أ�صافت 
�لغازية غري �لكحولية و�لتى تنت�صر بنكهات ورو�ئح متنوعة فى �لأ�صو�ق، 
فى  تت�صبب  �أنها  كما  لالإن�صان،  �ل�صحية  �لأ���ص��ر�ر  �لكثري من  فى  تت�صبب 

تطور حالت �مل�صابن باأمر��س �لكلى.
مو�طن  �آلف   3 من  باأكرث  �خلا�صة  �لطبية  �لفحو�س  �لدر��صة  وتابعت 
�أمريكى على مد�ر 15 �صنة، لتجد �أن تناول �مل�صروبات �لغازية ت�صبب فى 
�لأنو�ع  �أن تلك  �لباحثون  باأمر��س كلى مزمنة، ليجد  %6 منهم  �إ�صابة 

من �مل�صروبات تقف كعامل رئي�صى فى �إ�صابتهم بتلك �لأمر��س.
�لكلوى  بالق�صور  �أ�صيبو�  �لعينة  �أف��ر�د  من   61% �أن  �لدر��صة  و�أ�صافت 
�ملزمن، و�لذى نتج عن فرط تناول �مل�صوربات �لغازية، كما لفتت �لدر��صة 
�إىل �لأ�صر�ر �ملتعلقة بامل�صنة وزيادة �لوزن و�لتى ترتبط ب�صكل وثيق بنف�س 

�ل�صبب

عرث فالح يف �ر�صه على زجاجة قدمية مل ي�صتطع �ن يحدد ما بد�خلها ولكن لن �صكلها جميل قرر �ن ينظفها ويحتفظ 
بها يف بيته، وعندما �نتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف �لغطاء �نخلع �لغطاء ودوى �صوت فرقعة عالية جعلت �لفالح 
�مل�صكن يرجتف ويندفع خللف �ل�صجرة ويختبئ وهو ينظر لذلك �لدخان �ملت�صاعد من �لزجاجة، وعندما �نق�صع �لدخان 
ظهر مارد �صخم مهيب تقدم لالمام ووقف �مام �لفالح وقال ��صكرك على �صنيعك �صاأرتاح خارج �لزجاجة ثالثة ��صهر 
فقط وعليك �ن تطلب مني يف كل �صهر �منية و�حدة فقط، متالك �لفالح نف�صه وعرف ما حدث وقال ح�صنا �يها �ملارد 
عليك �ن متنحني قطعة �ر�س زر�عية كبرية �صا�صعة خم�صرة مثمرة بالفو�كه و�خل�صرو�ت وتكون ملكا يل �لعمر كله.. 
ويف �حلال كان عنده مطلبه .. مر �صهر و�لفالح �صعيد ومعه ��صرته ينعمون باخلري �لذي وهبهم �هلل �ياه، ويف �ل�صهر 
�لثاين جاء �ملارد لي�صاأل �لفالح �منيته �لثانية فقال �منحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور �لد�جنة، ويف �حلال حتقق 
مطلبه وعا�س �لفالح يف بيته �صعيد� يربي طيوره وتعاونه زوجته و�ولده وي�صهر على �ر�صه وكاأنه ي�صهر على عائلته 
ويف تلك �لفرتة �خذت زوجة �لفالح و�ولده يفكرون يف �ملطلب �لثالث فمنهم من يقول ذهب �و �مو�ل كثرية �و مالب�س 
جديدة �و .... �حالم كثرية ر�ودتهم حتى جاء موعد �ل�صهر �لثالث فجاء �ملارد للفالح و�صاأله عن مطلبه فقال ل �طلب 
�كرث من �ن ميتعني �هلل وزوجتي و�ولدي بال�صحة و�لعافية لأ�صتطيع �ن �خدم �لر�س و�خدم �لبيت مبن فيه من طيور 
وب�صر و�ن �حج لبيت �هلل من �مو�يل �لتي �صاأك�صبها من تعبي و�ن يقدرين �هلل �ن �قدم لكل من يريد �مل�صاعدة بدون �ن 
يح�س به �حد و�نا ��صكرك �يها �ملارد �لطيب جاز�ك �هلل كل خري، فقال �ملارد مل ي�صكرين �حد من قبل و�لنا�س جميعها 
كانت تطلب �لثالث طلبات وتريد �كرث ومل �ر �حد� يطلب �ل�صحة و�لعافية ولكن �نه طلب مقبول من عند �هلل لو �ر�د 
ذلك فاأنت ت�صتحق كل خري و�ن �صاء �لرحمن نر�ك يف بيت �هلل، و�ن�صرف �ملارد كما جاء يف فرقعة عالية، وملا ذهب �لفالح 
لبيته �صاأله �ولده ماذ� طلبت فنظر �ليهم وقال �ل�صحة و�لعافية و�لقدرة على �ن �عي�س لر�كم رجال وعر�ئ�س و�فرح 
بكم وباأحفادي و�ن �زور بيت �هلل .. نظر �ليه �لولد وخجلو� من �نف�صهم ومن �صيق تفكريهم وقال �كربهم نعم يا �بي 
متعك �هلل بال�صحة و�لعافية هي من تاأتي مبا مل ياأت به �ملارد .. نظر لخوته فهلل �جلميع وتكاتفو� على و�لده ميطروه 

قبالتهم وهم يقولون كفانا ب�صتانا جميال وبيتا ي�صمنا و�با يحبنا .

ال�سائحون ينظرون اإىل طائرة هليكوبرت ع�سكرية �سينية حتلق فوق جزيرة بينغتان، وهي اأقرب نقطة يف الرب 
الرئي�سي لل�سني من تايوان، �سمن مناورات �سخمة قبالة تايوان بعد زيارة نان�سي بيلو�سي اإىل اجلزيرة. ا ف ب

�لغذ�ئية  �لعاد�ت   ETNT ك�صف خرب�ء �لتغذية ملوقع 
و�لتي  ���ص��رر�،  �لأك���رث  ب��اخل��رف،  �مل�صابن  لالأ�صخا�س 

حتفز تطور �ملر�س.
�أن عدم وجود عقار لعالج �خلرف  �إىل  وي�صري �خل��رب�ء، 
توجد  بالطبع  �ل�صعبة.  �لأم��ر����س  من  جعله  �لآن،  �إىل 
طرق عديدة ولكنها فعالة يف �إبطاء تطور �ملر�س. و�إحدى 

هذه �لطرق هي �تباع نظام غذ�ئي �صحيح.
ولكن وفقا لهم، فاإن بع�س �لأطعمة �ملف�صلة يف �ل�صباح 
ل����دى �ل��ك��ث��ريي��ن م��ث��ل �ل��ن��ق��ان��ق وغ���ريه���ا م���ن �للحوم 
�لوظائف  �صعف  �إىل  با�صتمر�ر،  تناولها  ي��وؤدي  �ملعاجلة، 
�ملعرفية. كما �ن �حتو�ئها على ن�صبة عالية من �لنرت�ت 
ي�صبب �لتهابات يف �جل�صم، ما يزيد من تر�كم �للويحات 

يف �لدماغ.
�ل�����ص��ارة هي  �ل��ع��اد�ت  �إح���دى  �أن  وي�صيف �خل���رب�ء، كما 

�حتو�ء �لنظام �لغذ�ئي على كمية كبرية من �ل�صكر. وكما 
هو معلوم يوؤثر �ل�صكر يف �لعديد من �جلو�نب �ل�صحية 

لالإن�صان مبا فيها عمل �لدماغ.
�مل�صابن  �ل��ت��غ��ذي��ة  خ���رب�ء  ين�صح  ذل���ك،  �إىل  و����ص��ت��ن��اد� 
�لكاملة،  �لنباتية  �لأطعمة  تناول  من  �لإك��ث��ار  باخلرف 
�ل�صرورية للدماغ، ولها خ�صائ�س  �لغنية باملو�د �ملغذية 

م�صادة لاللتهابات.
ويوؤكد �خلرب�ء على �صرورة تناول وجبة �لفطور يوميا 
مهما كان �ل�صخ�س م�صغول، لأن عدم تناول هذه �لوجبة 

ي�صر بالدماغ �أي�صا.
ووفقا لهم، تعطي وجبة �لفطور �لطاقة �لتي يحتاجها 
�جل�صم ليكون ن�صيطا طو�ل �ليوم. كما �أنها ت�صاعد على 
�لرتكيز. لذلك ميكن �أن يوؤدي تخطي وجبة �لإفطار �إىل 

�لإ�صابة باخلرف.

عادات حتفز تطور اخلرف


