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اأف�صل فاكهة للحفاظ على �صحة العظام
حني نتناول �لفو�كه، غالبا ما يكون ذلك بهدف �إر�شاء رغبة �شديدة 

مرتبطة باجلوع �أو �لبحث عن وجبة خفيفة �شريعة و�شحية.
و�لفر�ولة هي  و�مل��وز  و�لربتقال  �لتفاح  ذي�س" �إن  "�إيت  وق��ال موقع 
�أكرث �لفو�كه �شهرة، مربز� �أن هناك بع�س �لفو�كه �لتي حتافظ على 

�شحة �لعظام وتبقي �لإن�شان قويا رغم تقدمه يف �ل�شن.
�شن  بعد  للن�شاء  يكون مفيد�  بانتظام قد  �لربقوق  "تناول  و�أ�شاف: 
بن�شلفانيا  ولي��ة  جامعة  �أجرتها  ج��دي��دة،  لدر��شة  ووف��ق��ا  �لياأ�س". 
ب�شكل  �لعظام  �شحة  على  حتافظ  �ل��ربق��وق  فاكهة  ف��اإن  �لأمريكية، 

ملحوظ.
ووجد �لبحث �أن تناول ما بني 6 و12 حبة برقوق يوميا "قد يقلل 
من �لعو�مل �مل�شببة لاللتهابات، �لتي قد ت�شاهم يف ه�شا�شة �لعظام 

لدى �لن�شاء بعد �نقطاع �لطمث".
�ملعادن  مثل  �لغذ�ئية  �لفو�ئد  من  �لعديد  "له  �لربقوق  �أن  و�أو�شح 

وفيتامني K و�ملركبات �لفينولية و�لألياف �لغذ�ئية".
�لغنية  و�خل�����ش��رو�ت  "�لفو�كه  �أن  �لباحثون  ذك��ر  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
و�لفالفونويد  �لفينول  حم�س  مثل  بيولوجيا  �لن�شطة  باملركبات 
�لعظام.  ه�شا�شة  م��ن  �حل��م��اي��ة  يف  ت�شاعد  �أن  ميكن  و�ل��ك��اروت��ي��ن��ات، 
�لتي  �لبوليفينول،  م��ادة  على  �خل��وخ على وجه �خل�شو�س  ويحتوي 

تقلل �للتهاب و�لإجهاد �لتاأك�شدي".

�صوتك يك�صف م�صكالتك يف القلب.. كيف؟
�أن  م��وؤخ��ر�،  نتائجها  ن�شرت  ح��دي��ث��ة،  در����ش��ة طبية  ب��اح��ث��ون يف  �أك���د 
ي�شدرها  �لتي  �لأ�شو�ت  خالل  من  �كت�شافها  ميكن  �لقلبية  �مل�شاكل 

�لأ�شخا�س.
و�أ�شار �لباحثون يف مركز "مايو كلينيك" بالوليات �ملتحدة، �إىل �أنه 
عندما يعاين �لأ�شخا�س م�شكالت قلبية مقلقة، فاإنه ميكن �كت�شاف 

ذلك يف �أ�شو�تهم.
�لب�شر  على  يتعذر  بحيث  للغاية  خفي  �ل�شوتي  �لتغيري  �أن  ورغ���م 
بالذكاء  �لعلماء خو�رزمية ترتبط  �أن�شاأ  �لعادية، فقد  بالأذن  �شماعه 
�لتقاط �لختالفات �ل�شغرية يف �لكالم و�ل�شوت،  �ل�شناعي ميكنها 

وفقا ل�شحيفة "تلغر�ف" �لربيطانية.
�أ�شخا�س   108 �شمت  جم��م��وع��ة  �ل��ب��اح��ث��ون  �خ��ت��ار  در����ش��ت��ه��م،  ويف 
�لأمر مبا يقرب  و�نتهى  �لقلب،  باأمر��س  �لإ�شابة  معر�شني خلطر 
�ملخاطر  �شلم  يف  عالية  درج���ات  �شجلو�  مم��ن   10 ك��ل  م��ن  �شتة  م��ن 
من  فقط  بثالثة  مقارنة  عامني،  غ�شون  يف  �مل�شت�شفى  يف  �ل�شوتية 
بني كل 10 ممن ح�شلو� على درجات �أقل. كذلك فقد كان �لأ�شخا�س 
�لذين �شجلو� درجات عالية �أكرث عر�شة مبعدل 2.6 مرة لالإ�شابة 
ت�شكل  �أكرث لحتمال  و3 مر�ت  �لتاجي،  بال�شريان  تتعلق  مب�شكالت 
تر�شبات يف �شر�يني �لقلب وبالتايل �لتعر�س جللطات، مقارنة بالأفر�د 

�لذين كانت درجاتهم منخف�شة على �شلم �ملخاطر �ل�شوتية.

اأ�صباب الإ�صابة بتورم الأكيا�س الدمعية
�أ�شباب  "�لروؤية �جليدة" �إن تورم �لأكيا�س �لدمعية له  قالت جمعية 
عدة تتمثل يف قلة �لنوم و�لتوتر �لنف�شي و�حتبا�س �ل�شو�ئل و�رتخاء 
�لعامل  �إىل  بالإ�شافة  �لعني،  منطقة  يف  �ل�شام  و�لن�شيج  �لع�شالت 

�لور�ثي و�لتقدم يف �لعمر.
من  �لدمعية  �لأكيا�س  ت��ورم  مو�جهة  ميكن  �أن��ه  �جلمعية  و�أو�شحت 
خالل بع�س �لو�شفات �ملنزلية �لب�شيطة مثل و�شع �شر�ئح �خليار �أو 

�أكيا�س �ل�شاي �لأخ�شر �أو �لأ�شود على �ملنطقة �ملتورمة.
ك���م���ا مي���ك���ن �����ش���ت���خ���د�م ك����رمي����ات �ل���ع���ي���ون �مل���ح���ت���وي���ة ع���ل���ى حم�س 
�لهيالورونيك �أو �لكولجني �أو �ليوريا. و�إذ� مل تفلح هذه �لتد�بري يف 
�لتخل�س من �لتورم، فينبغي حينئذ ��شت�شارة �لطبيب نظر�ً لأن تورم 
خطري  مبر�س  بالإ�شابة  حينئذ  ينذر  قد  �ملزمن  �لدمعية  �لأكيا�س 

مثل �أمر��س �لكلى �أو �لكبد �أو ق�شور �لقلب.
و�إىل جانب عالج �ملر�س �مل�شبب لتورم �لأكيا�س �لدمعية �ملزمن، فاإنه 
�شبيل  �جل��ر�ح��ة على  �ملزمن من خ��الل  �ل��ت��ورم  �لتخل�س من  ميكن 

�ملثال بو��شطة �لليزر �أو عملية �شد �جلفون.
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كيفية ال�صبط ال�صحيح 
ملكتب الطفل

يعترب �جللو�س على �ملكتب لفرتة طويلة للمذ�كرة من �لأمور �ملرهقة جد�ً 
�شحيحاً  �شبطاً  يتطلب  ما  وهو  ع��ام،  ب�شكل  ج�شمه  وو�شع  �لطفل  لظهر 

للمقعد و�ملكتب معاً.
�إن  �لأمل��ان��ي��ة،  "�لأثاث"  جلمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  فينينج،  ي��وخ��ن  وق���ال 
متطلبات مكتب �لطفل تطابق ب�شكل كبري تلك �خلا�شة مبكاتب �لبالغني، 
بل تزيد �أهميتها بالنظر لأن �لطفل ما ز�ل يف مرحلة �لنمو و�لتطور، وما 

ز�لت عظامه تت�شكل ب�شورة كبرية.
ويعني هذ� �أن �ملقعد لبد �أن يكون قاباًل لتعديل �لرتفاع، و�أن يكون م�شند 
�لظهر قاباًل لالإمالة، ثم يتم تعديله بحيث يكون �ملقعد على �رتفاع �لركبة 
تكون  �أن  ويف�شل  �لطفل.  ركبتي  م��ن  �خللفي  �جل��زء  على  �ل�شغط  دون 
خم�شة  للركبتني  �خللفية  و�جلهة  للمقعد  �لأمامية  �حلافة  بني  �مل�شافة 

�شنتيمرت�ت.
�أن  يتعني  كما  و�ل�شاقني،  �ملكتب  �شطح  مت�شع بني  هناك  يكون  �أن  ويتعني 
يدعم م�شند �لظهر منطقة �حلو�س، مع توفري حرية يف �حلركة للجزء 
�لعلوي من �جل�شم؛ حيث تدعم هذه �جلل�شة �لديناميكية و�شعية �جل�شم 

�ل�شحيحة.
وهنا يو�شى بفح�س و�شعية �جللو�س �خلا�شة بالطفل و�شبطه مرة �أخرى 
�أج�شامهم،  وتتغري  �أ���ش��رع  ب�شكل  ينمون  �لأط��ف��ال  �إن  �لأم���ر، حيث  ل��زم  �إذ� 
لالإمالة،  �لقابل  �ل�شطح  ذو  �ملكتب  يف�شل  وهنا  �جللو�س،  و�شعية  ومعها 
�لأبي�س  �للون  �لتباين مع  بلون فاحت وغري لم��ع؛ لأن  �أن يكون  ويف�شل 

للورق ميكن �أن ي�شّبب �إجهاد�ً لعني �لطفل.

مواد فعالة مهمة 
ل�صحة وجمال �صعرك

�أن   ”Instyle“ جم����ل����ة  �أوردت 
على  �مل��ح��ت��وي��ة  �لتق�شري  م�شتح�شر�ت 
 )AHA( هيدروك�شي"  "�ألفا  حم�س 
 )BHA( "أو حم�س "بيتا هيدروك�شي�
من  �ل���ر�أ����س  ف���روة  تخلي�س  ع��ل��ى  تعمل 
و�لأو�شاخ  �لت�شفيف  م�شتح�شر�ت  بقايا 
وق�شور �جللد �مليتة، كما �أنها حتول دون 
فروة  �أو جفاف  �ل�شعر  ب�شيالت  �ن�شد�د 

�لر�أ�س.
و�أ�شافت �ملجلة �ملعنية بال�شحة و�جلمال 
�أن ه���ذ� �ل��ت��ن��ظ��ي��ف �ل��ع��م��ي��ق ي��ع��م��ل على 
جتديد خاليا فروة �لر�أ�س، مما ي�شاعد 

على ت�شريع وترية منو �ل�شعر.
فروة  "�آلنتوين" ت��ع��ال��ج  م���ادة  وت��ع��ال��ج 
و�لتهيج و�حلكة،  �لح��م��ر�ر  �ل��ر�أ���س من 
كما �أنها تعمل على ترطيب �ل�شعر وزيادة 

مرونته وتعيد �إليه ملعانه وبريقه.
ويعمل حم�س �لهيالورونيك على تقوية 
�ل�شعر من �لد�خل ويجعله �أكرث متانة، 
ل �شيما �لأطر�ف، �لتي تبدو �أكرث �شحة 

وقوة وت�شتعيد ملعانها وبريقها.

هل طنني الأذن
�ص 23 نذير بال�صمم؟

طرق رائعة لتناول ال�صوكولتة 
دون التعر�س لزيادة الوزن

عند حماولتنا لإنقا�س �لوزن، ميثل �إغر�ء تناول �ل�شوكولتة حتدياً كبري�ً بالن�شبة لنا، لأن 
تناول هذ� �لنوع من �حللوى قد يوؤثر �شلباً على م�شاعينا يف �إنقا�س �لوزن ويوؤخر حتقيق 
�لطرق  �إنديا،  �أوف  تاميز  �أوردت �شحيفة  �مل�شكلة،  �لوقوع يف هذه  ولتجنب  �لهدف.  هذ� 

�لتالية لتناول �ل�شوكولتة دون �لتعر�س خلطر زيادة �لوزن:
تناول  �إىل  �لكثريون  مييل  �أن  ميكن  غذ�ئي،  نظام  �تباع  �أثناء  �ملنا�شب:  �لنوع  �ختيار 
�ل�����ش��وك��ولت��ة �مل��ح��م��ل��ة ب��ال�����ش��ك��ر م��ث��ل ���ش��وك��ولت��ة �حل��ل��ي��ب و�ل�����ش��وك��ولت��ة �لبي�شاء 
�حلافظة  �مل��و�د  من  �ملزيد  على  حتتوي  و�لتي  �ل��زب��دة،  على  �لقائمة  و�ل�شوكولتة 
و�ل�شكر و�حل��ل��ي��ب، وه��و م��ا يكفي لإف�����ش��اد خطط ف��ق��د�ن �ل���وزن. وب��ال��ت��ايل، فمن 
�لأف�شل �لتم�شك بال�شوكولتة �لد�كنة �لطبيعية �خلالية من �ل�شكر، ذ�ت �لطعم 
�أن ت�شاعد يف حتفيز �لنوم، وتقلل من خماطر �لإ�شابة  �لرت�بي، و�لتي ميكن 
و�ملرة  �لد�كنة  �ل�شوكولتة  �لأك�شدة.  م�شاد�ت  وجود  ب�شبب  �لقلب  باأمر��س 

منخف�شة �ل�شعر�ت �حلر�رية وميكن �أن ت�شاعد ب�شكل فعال يف �إد�رة �لوزن.
�ل�شوكولتة �ملنزلية: يعترب حت�شري �ل�شوكولتة يف �ملنزل �أمر�ً جيد�ً بالن�شبة 
�أ�شف �ملك�شر�ت و�لفو�كه  �إنقا�س �لوزن. فقط  لالأ�شخا�س �لذين يحاولون 
�شوكولتة  ل�شنع  �لكاكاو  �أو  �مل��ذ�ب��ة  �لد�كنة  لل�شوكولتة  و�ل��ب��ذور  �جلافة 
�ل�شوكولتة  جتنب  و�شكر.  وزب��دة  حافظة  م��و�د  ب��دون  ب�شيطة  منزلية 
يتم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وك��ولت��ة  �أن����و�ع  و�ل���زب���دة: حت��ت��وي معظم  �ل�شكرية 
�لتي ت�شيف  �ل�شكر و�لزبدة و�ملكونات  �ملتجر على  �شر�وؤها من 

مذ�قاً ر�ئعاً لها، ولكنها �شارة للج�شم. 

بانتظام �لدم  غلوكوز  �فح�س   -  1
�لإن�����ش��ول��ني ل  �ل���دم وح��ق��ن  �ل��غ��ل��وك��وز يف  ن�شبة  فمر�قبة 
تف�شد �ل�شيام وهي مهمة، لأنها نافذتك ملعرفة م�شتويات 
�لغلوكوز يف �لدم و�إد�رة مر�س �ل�شكري لديك، فقد توؤثر 
�لتغيري�ت يف عاد�ت �لأكل خالل �شهر رم�شان على ن�شبة 
م�شتويات  فح�س  �ملهم  م��ن  وب��ال��ت��ايل  �ل���دم،  يف  �لغلوكوز 

�لغلوكوز يف �لدم بانتظام.
ويجب على �لأ�شخا�س �ملعر�شني خلطر كبري "حتى لو مل 
 4-3 �ل��دم  �ل�شكر يف  يكونو� �شائمني" فح�س م�شتويات 

مر�ت يف �ليوم.
�أو  معتدلة  ملخاطر  �ملعر�شني  �لأ�شخا�س  على  يجب  كما 
منخف�شة فح�س م�شتويات �لغلوكوز يف �لدم مرة و�حدة 

�إىل مرتني يف �ليوم.

�ل�شيام �أثناء  �لدو�ء  تعديالت   -  2
�أو  �إىل طبيبك حول �لتعديالت �ملطلوبة للجرعة  حتدث 
ن�شبة  �نخفا�س  خماطر  لتقليل  �ل���دو�ء  ن��وع  �أو  �لتوقيت 
�ل�شكر يف �لدم �أثناء �شاعات �ل�شيام، فمن �ملهم �أن تعرف �أن 
قيا�س ن�شبة �لغلوكوز يف �لدم وحقن �لأن�شولني ل تفطر.

متى يجب عليك الإفطار فورا؟
يجب على مر�شى �ل�شكري �أن يفطرو� �إذ� و�شل م�شتوى 
غلوكوز �لدم �أقل من 70 ملجم دي�شيلرت، فاأعد �لتحقق 
يف غ�شون �شاعة و�حدة �إذ� كان م�شتوى �لغلوكوز يف �لدم 
يف �لنطاق 70-90 ملجم دي�شيلرت، و�إذ� كان غلوكوز �لدم 
�أعر��س  �أو تظهر عليك  300 ملجم دي�شيلرت،  �أعلى من 
نق�س �ل�شكر يف �لدم، �أو �رتفاع �ل�شكر يف �لدم، �أو �جلفاف 

�أو �ملر�س �حلاد.

ممار�ضة الريا�ضة يف رم�ضان
�شهر  خ��الل  بانتظام  معتدلة  �إىل  خفيفة  متارين  مار�س 
رم�شان، ول ين�شح مبمار�شة �لتمارين �لريا�شية �لقا�شية 
بانخفا�س  �لإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  زي����ادة  ب�شبب  �ل�����ش��ي��ام  �أث��ن��اء 

�لبدين  �ملجهود  �عتبار  ويجب  �جلفاف،  �أو  �ل��دم  غلوكوز 
جزًء�  و�لقيام،  �لركوع  مثل  �لرت�ويح،  �شالة  يف  �ملت�شمن 

من �أن�شطة �لتمارين �ليومية.
�ل�شحور  وجبتي  ب��ني  �ليومية  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  ق�ّشم 
�إذ�  بينهما  خفيفة  وجبة   2-1 �إىل  بالإ�شافة  و�لإف��ط��ار، 

لزم �لأمر.
 50-45 على  وحتتوي  متو�زنة  �لوجبات  �أن  من  وتاأكد 
 % % بروتني، و35  % من �لكربوهيدر�ت، و30-20 
دهون، وفو�كه وخ�شرو�ت، و�حر�س على تناول �لكثري من 

�خل�شرو�ت و�ل�شلطات يف رم�شان
ن�شبة  �ل��ت��ي حت��ت��وي على  �لأط��ع��م��ة  م��ن  �أن تقلل  وح���اول 
عالية من �لدهون �مل�شبعة، فابتعد علن �ملقليات، و��شتخدم 

كميات قليلة من �لزيت عند �لطهي.
�لوجبتني  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر، يف  رط��وب��ة ج�شمك  ع��ل��ى  وح��اف��ظ 
�لرئي�شيتني �أو بينهما، عن طريق �شرب �ملاء �أو غريه من 
على  �ملحتوية  �مل�شروبات  وجتنب  �ملحالة،  غري  �مل�شروبات 

�لكافيني و�ملحالة بال�شكر وكذلك �بتعد عن �حللويات.
�لأ�شمر،  �خل��ب��ز  �أو  �ل��ك��ام��ل��ة،  �حل��ب��وب  على خبز  و�ع��ت��م��د 
وتناول �لأطعمة �لغنية بالألياف �لتي تطلق �لطاقة ببطء 

قبل وبعد �ل�شيام، مثل �لفا�شوليا، و�لأرز.

الكولي�ضرتول  معدلت  خلف�ض  اأ�ضهل  ول  ن�ضائح   5
باجل�ضم

�لكولي�شرتول باجل�شم مدعاة للقلق  �رتفاع معدلت  يعد 
لدى كثري من �لنا�س، نظر� ملا ي�شببه من م�شاكل �شحية 
�شهر رم�شان  �لقلب، وخا�شة يف  باأمر��س  تتعلق  خطرية 
�أن���و�ع  م��ع ك���رثة �مل����اآدب �لعائلية و�حل��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي 
�لطعام �ملختلفة، ولدرء هذ� �لقلق يو�شي خرب�ء �لتغذية 
�لذي  �لأم��ر  �لب�شيطة يف منط �حلياة،  �لتغيري�ت  ببع�س 

من �شاأنه �شبط م�شتويات �لكولي�شرتول باجل�شم.
 "Eat This" وفيما يلي 5 ن�شائح �شهلة يقدمها موقع
��شتناد� �إىل حديث مع خرب�ء �لتغذية لور� بور�ك ولورين 
مانكر، �شتجعل من عملية خف�س �لكولي�شرتول �أمر� غاية 

يف �ل�شهولة، وهي كالآتي:
�ملغذية �ل�شحية  �لأطعمة  على  �لرتكيز   1-

ت��وؤك��د ب����ور�ك �أن �لإك���ث���ار م��ن ت��ن��اول �لأط��ع��م��ة �ل�شحية 
مثل  للقلب  �ل�شحية  و�ل��ده��ون  و�خل�����ش��رو�ت  كالفو�كه 
و�لأ�شماك  �ل��زي��ت��ون  وزي���ت  و�لأف���وك���ادو  �لنيئة  �ملك�شر�ت 
خف�س  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  ت�شاعد  �ل�شلمون،  مثل  �لدهنية 

م�شتويات �لكولي�شرتول �ل�شار باجل�شم.
�ل�شوفان  2-

ي�شم �ل�شوفان قائمة طويلة من �لفو�ئد �ل�شحية، حيث 
�لوزن  وخف�س  �لأم��ع��اء،  �شحة  حت�شني  يف  عمليا  ي�شاعد 
�ل���ز�ئ���د، وحت�����ش��ني م��ق��اوم��ة �لأن�����ش��ول��ني، و�مل�����ش��اع��دة على 
على  �ل�شوفان  يحتوي  حيث  �لكولي�شرتول،  ن�شبة  خف�س 
�أ�شا�شي يف  �ألياف ت�شمى بيتا جلوكان و�لتي ت�شاعد ب�شكل 

�لتخل�س من �لكولي�شرتول على حد قول �خلبري مانكر.
و�ل�شكريات �مل�شنعة  �لأطعمة  جتنب   3-

تناول  يف  �لإف����ر�ط  ف���اإن  �لبع�س،  يعتقده  م��ا  عك�س  على 
�ل�شكريات هو �شبب رئي�شي يف �رتفاع ن�شبة �لكولي�شرتول 
�لتغذية  ل���ذ� ين�شح خ���رب�ء  �ل��ق��ل��ب،  ب��اأم��ر����س  �مل��رت��ب��ط��ة 

بالبتعاد عن �لأطعمة �مل�شنعة و�حللويات.
�لبطيخ تناول   4-

م�شتويات  خلف�س  �ل�شحرية  �حل��ل��ول  م��ن  �لبطيخ  يعد 
ملادة  طبيعيا  م�شدر�  يعد  حيث  باجل�شم،  �لكولي�شرتول 
يومًيا  تناولها  عند  و�لتي  كاروتينويد،  وهي  �لاليكوبني، 
كولي�شرتول  م�شتويات  م��ن  تقلل  ق��د  معينة،  ب��ج��رع��ات 

�لربوتني �لدهني منخف�س �لكثافة.
 Current ن�����ش��رت يف  ���ش��ري��ري��ة  ن��ت��ائ��ج جت��رب��ة  ووف����ق 
تناول  فاإن   ،  Developments in Nutrition
�ل�شار  �ل��ك��ول��ي�����ش��رتول  ن�شبة  بخف�س  م��رت��ب��ط  �لبطيخ 

.HDL �جليد  �لكولي�شرتول  وحت�شني   LDL
�لتوت تناول  من  �لإكثار   5-

للعناية ب�شحة  �ملذ�ق  �أي�شاً خيار� �شحيا حلو  �لتوت  يعد 
�لقلب، حيث �أظهرت �لدر��شات �أن تناول �لتوت يقلل ب�شكل 

كبري من م�شتويات �لكولي�شرتول �ل�شار.

درا�صة تك�صف عدد مرات 
غ�صل ال�صعر الأمثل

من  �ل�شعر  غ�شيل  طريقة  تختلف 
�شخ�س لآخر، ح�شب ملم�س �شعرك 
ومن��ط��ه، وت��وؤث��ر ه��ذه �ل��ع��و�م��ل على 
�ل��ت��ي ي��ج��ب فيها غ�شل  �مل����ر�ت  ع���دد 
�ل�شعر باملاء �أ�شبوعيا. وك�شفت در��شة 
�ملتو�شط،  يف  �أن��ه  حديثة  بريطانية 
ي��غ�����ش��ل �ل��ربي��ط��ان��ي��ون ���ش��ع��ره��م كل 
حول  �خل���رب�ء  وي��ق��ول  �أي���ام.   3-2
ه���ذ� �مل���ع���دل �إن����ه م��رت��ف��ع ج���د� وقد 
�ل�شعر،  وت�����ش��اق��ط  �ل��ق�����ش��رة  ي�شبب 
بالن�شبة  بو�شت".  "ديلي  ملوقع  وفقا 
للن�شاء، غ�شيل �ل�شعر متعلق بنوعية 
�ل�����ش��ام��ب��و ون��وع��ي��ة �ل�����ش��ع��ر وف����روة 
�لر�أ�س. وقال خمت�س نظافة �ل�شعر 
"كيم�شت  م��وق��ع  يف  ك��ن��اين،  ع��ب��ا���س 
�أن  �ل��ن��ا���س  مل��ع��ظ��م  "ميكن  كليك": 
دون  �أي��ام  �إىل ثالثة  مي�شو� يومني 
�إذ� كانت فروة  �شعرهم، ولكن  غ�شل 
ر�أ�شك تفرز دهونا ز�ئدة، فقد حتتاج 
يومني.  �إىل  ي���وم  ك��ل  �ل��غ�����ش��ي��ل  �إىل 
خفيف  �شعر  لديهم  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك 
�أك���رث ع��ر���ش��ة لل�شعر  �أم��ل�����س ه��م  �أو 
و�مل�شتقيم  �لرقيق  �ل�شعر  �لدهني". 
يفتقر �إىل �مللم�س، مما ي�شمح للزيت 
�شعر  �أم���ا  �ل�����ش��ع��ر.  خ��ي��وط  بتغطية 
مبعدل  غ�����ش��ل��ه  ف��ي��ج��ب  "�لأفرو" 
�أق������ل، ح�����و�يل م����رة �إىل م���رت���ني يف 
�لإفريقي  �ل�شعر  لأن  هذ�  �لأ�شبوع. 
�لزيت  �جل��ف��اف.  من  للتلف  عر�شة 
�شروري للحفاظ على نعومة �ل�شعر 
وجتعده. ون�شح �خلرب�ء �أنه لتجنب 
��شتخد�م  جتنب  يجب  �ل�شعر،  تلف 
و��شتخد�م  غ�شلة  ك��ل  م��ع  �ل�شامبو 

�ملاء مبفرده �أحيانا.

اأعرا�س الإ�صابة بورم 
ليفي يف البلعوم

لأطباء  �لأمل���ان���ي���ة  �ل���ر�ب���ط���ة  ق���ال���ت 
�لورم  �إن  و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن���ف 
�لبلعومي  �لأن��ف��ي  �ل��وع��ائ��ي  �لليفي 
�لبلعوم  ي�����ش��ي��ب  ح��م��ي��د  ورم  ه����و 
�لأن����ف����ي، وه����و �جل�����زء �ل��ع��ل��وي من 
جتويف  خلف  يقع  و�ل���ذي  �لبلعوم، 
�إل��ي��ه �لهو�ء  �لأن����ف و�ل����ذي ي��دخ��ل 
�لأنف.  ع��رب  م���روره  بعد  �مل�شتن�شق 
�لورم  �أ�شباب  �أن  �لر�بطة  و�أو�شحت 
�لبلعومي  �لأن��ف��ي  �ل��وع��ائ��ي  �لليفي 
�لدقة حتى  غري معلومة على وجه 
�أنه  �لأطباء يرجحون  �أن  �لآن، غري 
يرجع �إىل عو�مل ور�ثية �أو تاأثري�ت 
خارجية على �لأن��ف، م�شرية �إىل �أن 
�ل�شباب �لذكور ميثلون �لفئة �لأكرث 
عر�شة لالإ�شابة بالورم لأ�شباب غري 
معلومة �أي�شاً. وتتمثل �لأعر��س يف 
ت��ع��ذر �ل��ت��ن��ف�����س م���ن �لأن�����ف و�شيق 
�ل��ت��ن��ف�����س و�ن�����ش��د�د/���ش��ي��الن �لأن���ف 
ونزيف �لأنف �ملتكرر وفقد�ن حا�شة 
�ل�شم و�لتهاب �لأذن �لو�شطى �ملتكرر، 
بالإ�شافة �إىل �ل�شد�ع �ل�شديد و�آلم 

�لعني وجحوظ �لعينني.

اأفِطر فورا يف هذه احلالت.. ن�صائح ملري�س ال�صكري يف رم�صان

مع بداية ال�ضهر الف�ضيل، تربز العديد من الأ�ضئلة 
املزمنة،  الأم��را���ض  اأ�ضحاب  �ضيام  يخ�ض  فيما 
خا�ضة مر�ضى ال�ضكري، حيث اأنه لي�ض كل مري�ض 

بال�ضكري قادر على �ضيام �ضهر رم�ضان.
ويف هذا ال�ضاأن، قدم الحتاد الفيدرايل لل�ضكري 
بع�ض ن�ضائح لرم�ضان �ضحي مع مر�ضى ال�ضكري، 
حيث اإن هناك جمموعات من النا�ض قد مير�ضون 
الطبية  الن�ضائح  على  وب��ن��اًء  ال�ضيام.  ب�ضبب 

 8-6 قبل  طبيبك  ب��زي��ارة  يو�ضى  والدينية، 
اأ�ضابيع من �ضهر رم�ضان لفهم املخاطر التي 

قد تتعر�ض لها اأثناء ال�ضيام.
يقدمها  التي  الن�ضائح  ه��ذه  اأه��م  وم��ن 

الحتاد الفيدرايل لل�ضكري:
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الأ�ضباب ال�ضائعة
ميكن تتبع �آلم �لبطن بعد تناول �لطعام لأ�شباب 
عديدة، من �لإفر�ط يف تناول �لطعام �إىل �لتهاب 
خلف  �ملوجود  �لبنكريا�س  �لتهاب  �أو  �لبنكريا�س 

�ملعدة.

الأكل كثرًيا اأو �ضريًعا جًدا

ميكن �أن حتتوي �ملعدة "�ملتو�شطة" على كوب �أو 
كوبني من �لطعام فقط،

 غالًبا ما تبد�أ �مل�شكلة عندما يحاول �لأ�شخا�س 
جتاوز هذه �ل�شعة، يجب �أن تتمدد �ملعدة لإف�شاح 
�مل��ج��ال ل��ل��ط��ع��ام �لإ����ش���ايف، مم��ا ق��د ي�شبب عدم 

�لر�حة �أو �لأمل.
كبرية  ب�شرعة  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ي����وؤدي  �أن  مي��ك��ن 

تناول  �لإف����ر�ط يف  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  و�ل���ذي غالًبا 
�لهو�ء، مما يوؤدي  �ملزيد من  �بتالع  �إىل  �لطعام 

�إىل �لنتفاخ و�لغاز�ت.

ع�ضر اله�ضم
�جلزء  منت�شف  يف  �حل��رق  �أو  �لأمل  على  ُيطلق 
ي�شبب  وق��د   ، �له�شم  ع�شر  �لبطن  من  �لعلوي 

ع�شر �له�شم ما يلي:
�ل�شعور بال�شبع يف وقت مبكر من �لوجبة

�لنتفاخ
غثيان

عدم حتمل الطعام واحل�ضا�ضية
ي���ج���ب ع���ل���ى �لأ����ش���خ���ا����س �ل����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
�حل�شا�شية جتاه �لطعام جتنب بع�س �لأطعمة �أو 
�ملكونات متاًما لأنها ميكن �أن توؤدي �إىل ��شتجابة 

مناعية غري طبيعية ،
 و�لتي يف بع�س �حلالت ، ميكن �أن تكون مهددة 
للحياة،�حل�شا�شية جتاه �لبي�س و�حلليب و�لفول 

�ل�شود�ين و�ملحار و�لقمح هي �لأكرث �شيوًعا .

الرجتاع املرىء
�لرجت��اع )GERD( هو حالة �شحية  مر�س 
 ، �مل��ريء  �إىل  فيها �حلم�س من معدتك  يتدفق 

وهو �لأنبوب �لذي يوؤدي �إىل فمك.

متالزمة القولون الع�ضبي
حالة  هي   )IBS( �لع�شبي  �لقولون  متالزمة   

�أمل  من  �لأ�شخا�س  فيها  يعاين  �شحية 
بطني م�شتمر، 

�أك���رث �أنو�ع  يف �ل��و�ق��ع ، ث��الث��ة م��ن 
تنطوي  �شيوًعا  �لع�شبي  �لقولون 

على عدم �رتياح يف �لبطن

ح�ضى يف املرارة
 ح�شو�ت �ملر�رة عبارة عن 

���ش��غ��رية �شلبة  رو����ش��ب 
���ش��ب��ي��ه��ة ب���ال���ب���ل���ور�ت 

يف  تت�شكل  �أن  ميكن 
�لقنو�ت  �أو  �مل����ر�رة 
�ل�����������ش�����ف�����ر�وي�����ة ، 
ح�شو�ت  ت�����ش��ب��ب 
�مل��������ر�رة �أح���ي���اًن���ا 
تناول  بعد  �لأمل 
خا�شًة   ، �لطعام 

�لوجبة  ك����ان����ت  �إذ� 
كبرية �أو غنية بالدهون.

التهاب البنكريا�ض
بعد  �لأمل  �لبنكريا�س  �لتهاب  ي�شبب  �أن  ميكن   
�لأكل، غالًبا ما يبد�أ يف �جلزء �لعلوي من �لبطن 

وينت�شر �إىل �خللف.
ا من �لغثيان و�لقيء - وهما من   قد تعاين �أي�شً
و�لتي  �لبنكريا�س  للتهاب  �لو��شحة  �لأعر��س 
لأمل  �لأخ����رى  �لأ���ش��ب��اب  ع��ن  تف�شلها  �أن  ميكن 

�ملعدة بعد تناول �لطعام.

للتعر�س  �شببا  �حل��ال��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شجائر  وك��ان��ت 
بن�شبة %34 للمعاناة من �إعاقات ب�شرية مقارنة باأولئك 

�لذين مل يجربوها مطلقا،
�أكرث عر�شة  �ل�شابقة  �لإلكرتونية  �ل�شجائر  كانت  بينما   

بن�شبة %14 لذلك.
وت�����ش��م��ن��ت �ل���در�����ش���ة �جل����دي����دة �ل���ت���ي �أج���رت���ه���ا جامعة 

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  ب��ال��غ��ا   1173646 ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
لتقرير  وف��ق��ا  ع��ام��ا،  و50   18 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح 

�شحيفة "�لتلغر�ف".
و�ُشئل �مل�شاركون عما �إذ� كانو� يدخنون �ل�شجائر �لتقليدية 
�أو �ل�شجائر �لإلكرتونية، و�أي�شا عما �إذ� عانو� من �شعف 

ب�شري.

 American يف  ن�������ش���رت  �ل���ت���ي  �ل���ن���ت���ائ���ج،  وت�������ش���اف 
در��شات  �إىل   ،Journal of Ophthalmology
�لإلكرتونية ل يخلو  �ل�شجائر  ��شتخد�م  �إن  �أخرى تقول 

من بع�س �ملخاطر.
�شائل،  ت�شخني  طريق  عن  �لإلكرتونية  �ل�شجائر  وتعمل 
�لنيكوتني،  على  يحتوي  �لفو�كه،  بنكهة  يكون  ما  غالبا 

�ملادة �مل�شببة لإدمان �لتبغ.
و�لغل�شرين  غليكول  �ل��ربوب��ي��ل��ني  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  وي��ح��ت��وي 
و�ملنكهات و�ملو�د �لكيميائية �لأخرى �لتي قد تكون �شارة، 

ولكن على نطاق �أقل بكثري من �لتبغ.
غليكول  �ل��ربوب��ي��ل��ني  مثل  �مل��ك��ون��ات  �أن  �لعلماء  ويعتقد 
لإنتاج  يتم تبخريها  �لتي  )�مل��ادة  �لإلكرتوين  �ملحلول  يف 

�ل�شباب(
ت�شعف  ق��د  للخاليا  م��دم��رة  ذر�ت  ح���رة،  ج����ذور�  تنتج   

�لطبقة �ل�شائلة �لتي تغطي �شطح �لعني.
رئي�شي  عامل  وه��و  �لتاأك�شدي،  �لإج��ه��اد  �أي�شا  يعزز  وق��د 
�لعني  �إع��ت��ام عد�شة  وك��ذل��ك  �ملزمنة  �لأم��ر����س  تطور  يف 

و�لزرق.
خطر  م��ن  ي��زي��د  �ل�شجائر  ت��دخ��ني  �أن  �لأب��ح��اث  وتظهر 
�لإ���ش��اب��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن �أم���ر�����س �ل��ع��ي��ون م��ث��ل �ل�شمور 

�لبقعي �ملرتبط بالعمر.
�أن��ه يف هذه �ملرحلة، من غري  �أن نالحظ  ولكن من �ملهم 
بالتدخني  مرتبطة  �ملخاطر  ه��ذه  كانت  �إذ�  م��ا  �ل��و����ش��ح 

�لإلكرتوين �أو ب�شيء �آخر.
وقال �لربوفي�شور �شيمون كابويل، عامل �لأوبئة �ل�شريرية 

بجامعة ليفربول،
 �إن �أحدث در��شة يف كاليفورنيا مل تثبت وجود �شلة بني 

�لتدخني �لإلكرتوين )Vaping( وتلف �لعني.
و�أ�شار �إىل �أن هناك "�لعديد من �ل�شموم �ل�شيئة يف بخار 

�ل�شيجارة �لإلكرتونية".
��شتخد�م  ب�شاأن  �لتحذير�ت  من  جمموعة  هناك  وكانت 
�ل�شجائر �لإلكرتونية، مثل �لكت�شاف �لأخري �لذي يقول 
�إنه قد يزيد من �حتمالت �لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية يف 

منت�شف �لعمر.
وتدعي منظمة �ل�شحة �لعاملية �أن �ل�شجائر �لإلكرتونية 
"تزيد من خماطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب و��شطر�بات 
عند  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل  ب��امل��خ��اط��ر  "حمفوفة  وه���ي  �لرئة" 

��شتخد�مها من قبل �ملر�هقني".
ولكن هناك �أدلة متز�يدة على �أن هذه �لأجهزة ميكن �أن 

ت�شاعد �لنا�س ب�شكل فعال يف �لتخل�س من عادة �لتدخني 
�لقاتلة.

بريطانيا  يف  �لوطنية  �ل�شحية  �خلدمات  هيئة  وت�شيف 
:)NHS(

 "�إنها لي�شت خالية متاما من �ملخاطر، لكنها حتمل جزء� 
�شغري� من خماطر �ل�شجائر �لتقليدية.

�أك�شيد  �أول  �أو  �لقطر�ن  �لإلكرتونية  �ل�شجائر  تنتج  ول 
�لكربون، وهما من �أكرث �لعنا�شر �شرر� يف دخان �لتبغ.

يف �ملقابل،
�ل�شجائر  ملنتجات  �حل��ل��وة  �لنكهات  �أن  م��ن  قلق  ه��ن��اك   
�أنهم  حني  يف  با�شتخد�مها،  �ل�شغار  تغري  �لإلكرتونية 

رمبا مل يجربو� �ل�شجائر �لتقليدية بتاتا.

ا�ضتخدامها ل يخلو من املخاطر

�صموم ال�صجائر الإلكرتونية "ميكن اأن ت�صبب تلفا يف الب�صر" 

هل ت�صعر باأمل املعدة بعد تناول وجبة 
الإفطار يف �صهر رم�صان؟.. اعرف ال�صبب

يف  املوجودة  ال�ضموم  اأن  اإىل  جديدة  درا�ضة  تو�ضلت 
لدى  الب�ضر  يف  تلفا  ت�ضبب  قد  الإلكرتونية  ال�ضجائر 
بالعيون،  ي�ضر  التدخني  اأن  املعروف  امل�ضتخدمني.ومن 
ف�ضال عن كونه �ضببا رئي�ضيا لل�ضرطان وعددا ل يح�ضى 

من الأمرا�ض الفتاكة الأخرى.
ي�ضتخدمون  الذين  اأولئك  اإن  العلماء  يقول  والآن، 
خطر  اأي�ضا  لديهم  يكون  قد  الإلكرتونية  ال�ضجائر 

متزايد من م�ضاكل الب�ضر.

هل ت�ضعر باأمل فى املعدة بعد تناول وجبة الإفطار فى �ضهر رم�ضان؟، الأمل املتكرر بعد الأكل ميكن اأن 
يكون اأحد اأعرا�ض العديد من ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمى، وفى ال�ضطور القادمة �ضنقدم لك الأ�ضباب 

."verywellhealth " ال�ضائعة حلدوث هذه الأعرا�ض وفقا ملا ن�ضره موقع
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من  الكثري  هناك  يكون  عندما  ال��دم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  ترتفع 
زيادة  ميكنها  عدة  عوامل  وهناك  ال��دم.  جمرى  يف  اجللوكوز 

ارتفاع �ضغط الدم، ما ي�ضتوجب معرفتها لتفاديها.
وميكن اأن يوؤدي ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم مبرور الوقت اإىل 
زيادة خطر حدوث م�ضاعفات خطرية، مثل فقدان الب�ضر وف�ضل 

الأع�ضاء وحتى برت القدم ب�ضبب تلف الأع�ضاب.

ويتعني على �لعديد من مر�شى �ل�شكر مر�قبة ن�شبة �ل�شكر 
مقيا�س  ي�شمى  �إلكرتوين  جهاز  با�شتخد�م  بعناية  �لدم  يف 
�لغلوكومرت، و�لتاأكد من عدم �رتفاعه �أو �نخفا�شه ب�شكل 

كبري.
على  للح�شول  طريقة  �أف�شل  �لغلوكومرت  مقيا�س  ويعد 
معظم  وُي��ن�����ش��ح  �ل����دم،  يف  �ل�شكر  مل�شتويات  دق��ي��ق��ة  ق����ر�ءة 
مر�شى �ل�شكر بفح�س ن�شبة �ل�شكر يف �لدم عدة مر�ت على 

مد�ر �ليوم.
وهناك بع�س �لعالمات �جل�شدية لفرط �شكر �لدم، ولكن 
نظر� لأن مر�س �ل�شكري يوؤثر على �جل�شم بالكامل، فقد 

تختلف من �شخ�س لآخر.
وغالبا ما تكون �لإ�شابة بارتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم عالمة 
�إذ� مل يتم  على �لتعر�س خلطر �لإ�شابة مبر�س �ل�شكري 
�أن �جل�شم ل  �إىل  ذلك  ي�شري  بعد، حيث  ت�شخي�س �حلالة 

ينتج �لإن�شولني لتفكيك �جللوكوز من �لطعام.
�أه����م �شيء  ف����اإن  �ل����دم،  �ل�����ش��ك��ر يف  �رت���ف���اع ن�شبة  ول��ت��ج��ن��ب 
�ل�شكر  كمية  قيا�س  وخا�شة  بعناية،  طعامك  متابعة  ه��و 

و�لكربوهيدر�ت يف طعامك.
و�إذ� و�شف طبيبك �لإن�شولني لك، فاإن تناول هذ� �لدو�ء 
خطر  م��ن  يقلل  �أن  �شاأنه  م��ن  بال�شبط  للتوجيهات  وفقا 

�رتفاع �ل�شكر يف �لدم.
وميكن �أن توؤثر عو�مل منط �حلياة �لأخرى على م�شتويات 
�ل�شكر يف �لدم �أي�شا. ومن خالل �إد�رة هذه �ملخاطر، ميكن 

جتنب �رتفاع �ل�شكر يف �لدم ب�شكل خطري.

يف  ال�ضكر  ن�ضبة  ارت��ف��اع  ي�ضبب  اأن  ميكن  ال��ذي  ما 
الدم؟

�ضغط ع�ضبي
�لغدد  ت���وؤدي  �أن  ميكن  م��ا،  �شغط  حت��ت  ج�شمك  ك��ان  �إذ� 

�لكظرية �إىل �إطالق �جللوكوز، ما يت�شبب يف �رتفاع ن�شبة 
�ل�شكر يف �لدم.

�ل��غ��د�ء، و�لتنفي�س عن توترك  وم��ن خ��الل �مل�شي يف وق��ت 
على  ح�شولك  من  و�لتاأكد  ب��ه،  موثوق  زميل  �أو  ل�شديق 
�ل��ر�ح��ة، ميكنك �حل��ف��اظ على م�شتويات  م��ن  ك��اف  ق�شط 

�لتوتر لديك حتت �ل�شيطرة.

نظام غذائي غري �ضحي
�شيتعني على جميع مر�شى �ل�شكري �إد�رة نظامهم �لغذ�ئي 
بعناية �شديدة لتجنب �لأطعمة �مل�شهورة باأنها ت�شبب �رتفاع 

ن�شبة �ل�شكر يف �لدم.
على  �ل�شكر  مر�شى  ت�شجيع  يتم  �خل�شو�س،  وج��ه  وعلى 
�لكثري م��ن �لأطعمة ذ�ت  �ت��ب��اع نظام غ��ذ�ئ��ي م��ت��و�زن م��ع 

�ملوؤ�شر �لغالي�شيمي �ملنخف�س.
ويجب على مر�شى �ل�شكري �أي�شا تناول �لكثري من �لألياف 
�مت�شا�س  �إب��ط��اء  على  ت�شاعد  لأن��ه��ا  �ل��ك��ام��ل��ة،  و�حل��ب��وب 

�ل�شكر يف جمرى �لدم.

عدم ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل كاف
�رتفاع  خلطر  تتعر�س  فاإنك  كافيا،  ن�شاطا  متار�س  مل  �إذ� 

ن�شبة �ل�شكر يف �لدم.
معاجلة  على  ج�شمك  ت�شاعد  بانتظام  �لريا�شة  وممار�شة 

بع�س �ل�شكر من نظامك �لغذ�ئي.

ا�ضتخدام اأدوية خمتلفة
ميكن لبع�س �لأدوية �أن تتفاعل مع �لإن�شولني ما قد يكون 

خطري� جد� ملر�شى �ل�شكر.
�لطبيب  �أن  م��ن  فتاأكد  ج��دي��د�،  دو�ء  ت�شتخدم  كنت  و�إذ� 
ت�شتخدم  و�أن��ك  بال�شكري  م�شاب  �أن��ك  يعلم  �ل�شيديل  �أو 

�لإن�شولني.

الإفراط يف ت�ضحيح انخفا�ض ن�ضبة ال�ضكر يف الدم

�أو نق�س  �ل��دم  �ل�شكر يف  ن�شبة  �نخفا�س يف  كان لديك  �إذ� 
فقد  م��ف��رط،  ب�شكل  ت�شحيحه  وح��اول��ت  �ل���دم،  يف  �ل�شكر 

ينتهي بك �لأمر بارتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم.
وقد ي�شاعدك �لتحدث �إىل طبيبك �أو فريق رعاية مر�شى 
ن�شبة  �نخفا�س  لعالج  طريقة  �أف�شل  حتديد  يف  �ل�شكري 

�ل�شكر يف �لدم.

مقيا�ض الغلوكومرت اأف�ضل طريقة للح�ضول على قراءة دقيقة

الدم يف  ال�صكر  ن�صبة  يف  خطريا  ارتفاعا  ت�صبب  �صائعة  عوامل   5

من  مرحلة  �أي  يف  �لأ�شباب  تكون  "قد  �لأخ�شائية،  وتقول 
وحتى  �خلارجية  �لأذن  من  �ل�شوتية  �ملوجة  م��رور  مر�حل 
طبلة �لأذن وم�شكالت يف �لأذن �لو�شطى. وقد يكون هناك 

تتوقف  عندما  �لأذن،  ت�شلب  �أو  �لو�شطى  �لأذن  يف  تقيح 
�ملوجة  ت�شخيم  على  ق���ادرة  تعد  �حل��رك��ة ومل  ع��ن  �ل��ع��ظ��ام 

�ل�شوتية، بل تبطاأها".

ف�شو�ن  ج���د�،  معقد  �لب�شري  �ل�شمع  ج��ه��از  �إن  وت�شيف، 
�لأذن يلتقط �هتز�ز�ت �لهو�ء ويوجهها �إىل �لقناة �ل�شمعية 
�لأذن  �إىل  حتولها  �لتي  �لأذن  طبلة  �إىل  ومنها  �خلارجية 
و�ل�شند�ن  �مل��ط��رق��ة   - ع��ظ��ام  ث��الث��ة  فيها  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ط��ى، 
�لو�شطى  �لأذن  وبعد  ببع�شها مبفا�شل.  �ملرتبطة  و�لركاب 
توجد  حيث  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �لأذن  �إىل  �ل�شوتية  �مل��وج��ة  ت�شل 
حركة  �إىل  حركته  ت���وؤدي  ب�شائل،  مم��ل��وءة  عظمية  قوقعة 
ق��ادرة على حتويل �لهتز�ز�ت  �شفيحة حتتوي على خاليا 
�إىل  �ل�شمعي  �لع�شب  ع��رب  تنتقل  كهربائية،  نب�شات  �إىل 
�لدماغ، �لذي يحللها، وبعدها فقط ي�شبح مبقدور �لإن�شان 
�ل�شمع  حا�شة  على  �حلفاظ  �أج��ل  من  لذلك  مايقال.  �شمع 

يجب �تباع ما يلي:
�ل�شمع،  جهاز  بنظافة  �لهتمام  "يجب  لالأخ�شائية  وفقا 
لكي متر �ملوجة �ل�شوتية بحرية دون �أي عائق. لذلك يجب 
�لأذن.  طبلة  ن���وؤذي  ل  حتى  بعقالنية  �لأذن  تنظيف  �أول، 
وثانيا، يجب مر�جعة �لطبيب �لأخ�شائي عند �ل�شعور باأي 
م�شكلة يف �لأذن. كما يجب تخفي�س �لعبء �مللقى على �لأذن 

�لو�شطى وعدم تعري�شها �إىل �أ�شو�ت عالية و�شاخبة".
ك���ان م�شتوى  �إذ�  �ل�����ش��م��ع،  وت�����ش��ي��ف، مي��ك��ن حت��م��ي��ل ج��ه��از 
من  �لرغم  على  ولكن  دي�شيبل.   130-120 بني  �ل�شوت 
مع  و�لتكيف  �ل�شوت  م�شتوى  تغيري  �ل�شمعي  �ملحلل  ق��درة 
ولفرتة  با�شتمر�ر  لها  �لتعر�س  �أن  �إل  �ل�شاخبة،  �لأ�شو�ت 

طويلة ميكن �أن يوؤدي �إىل فقد�ن حا�شة �ل�شمع تدريجيا.

هل طنني الأذن نذير بال�صمم؟
اإن بع�ض اأمرا�ض جهاز ال�ضمع غدارة، حيث قد تتطور تدريجيا ول ينتبه لها ال�ضخ�ض دائما، با�ضتثناء احلالت 

املر�ضية احلادة التي تتطلب مراجعة الطبيب فورا.وت�ضري الدكتورة اآنا بوليفودا، اأخ�ضائية اأمرا�ض الأنف 
والأذن واحلنجرة، يف حديث لراديو "�ضبوتنيك"، اإىل اأن التهاب الأذن الو�ضطى مثال ل ي�ضمح بتجاهل 

امل�ضكلة. كما يجب عدم جتاهل طنني الأذن املتكرر، اأو عندما ي�ضعر ال�ضخ�ض اأن املتحدثني يتكلمون 
بطريقة غري مفهومة، لذلك ي�ضطر اإىل �ضوؤالهم عما يق�ضدونه بال�ضبط.
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العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اف اند جي اليقند للنواقذ - �ض ذ م م  
عبد�للطيف  بن  نا�شر  �شركة  ملك   9-8-7-6-5-4-3-2-1 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
رقم    ، م�شوؤولية حم��دودة  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل   B ��شتد�مة   / �لقرهود   - �ل�شركال 
�لرخ�شة : 729400 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1159813 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/3/17 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/16 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني كنعان وم�ضاركوه حم�ضابون قانونيون �لعنو�ن : 
 مكتب 1502 ملك �دوني�س حليم كنعان - �خلليج �لتجاري - هاتف : 04-5546867
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-5530720  : فاك�س 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
�شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : كنعان وم�ضاركوه حم�ضابون قانونيون
هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - كنعان  حليم  �دوني�س  ملك   1502 مكتب   : �لعنو�ن 
�لإقت�شاد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-5530720  : فاك�س   04-5546867  :
اند  اف  لت�شفية  �أع����اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب���ي  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����ر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  �ض   - للنواقذ  اليقند  جي 
 2022/3/16 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/3/17
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70197
العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اإعالن مدعي عليه ب�لن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002169 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : فيلي�شيد�د ديلو�س �شانتو�س   جمهول حمل �لإقامة :   

نعلمكم �ن  �ملدعية ماري�شكري�س �شاجلوروكار�شيا - فلبينية �جلن�شية 
قد �قامت �لدعوى �ملذكورة �أعاله وتطالب فيها بالتي : 

- �لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ 25،181.19 درهم 
- �لز�م �ملدعي عليه باإ�شرتجاع بطاقة �لإئتمان و�ل�شكيات 

- �عالن �ملدعي عليه باجلل�شة  ولئحة �لدعاء 
�ملدنية.  �لإجر�ء�ت  قانون  من   )5( �لفقرة   229 �ملادة  لحكام  طبقا  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم   �شمول 
�ملحكمة  �ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/26 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من 

تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/11 م.   

مكتب اخلدم�ت الق�ش�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001702 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �أحمد خالد �لدباب  
جمهول حمل �لإقامة :   

بناء على طلب �ملدعي : حمد بن �شعيد بن نا�شر بن جاعد �لزيدي 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 3( �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.   

مكتب اخلدم�ت الق�ش�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة عجم�ن الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية - ع�ش�م �شمري فوزي ح�فظ
)جزئي(   جت�ري    AJCEXCIPOR2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001145/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ع�شام �شمري فوزي حافظ 
 / 0568405115  - �شندوق بريد   / �لعبايات - هاتف متحرك  دو�ر  �لب�شتان -   - �لعنو�ن : عجمان 

�ملدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شورة  �ملرفق  �حلكم  �شدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث   - عجمان   9400
�ملنفذ �مل�شتقبل لتاأجري �ل�شيار�ت و�حلافالت موؤ�ش�شة فردية ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 12531.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة عجم�ن الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية - الن�شمة ل�شتقدام الي�دي الع�ملة 
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0000779/ 

بلدية  خلف   - ليو�رة   - :عجمان  �لعنو�ن   : �لعنو�ن   - �لعاملة  �ليادي  ل�شتقد�م  �لن�شمة   : عليه  �ملحكوم  �إىل 
 : �للكرتوين  �لربيد   -  6604 ب  �س   0566232453  -   0589674227 رقم  هاتف   - عجمان 

  4371611019   : مكاين  رقم   -  alnasma7labours@gmail.com
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شلطان عمر مبارك عون �ل�شيعري ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب - تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 7344.0 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روبرت ايرن�شت ريت�ش�رد�شون   
)كلي(   مدين   SHCEXCICIV2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001017/ 

�إىل �ملحكوم عليه : روبرت �يرن�شت ريت�شارد�شون 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ مهدي بدر �خلوري - �جلن�شية لبناين  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 3131610   

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

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

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - امري كل بري حممد   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001794/ 

لتجارة  �ملقام  درة  �لذيد حمل  �شارع  �ملد�مة  دو�ر  �ل�شارقة   : �لعنو�ن   - كل بري حممد   �مري   : عليه  �ملحكوم  �إىل 
�لقم�شة حمل رقم 7 9710507988127  9710557883227 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ ح�شرت كل زيارت كل ، �جلن�شية : �فغاين  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 31664.0  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شحب الهند ملق�ولت التك�شية والر�شي�ت  
)جزئي(  عم�يل   SHCEXCILABMIN2020 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001017/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شحب �لهند ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شيد �لرحمن عبد�ملنان ، �جلن�شية بنجالدي�س  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 25245 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

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

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد ح�زم علي عبداله�دي   
املرجتعة  ال�شيك�ت   SHCEXIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001633/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أحمد حازم علي عبد�لهادي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 24850 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

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

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  1027/2017/223 ان�ب�ت جت�رية  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�شوع �لدعوى : �إنابة من حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2015/1480 تنفيذ.
طالب �لتنفيذ: حممد مهدي عبد�لباقي لياقت - و�آخرون  

عنو�نه : �لإمار�ت  
�ملطلوب �إعالنه : �شتار جيجا ��شتابل�شمنت ليمتد  

عنو�نه :�لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة دبي - �أبوهيل - ديرة 
مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/20 �ل�شاعة 09:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
http:// لإلكرتوين� �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�شركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 

20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - رقم �لر�س 972 �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - �مل�شاحة : 126.91 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى 

: جولد كر�شت �لتنفيذي - رقم �لوحدة : 3901 - �لتقييم : 636094.56 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر 
يف الدعوى رقم 1027/2017/223 ان�ب�ت جت�رية  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�شوع �لدعوى : �إنابة من حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2015/1480 تنفيذ.

طالب �لتنفيذ: حممد مهدي عبد�لباقي لياقت - و�آخرون  
عنو�نه : �لإمار�ت  

�ملطلوب �إعالنه : �شتار جيجا ��شتابل�شمنت ليمتد  
عنو�نه :�لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة دبي - �أبوهيل - ديرة 

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/20 �ل�شاعة 09:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
http:// لإلكرتوين� �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�شركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 

20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - رقم �لر�س 972 �ملنطقة : �لثنية �خلام�شة - �مل�شاحة : 126.91 مرت مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى 

: جولد كر�شت �لتنفيذي - رقم �لوحدة : 3901 - �لتقييم : 636094.56 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
70197

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة

��شم �ل�شركة : هالوك جولري - �ض ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 212 ملك غيث هامل بن خادم �ل غيث �لقبي�شي - �ل�شغاية - ديرة - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 684249 رقم �لقيد بال�شجل 
قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1110685  : �لتجاري 
وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  مت 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/3/31 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم 
2022/3/31 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني كابك�ض 
ح�ضن للتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد �خوندي - �خلليج 
�لتجاري - �لهاتف :  5850641-04 �لفاك�س :  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
�شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : كابك�ض ح�ضن للتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد �خوندي - �خلليج �لتجاري - 
�لهاتف :  5850641-04 �لفاك�س :     مبوجب هذ� تعلن �لإقت�شاد و�ل�شياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية هالوك جولري - �ض 
2022/3/31 و�ملوثق لدى  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  ذ م م  
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/31 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
 )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70021 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
�ملعلن �إليه / �ملتنازع �شده : حيدر نزيه �أحم�د

يف �لنز�ع رقم 187/2022 تعني خربة
بناء على تكليفن�ا م�ن قب�ل مركز �لت�شوية �لودية للمنازعات �مل�وقر لأعم�ال �خلب�رة 
 ،19/04/2022 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  حددنا  فقد  �أعاله  �لدعوى  يف  �ملحا�شبية 
�ملحا�شبية  للخربة  �لأول  �لإجتماع  لعقد  موعد�  ع�شر�ً  �لثالثة  متام  يف  وذلك 
�لربنامج  تثبيت  �لأول عن بعد وذلك عن طريق تطبيق )ZOOM( لذ� يرجى 
كافة  �إرفاق  مع  �ملذكور  �لجتماع  قانونا حل�شور  م�ن ميثلكم  �و  ويطل�ب ح�ش�وركم 
5821333 /04 وفاك�س  �ملتعلقة بالدعوى، للتو��شل على هاتف رقم  �مل�شتند�ت 

دبي،  - رقم 5705773 / 04، �س.ب رقم 91153 
expert@mazca.ae :بريد �إلكرتوين
XLNC ماز للمحا�شبة �لقانونية � ع�شو يف

�خلبري �ملحا�شبي / د. م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�شور
اإجتم�ع اخلربة املح��شبية الأول

70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية - �ملوقره
�إعالن مبوعد �إجتماع خربه

يف �لدعوى رقم 1858/2022 جتاري جزئي �ل�شارقة
�ىل �ملدعى عليها/ ذبيان ل�شناعة �لأملونيوم و�لزجاج ذ.م.م. يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله �ملرفوعة 
�شدك من �ملدعية/ �لفحل لتزويد �لعاملني حتت �لطلب �س.ذ.م.م. نعلمكم باأنه قد حتدد يوم 
�لثالثاء 19 �بريل 2022 �ل�شاعة 11 �شباحا موعد� لإجتماع خربه يف مقر �ملدعية. لذ� فاإنه 
يلزم ح�شور من ميثلكم قانونا يف هذ� �مليعاد لتقدمي دفاعكم و�لرد على �لإ�شتف�شار�ت �ملطلوبه 
�شيبا�شر �خلبري ماأموريته على �شوء  �ملذكوره. ويف حالة عدم ردكم  �لدعوى  من �خلربه يف 
�ملعلومات و�مل�شتند�ت �ملتاحه. كما يرجى مر�جعة �خلبري �حل�شابي/ حممد �شوقي �لعيوطي 
ayouty68@hotmail.com �للكرتوين  وبريده   0506267781 هاتفه   على 

ملخاطبتكم لتزويده بطلباته و�لرد على ��شتف�شار�ته.
اخلبري احل�ضابي/ حممد �ضوقي العيوطي

اإعالن اإجتم�ع خربة 

70021

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 00060171 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : نوهوكانو �شجهان نوهوكانو - �جلن�شية: �لهند ، يرغب 
�إىل �ل�شيد : حمي �لدين  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )100%( وذلك 
�أمري ح�شني - �جلن�شية : بنغالدي�س يف �لرخ�شة �مل�شماه )قمر �لليل لكي �ملالب�س( تاأ�ش�شت 
باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )746782( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

بال�شارقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70626

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 0057336 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : �حمد �مني حممد على �خلمريي ، �مار�تي �جلن�شية 
غالم   : �ل�شيد  �ىل  ذلك  100% و  �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
م�شطفي غالم ح�شني، باك�شتاين �جلن�شية يف رخ�شة �مل�شماه )كافرتيا يا�ل�شرعة ( و�لتي 
تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )777384(. تعديالت �خرى : مت تغيري 

�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �يل وكيل خدمات تنازل �شاحب �لرخ�شة �لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70535

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 0060516 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�عالن بالن�شر

�لهند  �جلن�شية   ، �ليا�س  �لدين حممد  �شيف  �ليا�س  : حممد  �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ويحمل جو�ز �شفر رقم L9028737 ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن %50 من كامل ح�شته 
�لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�شيد زين �لعابدين �شاجري حممد �بر�هيم زين �لعابدين �جلن�شية 
�لهند ، ويحمل جو�ز �شفر رقم S3045390 يف �لرخ�شة �مل�شماه ))مغ�شلة �لوردة �لبي�شاء(( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )528863( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 

�لقت�شادية، تعديالت �خرى : �خر�ج �شريك
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 70535
MOJAU_2022- 0060429 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
عقد بيع - �عالن بالن�شر

» فزعه ملكافحة �حل�شر�ت »
�لتنازل  �أرغب يف  �مار�تية �جلن�شية   - �ل�شيدة / فريدة ح�شن علي  باأنني  ليكن معلوما للجميع 
عن كامل ح�شتي �لبالغة )100%( �إىل �ل�شيدة / ليلى علي �شالمة �للوزي - �ردنية �جلن�شية 
تاأ�ش�شت  و�لتي  �حل�شر�ت((  ملكافحة  ))فزعه  با�شم  �لرخ�شة  يف   ،)%100( ن�شبتها  لت�شبح 
�ل�شارقة مبوجب �لرخ�شة رقم : )775613(، - تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر، دخول  باإمارة 
وكيل خدمات، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق    2013
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70533

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 0060456 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إعالن بالن�شر 

بطاقة  ويحمل   - �جلن�شية  باك�شتاين   - عبد�لوكيل  خان  عمر�ن   : �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   )784199293185270( رقم  هوية 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �فغان�شتان  �جلن�شية   - همدرد  �هلل  هيات   : �ل�شيد  �ىل  ذلك  و   %100
)784200179765399( يف �لرخ�شة �مل�شماه )باب �ل�شناعية ل�شيانة �ل�شيار�ت( و�لتي تاأ�ش�شت 
باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )793579( ، تعديالت �أخرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة لآخر 
وتغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م ، تغيري �ل�شم �لتجاري 
من)باب �ل�شناعية ل�شيانة �ل�شيار�ت( لي�شبح )ركن باب �ملدينة لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد( وتغيري �لن�شاط ، �ىل جتارة قطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة،  وعمال بن�س �ملادة 
 ، �لعدل  �لكاتب  �شاأن  يف  )14( فقرة رقم )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �شوف يتم �لت�شديق على �لإجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني 
من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��س حيال  ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل لإتباع 

�لإجر�ء�ت �لقانونية ، و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لت�شديق على هذ� �لعالن.

الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70535

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 0058222 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : �شرى �شوفا�س �شندر� د��س �شاتيندر� �شندر� د��س ، �جلن�شية 
بنغالدي�س يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 50% و ذلك �ىل �ل�شيد : نار�يان 
للحالق(  �لن�شيب  )�شالون  �لرخ�شة  يف  بنغالدي�س  �جلن�شية  د��س  �شاندر�  �شوبا�س  �شاندر� 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )215385( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 

�لقت�شادية ، تعديالت �خرى : خروج �شريك / �شركاء ، و دخول �آخر / �آخرين
وعمال بن�س �ملادة )14( فقرة رقم )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
�شاأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �شوف يتم �لت�شديق على �لإجر�ء 
�مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لإتباعالإجر�ء�ت �لقانونية .
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  
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اعالن ب�لن�شر 

يف الدعوى رقم 695/2022/16 جت�ري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثانية ع�شر رقم 859  

�ملدعى : جابر نعمة كينجر  
�ملطلوب �إعالنه : �شميث باجنامني جام�س - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها يتلم�س �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لق�شاء له:
قبول دعوى �لتزوير �ل�شلية �ملاثلة �شكاًل.

 &  05/4/2017 &27/03/2017 46/2017 جتاري كلي دبي و�ملوؤرخة يف  يف �ملو�شوع : �لق�شاء برد وبطالن حما�شر �جلل�شات يف �لدعوي رقم 
 07/08/2017 &  10/07/2017 &  19/06/2017 &  05/06/2017 &  17/05/2017 &  03/05/2017 &  17/04/2017

عليها. ترتبت  �لتي  �لآثار  وكافة   11/09/2017 &
�إحالة و�قعة �لتزوير يف م�شتند�ت ر�شمية وهي حما�شر �جلل�شات �ملوؤرخة يف 27/03/2017& 05/4/2017 & 17/04/2017 & 03/05/2017 
�شفة  و�نتحال   11/09/2017 &  07/08/2017 &  10/07/2017 &  19/06/2017 &  05/06/2017 &  17/05/2017 &
قانونية بالتزوير للنيابة �لعامة �ملخت�شة لالإتخاذ �لالزم و�لتحقيق يف �لو�قعة وفقاً للمقرر قانوناً يف مبقت�شى �ملو�د 216، 217، 221 ، 222 من قانون 
�لعقوبات �لحتادي رقم 2 ل�شنة 1987 وتعديالته. �لز�م �ملدعي عليه �لول باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3،000،000 درهم تعوي�شاً مادياً ومعنوياً و�دبياً 
ونف�شية وما فاتة من ك�شب وما حلق به من خ�شارة. �إلز�م �ملدعي عليهم �لويل بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
18-04-2022 �ل�شاعة 09:00 �شباحا ويقت�شي ح�شوركم �أمام �إد�رة �لدعوى �لبتد�ئية )�لثانية ع�شر ( بقاعة �لتقا�شي عن بعد �لتي ميكن �لو�شول �إليها 
من خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين - خدماتنا �للكرتونية �لعامة - جد�ول جل�شات �لق�شايا لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لقل.

رئي�س ال�شعبة

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اإعالن حكم ن�شرا

)كلی( جت�ري   ،  AJCFICICOM2016  /M0001163 يف الدعــوى رقم
للرخام/ �لعربي  �خلليج  عجمان/م�شنع  �مارة   : �لعنو�ن  �جلن�شية  قا�شم،  �حمد  3-�بر�هيم  عليه)1(  �ملدعى  �إل�ى 

منطقة �ل�شناعية �جلديدة/بالقرب من م�شنع �لملنيوم/�لهاتف �لنقال: 050/6621488
نحطيكم علما باأنه بتاريخ 20/12/2020م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدع��������وى �ملذكورة بالرقم �أعاله 

�ملدعى)ة( تايلز غالريي لتجارة �لرخام و�لبالط ذ م م،
بالتايل : حكمت �ملحكمة ح�شوريا يف حق �ملدعى عليه �لثاين ومبثابة �حل�شوري يف حق �ملدعى عليهما �لأوىل و�لثالث 
: �أول- بعدم جو�ز نظر �لدعوى ل�شابقة �لف�شل فيها يف مو�جهة �ملدعى عليهما �لأوىل و�لثاين. ثانيا- بالز�م �ملدعى 
عليه �لثالث باأن يوؤدى للمدعية مبلغا وقدره 117،620 درهما )مائة و�شبعة ع�شر �ألفا و�شتمائة وع�شرون درهما( 
�أن ل  �لتام على  �ل�شد�د  7% �عتبار� من تاريخ �كت�شاب �حلكم �لدرجة �لقطعية وحتى  �لتاأخريية بو�قع  و�لفائدة 
يجاوز مبلغ �لفائدة مبلغ �لدين �ملق�شي به، و�ألزمته بالر�شوم و �مل�شروفات ومبلغ ثالثة �آلف درهما مقابل �أتعاب 
�ملحاماة. نبلغك �أنه قد �شدر �شدك �حلكم �ملبني �أدناه ولك �حلق يف �ل�شتئناف على هذ� �حلكم �أمام حمكمة حمكمة 
عجمان �لحتادية ، �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه خالل مدة  30  يوما” �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبلغك بهذ� 
�ملذكورة فاإن �حلكم �شي�شبح قطعيا”  �ملدة  �ل�شادر خالل  ��شتئناف �حلكم  �لإعالن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد 

بحقك، و�شتتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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رقم )2022/71703(
�ملنذر : بن �شاكر لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م

�لعنو�ن : حملها �ملختار ب�ش�اأن ه�ذ� �ملو�ش�وع مكتب وكيلتها �ملحامي�ة �ش�ل�وى حمم�د حمم�د ع�م�ر يف �مارة دبي 
  - 048769883  : 308  هاتف  – مكتب رقم   3 – �لطابق  �لتجاري - برج كلوفرباي  - منطقة �خلليج 

عمر حممد  حممد  �شلوى  �ملحامية  بوكالة   -  info@salwaadvocates.com :لمييل�
�ملنذر �ليها : دريك �ند �شكل �نرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة( 

دبي – �مار�ة  �لعنو�ن : مكتب رقم 102 - �لطابق �لول – برج رو�شتماين A – مركز �لتجارة �لعاملي 1 
sm@indo.ae : مكاين: 048112374 - بريد �لكرتوين

يخطر �ملخطر / �ملخطر �ليهم ب�شد�د مبلغ و قدره)234،078.53( مائتان و�ربعة وثالثون �لفا وثمانية 
و�شبعون درهم وثالثة وخم�شون فل�شا و ذلك خالل مدة �أق�شاها 5 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�رو يف حال 
�مر  و��شت�شد�ر  و�جلز�ئية  �ملدنية  و�لق�شائية  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  �لت�شديد   � عدم 
�لد�ء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة �ىل �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم و 

م�شاريف �لتقا�شي و �تعاب �ملحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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رقم )2022/71653(
Universal Islamic Meat FZCO ملنذر : �لعاملية للحوم �ل�شالمية �س م ح�

�لعنو�ن : حملها �ملختار ب�ش�اأن ه�ذ� �ملو�شوع مكتب وكيلتها �ملحامية �شلوى حمم�د حم�م�د ع�م�ر يف �مارة دبي - 
منطقة �خلليج �لتجاري – برج كلوفرباي – �لطابق 3 – مكتب رقم 308 - هاتف : 048769883

عمر حممد  حممد  �شلوى  �ملحامية  بوكالة   -  info@salwaadvocates.com : لمييل�
 Grand Gourmet Investments LLC - ملنذر �ليها : جر�ند جورميه لال�شتثمار �س.ذ.م.م�

رقم  �لربيد  �شندوق   - دبي  �مارة  �لفال�شي-  �لفتان  م�شبح  ر��ش�د  م�شبح  ملك   407 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
 042951054  -  0506328486  : هاتف   -  185607

يخطر �ملخطر / �ملخطر �لهم ب�شد�د مبلغ و قدره)152،922( مائة و�ثنني وخم�شون �لفا وت�شعمائة و�ثنني 
وع�شرون درهم و ذلك خالل مدة �أق�شاها 5 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�رو يف حال عدم �لت�شديد �شي�شطر 
��شت�شد�ر �مر �لد�ء للمطالبة مبا ذكر  و  �ملدنية و �جلز�ئية  �لق�شائية  �لقانونية و  �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
بال�شافة �ىل �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر�ليه بكافة ر�شوم و م�شاريف �لتقا�شي و�تعاب 

�ملحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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رقم )2022/71721(
Universal Islamic Meat FZCO ملنذر : �لعاملية للحوم �ل�شالمية �س م ح�

�لعنو�ن : حملها �ملختار ب�ش�اأن ه�ذ� �ملو�ش�وع م�ك�ت�ب وكيلتها �ملحامي�ة �ش�ل�وى حمم�د حمم�د عم�ر يف �مارة دبي – منطقة 
- info@salwaadvocates.com : خلليج �لتجاري – برج كلوفرباي – �لطابق 3 – مكتب رقم 308 - �لمييل� 

هاتف: 048769883 - بوكالة �ملحامية �شلوى حممد حممد عمر
�ملنذر �ليها : و�ي و�ي تي فود كوربوي�شن �س.ذ.م.م - YYT Food Corporation LLC - �لعنو�ن 
هاتف   - دبي  �مارة  تيكوم   - تاور  كونكورد  – ملك   1510 –  1509 –  1508 –  1507 رقم  : مكتب 

 044461500  -  0522747317
وثالثة  ومائة  �لفا  و�ربعون  ت�شعة  وقدره)49،173.71(  مبلغ  ب�شد�د  �ليهم  �ملخطر   / �ملخطر  يخطر 
يف  و  �لإنذ�ر  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  �أيام   5 �أق�شاها  مدة  خالل  ذلك  و  فل�س  و�شبعون  و�حدى  درهم  و�شبعون 
حال عدم �لت�شديد �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية �ملدنية و �جلز�ئية و��شت�شد�ر �مر 
�لد�ء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة �ىل �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم و 

م�شاريف �لتقا�شي و �تعاب �ملحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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رقم )2022/71758(
Universal Islamic Meat FZCO ملنذر : �لعاملية للحوم �ل�شالمية �س م ح�

�لعنو�ن : حمله�ا �ملخ�ت�ار ب�ش�اأن ه�ذ� �ملو�شوع مكتب وكيلتها �ملحامي�ة �ش�ل�وى حمم�د حم�م�د ع�م�ر يف 
�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري – برج كلوفرباي – �لطابق 3 – مكتب رقم 308 - هاتف: 

info@salwaadvocates.com  : �لمييل   048769883
بوكالة �ملحامية �شلوى حممد حممد عمر

 Lana's Partiperfect Food LLC - ملنذر�ليها : لنازبارتي بريفكت للتموين �لغذ�ئي ذ.م.م�
 �لعنو�ن : مكتب مارينا فيال بارك A56 بجانب مارينا مول - هاتف 0506229347 -026810090
يخطر �ملخطر / �ملخطر �لهم ب�شد�د مبلغ وقدره)8،442( ثمانية �آلف ومائة و�ربعمائة و�ثنني 
و�ربعون درهم و ذلك خالل مدة �أق�شاها 5 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر و يف حال عدم �لت�شديد 
�شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونيةو �لق�شائية �ملدنية و �جلز�ئية و ��شت�شد�ر �مر �لد�ء 
�ليه بكافة  �ملنذر  للمطالبة مبا ذكر بال�شافة �ىل �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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رقم )2022/71737(
Universal Islamic Meat FZCO ملنذر : �لعاملية للحوم �ل�شالمية �س م ح�

 – دبي  �م��ارة  يف  عم�ر  حمم�د  حمم�د  �ش�ل�وى  �ملحامي�ة  وكيلتها  م�ك�ت�ب  �ملو�ش�وع  ه�ذ�  ب�ش�اأن  �ملختار  حملها   : �لعنو�ن 
منطقة �خلليج �لتجاري – برج كلوفرباي – �لطابق 3 – مكتب رقم 308 -

�لمييل : info@salwaadvocates.com - هاتف: 048769883
بوكالة �ملحامية �شلوى حممد حممد عمر

 RFC Facilities Management LLC – ملنذر �ليها : �ر�ف �شي لد�رة �ملن�شاآت �س.ذ.م.م�
�لعنو�ن : حمل رقم جي �ف 148 – ملك جمموعة �عمار - دبي مول – برج خليفة – �شندوق بريد رقم 214551 

- هاتف : 0503703621 - 043308515
يخطر �ملخطر / �ملخطر �لهم ب�شد�د مبلغ و قدره)22،115.63( �ثنني وع�شرون �لفا ومائة وخم�شة ع�شر درهم 
وثالثة و�شتون فل�س و ذلك خالل مدة �أق�شاها 5 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر و يف حال عدم �لت�شديد �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية �ملدنية و�جلز�ئية و ��شت�شد�ر �مر �لد�ء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة �ىل 

�لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم و م�شاريف �لتقا�شي و �تعاب �ملحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ط�رق �شيخ �شيخ �شم�س الدين   
املرتجعة  ال�شيك�ت   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0001930/ 

�إىل �ملحكوم عليه : طارق �شيخ �شيخ �شم�س �لدين 
�لعنو�ن : �ل�شارقة �لند �لقا�شمية بناية �لقبي�شي رقم 98  �شقة رقم 1306 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�شي ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 5250.0  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 70533
اعالن موعد جل�شة ب�لن�شر

يف الدعوى 2022/24 املط�لب�ت ال�شغرى جت�ري 
بناء على طلب / مدعي / مدر�شة هارف�شت �خلا�شة �جلن�شية 

�ىل مدعي عليه / �شامح رفيق عبد�لرحمن �شقر �جلن�شية / فل�شطني
فاأنت مكلف باحل�شور �مام �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد عنك يف �ل�شاعة 10.00 
من يوم �خلمي�س �ملو�فق 2022/4/14 لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
يوؤدي  ب��ان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   : �أول    : �ملدعي وه��ي كالتي  بيانات ودف��وع على طلبات 
درهم فقط ل غري(  وت�شعون  و�شبعمائة خم�شة  �لف  درهم )ثالثة   3795 للمدعية 
مع �لفائدة �لقانونية من تاريخ رفع �لدعوى بو�قع %12.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه 
�إر�شال  �أو  �ملحاماة. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور  �تعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا. 
 اأمني �شر
 حممد عبدالعزيز حممد اأحمد

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املح�كم

70330

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

برقم املحرر 2022/0056797
�خطار عديل للوفاء

�ملخط�ر/ حممد جهينجر علم حممد جميب �لرحمن- بنغالدي�س �جلن�شية
�حمل هوية رقم - )784196639375433(

�لعن�و�ن / �ل�شارقة – �لريموك  - هاتف رقم / 0505763988
)QN8969571(ملخطر �إلية / عاطف عبد �لفاروق فاروق - باك�شتاين �جلن�شية ويحمل جو�ز �شفر رقم�

�لعن�و�ن/ �ل�شارقة - �لريموك - هاتف رقم / 0526304576
�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 10،000 درهم

�ملخطر �إلية 1حرر �شيك للمخطر مببلغ 10،000 درهم عاله جتارية بني �لطرفني وحيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك 
توجة �ملدعى ل�شرف �ل�شيك �إل �أنة �رتد دون �شرف لعدم كفاية �لر�شيد وبيانه كالتايل:

�ل�شيك 100348 مببلغ 50،4441 درهم بتاريخ ��شتحقاق 16/02/2019 و�مل�شحوب على بنك دبي �ل�شالمي
�إن �ملدعي علية قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقة و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون  وحيث 
جدوى،  لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملذكور خالل خم�شة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية، و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء بة، 
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

برقم املحرر 2022/0053994
�ملخطر : كون�شبت لجت�ارة �لعام�ة ذ م م - و �ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�ش�ادي�ة باإمارة �ل�شارقة برقم 564352 وميثله�ا �ش�ريكها و مديرها/�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
بن حممد �لقا�شمي - �إم�ار�تي �جلن�ش�ي�ة، و ميثله بالوك�ال�ة/ �حمد علي فالحي - �جلن�ش�ي�ة جزر �لقمر و يحمل بط�اق�ة ه�وي�ة رقم)784198238174357( مبوجب 

)MOJAU_2022_0049071(وكال�ة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل برقم
�لعنو�ن : �ل�شارقة - كورني�س �لبحرية   برج �لدرة – مكتب 1801 – هاتف 065566111 

�ملخطر �إليها : �مل�شدر �لذكي ذ م م و �ملرخ�شة من �قت�شادية دبي برقم )553786( و ميثلها مديرها / حممد �شيخ �شيخ �شاند - هندي �جلن�شية 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد �لهاتف : 0566991613  042389944

مو�شوع �لإخطار: �لإخطار بوفاء مبلغ
مبوجب �لتعامل �لتجاري فيما بيننا و ملا كانت منتكم م�شغولة مببلغ 15،110 خم�شة ع�شر �ألف و مائة و ع�شرة درهما �إمار�تيا ، و هي عبارة عن �أحد �لدفعات �مل�شتحقة 
لقاء قيمة �لب�شائع �ملوردة �إليكم، و من �أجل ذلك قمتم ب�شحب �شيك بقيمة 15،110 درهم �إمار�تي على بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - رقم �حل�شاب 8252393733901 
وم�شتحق �لوفاء يف 2016/02/29، �إل �أنه و لالأ�شف �إرجتع �ل�شيك ب�شبب �إغالق �حل�شاب ، مما يعد معه خرقا لقو�عد ح�شن �لنية و �لثقة يف �ملعامالت �لتجارية ، و ي�شكل 
معه م�شوؤولي�ة جز�ئي�ة جمزمة وفقا للمادة 641 مكرر 2 من قانون �ملعامالت �لتجارية �لإحتادي �ل�شادر باملر�شوم بقانون �إحتادي رقم 14 لعام 2020 حيث تن�س �ملادة 
على �أنه يعاقب باحلب�س مدة لتقل عن �شتة �أ�شهر و ل تزيد عن �شنتني و غر�مة ل تقل عن 10% من قيمة �ل�شيك و بح�د �أدنى 5،000 درهم و ل تزيد عن �شعف قيمة 
�ل�شيك �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من قلم بالطلب من �مل�شحوب عليه �لإمتناع عن �شرف �ل�شيك �أ�شدره يف غري �حلالت �ملن�شو�س عليها يف �ملاة 620 و 625 ، و كذلك 
يف حال �إقفال �حل�شاب �أو �شحب �لر�شيد �ملوجود فيه قبل �إ�شد�ر �ل�شيك و قبل تقدمي �مل�شحوب عليه �ل�شيك للوفاء �أو يف حال كان �حل�شاب جممد�ً ، �أو تعمد حترير �ل�شيك 
ب�شورة متنع من �شرفه” ، و �إىل جانب �مل�شوؤولية �جلز�ئية فقد ن�شت �ملادة 644 من �لقانون �شالف �لذكر على �أن �إقامة �لدعوى �جلز�ئية بلح�دى جر�ئم �ل�شيك �ملن�شو�س 
�ملعامالت  635 مكرر من قانون  �ملادة  �إليها يف  �مل�شار  �لقو�عد  و  لالأحكام  �لق�شائية وفقاً  �لتد�بري  �إتخاذ  �ل�شيك  �لتجارية ل يخل بحق حامل  �ملعامالت  عليها يف قانون 
�لتجارية، و بذلك تتحقق م�شوؤوليتكم �ملانية بدفع مبلغ �ل�شيك بالإ�شافة للتعوي�س عن �لأ�شر�ر �لأدبية و �ملادية �لناجمة عن �لإمتناع عن �شد�د �ملبلغ، لذلك فاإننا ندعوكم 
و خالل خم�شة �أيام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار ب�شد�د مبلغ 15،110 خم�شة ع�شر �ألف و مائة و ع�شرة درهما �إمار�تيا قيمة �ل�شيك رقم 000030 تاريخ �لإ�شتحقاق 
ر�أ�س �خليمة �لوطني و يف حال عدم �إلتز�مكم بذلك فاإننا �شوف ن�شطر للتوجه للق�شاء للمطالبة بحقوقنا و حت�شيلها جرب�أ وفقا  بنك  على  �مل�شحوب   2016/02/29

للقانون مع �إلز�مكم بالر�شوم و �مل�شاريف و �لفائدة �لقانونية ،

الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

برقم املحرر 2022/0056090
�ملخطر/ عبد�لعال حممد عبد�لعال عبد�لرحمن - م�شري �جلن�شية

ب�شفتي مالك موؤ�ش�شة / �لمل �مل�شيء لالعمال �لفنية موؤ�ش�شة فردية �ل�شادر لها رخ�شة من دبي 
برقم 883074 - �لعنو�ن / عجمان – �لر��شدية ت - 0558923317

�ملخطر �ليه / فينود �شوماديتان – هندي �جلن�شية - �لعنو�ن / �ل�شارقة – �لرولة – بناية عامل 
�لع�شائر – بالقرب من مركز �لتخفي�شات - �شقة رقم 510- ت- 0544877178 

�ملو�شوع /�نذ�رعديل بالوفاء
نخطركم بت�شليم �ملبلغ �ملد�نني به وهو)5000( درهم حيث قمتم بتحرير عدد )1( �شيك رقم 

)000010( م�شحوب على بنك ر��س �خليمة �لوطني وبعر�س �ل�شيك على �لبنك �مل�شحوب عليه 
�رتد� لن �لتوقيع غري مطابق بناء عليه ننذركم �آ�شفني ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �مل�شار �إليه بعالية 

خالل 5 �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�إل �شن�شطر �آ�شفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �شدكم 
للمطالبة بقيمة �ل�شيكات مع حتملكم �مل�شاريف �لق�شائية و�أتعاب �ملحاماة. 

الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

MOJAU_2022- 0048401 رقم املع�ملة
�ملخطر : �أحمد �شامل �شعيد �ل�شيبه �ملهريي ، �مار�تي �جلن�شية و�حمل بطاقة هوية رقم 784196429324021

�لعنو�ن : �ل�شارقة - رقم �لهاتف : 0552244333
�لمري�ت لالفر�ح ق�شر   : �ليه  �ملخطر   -1

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لريموك - رقم �لهاتف : 0505270555
�ليه : ع�شام �لغز�وي - فل�شطيني �جلن�شية �ملخطر   -  2
�لعنو�ن : �ل�شارقة - رقم �لهاتف : 0505666126

�ملو�شوع : �خطار عديل مببلغ 18،666 ) ثمانية ع�شر �ألفاً و�شتمائة و�شتة و�شتون (
�ملخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ 18،666 درهم مو�شوع �ل�شيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه 

حيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيكان
توجه �ملدعى ل�شرف �ل�شيكان �ل �نه �رتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل :

�ل�شيك رقم 500086 مبلبغ 9333 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2017/04/15 و�مل�شحوب على م�شرف �بوظبي �ل�شالمي
�شيك رقم 500087 مببلغ 9333 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2017/08/15 و�مل�شحوب على م�شرف �بوظبي �ل�شالمي 
وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى، 

لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ملذكور خالل خم�شة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية، 
و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �خطار منا بذلك...
الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
MOJAU_2022- 0060124 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / خالد حممد عبد�هلل �خليال �ل علي - �جلن�شية �لمار�ت - يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )خالد �خليال لالزياء �ملهنية( 
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )739403(  �إىل �ل�شيد / ر�جيان 

جوزيف ر�جيان - �جلن�شية �لهند ،
تعديالت �خرى : تغري �ل�شكل �لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات. 

تغري �ل�شم �لتجاري من خالد �خليال لالزياء �ملهنية �ىل �ملق�س �ملا�شي لالزياء �ملهنية
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70555

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
تن�زل/ بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأنه كل من :1. �ل�شيد: يحيى عا�شم طر�بي�شي - �جلن�شية: �جلمهورية �لعربية 
�شعيد  حممد  �ل�شيد:  �إىل  وذلك  �لبالغة )%50(  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �ل�شورية، يرغب يف 
 : �جلن�شية   - عبدل  �يوب  نديا   : �ل�شيدة   .2 بنغالدي�س،   : �جلن�شية   - �لدين  �شابر  حممد  �لرحمن 
�إىل  وذلك   )%50( �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �ل�شورية،  �لعربية  �جلمهورية 
�ل�شيد: حممد �شعيد �لرحمن حممد �شابر �لدين - �جلن�شية: بنغالدي�س، يف �لرخ�شة �مل�شماه )�ل�شحف 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )542922( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  �ملالب�س(  لكي 

�لقت�شادية بال�شارقة،  تعديالت �خرى:
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70555 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
تن�زل/ بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيدة : مديحه خرم زي�شان خرم زي�شان - �جلن�شية : باك�شتان، 
�شيد  �ل�شيد:  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
�ل�شامي  )�شالون  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  باك�شتان،  �جلن�شية:   - ح�شني  �ف�شال  عبا�س  على 
للحالقة( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )530787( �ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى: ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70555

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1905/2022/207 تنفيذ جت�ري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/7750 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )42599.5( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : حمدي حممد �حمد �بو بدير
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع مردف - مبنى �ب تاون - �شقة 10 - بجو�ر 

م�شجد �أبو حنيفه
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شياء عبد �للطيف �شليمان حممود - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )42599.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70533 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  269/2022/211 تنفيذ عق�ري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 840/2021 عقاري جزئي 

وقدره )77079( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - م�شاهمة عامة ، و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبيه - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - هاتف رقم 
043832290 - مكاين رقم:3146691668 - بوكالة �ملحاميني/جابر �ل�شالمي و�حمد �ل�شالمي

�ملطلوب �إعالنه : 1- عمر ريا�س خان ريا�س �حمد خان - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)72059( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة 2- بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها 
من  خالية  كورت�س  �شكاي  �ل�شفا  و�دي   1808 رقم  �لوحدة  بت�شليم  عليه  �ملدعي  وبالز�م  �لدعوى  مو�شوع 
�ل�شو�غل ورح حيازتها للمدعي و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �شند �مللكية وخماطبة د�ئرة �لر��شي 
و�لمالك بذلك و��شت�شد�ر �شهادة ملكية با�شم �ملدعي ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70197 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  268/2022/211 تنفيذ عق�ري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1092/2021 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )122859.45( 

درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - م�شاهمة عامة 

عنو�نه:�لعنو�ن - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبيه - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - رقم مكاين:3135291835 - فاك�س 
رقم:043582458 - �لربيد �للكرتوين:AmrHAM@emiratesislamic.ae - هاتف رقم 043832290

�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد علي حممد د�شوقي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )122859.45( درهم �ىل 
�لتد�عي  �ملنتهية بالتملك ومالحقها �ملربمة بني طريف  �تفاقية �لج��ارة  ، بال�شافة �ىل بف�شخ  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  طالب 
و�ملوؤرخة 2013/4/29 ب�شان �ل�شقة )�شقة �شكنية رقم 302 - �لطابق 3 - �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - �ر�س رقم 1260 - ��شم �ملبنى بارك 
كورنر ParkCorner - م�شاحتها باملرت �ملربع 74.75 مرت مربع - رقم �ملبنى 1( حمل �لتد�عي بالدعوى �لر�هنة و�لز�م �ملدعي 
عليه بت�شليم �لعقار �ملذكور للم�شرف �ملدعي خاليا من �ل�شو�غل و�حليازة و�شطب ��شارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك( 
�لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعى عليه و�لتي جاء فيها )تخ�شع ملكية �لعقار لرتتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك( طبقا لعقد 
�لجارة �ملنتهية بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة  ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70197

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  631/2022/209 تنفيذ عم�يل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227

مو�شوع �لتنفيذ : لئحة دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )9500( ت�شعة 
�لف وخم�شمئة درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 

درهم مع �لفائدة + �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �لتنفيذ : زياد ديبى

 11 و   10 رق��م  مكتب  �لول  �لطابق  ه��ي��ون��د�ي  معر�س  خلف   535 رق��م  و�مل��زروع��ي  �لبحري  عنو�نه:بناية 
�خلبي�شي ديرة

�ملطلوب �إعالنه : 1- د�ي�شوكي خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)10452.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70392

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2208/2022/253 تنفيذ �شيك�ت 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم:006681 و�ل�شادر عن/�يفر �شيف للمقاولت �س.ذ.م.م 
بقيمة )13.893( درهم ، �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رق��م:006630 و�ل�شادر عن/�يفر �شيف للمقاولت 
�ل�شيك �ملرجتع رق��م:006486 و�ل�شادر عن/�يفر �شيف  �ملطالبة بقيمة   ، ���س.ذ.م.م بقيمة )23.232( درهم 

للمقاولت �س.ذ.م.م بقيمة )67.902( درهم �جمايل مبلغ �ل�شيكات )105.027( درهم.
طالب �لتنفيذ : د�ينافلو للتجارة �س.ذ.م.م

- هاتف  - مكتب رقم 3601   36 �لطابق   - بناية لطيفه   - ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 
رقم:043521131

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �يفر �شيف للمقاولت �س.ذ.م.م 2- عبد�ل�شتار عبد�لقا�شم �شيخ - �شفتهما : منفذ 
�شدهما

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)105027( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70197

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن حكم ب�لن�شر        
4453/2021/16 جت�ري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- ��شكون رود كون�شرتك�شن �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : دبي بال�شرت در�ي مك�س ذ.م.م
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2022/3/28 مبثابة �حل�شوري بالز�م 
وثالثمائة  �ل��ف  وث��الث��ون  �شتة  دره���م   )36.345( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي 
�حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  و�لفائدة   ، درهم  و�ربعون  وخم�شة 
يف 2021/11/10 وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شارف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
70392 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اعالن حكم ب�لن�شر        
296/2022/16 جت�ري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- �شركة �مل�شرتي لاللكرتونيات ذ.م.م 2- �شاجان جوزيف جورج  

 جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : فا�شت لتاجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م - وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�شي

عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   2022/3/28 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالت�شامن بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )56.764( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من 
�ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2022/1/12 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �لر�شوم و�مل�شاريف 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  دره��م مقابل  و�ل��ف 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
70392 العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 

اعالن حكم ب�لن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:984/2021/18 عق�ري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لثالثة رقم 197
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )697.828( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 

12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .
�ملدعي:موؤ�ش�شة عقار

ع����ن����و�ن����ه:�م����ارة دب�����ي - �����ش����ارع �مل����ط����ار - م��ن��ط��ق��ة ب��ور���ش��ع��ي��د -ب���ن���اي���ة ن��ق��ط��ة �لع����م����ال - �مل���ي���ز�ن���ني - م��ك��ت��ب رق�����م 9 
 -  3244594826 م���ك���اين   -  INFO3@OMALCE.AE �ل�����ك�����رتوين:  ب���ري���د   - ه���������ات���������ف:0506767616   -

�ملطرو�شي بخيت  �حمد  عبد�هلل  مرو�ن  وميثله:عبد�هلل   -  IBAN:AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- غر�م �حمد طاهر عالونه  -  �شفته : مدعى عليه

مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/31 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/
موؤ�ش�شة عقار بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )597.828( درهم خم�شمائة �شبعة ت�شعون �لف ثمامنائة 
ثمانية وع�شرون درهم و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2021/8/15 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف  �تعاب  �مل�شاريف و�لف درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

78530

العدد 13517 بت�ريخ 2022/4/12 
اعالن ب�لن�شر 

                                   20 / 2021 / 337 جت�ري كلي
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

�إىل حمكوم عليه/1_ �شركة �حلاج حممود جا�شم �لبنية و�ولده �س.م.ح - جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن حمكوم له�شامل �حمد عبد�لرحمن �لنعيمى

و ميثله /�أحمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي
�حمد  �شامل  ل�شالح/   �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2022-3-16 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
���س.ذ.م.م( وتعيني �خلبري   - كابيتال  )�ملرموقة  �لأوىل  �ملدعى عليها  �ل�شركة  : بحل وت�شفية  �ول  �لنعيمى  عبد�لرحمن 
�حل�شابي �شاحب �لدور يف �جلدول ، م�شفيا لها وذلك بجرد كافة �أ�شول �ل�شركة وح�شر مالها من حقوق وما عليها من 
�لتز�مات ، وعلي مدير �ل�شركة حترير قائمة مف�شلة باأمو�ل �ل�شركة وميز�نيتها وما لها من حقوق لدى �لغري وما عليها 
من �لتز�مات وديون ، وتكليف �مل�شفى ببيع موجود�ت �ل�شركة بطريق �ملز�د �لعلني و�إيد�ع ح�شيلة �لبيع يف �أحد �مل�شارف 
حل�شاب �ل�شركة حتت �لت�شفية ، و�إخطار د�ئني �ل�شركة وت�شفية جميع �لديون �مل�شتحقة علي �ل�شركة ، وتوزيع ما ي�شتبقي 
من �أمو�ل علي �ل�شركاء كل بح�شب ح�شته ، وعلي �مل�شفى عند �نتهاء �لت�شفية �شهر هذ� �حلكم ، وحددت مبلغ خم�شة �ألف 

درهم كاأجر للم�شفى ت�شاف علي عاتق �لت�شفية. ثانيا : �لز�م �طر�ف �لدعوى بالر�شوم و�مل�شاريف.
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي
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اعالن حكم ب�لن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2660/2021/16 جت�ري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14
درهم   )1.582.125( مبلغ  با�شرتد�د  للمطالبة  عليهم  �ملدعي  �شد  �ملدعية  من  مقدمة  دع��وى  لئحة   : �لدعوى  مو�شوع 
ز�ئد� �لرباح �لناجتة عن �لتد�ول منذ تاريخ 2020/8/27 وحتى �لن مع ف�شخ �لعقد �ملربم مع �ملدعي عليها �لوىل ز�ئد� 
�ملدعية  �ل��ذي حلق  و�مل��ادي  و�لنف�شي  �لدب��ي  �ل�شرر  دره��م عن  �ل��ف  دره��م خم�شمائة  وق��دره )500.000(  �لتعوي�س مبلغ 
�لر�شوم  ز�ئ��د�  �لتام  �ل�شد�د  حلني  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة .
�ملدعي:مرمي حمد حممد مرزوق �لعامري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - وميثله:فهد عبد�هلل حممد �شاعن �ل�شبلي
�ملطلوب �إعالنهم :  1- ون فيمم�شال ماركت�س ومتثلها بالدولة �شي بي فاينان�شيال �شريف�شز ليمتد  -  �شفتهم : مدعى 

عليهم
�لدعوى لرفعها  �ول:بعدم قبول  ب��ت��اري��خ:2022/2/14  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�شوع 
على غري ذي �شفة بالن�شبة للمدعي عليه �لثاين - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )1582125( 
درهم مليون وخم�شمائة �ثنني وثمانون �لف ومائة خم�شة وع�شرون درهم وبان توؤدي �ي�شا مبلغ )50000( درهم خم�شون 
�لف درهم تعوي�س و�لزمتها �مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم
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•• لندن-الفجر:

�لحتاد  رئي�شة  �لقا�شمي،  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة  �أك��دت 
�لدويل للنا�شرين، دور �لثقافة وتاأثري �لعاملني يف �ل�شناعات 
تد�عيات  وجت��اوز  �ل�شالم،  حتقيق  على  و�ملعرفية  �لإب��د�ع��ي��ة 

دور  �إىل  و�أ���ش��ارت  و�ملجتمعات،  �لأف��ر�د  على  �لعاملية  �لنز�عات 
�لتنمية  �أه����د�ف  حتقيق  يف  م�شاهمتهم  وح��ج��م  �ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�مل�شتد�مة 2030، وذلك خالل م�شاركتها يف فعاليات �لدورة 

�ل� 49 من “معر�س لندن �لدويل للكتاب«.
�ألقتها خالل  �لقا�شمي، يف كلمة رئي�شة  �ل�شيخة بدور  وبيّنت 

�لربيطانيني”  �لنا�شرين  “جمعية  نظمتها  نقا�شية  جل�شة 
بعنو�ن “دور قطاع �لن�شر و�لثقافة خالل �لنز�عات �لعاملية”، 
�أن �لحتاد يوؤمن باأهمية دوره خالل �لنز�عات، وفاعلية عمله 
ومرونتهم،  قدر�تهم  بناء  جم��ال  يف  �لأع�شاء  �لنا�شرين  مع 
�ملحوري  ب��دوره��م  ليقومو�  ودعمهم  �لن�شر،  حرية  و�شمان 
لالأطفال  خ��ا���س  وب�شكل  �ل��ق��ر�ء،  مل��ت��ن��اول  �لكتب  �إي�����ش��ال  يف 
�لنا�شرين ميثلون �شفر�ء �شالم من  �أن  و�لالجئني، مو�شحًة 
خالل جهودهم ل�شمان و�شول �لقر�ء �إىل �لكتب و�إعادة بناء 

�ملجموعات.

قطاع الن�ضر: املحفز الأ�ضا�ضي لتحقيق ال�ضتدامة
�لعاملية  �ملن�شة  خ��الل  للنا�شرين، من  �ل��دويل  �لحت��اد  و�أك��د 
ملعر�س لندن �لدويل للكتاب، على دور قطاع �لن�شر يف حتقيق 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030 �لتي و�شعتها �لأمم �ملتحدة، 
ويف و�حدة من �جلل�شات �لثالث �لتي نظمها �لحتاد بالتعاون 
�أكدت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي على �ل�شبل �لتي  مع “�إل�شفري”، 
ميكن للنا�شرين من خاللها �مل�شاهمة ب�شكل عملي وفاعل يف 

حتقيق �أهد�ف �لتنمّية �مل�شتد�مة �لتابعة لالأمم �ملتحدة.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��ي��خ��ة ب�����دور �ل��ق��ا���ش��م��ي �أن �لحت�����اد �ل����دويل 
للنا�شرين قدم جهود�ً عمليًة لتعزيز �لن�شر �مل�شتد�م من خالل 
�لتنمّية  �ملنا�شرين لأهد�ف  �لنا�شرين  “ميثاق  مبادر�ت مثل 
�لذي حقق موؤخر�ً منجز�ً تاريخياً بجمع تو�قيع  �مل�شتد�مة”، 

�أكرث من 200 منظمة وجهة �إقليمّية وعاملّية.
و���ش��ارك��ت رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد �ل�����دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن م���ع جمتمع 
�لنا�شرين و�ملعنيني ب�شناعة �لكتاب �لروؤى �لتي خل�شت �إليها 

�لندوة �لعاملية خلطة تعزيز مرونة و��شتد�مة �شناعة �لن�شر 
�لعاملني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �لحت���اد،  نظمها  �لتي  )�إن�شباير( 
جمال  يف  �مللمو�س  �لتقدم  �أن  على  �أج��م��ع��و�  �لن�شر  ق��ط��اع  يف 
�ل�شتد�مة كان جهد�ً جماعياً على م�شتوى �شال�شل �لإمد�د، 

و�لذي تطلب �لتز�ماً من كافة �مل�شاركني يف �شل�شلة �لقيمة.

و�ألقت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي كلمة رئي�شة خالل حفل �فتتاح 
و�جلمهور  ب���ال���زّو�ر  رح��ب��ت  حيث  للكتاب”،  �ل���دويل  “لندن 
و��شت�شاف  م��وؤخ��ر�ً  �أع��م��ال��ه  �ختتم  �ل���ذي  للمعر�س،  �لعاملي 
 7  -5 من  �أقيمت  �لتي  �ل�49،  دورت��ه  �شرف  �شيف  �ل�شارقة 

�أبريل يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن.

»النا�صر الأ�صبوعي« 
يف »معر�س لندن الدويل للكتاب«

•• ال�شارقة-الفجر:

للكتاب”  �ل�����ش��ارق��ة  “هيئة  وّزع�����ت 
“�لنا�شر  م��ن جملة  �ل��ع��دد �جل��دي��د 
لندن  “معر�س  يف  �لأ�شبوعي” 
يف  �أق���ي���م  �ل����ذي  للكتاب”،  �ل�����دويل 
�ل�شابع  �خل��ام�����س حتى  م��ن  �ل��ف��رتة 
م��ن �أب��ري��ل �جل����اري، و�ل���ذي �حتفى 
ب��ال�����ش��ارق��ة ���ش��ي��ف ����ش���رف. ورّك�����زت 
على  �لهيئة  عن  ت�شدر  �لتي  �ملجلة 
م�شروع �ل�شارقة �لثقايف ودوره �لذي 
ي����زد�د �م���ت���د�د�ً وت���اأث���ري�ً يف خمتلف 

�ملدن �لثقافية يف �لعامل. 
للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  وكتب 
�أحمد  �شعادة  �ملجلة،  حترير  رئي�س 

بن ركا�س �لعامري، �فتتاحية �لعدد 
“روؤية  �لعامل حتقق بف�شل  �مل�شرق يف  �ل�شارقة  �أن ح�شور  �أكد فيها  �لتي 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ملثقف،  �لكاتب  �حلكيم،  �حلاكم 
بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، و��شتمر�ر دعم 
�شموه، ورعايته �ملبا�شرة للكلمة �لتي ت�شيء �لقلوب و�لعقول، �لكلمة �لتي 
تفتح �لأبو�ب، �لكلمة �لتي تتخطى �حلدود و�لقوميات و�لأعر�ق و�لثقافات، 
�أينما حّلت �شيفة على �ملدن �لثقافية يف �لعامل”،  لتكون عنو�ن �ل�شارقة 
�لثقافة، عرب رهانه  �ل�شارقة على  �ل�شمو حاكم  “ر�هن �شاحب  م�شيفاً: 
على �لكتاب يف بناء �لإن�شان قبل �لبنيان، وك�شب �شموه �لرهان بامتياز«. 
لكتاب  بولونيا  “معر�س  �شرف  �شيف  بال�شارقة  �إيطاليا  �حتفاء  وع��ن 
قال رئي�س هيئة �ل�شارقة للكتاب: “ر�أينا عيانياً، ومل�شنا مبا�شرًة،  �لطفل”، 
�لحتفاء �ل�شتثنائي بال�شارقة يف �إيطاليا �لعريقة بالفكر و�لفنون و�لأدب، 
�شوى ثمرة  “�أر�س د�نتي”  وما هذه �ل�شورة �مل�شرقة لإم��ارة �ل�شارقة يف 
من ثمار �ل�شجرة �لعظيمة �ملتمثلة مب�شروع �ل�شارقة �لثقايف، �لتنويري، 
ح�شورها  لل�شارقة  حتقق  حتى  �حلكيم،  �حلاكم  يرعاه  �ل��ذي  �لنه�شوي، 
�لبهّي ب� )قوة �لكتاب( يف كل �ملدن �لثقافية �لكربى«.وت�شمن عدد �أبريل 
و�لقر�ءة  �لن�شر  مو�شوعات عن �شناعة  �لأ�شبوعي”  “�لنا�شر  من جملة 
و�لكتابة وظاهرة كتابة �لق�شائد على جدر�ن �لعا�شمة �لإ�شبانية مدريد، 
�لإ���ش��د�ر�ت �جلديدة. و�أخبار عن  للكتب  ف�شاًل عن ح��و�ر�ت ومر�جعات 
�لنا�س  ع��ن  “رقيم”،  ز�وي��ت��ه  يف  �ل��ع��ام��ري،  علي  �لتحرير،  م��دي��ر  وك��ت��ب 
و�لكتب، م�شتح�شر�ً 
ك������ت������اب������اً ب�����ع�����ن�����و�ن 
�ملخطوطات  “مع 

�لعربية.. 
��������ش�������ف�������ح�������ات م����ن 
عن  �ل�������ذك�������ري�������ات 
و�لب�شر”  �ل���ك���ت���ب 
ل�����ل�����م�����������ش�����ت�����������ش�����رق 
�لثقافة  وع����ا�����ش����ق 
�أغناتي  �ل���ع���رب���ي���ة، 
 ، ف�شكي ت�شكو � كر
�شغفه  ق�����اده  �ل�����ذي 
لبنان  �إىل  �مل���ع���ريف 
وم���������ش����ر و�����ش����وري����ا 
وف��ل�����ش��ط��ني، وق����ال 
“�أ�شعُر  ك���ت���اب���ه  يف 
�لكتب  م��ع  ب��ُح��رّي��ة 

�أكرث من �لنا�س«.

•• اأبوظبي-الفجر:

ي�شتقطب برنامج “�ل�شارة” �لثقايف �لرم�شاين �لذي 
يبث عرب قناتي بينونة و�لإمار�ت، ع�شاق �لرت�ث مبا 
يقدمه من �أ�شئلة غنية من �لرت�ث �لإمار�تي وجو�ئز 
قيمة للم�شاهدين يومياً و�أ�شبوعياً وعرب من�شته على 
�لتي  �ملبا�شرة  �حل��ل��ق��ات  طيلة  وذل���ك  “�ن�شتقر�م”، 
متام  يف  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل  يومياً  تعر�س 
�ل�شاعة �لعا�شرة م�شاًء بتوقيت �لإم��ار�ت، عرب قناتي 

بينونة و�لإمار�ت.
 وي��ع��د ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ارة ث��م��رة �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك بني 
�ملهرجانات  �إد�رة  وجل��ن��ة  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي وقناة بينونة، 
و�ملحافظة عليه  �لرت�ث  �إىل �شون  �لربنامج  ويرمي 

وتعزيز �لهوية �لوطنية.
“ح�شة  �لإع����الم����ي����ة  �ل���ربن���ام���ج  م���ق���دم���ة  وت����ط����رح 
�مل�شوقة  �ل��رت�ث��ي��ة  �لأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن  ب��اق��ة  �لفال�شي” 
و�ل�شخ�شيات  و�لتقاليد  �لعاد�ت  على  �ل�شوء  ت�شلط 
�لتاريخية �مل��وؤث��رة وت��اري��خ ب��ن��اء �ل��ق��الع و�لأب����ر�ج يف 
�لإمار�تية  �للهجة  م��ف��رد�ت  �إىل  بالإ�شافة  �ل��دول��ة، 
و�حلكايات  و�لأل����غ����از  و�لأم����ث����ال  �ل��ن��ب��ط��ي  و�ل�����ش��ع��ر 
وت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��ب��ي��ت �لإم����ار�ت����ي �ل���ق���دمي و�أب�����رز �ملهن 

و�ل�شناعات �ليدوية وغريها.
وق���ال �شعيد ب��ن ك���ر�ز �مل��ه��ريي، رئ��ي�����س جل��ن��ة �إع���د�د 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  �مل�شت�شار  �ل�شارة  برنامج 
�لثالث  �مل��و���ش��م  �إن  و�ل��رت�ث��ي��ة،  �لثقافية  و�ل���رب�م���ج 
ع�شر من �لربنامج يطرح باقة من �لأ�شئلة �لرت�ثية 
و�لتقاليد  �ل����ع����اد�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ط  �مل�����ش��وق��ة 
�لقالع  بناء  وتاريخ  �ملوؤثرة  �لتاريخية  و�ل�شخ�شيات 
�للهجة  م��ف��رد�ت  �إىل  بالإ�شافة  �ل��دول��ة،  و�لأب���ر�ج يف 

�لإم���ار�ت���ي���ة و�ل�����ش��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي و�لأم����ث����ال و�لأل���غ���از 
و�أبرز  �لقدمي  �لإمار�تي  �لبيت  وتفا�شيل  و�حلكايات 
تفا�شيل  يتعلق  ما  وك��ل  �ليدوية،  و�ل�شناعات  �ملهن 

موروثنا �لثقايف.
عام  �نطالقته  منذ  �لربنامج  �أن  �إىل  �ملهريي  و�أ���ش��ار 
قدم   ،2021 ع��ام  �ل�شابق  مو�شمه  ولغاية   2010
ل��ل��م�����ش��اه��دي��ن 396 ح��ل��ق��ة �م���ت���دت ع��ل��ى م����د�ر 12 
مو�شماً، و�لتي �شاهمت يف �لتعريف باملوروث �ل�شعبي 
حافظ  كما  �لعربي،  �لعامل  م�شتوى  على  �لإم��ار�ت��ي 
�ملا�شية على مكانته �ملميزة  �ل�شنو�ت  �لربنامج طيلة 
تعنى  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  �مل�شابقات  ب��ر�م��ج  قائمة  يف 

بالثقافة و�لرت�ث ب�شكل متخ�ش�س وفريد.

يت�شمن عدد  �لربنامج  �أن  �ملهريي  ك��ر�ز  بن  و�أ�شاف 
للجميع  و�مل��ت��اح  و�لأ�شبوعية  �ليومية  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن 
للم�شاركة بها و�لفوز بجائزة نقدية �أو عينية، م�شري�ً 
�أن �ل��ربن��ام��ج ي�����ش��م  يف د�خ��ل��ه ع���دد م��ن خرب�ء  �إىل 
�ل����رت�ث وه���م )���ش��ي��ف ب��ن حم��م��د ب��وق��ب��ي �ملزروعي، 
���ش��ع��ي��د ب���ن ����ش���امل ب���ن لح����ج �ل���رم���ي���ث���ي، حم��م��د بن 
�لدكتور مزيد  �لإع��د�د  �ملزروعي(، وي�شارك يف  �شابر 
�لن�شر�وي، �شعيد �ل�شويدي، جا�شم �لزعابي، فاطمة 
�لزعابي، عبدهلل عامر ، �لهنوف �لزعبي، ويعد �أ�شئلة 
�لر�شائل �لن�شية )تيفال لول(  �ل�شاعر �شامل بن عيد 
�ملهريي ، وفقرة ما �ملق�شود �ل�شاعر حممد �شهيل بن 

قا�شوط �ملزروعي.

وت��ت�����ش��م��ن ف���ق���رة �لأ���ش��ئ��ل��ة ل��ل��م��ت�����ش��ل��ني ع��ل��ى �أرق�����ام 
�لربنامج، �ل�شوؤ�ل �لأول من �لق�شر �ل�شرقي وقيمته 
و�ل�شوؤ�ل  لالإجابة،  خيارين  ويت�شمن  درهم   1500
3000 درهم  وق��ي��م��ت��ه  �مل��رب��ع��ة  ق�����ش��ر  م���ن  �ل���ث���اين 
ويت�شمن خيارين لالإجابة، و�ل�شوؤ�ل �لثالث من ق�شر 
�ل�شيخ ز�يد وقيمته 6000 درهم، ثم �ل�شوؤ�ل �لر�بع 
من برج �ملقطع وقيمته 9000 �آلف درهم، بالإ�شافة 
�إىل �شوؤ�ل �ل�شارة من ق�شر �حل�شن وقيمته 30 �ألف 
درهم، ويف حال مل يجب �ملت�شل على �لأ�شئلة يك�شب 
ويختار  دره��م   1500 وقدرها  �لأول  �ل�شوؤ�ل  جائزة 
�إ���ش��اف��ي��ة نقدية  �ل��ظ��روف وك�شب ج��ائ��زة  ظ��رف م��ن 
�خلري”  “�شارة  فقرة  �لربنامج  يقدم  كما  عينية،  �أو 
و�لتي تظهر ب�شكل ع�شو�ئي خالل �لربنامج، وتكون 
من ن�شيب �شعيد �حلظ، وميكن �مل�شاركة يف �لربنامج 
م��ن خ��الل �لت�����ش��ال على �لأرق����ام �لتالية م��ن د�خل 
 )024145723 �أو   024145721( �لإم���ار�ت 

ومن خارج �لإمار�ت )0097124145766(.
�شمن  �شخمة  �أ�شبوعية  جائزة  �لربنامج  يقدم  كما  
�أو قعود مقدمة  بكرة  وجائزتها  “بنات جبار”  فقرة 
م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة، و�ل��ف��ق��رة عبارة 
��شتقبال  ويتم  �لأ�شبوع  م��د�ر  على  ي�شتمر  �شوؤ�ل  عن 
بالت�شال  �أو  �لق�شرية  �لر�شائل  خالل  من  �لأجوبة 
حيث   ،)8821622774100( �ل���رق���م  ع��ل��ى 
ل(  لَوّ )تيفان  فقرة  �أم��ا  �شبت،  ي��وم  ك��ل  �ل�شحب  يتم 
حلقة  مطلع  يف  �شوؤ�ل  ط��رح  خاللها  فييتم  �ليومية، 
خم�ش�س  وه��و  �حللقة  نهاية  جائزته  على  و�ل�شحب 
للر�شائل �لق�شرية )sms( �أو بالت�شال على �لرقم 
من�شة  ���ش��وؤ�ل  ج��ان��ب  �إىل   ،)88216101001(
جائزة  ل��ه  خ�ش�س  وق��د  )�ن�شتقر�م(  على  �ل��ربن��ام��ج 
عينية مبقدمة من جموهر�ت حممد ر�شول خوري. 

جوائز قيمة يومية واأ�ضبوعية

»برنامج ال�صارة« مبو�صمه الثالث ع�صر .. اأ�صئلته غنية من الرتاث الإماراتي
يتم اإنتاجه بالتعاون مع اأبوظبي لالإعالم وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية وقناة بينونة

رئي�ضة الحتاد الدويل للنا�ضرين حت�ضد الدعم لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

بدور القا�صمي يف »لندن الدويل للكتاب«: يتوجب اإحداث تغيريات جذرية 
يف قطاع الن�صر ملواجهة حتديات امل�صتقبل ب�صكل فاعل



فــن عــربـــي

27
)للموت 2( مكتوب ب�ضكل خمتلف

رندة كعدي: يجب اأن نرتك
 ب�صمَتنا واأن نتّمم ر�صالتنا

�لثاين  �جلزء  يف  م�شاركتك  عن  تتحّدثني  • كيف 
�أعمال  �شد  �أن��ك  خ�شو�شاً  )للموت(،  م�شل�شل  من 

�لأجز�ء؟

- من حيث �ملبد�أ �أنا �شد �أعمال �لأجز�ء، لأن �مل�شل�شل يفقد من قيمته 
وي�شبح فيه �لكثري من �لتكر�ر و�لنا�س يكون لديهم فكرة م�شبقة عنه. 
ولكن �حلبكة يف �جلزء �لثاين من )للموت( مكتوبة وكاأنه م�شل�شل �آَخر 
جديدة  �شخ�شيات  �إ���ش��اف��ة  خ���الل  م��ن  خم��ت��ل��ف، 
وم���ن خ���الل �لأح������د�ث و�مل���ف���اج���اآت، وحتويل 

�ل�شخ�شيات.
مثاًل، �شخ�شية )حنان( �لهادئة و�خلجولة 
و�ملُِحّبة �لتي قّدمُتها يف �جلزء �لأول �شتطّل 
�ل��ث��اين ب�شخ�شية ج��دي��دة، وهي  يف �جل��زء 
�ملر�أة �لتي تنفعل وت�شرخ بعد زو�جها من 
�مل�شاكل  ب�شبب  �ل��زي��ن(  )�أح��م��د  �هلل  عبد 
�ل�شغرية  و�ل��ف��ت��اة  و)���ش��ح��ر(  )رمي(  م��ع 
�لتي قامتا برتبيتها، و�شاأظهر �أنا و)عبد 
�ل��ل��ذي��ن يحالن  �ل���زوج���نينْ  ب�����ش��ورة  �هلل( 
�لغري،  عن  �ل�شدمات  ويتلقيان  �مل�شاكل 
�شخ�شية  يف  حت��ولت  هناك  �شتكون  كما 

)عبد �هلل(.
�إىل ذلك، فاإن دخول �شخ�شيات جديدة 
�مل�شل�شل،  �إىل  م�شافة  قيمة  ي�شكل 
ك��ك��م��ي��ل ����ش���الم���ة ون����ق����ول د�ن���ي���ال 
�شقر�ر  �أب��و  وبديع  لب�س  وك��ارم��ن 
خ�شارة  ل  من�������ري.  ول���ي���ل���ي���ان 
�أ�شمر،  ف��ي��ل��ي��ب  �����ِرج  �ملُ�����خنْ م����ع 
لأن����ه م��ب��دع وي���ح���ّول �حلدث 

�لب�شيط �إىل هالة.

�إن  �ل����ق����ول  مي���ك���ن  ه����ل   •
�لكاتبة  ه���ي  ج���اب���ر  ن���ادي���ن 

�لأف�شل يف هذه �ملرحلة؟
قلبها(  ع���ل���ى  )����ش���ح���ت���ني   -
فرت�ت  ه��ن��اك  جمتهدة.  لأن��ه��ا 
ومن  �ل��ك��ّت��اب  فيها  ي��ربز  ذهبية 
ي��خ��ّف��ف��و� من  �أن  ي���ح���اول���ون  ث���م 
و�لكاتبات  �ل��ك��ّت��اب  ك��ل  وه��ج��ه��م. 
كانو�  �شابقاً  معهم  تعاَملنْنا  �لذين 
�أكادميي،  ف��ك��ر  ول��دي��ه��م  مم��ت��ازي��ن 
و�ل���ي���وم ج����اء دور ن���ادي���ن ج���اب���ر. ل 
و�آَخ�����ر، بل  ����ش��م  ب��ني  �ملفا�شلة  مي��ك��ن 

�لكل خري وبركة.
�أعمالها  4 م�شل�شالت وكانت  �أكرث من  �أنا وكارين رزق �هلل يف  تعاونُت 

ت�شيء �ل�شا�شة، ومثلها كلوديا مر�شليان مع �لآَخرين.
نادين جابر مبدعة، ولذلك �ُشلَِّطتنْ �لأ�شو�ء عليها، وت�شتحق ما و�شلت 

�إليه. لكن ليت هناك مناف�شة، لأن ذلك ي�شّب يف م�شلحة �لدر�ما.
�لأول  �ل�شف  بد من ح�شور جنمات  • يف كل مو�شم رم�شاين كان ل 
ولكن  �هلل،  رزق  وكارين  عبد�لنور  و�شريين  جنيم  كنادين  �إحد�هن  �أو 
هذه �ل�شنة �لثالث غائبات. هل ترين �أن غيابهن �شيوؤثر على �ملناف�شة 
�لدر�مية يف �ل�شهر �لف�شيل، خ�شو�شاً �أن ماغي بوغ�شن ودنيال رحمة 

هما �لوحيدتان �حلا�شرتان، ولكن يف م�شل�شل و�حد هو )للموت(؟
�أن  ميكن  �لنجمات  رم�شان.  يف  ُتعر�س  �أخ��رى  �أع��م��اًل  هناك  ولكن   -
يبتعدن، ولكن ل يلبثن �أن يعدن بوقع �أقوى. �بتعاد بع�س �لنجمات ل 
يعني �أن �ل�شاحة �أ�شبحت خالية، ول �شك يف �أن ماغي بوغ�شن ودنيال 
�شنو�ت  منذ  م�شتمرتان  وهما  ومعَترَبة  معّينة  مبكانة  تتمتعان  رحمة 

عدة.
�ملناف�شة؟ ِعف  ُي�شنْ �أل  �لأخرى  �لأ�شماء  • وغياب 

- يف �لأ�شا�س ل توجد مناف�شة �إنتاجية، وهناك �شركتان فقط تقومان 
�أن هناك  �إخ��و�ن( و)�إيغل فيلمز(. ولو  بالإنتاج يف لبنان وهما )�شباح 

�شركات �أخرى َلكانت �ملناف�شة �أكرب. �خليار�ت معدودة وحمدودة.
�ملناف�شة؟ على  قادرة  غري  حملية  در�ما  تنتج  �لتي  • و�ل�شركات 

لبنان  �لقت�شادي.  �لو�شع  ب�شبب  كثري�ً  تعاين  �لتلفزيون  حمطات   -
ِل�س و�لأعمال �لفنية هي �نعكا�ٌس ل�شورِة �حل�شارة �لتي نعي�شها،  َبلٌَد ُمفنْ
ويجب �أن نقّدم �ل�شكر للدر�ما �للبنانية لأنها ل تز�ل م�شتمرة مع �أن 
�لظروف ل ت�شمح لها باأن تربز وتفر�س نف�شها، لأنه ل توجد �إمكانية 

للتعوي�س عن �خل�شائر.
حاولنا يف م�شل�شل )بكري( �أن نقّدم عماًل لبنانياً يحمل ق�شية �إن�شانية، 
�إنتاجه  ولكن  حب�شي،  �شمري  و�إخ��ر�ج  مر�شليان  كلوديا  كتابة  من  وهو 

�شعيف و)من د�خل �حلّي( كما يقال.
�لأعمال  �مل�شاركة يف  على  نف�شه جمرب�ً  �للبناين  �ملمثل  • لذلك يجد 

�مل�شرتكة؟
�ملحلية  �لأعمال  يف  �أ�شارك  �أن��ا  يعي�س.  �أن  يريد  �ملمثل  �شحيح.  هذ�   -

وعندما ُتطلب مني �مل�شاركة ل �أتوقف عند �ملردود �ملادي �أبد�ً.
من �ل�شروري �أن ند�فع عن �لإنتاجات �ملحلية ولو كان �لأجر ل يكفي 
بدل �لبنزين �لذي ندفعه لتنقالتنا بني �لبيت ومو�قع �لت�شوير، ولكن 

يجب �أن نرتك ب�شمَتنا و�أن نتّمم ر�شالتنا.
ك بع�س  �إل �أن حم��ط��ات �ل��ت��ل��ف��زي��ون ت��ع��اين، وه���ذ� �لأم����ر ي��وؤك��ده ت���رنْ
يعد  مل  �أجرهم  لأن  مل�شلحتها،  يعملون  �لتي  للمحطات  �لإعالميني 

يكفي لتنّقالتهم.

اأكرم ح�صنى عن م�صل�صل مكتوب عليا: 
توفيق ربنا كان الأكرب مع املجهود والتعب

عليا" خالل  "مكتوب  �جلديد  م�شل�شله  عن  ح�شني  �أك��رم  �لفنان  حت��دث 
"�للمة حتلى" �ملذ�ع على �شعبى �ف �م خالل  مد�خلة هاتفية يف برنامج 
�شهر رم�شان، قائال: "توفيق ربنا كان �لأكرب مع �ملجهود و�لتعب، وميزة 

�ل�شغل مع خالد �حللفاوى وكرمي �أبو ذكري �ننا بنقعد نفكر مع بع�س".
و�أ�شاف �أكرم ح�شنى: "تر�شيح �أبطال �مل�شل�شل خمتلفنا�س فيه كتري وكل 
تر�شيح جاء بعد در��شة لل�شخ�شية، و�للي كانت مفاجاأة بالن�شبة لنا هال 
�للي  زه��ر�ن  هنا  وطبعا  بالفعل  مو�هب  وهما  �ل�شي�شي  وحممود  ر�شدي 
بتقوم بدور �أختي �ل�شغرية، و�أول ما �ملوؤلف �يهاب بليبل كلمني، �مل�شل�شل 
�أربع  �ب��و ذك��ري وب��د�أن��ا نعمل ور���س عمل مل��دة  �شدين ج��د� فكلمت ك��رمي 

�شهور.
وتابع �أكرم ح�شنى: "وعالقة جلجل بعمرو عبد �جلليل هي نقلة جديدة 

يف �مل�شل�شل ورحلة فيها مو�قف ومفارقات كتري ب�شبب �لكتابة �للي بتتكتب 
على �يد جلجل وليها عالقة بعمرو عبد �جلليل".

و�أختتم �أكرم ح�شنى حديثه: "�أنا مركز يف �غاين �مل�شل�شل و�ن �شاء �هلل يف 
�غاين كتري �لفرتة �جلاية".

�جلدير بالذكر �أن م�شل�شل "مكتوب عليا" بطولة �أكرم ح�شني، وي�شاركه 
�أبرزهم عمرو عبد�جلليل، �أينت عامر، هنادي  �لبطولة عدد من �لنجوم 
�إ�شافة �إىل �لفنانة �لقديرة حنان  مهنا، ولأول مره �ملطربة هال ر�شدي، 
يف  يظهر  كما  و�أخ����رون،  طعيمة،  وحم��م��د  فرغلي،  و�إ�شماعيل  �شليمان، 
عليا" من  "مكتوب  م�شل�شل  �أن  �ل�شرف.ي�شار  �شيوف  من  ع��دد  �مل�شل�شل 
�أبوذكري  ك��رمي  و�إن��ت��اج  �حل��ل��ف��اوي،  خ��ال��د  و�إخ����ر�ج  بليبل،  �إي��ه��اب  تاأليف 

مب�شاركة و�ملتحدة للخدمات �لإعالمية.

بعد م�ضاركتها يف م�ضل�ضل )بكري(، تطل املمثلة 
من  ال��ث��اين  اجل��زء  يف  كعدي  رن��دة  القديرة 
املو�ضم  خالل  ُيعر�ض  الذي  )للموت(  م�ضل�ضل 

الرم�ضاين احلايل.
كعدي حتدثت عن دورها وتطور �ضخ�ضيتها يف 
هذا العمل وعن و�ضع الدراما اللبنانية يف هذا 

احلوار:

الثالثاء   12  إبريل    2022  م   -    العـدد   13517  
 Tuesday     12   April   2022   -  Issue No   13517



العلماء الربيطانيون يعلنون عن وباء ق�صر النظر بني البالغني
�أعلن �لعلماء �لربيطانيون، �أنهم يالحظون يف �لفرتة �لأخرية زيادة حادة 
 PLoS يف عدد �لأ�شخا�س �لذين يعانون من ق�شر �لنظر. وت�شري جملة
�حليوي،  �لبنك  لبيانات  در��شتهم  يف  تو�شلو�  �لباحثني،  �أن  �إىل   ،ONE
�إىل ��شتنتاج مفاده، �أنه مع مرور �لوقت يزد�د عدد �مل�شابني بق�شر �لنظر 
 UK Biobank Eye بني �لربيطانيني �لبالغني. وكان باحثون من
لندن  كلية  من  ر�هي  جوغنو  برئا�شة   и Vision Consortium
بريطاين  �أل��ف   100 من  لأك��رث  �لعيون  عن  بيانات  حللو�  قد  �جلامعية 
من خمتلف �لأعمار وعاجلوها وفق جن�شهم و�نتمائهم �لعرقي و�مل�شتوى 
يف  ول��دو�  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن  بالنتيجة،  �لباحثون  و��شتنتج  �لتعليمي. 
نهاية �شتينيات �لقرن �ملا�شي، هم �أكرث عر�شة بن�شبة 10 باملئة لالإ�شابة 
بق�شر �لنظر، مقارنة بالذين ولدو� قبلهم بثالثني عاما. و�أن غالبية هوؤلء 
�لأ�شخا�س يعانون من �نحر�فات طفيفة عن �ملعايري �ملعتمدة. كما لحظو� 
�أنه خالل هذه �لفرتة، ت�شاعف عدد �لذين �شخ�شت �إ�شابتهم بق�شر �لنظر 
يف مرحلة �لطفولة. ووفقا للعلماء، ميكن تف�شري هذه �لزيادة �حلادة بعدد 
يف  �لغذ�ئي  �لنظام  تغري  بينها-  من  عو�مل  بعدة  �لنظر  بق�شر  �مل�شابني 
مرحلة �لطفولة، تغري منط �حلياة، وتلقي م�شتوى تعليمي �أعلى، وق�شاء 
�لباحثون  ي�شتبعد  �لعمل وخارجه. ول  �ل�شا�شة يف  �أم��ام  �لوقت  �ملزيد من 
تاأثري �لبيئة، وكذلك �لعو�مل �لور�ثية. وقد خ�شعت لهذه �لدر��شة بيانات 
107442 �شخ�شا �أعمارهم 40-69 عاما. �أي ولدو� بني �أعو�م 1939-

1970، وخ�شعو� جميعا لفح�س عيون �شامل، وقدمو� بيانات �جتماعية 
ودميوغر�فية عن �أنف�شهم، وكذلك معلومات عن تاريخ بد�ية ��شتخد�مهم 
�لذين  ع��دد  �أن  للباحثني،  و�ت�شح  �ل��روؤي��ة.  وم�شكالت  �لطبية  للنظار�ت 
باملئة بني   20 بن�شبة  �ملا�شي  �لعقد  �زد�د خالل  �لنظر  يعانون من ق�شر 
مو�ليد  بني  باملئة   29.2 وبن�شبة   ،1944-1939 �أع��و�م  ول��دو�  �لذين 
�أعو�م 1965-1970. وعموما كانت �لزيادة بني �لبالغني �أعلى مما بني 
�لأطفال. وي�شري �لباحثون، �إىل �أن معدل �لإ�شابة بق�شر �لنظر �لذي يبد�أ 

يف مرحلة �لطفولة و�ل�شديد �شي�شتمر يف �لرتفاع ما مل تتم معاجلته.

فوائد تناول الأع�صاب البحرية للج�صم
�أعلنت �لدكتورة مارينا ماكي�شا، خبرية �لتغذية �لرو�شية، �أن تناول 100-50 
�ليوم ي�شاعد على ح�شول �جل�شم على �لكمية  غر�م من �لأع�شاب �لبحرية يف 
�لأع�شاب  �أن  �إىل  تلفزيوين،  حديث  يف  �خل��ب��رية،  وت�شري  �ل��ي��ود.  م��ن  �ل��الزم��ة 
ب�شورة  �لدرقية  �لغدة  لعمل  نحتاجه  �ل��ذي  لليود،  مهم  م�شدر  هي  �لبحرية 
طبيعية. وت�شيف، كما �أن �لأع�شاب �لبحرية حتتوي على ن�شبة عالية من �لألياف 
�لغذ�ئية ون�شبة منخف�شة من �ل�شعر�ت �حلر�رية، ما يجعلنا ن�شعر بال�شبع من 
دون دهون. ولكن يجب �لنتباه �إىل �لأع�شاب �لبحرية �لتي نتناولها. لأن بع�س 
�ملنتجني ي�شيفون لب�شاعتهم زيوتا و�شكر� ما يزيد من �حتو�ئها على �ل�شعر�ت 
�لأع�شاب  ���ش��ر�ء  يف�شل  �حل��ال��ة  ه��ذه  لتجنب  لذلك  ���ش��ارة.  وت�شبح  �حل��ر�ري��ة 
�لبحرية  �لأع�شاب  حتتوى  �خلبرية،  وت�شيف  �ملجففة.  �أو  �ملجمدة،  �لبحرية 
على ن�شبة جيدة من �لبوتا�شيوم و�ملغني�شيوم �ل�شروريني لعمل �لقلب و�لأوعية 
�لدموية ب�شورة طبيعية. كما �أنها حتتوي على مركبات حم�س �لأجلينيك �لتي 
ت�شاعد �جل�شم على تطهري نف�شه. وحتذر �خلبرية، من �أن تناول كميات كبرية 
من �لأع�شاب �لبحرية قد يكون �شاًر� ملن يعاين من م�شكالت يف �لغدة �لدرقية. 
�ليود  �ليوم للح�شول على كمية  50-100 غر�م منها يف  تناول  لذلك يكفي 

�لتي يحتاجها �جل�شم و�لعنا�شر �لأخرى دون �لإ�شر�ر بال�شحة.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�شخن حر�رة �ل�شم�س �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�شية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �شخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�شبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�شم�س  ت�شخن  �ل�شتو�ئية 
حتدث  �لأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�شتو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�شي �لدنيا 

�لأربع
الوبرا. و�ضع  يف  وابنه  برع  الذي  اليطايل  املو�ضيقي  هو  • من 

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �ل��ذي  �شكارلتي  �ل�شندرو  هو 
�وب���ر� ث��م �كمل �بنه   100 �ك��رث م��ن  �ي��ط��ايل و�شع  م��وؤل��ف مو�شيقي 

دومينيقو� �مل�شو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
البحر؟ مياه  ملوحة  �ضبب  • ما 

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�شدر  �لب�شر  ي�شتخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�شخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �لأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�شب 

تعرت�س طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �شطح  م�شتوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�شم�س  هي  �لأر�س  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�شان  جلد  �شمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�شان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�شتثناء 

جفون �لعينني
�شنة ثالثني  �ملتو�شط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�س ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�شور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�س  �ن  تعلم  • هل 

ج�شر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�شر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

اأرانب جحا 
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�ضرب املاء
لين"  "هيلي�س  م��وق��ع  ����ش��ت��ع��ر���س 
�ل�شحية  �ل���ف���و�ئ���د  م���ن  جم��م��وع��ة 
�شرب  نتيجة  تعود على �جل�شم  �لتي 
�ملياه، ويبلغ �ملعدل �ملطلوب يومًيا 8 
�أكو�ب على �لأقل. ومن فو�ئد �شرب 
�مل��ي��اه �مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى ف��ق��د�ن �لوزن 
ح��ي��ث ي��ع��د م��ن �أه���م �لآل���ي���ات �ملتبعة 
�ل�شعور  ي��ق��ل��ل م��ن  ك��ون��ه  ل��ل��ري��ج��ي��م 
باجلوع ويحول �لدهون �ملرت�كمة يف 
باحليوية  ومي��ده  طاقة  �إىل  �جل�شم 

و�ل��ن�����ش��اط. ك��م��ا ي�����ش��اع��د �مل���اء ع��ل��ى ع���الج م�����ش��اك��ل �مل��ع��دة كال�شطر�بات 
من  يقلل  كما  بالنتفاخ  �ل�شعور  وتقليل  و�لإ�شهال  و�لإم�شاك  �له�شمية 
تنقية �جل�شم  �ملاء على  ويعمل  و�ملثانة.  �لقولون  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر 

من �ل�شموم وتخلي�شه منها �أوًل باأول.
ويعد �ملاء عامل وقاية مينع تكون ح�شو�ت �لكلى، وهو مفيد ب�شكل خا�س 
للحو�مل و�ملر�شعات حيث ين�شحن ب�شرب ما ل يقل عن 10 �إىل 13 كوب 
مياه يومًيا. ويقلل �ملاء من �ل�شعور بالتوتر ويحافظ على ن�شارة �لب�شرة 
ويحمي �لإن�شان من �جلفاف، كما �أّنه مفيد للقلب و�لدماغ وحتفيز �لذ�كرة 

وغريها من �لفو�ئد �لتي ل ح�شر لها.

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�س جميل  بذكر  �لولود فجاء  �لأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�شوق  ��شرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�شرتيح قليال فجل�س يف ظل �شجرة وو�شع �شلته �لتي كانت �لر�نب قد 
قر�شت جزء� منها على �لر�س وو�شع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�شلة ثم فرد ج�شده 
على �لر�س و��شعا يده حتت ر�أ�شه كو�شادة و�غم�س عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �شريبيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �لزو�ج بعد �ن تكرب فياأتو� بازو�ج كثرية من �لر�نب. �ذن �شيتو�لد �لم و�لب 
و�لبناء و�شي�شدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�شريه لن �لر�نب حتمل وتلد ب�شرعه و�شيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�شيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�شرتى زوجا من �لبط 
ليبي�س ويفق�س بطا �شغري� ويكرب ليبي�س �ي�شا و�شي�شرتى بعد ذلك زوجا من �لوز ثم من �ملمكن �ن ي�شرتى 
معزة �شغريه حلوبا وتلد �ي�شا ومتتلىء �لغرفة لت�شبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�س كاملة ول ي�شتطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�س عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�شهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�شية جتري فيها ومترح وت�شمن فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها لنه ��شرتى ما�شية وهذه فعنده تكفي كثري�.. و��شتيقظ من �لنوم مرتاحا مب�شوطا و�شعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�شلة ولب�شهما وحني جاء دور �ل�شلة فوجىء بها خالية فقد قر�شها زوج �لر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�شه فاأخذ ي�شرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�س �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�شية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقري� يا وياله.. و�حالماه. 

عجوز يوازن على حذاء تزلج مبيدان يف يوم ال�ضحة العاملي يف بكني  - ا ف ب

�لغدد  �أخ�شائية  ب��وت�����ش��اروف��ا،  تاتيانا  �ل��دك��ت��ورة  �أع��ل��ن��ت 
�حللويات خالل  تناول  �ل�شخ�س عن  تخلي  �أن  �ل�شماء، 

�شهر و�حد، يفقده 4 كيلوغر�مات من وزنه.
لوكالة  ح���دي���ث  �ل��رو���ش��ي��ة يف  �لأخ�����ش��ائ��ي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
نوفو�شتي لالأنباء، �لتغري�ت �لتي حت�شل يف �جل�شم عند 
�لتخلي �أو حتى تناول �حلد �لأدنى من �لأطعمة �ملحالة 
مدة �شهر. 5 غر�م، فهي حلوة �ملذ�ق جد�. كما �أن �ل�شكر 
�أخ��رى، مثل �لن�شاء  �أ�شماء  �لذي حتتويه قد يذكر حتت 
�ملتحلل، دب�س �ل�شكر، �لفركتوز، �ملالتوز وم�شحوق �ل�شكر 

وغريها.
وتقول، "يظهر تاأثري �لتخلي عن �لأطعمة �ملحالة خالل 
�شهر يف جميع �أجهزة �جل�شم بدء� باجلهاز �له�شمي و�إىل 
�لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  وتتح�شن  �لهرمونات،  م�شتوى 
ويزول �لأرق ويفقد �جل�شم �أربعة كيلوغر�مات من وزنه، 

وعموما تتح�شن نوعية �حلياة".
وت�شيف، تتح�شن حالة �لب�شرة و�جللد، لأن �ل�شكر ي�شبب 
�أكرث  �جللد  يجعل  �ل��ذي  �ل��ربوت��ني  �لكولجني،  تدمري 

مرونة ومينع ظهور �لتجاعيد قبل �لأو�ن.

ماذا يحدث يف اجل�صم عند التخلي 
عن احللويات ل�صهر كامل


