
�ص 22

�ص 27

�أنغوال ُتبهر زّو�ر �إك�سبو 2020 
دبي بحفل ��ستعر��سي ر�ق�ص 

على من�سة �ليوبيل

�أحمد فهمي:

 حياتي �ل�سخ�سية
 ملك يل

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اإذا كان هدفك فقدان الوزن.. نوعان من الطعام جتنبهما
ي��ق��ول اخل���راء اإن ه��ن��اك ن��وع��ني معينني م��ن الأط��ع��م��ة ال��ت��ي يجب 
جتنبهما اإذا كان الإن�سان يرغب يف فقدان الوزن واحل�سول على ج�سم 
اأول طعام يجب  اأن  اأونالين" الريطاين  "ويلز  وذكر موقع  ر�سيق. 
اعتبار  الأمر غري م�ستغرب، على  اأن هذا  ال�سكر، م�سيفا  تفاديه هو 
 700 )نحو  اليومية  وجباتنا  يف  ال�سكريات  من  الكثري  نتناول  اأننا 
اإن  الوطنية  ال�سحية  هيئة اخلدمات  وتقول  للفرد(.  اأ�سبوعيا  غرام 
اململكة  يف  والأطفال  البالغني  يتناولها معظم  التي  ال�سكريات  اأن��واع 

املتحدة هي "�سكريات جمانية"، اأي ل تفيد اجل�سم يف �سيء. 
من  غ��رام��ا   30 م��ن  اأك���ر  البالغون  يتجاوز  ل  ب���اأن  الهيئة  وتن�سح 
7 مكعبات �سكر(، فيما يجب  ال�سكريات يوميا )اأي ما يعادل تقريبا 
األ يتناول الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 و 10 �سنوات اأكر 

من 24 غراما من ال�سكريات يف اليوم.
"وليز  ال��ت��ي يجب جتنبها، ح�سب  ال��ث��اين م��ن الأط��ع��م��ة  ال��ن��وع  اأم���ا   

اأونالين"، هو الكربوهيدرات املعقدة، وهي الن�سويات.
والأرز  واخلبز  البطاط�س  يف  الكربوهيدرات  من  النوع  ه��ذا  ويوجد 
واملعكرونة واحلبوب. كل هذه الأطعمة، توفر م�سدرا جيدا للطاقة، 
نتناوله،  ال���ذي  ال��ط��ع��ام  ث��ل��ث  ع��ن  قليال  ي��زي��د  م��ا  ت�سكل  اأن  وي��ج��ب 
هذه  كانت  "اإذا  واأ�سافت:  الوطنية.  ال�سحية  اخلدمات  لهيئة  وفقا 
اأنك  املحتمل  الغذائي، فمن  ثلث نظامك  اأكر من  ت�سكل  الن�سويات 

تتناول الكثري من الطعام، الذي ل يفيد ج�سمك".

النباتيون اأقل عر�سة للإ�سابة بال�سرطان
اأ�سارت درا�سة حديثة اأجراها ال�سندوق العاملي لأبحاث ال�سرطان، ومركز 
اإىل  اأك�سفورد  �سكان  �سحة  ومركز  املتحدة،  اململكة  يف  ال�سرطان  اأبحاث 
الذين  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  بال�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأق���ل  النباتيني  اأن 
اإم �سي ميدي�سن"، وقد مت  "بي  البحث يف جملة  ُن�سر  اللحوم.  يتناولون 
الغذائي لأكر من  النظام  الدرا�سة من خالل حتليل جمموعات  اإج��راء 
450.000 �سخ�س يف اململكة املتحدة، حيث مت ت�سنيف امل�ساركني ح�سب 

م�ستوى ا�ستهالك اللحوم والأ�سماك.
جمموعات،  ث��الث  اإىل  للدرا�سة  خ�سعوا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  تق�سيم  مت 
اأو  اأو احلمراء  امل�سنعة  اللحوم  يتناولون  الذين  الأ�سخا�س  ت�سم  الأوىل 
الثانية ت�سم  الأ���س��ب��وع، واملجموعة  م��رات يف  م��ن خم�س  اأك��ر  ال��دواج��ن 
اأنواع اللحوم الأخرى،  الأ�سخا�س الذين يتنالون الأ�سماك ول يتناولون 
اأو  حل��وم  اأي  ياأكلون  ل  ال��ذي��ن  النباتيني  ف�سمت  الثالثة  املجموعة  اأم��ا 

اأ�سماك. وخل�س الباحثون اإىل النتائج التالية:
- كان خطر الإ�سابة باأي نوع من ال�سرطان اأقل بن�سبة %2 لدى الأ�سخا�س 
الذين يتناولون اللحوم ب�سكل منخف�س، و %10 لدى الأ�سخا�س الذين 

يتناولون اللحوم ب�سكل منتظم، و %14 لدى النباتيني.

ن�سائح ملنع ت�ساقط ال�سعر
عن  تنتج  التي  ال�سعر  ت�ساقط  م�سكلة  من  الن�ساء  من  الكثري  تعاين 
جمموعة متنوعة من العوامل، من الإجهاد الزائد اإىل فقدان الوزن 

وحتى نق�س احلديد.
ويعتر فقدان ال�سعر اأمًرا طبيعًيا، حيث ميكن اأن نفقد ما بني 50 و 
100 �سعرة كل يوم، وعادًة دون اأن نالحظ ذلك. ولكن ما الذي ميكننا 

فعله ملحاولة تقليل ال�سعر الذي نفقده؟
على  فيديو  مقطع  جودينا  جينيفر  بال�سعر  العناية  خبرية  �ساركت 
تيك توك مع اأهم ثالث ن�سائح لها ملنع ت�ساقط ال�سعر الزائد، وذلك 

دون احلاجة اإىل �سراء اأي منتجات فاخرة.
ويف الفيديو، الذي ُن�سر على ح�سابها jennyxo_x اأو�سحت املراأة اأن 
درجة حرارة املاء الذي تغ�سلني به �سعرك، وكذلك املكان الذي ت�سعني 
تاأثري على ت�ساقط  اأن يكون لهما  بال�سبط، ميكن  ال�سعر  بل�سم  فيه 

�سعرك.
فروة  على  ل  �سعرك  اأط����راف  على  البل�سم  "�سعي  جينيفر  وق��ال��ت 
الراأ�س، واغ�سلي �سعرك باملاء الفاتر. والن�سيحة الثالثة من جينيفر 
هي ن�سيحة يجب اتباعها عندما تكونني خارج احلمام وتنتقلني اإىل 
ت�سفيف ال�سعر - حيث تقول اإنه من املهم األ "ت�سدي فروة راأ�سك" 
ت�سريحات  تكون  اأن  وميكن  ت�سفيفه.  اأو  �سعرك  مت�سيط  عند  اأب���ًدا 
على  قا�سية  العايل،  احل�سان  ذيل  مثل  �سعرك،  ت�سحب  التي  ال�سعر 

فروة الراأ�س وميكن اأن ت�سبب فقدان املزيد من ال�سعر.
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حيلة ب�سيطة لإزالة البقع 
ال�سفراء من الو�سائد

على الرغم من اأن و�سادتك قد تبدو نظيفة وت�سعرك بالراحة، اإل اأنها قد 
جتمع الكثري من الأو�ساخ وخاليا اجللد امليتة.

وجلاأ معجبو ال�سيدة هين�س اإىل و�سائل التوا�سل الجتماعي مل�ساركة حيلة 
التنظيف  خبرية  واأ�سبحت  الو�سائد.  من  �سفراء  بقع  اأي  لإزال��ة  ب�سيطة 
اأن  بعد  ال�سيدة هين�سليف، م�سهورة  با�سم  ا  اأي�سً واملعروفة  ال�سيدة هين�س، 
بداأت يف م�ساركة ن�سائحها وتو�سيات التنظيف الذكية عر الإنرتنت وعلى 

التلفزيون.
اإحدى الن�ساء على �سفحة ال�سيدة هين�س لن�سائح التنظيف على  ون�سرت 
في�س بوك، وطلبت الن�سيحة حول كيفية اإزالة البقع ال�سفراء من و�سادتها 
يفعله  ال��ذي  ما  "مرحًبا،  يومان  كارين  وكتبت  الأبي�س.  لونها  وا�ستعادة 
النا�س لإعادة و�سادة مثل هذه اإىل اللون الأبي�س مرة اأخرى"، واإىل جانب 

من�سورها، ن�سرت �سورة و�سادتها ملطخة ببقع �سفراء.
اأخرى  اأ�سباب  وهناك  العرق،  ب�سبب  الأ�سفر  اللون  اإىل  الو�سائد  وتتحول 
وراء حتول لون الو�سادة اإىل اللون الأ�سفر، مبا يف ذلك النوم ب�سعر مبلل 
العرق  اأو  ال��رط��وب��ة  تبقى  وعندما  وال��رط��وب��ة.  وال��زي��وت  وامل�ستح�سرات 
اللون  اإىل  الو�سادة  لون  يتحول  الزمن،  من  طويلة  لفرتات  الو�سادة  على 

الأ�سفر.
املتحم�سني  التنظيف  ع�ساق  من  بتعليقات  املن�سور  اإغ��راق  مت  ما  و�سرعان 
الذين �ساركوا اأهم ن�سائحهم. ووفًقا لع�ساق ال�سيدة هين�س، فاإن ا�ستخدام 
بح�سب  الو�سائد،  مظهر  "تفتيح"  على  �سي�ساعد  للغ�سالة   واح��د  قر�س 

�سحيفة اإك�سري�س الريطانية.

»الدلو« يعيد التم�ساح 
لعر�ش مو�سة ال�سيف

جلد  بنقو�س  الن�سائية  احلقائب  ت��زدان 
التم�ساح يف ربيع-�سيف 2022 لت�سفي 
تعك�س جراأتها  مل�سة جاذبية  املظهر  على 

وتفرد اأ�سلوبها.
واأف��ادت جملة “Elle” املعنية باملو�سة 
التم�ساح  ج��ل��د  ن��ق��و���س  ب����اأن  واجل���م���ال، 
اأ���س��ك��ال احلقائب  ك��ل  املو�سم  ت��زي��ن ه��ذا 
اأو حقيبة  الكبرية  الت�سوق  �سواء حقيبة 
احلقيبة،  اأو  الكتف  حقيبة  اأو  ال��و���س��ط 
لتمنح  وذل���ك  ال��دل��و،  �سكل  تتخذ  ال��ت��ي 
بالأناقة  تنطق  اإطاللة كال�سيكية  املراأة 

والفخامة.
بنقو�س  امل��زدان��ة  احلقيبة  اأن  واأ���س��اف��ت 
جلد التم�ساح تكت�سي يف الغالب بالأ�سود 
والفانيليا،  الكرميي  جانب  اإىل  والبني، 
على  احل�������س���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  م�����س��رية 
اإطاللة اأنيقة من خالل تن�سيق احلقيبة 
مع جينز ذي اأرجل وا�سعة وبليزر، يف حني 
ميكن احل�سول على اإطاللة كاجوال من 
خالل تن�سيق احلقيبة مع �سروال باجي 

وتي �سريت وحذاء ريا�سي.

ق�ساء الكثري من الوقت اأمام ال�سا�سة 
هل ي�سبب ظهور الهالت ال�سوداء حقا؟  �ص 23

ما املقدار ال�سحي للدهون 
يف الطعام اليومي؟

عندما يتعلق الأمر ب�سبط الوزن، مييل النا�س اإىل التفكري يف الدهون باعتبارها 
العدو الأول. لكن لي�ست جميع الدهون مت�ساوية، فبينما يجب جتنب الدهون 
البقاء على قيد  اأجل  ال�سحية، هناك دهون �سحية يحتاجها اجل�سم من  غري 

احلياة.
���س��ع��رات ح��راري��ة. وبح�سب تو�سيات   9 ال��ده��ون على  وي��ح��ت��وي ك��ل غ���رام م��ن 
ال��ده��ون يف  م��ن  غ��رام��اً  44 و78  ب��ني  م��ا  ت��ن��اول  مايوكلينيك ميكن لالإن�سان 
اليوم. ويرجع التفاوت بني احلدين الأدنى والأق�سى اإىل طبيعة الن�ساط البدين 

للج�سم.
العتبار،  يف  املختلفة  ال��ده��ون  ن��وع��ي��ات  ت��وؤخ��ذ  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
كمية  ثلثي  امل�سبعة  غ��ري  الأح��ادي��ة  ال��ده��ون  متثل  اأن  فينبغي 
الدهون اليومية، بينما تنال الدهون املتعددة غري امل�سبعة ربع 

تفادي  مع  امل�سبعة،  للدهون  والباقي  اليومية،  الدهون  ح�سة 
الدهون املتحولة متاماً.

ال��ده��ون وع���ادة م��ا تكون �سائلة يف درج��ة حرارة  ه��ي الأن���واع ال�سحية م��ن 
الغرفة. وهي �سرورية لبناء غ�ساء اخلاليا والأغماد التي تعزل الأع�ساب، اإىل 
جانب اأنها م�سدر رئي�سي للطاقة، وت�ساعد على امت�سا�س بع�س الفيتامينات، 

ومتنع جتّلط الدم، وتكافح اللتهابات.

كما لفت اإىل اأن فرتة النوم حتدث تغيريات يف الطريقة 
التي يتعامل بها اجل�سم مع اجللوكوز، مما قد يوؤدي اإىل 
ال�سكري(،  مر�س  )مقدمات  الأن�سولني  مقاومة  حالة 
كما اأن نق�س النوم يغري تنظيم ال�سهية، مما قد يوؤدي 

اإىل الإفراط يف تناول الطعام ومن ثم زيادة الوزن.
عمرية  مرحلة  لكل  املنا�سب  العدد  نعر�س  يلي  وفيما 

بح�سب 18 عاملا وخبريا:
 17 اإىل   14 اأ���س��ه��ر(:   3 اإىل   0 )م��ن  ال����ولدة  حديثو 

�ساعة
الر�سع )من 4 اإىل 11 �سهرا(: من 12 اإىل 15 �ساعة

الأطفال )من 1 اإىل 2 �سنة(: 11 اإىل 14 �ساعة
 13 اإىل   10 ���س��ن��وات(: م��ن   5 اإىل   3 الأط���ف���ال )م���ن 

�ساعة
الأطفال )من 6 اإىل 13 عاما(: من 9 اإىل 11 �ساعة

املراهقون )14 اإىل 17 �سنة(: 8 اإىل 10 �ساعات
ال�سباب )من 18 اإىل 25 عاما(: من 7 اإىل 9 �ساعات

 9 اإىل   7 م���ن  ع���ام���ا(:   64 اإىل   26 )م���ن  ال��ب��ال��غ��ون 
�ساعات

كبار ال�سن )65 �سنة اأو اأكر(: 7 اإىل 8 �ساعات
ي�سار اإىل اأن الن�ساء ميلن ب�سكل عام اإىل النوم اأكر من 
الرجال، ويتم ت�سخي�سهن با�سطرابات النوم اأكر من 
بالأرق  الن�ساء  اإ�سابة  احتمالية  ت���زداد  حيث  ال��رج��ال، 
احتمالية  تزيد  كما  ب��ال��رج��ال،  مقارنة   40% بن�سبة 
تعر�س الن�ساء للقلق والكتئاب مبقدار ال�سعف تقريبا 

لأ�سباب مرتبطة بالأرق.

درا�سات  ي�سر..  ال  النوم  قبل  ال�سا�سات  ا�ستخدام 
تن�سف املا�سي

قلب بحث حديثة العتقاد ال�سائد باأن م�ساهدة ال�سا�سات 
قبل النوم توؤثر �سلباً على جودته اأو مدته.

الأ�سخا�س  بع�س  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  نتائج  ك�سفت  فقد 
رمب���ا ي��ح�����س��ل��ون ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى م��زي��د م���ن ال���راح���ة عر 
كيفية  على  اعتمادا  وذل��ك  ال��ن��وم،  قبل  م��ا  �سيء  متابعة 
الدرا�سة  واأ�سافت  معينة،  رقمية  لأج��ه��زة  ا�ستخدامهم 
 Journal of ال��ن��وم  اأب���ح���اث  ُن�����س��رت يف دوري����ة  ال��ت��ي 
 New نقل موقع  ما  بح�سب   ،Sleep Research
اأن العتقاد ال�سائد كما العديد من الدرا�سات   ،Atlas
ال�����س��ا���س��ات قبل  اإىل الن��ف�����س��ال ع��ن جميع  ت��دع��و  ك��ان��ت 
لكنها  ال��ن��وم،  اأمن��اط  تعطل  لأنها  الفرا�س،  اإىل  ال��ذه��اب 
امتناع  يجعل  ال��وا���س��ع  الأج��ه��زة  انت�سار  اأن  اإىل  خل�ست 

النا�س عن ا�ستخدام ال�سا�سات غري منطقي.
التي  املختلفة  ال��ط��رق  بع�س  ا�ستخال�س  ح��اول��ت  ك��م��ا 
النوم  وق��ت  قبيل  اأو  عند  الإع���الم  و�سائل  بها  ُت�ستخدم 
وكيف توؤثر على جودته ويف التفا�سيل، �سارك يف البحث 
و�سائل  ا�ستخدام  عن  الذاتي  بالإبالغ  كّلفوا  بالغاً   58
الإعالم اخلا�سة بهم قبل �ساعة من النوم كل ليلة، اإىل 
جانب نوع الو�سائط التي كانوا ي�ستخدمونها �سواء كان 

تلفزيونا اأو بودكا�ست اأو كتابا.
ا�ستخدامهم  م��ك��ان  ب��ت��دوي��ن  اأي�����س��ا  امل�����س��ارك��ون  ق��ام  كما 
اإذا  اأو يف غرفة اجللو�س، وما  للو�سائط يف ال�سرير مثال 
كانوا يقومون مبهام متعددة خالل ا�ستخدامها كالتنقل 

بني هواتفهم والتلفزيون على �سبيل املثال.
جهاز  ا���س��ت��خ��دام  على  املجموعة  ال��ب��اح��ث��ون  دّرب  ك��ذل��ك 
�سمح  مم��ا  امل��ن��زل،  يف   EEG ال��دم��اغ  كهربية  تخطيط 
مب��زي��د م��ن الأف��ك��ار التف�سيلية ح��ول ج���ودة ال��ن��وم على 
ال�سابقة التي اعتمدت على  عك�س العديد من الدرا�سات 

مقايي�س النوم املبلغ عنها ذاتًيا.
هان  ليند�سي  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركة  الباحثة  واأو���س��ج��ت 
اأن الرتكيز الرئي�سي لهذه الدرا�سة  من جامعة بوفالو، 
من  خمتلفة  اأن���واع  تاأثري  كيفية  ا�ستك�ساف  ك��ان  ب��ال��ذات 
الو�سائط التقليدية على النوم. لذا بدًل من النظر اإىل 
مهتًما  البحث  ه��ذا  ك��ان  الأج��ه��زة،  م��ع  الن�سط  التفاعل 
اأو ال�ستماع اإىل �سيء ما  اإذا كانت امل�ساهدة ال�سلبية  مبا 

مبا�سرة قبل النوم يعطل جودة النوم.
فاكت�سف الباحثون اأن جودة النوم كما مت قيا�سها بوا�سطة 
ق������راءات خم��ط��ط ك��ه��رب��ي��ة ال���دم���اغ ال��ت��ي ت��ت��ب��ع الوقت 
العميق، مل  وال��ن��وم  ال�سريعة  العني  الإج��م��ايل يف حركة 

تتاأثر با�ستخدام الو�سائط يف ال�ساعة التي �سبقت النوم.
لكن الأمر الأكر توقعا هو اأن الباحثني وجدوا اأن اإجمايل 
قبل  الو�سائط  با�ستخدام  بالفعل  حت�سن  قد  النوم  وقت 
النوم، مع الأخذ يف العتبار اأن النوم ميكن اأن يتح�سن اأو 

يت�سرر ح�سب نوع ا�ستخدام الو�سائط.
وتو�سلوا اأي�سا اإىل اأن م�ساهدة التلفزيون لفرتة وجيزة 
الإجمالية،  ال��ن��وم  م��دة  حت�سني  على  تعمل  ال�سرير  يف 
ا�ستخدام  امتد  عندما  ب�سرعة  الفوائد  تبددت  حني  يف 

الو�سائط لفرتات طويلة من الزمن.

كيفية فتح الأنف.. 
احليل الأربع ال�سهلة!

ل داعي للقلق ب�ساأن ان�سداد الأنف، 
ي��ك��ون م��زع��ج��ا للغاية  ول��ك��ن��ه ق���د 
 4 اإليكم  الوقت.  بع�س  وي�ستغرق 
ان�سداد  من  للتخل�س  �سهلة  طرق 

الأنف.
ب�سبب  الأن�������ف  ان���������س����داد  ي���ح���دث 
الرد  ن���زلت  مثل  ب�سيط،  م��ر���س 
موقع  وي��ك�����س��ف  الإن���ف���ل���ون���زا.  اأو 
طرق  خ��م�����س  ع���ن  "اإك�سري�س" 

�سهلة لت�سريع وقت ال�سفاء.
كيفية فتح الأنف: ميكن اأن ي�سمل 
اجليوب  يف  اأمل�����ا  الأن������ف  اح���ت���ق���ان 
الأن���ف���ي���ة وت���راك���م امل���خ���اط وت����ورم 

اأن�سجة الأنف.
وب��ي��ن��م��ا ت��خ��ت��ف��ي م��ع��ظ��م ح����الت 
ان�����س��داد الأن����ف م��ن ت��ل��ق��اء نف�سها 
عندما مير املر�س، ميكنك ت�سريع 
العملية ببع�س العالجات املنزلية 

املفيدة.
- مزيالت الحتقان: من املحتمل 
اأن تكون اأوعيتك الدموية متورمة 
ال���وق���ت احل����ايل وهذا  ب��ال��ف��ع��ل يف 
الهواء،  ان�سداد جمرى  يت�سبب يف 

ما يجعل التنف�س اأكر �سعوبة.
املتاحة  الحتقان  ملزيالت  وميكن 
دون و�سفة طبية اأن تهدئ الأوعية 
الدموية وتفتح املجاري الهوائية.

وت��ت��وف��ر م��زي��الت الح��ت��ق��ان على 
ل��الأن��ف وقطرات  ب��خ��اخ��ات  ���س��ك��ل 
و�سوائل  وك���ب�������س���ولت  واأق�����را������س 
لتذوب  منكهة  وم�ساحيق  و�سراب 

يف املاء ال�ساخن.
اأنفك  ي���ك���ون  ع��ن��دم��ا  ال���ب���خ���ار:   -
م�سدودا، ميكن اأن يكون البخار هو 
احلل. ويخفف البخار من املخاط 
يف اأنفك وميكن اأن يقلل اللتهاب. 
واأ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
باملاء  ال����س���ت���ح���م���ام  ه����ي  ال���ب���خ���ار 

ال�ساخن والتنف�س كاملعتاد.
وق�����ت  ل������دي������ك  ي�����ك�����ن  مل  واإذا 
احل�سول  مي��ك��ن��ك  ل��ال���س��ت��ح��م��ام، 
ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج ن��ف�����س��ه��ا م����ن ملء 
والتنف�س  ال�ساخن  باملاء  احلو�س 

مبن�سفة فوق راأ�سك.
للمقولة  ي���ك���ون  ق���د  احل�������س���اء:   -
اأطعم  احل���م���ى،  "جّوع  ال��ق��دمي��ة 
وميكن  امل����زاي����ا.  ب��ع�����س  الزكام" 
ال�ساخن،  امل���رق  ت��ن��اول  ي�ساعد  اأن 
وخ���ا����س���ة ح�������س���اء ال�����دج�����اج، على 

تفكيك املخاط. 
- النعناع: املكون الن�سط الرئي�سي 
ل��ل��ن��ع��ن��اع ه���و امل��ن��ث��ول، وه���و مزيل 

طبيعي لالحتقان.

ح�سب الفئة العمرية.. تعرف على عدد �ساعات النوم املثالية

للنوم  امل��ث��ايل  ال��وق��ت  مو�سوع  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  تتناول  ح��ن  يف 
وانعكا�سات ذلك على اجل�سم وفوائده، ك�سف علماء اأمريكيون عن العدد 

االأمثل ل�ساعات النوم التي يحتاجها االإن�سان يف كل مرحلة عمرية.
و�سدد العلماء يف موؤ�س�سة النوم الوطنية االأمريكية 

ل�ساعات  املنا�سب  بالعدد  االلتزام  اأهمية  اإىل 
النوم، حمذرين من خطورة عدم منح اجل�سم 

الوقت الكايف للراحة، بح�سب ما نقله 
."everydayhealth" موقع

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر مركز 
كلية  يف  ال��ن��وم  ا���س��ط��راب��ات 

ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة ن���ورث 
و�سرتن فينربغ يف �سيكاغو، 

فيلي�س �سي زي، اإن للنوم دورا يف 
اأداء الوظائف العقلية، مثل اليقظة، وتقوية الذاكرة، 

و�سبط احلالة املزاجية، واللياقة البدنية.
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�ش�ؤون حملية

اأنغول ُتبهر زّوار اإك�سبو 2020 دبي بحفل ا�ستعرا�سي راق�ش على 
من�سة اليوبيل ي�سلط ال�سوء على اأهمية املياه

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

ا�ست�سافت من�سة اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي، بالتعاون مع 
جناح جمهورية اأنغول عر�سا ا�ستعرا�سيا غنائيا بعنوان "املاء 

الفرق  واإح���دى  املطربني  م��ن  جمموعة  قدمته  احلياة"،  ه��و 
ال�ستعرا�سية الأنغولية.

و�سرورة  املياه  باأهمية  اجلمهور  تعريف  اإىل  العر�س  يهدف 
الالزمة  الطبيعية  امل��وارد  اأهم  اأحد  ب�سفتها  عليها،  املحافظة 
زوار  من  كبري  ع��دد  ح�سره  ال��ذي  العر�س،  وت�سمن  للحياة. 
التقليدية  ال��رق�����س��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  دب����ي،   2020 اإك�����س��ب��و 

التعبريية، التي ت�سلط ال�سوء على اأهمية املياه يف حياة الب�سر 
ممت الرق�سات ب�سكل يتناغم  وجميع الكائنات احلّية. و قد �سُ

مع العرو�س ال�سوئية على �سا�سة العر�س. 
اأن���غ���ول يف اجل����زء اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي م��ن ق����ارة اأفريقيا؛  ت��ق��ع 
ويتوافد اإليها �سنويا اآلف الزوار من اأنحاء العامل لال�ستمتاع 

بالطبيعية اخلالبة و�ساللت املياه املنت�سرة فيها.

اأم�سية غجرية مليئة باحليوية ت�ست�سيفها 
من�سة اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

اإك�سبو  اليوبيل يف  اأم�سية مليئة باحليوية واحلما�س على من�سة  املجرية  "بارنو غرازت" الغجرية   قدمت فرقة 
عن  وع��روا  والرومانية،  الإجنليزية  باللغتني  والأغ��اين  املو�سيقى  مع  احل�سور  خاللها  تفاعل  دبي،   2020

�سعادتهم بالتقاط ال�سور والرق�س والت�سفيق.
تتاألف الفرقة من �ستة رجال وامراأتني؛ وقد حققت جناحا كبريا يف الأو�ساط املو�سيقية العاملية، وجذبت اجلماهري 
 Parno" والنقاد مبو�سيقاها التقليدية وعرو�سها احلما�سية منذ اأن تاأ�س�ست عام 1987. ويعني ا�سم بارنو غرازت

الأبي�س". "احل�سان  الرومانية  Graszt" بالغة 
قدمت الفرقة هذه الأم�سية بالتعاون مع جناح املجر يف اإك�سبو 2020 دبي، والذي ُيعّرف الزوار اإىل ثقافة املجر 

وطبيعتها ال�ساحرة.

اإك�سبو 2020 دبي يجمع 3 
اأ�ساطري غنائية لأول مرة

•• دبي- الفجر

من  ثالثة  جمع  مميز  مو�سيقي  بحفل  دب��ي   2020 اإك�سبو  زّوار  من  جمهوٌر  ا�ستمتع   
اأ�ساطري الغناء لأول مرة، وهم يوفوريا وجيم�س وفي�سل كاباديا، حيث تفاعل احل�سور 

مع املو�سيقى الفريدة التي ُعزفت يف �ساحة مركز دبي للمعار�س. 
كان الدكتور بال�س �سني كّون فرقة البوب روك الهندية يوفوريا عام 1988، واأ�سبح من 
اأ�سهر الفنانني الذين حتقق اأعمالهم اأعلى املبيعات يف البالد؛ ويف هذا احلفل، ان�سم اإىل 
الفرقة على خ�سبة امل�سرح كٌل من جيم�س، املغني الرئي�سي وكاتب الأغاين وعازف الغيتار 
يف فرقة الروك ناجار باول؛ وفي�سل كاباديا، املغني الرئي�سي لفرقة البوب الباك�ستانية 

امل�سهورة عامليا �سرتينج�س.

فرقة »باروكيا ين اإدغار« الفلبينية ت�ستعد 
لإحياء حفل مو�سيقي يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

لإحياء  الفلبينية  اإدغار"  ين  "باروكيا  ف��رق��ة  ت�ستعد 
حفل مو�سيقي مليء باملرح يوم اجلمعة، 18 مار�س، يف 
تقدم خالله  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  اليوبيل   حديقة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ومقطوعات  اأ���س��وات��ه��ا  ف��ري��دة م��ن  ب��اق��ة 
اأبهرت  طاملا  التي  البديل،  بانك  بوب  ال��روك  مو�سيقى 

بها جمهورها على مدار ثالثة عقود.
وقال ع�سو الفرقة غاب ت�سي كي، والذي ُيطِلُق و�سف 
املقليات  �سحن  "اإن  مو�سيقاها:  على  �سوي"  "ت�سوب 
املعروف با�سم "ت�سوب �سوي" ميكن اإعداده من اأي نوع 
طهيها؛  يف  ترغُب  التي  والروتينات  اخل�سروات  من 
وكذلك احلال بالن�سبة للمو�سيقى التي نقدمها، حيث 
متثل ما نرغب نحن فيه حلظة تقدميه، اأّيا كان نوعه؛ 
ومو�سيقى  البوب  مو�سيقى  من  مزيجا  جتد  وبالتايل، 
الأغاين  بع�س  مع  ال��راب  مو�سيقى  من  و�سيئا  ال��روك 

والأحلان ال�سعبية؛ وكل �سيء مقبول بالن�سبة لنا".
واأ�سار زميله يف الفرقة ديندين مورينو، والذي يت�سوق 
لإمتاع جمهوره من اجلالية الفلبينية، اإىل اأن املو�سيقى 
والراحة،  بال�سعادة  ال�سعور  تعزز  الفرقة  تقدمها  التي 
دبي.   2020 اإك�سبو  لأج��واء  مثالية  تعد  لذلك  واأنها 

وقال "تعزز الأغاين التي تقدمها الفرقة معاين احلب 
املو�سوعات  هي  وهذه  الإيجابية؛  وامل�ساعر  وال�سداقة 

التي نحتاجها لتوحيد �سعوب العامل".
اأن  م��ريان��دا،  �سيتو  بالفرقة،  الرئي�سي  املغني  واأو���س��ح 
التجارب اليومية هي م�سدر الإلهام احلقيقي لأغانيه 
التي "تركز على الحتفال بالأمور الطبيعية والتعبري 

عن الإعجاب بالأمور املعتادة يف حياتنا".
اجلمهور  اإم���ت���اع  اإدغار"  ين  "باروكيا  ف��رق��ة  وت��ع��ت��زم 
ال�ستوديو  اأغ���اين  م��ن  األبوماتها  لأح���دث  مميز  ب���اأداء 
دام  املا�سي بعد توقف  العام  "بوربولني"، والذي �سدر 
املنفردة.  "روزا�س"  اأغنية  ذل��ك  يف  مبا  �سنوات،  خم�س 
بالفكاهة وروح  �سعيدة مليئة  اأم�سية  وينتظر اجلمهور 
كلمات  بانتقاء  ت�ستهر  التي  الفرقة  ه��ذه  مع  الدعابة 
تنتزع  �ساخرة  ب��اإي��ح��اءات  وتغليفها  لأغانيها  م�سحكة 

�سحكات اجلمهور.
ُيقام احلفل يف حديقة اليوبيل يف متام ال�ساعة 20:00 
حت�سريي  ع��ر���س  وي�سبقه  الإم������ارات،  دول���ة  ب��ت��وق��ي��ت 
ك��رامي عند  الأغ��اين دي جيه  يقدمه من�سق  للجمهور 
وُي�سمح  الإم�������ارات.  دول����ة  ب��ت��وق��ي��ت   19:30 ال�����س��اع��ة 
احلفل  بح�سور   2020 اإك�سبو  تذاكر  حاملي  جلميع 

جمانا مع مراعاة اأهمية احل�سور مبكرا.

لعبا الكريكت كيتون جينينغز واإيلي ثريلكيلد يدعمان امل�ساواة بني اجلن�سني يف الريا�سة خلل زيارتهما اإك�سبو 2020 دبي

زميبابوي حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

اإك�سبو  زوار  م��ن  الكريكت  لعبة  ُع�ساق  ك��ان 
لع���ب  م�����ع  م����وع����د  ع���ل���ى  دب������ي   2020
ال���ك���ري���ك���ت ك���ي���ت���ون ج��ي��ن��ي��ن��غ��ز، م����ن فريق 
والالعبة  ل��ل��ك��ري��ك��ت،  لن��ك�����س��اي��ر  م��ق��اط��ع��ة 
اإيلي ثريلكيلد، قائدة فريق لنك�ساير ثاندر 
البدنية  واللياقة  للريا�سة  اإك�سبو  مركز  يف 
دانيال  ا�ست�سافها  ح��واري��ة،   جل�سة  �سمن 
مقاطعة  لنادي  التنفيذي  الرئي�س  غيدين، 
يف  الفعالية  هذه  تاأتي  للكريكت.  لنك�ساير 
فريق  فيها  ي�����س��ارك  م�سرتكة  ج��ول��ة  اإط����ار 
ال�سيدات  اإىل جنب مع فريق  الرجال جنبا 
الدرجة  دوري  يف  يلعب  للكريكت  ن���اٍد  م��ن 
اإىل  زي��ارة  املتحدة، خ��الل  اململكة  الأوىل يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة مع اأجل اإقامة 
املو�سم.  قبل  م��ا  ملرحلة  التدريبي  املع�سكر 
كانت  "لقد  ث��ري��ل��ك��ي��ل��د:  ال��الع��ب��ة  وق���ال���ت 
فر�سة رائعة لفريقنا الن�سائي احل�سور هنا 
يف اإمارة دبي مع فريق الرجال. اأول، ُيظِهر 
ن��ادي مقاطعة لنك�ساير  ال��ت��زام  ذل��ك م��دى 
للكريكت بتطوير برناجمنا الن�سائي، وثانيا، 
مينحنا حقا فر�سة مواتية لال�ستعداد ملو�سم 
كبري". وتناول الالعب جينينغز، الذي مثَّل 
املنتخب الإجنليزي، مو�سوع اأهمية التكافوؤ 

الريا�سة،  وامل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال 
قائاًل: "احلدث كبري... اأُجريت الكثري من 
متنوعة،  عمل  اأماكن  اإن�ساء  ح��ول  الأب��ح��اث 
اأنه ُمربح  اأمر رائع للغاية، حيث يبدو  وهو 
من وجهة نظر جتارية. يجب اأن ُيوىل قدر 
فيما  ال�سيدات،  لعبة  داخل  النمو  هائل من 
القيام  املمكن  ي��زال من  يوجد قدر هائل ل 
مبمار�سة  للن�ساء  "ال�سماح  واأ���س��اف:  به". 

اللعب بدوام كامل هو اأمر يف غاية الأهمية. 
اأو  ب��دوام جزئي  تعمل يف وظيفة  كنت  ف��اإذا 
بدوام كامل وحتاول اأن تكون ريا�سيا حمرتفا 
اأي�سا، فهذا الأمر �سيكون �ساقا للغاية. كما 
اللعب  ملمار�سة  للن�ساء  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإن 
جينينغز  وك�سف  الأهمية".  ب��ال��غ  اأم���ر  ه��و 
اإك�سبو  بتجربة  وت��اأث��ره  اإع��ج��اب��ه  م��دى  ع��ن 
اإىل  "اإذ تقود �سيارتك  2020 دبي، قائال: 

لأمر  اإنه  بالنبهار.  حجمه  ُي�سعرك  املوقع، 
اأن تاأتي اإىل هنا،  مثري لالإعجاب والده�سة 
وتكون جزًءا من التغيري وتكون �ساهدا على 
الطريقة التي مت�سي بها احلياة ُقدما نحو 
حول  اأف��ك��اره  ع��ن  غ��ي��دين  وك�سف  الأمام". 
امل�ساواة بني اجلن�سني قائال: "ت�سري ريا�سة 
النخبة الن�سائية يف رحلة منو مت�سارعة، اإذ 
وترامنا   . نف�سها  الفر�س  الرعاة  اأم��ام  تتاح 
مع اليوم الدويل للمراأة، نحن اأول فريق يف 
ال�سيدات  فريق  فيها  يقوم  املتحدة  اململكة 
الرجال يف جولة  فريق  اإىل جنب مع  جنبا 
وقال:  والتكافوؤ".  امل�����س��اواة  روح  ت�����س��وده��ا 
"يتعلق الأمر بالقول للفتيات يف املدار�س يف 
اأن��ه ميكن  املتحدة  الإم��ارات واململكة  دولتي 
لهن اأن ي�سبحن لعبات كريكت حمرتفات. 
اإب�������راز القدوة  ����س���وى م��وا���س��ل��ة  م���ا ع��ل��ي��ن��ا 
الالعبة  ذل��ك،  على  وكمثال  بها.  والإ���س��ادة 
اليوم، حتمل  املوجودة معنا  اإيلي ثريلكيلد، 
وقد  عاما.   23 �سن  يف  الفريق  قيادة  �سارة 
ج�����اءت ل��ل��ت��و م���ن ج���ول���ة اأك���ادمي���ي���ة فرقة 
اإنها فر�سة  اأ�سرتاليا.  لل�سيدات يف  اإجنلرتا 
رائعة ل�سيداتنا للتدريب يف من�ساآت ومرافق 
الإم���ارات، ولإر�سال  دول��ة  امل�ستوى يف  عاملية 
هذه الر�سائل اإىل املنزل: اإن ريا�سة النخبة 

لل�سيدات موجودة حًقا لتبقى".

•• دبي– الفجر

بيومها  زمي����ب����اب����وي  ج���م���ه���وري���ة  اح���ت���ف���ل���ت 
دب��ي، حيث ح�سر   2020 اإك�سبو  الوطني يف 
رئي�س زميبابوي،  الو�سل  �ساحة  الحتفال يف 
رفع  مرا�سم  �سهد  الذي  منانغاغوا،  اإمر�سون 
الإماراتي  ال��وط��ن��ي��ني  وال��ن�����س��ي��دي��ن  الأع�����الم 

والزميبابوي.
نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  رح��ب معايل  وق��د 
زميبابوي،  ب��رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
فور  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  منانغاغوا،  اإمر�سون 

و�سولهم اأر�س اإك�سبو 2020 دبي.
 192 جمع  "اإن  منانغاغوا:  الرئي�س  وق���ال 
دولة يف اإك�سبو 2020 دبي، على اإثر جائحة 

اجلماعي،  لأملنا  انعكا�س  هو  عاملية،  �سحية 
وت�سميمنا على بناء م�ستقبل مزدهر للجميع 
ان�����س��ج��ام بالروح  ي��ع��م��ل يف  م���ن خ���الل ع���امل 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ع��ددي��ة الأط�������راف، ول ب���د من 
والقيادة  واملثابرة  الب�سرية  لهذه  الت�سفيق 

الر�سيدة".
دبي، حلكومة   2020 اإك�سبو  "اأتاح  واأ�ساف: 
�سراكات  وت��ع��زي��ز  لإق��ام��ة  من�سة  زمي��ب��اب��وي 
الثنائي  احل�����وار  ع���ن  ف�����س��اًل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
البتكارات  م�����س��ارك��ة  م��ع  الأط�����راف  وامل��ت��ع��دد 
ال�ستثمار  اجل��دي��دة والجت��اه��ات نحو ج��ذب 
الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 

لقت�سادنا لتحقيق املنفعة املتبادلة".
بن  �سخبوط  ال�سيخ  م��ع��ايل  ق���ال  جهته  م��ن 

زمي��ب��اب��وي عر  "ُترّكز  م���ب���ارك:  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
م�ساركتها على روؤيتها ل�ستخدام التكنولوجيا 
اأكر  وج��ع��ل��ه��ا  �سعبها  ح��ي��اة  حت�����س��ني  ب��ه��دف 
ت��ط��ورا وذك�����اء؛ وت���رز اأي�����س��ا دوره����ا كوجهة 
التحتية  البنية  مهمة لال�ستثمار يف جمالت 

والزراعة وال�سياحة".
التي  امل����زده����رة  ب��ال��ع��الق��ة  "نعتز  واأ�����س����اف: 
جتمع بني دولتينا، ونتطلع اإىل تو�سيع نطاق 
ومن  خمتلفة،  جم��الت  يف  احلالية  �سراكاتنا 
بينها الزراعة، والتعليم، والتنمية امل�ستدامة، 
ت��ق��دم ورفاهية  ب��ه��دف ���س��م��ان  وغ���ري ذل����ك، 
الر�سمية  ال��ك��ل��م��ات  وت���ال  و�سعبينا".  بلدينا 
ركز  زميبابوي،  من  وثقافيا  مو�سيقيا  عر�سا 
على تكرمي املراأة القيادية، واحتفى بالطاقة، 

"لوزيكيي"، حيث  للملكة  التاريخي  والتاأثري 
جمع العر�س فنانني متنوعني من ثاين اأكر 

مدينة يف زميبابوي "بولوايو". 
وي��رك��ز ج��ن��اح زمي��ب��اب��وي، ال��واق��ع يف منطقة 
الإفريقية  الأم�������ة  ث���ق���اف���ة  ع���ل���ى  ال���ف���ر����س، 
وي�سلط  اخل�سبة،  واأر�سها  وتراثها  و�سعبها 
التكنولوجيا  لحت�سان  روؤيتها  على  ال�سوء 
وح���ي���اة ذك���ي���ة اأف�������س���ل ل�����س��ع��ب��ه��ا. م���ن خالل 
ال�ستمتاع  للزوار  ميكن  الفرتا�سي،  الواقع 
زميبابوي:  يف  ال�سبع"  ال��دن��ي��ا  "عجائب  ب��� 
والتاريخ  والثقافة،  النا�س  فيكتوريا،  �ساللت 
والطبيعة  ال��ري��ة  واحل��ي��اة  وال����رتاث،  الغني 
البكر، وزامبازي العظيم، وكاريبا الأ�سطورية، 

و�سحر املرتفعات ال�سرقية.
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للغاية،  ال�سائعة  امل�سكالت  من  العينن  ال�سوداء حتت  الهاالت  تعد 
وهي ال جتعلنا نبدو متعبن فقط، بل ميكنها اأي�سا اأن تكون عالمة 

منبهة على االإجهاد  اأو النظام الغذائي ال�سيئ، وغري ذلك.
وغالبا ما يلقي الكثريون باللوم على االإرهاق، اإال اأن البع�س يدعي باأن 
الوقت الطويل الذي ن�ستغرقه اأمام ال�سا�سة )�سواء على الكمبيوتر 

اأو الهاتف اأو التلفزيون( هو ال�سبب يف ظهور الهاالت ال�سوداء.

يف  مبا�سر  ب�سكل  يت�سبب  ل  ال�سا�سة  وقت  اأن  الرغم من  وعلى 
يزيد من  اأن  بالتاأكيد ميكن  اأن��ه  اإل  ال�����س��وداء،  ال��ه��الت  ظهور 

احتمالية ظهورها.

اإليزابيث هوك�س، ا�ست�سارية جراحة العيون:  وت�سرح الدكتورة 
"وقت ال�سا�سة نف�سه لي�س �سببا مبا�سرا للهالت ال�سوداء. ومع 
ذلك، فاإن ق�ساء الكثري من الوقت يف النظر اإىل ال�سا�سة ميكن 

خالل  من  و�سوحا  اأك��ر  جعلها  يف  ق�سد  غري  عن  يت�سبب  اأن 
امل�ساهمة يف الأ�سباب الأكر حتديدا للهالت ال�سوداء مثل متدد 
اأكر و�سوحا حتت جلد اجلفن  التي ت�سبح  الدموية  الأوعية 

الرقيق اأو جفاف اجللد اإذا كنت تاأخذ فرتات راحة اأقل".
اأي�سا على  "يوؤثر ال�سوء الأزرق املنبعث من �سا�ساتنا  وتابعت: 
اإيقاع ال�ساعة البيولوجية لدينا )دورة النوم وال�ستيقاظ(، لذا 
فاإن وقت ال�سا�سة ميكن اأن يعطل النوم ويجعل الهالت ال�سوداء 
من  بدل  الزائد  ال�سا�سة  وقت  تاأثريات  اإنها  وباخت�سار،  اأ�سواأ. 

ال�سرر املبا�سر من ال�سوء الأزرق".

كيف ميكننا حماربة الهاالت ال�سوداء؟
حل�سن احلظ، من املمكن تقليل ظهور الهالت ال�سوداء مع اأو 

من دون عالج.

تقليل الهاالت ال�سوداء ب�سكل طبيعي:
واجلراحة  واجل��رع��ات  امل�ستح�سرات  ا���س��ت��خ��دام  ميكن  بينما 
عالج  املمكن  فمن  ال�سوداء،  الهالت  ظهور  لتقليل  التجميلية 

الهالت ال�سوداء ب�سكل طبيعي، من ذلك:
- حافظ على رطوبتك

- ل تدخن
مثل  البنف�سجية  ف��وق  الأ���س��ع��ة  م��ن  احلماية  و�سائل  اعتمد   -
النظارات ال�سم�سية يف النهار بالإ�سافة اإىل الكرمي الواقي من 

ال�سم�س
- قلل من تناول امللح الذي ي�سبب النتفاخ

- كوين حذرة عند اإزالة مكياج العيون لأن ب�سرة اجلفن ح�سا�سة 
للغاية ويجب اإزالة م�ساحيق التجميل جيدا وبعناية

- ل تفرك العينني ب�سكل مفرط
- احل�سول على ق�سط كاف من النوم

- ا�ستخدم كرمي الليل للحفاظ على ترطيب الب�سرة
- ا�ستخدم كرميا مو�سعيا
وتقول الدكتورة هوك�س: 

"الكرميات املو�سعية جيدة للتخفيف من اجلفاف واحل�سا�سية 
للهالت  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ت��اري��خ  تعك�س  اأو  احل��ج��م  تعيد  ل��ن  لكنها 

ال�سوداء".
اأن�سح  ال�����س��وداء،  للهالت  العني  كرميات  اأف�سل  اختيار  وعند 
بالبحث عن تلك التي حتتوي على مكونات جمربة وخمترة 
مثل الريتينول وحم�س الهيالورونيك والكافيني، فهي �ستعمل 
على ترطيب تلك الظالل الداكنة وتثبيتها ومتنحها اإ�سراقها، 

مع تنعيم اخلطوط الدقيقة".
قدر  "بلطف  ي��و���س��ع  اأن  ي��ج��ب  للعني  ك���رمي  اأي  اأن  وت�����س��ي��ف 

الإمكان" ويربت على اجللد بدل من فركه.

احل�سول على عالج طبي اأو جراحة
ال�سوداء،  الهالت  ع��الج  املمكن  "من  هوك�س:  الدكتورة  تقول 
ولكن من اأجل القيام بذلك ب�سكل فعال، من املهم زيارة اأخ�سائي 
جراحة جتميل العيون الذي �سياأخذ يف العتبار التاريخ الطبي 
الكامل ويقوم باإجراء فح�س �سامل للتاأكد من ال�سبب الأ�سا�سي 

وحتديد الإدارة ال�سحيحة للم�سكلة يف النهاية''.
الكرميات  ت�سمل:  اأن  لل�سبب، وميكن  تبعا  العالجات  وتختلف 

املو�سعية، والتق�سري الكيميائي، واحلقن امل�سادة للتجاعيد يف 
تكون  وق��د  احلجم،  ل�ستعادة  اجللدي  واحل�سو  العني،  ع�سلة 
للهالت  كخيار  ال�سفلي  اجلفن  راأب  جراحة  اإىل  حاجة  هناك 
�سروري  للعني  الدقيق  "الفح�س  هوك�س:  ال�سوداء.وت�سيف 
توؤثر  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  احل�سا�سية  اأو  ال��ع��ني  م��ر���س  ل�ستبعاد 
حلبوب  الثانوي  التح�س�سي  امللتحمة  التهاب  مثل  اجللد  على 

اللقاح".

كيف ميكننا حماربتها والتقليل منها؟

ق�ساء الكثري من الوقت اأمام ال�سا�سة هل 
ي�سبب ظهور الهالت ال�سوداء حقا؟ 

نا�سفيل،  يف  فاندربيلت  جامعة  من  الباحثون  ودر���س 
تعر�س  اح��ت��م��ال  ك��ن��دا،  ت��ورن��ت��و، يف  وج��ام��ع��ة  تيني�سي 
بناء على  مل�ساعفات خطرية  اأو  للوفاة  اإم��ا  ما  �سخ�س 

جن�س جراحه.
ووجدت الدرا�سة اأن اجلن�س ميثل خطرا على احلياة اأو 
املوت بالن�سبة للن�ساء، حيث تزيد احتمالية وفاة الإناث 
مت  اإذا  خطرية  مل�ساعفات  التعر�س  اأو   15% بن�سبة 

اإجراء اجلراحة بوا�سطة جراح ذكر.

وا�ستند الباحثون يف حتليلهم امل�سرتك، الذي اأجري يف 
الفرتة ما بني نوفمر 2020 اإىل مار�س 2021، على 
اختيارية  جراحات  تلقوا  مري�س  مليون   1.3 بيانات 

و�سرورية طبيا بني عامي 2007 و2019.
"خمالفا   717548 ك��ان  املجموعة،  تلك  ب��ني  وم��ن 
من  ك��ان��ا  وامل��ري�����س  اجل�����راح  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا  للجن�س"، 

جن�سني خمتلفني.
جراحية  عمليات  الن�ساء  جت��ري  عندما  اأن��ه  ووج���دوا 

للرجال،  عمليات   ال��رج��ال  يجري  عندما  اأو  للن�ساء، 
اأو الن�ساء يجرين عمليات على الرجال، مل يكن هناك 

خطر متزايد للوفاة اأو اأي م�ساعفات اأخرى.
وعندما يقوم الرجال باإجراء عملية جراحية للن�ساء، 
فاإن احتمال وفاة املري�سة التي تخ�سع لالإجراء يزيد 
�سلبية  م�����س��اع��ف��ات  م��ن  ت��ع��اين  اأن  اأو   15% بن�سبة 

اأخرى.
التي  الأخ����رى  ال��ع��وام��ل  الع��ت��ب��ار  الباحثون يف  واأخ���ذ 
م�ساعفات  م��ن  امل��ري�����س  م��ع��ان��اة  يف  تت�سبب  اأن  ميكن 
التي  والظروف  والعمر  اجلراحة  نوع  مثل  اجلراحة، 

قد يعاين منها.
متزايد  خطر  يوجد  ل  اأن��ه  وج��دوا  التعديالت،  وبعد 
اجلراح  يكون  عندما  اأخ��رى  م�ساعفات  اأي  اأو  للوفاة 

واملري�س من نف�س اجلن�س.
كما مل يكن هناك خطر متزايد عندما يكون اجلراح 
امل���راأة  ع��ن��دم��ا تخ�سع  بينما  رج���ال.  وامل��ري�����س  ام����راأة 
لعملية جراحية من قبل رجل، فاإن اخلطر الإجمايل 

�سيزداد ب�سكل حاد بن�سبة 15%.
ذلك  ح����دوث  ���س��ب��ب  تف�سري  ال��ب��اح��ث��ون  ي�ستطيع  ول 
من  م��زي��د  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن  وي��ق��ول��ون  بال�سبط، 
اإج��راء العملية اجلراحية من  البحث حول �سبب كون 

قبل الرجال اأكر خطورة على املري�سات.
جامعة  يف  اجلراحة  ك��وك��ران،  اأماليا  الدكتورة  وقالت 
فلوريدا، يف ر�سالة بحثية من�سورة مرتبطة بالدرا�سة: 
مبا  ال�سلبية،  النتائج  اأن  هو  والقلق  للده�سة  "املثري 
مرتبطة  كانت  وامل���وت،  اخل��ط��رية  امل�ساعفات  ذل��ك  يف 
باخلالف اجلن�سي. ول�سوء احلظ، اأثرت هذه الرابطة 

اإن الرتباط بني  املري�سات.  ب�سكل غري متنا�سب على 
ناقو�س  ي��دق  والنتائج  واملري�س  اجل��راح  اخل��الف بني 

اخلطر لتخاذ اإجراء عاجل".
مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  الدرا�سة  موؤلفو  واأو���س��ح 

لكن  النتائج،  ج��ذر  لتحديد  البحث  من 
الفجوة  �سد  اإىل  اأ�سارت  كوكران 

ع����دد  اجل���ن�������س���ني يف  ب�����ني 
اأمريكا،  يف  اجل���راح���ني 

الرجال  يهيمن  حيث 
على  ك��ب��ري  ح���د  اإىل 

ه������ذا امل�����ج�����ال، ول 
يزال عدد الأطباء 
الذكور يفوق عدد 

الأطباء الإناث.
اأن  وي��������ب��������دو 

ن���ت���ائ���ج ه���ذه 
ال�����درا������س�����ة 
على  ت���وؤك���د 
وج������������������������ود 
ظ����������اه����������رة 
حتظى  ل 
ير  لتقد با
ال�������������ك�������������ايف 

وت�������������س������ل������ط 
على  ال�����س��وء 

تداعيات التحيز 
ال�سمني.

درا�سة تك�سف ظاهرة »مثرية للقلق« 
ت�سري درا�سة جديدة "مثرية للقلق" اإىل اأن الن�ساء اأكرث عر�سة بن�سبة 15% للوفاة اأو التعر�س 

الإ�سابة خطرية اإذا خ�سعن للجراحة من قبل رجل اأكرث من اجلراحن من جن�سهن.
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�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:359/2022/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

مو�سوع املنازعة : الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره )107.469( درهم 
مئة و�سبعة الف واربعمائة وت�سعة و�ستون درهما ، والفائدة التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:اأيه جي ئي �ستيل

ميور  �سركة  م��ن  بالقرب   - اجلنوبية  املنطقة   - علي  جلبل  احل���رة  املنطقة   - الول  اخل��ي��ل  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
دب���ي - الريد  رق��������م:044420468 - �������س.ب:5762  ف��اك�����س  رق��������م:044232111 -  ل��ل��ت��ج��ارة م��ك��اين 0816062913 - ه��ات��ف 

اللكرتوين:danish@ - وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  1- راجي�س كومار كري�سنا  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بالت�سامن بان يوؤدوا 
للمدعية مبلغا وقدره )107.469( درهم مئة و�سبعة الف واربعمائة وت�سعة و�ستون درهما ، والفائدة التاأخريية بواقع %5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2022/3/24  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70459

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:3889/2021/460 نز�ع مدين 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760

مو�سوع املنازعة : اول: الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )102.000( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع %12 
تعوي�سا جابرا لالأ�سرار النف�سية واملادية والدبية واملعنوية التي حلقت به جراء الفعل ال�سار من قبل املدعي عليه من 

تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . 
املتنازع:عبد العال فرحات حممد عبد العال

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي -القرهود - ديره - دبي - �سارع 37 - �سقة مكتب رقم 304 - بجوار حمطه مرتو جي جي 
كو - وميثله:فهد عبداهلل قمر حممد

املطلوب اإعالنه :  1- بدر يو�سف املا�س علي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )102.000( درهم 
اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% تعوي�سا جابرا لالأ�سرار النف�سية واملادية والدبية واملعنوية التي حلقت به جراء 
بالر�سوم  املدعي عليه  ثانيا:الزام   - التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املدعي عليه من  ال�سار من قبل  الفعل 
يوؤدي  بان  املتنازع �سده  بالزام  قررنا مبثابة احل�سوري  للخ�سومة  املنهي  بالقرار  نعلنكم   - املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات 
للمتنازع مبلغ )مائة الف درهم( تعوي�سا عن ال�سرار املادية والدبية التي ا�سابت الخري والفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ �سريورة القرار نهائيا وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:689/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

بتاريخ:2020/9/11  ال�سادر   2020 ل�سنة   25 رقم  بدبي  التجارية  املحكمة  رئي�س  ق��رار  من   4 امل��ادة  ن�س  اعمال   : الدعوى  مو�سوع 
واملعمول به من تاريخ 2020/11/1 للوقوف على توافر �سروط اأمر الداء من عدمه احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )526.018.84( خم�سمائة و�ستة وع�سرون الفا وثمانية ع�سر درهما واربعة وثمانون فل�سا ، احلكم بالزام املدعي عليه 
باداء التعوي�س املنا�سب للمدعي اجلابر لالأ�سرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ 

)20.000.00( ع�سرون الف درهم ، الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:م�سرف اأبوظبي ال�سالمي

عنوانه:ابوظبي البطني بجوار امل�سرف املركزي وحمله املختار مكتب خلفان الكعبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية دبي بردبي 
عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 الطابق الرابع - مكتب 401

 وميثله:خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعالنه :  1- ر�سوان فقري راجبوت  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف 
اأبوظبي ال�سالمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ )526.018.84( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:21/2021/19 عمايل جزئي  - جافز�
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثانية رقم 24

والفائدة  دره��م   )1000( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م   )198.725( وقدرها  عماليه  املطالبة مب�ستحقات   : الدعوى  مو�سوع 
القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

املدعي:�سورنالينجام كاروببياه
عنوانه:المارات - امارة دبي - املطينه - ديرة - دبي - �سقة فيال 35

 وميثله:احمد مري مطلب مري مرت�سى اأمريي
املطلوب اإعالنه :  1- ارمن العاملية م.م.ح  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
�سورنالينجام كاروببياه بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )183.788( درهم مائة وثالثة وثمانون الف و�سبعمائة 
وثمانية وثمانون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5%  �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2021/9/27 وحتى 
متام ال�سداد عدا التعوي�س عن الف�سل التع�سفي فمن �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام وبتذكرة عودة اىل موطنه 
عينا على الدرجة ال�سياحية او ما يقابلها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�سب من امل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل حماماة وكلفت املدعي ب�سداد فرق ر�سم الدعوى  ، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:3901/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم 156

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )390804.09( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 

املدعي:م�سنع دوكا�ست �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع اخلليج التجاري 2 - فيجن تاور كامل ط 17 مكتب 

املحامي ح�سني لوتاه مقابل فندق اوبروي - هاتف:043320004 - فاك�س:043320005 
info@hlootahlaw.com:امييل 

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/12/14 مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )390.804.09( درهم ثالثمائة وت�سعون الف وثمامنائة واربعة درهم وت�سعة 
فل�س ، والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 2021/10/14 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70519

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1669/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/202 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)138796.04( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة حاجي التجارية ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - م�ستودع رقم 1 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - القوز ال�سناعية الرابعة - �سارع رقم 
26 - ���س.ب:1286 دبي - هاتف رق���م:042382555 - فاك�س:042382929 - مكاين رق���م:2235778830 - 

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي
املطلوب اإعالنه : 1- خالد عو�س حممود عوده    - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )138796.04( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7656/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/563 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )326563( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : الن�سيب ل�سناعة معدات املطابخ ذ.م.م

عنوانه:امارة عجمان - ال�سناعية 1 - �سارع عمان - مبنى النمارق - الطابق الثالث - معر�س 
رقم 4

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم جي�سا هاو�س �س.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )326563( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70408

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1777/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 6821/2021 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )115.567( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : الفق للو�ساطة التجارية )�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م(
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحت��اد - مبنى بناية اخليمة 

-  �سقة الطابق ميزانني 
املطلوب اإعالنه : 1- كاربن للتجارة العامة �س.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )115567( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:569/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت 
بالزامهم بالت�سامن والتكافل بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )334.491/54( درهم ثالثمائة واربعة وثالثون الفا 
واربعمائة وواحد وت�سعون درهما واربعة وخم�سون فل�سا - والفائدة بواقع 9% �سنويا من املطالبة وحتى متام ال�سداد مع 

الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:كليفالند كيبل تريدجن �س.م.ح

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي ام��ارة دبي - جبل علي - الر���س رقم ا�س 30212 - هاتف 
رقم:048806185 - الريد اللكرتوين:

املطلوب اإعالنه :  1- خالد عو�س حممود عوده  -  �سفته : مدعي عليه 
اأق��رب جل�سة واعالن  املوقرة حتديد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�س من عدالة املحكمة  :  قد  مو�سوع الإع��الن 
املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�سامن والتكافل بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )334.491/54( 
درهم ثالثمائة واربعة وثالثون الفا واربعمائة وواحد وت�سعون درهما واربعة وخم�سون فل�سا - والفائدة بواقع 9% �سنويا 
من املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2022/3/21  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70197

�عالن بالن�سر        
 729/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- كو�سرتا جروب منطقه حرة ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك اأم القيوين الوطني �س.م.ع 
وميثله : حممود عادل فتحي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم من الول اىل اخلام�س 
ب�سداد مبلغا وقدره )8.068.355.38( درهم وثمانية وثالثون  بالت�سامن والتكافل جمتمعني 
فل�سا مع الفوائد التفاقية اىل جانب الفائدة القانونية مبعدل 12% �سنويا من تاريخ املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2022/3/30  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   - التام   ال�سداد  الق�سائية وحتى 
10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر        

 589/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- كي�سان لل ثاكور  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بلو فابريك�س ليمتد 

وميثله : عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
مببلغ وقدره )660600( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/3/21 
ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

�عالن بالن�سر        
 36/2022/80 تظلم من �أمر �أد�ء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ماريبيل كاديز بي�سينو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اليت ادفان�س خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:بقبول التظلم �سكال للتقرير به يف املواعيد املقررة 
قانونا - ثانيا:ا�سليا:يف املو�سوع بالغاء قرار امر الأداء رق��م:369/2022 والق�ساء بقبول 
المر والق�ساء جمددا بقبول طلب امر الداء مع الزام املتظلم �سدها بامل�سروفات والر�سوم 
عن درجتي التقا�سي  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/3/21 ال�ساعة 11:00 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:7926/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 3 رقم 305

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سدهما على الت�سامن والتكافل بان يوؤديا ملقدم الطلب مبلغ وقدره )322.984.20( درهم 
ثالثمائة واثنان وع�سرون الف وت�سعمائة واربعة وثمانون درهما وع�سرون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:كابارول للدهانات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - تقاطع �سارعي ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى قطعة الر�س رقم 151-369 - مدينة 
دبي ال�سناعية - مقابل مكتب الرخاء

 وميثله:ماجد اأ�سد اكر اأ�سد الأمريي
املطلوب اإعالنهما :  1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- داين حنا زهرة  -  �سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/6 - اول:بانفاذ العقد التجاري بني 
الطالبة واملعرو�س �سدها - ثانيا:بالزام املعرو�س �سدهما الوىل والثاين بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره 
)322.984.20( درهم ثالثمائة واثنان وع�سرون الف وت�سعمائة واربعة وثمانون درهما وع�سرون فل�سا - م�سافا اليه فائدة قانونية 
الف درهم  بامل�ساريف ومبلغ  والزمتهما مت�سامنني  التام  ال�سداد  �سيك وحتى  ا�ستحقاق كل  تاريخ  اعتبارا من   %5 ب�سيطة وقدرها 
مقابل اتعاب املحاماة و�سمول المر بالنفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70519 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:5163/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والر�سوم  دره��م   )125000( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم��ر  با�سدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:هوي لن

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة �سارع اخلان - مبنى الرج الول - �سقة 1202 - قناة 
الق�سباء

 وميثله:�سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
املطلوب اإعالنه :  1- زهيمني يل  -  �سفته: مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/10 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مائة وخم�سة وع�سرين الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/8/8 وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن حكم بالن�سر

38/22/56 جتاري م�سارف جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )2.006.904.64( درهم اثنان مليون و�ستة 

الف وت�سعمائة واربعة دراهم واربعة و�ستون فل�س ، ل�سالح البنك املدعي مع الزامه باداء فائدة قانونية بواقع 
12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليه بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  البنك التجاري الدويل �س.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  
املطلوب اإعالنه : 1- في�سل افتخار خان افتخار احمد خان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهويل حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2022/2/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/البنك التجاري الدويل �س.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.006.904.64( 
درهم اثنان مليون و�ستة الف وت�سعمائة واربعة دراهم واربعة و�ستون فل�س  ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2021/12/23 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
70021

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �عالن بالن�سر

358/2022/315 ��ستئناف عمايل  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- �سمارت ويل للنقليات �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة 
را�سد بن عي�سى بن  ا�سالنيوريك - وميثله:فهد بن  امل�ستاأنف / فوات  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د   - ال�سركال  عبداللطيف 
2021/11854 عمايل جزئي،  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2022/3/21 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
70021

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر        

 2021 / 2769 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

ده��روف لل  ب�سفتة  )����س.ذ.م.م(، 2_  العطالت  بيوت  لتاأجري  �سولتبو ك�س  اإىل حمكوم عليهم/1_ 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سولتبو ك�س لتاأجري بيوت العطالت )�س.ذ.م.م(، 3_ اينجل �سينغ

جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له/بهافنا ماتور

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 05-09-2021 قررت املحكمة مبثابة احل�سوري  :
اأول : بعدم قبول الدعوى يف مواجهة املدعى عليهما الثاين و الثالث .

 ثانيا : بالزام املدعى عليها الأوىل فقط بان توؤدي للمدعية مبلغ   95.000   درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى يف  2021/6/17   وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم وامل�ساريف و 

مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة .
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 

العالن.�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

 �إنذ�ر عديل بالن�سر
 رقم   2022/4312

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 
املنذر اإليها : اليت  ال �سي تي لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة ذ م م. 

نتيجة  دره��م   )47،342.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 LEXUS ES ( من نوع ) دبي /L/ ال�سيارة رقم  : ) 23177 / خ�سو�سي
300H   _ �سالون  ( موديل )2019( _ لون ) ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من 

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

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم   2022/3976
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س م ع

املنذر اإليه  :   عمرو علي عبا�س حلمي علي ناجي      .
نتيجة  دره��م   )242،683.02( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم  ) 94729 / خ�سو�سي /8/ اأبوظبي ( من نوع )  ميزاراتي كواترو 
بورتي  _ �سالون ( موديل )2019( _ لون ) رمادي  ( واملمولة ل�ساحلكم من 

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

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2022/4310
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 
املنذر اإليه : :    ريكي�سون البيو�س      . 

نتيجة  دره��م   )96،572.56( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 MITSUBISHI ( من نوع )  دبي /A/ ال�سيارة رقم   ) 48592 / خ�سو�سي
واملمولة  ا�سود(   ( لون   _  )2019( موديل  ا�ستي�سن(   _   MONTRO

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

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70197
 �إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم   2022/4076
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : �ستار بال�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س ذ م م  . 
الإخالل  نتيجة  دره��م   )562،695.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
اأ�سبوع من تاريخ  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�سرف املبلغ لل�سيارة املباعة  باملزاد 
العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 19778 / خ�سو�سي /V/ دبي( من 
نوع ) KING LONG XMQ6112AY _ �سالون ( موديل )2019( _ لون ) 

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

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2022/4311
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : :    �ساتهياتهيبان كانتا�سامي       . 
نتيجة  دره��م   )50،338.30( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 HONDA ال�سيارة رق��م   ) 74432 / خ�سو�سي /W/ دب��ي  ( من نوع ) 
CIVIC       _ �سالون( موديل )2020( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�ساحلكم 

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

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن بالن�سر 

 1077/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
علي  حيدر   -2 ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال  ات�س  بي  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 

مريزا حممود علي مريزا ب�سفته مالك ومدير  -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مرمي ح�سن ابراهيم كلداري

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)99912.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1021/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96
هرقلز  ب��رج  الكائن   1003 رق��م  عليه  املحجوز  العقار  على  التنفيذ  اج���راءات  ببطالن  للمطالبة  دع��وى  لئحة   : الدعوى  مو�سوع 

مبنطقة وادي ال�سفا 3 و مع ا�سرتداد العقار ونقل ملكية العقار وت�سجيله حتت ا�سم املدعيني لدى دائرة الأرا�سي والمالك  . 
املدعي:احمد ر�سا طاهري - واخرون

ب��الزا 2 - مكتب رقم  م��ك��اين:2609288186 - برج بوليفارد  را�سد - رقم  ال�سيخ حممد بن  عنوانه:امارة دبي - بردبي - بوليفارد 
Dubai 26011:1903 - رقم الهاتف:042277717 - رقم الفاك�س:042277767 - �سندوق بريد

املطلوب اإعالنهم :  1- اجاى براكا�س نافاراجن راي لوهيا 2- اأمين امتاز ال�سيباى 3- غيث تركان جواد  -  �سفتهم : مدعي عليهم
اع��اله ل�سالح/احمد  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/1/18  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�سوع 
الثالثة واخلام�س والثامن ومبثابة احل�سوري لبقية املدعي  ر�سا طاهري وهما خزائي بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليهم 
عليهم:1- ببطالن الجراءات املتحدة يف التنفيذات ارقام:1- 307/2019 تنفيذ عقاري - 2- 2813/2019 تنفيذ جتاري -3- 591/2019 
تنفيذ عقاري -4- 206/2019 تنفيذ عقاري -5- 654/2020 تنفيذ عقاري -6- 227/2020 تنفيذ عقاري -7- 24/2020 تنفيذ عقاري 
-8- 824/2020 تنفيذ عقاري -9- 1891/2021 تنفيذ جتاري -10- 338/2018 تنفيذ عقاري على الوحدة رقم 1003 الكائنة برج 
هرقليز مبنطقة وادي ال�سفا بامارة دبي 2- الق�ساء با�ستحقاق املدعيني للوحدة العقارية رقم 1003 الكائنة برج هرقليز مبنطقة 
وادي ال�سفا بامارة دبي - مو�سوع التداعي وبالزام املدعي عليها الوىل البائعة بت�سجيل ملكية الوحدة ال�سكنية رقم 1003 الكائنة 
برج هرقليز مبنطقة وادي ال�سفا بامارة دبي با�سم املدعيني وفقا لن�سيب كل منهما ال�سرعي الوارد يف ح�سر الرث املرفق بعد متام 
�سدادهما ر�سوم الت�سجيل والزمت املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة مع رد مبلغ التاأمني ، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533
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�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0049007
اخطار عديل للوفاء مببلغ 75000 درهم

املخطر : ابراهيم �سالح على �سمبيج ال على
الهاتف : 0506298282

املخطر اليه : طالب ح�سني
الهاتف : 0507097612 - 0566309389 - 0561287134

العنوان : ال�سارقة - الغبيبة
مو�سوع الخطار : الوفاء مببلغ75000 درهم 

املخطر اإليه حرر �سيكني للمخطر مببلغ اجمايل 75000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث 
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :

ال�سيك رقم 000004 مبلبغ 40000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 28 / 06 / 2020 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني
المارات  دبي الوطني بنك  على  وامل�سحوب   2020  /09  /20 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  ال�سيك رقم 000003 مبلبغ 35000 

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة  لذلك 

القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك...

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0048845
اخطار علي بالوفاء

املخطر : عبدالرحمن اونى الوكل كونهي حمى الدين كوتى - اجلن�سية : الهند
العنوان: �سارقة - اخلان - الهاتف : 0506264607

املخطر اليه : جيفان مالبوراث بور�سوثامان مالبوراث - اجلن�سية : الهند
العنوان : عجمان - الرا�سدية - الهاتف : 0555868004 - 0527968009 - 052352211

املو�سوع : اخطار بالوفاء ب�سداد مبلغ �سيك قدره 100،000 درهم )مئة الف درهم(
بني  اتفاقية  مبوجب  وذلك   ، درهم  الف((  ))مائة  درهم   100،000 وقدره  مببلغ  للمخطر  �سيك   1 عدد  حرر  اليه  املخطر 

الطرفني
تدين املخطر اليه مبلغ 100،000 نقدا و�سلم املخطر �سيك بذلك،

حيث ان املخطر وقت ا�ستحقاق ال�سك توجه ل�سرفه لكنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق، بيانات ال�سيك كالتايل :
ال�سيك رقم 000020 مببلغ 100،000 بتاريخ ا�ستحقاق 2021/06/25 و امل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني، 

وحيث اإن املخطراليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املذكورة اعاله ومبالغ الفواتري املرتتبة يف ذمتكم خالل خم�سة اأيام من تاريخ 

اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70533
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0047347
اخطار عديل للوفاء مببلغ 17000 درهم

 - وميثلها  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   513709 برقم  واملرخ�سة   - العقاري  لال�ستثمار  ال�ساحة   : املخطر 
ان�س عبدالرحمن   / ال�سيد  بالوكالة  املذكورة وميثله  الرخ�سة  ب�سفته مالك   ، اماراتي اجلن�سية   - العوي�س  �سامل  احمد  ال�سيد/ علي 
784197261365171 ب�سفته وكيل عنه مبوجب وكالة م�سدقة من كاتب  يغمور- �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 

 SH20201014D49813 العدل برقم
العنوان : ال�سارقة - ال�سور - برج 400 - مكتب 21 - هاتف رقم : 971508833393

BA0450533 املخطر اإليه : وحيد املا�س روبني حممد لطف الرحمن - بنغالد�س اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان : ال�سارقة - ال�سور - برج 400 مكتب 21  - الهاتف رقم :0563802367 0555639898

مو�سوع الإخطار : بدفع قيمة ال�سيك 
اإليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك: املخطر  اأن  حيث   .1

- �سيك رقم 000034 بقيمة 17000 درهم )�سبعة ع�سر الف درهم( بتاريخ 2020-10-02 
حيث ان ال�سيك م�سحوبة على بنك اأبوظبي التجاري وقد تبني )مبرور عليه اكر من 6 ا�سهر( لوجود عالقة ايجارية

حيث اأن املخطر اإليه يرف�س �سداد قيمه ال�سيك على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية  .2
يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم الخطار  يرغب  املخطر  فان  وعليه   .3

وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده ،
من �سعادة الكاتب العدللت�سديق على هذا الإخطار. املخطر  يلتم�س  عليه   .4

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0052038
اخطار عديل للوفاء مببلغ 14000 درهم )اأربعة ع�سر األف درهم(

املخطر : ماريا تريدجن)م.م.ح( رخ�سة �سادرة من هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل حتت رقم )06967( ، ملالكها ال�سيد/
ح�سنني هادي ر�سيد ال�سعدي و يحمل بطاقة هوية رقم )784198002546087( وميثلها بالوكالة ال�سيد/اأ�سامة هادي ر�سيد 

)SH20200811D41943( ال�سعدي مبوجب وكالة م�سدقة لدى كاتب العدل برقم
العنوان : امارة ال�سارقة ، املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل ، �سارع املطار،

هاتف رقم : 065579818 متحرك : 0501190123
املخطر اإليه : ولء اأحمد فتحي حممد جمودة اجلن�سية: م�سرية حتمل بطاقة هوية برقم )784199120105988( 

العنوان : امارة دبي ، الورقاء 1 متحرك رقم : 8754287-050 متحرك رقم : 050-4439277
ال�سرح 

يدين املخطر اإليه اىل املخطر مببلغ 14000 درهم )اأربعة ع�سر األف درهم( تاريخ ال�ستالم يوم : 16/01/2022 عبارة عن 
اموال جمعية، وملا كان هذا املبلغ ثابت باملرا�سلة و بوجود ال�سهود و حال الأداء، فقد طالب املخطر اإليه وديا عدة مرات ب�سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمته و حيث اأنه واحلال كذلك فاإن املخطر ل ي�سعه ال التنبيه م�سددا على املخطر غليه ب�سرعة املبادرة ب�سداد املبلغ 

ال�سالف الذكر الثابت يف ذمتها ب�سند الدين )عر ر�سالة ن�سية( و امل�ستحق الوفاء يف يوم 2022/02/17 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 

لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات 
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا  جاء به، 

وهذا اخطار منا بذلك. 
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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MOJAU_2022- 0055069 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن ببيع رخ�سة اأو التنازل عنها

ليكن معلوما للجميع اأن ال�سيد/ علي احمد را�سد العبد ال�سالمي - اإماراتي اجلن�سية ويحمل 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  بيع  يف  يرغب   /  784196919875391: رقم  هوية 
بن�سبة )100%( لل�سيد / علي احمد ابراهيم دغلى الظهوري اإماراتي اجلن�سية ويحمل هوية 
للخ�سروات  اخلري  )ثمار  امل�ساه  التجارية  الرخ�سة  يف   784196187246051  : رقم 
 : الرخ�سة  برقم  ال�سارقة  حكومة   - القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادره  والفواكه( 

)777662( - تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر

�لدعوى رقم 910 ل�سنة 2021 
حماكم دبي �البتد�ئية - عقاري جزئي

املرفوعة من : املدعي : حممد ح�سن ن�سريي
�سد : املدعى عليه الأول : كي اإم القاب�سة ا.ع.م

املدعى عليه الثاين : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م 
اخل�سم املدخل : كيه ام بروبر تيز - ذ.م.م

، وذلك  الأول  بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة  اأو  ، مدعو للح�سور �سخ�سياً  ا.ع.م  القاب�سة  اإم  : كي  الأول  املدعى عليه 
وفقاً ملا يلي: 

تاريخ الإجتماع : يوم اخلمي�س املوافق 24 مار�س 2022 ، ال�ساعة 12 ظهراً ، عن طريق برنامج زووم
.)Passcode: 646954( )MeetingID: 849 8734 4138( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/j/84987344138?pwd=TTNJR040ZWZGRnBWTDILWWpSeDF0dz09

الهوية الإماراتية والتفوي�س لل�سخ�س الذي  واإر�سال  اأو من ينوب عنكم قانوناً  اأعاله  املوعد املحدد  وعليه يرجى احل�سور يف 
�سيح�سر الجتماع ودخول رابط الجتماع قبل املوعد بع�سر دقائق.  للتوا�سل وال�ستف�سار بخ�سو�س الإجتماع يتم التوا�سل مع 
مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�س / �سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم 9144169/050 وعلى الريد الإلكرتوين 

expertise@jic.ae
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب بالدعوى / 
دكتور مهند�ص / �سيف حمد�ن �لكعبي

�إعالن �إجتماع خربة 

70392 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/50132(
مقدم من املن�ذرة : بريي توما�س - فرن�سي اجلن�سية

ال�سويدي، مبوجب  را�سد دميا�س  الفال�سي، عبد اهلل حميد  بوج�سيم  �سعيد  ال�سويدي، خالد حممد  �سامل بن هزمي  �سعيد  اأحمد  د.  بوكالة/ 
املحرر رقم  اأي��اد خلف مبوجب  الوكيل / عبد اهلل  177386953 ومبوجب وكالة  املحرر رقم  العدل مبوجب  امل�سدقة لدى كاتب  الوكالة 

)211319/1/2018( تاريخ 04/10/2018
EVERNEST HOLIDAY HOMES RENTAL LLC سد : املنذر اإلي���ها : اإيفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �س. ذ. م م� 

  Jumeirah Gate Tower  1  1عنوانها: اإمارة دبي، منطقة مر�سى دبي، بناء بوابة جمرية
- رقم العقار/ 76، الطابق رقم/ 24، الوحدة رقم/ 2403، هاتف رقم: 0563344942 - رقم مكاين : )1106874255(

املو�س�����وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�سر اإعالنا
تتقدم املنذرة املنذر اإليها بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: يخطر املنذر / املنذر اإليها ب�سرورة اإخالء الوحدة رقم 2403 الكائنة يف 
الطابق الرابع والع�سرون )24( يف بناء بوابة جمرية 1 القائم على العقار رقم 76 يف منطقة مر�سى دبي ب�سبب خرق بنود عقد الإيجار ، كما 
لقيام املنذر اإليها بالتخلف عن ت�سديد الإيجار بتاريخ اإ�ستحقاقه بحيث اإرجتع ال�سيك الذي ميثل الدفعة الثانية من بدل الإيجار، وت�سليمه 
اإىل املنذر باحلالة التي اإ�ستلمت املنذر اإليها املاأجور منه، واإ�سالح ما قد يكون قد حلق بالوحدة من اأ�سرار، بالإ�سافة اإىل ت�سديد جميع املبالغ 
امل�ستحقة لهيئة الكهرباء واملاء وفواتري اخلدمات والهاتف والإنرتنت، واملرت�سد من بدل الإيجار حتى الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�ساها 30 
يوما من تاريخ اإعالنكم بالإنذار املاثل، واإل �سي�سطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من 
القيمة الإيجارية وامل�سروفات والتعاب القانونية والفوائد القانونية والتعوي�س عما فاته من ك�سب وما حلقه من �سرر ب�سبب ن تاأخركم يف 

الإخالء ويف ال�سداد بدون اي م�سوغ قانوين وبدون وجه حق. بكل حتفظ ،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/50139(
مقدم من - املنذرة : �سركة �سي ا�س ال هولدينجز ليمتد

ال�سويدي، مبوجب  را�سد دميا�س  الفال�سي، عبد اهلل حميد  بوج�سيم  �سعيد  ال�سويدي، خالد حممد  �سامل بن هزمي  �سعيد  اأحمد  د.  بوكالة/ 
ال��دار حامد حممد عقيد مبوجب  الوكيل / جر  177386953 ومبوجب وكالة  الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل مبوجب املحرر رقم 

املحرر رقم )2020/1/173725  تاريخ 25/10/2020
 EVERNEST HOLIDAY HOMES RENTAL LLC سد : املنذر اإليها : اإيفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �س. ذ. م م�
عنوانها: اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا ليفنغ بوابة املارينا  Jumeirah Living Marina Gate رقم املبنى )1( - رقم 

العقار   2508 - الطابق 25 - هاتف: 0563229464 - رقم مكاين 13078 75899
املو�س�وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�سر

تتقدم املنذرة املنذر اإليها بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: تخطر املنذرة / املنذر اإليها ب�سرورة اإخالء الوحدة رقم 2508 الكائنة 
 )1( رقم  املبنى   Jumeirah Living Marina Gate املارينا  بوابة  ليفنغ  بناء جمريا  )25( يف  والع�سرون  اخلام�س  الطابق  يف 
القائم على الأر�س رقم 175 يف منطقة مر�سى دبي ب�سبب خرق بنود عقد الإيجار وفقا ملا �سبق تف�سيله اأعاله وت�سليمه اإىل املنذرة باحلالة 
التي اإ�ستلمت املنذر اإليها املاأجور منها، واإ�سالح ما قد يكون قد حلق بالوحدة من اأ�سرار، بالإ�سافة اإىل ت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة لهيئة 
الكهرباء واملاء وفواتري اخلدمات والهاتف والإنرتنت، واملرت�سد من بدل الإيجار حتى الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ 
اإعالن املنذر اإليها بالإنذار املاثل، واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من القيمة 
الإيجارية وامل�سروفات والتعاب القانونية والفوائد القانونية والتعوي�س عما فاتها من ك�سب وما حلقها من �سرر ب�سبب تاأخر املنذر اإليها يف 

الإخالء ويف ال�سداد بدون اي م�سوغ قانوين وبدون وجه حق. بكل حتفظ ،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/50142(
مقدم من املن�ذرة : �سركة �سي ا�س ال هولدينجز ليمتد

ال�سويدي، مبوجب  را�سد دميا�س  الفال�سي، عبد اهلل حميد  بوج�سيم  �سعيد  ال�سويدي، خالد حممد  �سامل بن هزمي  �سعيد  اأحمد  د.  بوكالة/ 
ال��دار حامد حممد عقيد مبوجب  الوكيل / جر  177386953 ومبوجب وكالة  الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل مبوجب املحرر رقم 

املحرر رقم )2020/1/173725 - تاريخ 25/10/2020. 
 EVERNEST HOLIDAY HOMES RENTAL LLC سد / املنذر اإلي�ها : اإيفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �س. ذ. م م�
- عنوانها: اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا ليفنغ بوابة املارينا Jumeirah Living Marina Gate رقم املبنى )1( - رقم 

العقار 3605 – الطابق 36. - هاتف: 0563229464 – رقم مكاين 13078 75899
املو�س�وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�سر

تتقدم املنذرة املنذر اإليها بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: تخطر املنذرة / املنذر اإليها ب�سرورة اإخالء الوحدة رقم 3605 الكائنة 
 )1( رقم  املبنى   Jumeirah Living Marina Gate املارينا  بوابة  ليفنغ  جمريا  بناء  يف   )36( والثالثون  ال�ساد�س  الطابق  يف 
القائم على الأر�س رقم 175 يف منطقة مر�سى دبي ب�سبب خرق بنود عقد الإيجار وفقا ملا �سبق تف�سيله اأعاله وت�سليمه اإىل املنذرة باحلالة 
التي اإ�ستلمت املنذر اإليها املاأجور منها، واإ�سالح ما قد يكون قد حلق بالوحدة من اأ�سرار، بالإ�سافة اإىل ت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة لهيئة 
الكهرباء واملاء وفواتري اخلدمات والهاتف والإنرتنت، واملرت�سد من بدل الإيجار حتى الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ 
اإعالن املنذر اإليها بالإنذار املاثل، واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من القيمة 
الإيجارية وامل�سروفات والتعاب القانونية والفوائد القانونية والتعوي�س عما فاتها من ك�سب وما حلقها من �سرر ب�سبب تاأخر املنذر اإليها يف 

الإخالء ويف ال�سداد بدون اي م�سوغ قانوين وبدون وجه حق. بكل حتفظ ،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70021
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/50149(
مقدم من املن��ذرة : �سركة �سي ا�س ال هولدينجز ليمتد

ال�سويدي، مبوجب  را�سد دميا�س  الفال�سي، عبد اهلل حميد  بوج�سيم  �سعيد  ال�سويدي، خالد حممد  �سامل بن هزمي  �سعيد  اأحمد  د.  بوكالة/ 
ال��دار حامد حممد عقيد مبوجب  الوكيل / جر  177386953 ومبوجب وكالة  الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل مبوجب املحرر رقم 

املحرر رقم )2020/1/173725  تاريخ 25/10/2020. 
 EVERNEST HOLIDAY HOMES RENTAL LLC - سد املنذر اإلي�ها : اإيفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �س. ذ. م م�
عنوانها : اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا ليفنغ بوابة املارينا Jumeirah Living Marina Gate  رقم املبنى )1( - رقم 

العقار - 2708 - الطابق 27 - هاتف : 0563229464 - رقم مكاين 13078 75899
املو�س��وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�سر

تتقدم املنذرة املنذر اإليها بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: 
تخطر املنذرة / املنذر اإليها ب�سرورة اإخالء الوحدة رقم 2708 الكائنة يف الطابق ال�سابع والع�سرون )27( يف بناء جمريا ليفنغ بوابة املارينا 
رقم 175 يف منطقة مر�سى دبي ب�سبب خرق بنود عقد  الأر�س  على  القائم   )1( رقم  املبنى   Jumeirah Living Marina Gate
الإيجار وفقا ملا �سبق تف�سيله اأعاله وت�سليمه اإىل املنذرة باحلالة التي اإ�ستلمت املنذر اإليها املاأجور منها، واإ�سالح ما قد يكون قد حلق بالوحدة 
من اأ�سرار، بالإ�سافة اإىل ت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة لهيئة الكهرباء واملاء وفواتري اخلدمات والهاتف والإنرتنت، واملرت�سد من بدل الإيجار 
حتى الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ اإعالن املنذر اإليها بالإنذار املاثل، واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية والتعوي�س عما  القانونية والفوائد  املنا�سبة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من القيمة الإيجارية وامل�سروفات والتعاب  القانونية 

فاتها من ك�سب وما حلقها من �سرر ب�سبب تاأخر املنذر اإليها يف الإخالء ويف ال�سداد بدون اي م�سوغ قانوين وبدون وجه حق. 
بكل حتفظ ،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/50146(
املن��ذرة : مقدم من / �سركة �سي ا�س ال هولدينجز ليمتد

ال�سويدي، مبوجب  را�سد دميا�س  الفال�سي، عبد اهلل حميد  بوج�سيم  �سعيد  ال�سويدي، خالد حممد  �سامل بن هزمي  �سعيد  اأحمد  د.  بوكالة/ 
ال��دار حامد حممد عقيد مبوجب  الوكيل / جر  177386953 ومبوجب وكالة  الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل مبوجب املحرر رقم 

املحرر رقم )2020/1/173725 - تاريخ 25/10/2020. 
 EVERNEST HOLIDAY HOMES RENTAL LLC سد / املنذر اإلي�ها : اإيفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �س. ذ. م م�
رقم   -  )1( املبنى  رقم   Jumeirah Living Marina Gate عنوانها: اإمارة دبي - منطقة مر�سى دبي - جمريا ليفنغ بوابة املارينا

العقار 5504 - الطابق 55 - هاتف : 0563229464 - رقم مكاين 13078 75899
املو�س�وع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�سر

تتقدم املنذرة املنذر اإليها بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: تخطر املنذرة / املنذر اإليها ب�سرورة اإخالء الوحدة رقم 5504 الكائنة 
يف الطابق اخلام�س واخلم�سون )55( يف بناء جمريا ليفنغ بوابة املارينا Jumeirah Living Marina Gate املبنى رقم )1( القائم 
اإ�ستلمت  175 يف مر�سى دبي ب�سبب خرق بنود عقد الإيجار وفقا ملا �سبق تف�سيله اأعاله وت�سليمه اإىل املنذرة باحلالة التي  على الأر�س رقم 
املنذر اإليها املاأجور منها، واإ�سالح ما قد يكون قد حلق بالوحدة من اأ�سرار ، بالإ�سافة اإىل ت�سديد جميع املبالغ امل�ستحقة لهيئة الكهرباء واملاء 
وفواتري اخلدمات والهاتف والإنرتنت، واملرت�سد من بدل الإيجار حتى الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ اإعالن املنذر 
اإليها بالإنذار املاثل، واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من القيمة الإيجارية 
وامل�سروفات والتعاب القانونية والفوائد القانونية والتعوي�س عما فاتها من ك�سب وما حلقها من �سرر ب�سبب تاأخر املنذر اإليها يف الإخالء ويف 

ال�سداد بدون اي م�سوغ قانوين وبدون وجه حق.  بكل حتفظ ،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - وليد جافيد حمم جافيد �قبال   
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004561/ 

اإىل املحكوم عليه :  وليد جافيد حمم جافيد اقبال 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد اجلن�سية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16378  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
MOJAU_2022- 0055283 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : حممد ا�سرار حممد ا�سلم حممد ا�سلم اجلن�سية باك�ستان  يرغب يف البيع 
100% و ذلك اىل ال�سيد : عرفان م�ستاق احمد ، اجلن�سية  50% من كامل ح�سته البالغة  والتنازل عن 
البيع  يف  يرغب   ، باك�ستان  اجلن�سية   ، ا�سلم  حممد  ا�سلم  حممد  ا�سرار  حممد   : ال�سيد  يرغب  كما  باك�ستان 
حممد  ا�سرار  �سبحان  حممد  ال�سيد:  اىل  ذلك  و   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من   %50 عن  والتنازل 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات((  مقاعد  لتجنيد  ))املمتاز  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية 
مبوجب رخ�سة رقم )768875( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب 

الرخ�سة لآخر دخول �سريك ،،
و عمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع 

الإجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
MOJAU_2022- 0053308 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع بانني ال�سيد/ حممد ب�سار نظمى البهلول، �سوري اجلن�سية واحمل 
بطاقة هوية رقم 784196009430420، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي 
100%، يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا بي�ت ال�ساحلية( وال�تي تا�س�ست بامارة  البالغة 
ال�سارقة حتت رقم 708865 ايل ال�سيد/ في�س�ل عب�د الك�ري�م ام بي عبدالكرمي ، هن�دي 

اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197654068721
تعديالت اأخرى ل يوجد

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
المارات   : اجلن�سية  عارف،  احمد  حممد  عبداهلل  ال�سيد/حممد  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
51% وذلك اىل ال�سيد / حممد ابراهيم  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
ح�سن اخل�سر ال�سويدي، اجلن�سية: المارات، ويرغب ال�سيد /ديدار العامل عبداحلق، اجلن�سية 
: بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل ال�سيد/ �ساجد 
ال�سالم اقبال ح�سن، اجلن�سية: بنغالدي�س، بالرخ�سة امل�سماه )مطعم امل�سافة( تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )508872( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، 

تعديالت اخرى: ل يوجد. 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70555
MOJAU_2022- 0055297 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�سة  اماراتي اجلن�سية - ميلك  امل�سافري -  ال�سيد : خلفان �سيف خلفان م�سبح  اأن  حيث 
التجارية )الع�سار مليزان ال�سيارات( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة 
رقم )760283( حيث ان ال�سيد : اماراتي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))الع�سار مليزان ال�سيارات(( البالغة )100%( اإىل ال�سيد 

: جمعه احمد جمعه املطوع املحرزي - اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ،
و عمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
امل�سار  الأجراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  الإعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد نعمان جاويد دان�س جاويد اقبال - اجلن�سية: باك�ستان، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: حممد حممد 
امل�سماه )حممد نعمان  الرخ�سة  باك�ستان، يف  �سديق مالك حممد �سديق مالك - اجلن�سية: 
لتجارة اخلردة املعدنية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )783110( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل 
2. تغيري الإ�سم التجاري من )حممد نعمان  خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�س الواحد)ذ،م،م((، 
ال�سخ�س  �سركة   - )ذ،م،م(  املعدنية  اخلردة  لتجارة  الفخر  )دار  اإىل  املعدنية(  اخلردة  لتجارة 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  الواحد(، 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : را�سد �سيف �سلطان را�سد الكتبي - اجلن�سية : الإمارات 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  املتحدة، يرغب يف  العربية 
ال�سيد : عبداهلل املامون نور ال�سالم - اجلن�سية: بنغالدي�س، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون 
 )776144( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  ال�سريعة  النامل 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين 

من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
 : ا�سف عبداهلل حممد عبداهلل - اجلن�سية  ال�سيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
باك�ستان، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل �سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد 
: عبداجلبار اهلل و�سايا - اجلن�سية : باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )الرباب لتجارة املياة 
 )768595( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  البناء(  لأعمال  ملخ�س�سة 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ايكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : �سغرى �سامل عبيد �سامل بن �س�رم - اجلن�سية: الإمارات العربية املتحدة، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد: عبدالعزيز حممد عبدالغني 
اآل علي - اجلن�سية: الإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�سة امل�سماه )�سغرى بن �سرم وعبدالعزيز  اخلمريي 
 )776010( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  القانونية(  والإ�ست�سارات  للمحاماة  اخلمريي 

ال�سدرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل )موؤ�س�سة فردية(،

2. تغيري الإ�سم التجاري من )�سغرى بن �سرم وعبدالعزيز اخلمريي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية( اإىل 
)عبدالعزيز اخلمريي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية(،

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/49909(
املنذرة: مرمي علي عبد اهلل قرقا�س - اإماراتية اجلن�سية.

بوكالة املحاميان/ حممد اللنجاوي ومرمي ال�سام�سي
�سد / املنذر اإليها : ايزي كول للتجارة العامة �س ذ م م.

املو�سوع/ اإعالن بالن�سر يف النذار العديل رقم )     /2022/1( 
واأربعة  األف  واأربعون  41،054 )واح��د  اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وق��دره  املنذر  املنذرة  تخطر 
وحتى   2020/05/01 الفرتة من  اليجارية عن  القيمة  متبقي  اإجمايل  دره��م(  وخم�سون 
ايام  اأق�ساها خم�سة  30/06/2020 وذلك خالل مدة  املاأجور للموؤجر بتاريخ  تاريخ ت�سليم 
اإىل اللجوء للق�ساء  للوفاء بقيمة الدين من تاريخ ت�سلمها لهذا النذار، وال�ست�سطر املنذرة 
واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين ومع حتمل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�عالن للد�ئنني يف �لدعوي

رقم: 17-2022 �إجر�ء�ت �الع�سار-دبي
اخلا�سة ب� / عثمان �سعيد بخيت �سعيد بن م�سكني )حتت اإجراءات الع�سار(

بناء على احلكم ال�سادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�سار وتعيني اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا 
لالإجراءات “ اأمني الجراءات “، وعليه نطلب من دائني ال�سيد / عثمان �سعيد بخيت �سعيد بن م�سكني ، على خمتلف اأ�سكالهم القانونية 
- �سواء كانوا من الأ�سخا�س الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�س اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة 
امل�سجلة امام اجلهات الق�سائية - يف مواجهة املدين املذكور - على ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�ستندات والأدلة ذات  – مبا فيها تلك 
ال�سلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�سون 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. حيث �سيتم اعداد �سجل بالدائنني، 
وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني الجراءات، و�سيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم 

اأمام اأمني الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�سي الع�سار.
كما يطلب اأمني الإجراءات من كل ذي م�سلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�سرتداد الأموال املنقولة او غري املنقولة 
اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�ساها �سهرين من تاريخ الن�سر وعلى ان يبني يف طلب ال�سرتداد نوع وطبيعة موا�سفات 

تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.
كما يطلب اأمني الإجراءات من اأي �سخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �سله باأموال املدين املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب 
» اأمني الجراءات » الكائن يف مكتب فرحات و�سركاه – دبي – ديرة – �سارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب 5001 بناية فندق ايبي�س 
Email، suha@farahatco.com   ولال�ستف�سار يرجى الت�سال ب�سكرتارية   / 2500251-04 مدخل املكاتب هاتف رقم 

اأمني الجراءات الن�سة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني �الجر�ء�ت
�خلبري / حممد فرحات

�إعـــــــــــــــــــالن   

70590 Date 15/ 3/ 2022  Issue No : 13493
Notification by Publication

(No.: 49909/2022)
Warner : Maryam Ali Abdullah Gargash, UAE Nationality.
Warnee : EASY CALL GENERAL TRADING (L.L.C.)

Subject: Notification by Publication in Legal Notices
No.: (    /1/2022)

The Warner notifies the Warnee to pay the amount of AED 41,054 
(only forty one thousand and fifty four dirhams) as the outstanding 
amount of the rent value as of 01/05/2020 until the leased is delivered 
to the lessor on 30/06/2020, during a period for five days as maximum 
period for pay the debit commencing from the Warnee's receiving such 
Warning, otherwise the Warner will be obliged to take proceeding and 
the concerned entities to claim for paying the due debit with Warnee's 
bearing all costs and attorney's fees and charges.
Sincerely,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 �لعدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18423
اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/21 االثنن  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن �سقر  انفي�ستمنت +  و مقهى �سريوكو + ما�سرت  �سده مطعم مطعم 

بن حممد القا�سمي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 10،720                                                معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية

70363



ثقافة وفن�ن

26

الثالثاء   15  مارس    2022  م   -    العـدد   13493  
 Tuesday     15  March   2022   -  Issue No   13493

•• دبي-الفجر:

 نظمت اجلامعة الكندية دبي بالتعاون مع جامعة ماكجيل 
الكندية معر�س متخ�س�س لعر�س فن الإنويت التقليدي اأي 
فن �سعب القطب ال�سمايل املعروف �سابًقا با�سم الإ�سكيمو. 
والعمارة  ال��ف��ن  ع��ن��وان:  ال���ذي يحمل  امل��ع��ر���س،  اف��ت��ت��اح  مت 

واملعارف التقليدية” ،
�سعادة  بح�سور  ووك  ال�سيتي  الكندية يف  اجلامعة   يف حرم 
والإمارات  دبي  لكندا يف  العام  القن�سل   ، لينتو  فيليب  جان 
ال�سمالية ، و خريج جامعة ماكجيل كري�ستوفر مانفريدي 
؛  الأكادميية بجامعة ماكجيل  �سوؤون  املدير  ونائب  ، عميد 
دبي  الكندية  اجلامعة  رئي�س   ، �سلي  ك��رمي  والروفي�سور 

ونائب رئي�س جمل�س الأمناء.
برعاية اإيزابيل لورييه من، يوفر املعر�س لل�سيوف الفر�سة 
لكت�ساب فهم اأعمق لفن وثقافة الإنويت، وا�ستك�ساف كيفية 
القطب  يف  الكندية  الأب��ح��اث  حمطة  يف  بنجاح  الفن  دم��ج 
اجلامعة  اأ����س���رة  احل���دث  ج��م��ع   .)CHARS( ال�����س��م��ايل 
دب���ي وخ��ري��ج��ي م��اك��ج��ي��ل وال�����س��رك��اء الإقليميني  ال��ك��ن��دي��ة 
ومم��ث��ل��ي احل��ك��وم��ة، ك��ج��زء م��ن اح��ت��ف��الت ال��ق��رن الثالث 

جلامعة ماكجيل يف دبي.
املعر�س لل�سيوف نظرة  املعرو�سة يف  الفنية  الأعمال  توفر 
ثاقبة حول كيفية تطوير ت�سميم كنموذج لبناء ج�سر بني 
العلم والفن. كما ي�ستعر�س املعر�س اأهمية حمطة الأبحاث 
بحثي  بوجود  كندا  ال��ت��زام  يف  ال�سمايل  القطب  يف  الكندية 

م�ستدام يف القطب ال�سمايل ،
املزمع  ال�سمالية  القطبية  للدائرة  اأبوظبي  منتدى  قبل   
بدولة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع  بالتعاون  تنظيمه 

الإمارات العربية املتحدة.
وق���د ���س��رح ال��روف��ي�����س��ور ���س��ل��ي، رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الكندية 
“ب�سفتنا  افتتاحه:  يف  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  دب��ي 
127 جن�سية، يف و�سط  تعليمية ت�سم طالب من  موؤ�س�سة 
اإحدى اأعظم املدن العاملية يف العامل، نحن فخورون بتمثيل 
القيم امل�سرتكة للتنوع والتعددية الثقافية التي متثلها كل 
من دولة الإم��ارات وكندا. اإنه ل�سرف لنا اأن ن�ست�سيف هذا 
املعر�س باملواهب الفذة، والذي يظهر قوة الفن واأهميته يف 

توحيد الثقافات ».
ويف اأثناء تقدميها لالأعمال الفنية يف اجلامعة الكندية دبي 
مل�سابقة  نتيجة  هو  املعر�س  “هذا   ، لورييه  ال�سيدة  قالت   ،
اأن��ح��اء كندا لتقدمي  الإن��وي��ت م��ن جميع  دع��ت فنانني م��ن 
اأعمال فنية بهدف دجمها يف ن�سيج حمطة الأبحاث الكندية 
العليا يف القطب ال�سمايل. كان من اأجل تعزيز التعبري عن 
ي�ستحقونها  التي  الروؤية  الفنانني  واإعطاء  الإنويت  ثقافة 

منذ فرتة طويلة ».
“يروي  ماكجيل:  جامعة  من  مانفريدي  كري�ستوفر  ق��ال 
البالد  املعر�س ثالث ق�س�س متميزة عن كندا -ق��درة  هذا 

البحثية ذات امل�ستوى العاملي،
مرافق  بناء  على  وال��ق��درة  واإب��داع��ه،  املحلي  الفن  واأهمية   
للتمكني  ا�ستثنائية  اأداة  الفن  قا�سية.  ظ��روف  يف  متطورة 
اإلهام  امل��ع��ر���س م�����س��در  ي��ك��ون ه���ذا  اأن  ، واآم����ل  وامل�����س��احل��ة 
ال�سكان  ثقافة  على  والتعرف  ل�ستك�ساف  وفر�سة  للجميع 

الأ�سليني ».
ت�سم املجموعة اأعمال بع�س اأف�سل فناين الإنويت الكنديني، 
مواهب  عر�س  اإىل  يهدف  متنقل  معر�س  عن  عبارة  وه��ي 
الثقافية يف  تاأثرياتهم  دمج  وكيف ميكن  الأ�سلية  ال�سعوب 

املعرو�سات  عر�س  بالفعل  مت  والتكنولوجيا.  العلوم  تقدم 
اأمام روؤ�ساء الدول والوزراء وكبار امل�سوؤليني ورجال الأعمال 

يف جمعية الدائرة القطبية ال�سمالية يف ريكيافيك.
20 م��ار���س يف حرم  ل��ل��ج��م��ه��ور ح��ت��ى ...  امل��ع��ر���س م��ف��ت��وح 

اجلامعة الكندية دبي يف ال�سيتي ووك.
نبذة عن اجلامعة الكندية دبي

2006 ، هي موؤ�س�سة  تاأ�س�ست عام   ، اجلامعة الكندية دبي 
املتحدة. مت  العربية  الإم���ارات   ، دب��ي  تقع يف  عليا  اأكادميية 
ت�سنيفها �سمن اأف�سل %2 من اجلامعات يف جميع اأنحاء 
QS العاملي  4 يف الإم����ارات وف��ًق��ا لت�سنيف  ال��ع��امل واأع��ل��ى 
للجامعات 2022 ، وتقدم اجلامعة الكندية دبي جمموعة 
البكالوريو�س  الأكادميية على م�ستوى  الرامج  وا�سعة من 
والدرا�سات العليا ، بناًء على املناهج الكندية ، وتعد مبثابة 
بوابة الطالب ملتابعة التعليم العايل والبحث وفر�س العمل 

يف كندا.
نبذة عن جامعة ماكجيل

تاأ�س�ست جامعة ماكجيل يف مونرتيال ، كيبيك ، عام 1821 
الطب  يف  ال��دك��ت��وراة  تخ�س�س  تقدم  جامعة  اأف�سل  وه��ي   ،
من  ك��واح��دة  ب��ا���س��ت��م��رار   McGill ت�سنيف  ي��ت��م  ب��ك��ن��دا. 
اإنها  وال���دويل.  املحلي  ال�سعيدين  على   ، اجلامعات  اأف�سل 
موؤ�س�سة ذات �سهرة عاملية للتعليم العايل مع اأن�سطة بحثية 
13 مدر�سة  و   ، كلية   11 و   ، اأح��رم جامعية  تغطي ثالثة 
مهنية ، و 300 برنامج درا�سي واأكر من 39000 طالب 
، مبا يف ذلك اأكر من 10.400 طالب درا�سات عليا. ت�سم 
دولة حول العامل ،   150 اأكر من  McGill طالًبا من 
طالًبا   12000 عددهم  البالغ  الدوليون  طالبها  وي�سكل 

%30 من التعداد الطالبي.

•• دبي-الفجر: 

على مدار الن�سخ الع�سر املا�سية، اأ�سافت تكوينات 
طابعاً  والت�سميم”  ل��ل��ف��ن��ون  ���س��ك��ة  “مهرجان 
الفهيدي  حي  على  تفاعلية  لونية  وب�سمة  حيوياً 
فعاليات  و�سككه  اأزق��ت��ه  ت�ستقبل  ال��ذي  التاريخي، 

املهرجان التي ا�ستلهم ا�سمه منها. 
ويف كل عام ياأ�سر املهرجان زّواره بتمازج فعالياته 
املعّتقة  وال��ت�����س��ام��ي��م  احل���ي  يف  ال�����رتاث  روح  م���ع 
فنية  جتربة  ليخو�سوا  يعر�سها؛  التي  بالأ�سالة 
رائعة تتيح اأمامهم فر�سة التجول بني الراجيل 
الرتاثية التي حتولت اإىل معار�س فنية م�سّغرة، 
وداخل ُدوره التي يحت�سن كل منها اأعمال موهوبة 

فنية نا�سئة من املنطقة والإمارات.
الفنون بكل �سنوفها

ف��ف��ي ك��ل رك���ن م��ن اأرك����ان ال��ف��ه��ي��دي ي��ج��د الزائر 
ع��ن��ا���س��ر ج��م��ال��ي��ة اإب���داع���ي���ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن�����واع 
ال��ف��ن��ون؛ ب����دءاً م��ن اأع��م��ال ف��ن��ون ال��ر���س��م واخلط 
الأبعاد، عالوًة على  اللوحات ثالثية  اإىل  العربي، 
وفنون  والب�سرية  ال�سمعية  الإب��داع��ي��ة  الأع��م��ال 
املتنوعة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ع��رو���س  وك��ذل��ك  الأداء، 
ال�سعرية  والأم�����س��ي��ات  املو�سيقية  احل��ف��الت  مثل 
اأك�ساك  اإىل  اإ�سافة  والأف��الم،  واحللقات احلوارية 

الأطعمة الغنية بنكهاتها املحلية والعاملية. 
مبادرة رائدة

مبادرة  هي  والت�سميم”؛  للفنون  �سكة  »مهرجان 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي “دبي 
حتت  �سنوياً  وت��ق��ام   ،2011 ع��ام  يف  للثقافة”، 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�سة الهيئة وع�سو جمل�س دبي، 
وتعتر اإحدى الفعاليات الرئي�سية املن�سوية حتت 
اأول  املهرجان  وُيَعدُّ  الفني”.  دبي  “مو�سم  مظلة 
نوعها تركز على دعم وعر�س  �سنوية من  مبادرة 
دولة  يف  واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  الفنانني  اأع��م��ال 
الإم��ارات ومنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
عموماً. كما يوفر من�سة مثلى لرت�سيخ مفهومي 
العي�س امل�سرتك والتنوع الثقايف اللذين جت�سدهما 
دبي باحت�سانها اأكر من 200 جن�سية خمتلفة، 
وذلك من خالل ربطها عن طريق الفن والإبداع.

جناحات مّطردة
�سّكل  ط��امل��ا  املا�سية،  الت�سعة  دورات���ه  م��دى  وع��ل��ى 
رائدة  من�سة  والت�سميم  للفنون  �سكة  مهرجان 
لعر�س  اخلليج  ومنطقة  الإم����ارات  م��ن  للفنانني 
اأم����ام ج��م��ه��ور م��ت��ن��وع ع��ل��ى ال�سعيدين  اأع��م��ال��ه��م 
بعد  عاماً  مّطرداً  جناحاً  حمققاً  والعاملي،  املحلي 
قفزات  ال�ستثنائي  احل���دث  ه��ذا  حقق  فقد  ع���ام. 
ن��وع��ي��ة يف اأدائ�����ه ع��ر ال�����س��ن��ني، اإذ ت�����س��اع��ف عدد 
 40 م��ن  اأروق��ت��ه  ع��ر  يجمعهم  ال��ذي��ن  الفنانني 
 80 اإىل   2011 ع����ام  الأوىل  دورت������ه  يف  ف��ن��ان��اً 
مدار  على  م�ستقطباً   ،2019 ع��ام  دورة  يف  فناناً 
دوراته الت�سع 410 فنانني من الإمارات ومنطقة 
مئات  بني  من  تامة  بعناية  اختيارهم  مت  اخلليج، 
اإىل  ع��دده��ا  اإج��م��ايل  و�سل  التي  امل�ساركة  طلبات 
اأكر من 2300 طلب، حيث ارتفع عدد الطلبات 
الأوىل  دورته  يف  طلب  املقدمة من حوايل 100 

اإىل نحو 450 طلب يف دورته الأخرية. 
اأمام  والت�سميم”  للفنون  �سكة  “مهرجان  واأت���اح 
اأبوابه  لهم  �سرع  التي  الأي��ام  م��دار  على  اجلمهور 
عددها  اإجمايل  بلغ  والتي  م�سريته،  عر  خاللها 
اأنظارهم  ليمتعوا  ثمينة  ف��ر���س��ة  اأي�����ام،   106
بالأعمال الإبداعية املميزة التي عر�سها الفنانون 
ا�ستقطبت  امل�ساركون والتي بلغ عددها زهاء 500 
اأك��ر من 400 األ��ف زائ��ر، واجتذبت ح��وايل 37 

�سريكاً. 
احتفاء بالفن واالزدهار

حققتها  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح���ات  مب�������س���رية  واح����ت����ف����اًء 
للفنون  �سكة  “مهرجان  �سيقدم  املا�سية،  دورات���ه 
والت�سميم 2022” لالإمارة باقات اإبداع  قوامها 
والأفالم  واملو�سيقية  وامل�سرحية  الب�سرية  الفنون 
نحتفي  ب��ال��ف��ن،  “نحتفي  ���س��ع��ار  حت���ت  وال���غ���ن���اء، 
الفنية  الأع����م����ال  اخ��ت��ي��ار  مّت  وق����د  بالزدهار”، 
امل�ساركة بحيث ت�سكل �سرداً ممتعاً حلكاية املعر�س 
“من�سة �سكة  الذي ينطلق حتت مظّلته اجلديدة 
للفنون والت�سميم” وبحّلته الب�سرية امل�ستحدثة 
الفهيدي  ال�����س��در يف ح��ي  �سجرة  م��ن  وامل�����س��ت��وح��اة 
 24 15 حتى  م��ن  ب���زواره  ال��ت��اري��خ��ي، و�سريحب 
العام اجلاري للتجول يف �سكيك احلي  مار�س من 
غ��ن��ي وفعاليات  ب��رن��ام��ج  وال���س��ت��م��ت��اع  وج��ن��ب��ات��ه 
مبتكرة.وت�سم القائمة النهائية للفنانني املوؤهلني 
ي�ساركون  وفنانة  فناناً   250 اأكر من  للم�ساركة 
اإ�سراف  حت��ت  �سيعملون  يف  وافرتا�سياً  ح�سورياً 
الفنانة  الإم���ارات���ي���ني، ي�سم  ال��ق��ّي��م��ني  م��ن  ف��ري��ق 
م��ي��ث��اء ال���زف���ني وك��ام��ل��ة ال��ع��ل��م��اء و���س��م��ا املهريي 
مو�سكاتللو،  جو�سيبي  الفني  ال��ق��ّي��م  م��ن  وب��دع��م 

حيث �سي�سهمون يف اإثراء امل�سهد الفني واجلمايل 
التاريخي  الفهيدي  حي  �سكيك  وحتويل  دب��ي،  يف 
لوحات  اإىل  امل��ه��رج��ان  فعاليات  �سيحت�سن  ال���ذي 

اإبداعية تفاعلية بت�ساميم جذابة.
عا�سمة االإبداع واأر�س املواهب 

يحتفي مهرجان �سكة للفنون والت�سميم بامل�سهد 
ال��ف��ن��ي امل��ت��ن��ام��ي يف دول���ة الإم������ارات، وي��ه��دف اإىل 
للجميع،  والإب��داع  الفن  واإتاحة  امل�ساركة  ت�سجيع 
الثقافية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  ح��ا���س��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  وحت���ف���ي���ز 
دبي  ا�سرتاتيجية  م��ع  يتما�سى  مب��ا  والإب��داع��ي��ة، 
لالقت�ساد الإبداعي التي تهدف اإىل جعل الإمارة 
عام  بحلول  الإب��داع��ي  لالقت�ساد  عاملية  عا�سمة 
مثالية  من�سة  امل��ه��رج��ان  ي��ع��ت��ر  ك��م��ا   .2025

تاأكيد  اإىل  للثقافة”  “دبي  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�سعى 
التزامها باملبادئ الثمانية للحكم التي اأعلن عنها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
“اأر�س  ال�سابع  املبداأ  دبي، رعاه اهلل، وخا�سة دعم 
املواهب  رف����د  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  ع���ر  للمواهب”، 
املثالية  ال��ف��ر���س  واإي��ج��اد  وتبّنيهم،  واحت�سانهم 
للرتويج لإبداعاتهم، لتظل دبي وجهة للمبدعني. 
ع����الوًة ع��ل��ى ذل���ك، ت��رك��ز ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ���الل هذا 
ال��ق��ادم��ة، عماًل  الأج���ي���ال  ع��ل��ى  املبتكر  امل��ه��رج��ان 
باملبداأ الثامن، وذلك عر �سون الرتاث وحمايته، 
ليكون مورداً مهماً من مقومات الهوية املجتمعية 

يف دبي والإمارات يف امل�ستقبل.

 »مهرجان �سكة للفنون والت�سميم«.. 10 ن�سخ من الإبداع

املعا�سرة  للحرف  “اإرثي”  جمل�س  ا�ستعر�س 
العالقة  ب���امل���راأة  ل��الرت��ق��اء  ل�”مناء”  ال��ت��اب��ع 
الوثيقة التي تربط ثقافة دولة الإمارات ب�سعف 
النخيل ودوره يف احلرف الرتاثية وذلك خالل 

م�ساركته يف الن�سخة ال� 15 من معر�س “اآرت 
�سعف  ملن�سوجات  مبتكراً  دبي” مقدما منوذجاً 
درا�سة  نتائج  عر�س  بجانب  امل�ستدامة  النخيل 
ب��ح��ث��ي��ة اأج���راه���ا ح���ول ���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل ممهداً 

والأزياء  املن�سوجات  �سناعة  لتطوير  الطريق 
امل�ستدامة.

و�سلط املجل�س خالل م�ساركته ال�سوء على نتائج 
قرينة  لتوجيهات  وفقاً  اأج��راه��ا  بحثية  درا���س��ة 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
“مناء”  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
األياف  ا�ستخراج  عملية  ح��ول  ب��امل��راأة  لالرتقاء 
م�ستدامة  خ��ي��ارات  تقدم  وال��ت��ي  النخيل  �سعف 
جديدة لقطاع احلرف اليدوية و�سناعة الأزياء 
ودور هذه املواد املحلية ال�سديقة للبيئة يف بناء 
اقت�ساد دائري يقوم على الإ�ستفادة من خملفات 
عنها  الناجتة  النفايات  وتقليل  النخيل  اأ�سجار 

حيث مت اإجراء الدرا�سة.
من�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “اإرثي”،  جمل�س  واأع����د 
بعنوان  »Alchemy of Dyeing« بحث 
و�سفات  لتوثيق  الطبيعية”  ال�سباغة  “فن 
طبيعية  مب��واد  النخيل  �سعف  اخلو�س  �سباغة 
وم�ستدامة .. م�سريا خالل عر�س البحث اإىل 
واجلهود  البحث  ل�سنوات من  ثمرة  ت�سكل  اأنها 
من  واخل��راء  احلرفيات  من  لنخبة  امل�سرتكة 
جميع اأنحاء املنطقة لإبتكار و�سفات ت�ستند اإىل 

البحث الأويل الذي اأجراه املجل�س وتركز على 
املواد امل�ستخدمة يف �سباغة �سعف النخيل.

“مناء” لالإرتقاء  م��دي��ر  ك��رم  ب��ن  وق��ال��ت رمي 
ب����امل����راأة ي��ع��د ال��ن��خ��ي��ل رم������زاً م���ن رم�����وز دول���ة 
تاريخها  م����ن  ي���ت���ج���زاأ  ل  وج��������زءاً  الإم����������ارات 
املواد  ا�ستخدام  ب��ح��وث  وتفتح  الثقايف  واإرث��ه��ا 
اآفاقاً  النخيل  �سعف  م��ن  امل�سنوعة  امل�ستدامة 
احلرف  قطاعات  يف  والب��ت��ك��ار  ل��الإب��داع  كبرية 
را�سخة  ق��واع��د  وت�سكل  والأزي�����اء  واملن�سوجات 

ملن�سوجات امل�ستقبل.
الذي  املبتكر  النموذج  ي�سكل  كرم  ابن  واأ�سافت 
تعزيز  يف  الأوىل  اخل���ط���وة  امل��ج��ل�����س  ي��ع��ر���س��ه 
القت�ساد الدائري الذي يركز على اإعادة تدوير 
الوثيقة  النخيل يف حني تقوم  اأ�سجار  خملفات 
بتعريف امل�سممني ال�سباب على املواد الأ�سا�سية 
الع�سوية والو�سفات الأ�سيلة ل�سباغة اخلو�س 
ما يدعم دور جمل�س اإرثي يف تعزيز ال�ستدامة 
قطاع  يف  الع�سوية  امل���واد  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن 

احلرف اليدوية و�سناعة الأزياء.
ي�سار اإىل اأن الدرا�سة البحثية حول من�سوجات 
�سعف النخيل امل�ستدامة تعد جزءاً من م�سروع 

اإىل  “اإرثي” من خالله  يهدف جمل�س  طموح 
دولة  يف  الن�سائية  احلرفية  ال�سناعات  تعزيز 
الإمارات متا�سياً مع ر�سالته الرامية اإىل توفري 
يف  ال��ع��ام��الت  للحرفيات  م�ستدام  دخ��ل  م���ورد 

قطاع احلرف اليدوي ، 

املن�سوجات  مب��ج��ال  للمتخ�س�سني  ي��ق��دم  كما 
امل�����س��ت��دام��ة اأف�����ك�����اراً م��ب��ت��ك��رة ل��الإ���س��ت��ث��م��ار يف 
النخيل  ���س��ع��ف  م����ن  امل�����س��ن��وع��ة  امل���ن�������س���وج���ات 
البيئية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  منها  وال�ستفادة 

والقت�سادية والجتماعية.

)اإرثي( ي�سيء جماليات ال�ستدامة للحرف التقليدية يف اآرت دبي 2022

تنظيم معر�ش فن »الإنويت«الكندي يف دبي
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ال�سو�سيال ميديا �سداع، واأنا حاليا بعيد عنها

اأحمد فهمي: حياتي 
ال�سخ�سية ملك يل

�سبب  م�����ا  ال�����ب�����داي�����ة..  يف   •
غيابك عن ال�سا�سة يف رم�سان 

املقبل؟
- يرجع ذلك لأنني اأحتاج اأخذ 
منا�سب،  ع��م��ل  لخ��ت��ي��ار  وق���ت 
واإن �ساء اهلل �ساأكون متواجدا 
وق���ررت   2023 رم�����س��ان  يف 
اأن  دون  اأي عمل  اأدخ��ل  اأن ل 

يكون معي 30 حلقة.

اجلديد  فيلمك  عن  • وماذا 
م�سرت اإك�س؟

منذ  الفيلم  على  اأع��م��ل  كنت   -
���س��ن��ة، وم��ع��ي اأو������س اأو�������س، ومن 
امل��ق��رر ال��ت��ع��اق��د م��ع ب��اق��ي فريق 
ال���ع���م���ل، وال���ف���ي���ل���م ق�����س��ة اأم���ان���ى 
�سويلم  ال��ت��ون�����س��ي، وف��ك��رة حم��م��د 
و�سيناريو  ال�����س��ع��ود،  اأب�����و  وف������ادي 
وح���وار اأح��م��د عبد ال��وه��اب واأجمد 

ال�سرقاوي واإخراج اأحمد ر�سيد.

ب�"م�سرت  عالقة  ل��ه  الفيلم  وه��ل   •
اإك�س" للفنان فوؤاد املهند�س؟

- لي�س له عالقة بفيلم الراحل الأ�ستاذ 
فوؤاد املهند�س وهو ت�سابه يف ال�سم فقط، 
ولي�س له عالقة بالق�سة، والق�سة خمتلفه 

متاما، واإن �ساء اهلل ينال اإعجاب اجلمهور.

ميديا؟ ال�سو�سيال  عن  بالبتعاد  قرارك  عن  • وماذا 
- ال�سو�سيال ميديا �سداع، واأنا حاليا بعيدا عنها، فهي 
حاله،  يف  �سخ�س  كل  يكون  اأن  املفرو�س  وم��ن  متعبة، 

بالإ�سافة لن�سغايل باأعمال اأخرى.  

ب�سبب  الفنانني  بع�س  على  الهجوم  يف  راأي��ك  وما   •
ت�سريحاتهم؟

الآخر  يف  واجلمهور  يهاجم"..  يهاجم  عايز  "اللي   -
يهمه العمل، ينتقده براحته، وله احلق يف التحدث عن 
ال�سخ�سية  حياتي   ولكن  ال�سلب،  اأو  بالإيجاب  العمل 

ملك يل.

الزاهد مرة  هنا  الفنانة  زوجتك  �ستتعاون مع  • وهل 
اأخرى؟

- اأمتنى العمل مع هنا الزاهد وحتدثت مع املنتج اأمرية 
طعيمة لعر�س م�سرحية "جوازة معفرتة" يف القاهرة 
بعد اأن انتهينا من عر�سها يف مو�سم الريا�س باململكة 

العربية ال�سعودية.

الزاهد؟ هنا  لزوجتك  توجهها  التي  الر�سالة  • ما 
- اأقول لهنا �سكرا على امل�ساندة  يف العامني املا�سيني، 
ال��دن��ي��ا، وه���ي الفرتة  ���س��ن��دا يل وتك�سر  ت��ك��ون  ودائ��م��ا 
"اأنا وهي"،  اآخرها  اأعمال ناجحة جدا  الفائتة قدمت 

واإن �ساء اهلل الفرتة القادمة تكون كلها لها. 

حممد حميي ي�ستعد 
لطرح اأغنية جديدة

ي�ستعد املطرب حممد حميي لطرح اأغنية جديدة خالل الأيام املقبلة على 
موقع يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع امللحن حممد حممدي.

وطرح حميي اأخريا اأغنيته اجلديدة )بتاع زمان( عر قناته ب�(يوتيوب(، 
وتريات  وا���س��ف،  ع��ادل  توزيع  مدين،  اأحل��ان  �سالح،  �سلطان  كلمات  وه��ي 
�سريف  وغيتار  يحيى،  غيتار ماجد  بيز  ناي حممد عاطف،  �سعيد،  ح�سن 

فهمي.

الفنانة  ك�����س��ف��ت 
خليل  اأم������ي������ن������ة 
ع��������ن ت���ف���ا����س���ي���ل 
فى  م���������س����ارك����ت����ه����ا 
"العائدون"  م�سل�سل 
ل��ل��ن��ج��م اأم������ري ك�����رارة 
املقرر اأن يعر�س فى �سهر 
وقالت  امل��ق��ب��ل،  رم�����س��ان 
"نادين"،  دور  تقدم  اأنها 
لفتة اإىل اأن ال�سخ�سية 
قدمته  ع���م���ا  خم��ت��ل��ف��ة 
واجلمهور  ق���ب���ل،  م����ن 
����س���ي���ت���ع���اط���ف م���ع���ه���ا، 
كانت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية 
تتمنى تقدمي �سخ�سية 
الأدوار  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
قدمتها  ال��ت��ى  ال�����س��اب��ق��ة 

فى اأعمالها ال�سابقة.
اأم��ي��ن��ة خليل فى  واأو���س��ح��ت 
م�سل�سل  اأن  تليفزيونى،  لقاء 
الثانى  اجل���زء  لي�س  ال��ع��ائ��دون 
مرتدة"،  "هجمة  م�سل�سل  من 
الذى قدم فى رم�سان املا�سى، 
تقدمها  ال���ت���ى  وال�����س��خ�����س��ي��ة 
اأنها  اإىل  لف��ت��ة  ج�����داً،  ���س��ع��ب��ة 
توا�سل الت�سوير ب�سكل يومى، 
العديد  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  و����س���ور 
من م�ساهد الأك�سن فى الأردن 
بلغاريا  دولة  اإىل  ال�سفر  ومقرر 
من  ع��دد  لت�سوير  املقبلة  الأي���ام 

م�ساهد الأك�سن هناك.
بني  يجمع  ال��ع��ائ��دون  م�سل�سل 

اأم����ري ك�����رارة واأم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل وذلك 
بعد 11 �سنة من م�ساركتهما �سوياً 
اك�س" والذى  "املواطن  م�سل�سل  يف 
���س��ه��د ان���ط���الق اأم�����ري ك������رارة نحو 
النجومية، وكذلك اأمينة خليل التي 

كانت يف بداياتها الفنية وقتها.
باهر  تاأليف  "العائدون"  م�سل�سل 
دي����ودر واإخ������راج اأح��م��د ن����ادر جالل 
خليل،  اأمينة  ك��رارة،  اأم��ري  وبطولة 
فراج،  حممد  امل��غ��ن��ى،  عبد  حم��م��ود 
وجيهان خليل ا�سالم جمال، حممد 
عادل،  ميدو  ال�سرنوبى،  هاجر  عز، 
�سرى عبد املنعم، وعدد كبري من 
ال��ن��ج��وم ال��ذي��ن ي��ظ��ه��رون ك�سيوف 
�سرف منهم حممد ممدوح وكذلك 
اأح��م��د الأحمد  جن���وم ع���رب م��ن��ه��م 

وجنيد زين الدين.
من  م�ستوحى  ال��ع��ائ��دون  م�سل�سل 
الفرتة  يف  ح��دث��ت  حقيقية  اأح���داث 
ولها   ،2020 وح��ت��ى   2018 م��ن 
عالقة مبتغريات كثرية يف املنطقة 
الدولة  ت��ت��ع��ام��ل  وك���ي���ف  ال��ع��رب��ي��ة، 
التي  ال����ت����ه����دي����دات  م����ع  امل�������س���ري���ة 

تعر�ست لها يف هذه املرحلة.
وك��ان��ت اآخ����ر اأع���م���ال اأم��ي��ن��ة خليل، 
"خلي بالك من زيزي" يف  م�سل�سل 
رم�سان املا�سي، وتدور اأحداثه حول 
تعي�سها  واجتماعية  عائلية  ماأ�ساة 
�سابة خمتلفة، تعاين من النفعالية 
ال��ق��درة على �سبط  ال��زائ��دة وع���دم 
للت�سالح  رحلة  وتخو�س  اأع�سابها، 

مع نف�سها وعائلتها واملجتمع.

بو�سرت  اأول  عن  عرفة  عمرو  املخرج  ك�سف 
دع���ائ���ي مل�����س��ل�����س��ل )اأح������الم ���س��ع��ي��دة( الذي 
دراما  مو�سم  يف  ي�سرا  النجمة  ب��ه  تناف�س 

رم�سان 2022.
ح�سابه  ع���ر  ال��ب��و���س��رت  )ع����رف����ة(  ون�����س��ر 
ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى ت���وي���رت، م��ع��ل��ق��ا: )اأح�����الم 
�سعيدة.. كوميدي اإجتماعي.. ن�سائي جًدا.. 

دعواتكم(.
)اأحالم  مل�سل�سل  الدعائي  البو�سرت  وت�سدر 
ومي  ع��ادل  وغ��ادة  ي�سرا  النجمات  �سعيدة( 
اأحداثه  على  ويغلب  �سيف،  و�سيماء  ك�ساب 
بو�سرت  حمله  مل��ا  وف��ق��ا  الكوميدي  الطابع 
وبطالته  ي�سرا  ظ��ه��ور  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل، 

بطريقة كوميدية على البو�سرت.
قناة  على  �سعيدة  اأح��الم  م�سل�سل  ويعر�س 
الدعائي  البو�سرت  حمله  مل��ا  وف��ق��ا   )on(

للم�سل�سل.
ك��ان��ت امل��خ��رج��ة ه��ال��ة خ��ل��ي��ل، ال��ت��ي تتوىل 
كتابة العمل قد عرت عن �سعاتها بامل�ساركة 
يف م�سل�سل )اأحالم �سعيدة(، م�سرية اإىل اأنه 
ا�سمها  ال��ذي يحمل  الأول  ال��درام��ي  العمل 

كموؤلفة العمل ولي�ست املخرجة.
)اأول  ل��ه��ا:  ت�سريحات  يف  )ه��ال��ة(  وق��ال��ت 
اأول  املخرجة،  اأك��ون  اأن  دون  تاأليف  جتربة 
ا�سمي، جتربة جديدة  كالكيت ماعليهو�س 
ومثرية بالن�سبة يل، �سعيده بيها واأمتني اأن 
تتم على خري وجناح، كل التوفيق للمخرج 
ع���م���رو ع���رف���ة وك����ل ف���ري���ق ال���ع���م���ل، واأل����ف 

مروك(.
)اأحالم �سعيدة( بطولة الفنانة ي�سرا وغادة 
تاأليف هالة خليل  وم��ن  ك�ساب  وم��ي  ع��ادل 

واإخراج عمرو عرفة.
ي���ذك���ر اأن ف���ري���ق ع��م��ل م�����س��ل�����س��ل )اأح�����الم 
�سعيدة( كان قد بداأ ت�سوير م�ساهد العمل، 
م��ن��ذ ف����رتة ط���وي���ل���ة، وم����ن امل���ق���رر عر�سه 

املارثون الرم�ساين املقبل 2022.

دائما يتحدى نف�سه، الإبراز موهبته، ي�ستطيع التنقل 
الرتاجيدي  بن  ويجمع  بخفة  االأدوار  بن 
اأدواره  والكوميدي، وهذا ما ظهر من خالل 
املتعددة التي قدمها يف ال�سنن ال�سابقة، 
يف  حتدث  الذي  فهمي  اأحمد  الفنان  اإنه 
هذا احلوار عن �سبب ابتعاده عن رم�سان 
املقبل، وفيلمه اجلديد م�سرت اإك�س، كما 

حتدث عن زوجته هنا الزاهد.

اأمينة خليل تك�سف عن 
تفا�سيل �سخ�سيتها فى 
م�سل�سل "العائدون"

ي�سرا تناف�ش بالكوميديا مع غادة عادل 
و�سيماء �سيف ومي ك�ساب يف رم�سان
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مواد غذائية لزيادة 
الهيموغلوبني يف الدم

املواد  الرو�سية،  التغذية  خبرية  ديغتيانيكوفا،  يفغينيا  الدكتورة  ك�سفت 
الغذائية التي ت�ساعد على زيادة الهيموغلوبني يف الدم.

اأن  اإىل  لالأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  وكالة  اإىل  وت�سري اخلبرية يف حديث 
اللحوم احلمراء وفيتامني C ت�ساعد على زيادة الهيموغلوبني يف الدم.

وتقول، "عند نق�س الهيموغلوبني يف الدم، ي�ساعد تناول اللحوم احلمراء 
)حلم البقر وال�ساأن( وكذلك الكبد وغريه، واملواد املحتوية على فيتامني 
على  ت�ساعد  التي  وبروكلني  وكيوي  والليمون  املخمر  امللفوف  مثل   C
�سعف  اإىل  الهيموغلوبني  نق�س  ي���وؤدي  وت�سيف،  احلديد".  امت�سا�س 
اجل�سم- م�سكالت يف عمل الغدة الدرقية، واجلهاز التنا�سلي الأنثوي وعمل 
الكبد واإزالة ال�سموم. وي�سبب نق�س الهيموغلوبني ت�ساقط ال�سعر وتك�سر 

الأظافر وحتى عدم الرغبة يف ال�ستيقاظ والنهو�س �سباحا.
"�سيعاين ال�سخ�س من انخفا�س م�ستوى �سغط الدم واخلفقان،  وتقول، 

وظهور ت�سققات يف ال�سفاه، التي ت�سري اإىل نق�س احلديد يف اجل�سم".

مواد غذائية تزيد من خطر 
جتلط الدم بعد كوفيد- 19

اأعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن تناول بع�س 
املواد الغذائية يزيد من خطر جتلط الدم بعد الإ�سابة بعدوى الفريو�س 
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري  امل�ستجد.  التاجي 
عملية  يف  ا�سطرابا  ت�سبب  اأن  ميكن  امل�ستجد،  التاجي  الفريو�س  ع��دوى 
تخر الدم وتكون اجللطات. لذلك من اأجل جتنب هذه املخاطر، تو�سف 
للمتعافني من "كوفيد19-" اأدوية م�سادة لتخر الدم. ووفقا لها، تناول 
اخل�سروات الورقية مثل ال�سبت والبقدون�س ي�سعف مفعول هذه الأدوية.

 ،K فيتامني  من  عالية  ن�سبة  على  الورقية  اخل�سروات  "حتتوي  وتقول، 
ما يعيق جزئيا عمل الأدوية امل�سادة للتخر التي يتكون اأ�سا�سها من مادة 
الأدوية  هذه  مثل  و�سف  عند  املر�سى  الطبيب  ين�سح  لذلك  الوارفارين. 
بالت�ساوي يف  توزيعها  الأق��ل  على  اأو  تناول هذه اخل�سروات  بالتخلي عن 
تناول  الآخ��ر، هو  والعامل اخلطري  الغذائي".  وت�سيف اخلبرية،  النظام 
اأدوية تزيد من تخر الدم. لذلك يجب على املري�س يف هذه احلالة عدم 
الإفراط يف تناول هذه اخل�سروات. وعموما حتى اإذا كان ال�سخ�س املتعايف 
تناول  التقليل من  الأدوي���ة، عليه  يتناول مثل هذه  "كوفيد19-" ل  من 
هذه اخل�سروات، من اأجل درء احتمال تكون اجللطات. وتقول، "بالن�سبة 
لل�سخ�س الذي ل يتعاطى اأدوية تزيد من تخر الدم هذا لي�س مهما. لأنه 
من الناحية النظرية �سيوؤدي اأكل ثالثة كيلوغرامات من هذه اخل�سروات، 
ال��دم، وبالتايل يزيد من احتمال تكون اجللطات،  اإىل زي��ادة �سرعة تخر 
وفيتامني K هو امل�سوؤول عن ذلك. لذلك يجب تنويع النظام الغذائي، عند 

وجود خطر جتلط الدم، وعدم العتماد على اخل�سروات فقط".

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�سبة الأمم ثم بعد ما ف�سلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�سف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�سف  • من 
-مالبيغي 

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�سف  • من 
-�سمب�سون 

؟  البنزين  اكت�سف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�سف  • من 
- كري�ستوف كولومبو�س

• هل تعلم اأن �سجرة ال�سنديان )البلوط ال�سخمة( متثل البيئة املالئمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثالثة مواطن منف�سلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�سان. بني اجل��ذور يعي�س عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�سكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�سجرة  التي تفيد 
موطناً للح�سرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�سناجب والع�سافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�سان 

فهي اأغنى مواطن ال�سجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�سات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�سيا. واأن املوطن الأ�سلي حليوان ال�سين�سال  اأن املوطن الأ�سلي لالأنانا�س هو يف منطقة �سرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�سلي لل�سعب النورماندي موجود يف ا�سنكندنافيا. 
• هل تعلم اإن البكاء والبت�سام وال�سحك هي طرق الإن�سان للتعبري عن م�ساعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�سة  له طريقته  فاحليوان  �سعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�ستعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�سدار الأ�سوات واحلركة والت�سرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�سان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�سانية ولي�ست  اأي�ساً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�سل وتغذية العني. وال�سحك 
حيوانية، مع اأن بع�س احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�سحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�سان. فالإن�سان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�ستطيع احليوانات فعله. 

اخلراف الأذكياء
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فوائد التفاح 

%12 �سكر  %85 من وزنها ماء -  التفاح على  املائة غ��رام من  يحتوي 
و90 وحدة من فيتامني اأ - 40 وحدة من فيتامني ب1 - 20 وحدة من 
فيتامني �سي - 4 غرامات من اللياف والكثري من المالح املعدنية مثل 
البوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور واحلديد - يوجد يف التفاح مادة ت�سمى 
باملعدة  وال��غ��ازات  احلمو�سة  م��ن  التخل�س  على  ت�ساعد  التي  )البكتني( 
انه  كما  ارتفاعة  ويوقف  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  ارتفاع  من  يحد  وكذلك 

ي�ساعد على ا�ستقرارا يف �سكر الدم.
يعالج التفاح الم�ساك وال�سهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�سم 

باملعدة والمعاء حمو�سة املعدة وي�ساعد على تفتيت ح�سى املرارة. 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�سرايني  بت�سلب  ال�سابة  م��ن  للوقاية 
فوائد التفاح انه يزيل حم�س البول وين�سط الكبد ويهديء ال�سعال ويزيل 

ال�سعور بالتعب.

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعال �سياحهم 
وت�سابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�سرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �سيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�سي�س فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�س بيننا زعيم. قال ح�سناً دعوين افكر، جل�س الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �ساأمت�سى قلياًل.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�سى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �ساأدور حول نف�سي وانا مغم�س العينني ب�سع مرات وعندما اقف 
�سيقوم الذي يف قبالة راأ�سي باأكل احل�سي�س كله، فقال ا�سخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�سحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�سم رائحة خيانة وا�سم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�سنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�ستطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�سي عليهما قبل ان يق�سيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�سخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�س 
عيناك و�سندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�سحك الثعلب. وقال �ساأ�سرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�س عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�سع �سعريات من �سوف �ساحبه واألقى بها فوق ب�سع �سجريات ق�سرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�سعريات ال�سوف بني ال�سجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�سجريات خروف هو من �سياأكل احل�سي�س ويف احلال قفز بني ال�سجريات وجاء الذئب م�سرعاً وقفز اي�ساً بني 
ال�سجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�سم منه ق�سمة كبرية ف�سرخ الثعلب 
متاأملاً ب�سدة وهو يقول هذا انا يا �سديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�سعوهم �سرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�سحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�سائ�س معاً.

املغنية االأمريكية �سيلينا غوميز ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد يف لو�س اأجنلو�س - ا ف ب

اأعلنت الدكتورة �سفيتالنا بانت�سينكو، خبرية 
يوميا  القهوة  ت��ن��اول  اأن  ال��رو���س��ي��ة،  التغذية 
ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ي���وؤث���ر ���س��ل��ب��ا يف ع��م��ل الكبد 

والقلب والغدة الدرقية.
نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وتقول 
الرو�سية لالأنباء، "اأن�سح اجلميع )كتجربة( 
ملدة  الأق���ل  ال��ق��ه��وة على  ���س��رب  ع��ن  بالتخلي 
ا�سطراب  اإىل  ه���ذا  ي����وؤدي  وق���د  اأ���س��ب��وع��ني. 
امت�سا�س  ���س��وء  ي�سبب  م��ا  امل��ع��دة،  اإف�����رازات 
مقابل  الأط��ع��م��ة.  م��ن  واحل��دي��د  الروتينات 

هذا تتكاثر البكترييا املر�سية يف الأمعاء".

اإفراز  البع�س  عند  الكافيني  يحفز  وت�سيف، 
اأو �سيئا.  ي��ك��ون ج��ي��دا  ق��د  ال�����س��ف��راء، وه����ذا 
لأنه من جانب، هو نوع من امللينات يف حالة 
ولكن  اإي���ج���اب���ي.  ت���اأث���ريه  اأن  اأي  الإم�������س���اك، 
ال�سريع  الإخ���الء  اآخ���ر، ل ي�سمح  م��ن ج��ان��ب 
جميع  بامت�سا�س  لالأمعاء  الغذائية  للكتلة 
امل�����واد امل��ف��ي��دة م��ن��ه��ا. ك��م��ا اأن ال��ق��ه��وة حتفز 
امل���رك���زي وت��رف��ع م�ستوى  ال��ع�����س��ب��ي  اجل��ه��از 
ي��ع��اين من  مل��ن  "وهذا  ال���دم. وت��ق��ول،  �سغط 
جدا.  مفيد  ال���دم  �سغط  م�ستوى  انخفا�س 
الدم  �سغط  م�ستوى  لديهم  ملن  بالن�سبة  اأم��ا 

طبيعي، فاإن الإفراط بتناول القهوة يزيد من 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر 

الدموية".
ال���ق���ه���وة يف  "2-3 ف��ن��اج��ني م���ن  وت�����س��ي��ف، 
لل�سريوتونني  تكون م�سدرا  اأن  اليوم، ميكن 
)ه���رم���ون ال�����س��ع��ادة( وي��ح�����س��ن امل�����زاج. ولكن 
الإفراط بتناول القهوة، يوؤدي اإىل ا�سطراب 
النوم والتهيج وا�سطرابات عاطفية. والقهوة 
م���ن م�������س���ادات الأك���������س����دة. ول���ك���ن الإف������راط 
اجل�سم.  من  امل��ع��ادن  اإخ���راج  ي�سبب  بتناولها، 

ويجب األ نن�سى اأن القهوة ت�سبب الإدمان".

ماذا يحدث عند التخلي متاما عن �سرب القهوة؟


