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�أطعمة للح�صول على �أ�سنان قوية
عندما يتعلق الأم��ر باحلفاظ على �صحة اللثة والأ�سنان ،فكل هذا
يتوقف على ما ت�أكله على مدار اليوم .ال ي�ساعد الطعام اجليد على
�إ�صالح ج�سمك فح�سب ،بل ي�ساعد � ً
أي�ضا يف احلفاظ على �صحة اللثة
والأ�سنان.
فيما يلي �أهم الأطعمة التي ت�ساعد على احلفاظ على �صحة الأ�سنان،
وفق ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:
اال�ستهالك املتكرر للمياه :ال ي�ساعد ��ش��رب امل��اء يف احل�ف��اظ على
�صحة اجللد فح�سب ،بل ي�ساعد � ً
أي�ضا يف غ�سل الأ�سنان من ال�سكريات
والأحما�ض .عندما ت�أكل �شي ًئا ما ،تعلق العديد من جزيئات الطعام
ب�ين �أ�سنانك ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل تلف مينا الأ��س�ن��ان� .أث�ن��اء �شرب املاء،
تت�ساقط هذه اجلزيئات عن �أ�سنانك ولثتك.
املياه ومنتجات الألبان :يف حني �أن امل��اء ي�ساعد يف غ�سل ال�سكريات
والأحما�ض عن الأ�سنان ،حتتوي منتجات الألبان من ناحية �أخرى
على م�ع��ادن مثل هيدروك�سيباتيت التي تقوي مينا الأ��س�ن��ان .يعد
تناول احلليب من �أف�ضل الطرق للح�صول على �أ�سنان �صحية ،حيث
يحتوي على الكال�سيوم الذي يعد عن�ص ًرا غذائ ًيا �أ�سا�س ًيا للأ�سنان.
الأطعمة الغنية ب��الأل�ي��اف :تعزز اخل�ضروات الورقية وغريها من
الأطعمة الغنية بالألياف اله�ضم اجليد وم�ستويات الكولي�سرتول
ال�صحية ،كما �أنها ت�صنع العجائب لأ�سنانك .تعد اخل�ضروات الورقية
اخل�ضراء املختلفة مثل �أوراق ال�سبانخ واخل�س واللفت واجلرجري من
الأطعمة الفائقة التي ت�ساعد على تقوية مينا الأ�سنان.

م�صففة �شعر ت�شرح الطريقة ال�صحيحة لغ�سله

ك�شفت م�صففة �شعر على م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي تيك توك
الطريقة ال�صحيحة لغ�سل ال�شعر واحلفاظ على نظافته وت�ألقه.
ويعتقد البع�ض �أن الأمر ب�سيط وال يحتاج �سوى �إىل و�ضع ال�شامبو
على �شعرك للح�صول على الرغوة قبل �شطفه باملاء ،لكن خبرية �شعر
تقول �إن هناك ما هو حاجة لأكرث من ذلك.
ون�شرت م�ستخدمة تيك توك @ amy.does.some.hair
مقطع فيديو ح�صل على �آالف امل�شاهدات بعد عر�ض تقنيتها ل�ضمان
نظافة خ�صل ال�شعر ،وح�صد مقطع الفيديو اخل��ا���ص بها مئات
التعليقات من امل�شاهدين املذهولني منذ م�شاركتها الفيديو على
تيك توك .وت�شرح م�صففة ال�شعر "بللي �شعرك ب�شكل جيد ،ووزعي
ال�شامبو على يديك قبل توزيعه بالت�ساوي على فروة ر�أ�سك .ومبجرد
�أن يتم توزيع ال�شامبو ب�شكل جيد ،وبا�ستخدام �أ�صابعك ،دلكي ال�شامبو
على فروة ر�أ�سك بالكامل ،وال تفوتي خط �شعرك �أو م�ؤخرة ر�أ�سك".
ومبجرد �شطف �شعرك ،يجب عليك تكرار العملية ،ولكن هذه املرة
ركزي على فروة الر�أ�س ومرري رغوة ال�صابون على الأطراف برفق.
ومبجرد �شطف �شعرك مرة �أخرى� ،ضعي البل�سم على �أطراف �شعرك،
وجتنبي اجلذور ،واتركيها ملدة دقيقة �أو دقيقتني.

ال ترتك هاتفك ي�شحن على ال�سرير و�أنت نائم

ك�شفت �صور مرعبة ما ميكن �أن يحدث �إذا تركت هاتفك ي�شحن على
ال�سرير و�أنت نائم.
وميكن �أن يكون النوم �أثناء تو�صيل هاتفك بال�شاحن وو�ضعه على
ال�سرير �أو حتت الو�سادة �أم��راً خطرياً للغاية ،حيث تظهر ال�صور
التي تناقلتها مواقع التوا�صل االجتماعي كبل �شحن هاتف �آي فون
حمرتقاً فوق مالءة ال�سرير.
وتك�شف ال�صور التي متت م�شاركتها على �صفحة Facebook
 CPR Kidsما ميكن �أن يحدث �إذا مل تقم برفع هاتفك عن
ال�سرير وو�ضعه على �سطح م�ستو بعيدًا عن املواد القابلة لال�شتعال.
وميكن �أن تكون املراتب و�أغطية الأ��س��رة عر�ضة لال�شتعال بدرجة
ك �ب�يرة ،ومي�ك��ن �أن ت�سخن ال �ه��وات��ف و�أج �ه��زة ال���ش�ح��ن ب���س��رع��ة �إذا
تركت دون رقابة لفرتة طويلة من الزمن ،بح�سب �صحيفة ذا �صن
الربيطانية.
ويقول املن�شور "هل تلقى �أطفالك جهازاً لوحياً �أو هاتفاً حممو ًال
كهدية يف عيد امل�ي�لاد؟ ت�أكد من ع��دم �شحن الأج�ه��زة الإلكرتونية
مطلقًا يف ال�سرير ،وعلم �أطفالك اتباع �إر�شادات ال�شركات امل�صنعة".

تيك توك التطبيق
الأكرث انت�شار ًا يف العامل
�أظ� �ه ��ر ت �ق��ري��ر اق �ت �� �ص��ادي �أن تطبيق
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ال���ص�ي�ن��ي تيك
ت ��وك ك ��ان ال�ت�ط�ب�ي��ق الأك �ث�ر �شعبية يف
العامل خ�لال  .2021وبح�سب تقرير
��ش��رك��ة �آب�ت��وب�ي��ا املتخ�ص�صة يف متابعة
�سوق التطبيقات ،ف�إن تطبيق تيك توك
احتل املركز الأول يف قائمة التطبيقات
الأكرث تنزي ً
ال على �أجهزة امل�ستخدمني
خ �ل�ال ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي .وت� �ق ��وم �شركة
�آبتوبيا بتجميع وحتليل بيانات ن�شاط
امل�ستخدمني ع�ل��ى م�ت��اج��ر التطبيقات
الإل �ك�ترون �ي��ة مل�ع��رف��ة امل �ج��االت الأ�سرع
منواً والتطبيقات التي حتقق �أكرب عدد
من م��رات التنزيل .وم��ن خ�لال حتليل
بيانات متجري �آب �ستور وغوغل بالي،
ح� � �دّدت ال �� �ش��رك��ة �أك �ث�ر  10تطبيقات
�شعبية يف الواليات املتحدة والعامل حيث
ج��اء تطبيق تيك ت��وك اململوك ل�شركة
ب��اي��ت دان ����س ال�صينية يف امل��رك��ز الأول
�سواء على م�ستوى الواليات املتحدة �أو
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .وبح�سب قائمة
�آبتوبيا العاملية ،احتل تطبيق تيك توك
امل��رك��ز الأول ومت تنزيله  656مليون
مرة خالل العام املا�ضي.
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الأ�سباب الع�شرة التي قد
جتعل الإم�ساك قاتال!

تعطيل هذه امليزات يزيد
من عمر بطارية �آي فون

يحث خرباء ال�صحة والتغذية ب�شكل م�ستمر على تناول
االطعمة الغنية ب�أحما�ض �أوميغا  3مرتني يف الأ�سبوع
على الأكرث ،ملا لها من فوائد متعددة على �أع�ضاء اجل�سم.
درا���س��ة ج��دي��دة ح��ول �سمك ال�سلمون ع��ززت م��ن هذه
التو�صية .هناك العديد من الأ�سباب التي جتعلك تفكر
يف �إ�ضافة �سمك ال�سلمون �إىل وجباتك الغذائية� ،إذ توفر
هذه ال�سمكة دفعة �صحية من فيتامينات (ب  )6و (د)،
وهي تتنا�سب متا ًما مع النظام الغذائي الأكرث
�صحة يف العامل.
وم�ؤخر ًا ،ذكر باحثون �أن �أحما�ض �أوميغا
 3الدهنية  ،املوجودة يف الأ�سماك
الدهنية مثل ال�سلمون ،قد تلعب
دو ًرا ح��ي��و ًي��ا يف مكافحة
ت�صلب ال�����ش��راي�ين ،وهي
احلالة التي يحدث فيها
ت���راك���م ل�تر���س��ب��ات داخ���ل
جدران ال�شرايني.

تناول ال�سلمون قد ي�ساعد يف مكافحة هذا املر�ض اخلطري!
ويف الدرا�سة التي ُن�شرت يف دورية التحقيقات ال�سريرية
The Journal of Clinical Investigation
 ،وج��د الباحثون �أن �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية ت�شكل
جزيئات تن�شط م�ستقبالت ميكن �أن تكون مهمة لوقف
عملية االلتهاب ومقاومة املر�ض.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ه�ي�ل��دور �أرن ��اردوت�ي�ر ،امل ��ؤل��ف الرئي�سي
للدرا�سة" :ميكن �أن ت�ساعد �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية
يف احلماية من ت�صلب ال�شرايني بعدة و�سائل ،ال �سيما
عن طريق تقليل االلتهاب ،وهو عامل رئي�سي يف الإ�صابة
مبر�ض ت�صلب ال�شرايني" ،بح�سب ما ن�شر موقع (ايت
ذ�س .)eat this
وم��ع ذل ��ك ،ح ��ذرت ال��درا� �س��ة م��ن ت �ن��اول ه��ذا ال �ن��وع من
الأ�سماك ب�شكل زائ��د عن احلد الطبيعي حتى ال ت�سبب
�ضررا عك�سياً بدال من العمل على تقليل خماطر اال�صابة
باملر�ض.
وت�ؤكد الكثري من الدرا�سات ارتباط اخل�صائ�ص امل�ضادة
لاللتهابات لهذه الأحما�ض الدهنية مبجموعة وا�سعة
من الفوائد ال�صحية الأخرى ،مبا يف ذلك احلفاظ على
ال�صحة العامة للج�سم والن�شاط العقلي والتقليل من
�آالم املفا�صل وه��ي مفيدة ل�صحة القلب والعني و�إنتاج
الهرمونات ودعم وظائف املناعة ودعم القلب والرئة.
و�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية هي فئة من الدهون املتعددة
غري امل�شبعة ،ومينحك �سمك ال�سلمون ما يقرب من 2.2
ج ��رام ( 2198م�ل�ل�ي�غ��رام) م��ن ه��ذه الأح �م��ا���ض .وهي
الكمية التي حتتاجها يف يوم واحد.

خرباء :الكوابي�س قد تكون نتيجة
درجة حرارة غرفة النوم املرتفعة

يعزو معظمنا الأحالم ال�سيئة �إىل التوتر والقلق ،لكن يبدو �أن هناك
�سبب �آخر غري معروف لدى الكثريين.
يقول خرباء النوم �إن درجة حرارة غرفة النوم ميكن �أن تلعب دو ًرا يف
تعطيل النوم وبالتايل �إثارة الكوابي�س.
يبدو �أن  18درجة مئوية هي درجة احلرارة املثلى لنوم هانئ لي ً
ال� ،إذا
كانت درجة احلرارة �أعلى ،فقد يواجه املرء م�شاكل �أثناء النوم.
وبح�سب الرئي�س ال�سابق جلمعية النوم الربيطانية  ،الدكتور نيل
�ستانلي ،لكي نح�صل على ليلة نوم جيدة  ،نحتاج �إىل فقدان حوايل
 1درجة مئوية من درجة حرارة اجل�سم الداخلية  ،والتي تكون عند
حوايل  37درجة مئوية .عادة ما نفقد ذلك من خالل الر�أ�س الذي
يكون غري مغطى.
ولكن �إذا كنت تنام يف غرفة داف�ئ��ة ج �دًا  ،فلن تتمكن درج��ة حرارة
ج�سمك الأ�سا�سية من فقدان تلك احلرارة و�سيت�أثر نومك.
ي�تراوح نطاق درج��ة احل��رارة املو�صى به لغرفة النوم بني  16درجة
مئوية و  18درج��ة مئوية ،وي�ضيف الدكتور نيل �أن ه��ذا ميكن �أن
ي�ساعد � ً
أي�ضا يف التخفيف من ح��االت مثل ال�شخري وتوقف التنف�س
�أثناء النوم.

وتقول �سامانثا كا�سيتي خبرية التغذية وال�صحة العامة
�إن لي�س كل �أحما�ض اوميغا مفيدة للج�سم ،فالأطعمة
امل�صنّعة واملوجودة على الأرفف يف معظم متاجر البقالة
م�صنوعة من زيوت منخف�ضة اجلودة ،مثل زيت القرطم
�أو زي��ت ف��ول ال���ص��وي��ا ،وه��ي غنية ب��أح�م��ا���ض �أوم�ي�غ��ا 6
الدهنية بد ًال من �أوميغا .3
وقالت" :عندما تكون �أحما�ض الأوميغا غري متوازنة بهذه
الطريقة ،فقد ت�ؤدي �إىل حدوث التهاب مزمن منخف�ض
الدرجة مرتبط بالعديد من امل�شكالت ال�صحية ،مبا يف
ذلك حاالت التهاب املناعة الذاتية مثل التهاب املفا�صل
الروماتويدي و�أمرا�ض القلب وا�ضطرابات املزاج".
وت��و��ص��ي كا�سيتي ب�ت�ن��اول الأ��س�م��اك الدهنية م��رت�ين يف
الأ�سبوع �إىل جانب تناول الأف��وك��ادو وزي��ت ب��ذور الكتان
وزيت الزيتون يف معظم �أيام الأ�سبوع.
فوائد �صحية جديدة لـ(�أوميغا )3
يبدو �أن قائمة فوائد زيت ال�سمك وفيتامني (د) تطول
يوماً عن يوم .درا�سة �أمريكية حديثة ت�شري �إىل �أن تناول
الزيت الغني (ب�أوميغا  )3له فوائد �صحية �إ�ضافية مل
تكن معروفة من قبل ،فيما يُقلل فيتامني (د) خماطر
الوفاة بهذا املر�ض.
خل�صت درا�سة �أمريكية كبرية ،ملعرفة الفوائد ال�صحية
ملكمالت فيتامني (د) وزيت ال�سمك� ،إىل �أن تناول الزيت
ال�غ�ن��ي (ب�أوميغا ) -3مي�ك��ن �أن يقلل ب���ش��دة م��ن خطر
الأزم��ات القلبية ،كما بدا �أن فوائد فيتامني (د) ترتكز

يف تقليل خماطر الوفاة مبر�ض ال�سرطان .لكن فيتامني
(د) وزيت ال�سمك مل يقلال احتماالت الإ�صابة بنوبة �أو
الإ�صابة بال�سرطان يف حد ذاتها.
و�أظهرت الدرا�سة �أن معدل الإ�صابة ب�أزمة قلبية لدى من
تناولوا زيت ال�سمك كان �أق��ل بن�سبة  28باملئة ،مقارنة
مبن تناولوا عقاقري وهمية وقلت املخاطر بن�سبة 77
باملئة و�سط الأمريكيني من �أ�صل �أفريقي .لكن كبرية
باحثي الدرا�سة قالت �إن تلك الن�سبة الكبرية بحاجة �إىل
ت�أكيد.
و�أ�ضافت الدكتورة ج��و�آن مان�سون ،رئي�سة ق�سم الطب
الوقائي يف م�ست�شفى(بريغام �آند ومين) يف بو�سطن� ،إن
معدل الوفاة ب�سبب ال�سرطان بني من تناولوا فيتامني
(د) كان �أقل بن�سبة  25باملئة .و�أ�ضافت �أن ذلك قد يرجع
�إىل �أن هذا الفيتامني" :رمبا ي�ؤثر على البنية احليوية
ل �ل��ورم مم��ا يقلل اح �ت �م��االت ان�ت���ش��اره مل�ن��اط��ق �أخ ��رى يف
اجل�سم".
وتابعت":لذلك ق��د ن�شهد انخفا�ضا يف م�ع��دل الوفاة
بال�سرطان ،ولكنه لي�س انخفا�ضا يف الت�شخي�ص الأويل
ب��الإ��ص��اب��ة ب��ه �إذ يتطلب ذل��ك درا� �س��ة �أط� ��ول ...و�إذا كنا
نتحدث عن الوقاية من الإ�صابة بال�سرطان فالأمر قد
يتطلب تناول العالج لفرتة تزيد عن العقد".
ون�شرت الدرا�سة اجلديدة على الإنرتنت يف دوري��ة (نيو
�إنغالند جورنال �أوف مدي�سني) .وكانت معظم الأبحاث
ال�سابقة قد ركزت على متطوعني معر�ضني بالفعل ب�شدة
خلطر الإ�صابة ب�أزمة قلبية �أو جلطة �أو �سرطان.

ع �م �ل��ت �أب� � ��ل ع �ل��ى حت �� �س�ين عمر
ال �ب �ط ��اري ��ة يف ه ��وات ��ف �آي فون
 ،13وذلك حتى بعد الأخذ بعني
االع�ت�ب��ار م�ع��دل التحديث البالغ
 120ه��رت��ز وات���ص��ال  5ج��ي يف
جميع الطرازات الأربعة.
وبغ�ض النظر عن طراز هاتف �آي
فون الذي متتلكه ،ميكنك حت�سني
عمر البطارية على اجلهاز باتباع
جمموعة ب�سيطة من التوجيهات
التي مت ن�شرها بوا�سطة م�ستخدم
تيك توك يدعى كاداما.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة نيويورك
ب��و��س��ت �أن ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات مي�ك��ن �أن
ت�ستهلك ً
بع�ضا م��ن عمر بطارية
ج �ه��از �آي ف ��ون ح �ت��ى �إذا ك �ن��ت ال
ت�ستخدم هذه التطبيقات املحددة
طوال اليوم.
و�أف���ض��ل طريقة ملنع التطبيقات
ال � �ت� ��ي ت� �ع� �م ��ل يف اخل� �ل� �ف� �ي ��ة من
ا��س�ت�ه�لاك ب �ط��اري��ة �آي ف ��ون هي
االن�ت�ق��ال �إىل الإعدادات> عام>
حتديث تطبيق اخللفية و�إيقاف
ت�شغيل امليزة .بعد ذلك ،انتقل �إىل
الإعدادات> البطارية> �صحة
البطارية> ت �ب��دي��ل ع �ل��ى �شحن
البطارية املح�سن .ويقول كاداما
�إن ��ه ب�ع��د ات �ب��اع ه��ذه التوجيهات،
�ست�ستمر ب�ط��اري�ت��ك الآن لفرتة
�أطول بكثري.
وبينما يتح�سن ع�م��ر البطارية،
ل��ن ي �ت��م حت��دي��ث ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات يف
اخللفية عندما يكون لديك �إعداد
"حتديث التطبيقات يف اخللفية"
قيد �إيقاف الت�شغيل .وه��ذا يعني
�أن ال �ت �ح��دي �ث��ات ال� �ت ��ي جتريها
تطبيقاتك ع��اد ًة يف اخللفية ،لن
يتم تطبيقها حتى تفتح التطبيق
املنا�سب وحتديثات التطبيق.

�أفعى بقبعة �سانتا كلوز
ت � � ��داول رواد م ��واق ��ع التوا�صل
االجتماعي مقطع فيديو لأفعى
ب �ي �� �ض��اء � �ص �غ�ي�رة ت ��رت ��دي قبعة
"�سانتا كلوز" وه ��ي �شخ�صية
خيالية مرتبطة ب�أعياد امليالد.
وي �ظ �ه��ر امل �ق �ط��ع امل � �ت� ��داول ال ��ذي
�سجل يف والية �أريزونا الأمريكية
الأف � �ع� ��ى وه � ��ي ت �ت �ح��رك بحرية
بالقبعة بجانب �شجرة عيد امليالد
يف امل �ن��زل ،ق�ب��ل �أن ت�ق��ف ع�ل��ى يد
م��ال�ك�ه��ا وحت� ��دق ب��ال �ك��ام�يرا وهو
منظر �أثار عاطفة الكثري من رواد
مواقع التوا�صل االجتماعي.

يحارب الأزمة االقت�صادية
بالر�صا�ص والفحم

مل ي�سلم ال�ف�ن��ان��ون وال��ر� �س��ام��ون و�أ� �ص �ح��اب احل ��رف م��ن ب��راث��ن الأزم ��ة
االقت�صادية التي �ضربت لبنان ،وحاول كل على طريقته الت�أقلم مع الأزمة
للحفاظ ق��در الإم�ك��ان على الرمق الأخ�ير ،بانتظار الآت��ي ال��ذي ال يبدو
م�شرقا للأ�سف حتى حينه.
ومن بني ه�ؤالء الفنان ب�سام كمال ،الذي تركت ال�سنوات �أثرها على مالمح
وجهه ،حيث �أفنى ربيع العمر يف مهنته الأ�سا�سية عامال يف الديكور املنزيل
والزخرفة الداخلية ،لكن عمله تراجع بعد الأزمة االقت�صادية التي �ضربت
فيما �ضربت قطاع البناء والديكور.
والرجل ال�ستيني رب �أ�سرة تقع على عاتقه م�س�ؤوليات كبرية ،لذلك عاد
�إىل دف��ات��ره القدمية عندما ك��ان ر�ساما يف مدر�سته ،يهوى نق�ش وجوه
رفاقه ورفيقاته بالقلم الر�صا�ص املتوافر حينها ،ور�سم املناظر الطبيعية
يف بريوت ،فعاد �إىل هوايته القدمية ووقف منذ �سنوات ير�سم وجوه ال�سياح
وامل��ارة ب�شكل �سريع� ،أمام �صخرة الرو�شة ال�شهرية على �شاطئ العا�صمة،
بحثا عن لقمة عي�ش.
لكن الو�ضع االقت�صادي وانت�شار فريو�س كورونا وتراجع حركة ال�سياحة،
جعلته يغري املكان ويفت�ش عن �آخر "ا�سرتاتيجي" يحظى ببع�ض الزبائن
املتوقعني ،ويكون قريبا من منزله يف �أحد �أحياء بريوت املركزية ،فاختار
ف�سحة حتت ج�سر الكوال الذي يحوي حمطات انطالق حافالت الركاب
من بريوت و�إليها ،حيث يكون الركاب بانتظار حافالتهم التي تقلهم �إىل
قراهم ومناطقهم خارج العا�صمة يف نهاية يوم عمل �شاق ،لي�ستغل وقت
انتظارهم فري�سمهم بقلم الر�صا�ص �أو الفحم ،وق��د يقوم عند الطلب
بر�سم الـ"بورتريه" بالألوان لكن ب�سعر خمتلف.
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جروب اند �سوينج املجرية جتذب رواد املو�سيقى يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ا�ستمتع ع�شاق مو�سيقى ال�سول ،وال�ب��وب ،والتوي�ست،
والروكابيلي ال�سوينغ ،ب�أداء فني الفت لفرقة "جروب
�أند �سوينج" املجرية ،التي قدمت عر�ضاً خا�صاً لزوار
�إك�سبو  2020دب��ي يف �ساحة الو�صل ات�سم بالإتقان
واحليوية على مدار �ساعة كاملة.
وقد �أ�ضفت الفرقة ،املكونة من  10فنانني� ،أجوا ًء من

املتعة والبهجة مبو�سيقاها املميزة والأداء الفني الراقي
للمغنني يف الفرقة ،الذين جنحوا بجذب اجلمهور طوال
زمن العر�ض ،الذي اختتم بعزف لأحد املو�سيقيني على
�آلة ال�سيك�سفون من وحي مو�سم الأعياد.
وت�شتهر الفرقة بكونها تقدم طابعا مو�سيقيا يتوافق مع
جميع الأعمار والأذواق .وتعترب "جروب اند �سوينج"
�أح��د �أه��م ال�ف��رق املو�سيقية يف امل�ج��ر ،وق��د ح��ازت منذ
ت�أ�سي�سها على مكانة بارزة يف امل�شهد املو�سيقي املجري،
ك�م��ا جن�ح��ت بح�صد ج��وائ��ز مو�سيقية ع��دة لتفر�ض
نف�سها بقوة على ال�ساحة الفنية.

الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط

�إك�سبو  2020دبي ينظم مهرجان الطعام النباتي بالتعاون مع فيغانواري ودبي فيغان دايز

اليابان تعر�ض �أجمل فنونها الراق�صة �ضمن احتفاليتها باليوم الوطني يف �إك�سبو 2020
•• دبي – الفجر

قدمت فرقة يابانية ملحات من التقاليد العريقة لهذا
البلد الآ��س�ي��وي �ضمن ع��ر���ض راق����ص م�ل��يء بالأناقة
والرقي ،وفن الأداء احلركي ،واملو�سيقى ،على هام�ش
�إقامة �إك�سبو  2020دبي حفل اليوم الوطني لليابان
ال��ذي يعقد �ضمن االحتفاالت بالأيام الوطنية للدول
امل�شاركة .وكان مقررا �أن يقام العر�ض الفني الراق�ص،
ال��ذي �صمم خ�صي�صا ل�ه��ذا االح�ت�ف��ال ،خ�لال ال�شهر
املا�ضي يف موقع �إك�سبو  2020دب��ي ،لكن مت �إلغا�ؤه
ب�سبب قيود ال�سفر التي فر�ضت يف طوكيو ب�سبب جائحة
كوفيد .-19و"نيهونبويو" رق�صة جاذبة تعتمد على
ف��ن ال��رق����ص ال���ص��ام��ت ،وف��ن الأداء احل��رك��ي الأ�صيل
ال� ��ذي ت���ش�ت�ه��ر ف�ي��ه ال �ي��اب��ان ع�ب�ر ال �ع �� �ص��ور ،ويتعرف

امل�شاهد م��ن خالله على تقاليد يابانية تعود لقرون
خلت ،وحياة �شعبية مليئة بالرقي والق�ص�ص بعيداً عن
الكالم وال�سرد التقليدي.
العر�ض الراق�ص الذي يحمل ا�سم (التنوع يف اليابان
– ميا) قدم من خالل مقطع فيديو ،وتوىل �إخراجه
وت�صميمه وبطولته هاناياجي جوراكو .ويبد�أ العر�ض
برق�صة ر�شيقة ت�ؤديها بع�ض الراق�صات يرتدين الزي
التقليدي الياباين (الكيمونو) وبيد كل منهن مروحة
يدوية وحمارم تقليدية .ويف اجلزء الثاين من الرق�صة،
ي ��ؤدي رج��ل رق�صة مليئة بالطاقة بكل ق��وة وحيوية،
وك�أنه �أ�سد �شجاع ،قبل �أن تن�ضم �إليه �أرب��ع راق�صات،
ف�ي�م��ا ت���ض�ي��ف امل��و��س�ي�ق��ى ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة امل���س�ت�خ��دم��ة مع
العر�ض ،ومنها �شامي�سني وفوي وتايكو و�أو�ستوزومي
وكو�ستوزومي ،مل�سة يابانية �أ�صيلة للعر�ض.

عر�ض فقاعات رائع يف �إك�سبو  2020دبي مع الإ�سباين ديفيد فيغا
•• دبي– الفجر

ا�ستمتع زوار �إك�سبو  2020دبي
بعر�ض رائ��ع للفقاعات العمالقة
قدمه الفنان الإ�سباين ديفيد فيغا،
وه ��و � �ص��اح��ب خ �ب�رة مت �ت��د لأك�ث�ر
م��ن  15ع��ام��ا يف جم��ال العرو�ض
امل�سرحية وحامل لقب يف مو�سوعة
غيني�س لأط��ول �سل�سلة فقّاعات يف
العامل.
�أم �ت��ع فيغا و� �ش��رك��ا�ؤه يف العر�ض،
كارمن غار�سيا وخوانفران دورادو ،ي �ق��ام ال �ع��ر���ض ،ال ��ذي ي�ح�م��ل ا�سم اخل��ام����س م��ن ي�ن��اي��ر� ،أم ��ام اجلناح
ز ّوار �إك���س�ب��و  2020دب��ي بعر�ض "الفقاعة امل�ستحيلة" ،على مدار الأ� �س �ب��اين ،م��ن ال���س��اع��ة 05:30
�ساحر ،ق��ام فيه بت�شكيل الفقاعات �أرب �ع��ة �أي� ��ام ب��داي��ة م��ن �أول �أم�س م �� �س��اء وح �ت ��ى ال �� �س��اع��ة 06:30
الأح � ��د ،ال �ث��اين م��ن ي �ن��اي��ر ،وحتى م�ساء.
بطريقة احرتافية وبديعة.

عا�صي احلالين يف �إك�سبو  2020دبي
واليا�سري �أجنز التعاقد والتح�ضريات

ت�أجيل حفل
الفنان
�سوكويندر �سينغ
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بات الفنان اللبناين عا�صي احلالين جاهزاً ال�ستقبال اجلمهور العربي والعاملي
يف حفله املقبل يف م�سرح اليوبيل بـ"�إك�سبو  2020دبي" ،بعد �أن انتهى من و�ضع
اللم�سات الأخرية مع املنتج واملخرج �صالح اليا�سري رئي�س جمل�س �إدارة اليا�سري
ل�ل��إن� �ت ��اج ال �ف �ن��ي امل� ��� �س� ��ؤول ��ون عن
تعاقدات وحجوزات الفنانني العرب
والفرق املو�سيقية يف �إك�سبو ،2020
وال��ذي �سيحييه م�ساء ي��وم  6يناير
اجل ��اري � ، 2022ضمن جتهيزات
تقنية عالية امل�ستوى تليق باحلدث
العاملي الذي يقام يف �إمارة دبي بدولة
الإم� ��ارات .وك��ان احل�لاين ق��د و�صل
اىل دبي قادماً من العا�صمة الأردنية
ع ّمان ،بعد �أن �أحيا حفل ر�أ�س ال�سنة
مع اجلمهور الأردين ،لي�ؤكد موعده
املقبل يف "�إك�سبو  2020دبي" وتنوعه يف الأغنيات التي �سيقدمها من �أغنياته
اللبنانية واخلليجية والعربية التي لقيت جناحات كبرية يف كل مكان.

نظرا لظروف غري متوقعة،
ق ��رر �إك���س�ب��و  2020دبي
ت ��أج �ي��ل احل �ف��ل املو�سيقي
للفنان الهندي �سوكويندر
�سينغ ال��ذي كان من املقرر
�إقامته على من�صة اليوبيل
يف احلدث الدويل.
و� � �س � � ُي � �ع � �لَ� ��ن ع� � ��ن م ��وع ��د
ج��دي��د لإق ��ام ��ة احل �ف��ل يف
وق ��ت الح� ��ق ،ف�ي�م��ا ين�صح
ال � � ��زوار مب��راج �ع��ة املوقع
الإل� � � � �ك � �ت� ��روين لإك� ��� �س� �ب ��و
� 2020أو تطبيق �إك�سبو
 2020دبي لالطالع على
�آخر امل�ستجدات عن برامج
احلدث الدويل وفعالياته.
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ي�ست�ضيف �إك�سبو  2020دب��ي ،منت�صف ال�شهر اجل��اري،
مهرجان الطعام النباتي الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط،
حيث يقدم ل��زواره نكهات من �شتى �أن�ح��اء العامل مع جتربة
طهي خمتلفة كلياً ،وذلك بالتعاون مع منظمة "فيغانواري"،
و"دبي فيغان دايز".
ويُقام مهرجان الطعام النباتي يف حديقة املهرجان يف �إك�سبو
 ،2020وميتد طيلة ث�لاث عطالت نهاية الأ�سبوع (�أيام
اجلمعة ،وال�سبت ،والأح��د) من  14حتى  30يناير .ويجمع
م�ه��رج��ان ال�ط�ع��ام �أف���ض��ل امل ��أك ��والت ال�ن�ب��ات�ي��ة ال�ت��ي تقدمها
املنطقة ،ما مينح الزائرين الفر�صة لتذوق الوجبات النباتية
املغذية على �أنغام املو�سيقى التي يعزفها كوكبة متنوعة من
من�سقى الأغاين الـ "دي جي".
ويتمكن الزوار �أي�ضاً من اال�ستمتاع بتجربة ا�ستك�شاف ال�سوق
البيئي املليء مبنافذ بيع املنتجات امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل
وجود منتج �صحي نباتي وع�ضوي ،وو�سائل ترفيهية �أخرى،
وح��وارات مع الطهاة ،ما يجعل مهرجان الطعام النباتي يف
�إك�سبو  2020دب��ي ي��وم�اً خ��ارج�ي�اً غ��ام��راً ب��امل��رح واملعلومات
للأ�صدقاء والعائالت على حد �سواء.
وت�شمل العالمات التجارية العاملية للم�أكوالت وامل�شروبات
امل�شاركة يف مهرجان الطعام النباتي ما يلي:
ت�شاك ت�شيك – برغر نباتي
يجمع مطعم ت���ش��اك ت�شيك امل�ستوحى م��ن ف�ك��رة �أمريكانا
 1950بني الإب��داع ال�شبابي لوجبات الع�شاء الكال�سيكية
واحلاجة احلديثة لكوكب �أكرث مراعاة للبيئة .يقدم الطعم
فر�صة لال�ستمتاع بتناول برغر اجلنب الكال�سيكي� ،أو برغر
الدجاج املقلي على الطريقة اجلنوبية� ،أو النقانق الكال�سيكية
�أو البطاطا املقلية املح�ش ّوة.
�إربينغهام هاو�س
ي�سجل امل�ط�ع��م ال�ن�ب��ات��ي ال�بري�ط��اين ح���ض��وره الأول يف دبي
ع�ب�ر ب��واب��ة �إك���س�ب��و  ،2020م �ق��دم �اً ل �ل��زوار جم�م��وع��ة من
امل�أكوالت منها �أطباق التاكو ،والباو النباتي ،و�شطائر الربغر
وال�سالطاتّ � .أ�س�س املطعم على ي��د لوي�س بليك ،وه��و رجل
�أعمال نباتي �شغوف مب�شاركة امل�أكوالت وامل�شروبات ال�صحية
واللذيذة ذات املذاق ال�شهي ،ويف نف�س الوقت �صديقة للبيئة.
جوهر مطعم �إربينغهام هاو�س هو االحتفال بتناول طعام مُنتج
ب�شكل �أخالقي ،مع الرتويج لفكرة �أن ال�شخ�ص النباتي ميكن
�أن يكون مرحاً يف نف�س الوقت ،لأنه �شعور رائع �أن يكون الإن�سان
جزءاً من م�سرية امل�ضي نحو عامل �أكرث لطفاً وا�ستدامة.
فيغان دو كو
ي�ستعد مطعم فيغان دو ك��و ،ال��ذي � ّأ�س�س يف لندن ول��ه فروع
يف جميع �أنحاء اململكة املتحدة ،ليظهر للعامل كيف ميكن �أن
تكون البيتزا النباتية لذيذة و�شه ّية ،مع جمموعة من الأطباق
املبتكرة والب�سيطة امل�صممة مل�ساعدة النا�س على حب امل�أكوالت
النباتية.
فلوزي كوكيز
ي �ق��دم م�ط�ع��م ف �ل��وزي ك��وك�ي��ز ،ال ��ذي �أ�� ّ�س ����س ع�ل��ى ي��د ال�شيف
كيمبرييل ل�ين" ،الكوكيز املح�شوة" امل�م�ي��زة بخم�س نكهات
ونكهة �ساد�سة تتغري ح�سب املو�سم .يتخذ املطعم من اململكة
املتحدة مقراً له ،ولديه فرعان يف �إك�سبو  2020دبي ،يقدم
م��ن خاللهما ل��زار �إك�سبو  2020الكوكيز ال�ط��ازج��ة التي
جتعلهم يرغبون يف املزيد.
بابا بورتيز
يقدم بابا بورتيز ،ال��ذي � ّأ�س�سه مقدم الربامج التليفزيونية
لني ريدمان ،الفطائر اجلامايكية ال�شهية املق�شرة ،التي يعود
�أ�صلها �إىل فطرية الكورني�ش الربيطانية �سهلة التح�ضري.

ت��رك ب��اب��ا ب��ورت�ي��ز "ب�صمته اخلا�صة" ع�ل��ى �أ��س �ل��وب الطهي
اجلامايكي ،م�ضيفاً �سكوت�ش بونيه ونكهات ومكونات �أخرى
لتح�سني �أطباقه.
هويل كاروت
ه��ويل ك��اروت مطعم نباتي يف اململكة املتحدة يقدم ل�ضيوفه
�أطباق م�ستلهمة من املطبخ الآ�سيوي بلم�سة عاملية ،م�ستخدماً
مكونات طبيعية فقط ،يركز املطعم على ا�ستخدام املنتجات
املو�سمية ذات امل�صادر الأخالقية ،واملعدة بطريقة واعية .يهتم
هويل ك��اروت مبا ت�ستهلكه ،ويفخر بتقدمي الأطباق اخلالية
من الغلوتني وال�سكر واملواد احلافظة.

بوتاين الب
يركز بوتاين الب ،وهو منتجع �صحي ع�ضوي ونباتي بالكامل،
ومقره يف قطر ،على تعزيز جمال الب�شرة با�ستخدام العالجات
غري اجلراحية ،التي تت�ضمن تقنيات تدليك الوجه لرفعه
ونحته.

نوت جا�ست فور فيغانز
يُن�صَ ب ن��وت جا�ست ف��ور فيغانز يف يومي  29و 30يناير يف
حديقة املهرجان؛ وهو �أكرب متجر بيع م�ؤقت يف املنطقة ،حيث
يعر�ض م��ا يزيد على  60عالمة جت��اري��ة حملية �أخالقية،
وي�ب�ي��ع جميع امل�ستلزمات مب��ا يف ذل��ك الأزي� ��اء واملجوهرات
والإك� ��� �س� ��� �س ��وارات والأغ � ��را� � ��ض ال �ف��اخ��رة امل �� �ص �ن��وع��ة يدويا
�إيفرغرين �أورغانيك�س
وامل�ستلزمات اليومية.
يتوجه �أول مقهى نباتي بالكامل يف قطر �صوب معر�ض �إك�سبو ت�شارك املطاعم الواقعة يف �أنحاء موقع �إك�سبو  2020دبي
 2020ليقدم ل��زواره �أفكاره الواعية و�سط �أج��واء هادئة .يف فيغانواري (يناير النباتي) ،حيث يُد َلل متناويل الطعام
اكت�سب مقهى �إيفرغرين �أورغانيك�س �سمعة طيبة بف�ضل خبز بفر�ص االختيار من �أ�صناف �صالة الكيبوالن مل��دة � 10أيام
تو�ست الأفوكادو ،والربغر ال�شهي والع�صائر واحلبوب املغذية مب�شاركة امل�ط��اع��م امل��ؤق�ت��ة وال�ط��اه��ي غ�ل��وري ك��اب��ي ،ومطعم
والع�صائر املربدة امل�ضغوطة.
�أدري�ف��ت برغر ب��ار ال��ذي يقدم الربغر النباتي ل�شهر يناير،
بالإ�ضافة �إىل خيارات الأ�صناف النباتية املتاحة يف مطاعم
ميلك
كوتري وذا لوكال او�سي غريل ومطعم ماجنروف الفلبيني،
يقع مقر ميلك يف الدوحة ،وهو متجر لل�شوكوالتة والآي�س وملبورن لني ،و�سكاي ماركت و �إك�س واي �إ�س تي.
ك ��رمي ال�ن�ب��ات��ي  ،100%وي �ق��دم ب��دائ��ل ��ص�ح�ي��ة وطبيعية فيغانواري هي م�ؤ�س�سة غري ربحية ت�شجع النا�س من جميع
ب��ال�ك��ام��ل ،م��ع الآي ����س ك��رمي وال���ش��وك��والت��ة امل�صنوعة يدوياً �أن�ح��اء العامل على �أن ي�صبحوا نباتيني ب��دء من �شهر يناير
واخلالية من امل��واد احلافظة والإ�ضافات واملثبتات واملُحليات �إىل ما بعده ،و�أثناء حملة  ،2021تعهد �أكرث من � 500ألف
وفول ال�صويا والغلوتني.
�شخ�ص بتجربة اتباع نظام غذائي نباتي ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق
حوايل  825منتجا وخيارا لأ�صناف �أطعمة نباتية جديدة يف
فيغيد ل�صاحبه ماثيو كيني
جميع �أنحاء العامل.
ي� ِع��د مطعم فيفيد زواره مب ��أك��والت �شهية وم�شبعة مليئة تتاح امل�شاركة يف فيغانواري باملجان ،ويتمكن كل من يُ�سجل
بالنكهات من خالل جمموعة من الأطباق املغذية والنباتية على املوقع الإل�ك�تروين  Veganuary.comمن تلقي
– واملطعم م��ن ب�ن��ات �أف�ك��ار ال�شيف ال�شهري ماثيو كيني ،جميع اللوازم والن�صائح ال�ضروروية التباع �أ�سلوب حياة نباتي
ال�شغوف باحلياة ال�صحية وال��ذي ي�شارك ب��دوره يف حماية �سهل وممتع .فيما تقام فعاليات دبي فيغان دايز ،التي تهدف
�صحة العامل.
�إىل اجلمع بني جمتمع النباتيني دولة الإمارات.
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يعترب الإم�ساك م�شكلة �شائعة ،لكن معظم النا�س ال يدركون �أنها
ميكن �أن تكون قاتلة.وحتدث موقع "�إك�سربي�س" مع الدكتورة
ديبورا يل ،من �صيدلية دكتور فوك�س على الإنرتنت ،ملعرفة الأ�سباب
الع�شرة التي جتعل الإم�ساك قاتال.وقالت يل" :الحظت العديد
من الدرا�سات الطبية الكبرية الآن وجود �صلة بني الإم�ساك -
الذي ُيع َّرف ب�أنه �أقل من ثالث عمليات تفريغ للأمعاء يف الأ�سبوع
 وزي��ادة خطر الوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية الدمويةوالنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية".
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ارتبطت زيادة معدل الوفيات بزيادة ا�ستخدام امل�سهالت

الأ�سباب الع�شرة التي قد جتعل الإم�ساك قاتال!
وتتحدث النتائج عن نف�سها ،مع الكثري من الدرا�سات التي
ت�شري �إىل وجود �صلة حمتملة بني الإم�ساك ونوعية احلياة
الق�صرية �أو املنخف�ضة.
ويف ع��ام  ،2019ا�شتملت درا� �س��ة ر��ص��دي��ة �ضخمة على
 3359653من قدامى املحاربني الأمريكيني ،من بينهم
� )7.1%( 237855شخّ �صت �إ�صابتهم بالإم�ساك.
و�أو� �ض �ح��ت يل" :ح�سب ال�ب��اح�ث��ون �أن الأ��ش�خ��ا���ص الذين
ي �ع��ان��ون م��ن الإم �� �س��اك ل��دي�ه��م م �ع��دل وف �ي��ات م��ن جميع
الأ�سباب �أعلى بن�سبة  ،12%من �أولئك الذين مل ي�صابوا
بالإم�ساك .وكان لدى املجموعة امل�صابة بالإم�ساك خطر
متزايد بن�سبة  11%للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية،
و 19%من خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية الإقفارية.
وارت�ب�ط��ت زي ��ادة م�ع��دل ال��وف�ي��ات �أي���ض��ا ب��زي��ادة ا�ستخدام
امل�سهالت".
و�أظهرت الدرا�سات ال�سابقة التي تبحث يف ال�صلة املحتملة
ب�ين الإم���س��اك وال��وف�ي��ات نتائج مت�ضاربة ،لكن الدرا�سة
امل��ذك��ورة �أع �ل�اه �شملت �أك�ث�ر م��ن  3.5م�ل�ي��ون م�شارك،
ويُعتقد �أنها �أكرب درا�سة حتى الآن.
 الأ�سباب الع�شرة التي جتعل الإم�ساك قاتال:ت�شوهات ميكروبيوم الأمعاء
ه�ن��اك �أدل ��ة م�ت��زاي��دة على وج��ود تفاعل ب�ين ميكروبيوتا
الأم�ع��اء واحل��االت الطبية املزمنة مثل متالزمة التمثيل
الغذائي و�أمرا�ض القلب التاجية.
وقالت يل" :الإم�ساك قد يعزز ت�صلب ال�شرايني ،ب�سبب
االلتهاب املزمن الذي ين�ش�أ نتيجة لتغري التمثيل الغذائي
للأمعاء ووجود ال�سموم البكتريية".
ارتفاع م�ستويات ال�سريوتونني

ت�سبب الأدوي��ة امل�ستخدمة لعالج ارتفاع �ضغط ال��دم ،مثل
حا�صرات قنوات الكال�سيوم� ،أي�ضا ارتخاء الع�ضالت املل�ساء
و�إ�ضعاف وظيفة الأمعاء.
ق�صور القلب يقلل من وظائف الأمعاء
املر�ضى الذين يعانون من ق�صور يف اجلانب الأمي��ن من
القلب قد ي�صابون ب�أمعاء مت�ضخمة منتفخة مع انخفا�ض
يف حركة الأمعاء.
و�أ�ضافت يل" :عندما يحدث هذا ،ف�إن الأمعاء نف�سها تكون
�ضعيفة ن�سبيا مع الدم".
عدم ممار�سة الريا�ضة
قالت يل �إن من املعروف �أن قلة ممار�سة الريا�ضة مرتبطة
بالإم�ساك.
و�أو� �ض �ح��ت" :املري�ض امل �� �ص��اب ب�ن��وب��ة قلبية م�ف��اج�ئ��ة �أو
�سكتة دماغية �سيقت�صر على الفرا�ش ،وهو �أمر غري مفيد
لوظيفة الأمعاء .ومييل �ضغط الدم �إىل االرتفاع فورا بعد
فتح الأمعاء ،وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تفاقم �أي حالة قلبية
موجودة م�سبقا ،ما ي��ؤدي �إىل ف�شل القلب �أو عدم انتظام
�ضربات القلب".

لوحظ زيادة يف �إنتاج ال�سريوتونني لدى امل�صابني بالإم�ساك املر�ضى الذين يعانون من �أم��را���ض مزمنة مثل ال�سكري
واالكتئاب ،كما ربط بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ويف الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون بع�ض امللينات.
وقالت يل" :ال�سريوتونني م�ضيق للأوعية وميكن �أن يحفز والأوعية الدموية".
�إنتاج جلطات الدم .ويُعتقد �أنه يلعب دورا يف عملية ت�صلب
اجلفاف وحب�س النف�س
ال�شرايني  -و�ضع لويحات دهنية يف جدران ال�شرايني".
 كيفية �إدارة الإم�ساكقد يحدث اجلفاف ب�سبب اال�ستخدام املفرط للملينات.
الإم�ساك قد ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي ال�لا�إرادي وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،غالبا ما يُطلب من مر�ضى القلب يجب �أن ي�ؤخذ الإم�ساك على حممل اجلد ،كما �أن تر�سيخ
احلد من تناول ال�سوائل ،وهذا ميكن �أن ي�سبب انخفا�ضا عادة منتظمة للأمعاء �أمر �ضروري لل�صحة املثلى.
()ANS
وقالت يل" :ملاذا ال تفكر يف ع��ادة �أمعائك الآن ،وت��رى ما
وه��و امل���س��ار الع�صبي ال �ل �ا�إرادي ال��ذي نعتمد عليه ،على طفيفا يف �ضغط الدم.
�سبيل املثال ،لتحفيز حركة الأمعاء الالزمة ل�ضمان مرور و�أو��ض�ح��ت يل" :عندما ي�ج�ه��دون مل�ح��اول��ة �إخ ��راج الرباز ميكنك القيام به لتح�سينها  -والبقاء ب�صحة جيدة؟".
ال�صلب ،ف�إن هذا الإج��راء املقرتن ب�آثار اجلفاف ميكن �أن لدى عموم ال�سكان ،يعترب تناول ال�سوائل ب�شكل جيد ،واتباع
مفرزات اله�ضم عرب اجلهاز اله�ضمي.
وق��ال��ت يل" :لوحظ وج ��ود خ�ل��ل وظ�ي�ف��ي يف  ANSيف ي ��ؤدي �إىل االنهيار  -ما ي�سمى ب�إغماء التغوط  -مبعنى ن�ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي غني ب��الأل �ي��اف ،ومم��ار��س��ة الريا�ضة
البدنية بانتظام �أمرا حيويا لعودة الأمعاء ال�صحية.
"الإغماء" يف املرحا�ض".

وين�صح البالغون ب�شرب  2-1.5لرت من امل��اء� ،إىل جانب
 35-20غ��رام��ا م��ن الأل �ي��اف يوميا ،م��ن �أج��ل وظيفة
الأمعاء املثلى.
وت ��أك��د م��ن ح�صولك على  150دقيقة امل��و��ص��ى بها من
التمارين متو�سطة ال�شدة �أ�سبوعيا.
ويعد اتباع نظام غذائي �صحي �أم��را حيويا �أي�ضا ،لذلك
تن�صح يل بالأمور التالية:
• تناول الكثري من الفاكهة واخل�ضروات الطازجة التي
حت �ت��وي ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن م �� �ض��ادات الأك�سدة،
وغالبا على كميات كبرية من الألياف.
• ت �ن��اول ال �ك �ث�ير م��ن احل �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة (امل ��وج ��ودة يف
حبوب الإف �ط��ار غ�ير امل �ك��ررة ،واخل�ب��ز البني والأرز البني
وامل �ع �ك��رون��ة ال�ب�ن�ي��ة .ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن ال�ب�ق��ول�ي��ات مثل
العد�س والفا�صوليا واحلم�ص).
• زد من تناول الأطعمة املمتازة لوظيفة الأمعاء اجليدة،
م�ث��ل ال�ت�ين وال�ب�رق��وق وف��اك�ه��ة ال�ك�ي��وي وال �ت��وت والتفاح
والكمرثى (اترك الق�شرة) ،واملك�سرات والبذور.
• جتنب الأطعمة امل�صنعة ،والتي غالبا ما حتتوي على
ن�سبة عالية من الدهون وال�سكر وامللح.
• ج��رب طهي ال�ط�ع��ام م��ن ال�صفر با�ستخدام مكونات
طازجة.
• ال ت�شرب امل�شروبات الغازية واملحالة.
• جرب الربوبيوتيك (هذه الأطعمة التي حتتوي على
بكترييا حية،
ووجد �أنها مفيدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من تغري يف
وظيفة الأمعاء ،على �سبيل املثال� ،أولئك الذين يعانون من
متالزمة القولون الع�صبي).
• تناول الأطعمة املليئة بالربوبيوتيك مثل خملل امللفوف
والزبادي احلي.

االجهاد لإخراج الرباز
عندما جتهد لتمرير ال�ب�راز ،ف ��إن ه��ذا ي� ��ؤدي �إىل زيادة
ال���ض�غ��ط داخ ��ل اجل�م�ج�م��ة ،وي��زي��د م��ن اح�ت�م��ال�ي��ة متزق
الأوعية الدموية داخل الدماغ ،ما يت�سبب يف حدوث �سكتة
دماغية.
الإم�ساك ي�سبب الإجهاد
قالت يل �إن عدم القدرة على �إخ��راج ال�براز ي�سبب �ضائقة
متزايدة وميكن �أن يرفع �ضغط الدم.
انح�شار الرباز
�أ�شارت الطبيبة �إىل �أنه �أبلغ عن �أح��داث قلبية قاتلة لدى
كبار ال�سن مرتبطة بانح�شار الرباز.
بع�ض �أدوية القلب ميكن �أن ت�سبب الإم�ساك

العدوى ال�شائعة يف احلوامل قد
ترتبط مبخاطر اللوكيميا لدى الأطفال

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن التهابات الأمهات ال�شائعة �أثناء احلمل ،مثل التهابات امل�سالك البولية واجلهاز
التنف�سي ،مرتبطة ب�إ�صابة الطفل ب�سرطان الدم.
لكن الزيادة يف املخاطر الإجمالية كانت �صغرية نظرا لندرة الإ�صابة ب�سرطان الدم (اللوكيميا) لدى الأطفال.
ودر� ��س ال�ب��اح�ث��ون م��ا �إذا ك��ان �سرطان
ال��دم يف مرحلة الطفولة ،مبا يف ذلك
ابي�ضا�ض ال ��دم ال�ل�ي�م�ف��اوي احلاد
و� �س��رط��ان ال ��دم ال�ن�خ��اع��ي احلاد
�أو �أي �سرطان �آخ��ر يف الطفولة،
ي �ح ��دث ب �� �ش �ك��ل م �ت �ك��رر يف
الأط � �ف� ��ال ال ��ذي ��ن �أبلغت
�أم �ه��ات �ه��م ع ��ن �إ� �ص ��اب ��ات
�شائعة �أثناء احلمل.
وت��و� �ص �ل��ت الدرا�سة،
ال�ت��ي ق��اده��ا معهد
م��ردوخ لأبحاث
الأط � � � � � �ف� � � � � ��ال
( )MCRI
وج� � � ��ام � � � �ع� � � ��ة
�أك�سفورد� ،إىل
�أن � � ��ه يف حني
�أن ال� �ت� �ه ��اب ��ات
امل �� �س��ال��ك البولية
واجل � �ه ��از التنف�سي

مرتبطة ب�سرطان ال��دم لدى الأطفال،
ف� ��إن ال��زي��ادة يف امل�خ��اط��ر ال�ك�ل�ي��ة كانت
�صغرية نظرا لندرة �إ�صابة الأطفال بهذا
النوع من ال�سرطان.
وق� � � ��ام� � � ��ت درا�� � � � �س � � � ��ة م � � ��رك � � ��ز I4C
International
Data
Coordinating
Centre
ب �ت �ح �ل �ي��ل ال� �ب� �ي ��ان ��ات م� ��ن �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا
والدمنارك و�إ�سرائيل والرنويج واململكة
املتحدة والواليات املتحدة .ووقع جتنيد
�أك �ث�ر م��ن � 300أل� ��ف ط �ف��ل للدرا�سة
على م��دى  60عاما ب�ين اخلم�سينيات
وحتى العقد الأول م��ن ال�ق��رن احلادي
والع�شرين.
وق� ��ال ك�ب�ير م ��ؤل �ف��ي ال��درا� �س��ة ومدير
مركز  ،I4Cالربوفي�سور تريي دواير،
�إن النتائج كانت مطمئنة للآباء.
و�أو�� � �ض � ��ح" :وجدت درا� � �س � ��ات �سابقة
�صلة ب�ين ال�ت�ه��اب��ات الأم �ه��ات و�سرطان
ال��دم ل��دى الأط �ف��ال ،ول�ك��ن الأدل ��ة من

الدرا�سات اجلماعية الكبرية التي تتبع
الأط �ف��ال مب��رور ال��وق��ت ،كانت مفقودة
حتى هذا البحث".
و�أ�شار الربوفي�سور دواير �إىل �أن امل�شاريع
املبتكرة مثل درا�سة  I4Cميكن �أن توفر
�أك�ب�ر ف��ر��ص��ة للعثور ع�ل��ى �سبب ميكن
الوقاية منه ل�سرطان الأطفال.
وقالت ميلي�سا وي��ك ،الأ�ستاذة يف معهد
م � � ��ردوخ لأب � �ح� ��اث الأط � �ف� ��ال وامل ��دي ��رة
العلمية مل�شروع البحث  ،GenVالتابع
للمعهد:
"هذه ه ��ي �أك �ب��ر درا�� �س ��ة م�ستقبلية
جممعة للعوامل التي قد تزيد من خطر
الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال��دم ل��دى الأطفال
حتى الآن .فقط من خ�لال النظر �إىل
البيانات من مثل هذه املجموعة الكبرية
متكن الباحثون من اال�ستنتاج بثقة �أنه
يف حني �أن �سرطان ال��دم هو �أك�ثر �أنواع
�سرطان الأطفال �شيوعا� ،إال �أنه ال يزال
نادرا".
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  656/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  747ل�سنة  2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )32785درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :ليربتي ايكو�شو اركو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )32785درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 737/2021/18:عقاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة بف�سخ االتفاقية واخالء امل�أجور وت�سليمه خاليا من كافة ال�شواغل وااللتزامات و�سداد مبلغ
اجمايل قدره( )2.124.383.24درهم والفائدة القانونية عنه بواقع  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وابطال
اي رهون او حقوق على امل�أجور والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
املدعي�:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمارات  -ذات م�سئولية حمدودة
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة جبل علي  -جممع دبي لال�ستثمار االول  -بناية دبي لال�ستثمار -
الطابق الثالث  -هاتف - 048851188:فاك�س - 048851007:هاتف متحرك� - 0566742664:ص.ب111485:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ت�شامرز للهند�سة ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/25:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمارات  -ذات م�سئولية حمدودة بف�سخ وانهاء اتفاقية االيجار امل�ؤرخة  2008/3/11املربمة
بني املدعية واملدعي عليها االوىل واخالء املدعي عليها االوىل من امل�أجور وت�سليمه للمدعية خال من ال�شواغل وااللتزامات
وبالزام املدعي عليها االوىل بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )2.124.383.24درهم والفائدة عن املبلغ املحكوم به بواقع
 %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  710/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/667عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )701830درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:هاتف042595777:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :زيد عالء ح�سني � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )701830درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8189/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2003جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )207057.87درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع  -عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره -
دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى نف�س بناية البنك  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
وميثله  /ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :رادي �سكوتو � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )207057.87درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  725/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 2020/564ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()419.209
درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:هاتف042595777:
املطلوب �إعالنهما  -1 :عمران مالك  -2مالك خان ميان � -صفته  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )419209.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  734/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 239/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )405.186درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عدمي علي كا�شف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )405186درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3143/2020/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/4062جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )140.658.48درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره
 �سيتي �سنرتاملطلوب �إعالنه  -1 :مرمي علي خريي عبداهلل بوع�شوان � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن العقار الكائن
مبنطقة الطوار االوىل  -رقم االر�ض  - 351م�ساحه العقار  724.64م م  -وفاء للمبلغ املطالب به
وقدره ( )140658.48درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70555

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0009153مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه �شركة في�صل ال�شمري ملقاوالت البناء
وميثلها  :في�صل �أحمد ال�شيخ ن�صار ,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/22قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح حمد بدر على حممد احلو�سني  ،بالتايل:
ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري � :إلزام املدعى عليه ب�إن ي�ؤدي للمدعى مبلغ “مائتان
وخم�سون �ألف درهم “ومبلغ  ”5000خم�سة �آالف درهم“ تعوي�ض مادي و�إلزام املدعى
عليه بالر�سوم وامل�صاريف.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8480/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4557/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )106.556.21درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره -
�سيتي �سنرت  -وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداهلل خليفه بالعبيده � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )106556.21درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة

70197

املنذر  :حممد نبيل عبد اجلواد حممد
بوكالة احلقوق الدوليه حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املنذر �إليه  :تيمور حممد ي�سلم مبارك امل�شجري
(املو�ضوع)
مبوجـب هـذا التكليف يهيـب املنـذر باملنذر �إليـة ب�سـرعة �سداد املبلغ املرت�صـد بـذمتكم والبـالـغ
قـدره  310,000/-درهـم (ثالثمائة وع�شـرة �آالف درهـم)  ،بالإ�ضـافة الـى الـفـائـدة
القانونيـة بواقـع  %12مـن تـاريخ اال�ستحقاق احلا�صـل فـي  2018/6/5وحتـى ال�سـداد
التـام وذلـك ل�صـالح املنـذر مـع ت�ضمينكم العطـل وال�ضرر والر�سوم وامل�صاريف .وذلـك فـي
موعد �أق�صاه  7ايـام مـن تـاريخ االعالن باجلريدة الر�سميه و�إال ف�إننـا �سـنكون م�ضطرين
التخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمـة حيالكم ال�سرتداد كافة حقوق املنذر..
الكاتب العدل

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1091جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )446139.23درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى نف�س بناية
البنك  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :عادل حميد �شودهري �شودهري عبداحلميد ع�صمت � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )446139.23درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  712/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/200عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )824.886درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عمر قري�شي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )824886درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  613/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  293/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )414273درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :اتونيا هيلدا فناليو اليبيو�سو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )414273.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4910/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  73/2021جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )10.506.329.7درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :هاري راي للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها هاري ناراين راي �شاندرا
 واخرونعنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -بناية مكاتب عود ميثاء  -مقابل
فندق رافلز  -الطابق االول  -مكتب رقم 110
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة العارف للمقاوالت ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 202/12/29:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )10506329.70دره��م خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع اال�سهم العائده لكم وامل�سجله يف �سوق
�أبوظبي املايل  -والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  152من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  708/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/245عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )794.073درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - 3244594826:وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حازم االمريي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )794073.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

70555

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10241

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70530

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم  -1:جمال الدين حممد يو�سف
(جمهول حمل الأقامة)
ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سـرعه �سـداد الدين املرت�صـد بذمتهم مبلغ وقدرة
 4584درهم مف�صل كاالتي :
 مبلغ وقدرة  3020درهم قيمه اعمال ال�صيانه باملر على عري�ضه رقم 2021/5022 مبلغ وقدرة  494درهم قيمه ايجار  2ایام ح�سب تقرير االمر على عري�ضه رقم 2021/5022 مبلغ وقدرة  1070درهم ر�سوم وم�صاريف االمر على عري�ضه رقم 2021/5022ويف حال عدم ال�سداد خالل املدد املحدده فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية
لت�سجيل �أمر االداء لدي مركز ف�ض املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عبدال�صمد حممد عبداهلل الهنيامي الفال�سي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/22يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( )187.655.81درهم مائة و�سبعة وثمانون الف و�ستمائة وخم�سة وخم�سون درهم وواحد وثمانون
فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/1/21وحتى ال�سداد
التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0041145
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن  /حممد يو�سف جابر ال علي ,اجلن�سية  :االمارات ,يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سعيد علي �سعيد حميد
اخلييلي ,اجلن�سية  :االمارات ,بالرخ�صة امل�سماه (ركن الق�صر الذهبي لتجارة املالب�س
اجلاهزة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )611427ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10242

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1954/2021/16جتاري جزئي

00000

حماكم دبي

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0041143
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن/حممد همايون كبري بن حممد ا�سماعيل  ,اجلن�سية :
بنغالدي�ش ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد/حممد
فاروق احمد �سغري ,اجلن�سية :بنغالدي�ش  ,بالرخ�صة امل�سماه (ال�سهم االبي�ض لتجارة
االقم�شة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )775133ال�صادرة دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

70197

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :حممد م�صطفى  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :مو�سى لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل�ت�ن��ازع ��ض��ده مببلغ وقدره
( )29.155درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من 2021/1/29
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق  2022/1/20ال�ساعة � 09:00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9616/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70197

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
اعالن بالن�شر
 3823/2021/460نزاع مدين

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2822/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )27980درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :العربية للم�صاعد واالنظمة املتحركة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع مراك�ش  -مبنى مبنى جمموعة
جمعة املاجد
املطلوب �إعالنه  -1 :مقاوالت بناء الهند�سة املتقدمة �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )27980دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  10036/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70533

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

حماكم دبي

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4

70522

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0008241مدين (جزئي)

اىل املحكوم عليه عنايت اهلل حممد علي خان  -العنوان 9403800 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /اجرة ال�شارقة (ذ م م)  ،بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمةمبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( 42745.04درهم) (اثنان واربعون الف و�سبعمائة وخم�سة و اربعون درهما و 04
فل�س) مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على اال
تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�ضى به  ،وبالر�سوم وامل�صاريف
حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم  -1:حممد عرفان حممد بخ�ش (جمهول حمل الأقامة)
ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعه �سداد الدين املرت �صد بذمتهم مبلغ وقدره
 10822درهم وذلك خالل خم�سه ايام من تاريخ اال�ستالم مف�صل كاالتي:
 مبلغ وقدرة  8600درهم قيمه اعمال ال�صيانه باالمر على عري�ضه رقم 2021/5028 مبلغ وقدرة  1152درهم قيمه ايجار  6ايام ح�سب تقرير االمر على عري�ضه رقم2021/5028
 مبلغ وقدرة  1070درهم ر�سوم وم�صاريف الأمر على عري�ضه رقم 2021/5028ويف حال عدم ال�سداد خالل املدد املحدده فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية
لت�سجيل �أمر االداء لدي مركز ف�ض املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

العدد  13433بتاريخ 2022/1/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10243

70197

املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم  -1 :جي�شان خان فیا�ض الدین خان ( -جمهول حمل الأقامة)
ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سـرعه �سـداد الدين املرت�صـد بذمتهم مبلغ وقدرة 4184
درهم وذلك خالل خم�سه ايام من تاريخ اال�ستالم مف�صل كاالتي :
 مبلغ وقدرة  2620درهم قيمه اعمال ال�صيانه باالمر على عري�ضه رقم 2021/5020 مبلغ وقدرة  494درهم قيمه ايجار  2ایام ح�سب تقرير االمر على عري�ضه رقم 2021/5020 مبلغ وقدرة  1070درهم ر�سوم وم�صاريف الأمر على عري�ضه رقم 2021/5020ويف حال عدم ال�سداد خالل املدد املحدده فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية
لت�سجيل �أمر االداء لدي مركز ف�ض املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No : 211/2021/712- real estate execution
Considered at : 8th execution department No. 229
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 200/2020 -partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 824.886, including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubail Airport St Port Saeed areal Business Point Building |
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ael Makkani:
3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1-Umar Qureshi, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 824886.00) to the
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Halima Mohammed Al Balooshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/613-real estate execution
Considered at: 3rd execution department No. 185
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 293/2020 partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 414273 including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubail Airport St | Port Saeed areal Business Point Building
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email:Execution1@omalc.ae Makkani:
3244594826
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1-Otunba Hilda Funlayo Babatunde, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 414273.00) to the
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/ Amns Ahmed Falankaz

25
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/734-real estate execution
Considered at: 3rd execution department No. 185
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 239/2020 partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 405186 including the
fees and expenses.
Execution Applicant: Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai| Airport St | Port Saeed areal Business Point Building
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1 @omalc.ael Makkani:
3244594826
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1-Adeem Ali Kashif, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 405186) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/ Iman Abdullah Al-Manhoush

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Courts of First Instance
Notification of Payment by Publication
In lawsuit No. 10025/2021/207-Civil execution
Second Executive Circuit No. 184
Case Subject : executive of decision issued in lawsuit No.7648/2020 payment order,
to pay an amount of (DH 42221817).
The Claimant : Nabil Ibrahim Abdulaziz Ali
Address : Emirate of Dubai - Deira - AlMaktoum Road - Rigga Al Buteen Plaza
Building - Flat No.705
Represented by: Rashid Saif Said Saif Alzabady
The Defendant: 1- Sherkhan Farnoud Muhammad Capacity as : Defendant
2-Farida Farnoud Mrs. Sherkhan Farnoud Capacity as : Defendant
Notification Subject :
The above-mentioned executive lawsuit has been field against you and obligated you
to pay the executed amount of DH 42221817 to the claimant or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the case of
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of
notification of Publication.
Prepared by
Shaima Ibrahim Al-Muaini

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0007164 civil (partial)
To the defendant:
Harikrishna Kumal Shrijana, Address : 9382535
We inform you that on 30/11/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence :
Obligate the defendant to pay an amount of 32446.08 dirhams (Thirty-two thousand
four hundred forty-six dirhams and eight fils), and the legal interest at 4% from the
date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does
not exceed the original amount due, and expenses along with five hundred dirhams
against attorney fees.
Judgment not subject to appeal
Judge / Ahmad Jamal Uddin Ahmad Montasser
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

70392

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0007408 civil (partial)
To the defendant :
Samuel Adedapo Adekunle, Address: 9386360
We inform you that on 28/11/2021, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 12022.88 dirhams (Twelve
Thousand and twenty-two dirhams and eighty-eight fils), and the legal interest
at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided
that the interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and
expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Case No. AJCAPCICOM2020/0000791 / Commercial (Plenary)
Notification by Publication
Appellee : Mohammad Hossein Mehdi Krimian Zadeh
Address : Dubai Bur Dubai Sheikh Zayed Street - Seba 1 Tower - Apartment
No. 27 - Office No. 2703 - Tel. +971 50 6590195 Makkani No. 1253374230
Kindly be informed that the Appellant, Mahdy Baqery Refsnjany (in his
personal capacity and in his capacity as a partner and Manager of Hill
Gate Commercial Brokerage LLC), the Appellant, Hill Gate Commercial
Brokerage LLC (represented by its Manager, Mahdy Baqery Refsnjany) has
appealed the Judgment issued on --/--/20 regarding the First Instance Case No.
AJCAPCICOM2020/0000791 by the Civil Court of Appeal Commercial
(Plenary).
Therefore, you or your representative shall attend before Ajman Federal Court,
Court House on corresponding to 1 March 2022, at 10:30 AM to submit your
evidences and arguments.
If you fail to be present or send a legal representative on time, then the Court
will consider the Case in your absence.
Judicial Services Office
Nora Ahmed Al Mandous

70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008593 civil (partial)
To the defendant:
Amir Shahzad Noor Shah, Address: 9407824
We inform you that on 23/12/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence :
Obligate the defendant to pay an amount of 14286.09 dirhams (Fourteen thousand two
hundred eighty-six dirhams and nine fils), and the legal interest at 5% from the date
of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does not
exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Ahmad Jamal Uddin Ahmad Montasser
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

87 دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم:املنظورة يف
 والر�سوم,  جت��اري جزئي3798/2020: �إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م: مو�ضوع اال�ستئناف
. وامل�صاريف واالتعاب عن درجتي التقا�ضي
م.م.ذ.ال جي اف �سي جي للتجارة �ش:امل�ست�أنف
 مبنى ملك حممد- 34  �شارع-  الق�صي�ص ال�صناعية اخلام�سة-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
والء جابر نا�صر �صالح �آل رحمه: وميثله- 18  مكتب رقم اف- جمعه �سيعد النابوده
 م�ست�أنف �ضده:  �صفته- م.م.ذ. كرمي دي ال كرمي �ش-1 : املطلوب �إعالنه
. جتاري جزئي3798/2020:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد �أ�ست�أنف القرار: مو�ضوع الإعالن
,  �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد09.00  ال�ساعة2022/2/14 وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
.وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

70530

2022/1/4  بتاريخ13433 العدد

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري10025/2021/207 يف التنفيذ رقم

184 دائرة التنفيذ الثانية رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  ام��ر اداء7648/2021  تنفيذ ال�ق��رار ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم42221817(
 نبيل ابراهيم عبدالعزيز علي: طالب التنفيذ
705  مبنى رقة البطني بالزا �شقة-  �شارع ال مكتوم-  ديرة- امارة دبي:عنوانه
را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي:وميثله
-  فريده فرنود زوجه �شري خان فرنود-2  �شريخان فرنود حممد مراد-1 : املطلوب �إعالنهما
 منفذ �ضدهما: �صفتهما
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر,) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة42221817( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433
Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0002593 civil (partial)
To the defendant:
Muhammad Saqlain Abdul, Address: 9255846
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled : Obligate the defendant to pay an amount of 10095.58
dirhams (Ten thousand ninety-five dirhams and fifty-eight fils). Paying
them advertising expenses for publication.
Refusing more than this.
Judgment not subject to appeal
Judge /
Hussam Jaafar Mohamad Al Sayed
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008310- Civil (Partial)
To the defendant: Hammad Abdullah Shahid Mehmood
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
You are assigned to attend the hearing 17/01/2022 in front of the Case
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No.
(Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Njood Taleb Al Amery

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433
Public notice Memo Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0007800 civil (partial)
To the defendant:
Nabeel Hanif Muhammad Hanif Khan, Address : 9394873
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 10392.32 dirhams (Ten
thousand three hundred ninety-two dirhams and thirty-two fils), and the
legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date of full
payment, provided that the interest does not exceed the original amount
due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008250 civil (partial)
To the defendant:
Ahmed Yerima Sani, Address : 9403843
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 16606.60 dirhams (sixteen Thousand six
hundred and six dirhams and sixty fils), and the legal interest at 5% from the date of
the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does not
exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
2022/1/4  بتاريخ13433 العدد

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Notification by publication of Judgment Memo
Issued by Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In lawsuit No. SHCFICIREA2021/0006194 civil partial
To : The defendant: Sadji Hamou, Address: 9338396
We inform you that on 11/18/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
lawsuit in favor of Hamdan Mohamed Butti Al-Abdouli, as following:
The Judgment
The court decided in the presence of the first defendant and as the presence of the
second defendant / to obligate the two defendants jointly to pay the plaintiff an amount
of DHs 415,000 dirhams (four hundred and fifteen thousand dirhams) and to obligate
them jointly and severally with interest at the rate of 5% annually from the date of the
lawsuit on 10/08/2021 until the full Payment is provided that the original debt is not
exceeded and obligated them jointly with expenses and charges and an amount of five
hundred dirhams for attorney fees.
Judgment subject to appeal within the legal period
the judge
Hussam Jaafar Muhammad Al-Sayed
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

حماكم دبي
70197

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008241 civil (partial)
To the defendant :
Inayatullah Muhammad Ali Khan, Address: 9403800
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 42745.04 dirhams (forty two Thousand
seven hundred and forty five dirhams and four fils), and the legal interest at 5%
from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the
interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Court of Appeal
Notification by Publication (Appeal)
Appeal No. 305/2021/3324- Commercial
Considered by : 3rd Commercial Appeal Circuit No. 87
Appeal Subject : Appeal against the Judgment issued in Case No. 3798/2020,
Commercial Partial, including charges, expenses and fees for both court degrees.
Appellant : LGFMCG TRADING L.L.C
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Al Qusais Industrial 5 - Street 34
- Building owned by Mohammed Jumaa Saed Al Naboodah - Office No. F 18
Represented by : Walaa Jaber Nasser Saleh Al Rahma
Notified Party : CREME DE LA CRÈME (L.L.C) - Capacity: Appellee
Notification Subject: kindly be informed that the above stated Appellant has appealed
against the Judgment issued in Case No. 3798/2020, Commercial Partial.
The Appeal is scheduled for consideration in the session held on Monday,
corresponding to 14/02/2022, at 09:00 AM at the remote litigation hall.
THEREFORE, you «the Appellee» pr your legal reprenstative are hereby required to
appear before the Court, otherwise, you will be tried in absentia.
Prepared by: Asma Hussain Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/725-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 564/2020 partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 419209 including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed areal Business Point Building
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae Makkani:
3244594826) Iban AE090500000000020106942 Tel:042595777
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1-Imran Malik, his capacity : Defendant
2-Malik Khan, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 419209) to the execution
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days
from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Amal Abdullah Mohammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice

حماكم دبياالبتدائية
70392

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. :211/2021/656 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 747/2020,
by paying the amount executed amounted to AED 32785, including the fees and
expenses.
Execution Applicant :Aqaar Properties_Ajman.
Address : Emirate of Dubail Airport St Port Saeed areal Business Point Building |
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ael Makkani:
3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet Al Matrooshi
Notifiee :1- Liberty Aycocho Arceo: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 32785) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Iman Abdullah Al-Manhoush

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
2022/1/4  بتاريخ13433 العدد
)مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
 ا�ستئناف جتاري3324/2021/305:يف اال�ستئناف رقم

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008317 civil (partial)
To the defendant:
Arsalan Umar Khan Muhammad Umar, Address : 9404910
We inform you that on 16/12/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 18131.75 dirhams (eighteen Thousand one
hundred and thirty one dirhams and seventy-five fils), and the legal interest at 5% from
the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest
does not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

حماكم دبي
70472

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 4/ 1/ 2022 Issue No : 13433

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/708- real estate execution
Considered at : 6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 245/2020 partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 794073 including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed areal Business Point Building
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae Makkani:
3244594826
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Hazim Al-Amiri, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 794073) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Munira Abdel Rahim El helou
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No :211/2021/710- real estate execution
Considered at: 8th execution department No. 229
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 667/2020 partial
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 701830 including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment General Est.
Address :Emirate of Dubail Port Saeed areal Business Point Building | Mezzanine
Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ael Makkani: 3244594826
Iban AE090500000000020106942, Tel:042595777
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1-Zaid A. Hussain, his capacity : Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 701830) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Iman Abdullah Al-Manhoush
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اعالن بالن�شر
 تنفيذ مدين2230/2020/208

اعالن بالن�شر
 تنفيذ جتاري10071/2021/207

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة-  منذر خليفه �سلطان �سامل اخلجالن-1/اىل املنفذ �ضده
احمد حممد �شعبان عبدال�سالم ال�صغري/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة18169.75(
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
م.م.ذ. �سيدر ديزرت لل�صناعات اخل�شبية �ش-2  كميل حنا زهره-1/اىل املنفذ �ضده
 جمهويل حمل االقامة فرع دبي- م.م.�شركة الدانوب ملواد البناء ذ/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة1046240.40(
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة
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•• ال�شارقة – د.حممود علياء

الآن يف املكتبات ،كتاب ر�سائل جوهرية ،لقرينة �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة ،وال�صادر عن
من�شورات القا�سمي  ،وبالتعاون مع املكتب الثقايف والإعالمي
باملجل�س الأعلى للأ�سرة بال�شارقة  ،ويت�ضمن مقدمة ،وع�شرة
ف�صول ،منها :مناهج احلياة ،الإمارات وطني� ،صحتنا ،امل�ؤ�س�سات
وحتديات العمل ،الثقافة و�أجنحة الفنون ،الأ�سرة وحلم
اال�ستقرار� ،سالم يا �إن�سان� ،إىل �أبنائي وبناتي مع التحية.

26

كتبتها �سموها يف ع�شرة حماور للمر�أة والأ�سرة ب�أكملها

جواهر بنت حممد القا�سمي ت�صدر كتابها الأول «ر�سائل جوهرية»
كتاب يوجه ر�سائل للمجتمع بفئاته الب�شرية وبراجمه اخلدمية

وكلها �أف �ك��ار وط��روح��ات تهم الأ� �س��رة والإن�سان
الإم ��ارات ��ي ب�شكل ع ��ام ،وت �ه��دف �إىل زرع قيمة
الإن�سان يف نف�سه و�أهميته يف تقدم املجتمع من
خ�ل�ال اك�ت���ش��اف ق��درات��ه ال��ذات �ي��ة وال �ع �م��ل على
تنميتها �سعياً للم�ساهمة يف التنمية املجتمعية
و�إثبات الذات ،والت�أكيد على �أن الإن�سان الإماراتي
مهما كانت رفاهيته كبرية �إال �أنه قادر على الفعل
والت�أثري.
ومعروف عن �سمو ال�شيخة جواهر� ،أنها �صاحبة
ر�ؤي ��ا وق ��درة على ال�ق�ي��ادة وال �ت ��أث�ير ،وم��ن �أكرث
ال�شخ�صيات �إلهاماً يف العامل العربي ،لأن �سموها
تدعم ق�ضايا تخ�ص َت َقدم امل��ر�أة ،كما �أن �سموها
ت�سعى لتعريف الآخ ��ر ب�ك��ل امل �ف��ردات الرتاثية

الإماراتية ،ففي ف�صل الثقافة و�أجنحة الفنون
نقر�أ ل�سموها “�أمر �ضروري ج��داً ،وهو مو�ضوع
ال�ساعة ،و�أف�ضل طريقة لتعريف الآخ��ر بنا هو
تعريفه برتاثنا ال�ث�ق��ايف ،وال ف��ائ��دة م��ن حدوث
� �ص��دام ب�ين احل �� �ض��ارات ،ب��ل الأف���ض��ل ه��و �إيجاد
حوار متوازن».
ال �ك �ت��اب ي�ت���ض�م��ن حم� ��اور ل�ب�ع����ض ال �ن �م��اذج من
الر�سائل على اخ�ت�لاف امل�ح��اور التي تعرب عنها
وال��ذي يعد قيمة معرفية وثقافية وتوعوية يف
املكتبة الإماراتية والعربية .فكل ج��زء من هذه
ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��ي كتبتها وقدمتها �سم ّو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي يقدم قيمة وخدمة
عظيمة لكل فئة من الب�شر ،ويجعل من الأ�سرة

حموراً لكل ما جاء فيه ،نظراً لالهتمام اخلا�ص
ال��ذي توليه �سم ّوها ل�ه��ذا ال�ك�ي��ان امل�ه��م يف بناء
املجتمعات” .فاملحور الأول وهو «الأ��س��رة وحلم
اال�ستقرار» هو حمور ا�سرتاتيجي بينت فيه �سم ّو
ال�شيخة جواهر �أن بناء الأ�سرة امل�ستقرة يبد�أ قبل
الزواج يف اختيار الزوجة ال�صاحلة واختيار الزوج
ال�صالح ،فنقر�أ «يجب �أن يعرف كل فرد م�س�ؤوليته
جتاه �أ�سرته ،فال يكون �سبباً للتوتر والقلق فيها،
بل يكون �سبباً للفرح وال�سعادة وال�شعور بالأمان،
�أريد �أن �أقول اتقوا اهلل يف �أ�سركم».
�أم��ا يف امل�ح��ور ال�ث��اين فتناول العطاء والتطوع،
فيما املحاور الأخرى تذهب نحو مناهج احلياة،
الإم� ��ارات وط�ن��ي� ،صحتنا ،امل�ؤ�س�سات وحتديات

ال�ع�م��ل ،ال�ث�ق��اف��ة وغ�يره��ا ح�ي��ث ع��ن �أن �سم ّوها
وج �ه��ت ب� ��أن ي�ت��م حت��وي��ل ال �ك �ت��اب ب�ع��د ذل ��ك �إىل
كتيبات حتمل الر�سائل اخلا�صة املوجهة لكل فئة
مل�ساعدتها على الرتكيز فيما يخ�صها من ر�سائل،
و�ستكون البداية مع الر�سائل املوجهة للأجيال
ال�صغرية والتي حتمل عنوان�« :إىل �أبنائي وبناتي
مع التحية».
وتكمن �أهمية الكتاب كونه يحتوي على الكثري
من الر�سائل التي كتبتها �سم ّوها يف ع�شرة حماور
ل�ل�م��ر�أة والأ� �س��رة ب��أك�م�ل�ه��ا ،ك�م��ا ي�ح�ت��وي الكتاب
على الكثري من العبارات واملعاين املوجهة لفرق
العمل ،و�أهمية غر�س قيم ومبادئ العمل القائمة
على احلب واالحرتام والعطاء.

ك�م��ا ي�ح��ث ال�ك�ت��اب ال���ش�ب��اب ع�ل��ى ال�سعي للعمل
والنجاح ،وجتزم �أن الرابح هو من يح�سن اختيار
امليدان الذي يت�سابق فيه ،ثم ي�ؤهل نف�سه بالعلم
�سعياً للنجاح ،فنقر�أ يف ف�صل «�إىل �أبنائي وبناتي
مع التحية”“ :نحن يف �سباق ،والرابح فينا من
يح�سن اخ�ت�ي��ار امل �ي��دان ال ��ذي يت�سابق ف�ي��ه ،ثم
ي�ؤهل نف�سه بكل الو�سائل التي تعدنا جيداً لأن
نكون مناف�سني �أقوياء؛ بل وحمققني تفوقنا يف
امليدان ،فهل اخرتت امليدان جيداً».
حيث مل يفت الكاتبة �سم ّو ال�شيخة جواهر دور
امل��ر�أة يف املجتمع ،ف�أكدت يف ف�صل عنوانه «املر�أة
احل�ضور الأهم»« :املر�أة رفيقة يف البناء وحتقيق
امل�ك�ت���س�ب��ات ،ور� �س��م خ �ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة والنه�ضة

وامل�شاركة يف تنفيذها بكل م��ا �أوت�ي��ت م��ن �إبداع
وا��س�ت�ع��داد وف�ك��ر».ولأه�م�ي��ة الإن���س��ان يف ال�سعي
مل�ساعدة الآخرين تهيب �سم ّوها يف عنوان «�سالم
يا �إن�سان» وهو ف�صل هدفه نبذ العنف والإح�سا�س
بالآخر ،نطالع ل�سم ّوها «�إنني �أهيب بكل �صاحب
قلب يت�سع الحتواء املنكوبني� ،أن يقدم ما جتود
به نف�سه ،حتقيقاً للتكاتف والتعا�ضد ،و�إن العمل
اجلماعي يبارك اهلل �سبحانه وتعاىل فيه .ذلك �أن
يد اهلل مع اجلماعة» ،كل ذلك ينطلق من �إن�سانية
��س�م� ّوه��ا مب��ا ت�ق��دم��ه م��ن م���س��اع��دات يف تخفيف
املعاناة عن العديد من الفئات التي تواجه ظروفاً
�صعبة مثل املر�ضى الذين يعانون �أمرا�ضاً مزمنة،
والن�ساء امل�ست�ضعفات.

يف رواية جديدة لل�صحفي ب�سام عبد ال�سميع

«دولة الروبوت » تر�صد احتفاالت �أعياد امليالد يف املريخ
•• القاهرة-الفجر:

ت��ر� �ص��د ال� ��رواي� ��ة اجلديدة
للكاتب ال�صحفي ب�سام عبد
ال���س�م�ي��ع “دولة الروبوت”
ال �� �ص��ادرة �أم ����س  ،الرحالت
املكوكية املبا�شرة حل�ضور �أول
اح �ت �ف��ال ب ��أع �ي��اد امل �ي�لاد على
�سطح املريخ وذلك ليلة الأول
م��ن يناير  2030مب�شاركة
الرئي�س الأمريكي وامرباطور
اليابان ور�ؤ�ساء رو�سيا وال�صني
ودول �أورب �ي��ة وع��رب�ي��ة ورجال
�أع � �م� ��ال وع � ��دد م ��ن م�شاهري
ال �� �س ��و� �ش �ي ��ال م� �ي ��دي ��ا وال� �ف ��ن
وال��ري��ا��ض��ة وب ��إ� �ش��راف وتنظيم
حكومة دولة الروبوت.
وتنقل و�سائل الإعالم وحمطات
البث الف�ضائي وقنوات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي اح�ت�ف��االت �أعياد
امل�ي�لاد لكل �سكان
الأر�ض عرب
ال � �ه� ��وات� ��ف
ل� �ت� �ع� �ي� �� ��ش
ال� � � � � � �ك � � � � � ��رة
الأر� � �ض � �ي� ��ة
حل � � � � � �ظ� � � � � ��ة
ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة
ب ��االت� ��� �ص ��ال
باملريخ وك�أن
ال�ك��وك��ب ك�ل��ه ذهب
�إىل املريخ.

وم� ��ا ب�ي�ن ال �ن �ب ��وءة وامل �ع �ل��وم��ة ،وم� ��ا بني
التاريخ واحلقيقة ..حتمل رواي��ة “دولة
الروبوت” �إره ��ا�� �ص ��ات ت �ل ��وح يف الأف� ��ق
جل��ائ�ح��ة تكنولوجية تعيد الإن �� �س��ان �إىل
الأر�ض بعدما ذهب �إىل املريخ ،كما تقتحم
ال��رواي��ة تفا�صيل ال�ت�ج��رب��ة االقت�صادية
يف اليابانية ،وال�صراع الأمريكي ال�صيني
وعالقة املافيا ب�أجهزة املخابرات ودورها
يف تنفيذ مهام يطلق عليها م�صطلح “�أمن
قومي”.
تتناول “دولة الروبوت” ق�صة كب�سولة
احل � �ي ��اة م � ��رة �أخ� � � ��رى ،وم� ��� �ص ��رع رئي�س
�أك�ب�ر �شركة تكنولوجيا يف ال�ع��امل خالل
اج �ت �م��اع��ات داف ��و� ��س وان �ق �� �ض��اء جائحة
كوفيد 19-يف ع��ام  ،2024وذل ��ك بعد
االنتهاء من م�شروع دولة الروبوت الع�ضو
اجلديد بالأمم املتحدة والواقعة جغرافياً
يف �آ�� �س� �ي ��ا ،م �ن �ط �ق��ة ال �ف��و� �ض��ى اخلالقة
القادمة.وتربز الرواية تطور الروبوتات
عرب الذكاء اال�صطناعي وحتولها ل�شريك
ل��دى غالبية الأ�سر ح��ول العامل وحدوث
ماليني احل��االت من ال��زواج بني الإن�سان
والروبوت وعملية الت�صادم وارتفاع حاالت
ال �ط�ل�اق ب�ي�ن الإن �� �س ��ان والآل� � ��ة لتتطور
الأح� � � ��داث م�ع�ل�ن��ة � �ص ��راع �اً ج ��دي ��داً بني
الإن�سان والروبوت.
وتت�صاعد الأح� ��داث و� �ص��و ًال �إىل �أكتوبر
 - 2029مرحلة عمق وم�ضمون الرواية-
حيث يتم الإع�لان عن املوافقة بان�ضمام
دولة الروبوت �إىل الأمم املتحدة وجمل�س
الأمن الدويل وح�صولها على حق الفيتو،
وم���س��ؤول�ي��ة ال��روب��وت��ات ع��ن تنظيم �أول

احتفال لأعياد امليالد من كوكب املريخ.
بعد مرور الأيام الأوىل لعام  2030قررت
حكومة دولة الروبوتات منع الإن�سان من
التواجد على �سطح امل��ري��خ وك��ذل��ك قطع
العالقة م��ع الإن���س��ان واع�ت�ب��ار ك��ل حاالت
ال��زواج التي متت بني ال��روب��وت والإن�سان
ك��ان��ت م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ت��واج��د ع�ل��ى الأر�� ��ض
ومل ي�ع��د ل�ه��ا �شرعية ال�ت��واج��د يف املريخ
مع بع�ض اال�ستثناءات لعدد من م�س�ؤويل
دولة الروبوت.
� �ص �ب��اح الأخ �ي��ر م��ن ع ��ام  ،2030تعلن
الروبوتات عرب ر�سائل �صوتية ومرئية عن
انتهاء ع�صر الإن�سان مع املريخ ورغبتها يف
احلياة مبفردها يف املريخ.
وت�شري الرواية �إىل �سيطرة الذهول على
�شركات الربجمة نتيجة خروج الروبوتات
ع��ن ال�سيطرة وح ��دوث ت�ط��ور ذات��ي جعل
ال��روب��وت��ات تعلن احل ��رب ع�ل��ى الب�شر يف
امل ��ري ��خ و�أن ه� ��ذه احل � ��رب مي �ك��ن وقفها
�شريطة ع��ودة الإن���س��ان �إىل الأر� ��ض ،كما
ت ��ؤدي برامج خبيثة �إىل انفجار الهواتف
يف خمتلف �أن �ح��اء الأر�� ��ض و�إ� �ص��اب��ة نحو
 4م �ل �ي��ارات ن���س�م��ة م�ن�ه��م  100مليون
�شخ�ص ل�ق��وا حتفهم.وبح�سب ال��رواي��ة ،
توىل املخرتعون قيادة اجليو�ش بقرار من
�أمريكا للتعامل مع الفريو�س التكنولوجي
ال��ذى �أدى �إىل حت��ور ال��روب��وت و�إحداثه
ح��ال��ة م��ن ال �ف��زع وال��رع��ب جت �ت��اح �سكان
الأر�� ��ض ع�بر و��س��ائ��ل ال �ب��ث ال �ت��ي طالبت
اجلميع بتفكيك الروبوتات املنزلية على
ال �ف��ور وت��دم�يره��ا ب�سرعة وذل ��ك ب�ع��د �أن
بلغت ن�سبة ال��روب��وت��ات  ٪20م��ن �سكان

الأر���ض و�أ�صبح كل منزل به روب��وت ،فيما
�أع �ل �ن��ت ال ��روب ��وت ��ات ال �ع��ام �ل��ة يف احل ��زب
احل��اك��م ب��دول��ة ال��روب��وت �إن �ق��اذ �أزواجهن
وزوجاتهن من الب�شر ومغادرة احلياة على
الأر�ض ،لتبد�أ ق�صة �صراع ذكاء ا�صطناعي
ب�ي�ن ال ��روب ��وت ��ات ،وي �ت �� �ص��دى ك��ل روب ��وت
حلماية زوجته وكل روبوته حلماية زوجها
يف م�شهد يجل�س الإن �� �س��ان ف�ي��ه منتظراً
احلماية من الآلة �ضد الآلة.
وتك�شف الرواية عن �سالح جديد ي�ستطيع
الق�ضاء على الروبوتات عرب برنامج تقني
يبث �إ� �ش��ارات ت ��ؤدى �إىل التدمري الذاتي
لكافة ال��روب��وت��ات خ�لال دق��ائ��ق ،وتطالب
م��ن ال��دول ال��راغ�ب��ة يف احل�ي��اة ��ش��راء هذا
ال���س�لاح ال ��ذي زرع �ت��ه يف ال�ف���ض��اء خالل
م�شروع توقف ال�سفر يف �سنوات كورونا.
وت ��دور �أح ��داث “دولة ال��روب��وت “ خالل
الفرتة الزمنية من  1919وحتى ،2031
وم��ن الإ�سكندرية �إىل القاهرة و�سوي�سرا
وال�صني واليابان و�أمريكا واملريخ .ويختتم
الكاتب روايته بعبارة كتبها بع�ض الناجني
من في�ضان املوت تقول :من ي�صدق �أن كل
التكنولوجيا تتوارى كما توارت ح�ضارات
الأمم ال�سابقة؟ ..من ي�صدق حدوث بداية
جديدة حلياة الب�شر على الأر�ض؟.
ي��ذك��ر �أن ال �ك��ات��ب ال���ص�ح�ف��ي ب �� �س��ام عبد
ال�سميع ت��ر�أ���س حترير بع�ض الإ�صدارات
ال�صحفية يف م�صر مطلع القرن احلايل
وم �ن �ه��ا“ :امل�صري”“ ،حديث الأمة”،
“م�صر اليوم” ،كما حقق رق�م�اً قيا�سياً
يف �إ�� �ص ��دار ال�ك�ت��ب ع ��ام  2020بت�أليف
 11ك �ت��اب �اً ت �ن��وع��ت ب�ي�ن ال �� �س�ير الذاتية

والأع� �م ��ال ال�ف�ك��ري��ة وال��دي�ن�ي��ة والرواية
واملجموعة الق�ص�صية منها :ر�سالة النيل
�إىل ال�سي�سي ،احلج اال�ستثنائي ،م�سافر يف
زمن املنع� ،صرخة � ،2020شفرة امل�ؤامرة
على م�صر ،رحلتي مع النووي ،القا�سمي..
�سلطان مدينة اخل�ب��ز ال�ف�ك��ري ،ا�ستعادة
ال��ذات ،مقوالت ابن عبد ال�سميع ،اعتقال
املوتى ،احلكايات الع�شر لعام  ،2020فيما
�أ�صدر يف �سبتمرب من العام املا�ضي “عبور
امل�ستقبل “.»Expo 2020
ح ��از ب���س��ام ع�ب��د ال���س�م�ي��ع ج��ائ��زة الإب� ��داع
ال�صحفي ع��ام  ،2006جائزة ال�صحافة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع � ��ام  2017وال � �ع ��دي ��د من
التكرميات ،كما �أنه ع�ضو نقابة ال�صحفيني
امل�صرية ،جمعية ال�صحفيني الإماراتية،
احت��اد ال�صحفيني العرب ،االحت��اد العاملي
لل�صحفيني،
واحتاد كتاب م�صر.

�أطلقه املهرجان الدويل للت�صوير «�إك�سبوجر» يف م�سرح املجاز

«معر�ض  ..»xف�ضاء مفتوح لل�صوّر الفوتوغرافية وم�ساحة للتوا�صل مع الفنانني واملبدعني
امل�ه��رج��ان ال ��دويل للت�صوير (�إك���س�ب��وج��ر) ،جتربة
•• ال�شارقة-الفجر:
�إبداعية متكاملة للجمهور ،حيث ك�شف م�ؤخراً عن
يف م�سرح املجاز ،الف�ضاء الذي يجمع الفن ،واملعرفة� ،إط�لاق معر�ض دائ��م لل�صور الفوتوغرافية يحمل
ويتيح التوا�صل احلي مع املبدعني والفنانني ،يقدّم عنوان “معر�ض  ،»xوي�ست�ضيف كل �شهر جمموعة

جديدة من �أعمال كبار امل�صورين العامليني.
وي�ت�ي��ح امل�ه��رج��ان ،ال ��ذي ينظمه امل�ك�ت��ب الإعالمي
حلكومة ال���ش��ارق��ة ،الفر�صة �أم ��ام ه��واة وحمرتيف
الت�صوير م��ن ال�ك�ب��ار وال���ص�غ��ار الكت�ساب مهارات

جديدة يف فن الت�صوير وتقنياته� ،إذ ينظم “معر�ض
 »xور� �ش �اً دور ّي� ��ة ط ��وال ال �ع��ام ي�ق��دم�ه��ا م�صورون
حم�ترف��ون م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ك�م��ا يتيح
املجال �أمام اجلمهور لق�ضاء �أوقات ممتعة يف مقهى

امل �ع��ر���ض ،ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة خم�ص�صة
للقراءة ت�ضم خمتارات من الكتب وجمموعة نادرة
من املجالت.ويف �أوىل عرو�ضه ال�شهرية ،ا�ست�ضاف
“معر�ض  »xجمموعة من �أعمال امل�صوّر الإيطايل

فران�شي�سكو زي ��زوال ،وامل���ص��ور ال�بري�ط��اين �أنثوين
الم��ب ،مقدماً من��اذج ملهمة وجت��ارب كبرية يف فن
الت�صوير الفوتوغرايف ،وينتظر متابعو املعر�ض يف
ال�شهر املقبل� ،أعمال م�صورين جدد.

الثالثاء  4يناير  2022م  -العـدد 13433

فــن عــربـــي

Tuesday 4 January 2022 - Issue No 13433

ال �أحبذ اعمال الأجزاء ،مع �أنها حت ّولت مو�ضة

�إل�سا زغيب :تع ّل ُ
مت من
عابد فهد وا�ستفدت من
خربته الطويلة كممثل

27

تطلّ الفنانة اللبنانية �إل�سا زغيب يف عملني
هما (�شتي يا بريوت) و(� 8أيام) ،بعدما �أدت
يف (م�سريتي) ،دور �شاليمار زوجة (�سلطان
الطرب) جورج و�سوف.
يف هذا احلوار حتدثت زغيب عن كيفية
ب��ن��اء ال���دور وع��ن عالقتها بالو�سوف،
وال�سبب ال��ذي منعها من لقاء زوجته .كما
و�صفت جتربتها مع املمثل ال�سوري عابد فهد
بالـ( َت َعلُّمية) ،بالإ�ضافة �إىل تناولها موا�ضيع
�أخرى خمتلفة.
• ه��ل مي�ك��ن ال �ق��ول �إن
ه� ��ذه امل��رح �ل��ة �أن�صفتك
كممثلة ،خ���ص��و��ص�اً �أن لك
ع�م�ل�ين ُي �ع��ر� �ض��ان ح��ال �ي �اً هما
(� �ش �ت��ي ي ��ا ب �ي��روت) و(� 8أي� ��ام)
بعد (م�سريتي)؟
 ال تقت�صر جتربتي على الأعمالاملميزة يف هذه املرحلة فح�سب ،بل كل
ما يف الأمر �أنني كنتُ �أغيب ثم �أعود .ويف
ه��ذه ال�ف�ترة ،يُعر�ض يل �أك�ثر من عمل
يف وقت واحد ،عدا عن �أن الأعمال الفتة
م��ن ن��اح�ي��ة احل���ض��ور وال�ق���ص��ة واحلبكة
والإخراج كما �أن �أدواري فيها نافرة.
• قدمتِ �شخ�صية �شاليمار زوجة جورج
و� �س ��وف يف م���س�ل���س��ل (م �� �س�ي�رت��ي) ،ال ��ذي
يتناول ال�سرية الذاتية ل�سلطان الطرب،
ك �ي��ف ت �ع��ام �ل��تِ م ��ع ال� � ��دور ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن
ال�شخ�صيات التي ت��دور حولها الق�صة هي
على قيد احلياة؟
 ال � �ش��ك يف �أن امل �� �س ��ؤول �ي��ة ك� �ب�ي�رة ،لأنال�شخ�صيات ال�ت��ي يتناولها ال�ع�م��ل ت�شاهد
وتراقب وتنتقد ال�سلبيات والإيجابيات.
بالن�سبة �إىل (�شاليمار) ،مل �أقابلها �شخ�صياً،
ب��ل و�صلتني تفا�صيل ع��ن �شخ�صيتها من
خ�ل�ال امل ُ� ْ�خ �رِج وت�ع��اون��ا ح��ول كيفية ال ��دور،
خ�صو�صاً �أنه يتناول حقبة تاريخية معينة.
• وملاذا مل تلتقي بـ �شاليمار والو�سوف مبا
�أنهما على قيد احلياة؟
 مل ت���س�م��ح ال� �ظ ��روف ب��ذل��ك ،ول�ك�ن�ن��ي مالبثت �أن التقيت بالو�سوف بعد االنتهاء من
الت�صوير.
هو ات�صل بي وه ّن�أين على دوري يف م�سل�سل

(�شتي يا بريوت) ،ثم قمتُ بزيارته يف بيته ،وكانت
ُ
و�سعدت كثرياً باجللو�س
جل�سة عفوية وجميلة.
معه ،ولكن الظروف منعت لقائي بـ �شاليمار.
�إال �أن فكرة وافية و�صل ْتني عنها من خالل امل ُ ْخرِج،
لأن جل�سات طويلة جمع ْته بالو�سوف.
• وه��ل رف���ض��تْ �شاليمار ال�ل�ق��اء ب��ك �أم �أن��ك يف
الأ�سا�س مل تطلبي لقاءها؟
 ال هذا وال ذاك.الظروف مل ت�ساعد.
• وكيف تتحدثني عن جتربتك مع عابد فهد يف
(�شتي يا ب�يروت) ،خ�صو�صاً �أن��ه من �أه� ّم املمثلني
العرب؟
 ميكن القول �إنها كانت جتربة َت َع ُّلمية.عابد فهد فنان نتعلم منه ومن الأدوات والتفا�صيل
التي يعتمد عليها خالل التمثيل.
ال ��ش��ك �أن �ن��ي ت�ع� ّل�م��تُ م�ن��ه وا��س�ت�ف��دت م��ن خربته
الطويلة كممثل.
• مت �ي��زتِ بلعب �أدوار رمب��ا ت�خ��اف غ�ي�رك من
امل �م �ث�لات �أن ت ��ؤدي �ه��ا ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا دور ال�ع�م��ة يف
م�سل�سل (م��ا ف�ي��ي) ودورك يف م�سل�سل (�شتي يا
ب�ي�روت) .فكيف تتحدثني ع��ن التحدي يف هذين
الدورين؟
 ال �أنكر �أنني خفتُ من لعب دور العَمة لأنني ال�أك�ب�ر ب�ن��ات �أخ��ي يف العمل ك�ث�يراً يف ال���س��ن ،ولكن
ه��ذا ال��دور ق �دّم يل الكثري و�أ��ض��اف �إىل م�سريتي
الفنية.
�أم��ا بالن�سبة �إىل دور املحجبة ،ف��أع��رف ج�ي��داً �أن
املمثالت يحر�صن على الظهور ب�أجمل طلة ممكنة
مهما َت َط َّل َب الدور.
والظهور باحلجاب ميكن �أن يزيد املمثلة جماالً
وه�ن��اك وج��وه ينا�سبها احل�ج��اب مت��ام �اً ،ع��دا عن
حمجبة لإظهار
�أن ال ��دور َت� َ�ط� َّل� َ�ب مني �أن �أك ��ون ّ

التناق�ض ب�ين �شخ�صية �أم��اين التي �ألعبها وهي
امر�أة تتعر�ض للظلم وتعمل �سائقة تاك�سي ،م�ؤمنة
وتقية وت�صلي وال تقوم ب�أعمال م�شبوهة ،وبني
�شخ�صية �شقيقتها (تلعب دوره��ا زينة مكي) التي
متتهن العمل الليلي ك��ي تتمكن م��ن ت��أم�ين املال
مل�ساعدة والدهما.
• م��ا �صحة �إن�ت��اج ج��زء ثالث م��ن م�سل�سل (ما
فيي)؟
 هذا الكالم غري �صحيح ،ولن يكون هناك جزءثالث من هذا العمل.
• ومن حيث املبد�أ �أنت �ضد �أعمال الأجزاء؟
 ال �أحبذها ،مع �أنها حتوّلت مو�ضة.و َم��ن يتابع �أع�م��ال املن�صات ،يالحظ �أن الأعمال
تت�ألف من موا�سم ع��دة ،لكنني � ّ
أف�ضل �أن يحافظ
امل�سل�سل على النجاح الذي يحققه يف مو�سمه الأول،
لأن�ن��ي �أخ ��اف �أن يخ�سر يف �أج��زائ��ه ال�لاح�ق��ة من
ر�صيد هذا النجاح ،مع �أنها قليلة امل�سل�سالت التي
خ�سرت من هذا الر�صيد يف �أجزائها الالحقة.
• وهل كان اجلزء الثاين من م�سل�سل «ما فيي»
بنف�س م�ستوى جزئه الأول؟
 ن �ع��م ،لأن الق�ضية ذات �ه��ا ا��س�ت�م��رت م��ن اجلزءالأول �إىل الثاين ،ولكن التفا�صيل كانت خمتلفة
يف اجل��زء الثاين ،كما دخلتْ عنا�صر جديدة �إليه،
وك�أنه م�سل�سل �آخر خمتلف.
ومَن مل يتابع اجلزء الأول ا�ستطاع �أن يفهم اجلزء
الثاين.
• ما م�شاريعك للفرتة املقبلة؟
 ل��ن �أرت �ب ��ط ب � ��أي ع �م��ل ل �ل �ف�ترة امل �ق �ب �ل��ة ،لأنني�أم�ضيت ف�ترة طويلة يف الت�صوير خ�لال الأ�شهر
املا�ضية ،ولذا ُ
قررت �أن �أنال ق�سطاً من الراحة و�أن
�أكون �إىل جانب الأوالد كي �أعود الحقاً �إىل العمل
من جديد.

تارا عماد� :سعيدة
بالعمل مع رامز جالل
فى (ن�صى احللو)
�أك ��دت الفنانة ت��ارا ع�م��اد� ،أن�ه��ا وق�ع��ت على بطولة فيلم (ن�صي احللو)،
وت�شارك فيه البطولة الفنان رامز جالل ،وهو العمل الذي يعيده لل�سينما
بعد فيلمه الأخري "�أحمد نوتردام".
وقالت ت��ارا ،يف ت�صريحات خا�صة لـ(الد�ستور)� ،إنها �سعيدة بامل�شاركة يف
مزيجا بني الكوميديا
عمل �سينمائي مع رامز ،موكدًة �أن العمل �سيكون
ً
والرومان�سية ،حيث تدور �أحداثه حول ق�صة اجتماعية مليئة باملفاج�آت.
وتابعت "تارا" �أن العمل �سيدخل مرحلة الت�صوير قري ًبا ،ا�ستعدادًا لعر�ضه
خالل املو�سم املقبل ،ومن املرجح عر�ضه مبو�سم عيد الفطر القادم.
ويعر�ض لتارا عماد م�سل�سل "�ستات بيت املعادي" ،وهو م�سل�سل م�أخوذ من
فورمات �أجنبي ويعر�ض يف  12حلقة على �إحدى املن�صات الرقمية ،وتدور
�أحداثه يف �إطار من الإثارة والت�شويق ،حيث تنق�سم ق�صة امل�سل�سل �إىل 3
ق�ص�ص وكل ق�صة تدور حول "جرمية قتل" يف �أزمنة خمتلفة ،ولكل ق�صة
خط درامي خمتلف و�أبطال خمتلفني.
وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل �أح�م��د وف�ي��ق ،وك�ن��دة علو�ش ،و�إجن��ي املقدم،
و�صربي فواز ،و�إخراج حممد �سالمة.

كرمي مغاورى� :سعدت بردود
الفعل حول (طعم الدنيا)

عرب الفنان ال�شاب كرمي مغاوري عن �سعادته بالنجاح الذي حققه من خالل ردود الفعل مب�سل�سل
"�إال �أنا" حكاية "طعم الدنيا" ،والتي قامت ببطولتها الفنانة �إميان العا�صي ،وعدد كبري من
ريا يف ع�شر حلقات هي فرتة عر�ضه.
النجوم ال�شباب ،وحقق امل�سل�سل
جناحا كب ً
ً
ريا
و�أك��د مغاوري� ،أن �شخ�صية عمر ا�ستقبلت تعاطفًا كب ً
من اجلمهور وخا�صة التعليق املتكرر �أنها قدمت بب�ساطة
وتلقائية دون افتعال زائد ،و�شعروا �أن ال�شخ�صية موجودة
حقيقة ،وهذه كانت ال�صعوبة التي واجهتها �أثناء تقدمي
امل�سل�سل.
وقال" :كنت �أ�سعي جاهدًا �أن �أعمل يف م�سل�سل �إال �أنا،
وكنت من املتابعني اجليدين للمو�سم الأول واملو�سم
الثاين وامل�سل�سل �سيظل م�ؤث ًرا يف وجدان النا�س لفرتة
كبرية وخا�صة �أنه يقدم فكرة حلوة وحكاية ممتعة،
�إ�ضافة �إىل �أن �أم�ين جمال طلبت منه �أن �أع�م��ل يف
حكاية من احلكايات التي يقدمها ،وقام برت�شيحي
للأ�ستاذ �أحمد ح�سن ،وهو التعاون الثاين بيني وبني
الثنائي بعد م�سل�سل احلرير املخملي".

و�أ�شار مغاوري قائلاً �" :أحببت بالفعل �أن �أك��ون �ضمن كتيبة املمثلني
الذين قدموا حكايات م�سل�سل �إال �أنا،
واحلمدهلل وفقني اهلل يف التواجد ب�أحد احلكايات وه��ي حكاية طعم
الدنيا ،بينما الفرحة الأكرب بالن�سبة يل هو عندما تلقيت ردود �أفعال
حول �شخ�صية عمر التي قدمتها يف احلكاية ،فهو الأخ الأ�صغر للفنان
حممد علي رزق ،وهو �شاب مندفع جداً وينحاز ايل احلق ،و
لكن اندفاعه ذلك ي�ضعه يف كثري من امل�شكالت والتعقيدات والتي يتم
تفكيكها يف نهاية احلكاية،
بالإ�ضافة ايل �أن ال�شخ�صية كان بها ملمح رومان�سي كبري ،بيني وبني
الفناة �شرييهان ال�شاذيل،
ومع املخرج احمد ح�سن فهذه هي املرة الثاين التي �أق��دم فيها نوعية
االدوار الروم�سانية ولكن يف طعم الدنيا كان الأمر خمتلف ،وهو دور مل
�أقدمه من قبل ،خا�صة �أن �أغلب الأدوار التي قمت بتقدميها من قبل

كانت �أدوار �شر �أو كويدي وغريها".
وتابع كرمي مغاوري قائلاً " :فكرة العمل نف�سه فكرة مهمة جدا لأنه
ي�سلط ال�ضوء على ق�ضايا امل��ر�أة �أو ق�ضايا تخ�ص املجتمع ككل ،لأننا
ريا يف �أفكارنا ويف بع�ض الأمور،
التغيري كث ً
وهذا هو االجتاه العام للدولة من �أجل �أن نعي�ش بطريقة خمتلفة عن
الفرتات ال�سابقة و�أن نكون نفكر ب�شكل جديد دون تفرقة ونتقبل الآخر
على اختالفه �سواء رجل �أو امر�أة".
واختتم كرمي مغاوري قائلاً �" :أيد �أن �أتوجه بال�شكر للمخرج �أحمد
ح�سن وامل ��ؤل��ف �أم�ين جمال بعد ال�ت�ع��اون معهم للمرة الثانية ،كانت
جتربة خمتلفة ومهمة،
و�أود �أن �أوجه ال�شكر ل�شركة �أروما لدعمها الكامل للنجوم ال�شباب على
ر�أ�سهم الأ�ستاذ تامر مرت�ضى والأ�ستاذ م�صطفى العو�ضي امل�شرف العام
على الإنتاج".
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ما هي �أخطر فرتة يف ال�سنة للإ�صابة بكوفيد؟
قال يفغيني تيماكوف كبري الأطباء يف املركز الطبي "ليدر ميدي�سن"،
�إن اخلريف هو �أ�سو�أ وقت "للقاء" مع فريو�س كورونا امل�ستجد.
وذك ��ر يف مقابلة م��ع حم�ط��ة �إذاع� ��ة "�سبوتنيك"� ،أن ال�ق�ف��زة يف عدد
الإ�صابات بكوفيد يف رو�سيا ،تزامنت مع منو عدد املر�ضى بالإنفلونزا
والتهابات اجلهاز التنف�سي الأخرى ،وهو �أمر تقليدي يف اخلريف.
و�أ� �ض��اف ت�ي�م��اك��وف" :تنت�شر يف اخل��ري��ف ع ��دوى ال�ب�رد الفريو�سية
بالإ�ضافة �إىل فريو�س كورونا ،و�أعرا�ض هذين املر�ضني مت�شابهة ولها
م�سار م�شرتك" .و�أك��د الطبيب� ،أن ه��ذا الو�ضع خطري ب�شكل خا�ص
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين مل ميروا بالتطعيم باللقاح �ضد كوفيد.
وق��ال تيماكوف�" :إذا كنا نتحدث عن الوقت الأف�ضل ملواجهة جرعة
جدية من كوفيد ،فهو عندما ميتلك املرء مناعة �ضد هذا املر�ض بف�ضل

التطعيم باللقاح �أو بعد ال�شفاء منه".
و�أ�شار الطبيب� ،إىل �أن الكثري من النا�س "التقوا" فعال بعدوى فريو�س
كورونا ،ولكن يف ظروف منو عدد الإ�صابات ،هناك خطر احل�صول على
"جرعة" مفرطة من الفريو�سات املثرية لكوفيد.
ويعتقد الطبيب� ،أن "اللقاء الأول بني كوفيد وعدد كبري من الب�شر،
ح�صل بالفعل ،ولكن ال�س�ؤال يكمن يف م��دى العبء الفريو�سي الذي
تلقاه كل �شخ�ص منهم".
و�شدد الطبيب ،على �أن التطعيم لي�س فقط يحمي من زي��ادة العبء
الفريو�سي عند االحتكاك مع �شخ�ص م�صاب بـ SARS-CoV-2
 ،بل ويقلل كذلك من خطر الإ�صابة بعدة �أن��واع من فريو�سات الربد
خالل اخلريف.

اكت�شاف ت�أثري غري متوقع
لبديل ال�سكر

امل�شروبات الغازية
�أف� ��ادت درا� �س��ة طبية
ح � ��دي � �ث � ��ة �أج� � ��ري� � ��ت
ف ��ى ج��ام �ع��ة (ج ��ون
هوبكنز) الأمريكية
�أن ت �ن��اول ق��در كبري
م� � � ��ن امل� � ��� � �ش � ��روب � ��ات
ال � � � �غ� � � ��ازي� � � ��ة ي� ��� �ض ��ر
بالكلى ،ويت�سبب فى
تعري�ضها للإ�صابة
ب� ��أم ��را� ��ض خطرية،
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا الق�صور
الكلوى املزمن.
و�أ�� �ض ��اف ��ت الدرا�سة
التى تناولتها تقارير
�صحفية من�شورة �أن امل�شروبات الغازية غري الكحولية والتى تنت�شر بنكهات
وروائ��ح متنوعة فى الأ� �س��واق ،تت�سبب فى الكثري من الأ��ض��رار ال�صحية
للإن�سان ،كما �أنها تت�سبب فى تطور حاالت امل�صابني ب�أمرا�ض الكلى.
وتابعت الدرا�سة الفحو�ص الطبية اخلا�صة ب�أكرث من � 3آالف مواطن
�أمريكى على مدار � 15سنة ،لتجد �أن تناول امل�شروبات الغازية ت�سبب فى
�إ�صابة  6%منهم ب�أمرا�ض كلى مزمنة ،ليجد الباحثون �أن تلك الأنواع
من امل�شروبات تقف كعامل رئي�سى فى �إ�صابتهم بتلك الأمرا�ض.
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن  61%من �أف��راد العينة �أ�صيبوا بالق�صور الكلوى
املزمن ،والذى نتج عن فرط تناول امل�شوربات الغازية ،كما لفتت الدرا�سة
�إىل الأ�ضرار املتعلقة بامل�سنة وزيادة الوزن والتى ترتبط ب�شكل وثيق بنف�س
ال�سبب

• ما املق�صود بالعنفقه؟
 -ال�شعر �أ�سفل ال�شفه وفوق الذقن.

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

• على �أي �شيء �أطلق العرب ا�سم الفر�صاد؟
التوت.

• من هو الأدي��ب العربي ال��ذي نال جائزة نوبل
للآداب عام 1988م؟
 -جنيب حمفوظ.

طائر النور�س ي�ستمتع برقاقة �ساخنة يف امللعب خالل اليوم الثالث من �أول مباراة يف لعبة الكريكيت
بني نيوزيلندا وبنغالدي�ش يف  Bay Ovalيف نيوزيلندا  -ا ف ب

اكت�شف خ�براء التغذية الأمريكيون �أن ال�سكرالوز -وه��و �سكر �صناعي،
يزيد ال�شهية والرغبة بتناول الطعام ،قد ي�ؤدي �إىل نفي ت�أثري الأطعمة
وامل�شروبات التي ين�صح بتناولها لتقليل الوزن.
وت�شري جملة � ،JAMA Network Openإىل �أن ال�شركات املنتجة
لأطعمة احلمية ،ت�ستخدم ب��دائ��ل ال�سكر ب�ك�ثرة .فمثال ت�ستخدم املواد
املحلية غري املغذية ( )NNSكمواد خالية من ال�سعرات احلرارية لإ�شباع
رغبة �أكرث من  40باملئة من الأمريكيني البالغني بتناول احللويات .ولكن
ال يوجد حتى الآن ر�أي موحد ب�ين العلماء وخ�ب�راء التغذية ع��ن ت�أثري
( )NNSيف ال�شهية وا�ستقالب الغلوكوز وكتلة اجل�سم.
و�أجرى علماء كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا درا�سة وا�سعة لتحديد
ت��أث�ير ب��دائ��ل ال�سكر يف ن�شاط ال��دم��اغ وال�شهية ل��دى فئات خمتلفة من
ال�سكان.
وتقول الدكتورة كاثلني بيج" ،يوجد اختالف يف املوقف من فوائد بدائل
ال�سكر .وم��ع ذل��ك ي�ستخدمها الكثريون لفقدان ال��وزن .ولكن يف الوقت
ال��ذي ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن ه��ذه البدائل مفيدة ،تفيد درا�سات
�أخ��رى ب�أنها ت�سبب زي��ادة ال��وزن وتطور النوع الثاين من مر�ض ال�سكري
وم�شكالت يف عملية التمثيل الغذائي .ونحن در�سنا فئات خمتلفة من
ال�سكان ،من اجل معرفة �سبب اختالف نتائج الدرا�سات".
وقد خ�ضع لهذه الدرا�سة  74متطوعا ،ق�سموا �إىل ثالث جمموعات( ،كل
جمموعة ت�ضم عددا مت�ساويا من الرجال والن�ساء ذوي وزن اعتيادي ووزن
زائد وبدناء) ،وخالل ثالث جل�سات تناول �أف��راد املجموعة الأوىل 300
ملليغرام من م�شروب حملى بال�سكر االعتيادي .و�أفراد املجموعة الثانية،
تناولوا نف�س امل�شروب ولكنه حملى بال�سكرالوز ،الذي يعترب �أقل �ضررا،
وكان م�شروب �أفراد املجموعة الثالثة املاء العادي.
وق��ا���س الباحثون خ�لال �ساعتني بعد ت�ن��اول امل���ش��روب ث�لاث��ة م�ؤ�شرات:
تن�شيط مناطق الدماغ ،امل�س�ؤولة عن ال�شهية والرغبة يف تناول الطعام؛
م�ستوى الغلوكوز والأن���س��ول�ين وال�ه��رم��ون��ات الأي�ضية يف ال ��دم؛ وكمية
الطعام التي تناولها املتطوع بعد كل جل�سة.
و�أظهرت النتائج �أن ن�شاط مناطق الدماغ امل�س�ؤولة عن ال�شهية والرغبة
بتناول الطعام ل��دى �أف��راد املجموعة الثانية ك��ان �أع�ل��ى مم��ا ل��دى �أفراد
املجموعة الأوىل الذين تناولوا م�شروبا حملى بال�سكر االعتيادي .كما
ظهر �أن م�ستوى الهرمونات التي تر�سل �إ�شارات ال�شبع لدى �أفراد املجموعة
الثانية كان �أقل مما لدى �أفراد املجموعتني الأوىل والثالثة ،لذلك كانوا
بعد كل جل�سة يتناولون كمية طعام �أكرب.
وا�ستنتج الباحثون من هذه النتائج� ،أن بدائل ال�سكر ال�صناعية ،وخا�صة
ال�سكرالوز  ،تزيد ال�شهية والرغبة يف تناول الطعام ،وت�سبب ال�شعور باجلوع
 ،خا�صة عند الن�ساء والأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة.

ـ �أن ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون
�شمال املحيط الأطل�سي وقد قام �أهل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية �إىل بالد امل�شرق .
ـ �أن احلوت الأزرق هو �أكرب حيوان على الكرة الأر�ضية .
ـ �أن �ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل الأر�ض يف  ٨دقائق.
ـ �أن تون�س هي �أكرب دولة من حيث �إنتاج الزيتون.
ـ �أن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز.
ـ �أن �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
ـ �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ  ١٦٨مليون ميل .
ـ �أن القلب يخفق يف اليوم �أكرث من  ١٠٣خفقة.
ـ �أن �أكرب ل�ؤل�ؤة يف العامل هي التي عرث عليها �صيادو الل�ؤل�ؤ �أمام �سواحل كاليفورنيا عام  ، ١٩٦٠وتزن ٣٤٩٫٥
قرياط  ،وقد عر�ضت للبيع  ،و�إ�شرتاها ثري يوناين مببلغ  ٣مليون دوالر .

الفالح امل�سكني
عرث فالح يف ار�ضه على زجاجة قدمية مل ي�ستطع ان يحدد ما بداخلها ولكن الن �شكلها جميل قرر ان ينظفها
ويحتفظ بها يف بيته ،وعندما انتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف الغطاء انخلع الغطاء ودوى �صوت فرقعة
عالية جعلت الفالح امل�سكني يرجتف ويندفع خللف ال�شجرة ويختبئ وه��و ينظر لذلك الدخان املت�صاعد
من الزجاجة ،وعندما انق�شع الدخان ظهر مارد �ضخم مهيب تقدم لالمام ووقف امام الفالح وقال ا�شكرك
على �صنيعك �س�أرتاح خارج الزجاجة ثالثة ا�شهر فقط وعليك ان تطلب مني يف كل �شهر امنية واحدة فقط،
متالك الفالح نف�سه وعرف ما حدث وقال ح�سنا ايها املارد عليك ان متنحني قطعة ار�ض زراعية كبرية �شا�سعة
خم�ضرة مثمرة بالفواكه واخل�ضروات وتكون ملكا يل العمر كله ..ويف احلال كان عنده مطلبه  ..مر �شهر
والفالح �سعيد ومعه ا�سرته ينعمون باخلري الذي وهبهم اهلل اياه ،ويف ال�شهر الثاين جاء املارد لي�س�أل الفالح
امنيته الثانية فقال امنحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور الداجنة ،ويف احلال حتقق مطلبه وعا�ش الفالح
يف بيته �سعيدا يربي طيوره وتعاونه زوجته واوالده وي�سهر على ار�ضه وك�أنه ي�سهر على عائلته ويف تلك الفرتة
اخذت زوجة الفالح واوالده يفكرون يف املطلب الثالث فمنهم من يقول ذهب او اموال كثرية او مالب�س جديدة
او  ....احالم كثرية راودتهم حتى جاء موعد ال�شهر الثالث فجاء املارد للفالح و�س�أله عن مطلبه فقال ال اطلب
اكرث من ان ميتعني اهلل وزوجتي واوالدي بال�صحة والعافية لأ�ستطيع ان اخدم االر�ض واخدم البيت مبن فيه
من طيور وب�شر وان احج لبيت اهلل من اموايل التي �س�أك�سبها من تعبي وان يقدرين اهلل ان اقدم لكل من يريد
امل�ساعدة بدون ان يح�س به احد وانا ا�شكرك ايها املارد الطيب جازاك اهلل كل خري ،فقال املارد مل ي�شكرين احد
من قبل والنا�س جميعها كانت تطلب الثالث طلبات وتريد اكرث ومل ار احدا يطلب ال�صحة والعافية ولكن انه
طلب مقبول من عند اهلل لو اراد ذلك ف�أنت ت�ستحق كل خري وان �شاء الرحمن نراك يف بيت اهلل ،وان�صرف املارد
كما جاء يف فرقعة عالية ،وملا ذهب الفالح لبيته �س�أله اوالده ماذا طلبت فنظر اليهم وقال ال�صحة والعافية
والقدرة على ان اعي�ش الراك��م رج��اال وعرائ�س واف��رح بكم وب�أحفادي وان ازور بيت اهلل  ..نظر اليه االوالد
وخجلوا من انف�سهم ومن �ضيق تفكريهم وقال اكربهم نعم يا ابي متعك اهلل بال�صحة والعافية هي من ت�أتي
مبا مل ي�أت به املارد  ..نظر الخوته فهلل اجلميع وتكاتفوا على والده ميطروه قبالتهم وهم يقولون كفانا
ب�ستانا جميال وبيتا ي�ضمنا وابا يحبنا .

