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هذا ما يخربك به اجل�سم اإذا ا�ستيقظت متعبًا
النوم  من  اال�ستيقاظ  عند  املببرر  غري  واالإرهببباق  بالتعب  االإح�سا�س 
طريقة يخرك بها اجل�سم عن وجود م�سكلة ما. وعادة ما ي�ساحب 
اأو  الغثيان،  اأو  ال�سداع،  اأو  الببدّوار،  االأعرا�س مثل:  اأحد  التعب  ذلك 

اجلفاف. اإليك ما يعنيه ذلك:
اجلفاف: نق�س �سوائل اجل�سم اأو اجلفاف �سبب رئي�سي لهذه احلالة، 
فحتى فقدان 1.5 باملائة من �سوائل اجل�سم ميكن اأن ي�سبب ال�سداع 

والتعب يف ال�سباح، وفقاً لعيادة مايو كلينيك.
اأي م�سروب  اأو  اأو املرق  املاء  احلل: تناول ر�سفات �سغري متكررة من 

غني بال�سوارد مثل ماء جوز الهند اأو ع�سري الليمون )احلام�س(.
الرد واالإنفلونزا: قد يكون �سبب هذا التعب بداية االإ�سابة بالرد اأو 

االإنفلونزا اأو ما ي�سبهها.
التي حتتوي على فيتامني  ال�سوائل وخا�سة  وتناول  الراحة،  احلل: 

الرد. اأعرا�س  تخّفف  التي  االأمل  م�سكنات  مع  "�سي"، 
احللوى  من  الكثري  اأكببل  يببوؤدي  اأن  املحتمل  من  ال�سكر:  من  الكثري 
ال�سكر  ي�سبب  قببد  الببتببايل.  الببيببوم  يف  بال�سيق  ال�سعور  اإىل  الليل  يف 
اإىل  يببوؤدي  قد  ما  بببالببدم،  ال�سكر  ن�سبة  النوم طفرات يف  قبل  املفرط 
النوم امل�سطرب وال�سداع وكذلك ال�سعور بالغثيان اأو التعب العام يف 

ال�سباح.
احلل: لتعديل ن�سبة ال�سكر بالدم ا�سرب الكثري من املاء، وتناول اإفطاراً 
متوازناً، يحتوي على الروتني اخلايل من الدهون، والكربوهيدرات 
الغنية باالألياف مثل اخلبز االأ�سمر. كذلك ت�ساعد متارين ال�سباح اأو 

امل�سي على ا�ستعادة الن�ساط، وخف�س ال�سكر املرتفع.

و�سفة �سهلة وب�سيطة للفطور.. النتائج مبهرة
لكن  متكاملة،  �سحية  فطور  بوجبة  يومنا  نبداأ  املببثببايل،  الو�سع  يف 

االأمر متعذر يف بع�س االأحيان الأ�سباب عدة.
�سحية  بوجبة  االلببتببزام  اأهمية  على  يبب�ببسببددون  التعذية  خببراء  لكن 
موقع  بح�سب  االإطببار  هذا  يف  ن�سائح  ويقدمون  الفطور،  يف  ولذيذة 
ال�سحية ال يجب  الفطور  اإن وجبة  )nbcdfw(. ويقول اخلراء 
اأن تكون بال�سرورة متقنة، وي�سريون اإىل نوعني من املواد الغذائية 
الزبادي  املببثببال،  �سبيل  وعلى  والببلببن.  اجلببن  وهما:  بالطاقة  املليئة 
العظام  يبني  الببذي  والكال�سيوم  والروتينات  الغذائية  ببباملببواد  غني 

والبوتا�سيوم الذي يوزان �سغط الدم.
ومن املهم، تاليف ال�سكريات امل�سافة عن طريق �سراء الزبادي العادي ، 

الذي ال يحتوي على �سكريات م�سافة، وقم بتغطيته بالفاكهة.
وميكن تناول جن القري�س فهو منخف�س ال�سعرات احلرارية وغني 

بالروتينات التي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع.
وعلى �سعيد احلبوب، ال يجب االإفراط بني احلبوب املعاجلة اأو تلك 
مثل  االإطببار  هذا  يف  املنا�سبة  اخليارات  من  الكثري  وهناك  اخلفيفة، 
الت�سنيف  ذات  احلبوب  وترتبط  وغريها.  واجلببوز  والزبيب  التمور 
باأمرا�س  االإ�ببسببابببة  مببعببدالت  بانخفا�س  الكاملة  احلبببببوب  يف  االأعببلببى 
اإ�سافة  يف  تتمثل  اأخبببرى  فببائببدة  ولها  وال�سكري،  وال�سرطان  القلب 

االألياف اإىل نظامك الغذائي.

اأعرا�ض تنذر بانف�سال �سبكية العني
�سّددت الرابطة االأملانية الأطباء العيون على �سرورة ا�ست�سارة الطبيب 
فور ظهور نقاط وظالل و�ستارة �سوداء ووم�سات اأمام العني؛ حيث 

تنذر هذه االأعرا�س بانف�سال �سبكية العني.
البطانة  انف�سال  يعني  العني  �سبكية  انف�سال  اأن  الرابطة  واأو�سحت 
الببداخببلببيببة لببلببعببني )البب�ببسبببببكببيببة( عببن جببببدار الببعببني )مبب�ببسببيببمببة العني(، 
م�سرية اإىل اأن االأ�سباب وعوامل اخلطورة تتمثل يف التقدم يف العمر 
واأورام  البببدم  �سغط  وارتببفبباع  ال�سكري  وداء  ال�سديد  النظر  وق�سر 
الببعببني والببتببدخببني وجبببراحبببات الببعببيببون مببثببل جببراحببة املببيبباه البي�ساء 

)الكاتاراكت(.
و�بببسبببددت الببرابببطببة عببلببى �بببسبببرورة ا�ببسببتبب�ببسببارة الببطبببببيببب فبببور مالحظة 
املنا�سب وجتنب  الوقت  للعالج يف  للخ�سوع  الذكر  �سالفة  االأعرا�س 
الببعببواقببب الببوخببيببمببة، الببتببي قببد تببرتببب عببلببى انببفبب�ببسببال �سبكية العني 
واملتمثلة يف فقدان الب�سر. وعادة ما يتم عالج انف�سال �سبكية العني 
التمزقات  ترميم  يتم  حيث  الببلببيببزر،  با�ستخدام  اجلببراحببة  بوا�سطة 

والثقوب، التي ت�سبب انف�سال ال�سبكية.
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كيف تخدع م�سروبات 
احلمية عقلك ؟ 

وجد بحث جديد اأن م�سروبات احلمية قد حتفز الرغبة ال�سديدة يف تناول 
الطعام لدى الن�ساء واالأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سمنة.

االأطعمة  اختيار  اإىل  النا�س  مييل  البببوزن،  بفقدان  االأمبببر  يتعلق  وعندما 
درا�سات  هناك  لالأخرية،  بالن�سبة  ولكن  ال�سكر،  من  اخلالية  وامل�سروبات 

مت�ساربة حول م�سروبات احلمية التي ت�ساعد على اإنقا�س الوزن.
اأحدث  وجببدت  فقد  املنخف�سة  احلرارية  ال�سعرات  حالة  من  الرغم  وعلى 
االأبحاث اأن املحليات ال�سناعية قد ال تكون مفيدة يف التخل�س من الوزن 
الزائد كما قد يفر�س البع�س. وخالل درا�سة جديدة اأجريت يف جامعة 
جنوب كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، نظر الباحثون على وجه التحديد يف 
والذي   Splenda با�سم  ا  اأي�سً املعروف  �سوكرالوز،  اال�سطناعي  املُحلي 

متت املوافقة عليه من ِقبل اإدارة االأغذية والعقاقري االأمريكية.
ووجد الباحثون اأن املُحلي غري املغذي، وهو مكون يف العديد من م�سروبات 
احلمية، يزيد يف الواقع من الرغبة ال�سديدة يف تناول الطعام لدى الن�ساء 
واالأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سمنة، ومتت مقارنة ذلك بامل�سروبات التي 
طرق  ثببالث  الفريق  وا�ستخدم  طبيعي.  �سكر  وهببو  ال�سكروز  على  حتتوي 
ال�ستكمال بحثهم، با�ستخدام �سور الدماغ بالرنني املغناطي�سي الوظيفي لب 
74 م�سارًكا يف الدرا�سة لتوثيق تن�سيط اأجزاء من الدماغ مرتبطة بال�سهية 
والرغبة ال�سديدة، كما ا�ستخدموا عينات الدم لقيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم 
كمية  وتتبعوا  اجلببوع،  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  الغذائي  التمثيل  وهرمونات 

الطعام التي ا�ستهلكها امل�ساركون يف نهاية كل جل�سة.

اأ�سباب الإ�سابة بت�سمع الكبد
قال املركز االحتادي للتوعية ال�سحية اإن 
خطرية  مر�سية  حالة  هببي  الكبد  ت�سمع 
ال�سليم  الكبد  ن�سيج  ا�ستبدال  فيها  يتم 
بن�سيج ليفي )ندبة(، مما يوؤدي اإىل توقف 

الكبد عن اأداء وظائفه.
"تليف" الكبد  ت�سمع  اأن  املببركببز  واأو�ببسببح 
اإدمببببببان الكحول  اأ�بببسببببببباب عببببدة، هببببي:  لبببه 
 C B و  وااللبببتبببهببباب البببكبببببببدي البببوببببائبببي 
وااللتهاب  الذاتي  املناعي  الكبد  والتهاب 
يف  ال�سغرية  ال�سفراوية  للقنوات  املزمن 
اأمرا�س  الكبد. كما ت�سمل االأ�سباب اأي�ساً 
تببخببزيببن احلديد  االأيبببب�ببببس مببثببل مبببر�بببس 
ومر�س تخزين النحا�س والتليف الكي�سي 
القلب  قبب�ببسببور  الببقببلببب مببثببل  واأمبببببرا�بببببس 
االأميببن املزمن واالأمببرا�ببس املببداريببة مثل 
الزرنيخ.  مثل  ال�سامة  واملببواد  البلهار�سيا 
فقدان  يف  الكبد  ت�سمع  اأعببرا�ببس  وتتمثل 
ال�سهية والغثيان وانخفا�س الوزن والتعب 
امل�ستمر وحكة اجللد وظهور كدمات على 
لببلبببببول واللون  الببغببامببق  اجلبب�ببسببم والبببلبببون 
ال�سوائل  وجتمع  والعني  للجلد  االأ�سفر 
"اال�ست�سقاء".  والبببببببطبببن  البببقبببدمبببني  يف 
مالحظة  فور  الطبيب  ا�ست�سارة  وينبغي 
هذه االأعرا�س للخ�سوع للعالج يف الوقت 
التي  الوخيمة،  العواقب  لتجنب  املنا�سب 

قد ترتب على ت�سمع الكبد .

طرق �سهلة وب�سيطة للحفاظ 
على �سحة فروة راأ�سك �ص 23

امل�ساد احليوي عامل خطر وراء 
تزايد �سرطان القولون لدى ال�سباب

وجدت درا�سة جديدة ارتباطاً بني تزايد االإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم 
احليوية  امل�سادات  تناول  كببرة  وبببني  عاماً   50 اأعمارهم عن  تقل  لببدى من 
لدى ال�سباب. وتق�سي هذه االأدوية على الكائنات احلية الدقيقة التي تعي�س 
يف اجلهاز اله�سمي، اأو ما يعرف بالبكريا ال�سديقة يف االأمعاء، وتقوم هذه 

البكريا باأدوار معقدة اليزال العلم يك�سف عنها كل يوم.
اأبردين  الدرا�سة من جامعة  امل�سرفة على  الدكتورة ليزيل �سموئيل،  وقالت 
ال�سباب  لببدى  احليوية  امل�سادات  تناول  كببرة  بني  "االرتباط  االأ�سكتلندية: 
واالإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم موجود لكن املفاجاأة اأن ن�سبة اخلطر 
بلغت 49 باملائة، ويعني ذلك وجود خلل يف بروتوكول و�سف امل�سادات احليوية 

لدى لالأطفال وال�سباب، على الرغم من اتفاقية حقوق الطفل".
�سرطان  يعتر  كان�سر،  اأوف  بريت�س جورنال  ن�سرتها  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
القولون وامل�ستقيم من اأكر اأ�سباب الوفاة تزايداً خالل الب 25 عاماً املا�سية 
جميع  اإىل  متتد  الظاهرة  هببذه  اأن  ويعتقد  وبريطانيا،  املتحدة  الببواليببات  يف 

اأنحاء العامل.
وتوجد عوامل اأخرى تزيد من خطر االإ�سابة بهذا النوع من ال�سرطان تتعلق 
البدين،  الن�ساط  وقلة  والبببببدانببة،  وال�سكر،  بالدهون  الغني  التغذية  بنظام 

والتدخني، وتعاطي الكحول، وكرة تناول امل�سكنات امل�سادة لاللتهاب.

والقيء. الغثيان   -  1
واحللق. والفك  الرقبة  اآالم   -  2

البطن. اآالم   -  3
الظهر. اآالم   -  4

التنف�س. يف  ب�سيق  ال�سعور   -  5
ال يتم التعرف دائماً اإىل هذه االأعرا�س كاأعرا�س اأمرا�س 
القلب لدى الن�ساء، ونتيجة لذلك، ميكن اأن يتاأخر عالج 

الن�ساء من الذبحة ال�سدرية.
ببببني الن�ساء  البب�ببسببدريببة  الببذبببحببة  اأعببببرا�ببببس  تببخببتببلببف  هبببل 

والرجال؟

الذبحة ال�سدرية عند الن�ساء
القلب  واأمببرا�ببس  ال�سدرية  الذبحة  �سبب  يكون  ما  غالباً 
التاجية،  ال�سرايني  ان�سداد  هببو  الببرجببال  لببدى  عببام  ب�سكل 
االن�سدادي  التاجي  ال�سريان  مببر�ببس  با�سم  اإليها  وي�سار 
)CAD(. وت�ساب الن�ساء ب�سكل متكرر باأمرا�س القلب 
ال�سرايني  تتفرع من  التي  ال�سغرية جداً  ال�سرايني  داخل 
الدموية  االأوعببيببة  مر�س  با�سم  هببذا  اإىل  وي�سار  التاجية، 
الن�ساء  عند  خا�س  ب�سكل  ويحدث   ،)MVD( الدقيقة 
اللواتي  الن�ساء  من   50% اإىل  ي�سل  فما  �سناً،  االأ�سغر 
يعانني من اأعرا�س الذبحة ال�سدرية ويخ�سعن لق�سطرة 

.)CAD( قلبية ال يعانني من النوع االن�سدادي
ال�سبب  هببي  الدموية  واالأوعببيببة  القلب  اأمببرا�ببس  اأن  ُيببذكببر 
االأول لببلببوفببيببات بببني الببنبب�ببسبباء يف البببواليبببات املببتببحببدة، حيث 
ت�سيب اأكر من %40 من الن�ساء، واأكر من %58 من 
الن�ساء االأمريكيات من اأ�سل اأفريقي، و%43 من الن�ساء 
الالئي  االآ�سيويات  الن�ساء  و%43 من  اإ�سباين  اأ�سل  من 
اأمرا�س  اأكر ويعانني من  اأو  20 عاماً  العمر  يبلغن من 

القلب واالأوعية الدموية.
تابعي املزيد انقطاع الطمث: 10 طرق جتنبك 

اأمرا�ض القلب

عوامل تزيد من خطر اإ�سابتك بالذبحة ال�سدرية
مبر�س  اإ�سابتك  خطر  من  التالية  اخلطر  عوامل  تزيد 

ال�سريان التاجي والذبحة ال�سدرية:
والتدخني  التبغ  م�سغ  يببوؤدي  حيث  التبغ:  تعاطي   -  1
اإتالف  اإىل  ال�سلبي  للتدخني  االأمببببد  طببويببل  والببتببعببّر�ببس 
لببلبب�ببسببرايببني -مبببببا يف ذلببببك �سرايني  الببداخببلببيببة  اجلببببببدران 
ومنع  الكولي�سرول  روا�ببسببب  بتجمع  ي�سمح  مما  القلب- 

تدفق الدم.
خطر  من  ال�سكري  مر�س  يزيد  اإذ  ال�سكري:  داء   -  2
االإ�ببسببابببة ببباأمببرا�ببس البب�ببسببرايببني الببتبباجببيببة، ممببا يببببوؤدي اإىل 
ت�سريع  طريق  عببن  القلبية  والببنببوبببات  ال�سدرية  الذبحة 

ت�سلب ال�سرايني وزيادة م�ستويات الكولي�سرول يف الدم.
ارتفاع  يوؤدي  الوقت،  مرور  مع  املرتفع:  الدم  �سغط   -  3
البب�ببسببرايببني عببن طببريببق ت�سريع  اإتببببالف  اإىل  الببببدم  �ببسببغببط 

ت�سلب ال�سرايني.
الكولي�سرول  الدم:  يف  الكولي�سرول  ن�سبة  ارتفاع   -  4
اأن ت�سيق  البببتبببي ميببكببن  هبببو جببببزء كبببببري مبببن الببر�ببسبببببات 
ال�سرايني  ذلك  اجل�سم، مبا يف  اأنحاء  ال�سرايني يف جميع 
التي تغذي القلب. ويزيد امل�ستوى املرتفع من كولي�سرول 
املعروف   ،)LDL( الكثافة  منخف�س  الدهني  الروتني 
االإ�سابة  خطر  من  "ال�سار"،  الكولي�سرول  با�سم  اأي�ساً 
اأن ارتفاع  كببمببا  الببقببلبببببيببة.  البب�ببسببدريببة والببنببوبببات  بببالببذبببحببة 
الدم  الدهون يف  نوع من  وهو  الثالثية،  الدهون  م�ستوى 

يرتبط بنظامك الغذائي غري ال�سحي اأي�ساً.
كان  فبباإذا  القلب:  باأمرا�س  لالإ�سابة  عائلي  تاريخ   -  5
اأو  الببتبباجببي  ال�سريان  مبببر�ببس  االأ�ببسببرة م�ساباً  اأفببببراد  اأحبببد 
اأ�سيب بنوبة قلبية، فاأنت اأكر عر�سة لالإ�سابة بالذبحة 

ال�سدرية.

اأعرا�ض الذبحة ال�سدرية
واالإح�سا�س  ال�سدر  اأمل  ال�سدرية  الذبحة  اأعرا�س  ت�سمل 
اأو  الع�سر  اأو  ال�سغط  ي�سبه  ببباأنببه  و�ببسببفببه  ميببكببن  ب�سيق 

احلرقة اأو االمتالء.
اأو  الرقبة  اأو  الذراعني  يف  ببباأمل  اأي�ساً  املري�س  ي�سعر  وقد 

الفك اأو الكتف اأو الظهر.
ومن االأعرا�س االأخرى التي قد يعاين منها ال�سخ�س عند 

اإ�سابته بالذبحة ال�سدرية، االآتي:
- الدوار.

- االإرهاق.
- الغثيان.

- �سيق النف�س.
- التعرق.

الطبيب  ليقوم  الببطببوارئ  اإىل  الببفببور  على  الببتببوّجببه  يجب 
املخت�س بتقييم هذه االأعرا�س على الفور، وحتديد ما اإذا 
كانت ذبحة �سدرية م�ستقرة اأم ذبحة �سدرية غري م�ستقرة، 

والتي قد تكون دلياًل على حدوث نوبة قلبية.
هذا وُتعد الذبحة ال�سدرية امل�ستقرة اأكر اأ�سكال الذبحة 
الببذبببحببة امل�ستقرة عبببادة عند  �ببسببيببوعبباً. وحتبببدث  البب�ببسببدريببة 
البببراحبببة. عببلببى �سبيل  ممببار�ببسببة جمببهببود مببا وتختفي عببنببد 
املثال، قد يكون االأمل الذي ت�سعر به عند امل�سي �سعوداً اأو 

يف الطق�س البارد ذبحة �سدرية.
اأعرا�س اجللطة القلبية

القلبية،  الببنببوبببة  اأو  القلبية  اجلببلببطببة  اأعبببرا�بببس  تت�سمن 
االآتي:

- �سغط اأو �سيق اأو اأمل اأو اإح�سا�س �ساغط اأو موؤمل بال�سدر 
اأو الذراعني قد ينت�سر اإىل الرقبة اأو الفك اأو الظهر.

يف  اأمل  اأو  املببعببدة  فببم  يف  حرقة  اأو  ه�سم  ع�سر  اأو  غثيان   -
البطن.

- �سيق النف�س.
- تعّرق بارد.

- اإرهاق.
- دوار اأو دوخة مفاجئة.

هذا وتتنوع اأعرا�س اجللطة القلبية، وال توجد االأعرا�س 
امل�سابني  جميع  لبببدى  نف�ِسها  االأعبببرا�بببس  ِحببببّدة  اأو  ذاتببهببا 
باأمل خفيف،  القلبية. ي�ساب بع�س االأ�سخا�س  باجللطات 
اأن  ة. يف حني  ِحبببدَّ اأكببر  ببباأمل  البع�س االآخببر  بينما ي�ساب 
اأعرا�س على االإطالق.  َتظَهر عليهم  االأ�سخا�س ال  بع�س 
االإ�سابة  االآخببر  للبع�س  االأوىل  العالمة  تكون  قد  بينما 
بتوقف القلب املفاجئ. ومع ذلك، كلما زادت اأعرا�س املر�س 

وموؤ�سراته لديك، زادت فر�سة اإ�سابتك بجلطة قلبية.

ع�سر بلع الطعام.. 
جر�ض اإنذار 

يف  �سعوبة  مببا  �سخ�س  يجد  عندما 
بلع الطعام، فاإن هذا االأمر طبيعي، 
الأن هذه العملية قد ت�سوبها بع�س 
واالأخبببرى،  الفينة  بببني  ال�سعوبات، 
عار�سا  يكون  قد  االأمببر  تكرار  لكن 
موقع  وبح�سب  خبيث.  ملر�س  ينبه 
املتكرر  الع�سر  فاإن  اليف"،  "بي�ست 
يف بلع الطعام، قد يكون عار�سا من 
املريء،  ب�سرطان  االإ�سابة  اأعببرا�ببس 
الذي يعد من بني االأمرا�س االأكر 
بيانات  وتبب�ببسببري  ببباملبب�ببسببابببني.  فببتببكببا 
اإىل  لل�سرطان،  االأمريكية  اجلمعية 
اأن املر�س اخلبيث يودي بحياة نحو 
16 األف �سخ�س كل �سنة يف الواليات 
 20 اأن  املتحدة. وت�سيف اجلمعية، 
يف املئة فقط من امل�سابني ب�سرطان 
متو�سط  بببلببوغ  ي�ستطيعون  املبببريء، 
اأغلبهم  الأن  �ببسببنببوات،   5 مببن  حببيبباة 
مبببببكببرا. وعندما  يببفببارقببون احلببيبباة 
يجد النا�س �سعوبة يف بلع الطعام، 
يعتقدون اأن االأمر عادي، اأو يغريون 
عبباداتببهببم الببغببذائببيببة، فببيببزيببدون من 
يتناولون  قببد  كببمببا  الببطببعببام،  مبب�ببسببغ 
ال�سوربة.  مثل  �سالبة،  اأقببل  اأ�سياء 
يف  م�سكلة  العادة  يف  النا�س  ويواجه 
البلع، اإذا اأكلوا وجبتهم ب�سكل �سريع، 
اأو يف حال مل مي�سغوا الطعام ب�سكل 
نببوعببيببة الطعام  تببغببيببري  لببكببن  كبببباف. 
املبب�ببسببكببلببة، الأن يف حبببال كان  يببحببل  ال 
فاإن  بال�سرطان،  م�سابا  ال�سخ�س 
ي�سبح  اأن  اإىل  �ببسببيببتببفبباقببم،  املبببر�بببس 
ه�سم ال�سوائل نف�سها مثل الع�سري 

االأخرى اأمرا �سعبا.

قرا�سنة يخرتقون 
قنوات تليفزيون رو�سية

قالت جمموعة قرا�سنة االإنرنت 
متكنت  اإنبببببهبببببا  "اأنونيمو�س"، 
تلفزيونية  قبببنبببوات  اخبببببراق  مبببن 
رو�بببسبببيبببة، ثبببم عببر�ببسببت �بببسبببورا من 
احلبببببرب الببببدائببببرة بببباأوكبببرانبببيبببا، يف 
واإظهار  مو�سكو،  الإحببببراج  م�سعى 
بارتكاب  اتهامات  مببن  تواجهه  مببا 
املجموعة، يف  وذكرت  "انتهاكات". 
اأنها  "توير"،  تغريدة على موقع 
متكنت من اخراق قنوات رو�سية 
و"�سانيل   "24 "رو�سيا  مبببثبببل 
جانب  اإىل   ،"24 وان" و"مو�سكو 
البببو�بببسبببول لبببعبببدد مبببن مبببواقبببع بث 
املجموعة،  وقببببامببببت  البببببببببالد.  يف 
جتمع  مبثابة  نف�سها  تببقببدم  الببتببي 
لقرا�سنة من خمتلف دول العامل، 
بببعببر�ببس �بببسبببور مبببن احلبببببرب التي 

دخلت يومها الثاين ع�سر.
واأظببببببهببببببرت الببب�بببسبببور املبببعبببرو�بببسبببة، 
ويف  اأوكبببرانبببيبببا،  يف  ق�سف  عمليات 
الببقببرا�ببسببنببة بعر�س  قببببام  اخلبببتبببام، 
الرو�س  املواطنني  اإن  تقول  ر�سالة 

العاديني يرف�سون احلرب.

اأعرا�ض الذبحة ال�سدرية عند الن�ساء.. تنبهي لها جيدًا

اأو  ال�سدر  يف  باأمل  تبداأ  حياتك.  على  خطر  ال�سدرية  الذبحة 
انزعاج، ويحدث هذا االأمل عندما ال يح�سل جزء من قلبِك على 
ما يكفي من الدم واالأك�سجني. وميكن اأن تكون الذبحة ال�سدرية 

يحدث  اإذ   ،)CAD( التاجي  ال�سريان  مر�ض  اأعرا�ض  من 
هذا عندما ت�سيق ال�سرايني التي تنقل الدم اإىل قلبك 

وُت�سد ب�سبب ت�سلب ال�سرايني اأو جلطة دموية، كما 
ميكن اأن يحدث اأي�سًا ب�سبب اللويحات غري امل�ستقرة، 
و�سعف تدفق الدم من خالل �سمام القلب ال�سيق، 
وانخفا�ض وظيفة ال�سخ لع�سلة القلب، ف�ساًل عن 

التالية،  ال�سطور  يف  التاجي.  ال�سريان  ت�سنج 
اأعرا�ض الذبحة  "�سيدتي.نت" على  ُيطلعك 

ال�سدرية عند الن�ساء:
اأعرا�ض الذبحة ال�سدرية عند الن�ساء
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�ش�ؤون حملية

جتاوز اأعداد الزيارات االفرتا�سية الإك�سبو 2020 دبي عتبة الـ 174 مليون زيارة

و�سول اإجمايل عدد الزيارات ملوقع احلدث الدويل اإىل17،434،222  زيارة، بزيادة بلغت 1.4 مليون زيارة يف اأ�سبوع واحد
بدءا من رواد الف�ساء و�سول اإىل الفنانني.. اخلربات الإماراتية جتعل من اإك�سبو 2020 دبي ق�سة جناح وطنية

مهرجان »نحن الن�ساء« يو�سل �سوت املراأة اإىل العامل يف اإك�سبو 2020 دبي

موّظَفات اإك�سبو 2020 دبي يتِحدن للتقاط �سورة مميزة احتفال باليوم الدويل للمراأة

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

حممد معني الدين

جتمع املعرفة، واالبتكار، والثقافة، وكرم ال�سيافة 
2020 دبي،  اإك�سبو  االإماراتية العامل باأكمله يف 
ملوقع احلدث  الببزيببارات  عببدد  اإجمايل  مع و�سول 
الدويل اإىل17،434،222  زيارة، بزيادة بلغت 
مدفوعة  واحبببد،  اأ�ببسبببببوع  يف  زيبببارة  مليون   1.4

مبجموعة رائعة من الفعاليات والفنانني.
اجلمعة،  يببوم  اأقيمت  فنية  اأم�سية  وا�ستعر�ست 
املبببوافبببق 4 مبببار�بببس، مببب�ببسبباركببة نببخبببببة المببعببة من 
ازدانت  حيث  االإماراتية،  املواهب  اأف�سل  النجوم، 
الطرب  اأ�سطورة  الو�سل بحفلني قدمهما  �ساحة 
ميحد حمد، وجنم الغناء والتلحني فايز ال�سعيد. 
وغنى الفنان فايز ال�سعيد باقة من اأ�سهر اأغانيه، 
املوعد"،  على  و"جيتك  خري"،  اهلل  "جزاك  منها 
و"ين�سى". فيما �سحب الفنان ميحد حمد، وهو 
رحلة  يف  اجلمهور  االإمبباراتببيببة،  االأغنية  رواد  من 
عر تقاليد االإمارات وفلكلورها، موؤديا جمموعة 
من اأجنح االأغاين التي قّدمها على مدار م�سواره 

الح"،  "برق  ومنها  عببقببود،  الأربببعببة  املمتد  الفني 
العود،  اأنغام  على  قمر"،  و"يا  يالغايب"،  و"وين 
و�ببسببط حببمببا�ببس جببمببهببوره البببذي رافببقببه بالرق�س 
والغناء. وبعد غياب طويل عن احلفالت احلّية، 
عاد الفنان ميحد حمد للقاء جمهوره، حيث لقي 
ال  دببببي،   2020 اإك�سبو  زوار  مببن  حبببارا  ترحيبا 

�سيما اجليل اجلديد من معجبيه. 
ح�سني  االإمببباراتبببي  النجم  يحيي  اأن  املببقببرر  ومببن 
واأحد  دبي،   2020 اإك�سبو  �سفري  اجل�سمي، وهو 
"هذا   2020 اإك�سبو  اأغنية  اأّدت  التي  االأ�ببسببوات 
لين�سم  مببار�ببس،   9 الببيببوم  غنائيا  حفال  وقتنا"، 
اإىل قائمة ا�ستثنائية من الفنانني الذين غنوا يف 
احلدث الببدويل، ت�سمل بلقي�س فتحي، وعبد اهلل 
جانب  اإىل  باخلري،  وعبداهلل  النعيمي،  امل�سريح 
زهرة  وفاطمة  املنهايل،  وعي�سة  واأملببا�ببس،  اأحببالم، 
الببعببني، وديببانببا حبببداد، والببو�ببسببمببي، وغببريهببم ممن 
قببّدمببوا حببفببالت رائببعببة واأمببتببعببوا اجلببمبباهببري على 

مدار االأ�سهر اخلم�سة املا�سية.        
اأ�ببسبباء احلدَث  الرفيه،  عببامل  واإىل جانب جنببوم 
على  الف�ساء  ا�ستك�ساف  ميدان  الببدويل جنوم يف 
مدار فرة انعقاده، حيث ان�سمت رائدة الف�ساء 

االإماراتية نورا املطرو�سي، وهي اأول رائدة ف�ساء 
اأول رائد  املن�سوري،  اإىل هزاع  العربي،  العامل  يف 
اأكتوبر  2020 دبي يف  اإك�سبو  اإماراتي، يف  ف�ساء 
2021. وعاد املن�سوري اإىل موقع احلدث الدويل 
اإليه رائد الف�ساء االإماراتي  يف دي�سمر، وان�سم 
�سلطان النيادي، الذي تدرب اإىل جانبه يف مهمته 
اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف عام 2019. وكان 
حممد املال، وهو متدرب اإماراتي اختري من بني 
اأكر من 4،000 مر�سح لالن�سمام اإىل الدفعة 
الثانية من برنامج االإمببارات لرواد الف�ساء، من 
اأ�سبوع الف�ساء املنظم من  النجوم ال�ساعدين يف 

اإك�سبو 2020 دبي يف اأكتوبر املا�سي.
من  كببل  �ببسببارك  الب�سرية،  الببفببنببون  �سعيد  وعببلببى 
واأ�سماء  ال�سعدي،  اهلل  وعبببببد  الببظبباهببري،  عببفببراء 
الفنون  بببرنببامببج  املببببببزروع يف  و�ببسببيببخببة  ببباحلببمببر، 
ا�ستعر�س  بينما  الببعببامببة،  االأمبباكببن  يف  الب�سرية 
حرفيون بارعون املهارات الراثية التقليدية، اإىل 
املعّدة  املحلية  االأطباق  اأ�سهى  من  ت�سكيلة  جانب 

بيدي ال�سيف م�سّبح الكعبي. 
االإمببببارات  دولبببة  الببريببا�ببسببي يف  بالتميز  واحببتببفبباء 
العربية املتحدة، رحب موقع اإك�سبو 2020 دبي 

بفريق "االإمارات"، وفريق كرة ال�سلة االإماراتي، 
املببتببحببدة للمالكمة،  الببعببربببيببة  االإمببببببارات  واحتبببباد 
الإلهام  مرحا  �سباقا  الببدويل  احلببدث  وا�ست�ساف 
تببد�ببسببيببنببه حمدة  �بببسببباركبببت يف  املبب�ببسببتببقبببببل  اأجببببيببببال 
احلو�سني، وهي واحدة من اأجنح واأ�سرع عّداءات 

االأوملبياد اخلا�س. 
باليوم  دببببي   2020 اإكبب�ببسبببببو  احببتببفببال  اإطببببار  ويف 
الدويل للمراأة، الذي ي�سادف البثامن من مار�س، 
#ك�سر_التحّيز،  �سعار   الببعببام حتببت  هببذا  وُيببقببام 
يجمع  متكامال  برناجما  الببدويل  احلببدث  ينظم 
كبار املفكرين. وت�سمل قائمة املتحدثني البارزين 
معايل  الببتببحببُيببز،  ك�سر  جٌتببمببع  بببعببنببوان  فعالية  يف 
للتطوير احلكومي  دولببة  وزيببرة  الببرومببي،  عهود 
وت�سمل  الببفببعببالببيببة.  �ستفتتح  الببتببي  واملبب�ببسببتببقبببببل، 
الببفببعببالببيببة مبب�ببسبباركببة اأنببيببتببا بببهبباتببيببا، االأمببببني العام 
الببتببنببفببيببذي، هيئة االأمم  املببديببر  املبب�ببسبباعببد ونببائببب 
املببتببحببدة لبببلبببمبببراأة، ودرد�بببسبببة مبببع البب�ببسببفببرية جينا 
ل�سوؤون  االأول  امل�سوؤول  اأبريكرومبي-وين�ستانلي، 
االأمريكية.  اخلارجية  ببببوزارة  وال�سمول  التنوع 
اأول  الببفببعببالببيببة  تبب�ببسببتبب�ببسببيببف  ذلبببببك،  جبببانبببب  واإىل 
وزيببرة يف دولة االإمببارات العربية املتحدة، معايل 

القا�سمي،  �سلطان  بن  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة 
وزيرة الت�سامح ال�سابقة لدولة االإمارات العربية 
املتحدة، مل�ساركة خراتها مع احل�سور، ف�سال عن 
ال�سيخة ح�سينة، رئي�سة وزراء بنغالد�س؛  معايل 
امل�ست�سار  قرقا�س،  حممد  اأنببور  الدكتور  ومعايل 
الدولة؛  رئببيبب�ببس  ال�سمو  ل�ساحب  الببدبببلببومببا�ببسببي 
العامة  املديرة  اإيوياال،  اأوكوجنو  نغوزي  ومعايل 

ملنظمة التجارة العاملية. 
و7   6 يومي  اأقيم  مذهل  مو�سيقي  حفل  و�سهد 
العامل"،  �ببسببيببدات  "نحن  عبببنبببوان  حتبببت  مبببار�بببس، 
يف  غنني  العامل  اأنحاء  �ستى  من  فنانات  م�ساركة 
مو�سيقي  مهرجان  اأول  يف  االحببتببفبباالت،  حديقة 
بقيادة ن�سائية على م�ستوى ال�سرق االأو�سط. ومن 
الرنويجية  الفنانة  املهرجان  يف  امل�ساركات  اأبببرز 
نبباتببايل �ببسببانببدتببروف، واملببغببنببيببة واملببلببحببنببة الكوبية 
اإميي األفون�سو، ومغنية الراب املولودة يف �سيكاغو 
واملغنية  �سيفاين،  واال  األبببو  بنجابية  اأ�ببسببول  مببن 
اللبنانية  الت�سكيلية  والفنانة  االأغببباين  وموؤلفة 
املولودة  االأجنلو-م�سرية  والفنانة  �سالح،  تانيا 
يف بلجيكا ناتا�سا اأطل�س، باالإ�سافة اإىل فرقة "ليز 
اأمازون دافريك". وعالوة على ذلك، ينتظر زوار 

اإك�سبو 2020 دبي حفل حاب�س لالأنفا�س ُيحييه 
وماجد  هميم  اأ�سيل  ال�سهري  الببعببراقببي  الثنائي 
مار�س،   15 يببوم  اليوبيل  من�سة  على  املهند�س، 
اأم�سيات  �سل�سلة  مببن  االأخبببببرية  اجلببلبب�ببسببة  �ببسببمببن 
غرار  وعببلببى  دبببببي.   2020 اإكبب�ببسبببببو  يف  جببلبب�ببسببات 
بوين تايلر وبوين اإم، �ستعتلي اأ�ساطري مو�سيقية 
اأخرى خ�سبة امل�سرح يف اإك�سبو 2020 دبي، منها 
الو�سل  �ببسببارع  ببببريغ يف  كببريبب�ببس دي  االأيبببرلبببنبببدي 
الريطانية  الببريببغببي  وفببرقببة  مبببار�بببس،   11 يبببوم 
 13 يببوم  االحتفاالت  حديقة  يف   "40 بي  "يو 
مببار�ببس.  وجتببباوزت اأعبببداد الببزيببارات االفرا�سية 
الإك�سبو 2020 دبي عتبة الب 174 مليون زيارة، 
املُتاحة  الفعاليات الرفيهية  بباقة من  مدفوعة 
عر "اليف من اإك�سبو"، ومنها حفالت بالك اآيد 

بيز، واإيه. اآر. رحمان، وكولدبالي.
وفيما يحمل اإك�سبو 2020 دبي يف جعبته املزيد 
من التجارب واالأن�سطة املبهرة، التي �ستقام على 
اإ�سدال  قبل  اخلتامية،  الثالثة  االأ�سابيع  مببدار 
البب�ببسببتببار عببلببى فببعببالببيببات احلببببدث البببببدويل يف 31 
مار�س، يتبنى الزوار �سعار "ال تفّوتوا اآخر فر�سة، 

فلن تتاح مرة اأخرى".

•• دبي - الفجر 

"نحن الن�ساء" املو�سيقي الرائد،  حظي مهرجان 
باهتمام  الثاين،  يومه  يف  ال�سيدات،  تقوده  الببذي 
يقام يف  وهببو  دبببي،   2020 اإك�سبو  زوار  بالغ من 
فببعببالببيببات االحتفاء  حببديببقببة االحببتببفبباالت �ببسببمببن 
بببالببيببوم الببببدويل لببلببمببراأة، بببالبب�ببسببراكببة مببع منتدى 
"�سون الكرامة يف رواية الق�س�س" وجناح املراأة، 
فنانات  خم�س  وقببدمببت  كارتييه.  مببع  وبالتعاون 
وروائيات عامليات عرو�سهن املو�سيقية، واجتمعوا 
معا يف هذا احلدث العاملي لبناء الوحدة والوعي 
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  ب�ساأن  االجتماعي 

املراأة.
يف  للن�ساء  نببوعببه  مببن  االأول  املببهببرجببان،  ويببهببدف 
اأهمية  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  االأو�سط،  ال�سرق 
الن�ساء  بحق  املجحفة  النمطية  البب�ببسببور  حتببدي 
ال�سعي  اإىل  ببباالإ�ببسببافببة  تببقببدمببهببن،  تببعببيببق  والببتببي 

لبناء عامل يراعي امل�ساواة بني اجلن�سني، ويت�سم 
االختالف  ويقدر  وال�سمول،  واالإن�ساف  بالتنوع 
ويحتفي به. فمعا ميكننا حتقيق امل�ساواة للمراأة 

ومتكينها، لنتمكن جميعا من ك�سر التحيز.
وامللحنة  املغنية  الوديدي،  دينا  احلفل  وافتتحت 
اأبدعت  حيث  امل�سرية،  والبببدف  الغيتار  وعببازفببة 
باأداء اأغانيها الهادئة تارة وال�ساخبة تارة اأخرى، 
واأعربت عن �سعادتها بامل�ساركة يف هذا املهرجان، 
جميع  اإىل  الن�ساء  �ببسببوت  حتما  �سيو�سل  البببذي 
 2020 اإك�سبو  من�سة  خببالل  من  العامل،  اأنحاء 

دبي.
دافريك"،  اأمبببازون  "ليز  فرقة  امل�سرح  اعتلت  ثم 
من  ن�سائية  اأ�سواتا  حتت�سن  اإبداعية  قببوة  وهببي 
تناغمات  بينها  جتمع  اأفببريببقببيببا،  اأنببحبباء  خمتلف 
لطيفة وقوية. تاأ�س�ست الفرقة عام 2014 على 
ونا�سطات  ال�سهريات  املو�سيقيات  النجمات  اأيدي 
التغيري االجتماعي ماماين كيتا واأومو �سانغاري 

ومبببببرمي دومبببببببيبببا. ومبببنبببذ ذلببببك احلبببببني، تو�سعت 
املجموعة لت�سمل العديد من الفنانات من جميع 
 27 اإىل  ع�سواتها  عببدد  وي�سل  اأفريقيا،  اأنببحبباء 

مغنية.
لل�سيدات:  كلمتهن  الببفببرقببة  عبب�ببسببوات  ووجببهببت 
لنقول  دبي   2020 اإك�سبو  يف  هنا  نحن  "اليوم 
ا�ستمتعن بحياتكن، وكن قويات، وتوا�سلن  لكن، 
تبببببببردن. ال تكتمن  مببببا  وقبببلبببن  اإحببب�بببسبببا�بببسبببكبببن،  مببببع 
�ساحبه.  يقتل  قببد  فالكتمان  اأبببببدا،  م�ساعركن 
باأنف�سكن،  والعناية  الدفاع عن حقوقكن،  عليكن 

فال اأحد �سيقوم بهذه املهمة غريكن".
اللبنانية  املغنية  نغمات  هببدوء  طغى  ذلببك،  بعد   
امتزجت  حبببيبببث  املبببب�ببببسببببرح،  عبببلبببى  �بببسبببالبببح  تبببانبببيبببا 
الع�سرية  بلم�ستها  اللبنانية  التقليدية  االأ�سوات 
اخلا�سة، وقالت: "على املراأة اأن تعرف متاما ما 
حتقيق  على  قبببادرة  �ستكون  فقط  عندها  تببريببد. 

اأحالمها".

اأطل�س،  ناتا�سا  امل�سرية  املغنية  امل�سرح  اعتلت  ثم 
وقالت:  البب�ببسببجببي،  ب�سوتها  احلبب�ببسببور  فبباأطببربببت 
"ُتعتر مثل هذه املهرجانات مهمة جدا لتمكني 
معي  امل�ساركات  فكل  ق�سيتها.  يف  ودعمها  املبببراأة 
يببحببتببجببن جمببببرد الدعم،  قببببويببببات،  نبب�ببسبباء  البببيبببوم 
اأ�سواتهن،  الإي�سال  كهذا  م�سرح  اإىل  والو�سول 
واأمتنى اأن جند مثل هذا املهرجان يف كل مكان".

وكاتبة  مغنية  ما�سي،  �سعاد  االأم�سية  واختتمت 
اأغاين وعازفة غيتار جزائرية، ب�سوتها املخملي، 
و�سالبتها،  املببببببراأة  قببببوة  عبببن  ببباأغببانببيببهببا  وعببببرت 

واأحقيتها يف املطالبة بحقوقها، واإثبات ذاتها.
يف  غببداً  للمراأة  الببدويل  اليوم  احتفاالت  وت�ستمر 
اإك�سبو 2020 دبي، بتجمع قادة العامل يف جماالت 
ال�سيا�سة واالأعمال والتكنولوجيا والثقافة، حتت 
يبببقبببّدر االختالفات  الببببذي  الببتببحببيببز،  كبب�ببسببر  �ببسببعببار 
ويببطببمببح لببعببامل تبب�ببسببوده املبب�ببسبباواة بببني اجلن�سني، 

ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.

•• دبي  – الفجر

وزيرة  الها�سمي،  رمي  معايل  اإىل  دبببي   2020 اإك�سبو  موظفات  ان�سمت 
الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل املدير العام الإك�سبو 2020 دبي، يف فر�سة 
"ك�سر  لب�سعار  دعببمببا  هببذا  جبباء  لببلببمببراأة   البببدويل  باليوم  فببريببدة لالحتفال 
التحيز"، وهو �سعار اليوم الدويل للمراأة لهذا العام، وتقديرا اللتزام دولة 
ُوّثببقببت هذه  املبببراأة، حيث  امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  بتعزيز  االإمبببارات 
اللحظة اال�ستثنائية ب�سورة فوتوغرافية الُتقطت بالكامريات والطائرات 
الهادف  بالتاأثري  واالحتفاء  االإ�ببسببادة  وعر  اال�ستدامة.  �ساحة  يف  ة  املُ�سريَّ
الذي اأحدثته املراأة يف املجتمع على مر التاريخ، وت�سليط ال�سوء يف الوقت 
ذاته على التحدّيات التي ال تزال هناك حاجة للتغلب عليها، يلتزم اإك�سبو 
وتبني  امل�سركة  التجارب  وبحث  االإيجابي  التغيري  باإحداث  دبي   2020
االأ�ساليب الالحمدودة لبناء عامل اأكر اإن�سافا وعدالة. ويقود جناح املراأة 
باليوم  االحتفال  فعاليات  كارتييه،  مع  بالتعاون  دبببي،   2020 اإك�سبو  يف 
الدويل للمراأة؛ ويدعو اجلناح زّوار احلدث الدويل اإىل التعّرف على مبداأ 

جوهري، وهو اأنه "تزدهر الب�سرية، بازدهار املراأة".

كرواتيا ت�ستعر�ض فنونها ال�سعبية على م�سرح دبي ميلينوم جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي يجمع فنانني �ساهموا يف الدفاع عن امل�ساواة بني اجلن�سني
•• دبي  – الفجر

 قدمت كرواتيا، ا�ستعرا�سا فنيا ثريا، 
�ببسببمببل فببولببكببلببورهببا بببكببل فببئبباتببه، عر 
اإىل  القدمية،  واالأغببنببيببات  املو�سيقى، 
جانب االإيقاعات ال�سهرية والرق�سات 
ميلينوم  دبي  م�سرح  على  التقليدية، 
2020 دبببي، وذلببك �سمن  يف اإك�سبو 
الوطني.  بيومها  كرواتيا  احتفاالت 
وقدمت فرقة كبرية موؤلفة من �سبعة 
خم�سة  اإىل  اإ�سافة  راق�سا،  وثالثني 
عبببرو�بببسبببا مفعمة  مببو�ببسببيببقببيببا،  عبب�ببسببر 
االأنغام  وقع  وال�سعادة، على  بالبهجة 

واملو�سيقى التقليدية ال�سهرية.
بداأ احلفل بعزف مقطوعات مو�سيقية 
الطبول،  برفقة  البيانو  على  عاملية 
زوار  اأمبببتبببعبببت  مببو�ببسببيببقببيببة  و�ببسببلببة  يف 
ي�ساهمون  وجعلتهم  الببدويل  احلببدث 

ثم  املببنببتببظببم.  بالت�سفيق  االإيبببقببباع  يف 
راق�سة  مبب�ببسبباهببد  البببراقببب�بببسبببون  قببببدم 
كرواتيا،  يف  قببدميببا  احلبببيببباة  حتبباكببي 
ومو�سيقى  ال�سعبية،  االإيببقبباعببات  مببع 
وقدمت  التقليدي.  والغناء  الببقببرب، 

الفرقة املو�سيقية عددا من املعزوفات 
عزفها  يف  تببعببتببمببد  البببتبببي  البب�ببسببعبببببيببة 
والت�سيلو  كببالببكببمببان  الببوتببريببات  عببلببى 
اال�ستعرا�س  و�سم  ال�سعبية.  واالآالت 
الببفببنببي لببفببولببكببور كببرواتببيببا جمموعة 

واالحتفاالت،  االأفببببراح  رقبب�ببسببات  مببن 
ال�سرعة  على  اأدائببهببا  يف  تعتمد  الببتببي 
األببوان وزخارف  واإ�سفاء البهجة عر 
والراق�سات.   الببراقبب�ببسببني  مببالببب�ببس 
ون�سف  ال�ساعة  قرابة  احلفل  ا�ستمر 
كرواتيا  وقدمت من خالله  ال�ساعة، 
فببنببونببهببا البب�ببسببعبببببيببة والببتببقببلببيببديببة يف 
وموا�سمها،  مببنببا�ببسببببباتببهببا  خمببتببلببف 
وحما�سهم  الببببزوار  ا�ستح�سان  و�ببسببط 
والرق�سات  االأغببنببيببات  مببع  وتفاعلهم 
وال�سعادة.  الببفببرح  طابع  حملت  التي 
تبب�ببسببكببل جبببزءا  املببو�ببسببيببقببى  اأن  ُيبببذكبببر 
بببالببغ االأهببمببيببة مببن الببرقبب�ببس ال�سعبي 
امل�ستخدمة  االآالت  واأهبببم  الببكببرواتببي، 
واآالت  واالأوكببورديببون  التامبيوكا  هي 
الرق�س  ويختلف  ال�سغرية.  االإيقاع 
الببكببرواتببي ببباخببتببالف املببنببطببقببة، ومن 

اأ�سهر الرق�سات الكولو والبولكا.

•• دبي– الفجر

حلقة  يف  دبببي   2020 اإك�سبو  يف  املببراأة  جناح  جمع  كارتييه،  مع  بالتعاون 
دور  على  ال�سوء  باأعمالهم  �سلطوا  الببذيببن  الفنانني  مببن  ثالثة  نقا�سية 
اإك�سبو 2020 دبي وجناح املراأة يف ت�سليط ال�سوء على الق�سايا التي تهم 

املراأة.
�سيد؛  واإل  لببوران  لبكي وميالين  نادين  النقا�سية كال من  �سمت احللقة 
وقالت هند العوي�س، نائب رئي�س اإدارة امل�ساركات الدولية يف اإك�سبو 2020 
دبي، يف كلمتها االفتتاحية: "كل من ح�سر هنا يف جناح املراأة يتحدث عن 
اأهمية التعليم وعن ح�سول املراأة على مقعد على الطاولة، لي�س فقط يف 

املنا�سب القيادية، ولكن التاأكد من اأن وجودها لي�س رمزيا".
امل�ستويات؛ وهببذا ما فعلناه يف  ن�ساء على كل  اإىل  "نحن بحاجة  وتابعت: 
اأن ق�سية  وتاأكدنا من  للمراأة،  باإن�ساء جناح م�ستقل  التزمنا  لقد  اإك�سبو. 
الن�ساء والفتيات م�سمونة يف كل ما نقوم به، مبا يف ذلك كونها جزءا ال 
اإك�سبو لالإن�سان وكوكب االأر�ببس. وهناك الكثري الذي  يتجزاأ من برنامج 
اجلناح  هببذا  اأن  اأعتقد  اأبببوابببنببا.  نغلق  عندما  عليه  التعرف  مببن  �ستتمكن 
�سيكون مبثابة مثال – كما ناأمل – يف معار�س اأخببرى، ل�سمان اأن تكون 

ق�سايا املراأة مركزية يف كل ما نقوم به".
واتفقت املمثلة واملخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي اأعدت فيديو جلناح 
املراأة حول مو�سوعه "عندما تزدهر املراأة، تزدهر الب�سرية جمعاء"، على 
اأهمية تاأثري اجلناح وقوة الفن يف اإحداث التغيري. وقالت: "الفن يجعل 
النا�س يتعاطفون اأكر مع بع�سهم البع�س. من خالل الفن، ميكننا تغيري 
الكثري؛ من خالل الفن، نحن قادرون على التاأثري يف العديد من العقليات 

وتغيري الكثري من املفاهيم اخلطاأ".
لوران،  ميالين  واملخرجة  ال�سيناريو  وكاتبة  الفرن�سية  املمثلة  وحتدثت 
بالن�ساء  خا�س  جناح  اإن�ساء  اأهمية  عن  بعد،  عن  الفيديو  عر  ات�سال  يف 
الق�سايا احليوية؛ وقالت:  امل�ساعر على  اإ�سفاء  وكيف عزز ذلك من قوة 
"هي جتربة اأنثوية ب�سكل خا�س؛ امل�ساركة ب�سكل متوافق عاطفيا يجعلنا 

اأقوياء للغاية".
دبي   2020 اإك�سبو  يف  املبببراأة  جناح  يو�سح  املهمة،  بامل�ساهمات  واحتفاء 
على  ال�سوء  اجلناح  وي�سلط  االإن�سانية.  تزدهر  املبببراأة،  تزدهر  عندما  اأنببه 
باملجتمعات، ف�سال عن  النهو�س  املببراأة يف  التي قدمتها  املهمة  امل�ساهمات 
التحديات التي ال تزال تواجهها، يف الوقت الذي يعمل فيه العامل من اأجل 

م�ستقبل اأكر ا�ستدامة.
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ال�سكان  ن�سف  من  اأكــر  ت�سيب  للغاية  �سائعة  حالة  الراأ�ض  ق�سرة 
البالغني يف جميع اأنحاء العامل.

اإال  واملتق�سرة،  اجلافة  الراأ�ض  لفروة  طبيعي  عار�ض  اأنها  ورغم 
اأنها قد �سبب �سعورا بالقلق وانعدام الثقة، حيث يبدو ال�سعر 
ال�ستاء  اأ�سهر  الراأ�ض �سوءا خالل  غري نظيف.وتزداد ق�سرة 
الباردة، لذلك، ك�سف موقع "اإك�سربي�ض" الربيطاين، عّما 
يجب فعله للعناية بفروة الراأ�ض ومنع ظهور الق�سرة 

خالل مو�سم ال�ستاء.

ماذا يحدث لفروة راأ�سك يف ال�ستاء؟
ولكنها  ال�سنة  مببدار  على  الببراأ�ببس  ق�سرة  اأن حتببدث  ميكن 
قد تبدو اأ�سواأ خالل اأ�سهر ال�ستاء حيث تنخف�س درجات 

احلرارة وتتغلب الرياح الباردة على اجلميع.
ال�سعر يف  كبببببرية خبببراء  �ببسببي،  �ستيفاين  الببعبباملببة  وتببو�ببسببح 
 ،Nizoral للق�سرة  امل�ساد  لل�سامبو  التجارية  العالمة 
"مع انخفا�س درجات احلرارة، تنتج فروة الراأ�س  قائلة: 
املببزيببد مببن الببزيببت لتليني وحببمببايببة فبببروة البببراأ�بببس، والتي 

بدورها يتفاعل معها فطر ي�سمى املال�سيزية".
ولكن ال  الببراأ�ببس،  ق�سرة  هببذا يف ظهور  "يت�سبب  وتابعت: 
داعي للقلق، ميكنك تقليل نوبات احتدام الق�سرة ببع�س 

التغيريات الب�سيطة يف منط احلياة".
راأ�ببسببك يف  فبببروة  تغذية  احلببفبباظ على  ي�ساعد  اأن  ويببجببب 

البببراأ�بببس واحلببفبباظ عببلببى مظهر  البب�ببسببتبباء يف تقليل قبب�ببسببرة 
الببرد، وهببذه هي الطريقة  �سعرك منتع�سا طببوال مو�سم 

للقيام بذلك:

كيف اأعتني بفروة راأ�سي يف ال�ستاء؟
ال تفرط يف تناول الطعام

ميكن لتناول كميات كبرية من الطعام وال�سراب اأن يكون 
ال�سبب وراء ظهور ق�سرة الراأ�س، ف�سال عن ال�سرر الذي 

ي�سببه للب�سرة وال�سحة ب�سفة عامة.
واأو�سحت �ستيفاين: 

اأنه  يبدو  قببد  الطعام  تببنبباول  يف  االإفببببراط  اأن  حببني  "يف 
التغيري  ال�ستوية، فاإن هذا  الكاآبة  اأف�سل طريقة ملكافحة 
الراأ�س،  اأن يف�سد فروة  النظام الغذائي ميكن  املفاجئ يف 

وبببذلببك، فببباإن حمبباولببة عبببدم االإفبببببراط يف تببنبباول الطعام 
مفيدة ب�سكل عام ل�سحة اجل�سم وال�سعر".

حافظ على روتينك
�سيوؤدي اإن�ساء روتني جيد لل�سعر اإىل احلفاظ على ال�سعر 

نظيفا و�سحيا مع احلفاظ على فروة الراأ�س يف حالة 
جيدة.

وُين�سح بتجنب االإفراط يف غ�سل ال�سعر للحفاظ 
على فروة راأ�سك حتت ال�سيطرة وجتنب حدوث 

نوبات التهيج.
يف املقابل، عدم غ�سل ال�سعر بالقدر الكايف ميكن اأن يجعل 

ق�سرة الراأ�س اأ�سواأ اأو يت�سبب يف ظهورها.
وقالت �ستيفاين: "ميكننا جميعا اأن ن�سعر باخلمول وعدم 
تتهاون  اأال  حبباول  لببذا  العام،  الوقت من  هببذا  التحفيز يف 
�ستخرك  راأ�ببسببك  فبببروة  الأن  �سعرك  غ�سل  روتبببني  ببب�ببسبباأن 

بذلك قريبا".
وعندما ت�سمح للزيوت وخاليا اجللد امليتة بالراكم على 

فروة راأ�سك، 
التي  للق�سرة  امل�سببة  للفطريات  الببغببذاء  يوفر  هببذا  فبباإن 

تتغذى عليها.
)مرة  لذلك  احتجت  كلما  ال�سعر  غ�سل  ال�سروري  ومببن 

واحدة على االأقل يف االأ�سبوع ملعظم النا�س(.

اخلروج اإىل الهواء الطلق
ال تعد ريا�سة امل�سي ال�ستوية جمرد مترينات جيدة ولكنها 
توفر الفيتامينات االأ�سا�سية للج�سم والتي �ستحافظ على 

�سحة كل �سيء من القلب اإىل ال�سعر وفروة الراأ�س.
وميكن اأن حتقق اأق�سى ا�ستفادة من احلد االأدنى ل�ساعات 
النهار باخلروج يف نزهة على االأقدام يف ا�سراحة الغداء 
ذلك  اإىل  ا�ستطعت  مببا  الطلق  الببهببواء  يف  الببوقببت  وق�ساء 

�سبيال.
املببنببزل احلبب�ببسببول على مببا يكفي من  ويعني اخلبببروج مببن 
الدم  العظام وخاليا  اأمر مهم ل�سحة  D، وهو  فيتامني 

واجلهاز املناعي، 
وبذلك، يدعم فيتامني D ال�سحة املناعية لفروة الراأ�س، 
مع االحتفاظ اأي�سا بالرطيب وم�ساعدة اجللد على درء 

الكائنات البكتريية.

مكمالت الفيتامينات
ابق  لذا  املغذيات،  يتلقى  نظام يف اجل�سم  اآخببر  ال�سعر هو 

على راأ�س كمية الفيتامينات التي تتناولها هذا ال�ستاء.

اأو�سحت �ستيفاين: "عادة ما يوؤدي التغيري يف املوا�سم اإىل 
اإىل  تغيري يف العادات الغذائية و�سيتجه كثري من النا�س 

االأطعمة امل�سنعة، 
مثل الوجبات اجلاهزة والوجبات ال�سريعة، والتي عادة ما 
حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر وامللح والدهون غري 

ال�سحية، 
وكذلك امل�سافات الكيماوية".

من  يتكون  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  ب�سرورة  واأو�ببسببت 
الكربوهيدرات والدهون ال�سحية والروتينات واالألياف 

والفيتامينات واملعادن. 
باخل�سروات  غببنببيببا  غببذائببيببا  نببظببامببا  "تناول  واأ�بببسبببافبببت: 
ل�سعر  ال�سحي  النمو  يدعم  والفواكه  واللحوم  الطازجة 

كثيف وكامل".

كما تو�سي �ستيفاين مبا يلي لتجنب ق�سرة الراأ�ض 
خالل مو�سم ال�ستاء:

- تبببنببباول املبببزيبببد مبببن الببببروتببببني: البببلبببحبببوم واالأ�بببسبببمببباك 
والفا�سوليا والبي�س م�سادر جيدة للروتني.

- اإ�سببافة املزيد من املعادن اإىل نظامك الغذائي: املك�سرات 
والبذور واخل�سروات الورقية مليئة باملعادن.

- تغذية ال�سعر بال�سيليكا:
 ال�سوفان واملوز م�سدر جيد لهذا املركب الطبيعي.

فروة  ت�ساب  اأن  ميكن  ب�سرتنا،  مثل  متاما  رطبا:  ابببق   -
راأ�سنا باجلفاف يف ال�ستاء.

ال�ستاء،  الراأ�س خالل  ق�سرة  تعاين من  اأنببك  وجببدت  واإذا 
للق�سرة،  م�ساد  �سامبو  ا�ببسببتببخببدام  بب�ساطة  ميكن  فبباإنببه 

والذي ميكن اأن ي�ساعدة يف اإدارة احلالة.

وميكن اأن ي�ساعد تناول االأطعمة 
امل�سادة  بببخبب�ببسببائبب�ببسببهببا  املبببعبببروفبببة 
 ، ت با لتها لال

تقليل  االأك�سدة، يف  على م�سادات  التي حتتوي  االأطعمة  اأو 
االلتهاب.

وباالإ�سافة اإىل هذه االأطعمة، ميكن اأن ي�ساعدك اتباع نظام 
بالعنا�سر  غني  غببذائببي  نببظببام   - عببام  ب�سكل  �سحي  غببذائببي 
الببوزن، ما  اإنقا�س  الكولي�سرول - على  الغذائية وقليل 

يقلل ال�سغط الواقع على مفا�سلك.
واأ�سيد بال�ساي االأخ�سر لفوائده ال�سحية العديدة - 
من امل�ساعدة يف اإنقا�س الوزن اإىل تنظيف ب�سرتك، 
لهذا امل�سروب العديد من ال�سفات الطبية. وميكن 
للم�سروب اأن يقلل من اأعرا�س التهاب املفا�سل.
بالبوليفينول،  مليئا  االأخ�سر  ال�ساي  وياأتي 
وهو نوع من م�سادات االأك�سدة التي ميكن 
تلف  مببعببدل  وتبطئ  االلببتببهبباب  تقلل  اأن 

الغ�ساريف.
البب�ببسبباي االأخبب�ببسببر ميكن  ونببظببرا الأن 
الغذائي  التمثيل  زيببادة  ي�ساعد يف  اأن 
اخلا�س بك، فاإنه ميكن اأن ي�ساعد يف 
اإنقا�س الوزن، والذي ميكن اأن يخفف 

بع�س ال�سغط عن مفا�سلك.

مببا هببي االأطببعببمببة االأخبببببرى التي 
تقليل  يف  تببب�بببسببباعبببد  اأن  ميبببكبببن 

اأعرا�س التهاب املفا�سل؟

الزيتية. • االأ�سماك 
املمتاز. البكر  الزيتون  • زيت 

• االألبان.
داكنة. اأوراق  ذات  • خ�سروات 

• الروكلي.
• الثوم.

• املك�سرات.
ويببحببدث الببُفبب�ببسببال الببعببظببمببي عببببادة عند 

اأعمارهم  تببزيببد  الببذيببن  االأ�ببسببخببا�ببس 
عببن 40 عببامببا، وهببو اأكببر �سيوعا 

عند الن�ساء.
ويوؤثر الف�سال العظمي على 

الن�سيج   - الببغبب�ببسببروف 
البببذي يبطن  املبببرن 
املفا�سل - ما يجعل 
متيب�سة  مفا�سلك 

وموؤملة.
احلببببببببببببببباالت  ويف 

حيث  البببب�ببببسببببديببببدة، 
الغ�سروف  يبب�ببسبببببح 

ببب�ببسببكببل كبري،  مببتببهببالببكببا 
ذلببببك  يبببعبببنبببي  اأن  ميببببكببببن 

احتكاك العظام بالعظام وميكن 

اأن ي�سوه �سكل املف�سل ويدفع العظام من مو�سعها.
ويوؤثر الف�سال العظمي ب�سكل �سائع على:

• اليدين.
الفقري. • العمود 

• الركبتني.
• اخلو�سرتني.

ال�ساي الأخ�سر ميكن اأن يقلل اأعرا�ض 
التهاب املفا�سل املوؤمل

على الرغم من عدم وجود عالج �ساف اللتهاب املفا�سل، اإال اأن بع�ض االأطعمة ميكن اأن ت�ساعد يف تقليل 
االأعرا�ض.ويف حالة ه�سا�سة العظام، ميكن لتغيريات منط احلياة - مبا يف ذلك اخليارات الغذائية - اأن 

تقلل االأمل وت�ساعد النا�ض على اإدارة حالتهم ب�سكل اأف�سل، بينما يعي�سون احلياة على اأكمل وجه.

كيف تتخل�ض من ق�سرة ال�سعر؟

طرق �سهلة وب�سيطة للحفاظ على 
�سحة فروة راأ�سك
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�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
اإىل من يهمه االأمر

ذات  حرة  منطقة  �سركة  حرة.ذ.م.م  منطقة  كلينك  وومني  ويل  ني�سا   / نحن 
 2013 لعام   8 رقم  الطبية  دبي  مدينة  لقانون  تاأ�س�ست  حمدودة  م�سوؤولية 
قانون  من   37 رقم  البند  ومبوجب  باأنه  االخطار  نود  ال�سركات”(،  )“قانون 

ال�سركات اخلا�سة، قررنا تغيري ا�سم ال�سركة اإىل : 
غلوري ا�ستيتيك كلينيك

على من يرغب باالعرا�س على هذا التغيري اأن يقدم اعرا�سه كتابة خالل �سبعة 
)7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإ�سعار على العنوان التايل :

دائرة الت�سجيل والراخي�س 
�سلطة مدينة دبي الطبية 

�س.ب :505001 - دبي، االإمارات العربية املتحدة.
فاك�س 97143838359 + 

عناية مدير الت�سجيل والراخي�س

��سعار تغيري ��سم �سركة
منطقة حرة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054024 رقم �ملعاملة

�عالن بالن�سر - عقد بيع
يف  اأرغب  اجلن�سية  �سبوري   - حممبود  ابراهيم  حممود   / ال�سيد  بباأنني  للجميبع  معلومبا  ليكبن 
ال�سيد / حممد  البالغة )%100( لت�سبح ح�ستي )34%(  واإىل  التنازل عن جزء ح�سته 
 / ال�سيد  واإىل    )33%( ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  �سوري   - الع�سلي  م�سطفى  عادل  حممد 
حممود احمد العبود - �سوري اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )%33( ، يف الرخ�سة باإ�سم )ال�ساطئ 

االزرق كافيه( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : )782617(،
- اإ�سافة �سريك/�سركاء،

وعمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن 
االإجراء  الت�سديق على  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  االإعالن  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل، فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اأي  لديه  فمن  االإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�سبوعني  بعد  اإليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور الإتباع االإجراءات القانونية،
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054026 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  بنغالدي�س  اجلن�سية   ، مياه  نواب  احلاج  العامل  زاهد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ جبيع  %100 و ذلك اىل  البالغه  51% من كامل ح�سته  ن�سبة  والتنازل عن  البيع  يف 
اال�سالم حممد جهانكري علم - اجلن�سية بنغالدي�س.  وذلك اىل ال�سيد/في�سل على �سفر حممد 
ح�سته  كامل  من   %24 ن�سبة  عن  التنازل  و  البيع  يف  يرغب  كما  اجلن�سية،  اإماراتي  االن�ساري 
البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )الفرات لتجارة م�ستح�سرات التجميل( والتي تاأ�س�ست باأمارة 
 ، بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )556156( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
 تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ذ م م
القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام  ، بن�س  اآخر  ، ودخول �سريك 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0053981 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : اخر ح�سني قربان ح�سني ، اجلن�سية باك�ستان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 و ذلك اىل ال�سيد : فرحان اخر اخر 
تاأ�س�ست  والتي  الفنيه(  للمقاوالت  الفرات  )�سركة  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية  ح�سني 
التنمية االقت�سادية،  دائرة  ال�سادرة من  باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )28967( 

تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054164 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول : �سيد �سهيل �سيد نانو ، اجلن�سية : بنغالدي�س   
اإىل الطرف الثاين : عبدول فاحد �ساتريى ، اجلن�سية : الهند 

باال�سم التجاري )بقالة العي�سى(  ن�ساط الرخ�سة )بقالة( واملرخ�س من دائرة التنمية 
االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 140469 ال�سادرة  بتاريخ  

1985/1/6    يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054019 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة.

من الطرف االأول : حممد عا�سف �سابر ح�سني - اجلن�سية : باك�ستان 
اإىل الطرف الثاين : فينود البريت - اجلن�سية : الهند

باال�سم التجاري )ور�سة نور اخلور ل�سيانة ال�سيارات(  ن�ساط الرخ�سة )ال�سيانة واالإ�سالح 
العام للمركبات )كراجات( �سمكرة املركبات ، دهان ور�س املركبات(  واملرخ�س من دائرة 

التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 794303 ال�سادرة بتاريخ  
2022/1/24 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �خطار دفع بالن�سر

رقم �مللف 2022/234 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / املحكوم له / �سعيد �سعيد ابراهيم �سعيد املزروعي اجلن�سية / االإمارات 

العربية املتحدة
اىل املحكوم عليه / عبدالقادر ام�سينادكا اجلن�سية / الهند 

لببيببكببن مببعببلببومببا لببديببك ببببان حمببكببمببة را�ببببس اخلببيببمببة قبببد ا�بببسبببدرت بببحببقببك حببكببمببا بتاريخ 
وقببببدره  مبببببلببغ  ببببدفبببع  ببببالبببزامبببك   76/2022 رقببببم  الببقبب�ببسببيببة  يف   2022/2/10
155620.00 درهما �سامال الر�سوم وامل�ساريف.  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم 
بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، والر�سوم املرتبة عليك. 
املالحظات : االإمارات / را�س اخليمة / النخيل - راأ�س اخليمة

 ق�سم �لتنفيذ 

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

جتاري     AJCEXCICOMS2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000046/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد ح�سن عبداحلميد طلبه اأبو عطيه  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ا�سامه فهمي عبداملجيد نا�سر ، اجلن�سية اردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 45557.0 

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

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

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

70392

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سارة فوؤ�د قا�سم   
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000811/ 

اإىل املحكوم عليه : �سارة فوؤاد قا�سم 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عدنان يو�سف عبداهلل - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 2289700 درهم

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

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

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

70533 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �فتخار �حمد عبد�ل�ستار عابد  
�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000562/ 

اإىل املحكوم عليه : افتخار احمد عبدال�ستار عابد
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ نزار احمد نقد ال�سيخ نزار احمد نقد ال�سيخ  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11235 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �رقم خالد �سالح �لعمري   
مدين    SHCEXCICVS2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000472/ 

اإىل املحكوم عليه : ارقم خالد �سالح العمري 
العنوان : عجمان ح�سب التحري 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ وفاء احمد حممد خري م�ساعده اجلن�سية : اردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20000  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000422 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بروكت للمطابخ واخلزائن ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل االإقامة : عجمان �سناعية اجلرف �سرة رقم 5 رقم مكاين 4634406841 
 0509809162  0566773345 ت  النعيمي  عبداهلل  را�سد  مرمي  املبنى  ا�سم 

  0503605604
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/23 يف متام ال�ساعة 8.30 �سباحا اأمام مكتب اإدارة 
 )4 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70408 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000724 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الو�سيط لتوريد االيدي العاملة  
رقم  هاتف   - املركزي  الريد  مقابل   - عجمان  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول 

 067441538   0588380806  -  0502273547
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70392

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  75/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

املنفذ �سده  املديونية املر�سدة بذمة  العلني نظري  املببزاد  لبيعه يف  املرهون متهيدا  العقار  التنفيذي على  : توقيع احلجز  الدعوى  مو�سوع 
والبالغ قدرها )3،904،900.60 درهم(.

رايز   �سان  مقابل   - نهال  بناية   - دم�سق  �سارع   - الق�سي�س   - دبببي  اإمبببارة   : عنوانه   - ع   م  �س   - الوطني  اخليمة  راأ�ببس  بنك  التنفيذ:  طالب 
�سوبرماركت ، وخلف فندق جراند بالزا ، مكاين 3779397176 - وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  

املطلوب اإعالنه : �سيد حجت مري على ال عرتي خ�سرو �ساهي  - عنوانه : اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - نوع العقار فيال ، رقم االر�س 
 0&0  -  971000000000  -  1701573266 مكاين   - الرابعة  الثنية  منطقة   -  109  : املبنى  رقم   -  3441

05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق  مو�سوع االإعالن : 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : فيال �سكنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 

االر�س 3441 - رقم البلدية : 2966-394 - رقم املبنى : 109 - امل�ساحة : 356،81 مر مربع - التقييم : 2393709.80 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم �ملحرر )2022/43465(

 املنذر : اأك�سي�س بنك اململكة املتحدة ليمتد - بوكالة املحامي �سلطان العوي�س
املنذراليه : الدرع االأزرق للتجارة �س.ذ.م.م - جمهول حمل االقامه

يقدم البنك املنذر ت�سهيالت ائتمانية تت�سمن قرو�س جتارية وح�سابات م�ستحقة القب�س اىل �سركة فونيك�س غلوبال م.د.م.�س 
مبوجب اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املوؤرخة يف 2019/8/19 وح�سب االجرءات التي قبلتها املنذر اليها الحقاً واملذكورة 
فيها  املحددة  الفرة  خالل  باملنتجات  املتعلقة  الفواتري  قيمة  ب�سداد  اليها  املنذر  تعهدت  البيان  �سالفة  الت�سهيالت  باتفاقية 

مبا�سرة للمنذر بناء عليه ينذر املنذر اليه
الالئحة  ب�ساأن   57 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  من  بعدها  وما   62 املواد  على  وا�ستناداً  املاثل  بالوفاء  التكليف  مبوجب  فاإنه 
املنذر  املوكل  نيابة عن  فاإننا ننذركم  املدنية  ب�ساأن قانون االإجراءات   1992 التنظيمية للقانون االحتادي رقم )11( ل�سنة 
13،267،712،75 دوالر اأمريكي او ما يعادلها بالدرهم االماراتي  ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املرتب بذمتكم وقدره 
فقط  اأيام  خم�سة  خالل  وذلك  اأعاله  لعنوانه  امل�سار  مكتبنا  اإىل  اأو  ملوكلتنا  وذلك  درهم   48،692،505،79 وقدره  مبلغ 
النفقات  القانونية وكافة  امل�سوؤولية  الالزمة وحتميلكم  االإجراءات  اآ�سفني التخاذ كافة  �سن�سظر  واإال  االإنذار  تاريخ هذا  من 
والتعوي�سات يف حال ف�سلكم يف ت�سوية مو�سوع هذا االإنذار واإ�سراركم على االمتناع عن �سداد املبلغ للمنذرة خالل الفرة امل�سار 
اإليها اأعاله ، مع احتفاظ املوكلة املنذرة بكافة حقوقها وطلباتها االأخرى التي تنتج عن عدم التزامكم مبو�سوع هذا االإنذار 

وب�سلوك كافة الطرق القانونية ومراجعة املحاكم املخت�سة للمطالبة مببلغ املديونية مع الفائدة القانونية.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
عري�سة    على  �أمر   SHCFICIPTO2022 /0000843 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / واحة الرميلة ملقاوالت ال�سحية واالأ�سباغ 
العنوان : 9452660  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/31
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�سالح / حممد متابور مياه حممد رئي�س على -  بالتايل :
ن�س احلكم 

ناأمر بالزام املقدم �سدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر اخلا�س به. 
حكما قابال لتظلم. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70555

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004452 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سكندر حاجي حممد �سيد احلق - جمهول حمل االإقامة : 
عجمان- املنامة - رقم مكاين 0011401231 هاتف رقم 0561357167  

)باللغتني العربية واالجنليزية( 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/28 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70533

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  984/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/755 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،886،226 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 
وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -  )3135291835( مكاين   -  0557016552  : رقم  موبايل   04/2227008

املطلوب اإعالنه : مارجان تريزي فرد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار االول - مبنى جاردن ابارمتن�س اي�ست �سي - �سقة رقم 
 0507036904  -  0507036904 رقم  موبايل   -  044470232 رقم  فاك�س   -  044470233 رقم  هاتف   -  2207

�سيجرى  احلببال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيببام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/30 املببوافببق  االربببعبباء  يببوم  اأنببه يف   : االإعبببالن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإمببارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنبباه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
حق انتفاع على وحدة عقارية 4-7-2090 رقم االر�س 356  - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - امل�ساحة : 237.35 مر مربع - رقم 

املبنى : 3 - ا�سم املبنى : جاردن ابارمتن�س ي�ست �سي - رقم الوحدة : 2207 - التقييم : 2035450 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف �لتنفيذ رقم 984/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
2021/387 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )864،121/3  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - رقم 

مكاين )3113783794( - وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي  
املطلوب اإعالنه : حياد على - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الر�ساء جنوب الرابعة - جمريا فليج �سريكل - بناية داميوند فيوز )1( �سقة 

رقم )408A( بالقرب عن بلو مارت - موبايل : 050/1476623 - رقم مكاين )2128669973( - 0501476623 
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// االإلكروين االإمببارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدنبباه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 

20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة 
: الر�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س 471 - امل�ساحة : 198.44 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : داميوند فيو 1 - رقم 

الوحدة : 408A - التقييم : 1049127.67 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 70197

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 984/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/755 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،886،226 درهم( �سامال 

للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 

وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -  )3135291835( مكاين   -  0557016552  : رقم  موبايل   04/2227008
املطلوب اإعالنه : مارجان تريزي فرد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار االول - مبنى جاردن ابارمتن�س اي�ست �سي - �سقة رقم 

 0507036904  -  0507036904 رقم  موبايل   -  044470232 رقم  فاك�س   -  044470233 رقم  هاتف   -  2207
�سيجرى  احلببال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيببام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/30 املببوافببق  االربببعبباء  يببوم  اأنببه يف   : االإعبببالن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإمببارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنبباه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
حق انتفاع على وحدة عقارية 4-7-2090 رقم االر�س 356  - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - امل�ساحة : 237.35 مر مربع - رقم 

املبنى : 3 - ا�سم املبنى : جاردن ابارمتن�س ي�ست �سي - رقم الوحدة : 2207 - التقييم : 2035450 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 984/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
2021/387 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )864،121/3  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - رقم 

مكاين )3113783794( - وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي  
املطلوب اإعالنه : حياد على - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الر�ساء جنوب الرابعة - جمريا فليج �سريكل - بناية داميوند فيوز )1( �سقة 

رقم )408A( بالقرب عن بلو مارت - موبايل : 050/1476623 - رقم مكاين )2128669973( - 0501476623 
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// االإلكروين االإمببارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدنبباه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 

20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة 
: الر�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س 471 - امل�ساحة : 198.44 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : داميوند فيو 1 - رقم 

الوحدة : 408A - التقييم : 1049127.67 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054312 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعبالن

حيث اأن ال�سيد: هادف عمر �سامل مع�سد ال�سام�سي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  ال�سيارات(  وزينة  لتنجيد  )القائد 
)563385( حيث ان ال�سيد: هادف عمر �سامل مع�سد ال�سام�سي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))القائد لتنجيد وزينة ال�سيارات(( البالغة ) 
100%( اإىل ال�سيد : حممد عمران باتوارى ا�سماعيل باتواري - بنجالدي�سي اجلن�سية - لي�سبح 
مالك الرخ�سة التجارية بن�سبة 100 % مع تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل 
خدمات ، تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، ودخول وكيل خدمات، و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 
من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن 
للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على االأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن 

لديه اأي اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
MOJAU_2022- 0054309 رقم �ملعاملة

بيع” عقد   - بالن�سر  “�عالن 
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد/ زكريا عبدالعزيز حممد ماجبد ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 
اأرغب يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100%( اإىل ال�سيد / مرعي حمد - كندي اجلن�سية 
لت�سبح ن�سبته )60%( و اإىل ال�سيد /حممد حمد - كندي اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )%40( ، 
يف الرخ�سة باإ�سم )خمبز ومطعم االمري( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : 
اإ�سافبة �سبريك/  )505815(، - تغيري ال�سكل القانوين بتحويلبهبا مبن فرديبة اىل �سركة ذ،م،م، 
مبزاولة  له  ي�سرح  �سركاء،  �سريك/  اإن�سحاب  املوؤ�س�سة،  لل�سركة  التجاري  اال�سم  تغيري  �سركاء، 
الن�ساط 24 �ساعة، وعمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �ساأن الكاتب العدل، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على 
االإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل الإتباع االإجراءات القانونية،
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0052124
اخطار عديل للوفاء مببلغ

املخطبر / اليا�س، عبداهلل مالح�سن دروي�س احلافظي ، اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم )784195721429413( ينوب 
عني ال�سيد /عقيل عبداهلل مالح�سن دروي�س احلافظي، اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196576135964( مبوجب 

الوكالة ال�سادره من امارة ال�سارقة برقم )MOJAU-2022-0045585( العنبوان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0508122959 
املخطر اإليه / فاطمة �سفيز الدين، بنغالدي�س اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم )784197981424712( 

العنبوان/ ال�سارقة بوطينة /ال�سارقة - خلف �سارع العروبة �سقة رقم 204 طابق رقم 2 ملك ا�سماعيل علي �ساهني ال الب�سر - هاتف رقم / 
اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 30،000 درهم  / املو�سوع  رقم  طابق   -  0508956202

مرم بني الطرفني حيث قام املخطر اليه  ايجار  عقد  اتفاق  مبوجب  درهم   30،0000 مببلغ  للمخطر  �سيك  املخطر اإليه حرر عدد 1 
�سيك مببلغ قيمته )30،000(  1 عدد  ذمته  يف  ومتت  منها   4 ب�سداد  قام  �سيكات  بت�سليم املخطر عدد 5 

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املر�سد يف ذمته،
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفه اإال اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد

�سيك رقم 139649 مببلغ30،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/02/22 وامل�سحوب على بنك جناتا بنك ليمتد 
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،

لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك.
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

                      يف �لدعوى رقم  257/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

الواقعة   CB1-231 رقببم  واملببوقببف   908 رقببم  الببوحببدة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اذن  : طلب  الببدعببوى  مو�سوع 
مبنطقة نخلة جمريا - مارينا ابارمتنت�س 6 - مبنى رقم 6 - يف دبي والر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل �س.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق الثالث ع�سر - الدائرة 

القانونية - مكاين:3414190570 - وميثله:حممود ح�سني علي احمد 
املطلوب اإعالنه : 1- رامي باهي ح�سن اأبوزيد    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة نخلة 
جمريا - رقم االر�س 1998 - رقم املبنى 6 - ا�سم املبنى مارينا ابارمتنت�س 6 - رقم العقار 908 - رقم الطابق 9 - امل�ساحة 
162.18 مر مربع - كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )2504551.37( درهم/فل�س خالل خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون 

االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بالن�سر 

 3064/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �ساني�سكومار باندار اكوالثيل كوماران كوماران 

 جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جينو جايان

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)136534.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بالن�سر 

 1424/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ابراج الوادي ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م 

 جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سبيديك�س للنقليات ال�سحن �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)628761.69( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بالن�سر 

 134/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  يوبي زهوينج  -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س 

الواحد م�ساهمه خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 1367/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )51.264( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف . 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن بالن�سر 
 137/2022/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  لينجايات رامي�س �سانيجودا  -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س 
الواحد م�ساهمه خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37002.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بالن�سر 

 7525/2021/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بوينت انرنا�سونال اأوبنني لال�ست�سارات الت�سويقية 

 جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماورين باجناها�س ما�سارانى

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)773083.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2126/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مبقدار )40.490.82( درهم 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع
الرئي�سي -  امببارة ابوظبي - املطار - ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - مبنى مبنى ات�ساالت  عنوانه:االمارات - 

بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب اإعالنه :  1- �سامل مبارك م�سعود مبارك مفتاح  -  �سفته : مدعي عليه 

بببتبباريببخ:2021/10/19  يف الدعوى املذكورة اعاله  مو�سوع االإعببالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
ل�سالح/ �سركة جمموعة االمببارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ )40.490.82( درهم اربعون الفا واربعمائة وت�سعون درهما واثنان وثمانون فل�سا ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2127/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

املببطببالبببببة مبقدار  الببفببواتببري مببو�ببسببوع  يببببوؤدي للمدعية قيمة  ببببان  املببدعببي عليه  الببببزام   : الببدعببوى  مببو�ببسببوع 
)40.405.74( درهم الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع
ات�ساالت  مبنى  مبنى   - حممد  بن  حمدان  �سارع   - ابوظبي   - املطار   - ابوظبي  امببارة   - عنوانه:االمارات 

الرئي�سي - بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب اإعالنه :  1- اخلامت �سالح حممود حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2022/3/6 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : االإعببالن  مو�سوع 
اعاله ل�سالح/ �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع بي�سرح  ، حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:3983/2020/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ االتفاقية وقدره )350.000( يورو وهو 
ما يعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب . 

املدعي:�سريوكو دي دبليو �سي �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة دبي للطريان - دبي

وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل
املطلوب اإعالنه :  1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�س  -  �سفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ  مو�سوع االإعالن :  قد 
االتفاقية وقدره )350.000( يورو وهو ما يعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم 
قاعة  11.00 �س يف  ال�ساعة  املوافق  2022/3/14   االثنني   يوم  لها جل�سة  - وحببددت  واالتعاب  وامل�ساريف 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، نخطركم باعادة الدعوى اىل حمكمة اول درجه.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70408 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:12144/2021/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية اخلام�سة رقم 28
مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ )30000( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

 . MB997021105AE رقم ال�سكوى
املدعي:كارتون فا�سن لالزياء �س.ذ.م.م

عبببنبببوانبببه:البببعبببنبببوان/امبببارة دبببببي املبببرقبببببببات بببنببايببه بببوهببلببيبببببه الببطببابببق البببثببباين - مببكببتببب 201 - 
h.aljaberiadvocaes@gmail.com - 3175895264:هاتف:0563529738 - مكاين

املطلوب اإعالنه :  1- براديب كومارا دي�سابريا مادورا�س�سارياالجى  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )30000( درهم والر�سوم 
لها  وحببددت   -  MB997021105AE ال�سكوى  رقببم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  ال�ساعة 10.00 �س يف  املوافق  2022/3/10   يوم اخلمي�س   جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  882/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2020/981 مدين جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )41057( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : حممود ح�سني للمحاماه واال�ست�سارات القانونية ملالكه/حممود ح�سني علي احمد
- �سندوق  الثالث  الطابق   -  12 رقببم  �سكوير  ببباي   - االبببراج  �سارع   - التجاري  - اخلليج  دبببي  عنوانه:امارة 

بريد:233066 - رقم مكاين:2687286633 
املطلوب اإعالنهم : 1- هاري�س دوالتاين 2- ديرينيتي ديفيلوبر�س ليمتد 3- جوراف جوبتا    - �سفتهما : 

منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  االجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )41057(

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9248/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3511/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )321.260.80( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اأمينكو خلدمات احلرا�سة
عنوانه:امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية االوىل - �سارع دم�سق - بناية ال�سعايل - بلوك ب - مكتب رقم 401 

- هاتف رقم 042513401 - فاك�س رقم:042513402 - �س.ب:96036 - رقم مكاين:3739996919
 وميثله:كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سوبا للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)321.260.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  247/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/6616 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )212192.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة م�سانع اال�سباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية - ال�سارقة - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى 
جممع م�سانع نا�سيونال - دوار نا�سيونال

املطلوب اإعالنه : 1- فريوز �سريف ح�سني �سريف    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )212192.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 70197

�عالن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:361/2022/460 نز�ع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765
مو�سوع املنازعة : دعوى املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )28731.88( 

درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:م�ست�سفى الزهراء اخلا�س دبي �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد
املطلوب اإعالنه :  1- اولوافيمى جويل اوج 2- رافت عمر  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  دعببوى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد    : االإعببالن  مو�سوع 
ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  درهببم   )28731.88( وقببدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامن 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/3/16  ال�ساعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:12150/2021/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية ال�ساد�سة رقم 29
عببببوده مببلغ  املببطببالبببببة مببب�ببسببتببحببقببات عببمببالببيببة وقبببدرهبببا )817750( درهببببم وتبببذكبببرة   : البببدعبببوى  مببو�ببسببوع 
ال�سكوى  رقببم  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتببعبباب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم   )4000(

 . MB995714256AE
املدعي:نزار �سمري في�سل

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سعادة - مبنى برج اأ�سبكت - �سقة طابق 34 - مكتب 3401
املطلوب اإعالنه :  1- اوربي جلف منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : اخل�سم املدخل 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )817750( درهم 
وتذكرة عوده مببلغ )4000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
ال�ساعة   2022/3/23 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  - وحددت   MB995714256AE ال�سكوى  رقم 
10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 211/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
 )003079  -  003080( رقببم  املرجتعيني  ال�سيكيني  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

وال�سادر عن م�سرف االإمارات اال�سالمي بقيمة )50،215.86( 
طالب التنفيذ : �سركة الفا لالدوات الكهربائية - �س ذ م م  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - مبنى مكتب القوز  
املطلوب اإعالنه : اأكين�س الكهروميكانيكية واخلدمات الفنية �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكببب الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   50215.86 وقبببدره  بببه 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000518 يف  �لدعوى رقم

اإلبى املدعي عليه : ب�سري ميريو على 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة 

ال�سارقة  - بناء على طلب املدعية /اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م( 
خم�سة   )15547.12( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  اإلزام   : فيها  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد 
ع�سر األفا وخم�سمائة و�سبعة واأربعون درهم و12 فل�س، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام . الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/02/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية املحكمة 
اأو  5( �سخ�سيا  08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  االبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه، 

اعالن املدعى عليه بالن�سر وبلغتي العربية واالجنليزية
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70522 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - بي ��س �ل )�ف زد �ي(   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000028/ 

اإىل املحكوم عليه : بي ا�س ال )اف زد اي( 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة جنوب تاأ�سي�سات تيكنوليجي واملقاوالت  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 3701484 درهم  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70197 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�ملو�سوع - �إعالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 5/2022 �إجر�ء�ت �إع�سار
وقبل الف�سل يف مو�سوع االع�سار ، بقبول الطلب �سكاًل وافتتاح اإجراءات اإع�سار املدين / من�سور خودجا�ستيه بناءا على قرار 
حمكمة دبي االبتدائية ال�سادر بتاريخ 2022/1/27 "قررت املحكمة: اأواًل: وقبل الف�سل يف مو�سوع االإع�سار، بقبول الطلب 
�سكاًل، وافتتاح اإجراءات اإع�سار املدين/، من�سور خودجا�ستيه وبتعيني اخلبري �ساحب الدور يف جدول املحكمة _من اخلراء 
املتخ�س�سني يف االإع�سار وت�سفية االأموال_ اأميناً لالإع�سار .....” و حيث اأنه بتاريخ 2022/2/28 مت تعيني اخلبري / عمار 
حممد الن�سر - امني اإع�سار ووفق تكليفنا فاإننا نن�سر هذا القرار ونعلن جميع الدائنني لتقدمي مطالبتهم وديونهم حمددة 
القيمة و مدعومة بكافة امل�ستندات الثبوتية املوؤيدة لها و �سماناتها اإن وجد و تواريخ اإ�ستحقاها و مقدارها بالدرهم االإماراتي 
على و اأ�سا�س �سعر ال�سرف يوم �سدور قرار املحكمة باإفتتاح االإجراءات و ملخ�س عن مبلغ الدين و تاريخ التوقف عن  ال�سداد 
و ن�سخة من بطاقة الهوية و �سند الوكالة و الرخ�سة التجارية للدائن اإن وجد و ذلك خالل مدة ال تزيد عن )20( ع�سرين 
يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا االإعالن، وندعو كل ذي م�سلحة له حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�سرداد االأموال 
املنقولة اأو غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين، خالل مدة اأق�ساها �سهرين من تاريخ ن�سر القرار، وعلى اأن يبني يف 
طلب اال�سرداد نوع وطبيعة موا�سفات تلك االأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.  على اأن تقدم الطلبات على مكتب اخلبري / 
عمار حممد الن�سر- الكائن يف اإمارة دبي بناية الو�سل بزن�س �سنر -  الطابق 7 مكتب رقم 702 هاتف رقم 050793511   

aalnasr@gmail.com : اأو عن طريق الريد االإلكروين التايل

�أمني �الإع�سار / �خلبري عمار �لن�سر

�إعالن �إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تبليغ ب�سان �أعمال �خلربة �حل�سابية 

�سـادر عن �خلبري �حل�سابي 
�ساكر فريد عبد�لرحمن زينل

تكليفنبا مبهمبة  تبم  قبد  بباأنبه  نعلمكبم  ذ.م.م  والزجباج  االملنيوم  ملقباوالت  ريجيبد  )�سبركة  املبدعي عليهبا  اإلبى 
اخلببرة احل�سابية فبي البدعوي رقبم 9299 /2021 جتباري جزئبي مبحكمبة ال�سارقة االبتدائيبة واملقامبة 
�سبدكم مبن املدعيبة / غودويبل انرنا�سيونال �س.م.ح ذ.م.م وميثلهبا ال�سبادة / عببد اللبه الزرعبوين للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونيبة نبدعوكم ب�سفتكم طرفبا فبي الق�سبية امل�سبار اليهبا اعباله واإعالمكبم ب�سبباأن اأعمبال 
اخلببرة احل�سابية فبي البدعوي باأنبه تقبرر عقبد اجتمباع اخلببرة فبي البدعوي يبوم الثالثباء املوافبق 03-15 
2022 ال�ساعة 04:30 م�سبباء عبن طريبببق برنبببببببامج االت�سببال املرنببببببي ZOOM  لبذا يرج التوا�سبببببببببببل 
معنبببا عبن طري ق الري االكرونب تزويبببنا بببببدفوعكم فبي الوقبت املبحبدد فاأننبا �سنبا�سبر اإجبراءات اخلببرة 
ملبببببببببوافقتكم  وذلببببك   )INFO@SHAKERZAINAL-CA.COM( تقريرنبا  ونقبدم 
ببببببببببرابط االجتمبباع اأو احل�سبور اإلبى مبقبر مكتبنبا باملوعبد املبحبد وفبي حبال تخلفكبم حب�سبور االجتمباع عبن 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�سابي

�ساكر فريد عبدالرحمن زينل  هاتف رقم : 2204660 04  دبي

�إعالن �إجتماع خربة 

70533

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0000152 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه امريي ملقاوالت البناء �س ذ م م
وميثلها بهادر على �سودري حممد رم�سان،  العنوان : 9436801

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/02/05 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�سالح حممد خالد علي عبدالرحمن ال علي، بالتايل : 
ن�س احلكم

يوؤدى للطالب مبلغ  باأن  �سودري حممد رم�سان(  املقدم �سده )بهادر علي  باإلزام  ناأمر 
والفائدة 5 %من تاريخ رفع الدعوى وحتى  درهم(  ع�سراألف  )ت�سعة  درهم   19000

متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

والتنازل  البيع  يف  يرغب  الهند،  اجلن�سية:  ماماليبوراث  ماجد  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سي د: حممد �سهاب ايرا�سامفيتيل �ساه احلميده 
ال�سارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�س�ست  البدنية(  للياقة  امل�سماه )الرولة  الرخ�سة  الهند، يف   : - اجلن�سية 

رخ�سة رقم )607105( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة،
تعديالت اخرى: • تغيري االإ�سم التجاري من )الرولة للياقة البدنية( اإىل )كنز للياقة البدنية(،

كمال اأج�سام( اإىل )نادي لياقة  ندي  للرجال،  بدنية  لياقة  )نادي  من  التجاري  الن�ساط  • تعديل 
بدنية للرجال، نادي لياقة بدنية للن�ساء(،

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

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : جاني�س كوباالن كوباالن - اجلن�سية: الهند، يرغب يف 
البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: �سيد 
املفرو�سات(  لتنجيد  امل�سماه )موبيكا  الرخ�سة  الهند، يف  - اجلن�سية:  راوتر عبداملجيد 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )29399( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

االقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عبداهلل على حممد عبداهلل ابوالهدى - اجلن�سية: االإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( وذلك اإىل ال�سيد 
الدارة  الكاريبي  )جزر  امل�سماه  الرخ�سة  يف  م�سر،  اجلن�سية:   - فال  ال�سيد  ال�سيد  حممد   :
املن�ساأت( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )545067( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل 

)وكيل خدمات(،
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555
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•• ال�سارقة-الفجر:

لكتاب  اتببب�بببسببباالت  “جائزة  تببب�بببسبببارك 
املجل�س  يببنببظببمببهببا  الببببتببببي  الطفل” 
وترعاها  اليافعني  لكتب  االإمببباراتبببي 
�سركة “ات�ساالت”، يف معر�س ال�سرق 
االأو�سط لالأفالم والق�س�س امل�سورة، 
الذي تقام ن�سخته احلالية يف اأبوظبي، 
موؤخراَ، وتقدم رعاية خلم�سة فنانني 
ور�س  مببن  اال�ببسببتببفببادة  مببن  لتمكينهم 
لتطوير  املعر�س  ينظمها  التي  العمل 
خراتهم يف جمال الق�س�س امل�سورة.

وي�ستفيد من مبادرة اجلائزة ورعايتها 
للفنانني للم�ساركة يف املعر�س كل من 
الكتب  وم�سممة  واملبب�ببسببورة  الببكبباتبببببة 

�سمية حم�سن العمودي، من االإمارات، 
ودياال بر�سلي، ر�سامة كارتون �سورية، 
مبببن لبنان،  لببيببنببا مببرهببج  والببر�ببسببامببة 
د�سوقي  حممد  طببه  حممد  والببر�ببسببام 
من م�سر، والر�سامة نهى حبيب من 

تون�س.
برناجمها  �سمن  اجلائزة  وت�ست�سيف 
الكوميك�س،  ر�سامي  اأعمال  “ور�سة” 
عر  لعر�سها  الببفببر�ببسببة  لببهببم  وتببوفببر 
املعر�س،  املبب�ببسببارك يف  اجلبببائبببزة  جببنبباح 
االحرافية  االأعببمببال  مببع  ومقارنتها 
والعاملية، كما تنظم عدداً من الور�س 
املتخ�س�سة يف ر�سوم ق�س�س االأطفال 

“الكوميك�س«.
الذي  املببعببر�ببس  يف  م�ساركتها  وخبببالل 

ي�ستقطب االآالف من حمبي الق�س�س 
داخل  مببن  اأنببواعببهببا  مبختلف  امل�سورة 
االإمببببببببببارات وخببببارجببببهببببا، ترعى  دولببببببة 
الطفل”  لببكببتبباب  اتبب�ببسبباالت  “جائزة 
من�سة “مم�سى الر�سامني” تتيح من 
خاللها املجال اأمام هواة هذا النوع من 
التجارب  اأبببرز  على  لالطالع  الفنون 
ر�سوم  يف  املببتببطببورة  واملببهببارات  العاملية 

ق�س�س االأطفال فئة الكوميك�س. 
من�سة  رعببببايببببة  حبببببول  تببعببلببيببقببهببا  ويف 
وم�ساركة  الر�سامني”  “مم�سى 
يف  الطفل”  لكتاب  ات�ساالت  “جائزة 
لالأفالم  االأو�ببببسببببط  البب�ببسببرق  مببعببر�ببس 
والببقبب�ببسبب�ببس املبببب�ببببسببببورة، قبببالبببت مببببروة 
االإماراتي  املجل�س  رئي�سة  العقروبي، 

من  “انطالقاً  البببيبببافبببعبببني:  لببكببتببب 
تن�سئة  يف  الكوميك�س  قببطبباع  اأهببمببيببة 
االأجيال وتعزيز دور القراءة يف نفو�س 
ات�ساالت  اأطببلببقببت (جببائببزة  االأطبببفبببال، 
ال�سابقة،  دورتببهببا  يف  الببطببفببل)  لكتاب 
امل�سورة  الق�س�س  فببئببة  مبببرة،  والأول 

)الكوميك�س(،
املبببببدعببني من  اأمببببام  املببنببافبب�ببسببة   لتفتح 
هبببواة وحمبببريف هبببذا الببقببطبباع الإببببراز 
اإبببداعبباتببهببم، وتببطببويببر الببنببتبباج العربي 
يف هببذا املببجببال املببعببريف البببببارز، ونحن 
نببببرى يف مببعببر�ببس الببب�بببسبببرق االأو�بببسبببط 
فر�سة  املبب�ببسببورة  والق�س�س  لببالأفببالم 
رائدة الإطالع امل�ساركني على التجارب 
العاملية الرائدة يف هذا املجال، والتزود 

بببباالأفبببكبببار والببببببروؤى الببتببي تببدعببم هذا 
القطاع يف عاملنا العربي«. 

لكتاب  اتببب�بببسببباالت  “جائزة  وتبب�ببسببعببى 
يف  مبب�ببسبباركببتببهببا  خببببالل  مبببن  الطفل” 
لالأفالم  االأو�ببببسببببط  البب�ببسببرق  مببعببر�ببس 
اإىل  اأبببوظبببببي،  يف  املبب�ببسببورة  والق�س�س 
تببعببزيببز قببببدرات الببر�ببسببامببني الببعببرب يف 
به  ملا يحظى  املجال، وذلك نظراً  هذا 
عامل “الكوميك�س” من اأهمية يف اأدب 
الطفل، وللو�سول اإىل نتاجات عربية 
يف  الببرائببدة  العاملية  التجارب  ت�ساهي 

هذا الفن. 

•• دبي -د.حممود علياء 

موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املر  حممد  معايل  افتتح 
اآل مببكببتببوم مببعببر�ببس احتاد  مببكببتبببببة حمببمببد ببببن را�بببسبببد 
مع  بببالببتببعبباون  الثقافة  نبببدوة  نظمته  البببذي  اخلم�سني 
االفتتاح  وح�سر  الت�سكيلية  للفنون  االإمبببارات  جمعية 
�سالح  ود.  الببنببدوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البببببدور  بببالل 
القا�سم املدير االإداري و�سامل اجلنبيبي رئي�س جمعية 
االإمببارات للفنون الت�سكيلية وعدد غفري من الفنانني 
واملهتمني.واأكد معايل حممد املر اأن املعر�س يوؤكد روح 
الرابط والتالحم لدى الفنانني وعمق فكرة االحتاد 
جت�سدت يف الفكرة الركيبية لالأعمال امل�ساركة بحيث 
من  الأكببر  موحدة  جماعية  لوحة  النهاية  يف  يت�سكل 
روؤية  واالندماج خللق  الوحدة  فكرة  يوؤكد  ما  م�سارك 

ب�سرية متفردة.
واأ�ساف البدور اأن فكرة املعر�س جاذبة ومعرة عن اأن 
العمل اجلماعي له جاذبيته واألقه، واأ�ساد بالتعاون بني 
جماالتها،  مبختلف  الثقافية  املوؤ�س�سات  وبببني  الندوة 
الثقافية  بببالبب�ببسببراكببة  تببرحببب  البببنبببدوة  اأن  اإىل  واأ�بببسبببار 
يف  الثقايف  العمل  يخدم  مبببا  والببفببرديببة  واالجتماعية 

الدولة.
وذكر �سامل اجلنبيبي اأن العمل الفني امل�سرك “احتاد 
مبثابة احتفاء بالذكرى الب 50 لتاأ�سي�س  اخلم�سني”، 
الدولة، وذلك بعد اأن اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، باأن العام 2021، هو 
“عام اخلم�سني” لقيام االحتاد، والذي ي�سكل “حلظة 

تاريخية فارقة«.
الت�سكيلية،  لببلببفببنببون  االإمببببببارات  جمعية  اأقبببامبببت  وقبببد 
الفني  امل�سروع  هببذا  الإخبببراج  العمل  ور�ببس  مببن  العديد 
و�ببسببارك فيه كببل مببن يعتر دولبببة االإمببببارات وطببنبباً له، 
مما اأ�سهم بتنوع وثراء العمل الفني، وتعدد االأ�ساليب 
واالجتبباهببات، وذلببك من خالل م�ساركة خم�سني فنانا 
جم�سما.   11 يف  جت�سد  فنيا،  عمال  خم�سني  وتقدمي 
عماًل  لت�سكل  البع�س  بع�سها  الفنية  االأعببمببال  تتحد 
فنياً واحداً، يعك�س روح االحتاد وثقافة دولة االإمارات، 
العمل  هببذا  ويبباأتببي  امل�سرك.  والعي�س  الت�سامح  وقيم 
مبثابة دعوة للتاأمل يف قيم املا�سي واإجنازاته، اعتزازاً 
وفخراً باآبائنا املوؤ�س�سني. ونحن نثمن جهود امل�ساركني 
من خمتلف اجلن�سيات، والتي اأ�سهمت يف بناء وت�سييد 

واإبداع هذا العمل الفني، 
اأن  ا�ستطاعوا  الذين  الفنانني،  جميع  اجلنيبي  و�سكر 
يقدموا روؤيتهم اخلا�سة لدولة وتراث وثقافة االإمارات 
من زوايا خمتلفة، ونقدر دعمهم لتحقيق هذا االإجناز 
الفني ال�سخم، الذي يج�سد “روح اخلم�سني” واالإرادة 
العظيمة التي حتلى بها اآباوؤنا املوؤ�س�سون يف بناء دولتنا، 
اأ�سبحت دولة  الوطن حتى  اأبناء  التي بذلها  واجلهود 
البببدول منواً  اأكبببر  اإحبببدى  املببتببحببدة  االإمبببببارات العربية 

وتطوراً يف العامل«.

 وقالت هدى �سيف ع�سو جمل�س االإدارة، والقيم الفني 
ي�سم  تركيبي  جم�سم  عن  عبارة  العمل  اأن  للمعر�س 
ت�سكيليا  فنانا   50 ر�سمها  يف  ي�سارك  فنية  لوحة   50
من مدار�س واجتاهات فنية خمتلفة، ترتبط االأعمال 
واحدا  فنيا  عببمببال  لت�سكل  البببببعبب�ببس،  ببع�سها  الفنية 
ويعك�س ثقافة دولة  “روح االحتاد”،  متكامال، يج�سد 
واملرابطة  املتحدة  الفنية  االأعببمببال  وهببذه  االإمببببارات، 
هي رمز لتداخل الفنون الب�سرية املعا�سرة وتعددها، 
ويببحببقببق هبببذا الببعببمببل الببركببيبببببي روؤيببببة دولبببة االإمببببارات 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  احلبيبة  فدولتنا  عاما   50 بعد 
االإمارات  وجمعية  واملبببببادرة،  املبتكرة  العمل  فرق  عر 
للفنون الت�سكيلية ت�سم حتت جناحيها فنانني قادرين 
على تدوين م�ستقبل دولة االإمارات ورفع علم الدولة 
خببارج حببدود املببكببان والببزمببان ف�سكرا لببهببوؤالء املبدعني 

وامل�ساهمني يف رفعة الوطن«.
االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  اجلببابببري،  خلود  واأكبببدت 
الثقافة  نببدوة  اأن  املعر�س،  على  واال�ببسببراف  بالتن�سيق 
والعلوم متثل فر�سة فريدة للفنانني لعر�س نتاجهم 
والتن�سيق  التعاون  يتم  اأن  جميل  ل�سيء  واإنببه  الفني، 
“احتاد  يبببني الببببنببببدوة واجلبببمبببعبببيبببة، الإقببببامببببة مببعببر�ببس 
وهي فر�سة ذهبية لزوار الندوة، مل�ساهدة  اخلم�سني”، 
واالأجنبية  والعربية  االإماراتية  الفنية  االأعمال  روعة 
من  جببديببدة  اأ�ببسببمبباء  وا�ستك�ساف  الببثببقببافببات،  باختالف 
الفنانني، وهذا ما يت�سح يف االأعمال الفنية املعرو�سة 

والببتببي ت�سكل عببمبباًل واحببببداً مببتببحببداً ومببتببنبباغببمبباً برغم 
اختالف الثقافات«. واأ�سارت اجلابري اإىل اأن املهند�س 
اأحمد �سياء الدين، قد عمل على ت�سميم واإخراج اآلية 
عر�س العمل الفني الذي ي�سم نخبة من الفنانني من 
خمتلف اجلن�سيات وهم: “ال�سيخة اليازية بنت نهيان 
القا�سمي.  �ساره في�سل  ال�سيخة  نهيان.  اآل  بن مبارك 
با�سم �سالح ال�ساير. اآمنة حممود جاه هلل. بانه �سفر. 
الببديببن. م�سطفى  �ببسببالح  لبببوؤي  �ببسبباكببر حني�س.  خببالببد 
ف�سل  فاطمة  الببرمببو.  ملببا  �ببسببفببوت.  حمببمببود  �سهايبي. 
الوزيري.  �سهام  العطار.  الببرزاق  عبد  عالية  هببده،  بن 
البببديبببن. رحببباب �سيدم.  مبباجببدة ن�سر  البببببنبباي.  �ببسببارة 
رم�سان.  اإ�ببسببراء  براكا�س.  اجنيني  رامي�س.  نريوباما 
اأيوب  عمار  مفتاح.  حممد  نزهة  اآدم.  عي�سى  عبري  د. 
ال�سوملي.  اأحببمببد  خليفة  احلببمببيببد.  اإبببراهببيببم  عببمببار. 
اأحمد االأن�ساري. �ساميه �سالح. عبري  كلثم بال�سالح. 
احلاج  الطيب  م�سطفى.  حممد  يا�سمني  الببعببيببداين. 
االإمام.  اأميببن حممد  الببدويببك.  اأحببمببد. يو�سف  حممد 
اأجمد  العبادي.  منرية  االأ�ستاد.  حممد  �سعيد.  هببدى 
هبباين. هالة حممد  . جبباك يل. نببورة الها�سمي. وفاء 
اجلابر.  فهد   . علي  �سعيدي  الببرحمببي.  نبببورا  املببطببوع. 
�سفاء  البنا.  �سلمى  الري�س.  ب�سيم  الر�ستماين.  خلود 
�ببسببنببان. اأحببمببد �ببسببيبباء الببديببن. خببلببود اجلببباببببري. �سامل 
اإعجابهم  ديباك«.واأبدى احل�سور  �سانديني  اجلنيبي. 

باالأعمال امل�ساركة من حيث الراء الفني والتنوع.

�سدور العدد الـ 182 من جملة 
»�ساعر املليون«

الثقافية  والبببرامبببج  املببهببرجببانببات  اإدارة  جلببنببة  يف  ال�سعر  اأكببادميببيببة  عببن  �ببسببدر 
عددا  مت�سمنا  املليون،  �ساعر  جملة  من   182 العدد  اأبوظبي  يف  والراثية 
من املو�سوعات ال�سعرية املتنوعة اإىل جانب تغطيات وحببوارات لنجوم املو�سم 

العا�سر من برنامج “�ساعر املليون«.
على بعد   ”10 “�ساعر املليون  “ بريق  اأ�سارت افتتاحية العدد حتت عنوان  و 

اإىل   ..“ قبب�ببسببيببدتببني 
التي  الكبرية  املناف�سة 
بعد  اأكببببببر  اأ�بببسبببببببحبببت 
الو�سول اإىل قائمة الب 

12 �ساعرا.
مو�ّسع  ا�ستطالع  ويف 
حتببببببببببببدث عببببببببببببدد مبببن 
“�ساعر  برنامج  جنوم 
موا�سمه  يف  املليون” 
الببب�بببسببباببببقبببة عببببن اأبببببببرز 
تطرق  التي  املوا�سيع 
املو�سم  �بببسبببعبببراء  لبببهبببا 
تلك  وعبببببن  البببعبببا�بببسبببر، 
تركت  التي  الق�سائد 
كبري االأثر يف نفو�سهم 
ولقيت تفاعال من قبل 
وثناًء  ال�سعر  جمهور 

من جلنة التحكيم.
ويف ا�ستطالع اآخر �سارك عدد من ال�سعراء يف احلديث عن عاملية ال�سعر العربي 
وذلك مبنا�سبة اقراب “اليوم العاملي لل�سعر” الذي ي�سادف يوم 21 مار�س 

احلايل. كما تطرقوا اإىل اأدوات ن�سر هذا ال�سعر وترجمته للعامل.
العا�سر.  املو�سم  يف  املناف�سات  غببادروا  الذين  ال�سعراء  من  بعدد  املجلة  والتقت 
العتيبي،  االأ�سعدي  وال�ساعر حممد  العتيبي،  �سويلم اخلرا�س  “ال�ساعر  وهم 
جانب  اإىل  ال�سرفات”  �سلمان  هببالل  وال�ساعر  احلببارثببي،  عبببببداهلل  وال�ساعر 
الدين،  تقي  م�سعب  اجلزائر  من  ال�سعراء  اأمببري  برنامج  جنمي  مع  حوارين 

ومن العراق اأفياء االأ�سدي.
عر�س  عر  عناز  عمر  العراقي  ال�ساعر  جتربة  على  ال�سوء  العدد  �سلط  كما 
وما  ال�سعراء”  “اأمري  ال�سعرية وم�ساركته يف برنامج  الأبرز حمطات جتربته 

حققه من ح�سور خالل تلك امل�ساركة.
ويف زاوية “في�سبوك” اأفرد العدد م�ساحة للحديث عن �سفحة ال�ساعر امل�سري 
ومت  ال�سعراء”.  “اأمري  ال�ساد�س من  املو�سم  حممد عبداملنعم احلناطي، جنم 
اإعادة ن�سر عدد من االأبيات ال�سعرية املتميزة لنجوم م�سرح “�ساطئ الراحة” يف 
زاوية “توير” اإ�سافة اإىل عدد من املقاالت النقدية لكل من خالد الوغالين 

ونيفني طينة وخلود بنا�سر.

معر�ض احتاد اخلم�سني يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�سارقة-الفجر:

التابع  املعا�سرة  للحرف  اإرثبببي  جمل�س  يجمع 
عبب�ببسبباق احلرف   ، بببباملبببراأة  “مناء” لببالرتببقبباء  لببب 
مبادرات  �سمن  البب�ببسببببباب،  االإمبباراتببيببة  الببيببدويببة 
لالأطفال  املببخبب�ببسبب�ببس  “حرفتي”  ببببرنبببامبببج 
وال�سباب وذلك يف ور�ستي عمل فنيتني ينظمهما 
موؤ�س�سة  يف  اجلبببباري،  مببار�ببس  و12   11 يببومببي 
الور�ستني  ت�ست�سيف  الببتببي  لببلببفببنببون  البب�ببسببارقببة 
الببتببي تخ�س�سها  املببجببتببمببعببيببة  بببراجمببهببا  �ببسببمببن 
الور�ستان،  وت�ستهدف  والببعببائببالت.  لببالأطببفببال 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  تقدمان  اللتان 
ال�سوء  ت�سليط  م�ساء،  و7:30   6 ال�ساعة  بني 
على الراث االإماراتي وتعزيز اإبداعات ال�سباب 
وتطوير مهاراتهم يف جمال احلرف التقليدية، 
واحلرف امل�ستدامة املعا�سرة من خالل امل�ساركة 

يف مثل هذه الن�ساطات التدريبية التفاعلية.

“التلي”  الببور�ببسببتببان حبببول حببرفببتببي  وتببتببمببحببور 
اأ�سياًل  عن�سراً  متثالن  اللتني  و”ال�سفيفة” 
حيث  االإماراتية،  الثقافية  الهوية  عنا�سر  من 
تركز الور�سة االأوىل التي تقام يوم 11  مار�س 
وال�سفيفة”،  اجلبب�ببس  “قالب  بببعببنببوان  اجلبببباري 
على حرفة “ال�سفيفة” التي تعتمد على تقنية 

جدل خو�س النخيل.
ت�سميم  للم�ساركني  الفر�سة  الببور�ببسببة   وتتيح 
قوالب  با�ستخدام  مبتكرة  فنية  قطع  و�سناعة 
ال�سفيفة، وم�ستوحاة  اأمنبباط  �سكل  اجل�س على 
ال�سفيفة  الت�سميم:  “خمتر  جمببمببوعببة  مببن 
جمموعة  عبببن  عبببببببارة  وهببببي  الذهب”  و�بببسبببب 
بن  عببلببيبباء  االإمببباراتبببيبببة  للم�سممة  جمبببوهبببرات 
ت�ساميم  حتببمببل  ببببقبببوالبببب  �ببسببّبببهببا  مت  عبببمبببري، 
امل�ساركون  يتعرف  حني  يف  املختلفة.  ال�سفيفة 
12 مار�س  يببوم  تببقببام  الببتببي  الثانية  الببور�ببسببة  يف 
اجلاري  بعنوان “طباعة اجليلي على احلقائب 

بوا�سطة  الببطببببباعببة  تببقببنببيببة  عببلببى  القما�سية” 
واأ�سكال  بببباألبببوان  تطبيقها  وطببريببقببة  اجلببيببلببي 

حرفة  بتطريزات  احلقائب  تزيني  ثم  خمتلفة 
التلي االإماراتية الفريدة. 

يومي 11 و 12 مار�ض اجلاري

»اإرثي« يدعو ع�ساق احلرف اليدوية ال�سباب للم�ساركة يف ور�ستني حول »التلي« و»ال�سفيفة« 

تفتح من�سة لعر�ض اأعمالهم وتنظم �سل�سلة ور�ض فنّية 

»جائزة ات�سالت لكتاب الطفل« تعزز مهارات ر�سامي الكوميك�ض 
يف معر�ض »ال�سرق الأو�سط لالأفالم والق�س�ض امل�سورة« اأبوظبي
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بياريت قطريب: على الإن�سان اأن يواكب 
متطلبات الع�سر

تطلني  غبببيببباب  ببببعبببد   •
االأعمال  مببن  جمموعة  يف 
عنها  تتحدثني  كيف  اجلببديببدة. 

؟
- اأطّل يف م�سل�سل )بكري( الذي ُيعر�س 
على )ال بي �سي(، وهو من كتابة كلوديا 
واأ�سارك  حب�سي،  �سمري  واإخبببراج  مر�سليان 
�سُيعر�س  البببذي  مببطببر(  )رق�سة  م�سل�سل  يف 
قريباً على من�سة )�ساهد(، وهو 
�سّموعة  بببيببر  كببتببابببة  مبببن 
بببببو عيد،  واإخبببببببببراج جببببو 
باالإ�سافة اإىل م�سل�سل 
خم�س�س للعر�س يف 
الرم�ساين  املو�سم 
بعنوان   2022
)ظبببببببببببببببل(. هبببببذا 
الببببببعببببببمببببببل كببببببان 
اأن  يببببفببببر�ببببس 
العام  ر  يبب�ببسببوَّ
املببببببببا�ببببببببسببببببببي، 
اأرجئ  ولببكببن 
تبببب�ببببسببببويببببره 
هبببببذه  اإىل 
الببببب�بببببسبببببنبببببة 
ببببب�ببببسبببببببببب 

)كورونا(، 
من  وهببببببببو 
مفيد  اإنتاج 
البببببرفببببباعبببببي 
حممود  واإخبببببببراج 

كامل.
طوال  ابببتببعببادك  �ببسبببببب  • مببا 
التمثيل  عن  املا�سية  الفرة 
مببع اأنبببك يف االأ�ببسببا�ببس ممّثلة 
ثم عدِت  االإعبببالم  عملْت يف 

اإىل التمثيل؟
الببببفببببرة  خببببببببالل  غبببببببببت   -
تفرغُت  الأنببببنببببي  املبببا�بببسبببيبببة 
لتاأ�سي�س عائلتي. ويف الوقت 
العرو�س، علماً  ذاته تراجعْت 
اعتذرت  عببرو�ببسبباً  تلقيُت  اأنببنببي 
اأنببب�بببسبببجبببم مع  عببنببهببا الأنببببنببببي مل 
كبري  بعبء  �سعرت  وقببد  االأدوار. 
التي تطلب  االت�ساالت  توقف  بعد 

العمل معي. واأخرياً، عادت االأمور اإىل طبيعتها وب�سال�سة، وعر�ست 
علّي كلوديا مر�سليان دوراً وجدُت اأنه ُمنا�ِسب يل يف م�سل�سل )بكري(، 
كما اقرح املمثل يو�سف حداد ا�سمي للمخرج جو بو عيد للم�ساركة يف 

)رق�سة مطر(، بعد مرحلة من االإحباط.
التقدير  بعدم  ت�سعرين  كنِت  وهببل  ح�سل،  مببا  تف�سرين  وكيف   •

ملوهبتك مثاًل؟
- بل كنت اأت�ساءل عن �سبب االنقطاع عني واإذا كنُت ارتكبُت هفوة يف 
اأدائي. واأ�سبحُت يف موقف �سعرت معه باأنني ال اأريد اأن اأطرق االأبواب، 
اأنني عانيُت كثرياً  التعامل. ال �سك  اأحبذ هذه الطريقة يف  الأنني ال 
من  جمموعة  عر  وعببدُت  تدريجياً  باحللحلة  االأمبببور  ببببداأْت  اأن  اإىل 

االأعمال.
؟ نهائياً  االإعالم  باَب  اأقفلِت  • وهل 

اإنكليزية،  �سركة  مع  الريا�سي  االإعبببالم  جمببال  يف  حالياً  اأعمل  بل   -
اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل  مببواقببع  عببر  ريا�سية  اأخببببباراً  واأقبببدم 

بال�سركة، وتغطية االأخبار ت�سمل منطقة اأفريقيا وال�سرق االأو�سط.
اأهم  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  املن�سات  اأ�سبحْت  هل  راأيِك،  • يف 

من التلفزيون ؟
الببذي ي�سرق االأ�ببسببواء من الذي  - كال، ولكن كل ع�سر لديه منره 
التوا�سل  ومببواقببع  االإذاعببببات،  مببن  االأ�ببسببواء  �سرق  التلفزيون  �سبقه. 
االجتماعي خطفت االأ�سواء من التلفزيون، وم�ستقباًل رمبا تت�سلط 
االأ�سواء على منر جديد ي�سرق ال�سوء من املن�سات. هذا اأمر طبيعي، 
ومع مرور الوقت ال بد اأن ترز منابر جديدة تاأخذ االأ�سواء من التي 

�سبقْتها، وعلى االإن�سان اأن يواكب متطلبات الع�سر.
التمثيل؟ اإىل  االإعالم  من  امل�سادة  بالهجمة  راأيك  • ما 

- هي عادية جداً. 
يدر�س  �سخ�س مل  مْنع  اأمببام اجلميع، وال ميكن  متاح  التمثيل  عامل 
التمثيل من اأن يعمل يف املجال. وهناك الكثري من املمثلني الذين مل 
�ساركوا  التي  االأعمال  خالل  من  املهنة  يف  وجنحوا  التمثيل  يدر�سوا 

فيها. 
اآِت مببن خلفية  واالأمبببر ذاتببه ينطبق على املببجببال االإعببالمببي، فبباأنببا مل 

اإعالمية، 
برناجماً  وقّدمُت  )امل�ستقبل(  تلفزيون  يف  عملُت  ذلك  من  وبالرغم 
مبا�سراً على الهواء ملدة 13 عاماً. ال توجد معايري اأكادميية تتحكم 

يف هذا املو�سوع، 
ولكن يجب اأن يتوافر عند من يريد اأن يعمل يف املجال احلد االأدنى 
من املقومات. كما اأن من املهم جداً اأن يقّدم حمتوى جيداً كي تتكرر 

التجربة.
على  اأقببدمببوا  الأنببهببم  واحببد  عمل  على  جتربتهم  اقت�سرت  فالبع�س   

)دع�سة ناق�سة( ومل يتمّكنوا من تكرار التجربة مرة ثانية.
كما  وللعمل  للُم�ساهد  احراماً  و�سرورية  مطلوبة  اجليدة  النوعية 

لكل املمثلني املُ�ساِركني معه.
• ما راأيك بتجارب روال بق�سماتي ونوال بري وغريهما من املذيعات 

اللواتي اقتحمن جمال التمثيل ؟
- مل اأتابع م�سل�سل )عرو�س بريوت( الذي بداأ عر�سه وال اأ�ستطيع اأن 

اأحتدث عن جتربة نوال بري.
 اأما روال بق�سماتي، فهي زميلتي يف تلفزيون )امل�ستقبل( وتقّدم اأعمااًل 
بل  وح�سب،  التلفزيونية  الببدرامببا  يف  لي�س  وتابعُتها  وجببيببدة،  جميلة 
الفتة  بعفوية  تتميز  وهي  امل�سرح،  وعلى  ال�سينما  يف  اأي�ساً  �ساهدُتها 

وطبيعية يف االأداء، وهذا االأمر يعطيها دفعة اإىل االأمام.

الإعالمية منى العمدة 
تخو�ض اأول جتاربها 

التمثيلية بـ)بيت ال�سدة(
ت�سوير  اجلارية،  االأيببام  خالل  العمدة،  منى  والفنانة  االإعالمية  توا�سل 
م�ساهدها مب�سل�سل)بيت ال�سدة( الذي يعد التجربة االأوىل لها بالتمثيل 

والوقوف اأمام الفنانة وفاء عامر والفنان اأحمد وفيق.
وقالت العمدة، يف ت�سريحات �سحفية، اإنها �سعيدة بالعمل مع جنوم كبار 
وحم�سن  اأحببمببد  ومها  فهمي  واإيببهبباب  وفيق  واأحببمببد  عامر  وفبباء  بامل�سل�سل 

من�سور، وكوكبة من الفنانني امل�ساركني بالعمل.
بها  املكتوب  القوية  احلببدوتببة  التجربة،  يف  للم�ساركة  )جذبني  وتابعت: 
العمل، واأنه ي�سم جنوم كبرية لهم ا�سمهم وجمهورهم يف كل مكان بالوطن 

العربي، وخمرج �ساطر يقود هذا العمل(.
هيك�سر  اهلل  �ساء  واإن  قوية جدا،  ال�سدة جتربة  بيت  )م�سل�سل  واأو�سحت: 
الدنيا يف رم�سان، ودي اأول جتربة يل يف التمثيل، ولكن يف تقدمي الرامج 

بقايل �سنني(.
كان  ولكن  االأول،  وهببديف  بداياتي  مببن  يل  حلم  كببان  )التمثيل  واأ�ببسببافببت: 

ن�سيبي اأ�ستغل يف الرامج التليفزيونية قبل التمثيل(.
م�سل�سل )بيت ال�سدة( يخو�س بطولته النجمني وفاء عامر واأحمد وفيق، 

واملقرر عر�سه يف مو�سم م�سل�سالت رم�سان 2022.
وي�ساركهما يف بطولة امل�سل�سل، النجوم: اإيهاب فهمي، مها اأحمد، حم�سن 
من�سور، اأحمد التهامي، مدحت تيخا، حممد مهران، عبري منري، �سري 
الفنانني،  مببن  الببعببمببدة،وعببدد  منى  بهجت،  نببدى  ونبب�ببس،  لبنى  عبداملنعم، 
ومدير ت�سوير عزمي الرحماين، ومن تاأليف ناجي عبداهلل، ومن اإخراج 

و�سام املدين.

خالل  قطريب  بياريت  اللبنانية  واالإعالمية  املمثلة  تطل 
الفرتة املقبلة عرب 3 اأعمال بعد فرتة من االنقطاع.
هذا  يف  وعودتها  غيابها  عن  تتحدث  قطريب 

احلوار:

ك  ر ت�سا
نة  لفنا ا
هببببببنببببببادى 
مببببهببببنببببا فبببببببى بببببطببببولببببة 
عليا"،  "مكتوب  مبب�ببسببلبب�ببسببل 
لتقدم دور البطولة الن�سائية 
ح�سنى،  اأكبببرم  النجم  اأمبببام 
وهناك ق�سة حب جتمع 
بينهما، حيث ت�سانده 
ببببعبببدمبببا يبببقبببع فى 
البب�ببسببحببر وطببببوال 
تدعمه  احللقات 
فى  معه  وتتورط 
املواقف  مببن  الببعببديببد 
�سلمى،  وتدعى  الكوميدية 
امل�سل�سل  يببعببر�ببس  اأن  املببقببرر  ومبببن 
ويوا�سل  املببقبببببل،  ومبب�ببسببان  �سهر  فببى 

فريق العمل الت�سوير فى عدة اأماكن 
متفرقة ب�سوارع القاهرة.

ودخببببل املببخببرج خببالببد احلببلببفبباوى فى 
جميع  مببن  لببالنببتببهبباء  مغلق  مع�سكر 
�سهر  االأول من  االأ�سبوع  فى  امل�ساهد 
رمبب�ببسببان، ومببنببع االإجبببببازات ومببد عدد 
 18 لب  ت�سل  والتى  الت�سوير  �ساعات 

�ساعة فى اليوم.
وي�سارك فى بطولة م�سل�سل" مكتوب 
من  كببل  ح�سنى،  اأكبببرم  عليا" بجانب 
عببمببرو عبببببد اجلببلببيببل، هبببنبببادى مهنا، 
اأ�سامة  �سليمان،  حببنببان  عببامببر،  اآيبببن 
عبببببببببداهلل، حمببمببد طببعببيببمببة، حممود 
اإيهاب  تاأليف  من  والعمل  ال�سي�سى، 
احللفاوى،  خببالببد  واإخببببببراج  بببلببيبببببل،  
كبببببرية من  اإىل جمموعة  ببباالإ�ببسببافببة 
هال  مببرة  والأول  البب�ببسببببباب،   الفنانني 

ر�سدي  ممثلة بعيًدا عن الغناء.
وكبببانبببت هبببنبببادى مببهببنببا �ببسببرحببت فى 
الرامج  بببباحبببدى  هبباتببفببيببة  مببداخببلببة 
على قناة dmc، وقالت: "الأول مرة 
امل�سل�سل  دراما كوميدي، وهو  اأ�ستغل 
كببومببيببدي، فبباملببو�ببسببوع قببالببقببنببي اأوي 
ممكن  خفيف،  م�س  دمببي  اأنببا  عل�سان 
اأبقى خفيفة يف قعدة عادية، ب�س م�س 
بعرف اأقول اإفيه واأفر�سلي وترديل".

اأقدر  مببا  اأد  عببلببى  "بحاول  وتببابببعببت: 
كوي�س  دوري  اأعببمببل  ببباأخببر  اأو  ب�سكل 
يف امل�سل�سل، دوري يف امل�سل�سل واحدة 
اأوي،  طببيبببببة  وطببالببعببة  �سلمى  ا�ببسببمببهببا 
ومقدر اأقول تفا�سيل اأكر من كدة، 
العمل حببب حمد�س  فببريببق  اأنبببا بحب 
يتخيله، من اأكر الأ�سغر حد النا�س 

مريحة".

ق�سة حب جتمع بني اأكرم 
ح�سني وهنادي مهنا يف 
م�سل�سل "مكتوب عليا"
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اأطعمة حمددة ميكن لتناولها باعتدال خف�ض 
خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية بنحو 24 %

تقتل ال�سكتة الدماغية ماليني االأ�سخا�س حول العامل �سنويا، لكن العدد 
العبء  يزال  الوفيات، ال  انخفا�س معدالت  بعد عام. ورغم  يراجع عاما 

يتزايد نتيجة �سيخوخة ال�سكان.
وميكن اتخاذ اإجراءات لتح�سني �سحة القلب واالأوعية الدموية من خالل 
النظام الغذائي، وهو اأمر بالغ االأهمية. وت�سري الدرا�سات اإىل اأن اخل�سار، 
اإىل  التي يتم تناولها باعتدال، قد ت�ساعد يف تقليل املخاطر بن�سبة ت�سل 

.24%
يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  والبي�ساء  احللوة  البطاطا  اأن  الببدرا�ببسببات  واأو�سحت 

تقليل خطر االإ�سابة ب�سكتة دماغية.
البطاطا  مثل  البوتا�سيوم   من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  واالأطعمة 
احللوة والبي�ساء واملوز والطماطم واخلوخ والبطيخ وفول ال�سويا، ميكن 
اأن ت�ساعدك يف احلفاظ على �سغط دم �سحي، وهو عامل اخلطر الرئي�سي 

لل�سكتة الدماغية.
وترتبط االأطعمة الغنية باملغني�سيوم، مثل ال�سبانخ اأي�سا، بانخفا�س خطر 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية.
وي�سري بحث جديد اإىل اأنه اإذا اأراد كبار ال�سن تقليل خماطر االإ�سابة ب�سكتة 
دماغية، فاإن اأحد اأف�سل االإجراءات التي ميكنهم القيام بها هو تناول املزيد 

من االأطعمة الغنية بالبوتا�سيوم.
واأظهرت درا�سة ن�سرت يف جملة Stroke اأن اأولئك الذين يحتوي نظامهم 
لالإ�سابة  اأقل عر�سة  يكونون  قد  االأطعمة  الكثري من هذه  الغذائي على 

ب�سكتة دماغية من اأولئك الذين يح�سلون على القليل من املعادن.
�سملت  دولية  درا�سات   10 بتحليل  ال�سويديني  الباحثني  من  فريق  وقببام 
اأكر من 200 األف بالغ يف منت�سف العمر وكبار ال�سن، ووجدوا اأن تناول 
بال�سكتة  االإ�سابة  تقليل خماطر  اإىل  يوؤدي  البوتا�سيوم  كميات كبرية من 

الدماغية بن�سبة %24 لدى امل�سابني بارتفاع �سغط الدم.
ووجد حتليل اأكر ُن�سر العام املا�سي يف املجلة الطبية الريطانية تاأثريا 

م�سابها.
اأو  اإ�سافية من الفاكهة  اأو ثالث ح�س�س  وكل ما هو مطلوب هو ح�ستان 

اخل�سار يف اليوم.
يف  ال�سوائل  تبببوازن  على  للحفاظ  �ببسببروري  اإلكروليت  هببو  والبوتا�سيوم 

اجل�سم وي�سارك يف تنظيم �سغط الدم.
وارتبط تاأثري البوتا�سيوم، على وجه التحديد، بانخفا�س خطر االإ�سابة 
املوؤدي  ال�سريان  ان�سداد  عن  الناجتة  تلك  االإقفارية،  الدماغية  بال�سكتات 
%80 من جميع  االإقفارية نحو  الدماغية  ال�سكتات  الدماغ. ومتثل  اإىل 

ال�سكتات الدماغية.
البوتا�سيوم، مبن فيهم  اإىل توخي احلذر ب�ساأن  ويحتاج بع�س االأ�سخا�س 

امل�سابون باأمرا�س الكلى اأو الذين يتناولون بع�س اأدوية �سغط الدم.
البوتا�سيوم  مببن   12% على  املتو�سطة  احلببلببوة  البطاطا  حبة  وحتببتببوي 
اليومي، وهو معدن يلعب دورا مهما يف �سحة القلب عن طريق احلفاظ 

على م�ستويات ال�سوديوم حتت ال�سيطرة.
وتوؤدي امل�ستويات املرتفعة من البوتا�سيوم اإىل اإفراز املزيد من ال�سوديوم يف 

البول، ما يقلل من �سغط الدم.

على الكّحال  اأ�سم  • يطلق 
- طبيب العيون

التل�سكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

لل�سالم؟ كرمز  احلمامة  ر�سم  من  اول  • من 
- بيكا�سو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�سئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�سر

افر�ست؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�سري؟
- اإىل اللغة الركية

الدم. �سغط  ارتفاع  يخف�س  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �سنوات  لثالث  ال�سوم  العقرب  • ي�ستطيع 

مر  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�سج 
عينيه يغم�س  فقط  لكنه  ينام  ال  • اجلامو�س 

الكهربائية اال�سالك  وعوازل  الر�سا�س،  انابيب  با�سنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�ستطيع 
تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  االن�سان  ج�سم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قر  هو  قر  • اأجمل 

اندثرت. قد  ال�سبع  العجائب  من  م�سر  يف  اال�سكندرية  • منارة 
كما  �سحراوين  بني  حمفوظه  النها  العا�س  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�سر.  على  الكنانة(  )اأر�س  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�سهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �سطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�س  الراأ�س  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�س هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�سم  عليها  يطلق  كان  االردن..  عا�سمة  • عمان 

املراأة البخيلة 
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العنب 
املببائببة غرام  حتببتببوي 
على  الببببعببببنببببب  مببببببن 
%75 من وزنه ماء 
و7 غرامات غلوكوز 

وغرام 
غراما  و16  دهببببون 
كببببببببربببببببببوهببببببببيببببببببدرات 
ون�سف غرام بروتني 
مليغرام  وعبب�ببسببريببن 

 C فيتامني
واف�سل انواع العنب كبري احلجم وابي�س اللون. 

فوائده: 
- من�سط للع�سالت واالع�ساب وجمدد للخاليا وطارد لل�سموم. 

- غذاء �سريع اله�سم. 
الكبدية  واحل�ساة  والبوا�سري  والقب�س  اله�سم  �سوء  حبباالت  يف  مفيد   -

واحل�ساة 
البولية. 

- من�سط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�سرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف االمعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

كان هناك امراأة ت�ستمتع دائما بالكذب ..نعم ال ت�ستطيع اأن تعي�س اإال بالكذب وكاأنه طعامها و�سرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�سول من النا�س رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�سة وتتظاهر باملر�س ليعطف النا�س 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �سحتها وقالت �سفاين اهلل بف�سل حليب عنزة من ي�سربه يعطيه اهلل 
ال�سفاء بل ال�سحة االبدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�س بذلك ال�سباب ين�سج منك فهلل النا�س وجاء كل 
موي�س ويائ�سا اليها يريد بع�س حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�سعرا عايل جدا وا�ستمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �سيء تقول يجب 
ان ت�ستمر اربعني يوما ،دارت االيام ومل يح�س اي من املر�سي بالتح�سن املنتظر ويف ويف نف�س الوقت مر�ست 
هي اي�سا وبدا املر�س ياكل يف ج�سدها و�سعر اجلميع فجاءمن ي�سالها ملاذا التتناولني حليب عنزاتك ال�سافية 
العافية فكانت تقول انا ل�ست مري�سة بل اناحزينة فقط فابي مري�س واريد ال�سفر لروؤيته ..فاح�س احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�سرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�سنعاء..حليب هذه العنزة اليفعل 
�سيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�سبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �ساأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�سكت ل�سكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�سطرت املراأة لرد االموال ايل ا�سحابها وهي نادمة علي خل�سارتها 
تلك االمببوال مما زادها مر�سا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�سراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�سوؤاآل عليها رمبا ا�سابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها االخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها امواال كثرية و�سع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�سعا وو�سع االموال رهن ت�سرف �سفوة من افا�سل املدينة 

حتي يعو�س علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�سرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .

امراأتان متحم�ستان لل�سباحة ال�ستوية تتدربان على بحرية متجمدة جزئًيا اأثناء احتفالهما باليوم العاملي 
للمراأة يف مدينة �سنيانغ �سمال �سرقي ال�سني.  ا ف ب

التغذية  خبببببرية  دروبي�سيفا،  اآنبببا  الببدكببتببورة  ت�سف 
ممتازة  غذائية  مببادة  باأنها  كيوي  فاكهة  الرو�سية، 

للوقاية من اأمرا�س القلب.
الرو�سية  نببوفببو�ببسببتببي  لببوكببالببة  حبببديبببث  يف  وتبب�ببسببري 
اأن الكيوي فاكهة ممتازة للوقاية من  لالأنباء، اإىل 

اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.
الفاكهة هببي حرق  لببهببذه  اأهبببم خا�سية  لببهببا،  ووفببقببا 

الدهون التي ت�سد ال�سرايني.
يببعبباين من  ملبببن  جبببدا  �بببسبببروري  "الكيوي  وتبببقبببول، 
وهذه  للدهون.  الغذائي  التمثيل  عملية  ا�سطراب 
الفوليك  وحببمبب�ببس   С بببفببيببتببامببني  غببنببيببة  الببفبباكببهببة 
للوقاية  تببنبباولببهببا  يببجببب  لببذلببك   ،В6 وفببيببتببامببني 

اإنتاج  الكيوي  يحفز  كما  الفيتامينات.  نق�س  مببن 
الكوالجني ومينع ظهور ال�سيب املبكر. لذلك ميكن 

ت�سميته مبنتج ال�سباب واجلمال".
وت�سيف، الكيوي مفيد جدا للن�ساء احلوامل، الأنه 
يببحببتببوي عببلببى البببببوتببا�ببسببيببوم البب�ببسببروري لعمل قلب 
احلامل واجلنني ب�سورة طبيعية، باالإ�سافة اإىل اأنه 
ي�ساعد على امت�سا�س احلديد، ويقلل من احتمال 

االإم�ساك.
ولكن على الرغم من هذه الفوائد، يجب على من 
يعاين م�سكالت يف املعدة وح�سا�سية من احلم�سيات 
باالإ�سهال، االمتناع عن  ا�ستعداد لالإ�سابة  ومن له 

تناول الكيوي.

ماذا يح�سل عند تناول حبة كيوي كل يوم؟


