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عوامل تدمر الأوعية الدموية
الأوعية  ت��دم��ر  ال��ع��وام��ل  بع�ض  اإن  الأمل��ان��ي��ة  ال��ق��ل��ب  موؤ�س�سة  ق��ال��ت 
الدموية، منها التدخني حيث اإنه يهاجم الطبقة الداخلية للأوعية، 

ما يوؤدي اإىل موت خليا هذه الطبقة، ومن ثم تن�ساأ ثقوب وندوب.
بالغاً  اأن ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ُيلحق �سرراً  املوؤ�س�سة  واأ�سافت 
باجلدار الداخلي للأوعية الدموية، بينما يوؤدي ارتفاع �سغط الدم 

امل�ستمر اإىل متزق الأوعية الدموية.
وت�سكل م�ستويات الكولي�سرتول املرتفعة با�ستمرار خطورة بالغة على 
الأوعية  الكولي�سرتول حتت خليا  الدموية، حيث يرت�سب  الأوعية 

الدموية م�سببا الإ�سابة بت�سلب ال�سرايني.
وحذرت الرابطة من اأن اأ�سرار الأوعية الدموية ترتتب عليها عواقب 
اإىل  الدماغية، م�سرية  وال�سكتات  القلبية  الأزم��ات  تتمثل يف  وخيمة 
اأ�سلوب حياة  اتباع  اإمكانية جتنب هذه املخاطر اجل�سيمة من خلل 
�سحي يقوم على التغذية ال�سحية واملواظبة على ممار�سة الريا�سة 
والأن�سطة احلركية مع الإقلع عن التدخني، وذلك ل�سبط م�ستوى 

ال�سكر و�سغط الدم والكولي�سرتول.

اأطعمة �صديقة للمرارة واأخرى تزعجها
الذي  ال�سفراء  �سائل  ويخّزن  الكبد،  حتت  يقع  �سغري  ع�سو  امل��رارة 
ل�ستخدام  اجل�سم  يحتاج  وعندما  ال��ده��ون.  له�سم  الكبد  ي�سنعه 
هذا ال�سائل يتم اإر�ساله عرب القناة ال�سفراوية اإىل الأمعاء الدقيقة. 

ميكن اأن ت�ساب املرارة بالتهاب، اأو ح�سوات، ويكون ذلك موؤملاً.
مثل  اله�سمي،  اجلهاز  على  توؤثر  اأع��را���ض  امل���رارة  م�ساكل  ت�ساحب 
من  امل��رارة  ح�سى  م�ساكل  تختفي  وقد  والغثيان.  والإ�سهال  الغازات 
اإ�سابة مب�ساكل املرارة من  اأكرث  الن�ساء  اأحياناً. وتعترب  تلقاء نف�سها 

الرجال.
اإزال��ت��ه��ا ج��راح��ي��اً، تتعني  اأو مت��ت  امل���رارة قائمة  و���س��واء كانت م�سكلة 
ت��اأك��ل وت�����س��رب. واأف�����س��ل الأط��ع��م��ة ه��ي قليلة الدهون  م��راق��ب��ة م��ا 

وال�سكر.
ويف حالة وجود ح�سى باملرارة عليك جتّنب الأطعمة املقلية، واللحوم 
عالية الد�سم مثل ال�سجق واللحم البقري، ومنتجات الألبان كاملة 

الد�سم، والق�سدة، وال�سوكول.
ت�ساعد  درا���س��ات،  فبح�سب  للمرارة،  مزعجة  الدهون  كل  لي�ست  لكن 

دهون الأ�سماك، وزيت الزيتون على تقلي�ض حجم املرارة وتفريغها.
اإنقا�ض الوزن ي�ساعد م�ساكل اجلهاز اله�سمي،  اأن  وعلى الرغم من 
اإذا جتّنبت  امل��رارة. وب�سكل عام  ال�سريع للوزن يزعج  اأن الإنقا�ض  اإل 
ال�سكر والزيوت غري ال�سديقة للمرارة ف�سينخف�ض الوزن. وي�ساعد 
اأكل الفاكهة واخل�سروات واحلبوب الكاملة والبقول على زيادة كمية 

الألياف يف الطعام، وينعك�ض ذلك اإيجابياً على �سحة املرارة.

نق�ض حم�ض الفوليك ي�صهل الإ�صابة باخلرف
قالت درا�سة جديدة اإن نق�ض حم�ض الفوليك، فيتامني ب9� يرتبط 
يزيد  ما  الدماغ،  يف  الع�سبية  والإ�سارات  الإدراكية  الوظيفة  ب�سعف 
كبار  اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت   .68% بن�سبة  باخلرف  الإ�سابة  خطر 
خلطر  معر�سون  الفوليك،  يف  نق�ساً  يعانون  ال��ذي��ن  ال��ذي��ن  ال�سن 

الوفاة 3 مرات اأكرث، مقارنًة مع غريهم.
وتعترب الدرا�سة التي اأجرتها كلية الطب مباونت �سيناي يف نيويورك 
الفيتامني  ه��ذا  نق�ض  بني  ال�سلة  يف  تبحث  التي  نوعها  من  الأوىل 

وبني اخلرف وخطر الوفاة.
وت�سري التقارير اإىل اأن ن�سبة كبرية من كبار ال�سن يعانون من نق�ض 
حم�ض الفوليك، لكن الباحثني مل ي�ستبعدوا ال�سبب العك�سي، اأي بني 
اخلرف ونق�ض الفيتامني، فرمبا يكون اخلرف عامًل م�سبباً لنق�ض 

فيتامني ب9، ولي�ض العك�ض.
ول يزال دور حم�ض الفوليك يف ال�سحة الإدراكية جمهوًل، واأو�ست 
م�ستوى  بفح�ض  توداي"  نيوز  "ميديكال  يف  ُن�سرت  التي  ال��درا���س��ة 

حم�ض الفوليك يف دم كبار ال�سن بعد ال� 60، رغم ارتفاع تكاليفه.
ويوجد فيتامني ب9 يف الربوكلي، وامللفوف، وال�سبانخ، واخل�سروات 
الورقية، والبازلء، واحلّم�ض، والفول، والكبد، واحلبوب الكاملة مثل 
ال�سوداين  البني، واملاأكولت البحرية، و الفول  اخلبز الأ�سمر والأرز 

واملك�سرات، والفواكه الطازجة، والهليون.
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املو�صة تتخلى عن 
الفراء...وتتم�صك بالري�ض

رغم ت�سابق دور الأزياء اإىل ال�ستغناء عن الفراء الطبيعي، فاإنها ل تزال 
تعتمد الزغب اأو الري�ض يف عرو�ض ال�سرتات ال�ستوية املنتفخة.

واأ�سارت  النفخ.  ول��ه مفعول  وع��ازل  اأن��ه خفيف  الري�ض  اأب��رز ما مييز  من 
تقديرات املتخ�س�سني يف قطاع الري�ض اإىل اأن الذي يوؤخذ من الإوز والبط 
التي  ال��ب��رتول  م��ن  امل�ستقة  امل���واد  م��ع  مقارنة  لها  مثيل  ل  خ�سائ�ض  ل��ه 
ت�ستخدم يف اأكرث من %80 من الأحلفة وال�سرتات ال�ستوية الواقية من 
الربد يف العامل. وباتت معظم ماركات الأزي��اء وامللب�ض اليومية توفر يف 
اإذ تباع  ت�سكيلتها �سرتات �ستوية حم�سوة بالري�ض  رغم كلفتها املرتفعة، 
مبا بني 60 و70 يورو يف متاجر مثل C&A وزارا وH&M وقد ي�سل 

�سعرها اإىل اآلف اليوروهات لدى مونكلري ولوي فويتون.
فاي�ض" املعروفة  ن��ورث  "ذي  ل��دى  امل�ستدامة  التنمية  عن  امل�سوؤول  و�سرح 
الذين يجعلون  "عدد   اأن  لينغز  الطبيعة جوليان  للريا�سة يف  مبلب�سها 

ال�ستدامة عامًل رئي�سياً يف قرار �سرائهم يف تزايد".
واأ�ساف "مبا اأن م�سادر الري�ض طبيعية، فاإن امل�ستخرج منه بطريقة م�سوؤولة 

ي�سكل خياراً جيداً لل�ستخدام جنباً اإىل جنب مع املواد ال�سطناعية".
اإ�ساءة معاملة  "خماطر  عن  2014 بلغاً  ن��ورث فاي�ض" يف  "ذي  وتلقت 
احليوانات �سمن �سل�سلة التموين الغذائي" التي حت�سل منها على الري�ض، 
فبادرت بالتعاون مع جمعية "تك�ستايل اك�ست�ساينج" غري احلكومية وهيئة 
اأو  حية،  املائية  الطيور  نتف  منع  ت�سمن  اإج����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  الإف����ادات، 

تغذيتها ق�سراً.

لو�صن اجل�صم ال�صلب 
وال�صائل.. اأيهما اأف�صل؟

الأملانية  ال�����س��ل��ع  اخ���ت���ب���ار  ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
 Solid" ال�����س��ل��ب  اجل�����س��م  ل��و���س��ن  اإن 
كفاءة  اأق��ل  يعد   "Body Lotion

من اللو�سن ال�سائل.
ال�سلب  اللو�سن  اأن  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
الذي  ال��ع��ن��اي��ة،  م�ستوى  نف�ض  ي��ق��دم  ل 
اأن  اإىل  م�سرية  ال�سائل،  اللو�سن  يقدمه 
قامت باإجراء اختبار �سمل 15 نوعا من 

م�ستح�سرات اللو�سن ال�سلب وال�سائل.
لو�سن  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  واأ�سافت 
للبيئة  ي��ع��د ���س��دي��ق��ا  ال�����س��ل��ب  اجل�����س��م 
ال�����س��ائ��ل، غري  اجل�سم  لو�سن  م��ن  اأك���رث 
اأن����ه ل ي��ق��وم ب��رتط��ي��ب ال��ب�����س��رة بنف�ض 
ك���ف���اءة ال��ل��و���س��ن ال�����س��ائ��ل، ك��م��ا ل يتم 
الب�سرة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  توزيعه جيدا، 
امت�سا�سها  ���س��رع��ة  بنف�ض  متت�سه  ل 

للو�سن ال�سائل.
ويعترب لو�سن اجل�سم من طقو�ض العناية 
الروتينية بالب�سرة لدى الكثريين، نظرا 
بعد  امللب�ض  ارت���داء  وميكن  �سائل  لأن��ه 
و�سعه على الب�سرة مبا�سرة، ولكن تكمن 
الفاعلية والتاأثري،  اأنه قليل  م�سكلته يف 
خا�سة اإذا كانت الب�سرة جافة اأو متهيجة 

وحتتاج اإىل عناية مرطبة.

ما هي التاأثريات املحتملة ل�صتهالك 
الكافيني اأثناء احلمل على الطفل والأم؟ �ص 23

تغري لون الأظافر ينذر 
بالإ�صابة مبر�ض خطري

ناقو�ض  ي��دق  الأظ��اف��ر  ل��ون  تغري  اأن  الأملانية  اأوم�ساو"  "اأبوتيكن  جملة  اأوردت 
اخلطر، حيث اإنه ينذر بالإ�سابة مبر�ض خطري.

اإىل  ي�سري  ق��د  ل��لأظ��اف��ر  الأب��ي�����ض  ال��ل��ون  اأن  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
فطريات الأظافر اأو الإفراط يف تناول اخلمر، كما اأنه ينذر بالإ�سابة بالت�سمم 

اأو تليف الكبد.
ويف الغالب يرجع اللون البني اأو الأ�سود للأظافر اإىل جرح ينجم 
ب�سرطان  ينذر  قد  الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  الظفر،  حتت  نزيف  عنه 

اجللد الأ�سود.
وقد ي�سري اللون الأزرق للأظافر اإىل ق�سور القلب اأو اأحد اأمرا�ض 
ال��رئ��ة اخل��ط��رية. وق���د ي��رج��ع ال��ل��ون الأ���س��ف��ر ل��لأظ��اف��ر اإىل 

فطريات الأظافر اأو ال�سدفية.
املائل  ال��ب��ن��ي  ال��ل��ون  ال��ظ��ف��ر  م��ن  ال��ع��ل��وي  الن�سف  ات��خ��ذ  واإذا 
ذلك  ف��اإن  الأبي�ض،  اللون  ال�سفلي  الن�سف  اتخذ  بينما  للأحمر، 

ي�سري اإىل اأحد اأمرا�ض الكلى اخلطرية.
وعلى اأية حال ينبغي ا�ست�سارة الطبيب فور ملحظة اأية تغريات لونية 
على الأظافر لتحديد ال�سبب احلقيقي الكامن وراءها وعلجه يف 

الوقت املنا�سب.

اأعرا�ض التفكري الزائد
قبل معرفة خماطر واأ�سرار التفكري االزائد 
الأعرا�ض  معرفة  ينبغي  ع��لج��ه،  وكيفية 

الدالة عليه، وتتمثل ب�:
- ال�����س��ع��ور ب��ال��ق��ل��ق ال����دائ����م؛ ح��ت��ى يف ظل 

املواقف الب�سيطة.
- ال���ق���ل���ق ب�������س���اأن الأم���������ور اخل�����ارج�����ة عن 

ال�سيطرة.
ال�سابقة  ب����الأخ����ط����اء  ال���ن���ف�������ض  ت���ذك���ري   -

با�ستمرار.
ال��ل��ح��ظ��ات وامل���واق���ف املحرجة  ا���س��رتج��اع   -

مراراً وتكرراً.
- �سوؤال النف�ض دائماً اأ�سئلة "ماذا لو..؟".

ال���ن���وم، وال�����س��ع��ور باأنَّ  - وج���ود ���س��ع��وب��ة يف 
العقل ل يتوقف اأبداً.

يف  التفكري  �سبب  ع��ن  امل�ستمر  ال��ت�����س��اوؤل   -
اأفكار معينة، والبحث عن معنى اأعمق لتلك 

الأفكار.
التفكري  يف  ال��ف��راغ  اأوق����ات  معظم  ق�ساء   -
اأو  الآخ���ري���ن  ك���لم  امل��ع��ن��ى اخل��ف��ي وراء  يف 

الأحداث التي حتدث.
يف  التفكري  يف  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  ق�ساء   -
امل�ستقبل  ب�ساأن  القلق  اأو  املا�سية،  الأح��داث 
لدرجة ن�سيان ما يحدث يف الوقت احلا�سر 

وعدم الرتكيز به.
- وجود �سعوبة يف ال�سيطرة على الأفكار.

خماطر التفكري الزائد
ميكن لدّوامة التفكري الزائد اأن توؤثر �سلباً، 
ولكن  ال��ذه��ن��ي��ة،  �سحتك  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�ض 
والعاطفية؛  اجل�سدية  �سحتك  على  اأي�ساً 
الوحيدة  النتائج  لي�سا  والكتئاب،  فاحلزن 
اأ�سراراً  ل��ه  اأّن  اإذ  ال��زائ��د؛  التفكري  لعملية 
نواحي حياتك،  اأخرى عديدة تطال جميع 

ومنها:
- تفكري اأكرث يعني �سحة معتلة!.. بح�سب 
درا�سة اأجريت يف كلية هارفارد الطبية على 
جم��م��وع��ة م���ن الأ���س��خ��ا���ض، مّم���ن ت���رتاوح 
اأعمارهم بني 60 و70 �سنة، وبني املعّمرين 

ال����ذي����ن ت���زي���د اأع���م���اره���م 
اأّن  تبنّي  �سنة،  مائة  عن 

ُتوفوا يف  الذين  اأولئك 
ميتلكون  اأ�سغر  اأعمار 
ن�����������س�����ب�����ة اأق�����������������ّل م���ن 

تهّدئ  ال��ت��ي  ال���ربوت���ني 
اإن التفكري  الدماغ؛ حيث 

ال������زائ������د ي�����ره�����ق ال�����دم�����اغ، 
اإف��راز هذا  وي��وؤّدي بالتايل اإىل 

اأّنك  يعني  وذل���ك ل  ال��ربوت��ني، 
�ستموتني يف �سّن الثلثني اإن كنت 

لكنه  املفرط،  التفكري  اأ�سحاب  من 
على  �سلبياً  ت���اأث���رياً  ���س��ّك  ب��ل  ���س��ي��وؤث��ر 

الدماغ، ويوؤدي اإىل م�ساكل واأمرا�ض قد 
تت�سّبب بالوفاة.

- �ساعات نوم اأقل واأ�سواأ: قد ل ت�ستطيعني 
القلق  م�����س��اع��ر  ع���ل���ى  ال�����س��ي��ط��رة  اأح����ي����ان����اً 
متاأخرة  �ساعات  يف  تنتابك  التي  والتفكري 
يخرج  ج�سمك  يجعل  م��ا  وه���و  ال��ل��ي��ل،  م��ن 
من حالة الراحة وال�سرتخاء لي�سبح اأكرث 
تيقظاً؛ مما يوؤدي بدوره اإىل ال�سعور الدائم 

بالإرهاق والإجهاد.
يف  تبالغني  كنت  اإذا  ال�سهية:  ا�سطرابات   -
التفكري؛ فقد جتدين نف�سك غري راغبة يف 
تناول الطعام، اأو يف احلالت الأكرث �سيوعاً، 
الأك��ل، يف حماولة لتخفيف  قد تبالغني يف 
ال���ت���وت���ر وال���ت���ف���ك���ري، ه�����ذه ال����س���ط���راب���ات 
من  كثري  يف  ت��وؤدي  ال�سهية  يف  والتذبذبات 
ال�سحية  امل�ساكل  من  العديد  اإىل  الأح��ي��ان 

اجل�سدية.
- تراجع الإبداع والبتكار: اإذا كنت تعتقدين 
اإيجاد  على  �سي�ساعدك  ال��زائ��د  التفكري  اأّن 
حلول اأكرث مل�ساكلك؛ فاأنت خمطئة؛ لأنه يف 
الواقع يقّلل من قدراتك الإبداعية، ويجعل 
من عملية البحث عن حلول حتدّياً �سعباً؛ 
بل وحتى البتكار واخلروج باأفكار جديدة يف 

عملك �سيغدو اأ�سعب.
الجتماعية:  امل��ه��ارات  على  �سلباً  التاأثري   -
حينما نق�سي وقتاً طويًل يف حتليل ما قد 

يفّكر 
ب����������������ه 

حولنا،  الآخ������رون 
���س��ع��وراً باخلوف  ع���ادة م��ا يخلق ذل��ك 

والنعزال عن املواقف الجتماعية.
ت�ستغرقني  ال��ت��ي  امل���رات  ع��دد  فقط  تخّيلي 
ي�ستلطفك  ل  اأحدهم  اأّن  التفكري،  يف  فيها 
اأو لن ي�ستلطفك، ونتيجة لذلك مل تبادري 
من  الكثري  اأ�سعت  لعّلك  اإل��ي��ه..  بالتحّدث 
ال��ف��ر���ض ل��ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى اأ���س��دق��اء ج���دد، اأو 
تفكريك  ب�سبب  ع��لق��ات��ك  دائ����رة  لتو�سيع 

الزائد.
ت��اب��ع��ي امل���زي���د: احل����ّد م���ن ���س��رب��ات القلب 
ببع�ض  ب���اخل���ف���ق���ان  وال�������س���ع���ور  ال�����س��ري��ع��ة 

اخلطوات

عالج التفكري الزائد
هناك العديد من الطرق والو�سائل للتغلب 

على التفكري الزائد، ومنها:
اأن  البدين: ميكن  ن�ساطك  - احلفاظ على 
يح�ّسن الن�ساط البدين مزاجك، وي�ساعدك 
ببطء،  اب���داأي  ج��ي��دة..  ب�سحة  البقاء  على 

وزيدي 
يجياً  ر تد
وكثافة  كمية 

اأن�سطتك.
التدخني  عن  اأقلعي   -
امل�سروبات  تناول  وقللي 
ال�������ت�������ي حت�������ت�������وي ع���ل���ى 
عنها  ت��خ��لَ��ي  اأو  ال��ك��اف��ي��ني، 

نهائياً.
اأ�ساليب التحكم  - ا�ستخدمي 
تعترب  وال���س��رتخ��اء:  التوتر  يف 
واليوغا  وال��ت��اأم��ل  التخيل  تقنيات 
التي  ال�سرتخاء  تقنيات  على  اأمثلة 

ميكن اأن تخفف من القلق.
- اج��ع��ل��ي ال��ن��وم اأول���وي���ة: اف��ع��ل��ي ما 
على  ح�سولك  من  للتاأكد  بو�سعك 
لت�سعري  ال���ن���وم  م���ن  ك�����اٍف  ق�����س��ط 
جيداً؛  تنامني  ل  كنت  اإذا  بالراحة.. 
ال�سحية  الرعاية  مقدم  مع  فتحدثي 

اخلا�ض بك.
ت�ستمل  التي  ال�سحية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اويل   -
على اخل�سروات والفواكه واحلبوب الكاملة 

والأ�سماك.
- ت��ع��ريف ع��ل��ى ���س��ب��ب ا���س��ط��راب��ك: اأخ���ربي 
م���ق���دم ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة اخل����ا�����ض بك 
بحالتك؛ ملعرفة ال�سبب املحتمل والعلجات 
التي قد تكون الأف�سل لك.. اأ�سركي عائلتك 

واأ�سدقاءك واطلبي دعمهم.
اأو  امل��واق��ف  تعريف على  املحفزات:  - ح��ددي 
اأو تزيد  التوتر  التي ت�سبب لك  الإج���راءات 
التي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن قلقك، م��ار���س��ي 
ال�سحة  قمِت بتطويرها مع مقدم خدمات 
العقلية؛ حتى تكوين م�ستعدًة للتعامل مع 

م�ساعر القلق يف هذه املواقف.
يعزلك  القلق  تدعي  ل  �سداقات:  ك��ّوين   -
ك�����ّوين مزيداً  واأن�����س��ط��ت��ك.  اأح���ب���ائ���ك  ع���ن 
العزلة  ال�����س��داق��ات للخروج م��ن ح��ال��ة  م��ن 

والتفكري املفرط الذي ي�سيطر عليك.

مبادرة �صودانية لتطوير 
قدرات اأطفال متالزمة داون

ي��ن��خ��رط ال��ع�����س��رات م���ن الأط���ف���ال 
اإجناز  يف  داون  مبتلزمة  امل�سابني 
ب���اأح���د مراكز  اأن��ي��ق��ة  اأع���م���ال ف��ن��ي��ة 
ال�سودانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ت��دري��ب 
طوعية  جهود  من  كجزء  اخلرطوم 
قدراتهم  م���ن  ل��ل���س��ت��ف��ادة  ت���رم���ي 
وم�������س���اع���دت���ه���م ع���ل���ى الن�����دم�����اج يف 
احلكومي  ال�������دور  ل���ك���ن  امل���ج���ت���م���ع؛ 
خمت�سني  بح�سب  تاما  غيابا  ي�سكل 
واأهايل م�سابني. وتقول الأخ�سائية 
الرحمن ملوقع  ابتهال عبد  النف�سية 
���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اإن ال��ك��ث��ري من 
اأ���س��ر امل�����س��اب��ني ي��ع��ول��ون اأك����رث على 
الأهلية  واجلمعيات  املتطوعني  دور 
التعليمية  اخل���دم���ات  ���س��ح  ظ���ل  يف 
الفئة.  لهذه  املخ�س�سة  احلكومية 
وت�سري عبد الرحمن اإىل اأن اهتمامها 
املبكر بالفن جعلها تفكر يف ت�سخري 
ق��درات��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة يف جم��ال علم 
لتقدمي  الفنية  وم��واه��ب��ه��ا  النف�ض 
امل�سابني  ل��لأط��ف��ال  ن��وع��ي��ة  خ��دم��ة 
ابتهال  وت�����س��ارك  داون.  مب��ت��لزم��ة 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  العديد  يف 
قدراتاأطفال  تطوير  ت�ستهدف  التي 
متلزمة داون. وتوؤكد اأن هذه الفئة 
لديها رغبة كبرية يف  الأط��ف��ال  من 
التعلم والتطور وتكون اأكرث حما�سا 
التعليمية  ب���راجم���ه���ا  رب�����ط  ع���ن���د 
الر�سم  م���ث���ل  ال����ي����دوي����ة  ب���ال���ف���ن���ون 
الإك�س�سوار  و���س��ن��اع��ة  وال��ت�����س��ك��ي��ل 
وال�����س��م��وع وال��ك��رو���س��ي��ه وك���ل اأن����واع 

احلرف اليدوية الأخرى.

رو�صيا تقّيد الو�صول اإىل 
موقع نيوز دوت غوغل 

لو�سائل  الناظمة  الهيئة  فر�ست 
الإعلم يف رو�سيا "رو�سكومنادزور" 
موقع  اإىل  ال���و����س���ول  ع��ل��ى  ق���ي���وداً 
الإنرتنت  غوغل" على  دوت  "نيوز 
ب���دع���وى اأّن�����ه ي��ت��ي��ح ال���و����س���ول اإىل 
الغزو  ح����ول  "كاذبة"  م��ع��ل��وم��ات 
ال���رو����س���ي لأوك����ران����ي����ا، ب��ح�����س��ب ما 

اأفادت وكالت الأنباء الرو�سية.
ون����ق����ل����ت وك�����������الت الأن��������ب��������اء عن 
اإّن  بيان  يف  قولها  رو���س��ك��وم��ن��ادزور 
املوقع  اإىل  ال��و���س��ول  تقييد  ق���رار 
اّتخذ بناء على طلب النيابة العامة 
هذه  اأّن  البيان  واأو���س��ح  الرو�سية. 
الإنرتنت  على  الإخبارية  اخلدمة 
العديد  اإىل  الو�سول  "تتيح  كانت 
التي حتتوي  وامل��واد  املن�سورات  من 
)...( حول  ك��اذب��ة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
اخلا�سة  الع�سكرية  العملية  �سري 
ويف  الأوكرانية".  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 
ات�����س��ال م���ع وك���ال���ة ف��ران�����ض بر�ض 
اأّن "بع�ض الأ�سخا�ض  اأّكدت غوغل 
الو�سول  يف  ���س��ع��وب��ة  ي���واج���ه���ون 
وموقعه  ن��ي��وز  غ��وغ��ل  تطبيق  اإىل 
�سبب  واأّن  رو���س��ي��ا  يف  الإل���ك���رتوين 
ذل������ك ل���ي�������ض م�������س���اك���ل ف���ن���ي���ة من 

عالج التفكري الزائد لدى 
املراأة بخطوات فاعلة
يعترب التفكري الزائد واحدًا من اأكرث امل�ساكل النف�سية التي تواجه 
اأو  للحياة  مهددة  لي�ست  امل�سكلة  هذه  اأن  ورغم  خ�سو�سًا،  الن�ساء 
�سلبي على  ب�سكل  وتوؤثر  للغاية،  ولكنها قد تكون مزعجة  خطرية، 

احلالة النف�سية.
ال�سخ�ض  جترب  التي  العقلية  اال�سطرابات  اأحد  هو  املفرط  والتفكري 

ُي�سعره  ب�سكل  حوله،  من  ي��دور  ما  كل  حتليل  يف  واملغاالة  املبالغة  على 
اأحيانًا باأنَّ راأ�سه يكاد اأن ينفجر من كرثة التفكري؛ مما قد ي�سبب املزيد من 
القلق، االإجهاد، وال�سعور باخلوف.. وجميع ذلك يوؤثر �سلبًا يف القدرة على 

ممار�سة احلياة اليومية.
وعلى الرغم من اأن جميعنا يفكر يف العديد من االأ�سياء من حني اإىل اآخر، 
اإال اأن بع�ض الن�ساء ال ميكنهن تهدئة جمموعة االأفكار الداخلية امل�ستمرة، 

التي تت�سمن منطني من االأفكار املدمرة، وهما: االأفكار القلقة، واالأفكار 
املوؤنبة. اإليِك طرَق عالج التفكري الزائد يف املو�سوع االآتي:
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�ش�ؤون حملية

باك�صتان حتتفل بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

ممثلًة بفريق نادي الت�سامح

جامعة اأبوظبي تفوز بالدرع الربونزي يف امللتقى ال�صنوي لأندية الت�صامح يف اإك�صبو 2020

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

حممد معني الدين

 احتفلت جمهورية باك�ستان الإ�سلمية يف يومها الوطني 
ب��داأ الحتفال مبرا�سم رفع  دب��ي، حيث   2020 اإك�سبو  يف 
علمي دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة باك�ستان، وذلك 
بهذه  كلمات  واإل��ق��اء  الو�سل،  �ساحة  يف  الأمم  من�سة  على 
املنا�سبة.   وقد رحب جنيب حممد العلي، املدير التنفيذي 
ملكتب املفو�ض العام يف اإك�سبو 2020 دبي، ب�سعادة اأف�سال 
حممود مريزا �سلطان حممود، �سفري جمهورية باك�ستان 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
باك�ستان  "يحفز جناح  العلي:  ال�سيد جنيب حممد  وقال 
كنوز غري  البلد من  به  تزخر  ما  ح��ول  هادفة  حمادثات 
مكت�سفة، وذلك من خلل اإبراز تاريخها العريق وتنوعها 
ال�سوء على  ت�سليط  �سيافتها، مع  وكرم  والديني  الثقايف 
الفر�ض التي تتيحها يف خمتلف القطاعات، مثل ال�سياحة 

والتجارة وال�ستثمارات".
بعمق  وباك�ستان  الإم��ارات  العلقات بني  "تت�سم  واأ�ساف: 
ج��ذوره��ا وط���ول اأم���ده���ا، وق���د من��ت ب�سكل م��ل��ح��وظ منذ 
�سراكتنا  تطوير  اإىل  نهدف  املنطلق،  هذا  ومن  تاأ�سي�سها. 
يف  التعاون  تعزيز  اآف��اق  وا�ستك�ساف  اأك��رب،  ب�سكل  املزدهرة 

ا�ستقطاب  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  امل��ج��الت 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ب��ا���س��رة،  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 

والت�سنيع، وغري ذلك، ل�سالح اأبناء �سعبينا ورفاههم".
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة اأف�����س��ال حم��م��ود م����ريزا �سلطان 
واآ�سيا  الأو����س���ط  لل�سرق  ب��واب��ة  ه��ي  "باك�ستان  حم��م��ود: 
الو�سطى واأفغان�ستان وغرب ال�سني مع اأكرث من 5000 
ارتفاعها  يبلغ  ال��ت��ي  اجل��ب��ال  و�سل�سل  ال��ت��اري��خ،  م��ن  ع��ام 
العامل".  و"�سقف  احل�����س��ارة،  مهد  فهي  م��رت،   8000
قررت حكومة باك�ستان ال�ستفادة من موقع البلد للربط 
يحول  اأن  املحتمل  من  حيث  التجارة،  وت�سهيل  والت�سال 
وباك�ستان،  ال�سني  بني  القت�سادي  واملمر  ج���وادر،  ميناء 

البلد اإىل بوتقة تن�سهر فيها الأن�سطة القت�سادية داخل 
منطقتنا".

التي  الدبلوما�سية  بعلقاتنا  ف��خ��ورون  "نحن  واأ���س��اف: 
امتدت على مدى 50 عاما مع الإمارات العربية املتحدة، 
فهناك حوايل 1.6 مليون باك�ستاين ل ي�ساهمون فقط يف 

ا ج�سًرا بينهما". تنمية كل البلدين، بل ميثلون اأي�سً
باك�ستان  م���ن ج��م��ه��وري��ة  ف��ن��ي  ع���ر����ض  ال��ك��ل��م��ات  وت���ل���ى 
فيها  ���س��ارك  غنائية،  رحلة  يف  اجلمهور  اأخ��ذ  الإ�سلمية 
البوب  ال�سباب، كنجمي  الفنانني املوهوبني  جمموعة من 
موهوبون،  عازفون  رافقهما  بيج"،  اأزهر" و"اأميا  "اأ�سيم 
الأغاين  من  متنوعة  جمموعة  اأدوا  توينز"،  "ليو  منهم 

من  احل��ا���س��ر  اجل��م��ه��ور  معها  تفاعل  ال�سعبية  الوطنية 
اجلالية الباك�ستانية يف البلد.

2020، فر�سة للتعرف  اإك�سبو  ويعترب جناح باك�ستان يف 
اأق������دم احل�������س���ارات وثقافتها  م���ن  واح������دة  م���وط���ن  ع��ل��ى 
يف  الواقع  اجلناح  ي�سطحب  حيث  ال�ساحرة،  وجغرافيتها 
منطقة الفر�ض زواره من خمتلف اأنحاء العامل عرب رحلة 
الثقافية  والتقاليد  ال��ق��دمي  ال��ب��لد  ت��اري��خ  فيها  يعر�ض 
الطبيعية،  وامل������وارد  وال��دي��ن��ي  ال��ع��رق��ي  وال��ت��ن��وع  ال��غ��ن��ي��ة 
لها  دولة  وباك�ستان هي  القت�سادية وغريها.  والإمكانات 
تاريخ يعود اإىل ما يقارب ال� 5000 عام وتعد واحدة من 

اأقدم احل�سارات التي ن�ساأت على طول نهر ال�سند.

•• دبي - الفجر

فازت جامعة اأبوظبي ممثلًة بفريق نادي الت�سامح 
ال�����س��ن��وي لأندية  امل��ل��ت��ق��ى  ال����ربون����زي يف  ب���ال���درع 
 .2020 اإك�سبو  يف  م��وؤخ��راً  اأق��ي��م  ال���ذي  الت�سامح 
واأ�ساد القّيمون على اجلائزة بالتزام النادي وجهوده 
اجلبارة يف تعزيز قيم ومعاين الت�سامح والتعاي�ض، 
2017، م��ن خ��لل اإط���لق كلية  وذل��ك منذ ع��ام 
املبادرات  واأن�سطة ومئات  الآداب والعلوم لفعاليات 
كان  والتي  املختلفة  املجتمع  فئات  ا�ستهدفت  التي 
بع�سها بالتعاون مع موؤ�س�سات جمتمعية واإن�سانية 
والتعاي�ض.  الت�سامح  قيم  بتفعيل  جميعها  عنيت 
اجلامعة  طلبة  جلهود  تقديًرا  التكرمي  هذا  وجاء 
التي فّعلت  الأخ��لق��ي��ة  امل��ب��ادرات  اإط���لق مئات  يف 
قيم الت�سامح والتعاي�ض بني جميع �سرائح املجتمع 
كلية  ودع��م  الإ�سلمية  الثقافة  م�ساق  خ��لل  من 
مع  املثمر  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  والعلوم  الآداب 
عدة موؤ�س�سات ودوائر حكومية وخريية. كما كانت 
"املئة  حملة  يف  اإ�سهاماته  الت�سامح  ن���ادي  لفريق 
بالوجبات  التربع  على  رّك��زت  وجبة" التي  مليون 
املتعرّثة  للمجتمعات  الغذائية  امل�ساعدات  وتقدمي 
اأن��ح��اء ال���ع���امل.   ان�����س��ج��ام��اً م��ع برنامج  يف جميع 
الت�سامح الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

ويف حم���اك���اة ل���ه، اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي نادي 
قيم  لتعزيز  حماولة  يف   2017 ع��ام  يف  الت�سامح 
واأع�ساء  طلبها  �سفوف  يف  والتعاي�ض  الت�سامح 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ف��ي��ه��ا. ي��ع��م��ل ن����ادي ال��ت�����س��ام��ح يف 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ن�����س��ر ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح ب��ني هيئاتها 
العلمي  املحتوى  اإث��راء  اإىل  وي�سعى  كما  وطلبتها، 

والثقايف.

الظاهري،  م���ب���ارك  ���س��امل  ق���ال  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
بجامعة  املجتمعية  ل��ل��ع��لق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
يف  �سهادة  املقدمة  يف  هي  اجلائزة  "هذه  اأبوظبي: 
الت�سامح  و���س��ع��وا  ال��ذي��ن  طلبنا  اإجن����ازات  �سجل 
�سّتى  يف  عنها  غنى  ل  كقيمة  اأولوياتهم  طليعة  يف 
املجالت. فبينما ي�ستعدون ليكونوا قادة امل�ستقبل، 
فاإن احتفاءهم بالتنوع والندماج والت�سامح ميلوؤنا 

اأدوار قيادية  بالفخر والثقة يف قدرتهم على تبّووؤ 
يف الغد القريب داخل املوؤ�س�سات واحلكومات". 

واأ�ساف: " ت�سلط اجلائزة ال�سوء على جهود جامعة 
اأبوظبي الرامية اإىل و�سع قيم الت�سامح يف طليعة 
الثقايف  امل���وروث  يف  وغر�سها  وتعزيزها  اأولوياتها 
عن  للتعبري  للطلب  امل�ساحة  واإت��اح��ة  للجامعة 
وكواحدة  القيمية.  املنظومة  هذه  ظّل  يف  اأنف�سهم 

من املوؤ�س�سات الأكادميية الرائدة يف املنطقة، نحن، 
اأبوظبي، ملتزمون بالعمل مبا يتما�سى  يف جامعة 
مع القيم الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
ب��ه كونها يف  م��ث��اًل ُيحتذى  اع��ت��ربت  وال��ت��ي لطاملا 

طليعة الدول التي تعزز قيم الت�سامح". 
ومن جهتها اعتربت ال�سيدة نغم ح�سني، حما�سرة 
يف الثقافة الإ�سلمية بجامعة اأبوظبي: " نحن، يف 

اجلهود  تكثيف  اإىل  دائماً  ن�سعى  اأبوظبي،  جامعة 
الإن�سانية وتعزيز التعاون بني داعمي هذه املبادرات 
ال�سباب  ي��ك��ون  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى  ومطلقيها  ال��ه��ادف��ة 
اجلامعي قادراً على التغيري والبتكار وبناء جمتمع 

يحتفي بقيمه الإن�سانية وتنوعه الثقايف املميز."
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  وكانت 
ق���د اأط��ل��ق��ت ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ت�����س��ام��ح الذي 
املجتمع  يف  الت�سامح  قيم  اأ�س�ض  على  ال�سوء  يلقي 
رئي�سية  اأرك��ان  �سبعة  اإىل  ترتكز  والتي  الإم��ارات��ي، 
الدولة، وه��ي: )الإ���س��لم، والد�ستور  اإم��ارات  بعدد 
الإم���ارات���ي���ة،  والأخ������لق  زاي����د  واإرث  الإم�����ارات�����ي، 
وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة، والآث�����ار وال��ت��اري��خ، والفطرة 
الإن�سانية، والقيم امل�سرتكة(، مع التاأكيد على اأنه، 
ومن خلل هذه الأ�س�ض املتينة، �سيوا�سل املجتمع 
الإماراتي الأ�سيل تر�سيخ قيم الت�سامح والتعددية 
والكراهية  التمييز  ونبذ  الآخ��ر،  وقبول  الثقافية 

والتع�سب فكراً وتعليماً و�سلوكاً.
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وع����رب اجلهود 
فكرية  م��ب��ادرات  اإط���لق  على  �سُيعمل  اجلماعية، 
وبرامج وطنية مثل اإعلن اأ�سبوع الت�سامح، واإن�ساء 
للت�سامح،  الإم������ارات  وم��رك��ز  ل��ل��ت�����س��ام��ح،  جم��ل�����ض 
للموؤ�س�سات  الت�سامح  م�سوؤولية  برنامج  واإط���لق 

وميثاق الإمارات للت�سامح والتعاي�ض وال�سلم. 

تخليد �صاحة الو�صل و�صعار اإك�صبو 2020 دبي باملجوهرات الفاخرةجل�صة يوغا تاأملية يف اإك�صبو 2020 بقيادة املدرب العاملي باتريك بيت�ض 
•• دبي– الفجر

�سهدت جل�سة اليوغا التي اأقيمت، داخل �سبورت 
كبرية  م�ساركة  دب���ي،   2020 اإك�سبو  يف  اإري��ن��ا 
من الزوار، الذين ح�سروا خ�سي�ساً للن�سمام 
يوغا  "اإك�ض  م��ع  بالتعاون  نظم  ال���ذي  للحدث 
باتريك  عامليا  امل�سهور  امل���درب  وب��ق��ي��ادة  دبي"، 
بيت�ض، الذي مت اختياره واحداً من اأكرث 100 
اآند  "غريت�ست  ق��ب��ل  م��ن  ت���اأث���رياً  ي��وغ��ا  م���درب 
من  خا�سة  م�ساركة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سونيما"، 

ممثلة بوليوود املحبوبة نيها �سارما. 
عن  اجلل�سة  قبل  بيت�ض  ب��ات��ري��ك  امل���درب  وع��رب 
�سعادته بامل�ساركة الوا�سعة لزوار اإك�سبو 2020 
دبي يف الفعالية، وبالأجواء الرائعة التي �سيطرت 
والأجواء  اإرينا"،  "�سبورت  معترباً  املكان،  على 

املحيطة بها، هي املكان الأمثل لل�سرتخاء.
الن�سائي،  العن�سر  على  احل�سور  يقت�سر  ومل 
امل�ساركة  الرجال على  العديد من  حيث حر�ض 
التاأمل  خ��ول��ت��ه��م مم��ار���س��ة  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف 
التجربة  ب��ه��ذه  وال���س��ت��م��ت��اع  ليونتهم  وت��ع��زي��ز 

ال�ستثنائية.
خلل  م����ن  دب������ي،   2020 اإك�������س���ب���و  وي���وا����س���ل 
ثقافة  وتعزيز  ن�سر  الفعاليات،  لهذه  تنظيمه 
الفر�سة  ويتيح  �سحية،  حياتية  اأمن���اط  ات��ب��اع 

اأمام الزوار لأن يكونوا جزءاً من احلدث بغ�ض 
ت��ع��د هذه  ال��ب��دن��ي��ة، ح��ي��ث  ال��ن��ظ��ر ع��ن لياقتهم 
احل�س�ض موجهة ملختلف ال�سرائح ولي�ض فقط 

للمتقدمني.

•• دبي– الفجر

لإك�سبو  ال��ر���س��م��ي  ال�����س��ع��ار  ُخ���ّل���د 
الناب�ض،  وق��ل��ب��ه  دب�����ي،   2020
�����س����اح����ة ال�����و������س�����ل، ب����امل����ج����وه����رات 
العبقرية  بف�سل  وذل���ك  ال��ف��اخ��رة، 
التجارية  ل���ل���ع���لم���ة  الإب����داع����ي����ة 
التي  "مونوغرام"،  الإم����ارات����ي����ة 
املجوهرات  من  جمموعتها  اأطلقت 
 ،2020 اإك�����س��ب��و  م���ن  امل�����س��ت��وح��اة 
احتفال بنجاح اأول اإك�سبو الدويل يف 
"مونوغرام"  دجمت  وقد  املنطقة. 
 2020 اإك�سبو  �سعار  م��ن  عنا�سر 
ال�سهرية،  ال���و����س���ل  وق����ب����ة  دب�������ي، 
وقلئد  واأق�����راط  اأ����س���اور  لت�سميم 
اإك�سبو  ب��ن��ق�����ض  مم���ه���ورة  وخ������وامت، 
املجموعة  وتعر�ض  دب��ي.   2020
الذهب  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة  ال���ف���ري���دة، 
الأ�سفر والف�سة عيار 18 قرياطا، 
اللوؤلوؤ  م���ن  جت��ري��ب��ي��ة  ت�����س��م��ي��م��ات 

ابتكارات  جمالية  جُت�����ّس��د  وامل���ا����ض، 
وتعك�ض  الع�سرية.  "مونوغرام" 
حمليا،  امل�سنعة  الأنيقة،  املجموعة 
الرتاث والثقافة الإماراتية: اللوؤلوؤ 
الذي يحتفي بتاريخ دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال��غ��و���ض بحثا 
الذي  العربي  ال��ل��وؤل��وؤ، واخل���ط  ع��ن 
يدل على الهوية الوطنية، وال�سحر 

امل�ستوحى من �سعار اإك�سبو 2020 
دب��ي على �سكل حلقة، وال��ذي ميثل 
التطور امل�ستمر يف البلد.  تاأ�س�ست 
 2013 ع������ام  يف  "مونوغرام" 
للت�سميم،  دب����ي  ح���ي  يف  وم��ق��ره��ا 
الأخ��وات منى  اأفكار  بنات  وهي من 
الغرافيك،  م�����س��م��م��ة  ال����زرع����وين، 
املهند�سة  ال�������زرع�������وين،  ون������ادي������ة 

املعمارية.
"ُيعترب  ال����زرع����وين:  م��ن��ى  وق���ال���ت 
فارقة  علمة  دب��ي   2020 اإك�سبو 
اأن  اأمتنا، ونحن نرغب يف  يف تاريخ 
ميتلك النا�ض تذكارا بهذا الإجناز، 
ثقافتنا  ب�����ني  ي���ج���م���ع  ب��ت�����س��م��ي��م 
150 قطعة  بعنا  واإجن��ازات��ن��ا. لقد 
باإك�سبو  اخل��ا���س��ة  جمموعتنا  م��ن 
ل  ت��رك��ي��زن��ا  ف���اإن  ول��ك��ن،   .2020
ين�سب  ب��ل  مبيعاتنا،  على  ين�سب 
ال���ع���لق���ات ون�سر  ب��ن��اء  اأك����رث ع��ل��ى 
الثقافة  ع�����ن  اإي����ج����اب����ي����ة  ������س�����ورة 
والت�سميمات واحلرف الإماراتية". 
"اإن  ال������زرع������وين:  ن����ادي����ة  وق����ال����ت 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  م�ساركتنا 
فخورون  ونحن  وطنّيتنا،  من  تنبع 
ب���اأن ن��ك��ون ج���زءا م��ن ه���ذا احلدث، 
ال�����ذي ي��ت��ط��اب��ق م���ع روؤي���ت���ن���ا، ب���اأن 
بها  معرتف  ت�سميم  �سركة  ن�سبح 
الإماراتية  ثقافتنا  عن  تعرب  دوليا 

الباروك الإيطالية تقدم عر�صها على 
م�صرح دبي ميلينيوم يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

قدمت اأورك�سرتا الباروك الوطنية الإيطالية، عر�سا راقيا على م�سرح دبي 
ميلينيوم يف اإك�سبو 2020 دبي،حمل عنوان "الف�سول عرب املو�سيقى".

وقد حظي اجلمهور بتقدمي اأورك�سرتا الباروك الوطنية الإيطالية ملو�سيقى 
اأنطونيو فيفالدي، اأحد اأكرب امللحنني يف اأ�سلوب املو�سيقى الكل�سيكية، على 
امل�سرح، حيث عزفت الفرقة اأرقى الفنون الإيطالية واأبرزها يف هذا احلدث، 
وهي كون�سريتو "الف�سول الأربعة" امل�سهورة عامليا، والتي تتغنى بالربيع، 

وال�سيف، واخلريف، وال�ستاء.

جنمة البوب الإيطالية جيانا نانيني 
تقدم حفلها يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

 اأبدعت جنمة البوب الإيطالية املخ�سرمة "جيانا نانيني"، على م�سرح دبي 
ميلينيوم يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث قدمت حفل جميل

ا حما�سًيا و�سط تفاعل اجلمهور  وقدمت املو�سيقية املولودة يف تو�سكانا عر�سً
الذي رق�ض وغنى معها.

اأ�سهر  م��ن  اإيطالية،  ومو�سيقية  اأغ���ان  وكاتبة  مغنية  نانيني"  "جيانا 
اأغنيتها  "اأمرييكا"، و"فوتورومانزا"، و"اآي مات�سي"، كما حققت  اأغانيها 
"بيلو اإي اإميبو�سيبل" Bello e Impossibile جناًحا كبرًيا يف دول 

اأوروبا كالنم�سا، واأملانيا، واإيطاليا، و�سوي�سرا.

راق�ض الباليه الرائد اإيزاك هرنانديز 
يقود عر�صًا فنيًا يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

الراق�سني  م��ن  جمموعة  ه��رن��ان��دي��ز  اإي����زاك  ال��ع��امل��ي  الباليه  راق�����ض  ق��اد 
والراق�سات لتقدمي عر�ض خا�ض جلمهور اإك�سبو 2020 دبي، لقي اإقبال 
كبريا من احل�سور. وعلى اأنغام �سيمفونية حمببة للآذان، د�سن املك�سيكي 
هرنانديز، الذي يعد الراق�ض الأول يف فرقة الباليه الإجنليزية الوطنية، 
العر�ض يف م�سرح اليوبيل برق�سة ثنائية مع عار�سة اأخرى ارتدت مثله زيا 
اأ�سود مميزا. ومتايل الثنائي يف تناغم على اإيقاعات كل�سيكية �ساهمت يف 
اإ�سفاء بريق ورونق خا�ض للفقرة، التي تلتها رق�سات منفردة لكل منهما 
هرنانديز  قدم  وبعدها،  له.  مثيل  ل  واإتقانا  فائقة  براعة  خللها  اأظهرا 
وقبول  ح��ار  بت�سفيق  الكبري  اجلمهور  ا�ستقبلها  التي  املنفردة  رق�ساته 

وا�سح، بالنظر لأدائه املميز ودقته املفرطة.

بوابة ال�صتدامة يف اإك�صبو 2020 
دبي ممر العبور ليوم جديد حافل 

بفعاليات 192 دولة
•• دبي– الفجر

اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للطريان  اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ  اأ�سرف �سمو 
العليا  اللجنة  رئي�ض  الإم���ارات،  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ض  امل��دين، 
لإك�سبو 2020 دبي، ومعايل رمي الها�سمي، وزيرة الدولة ل�سوؤون التعاون 
الدويل، املدير العام لإك�سبو 2020 دبي، على افتتاح بوابة ال�ستدامة يف 
اإك�سبو 2020 دبي، اإيذانا ببدء يوم اآخر من اأيام احلدث الدويل احلافل 
الفريدة  والتجارب  والإبداعية،  والفنية  والثقافية  القت�سادية  بالأن�سطة 

التي تن�سجها يوميا اأجنحة 192 دولة.
وح�سر افتتاح البوابة، التي تعد اأيقونة من اأيقونات اإك�سبو 2020 دبي، 
و�سعادة  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل 
�سعيد هلل املري، املدير العام لدائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي، وعدد 

من كبار م�سوؤويل الدوائر احلكومية يف دبي.
الإماراتي  الفلكلور  يف  متخ�س�سة  ف��رق��ة  يوميا  ال��ب��واب��ة  افتتاح  وت��راف��ق 
�سباح،  كل  تعزفها  التي  اجلميلة  واملعزوفات  باأهازيجها  حت�سر  العريق، 
وح�سود  ال�سباحية،  ال��ف��رتة  يف  القادمني  ال���دويل  احل��دث  زوار  مب�ساركة 

تلميذ املدار�ض الزائرة لإك�سبو.
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ذلك  يف  مبا  النامية،  االأجنة  �سحة  حماية  يف  للم�ساعدة  الغذائية  اخليارات  من  عددا  عادة  احلوامل  تتخذ 
تقليل تناول القهوة اأو التخلي عنها متاما.

واملعروف اأن الكافيني ميكن اأن يعرب امل�سيمة واأن االأجنة ال متتلك االإنزميات املحددة الالزمة ال�ستقالب الكافيني.
وعالوة على ذلك، ال ي�ستطيع ج�سم االأم ا�ستقالب الكافيني ب�سرعة اأثناء احلمل، ما يعني اأنه �سيبقى يف جمرى 

الدم لفرتة اأطول.
ولهذه االأ�سباب، يقرتح اخلرباء اتخاذ جانب احلذر عندما يتعلق االأمر بتناول القهوة واالأطعمة وامل�سروبات 

االأخرى التي حتتوي على الكافيني اأثناء احلمل.
واأو�سح اخلرباء  كيف ميكن اأن يوؤثر الكافيني على احلمل وقدموا تو�سيات ب�ساأن ما هو اآمن لال�ستهالك.

هل يوجد كمية اآمنة ال�ستهالك الكافيني؟
واأمرا�ض  التوليد  لأطباء  الأمريكية  الكلية  حت��دد 
عند  للحوامل  الكافيني  حد   )ACOG( الن�ساء 
200 ملغ/ يوم، حيث اأ�ساروا اإىل اأن اأكرث من ذلك 

يرتبط بزيادة خطر الإجها�ض.
وم��ع ذل��ك، وج��دت درا���س��ة اأج��ري��ت ع��ام 2021، اأن 
تناولن ما يعادل ن�سف  امل�ساركات احلوامل اللئي 
كوب من القهوة يوميا، 50 ملغ/ يوم، كان لديهن 
يتناولن  مل  الذين  اأولئك  من  قليل  اأ�سغر  اأطفال 

اأي كافيني.
وهذه النتائج مهمة لأن الأطفال الذين يعانون من 
ال��ولدة قد يواجهون �سعوبة  ال��وزن عند  انخفا�ض 
يف مقاومة العدوى وزيادة خطر حدوث م�ساعفات 

مثل ال�سطرابات الع�سبية وم�ساكل التنف�ض.
اأن  ت�ستنتج  مل  ال��درا���س��ة  اأن  م��لح��ظ��ة  امل��ه��م  وم���ن 
الطفل  ت�سر  ال��ك��اف��ي��ني  م��ن  املنخف�سة  اجل��رع��ات 
عنه  ينتج  قد  الكافيني  تناول  ولكن  مبا�سر،  ب�سكل 

حجم اأ�سغر قليل عند الولدة.
الن�ساء  اأم���را����ض  طبيبة  ���س��ي��ربد،  جي�سيكا  وت��ق��ول 
اإلينوي يف  والتوليد ومديرة طب الن�ساء يف جامعة 
�سيكاغو: "اإن �سرب اأقل من 200 ملغ اآمن اإذا كانت 
املراأة احلامل قادرة على حتمل القهوة، ما يعني اأنها 

ل ت�سبب الغثيان اأو املر�ض يف البداية".

م���اذا ع��ن امل�����س��روب��ات واالأط��ع��م��ة االأخ���رى 
املحتوية على الكافيني؟

الغازية  وامل�����س��روب��ات  ال�����س��اي  اأن����واع  بع�ض  حت��ت��وي 
وم�سروبات الطاقة اأي�سا على مادة الكافيني، ولكن 

لي�ض بقدر القهوة:
ب�سكل  ال�ساي  يف  الكافيني  كمية  تختلف  اأن  وميكن 
التي  امل��دة  واأ���س��ل��ه وحتى  نوعه  على  اع��ت��م��ادا  كبري 

ت�ستغرقها يف تناوله. على �سبيل املثال، �ساي الأع�ساب 
على  يحتوي  ل  والزجنبيل  والنعناع  البابوجن  مثل 

مادة الكافيني على الإطلق.
القهوة  اأن حت��ت��وي  املمكن  ي���زال م��ن  ذل���ك، ل  وم��ع 
كميات �سغرية من  على  وال�ساي  الكافيني  منزوعة 

الكافيني.
الكافيني بكميات �سغرية  العثور على  اأي�سا  وميكن 
يف بع�ض الأطعمة، حيث حتتوي حبوب الكاكاو، التي 
الكافيني  مادة  على  ال�سوكولتة،  �سنع  يف  ت�ستخدم 
زاد  داكنة،  ال�سوكولتة  كانت  وكلما  طبيعي.  ب�سكل 

حمتوى الكاكاو وبالتايل م�ستوى الكافيني.
ال�سوكولتة  م��ن  100غ  ح�سة  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الداكنة بنحو %70 اإىل %85، حتتوي على 80 
ملغ من الكافيني، بينما نف�ض الكمية من �سوكولتة 

احلليب حتتوي فقط علي 20 ملغ من الكافيني.
مثل  وال�سوكولتة،  القهوة  بنكهة  الأطعمة  وحتى 
اأن حتتوي  ك��رمي والكعك واحل��ب��وب، ميكن  الآي�����ض 

على كميات �سئيلة من الكافيني.
الأمل  وم�سكنات  الغذائية  املكملت  بع�ض  وحتتوي 
الكافيني  م���ادة  على  طبية  و�سفة  ت�ستلزم  ل  ال��ت��ي 
اأي  مناق�سة  بالتاأكيد  "يجب  �سيربد:  اأي�سا.وتقول 
اأدوية تفكرين يف تناولها، مبا يف ذلك الأدوية التي 
ل ت�ستلزم و�سفة طبية، مع طبيبك للتاأكد من اأنها 

اآمنة اأثناء احلمل".

التاأثريات املحتملة للكافيني اأثناء احلمل
الكافيني  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�ض  اأ����س���ارت  بينما 
ال����ولدة، مل يجد  ال���وزن عند  ت��اأث��ري �سلبي على  ل��ه 

البع�ض الآخر ارتباطا مهما بني الثنني.
لحظ   ،2013 ع���ام  اأج���ري���ت  وا���س��ع��ة  درا����س���ة  ويف 
ب���ني تناول  ع��ل��ى الرت���ب���اط  الأدل������ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 

الكافيني وتطور اجلنني حمدودة لأن الدرا�سات مل 
تاأخذ يف العتبار العوامل الأخ��رى، مثل التدخني، 
الكافيني  با�ستهلك  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ال��ذي 
اأن�����ه ي���زي���د م���ن خ��ط��ر ال�������ولدة املبكرة  وامل����ع����روف 

وانخفا�ض الوزن عند الولدة.
وعلى اجلانب الآخر، يف درا�سة ُن�سرت العام اجلاري، 
لحظ الباحثون اأن الكافيني قد يت�سبب يف انقبا�ض 
يقلل  قد  ما  وامل�سيمة،  الرحم  يف  الدموية  الأوعية 

من اإمداد اجلنني بالدم، وبالتايل يوؤثر على منوه.
يغري  قد  الكافيني  اأن  اإىل  اأي�سا  الدرا�سات  وت�سري 

ا�ستجابة الطفل للتوتر ويعّوق منو الأع�ساء.
ينمو،  ي��زال  ل  الطفل  اأن  "مبا  �سيربد:  واأو���س��ح��ت 
مبا  نا�سجني  لي�سا  الع�سبي  وج��ه��ازه  ج�سمه  ف���اإن 
التي  الكافيني بالطريقة نف�سها  يكفي للتعامل مع 

الكافيني  من  الكثري  تناول  مت  واإذا  الكبار.  يفعلها 
اأثناء احلمل، فقد يرتفع معدل �سربات القلب، ما 

يوؤدي اإىل ا�سطرابات النوم املحتملة".
ومن املحتمل اأن تكون بع�ض الن�ساء اأكرث ح�سا�سية 
قد  اجل�سم  لأن  احل��م��ل  اأث��ن��اء  الكافيني  ل��ت��اأث��ريات 

ي�ستغرق وقتا اأطول للتخل�ض منه.
التالية:  الأع��را���ض  ملحظة  ميكن  ل��ذل��ك،  وتبعا 
التوتر،  القلب،  �سربات  ومعدل  الدم  �سغط  ارتفاع 

ع�سر اله�سم، الغثيان، الدوار وم�ساكل يف النوم.

ما الذي يجب جتربته بدال من ذلك؟
للطاقة،  ك��م��ع��زز  ال��ك��اف��ي��ني  ت�����س��ت��خ��دم��ني  ك��ن��ت  اإذا 
فهناك بدائل للقهوة والأطعمة وامل�سروبات الأخرى 
يحول  الكاملة:  الكافيني:-احلبوب  على  املحتوية 

ي�ستخدمه  ج��ل��وك��وز  اإىل  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ج�سمك 
الكربوهيدرات  اأن  حني  يف  الطاقة.  على  للح�سول 
امل���وج���ودة يف ال��ع��دي��د م���ن الأط��ع��م��ة امل�����س��ن��ع��ة يتم 
ه�سمها ب�سرعة، ما يوؤدي اإىل انفجار �سريع للطاقة 
الكربوهيدرات  ه�سم  وي��ت��م  حتمي،  ان��ه��ي��ار  يتبعه 
املعقدة ب�سكل اأبطاأ وتوفر م�سدر طاقة اأكرث ثباتا. 
ولهذا ال�سبب يو�سي اخلرباء بتناول الكربوهيدرات 
البني والبطاطا  ال�سوفان والأرز  املعقدة مثل دقيق 

احللوة والبقوليات.
الفوليك:  حم�ض  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة   -
 .B9 اأي�����س��ا ب��ا���س��م فيتامني  ي��ع��رف ه���ذه احل��م�����ض 
وي�ساعد الفولت اجل�سم على حتويل الكربوهيدرات 
والفا�سوليا  الطاقة.  على  للح�سول  جلوكوز  اإىل 
الداكنة  الأوراق  ذات  واخل�������س���روات  والأف����وك����ادو 

وال���ع���دي���د م���ن اخل�������س���روات الأخ������رى غ��ن��ي��ة بهذه 
احل�سول  اأن  بالذكر  وج��دي��ر  الأ�سا�سية.  امل��غ��ذي��ات 
على ما يكفي من حم�ض الفوليك اأثناء احلمل اأمر 
لذلك  اخللقية،  العيوب  بع�ض  من  للوقاية  اأ�سا�سي 
من املرجح اأن يو�سي الطبيب مبكملت غذائية ما 

قبل الولدة.
على  ي�ساعد  اآخ��ر  معدن  املغني�سيوم  املغني�سيوم:   -
الغنية  الأطعمة  ت�سمل  طاقة.  اإىل  الطعام  حتويل 
اليقطني  ب���ذور  جتربتها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  باملغني�سيوم 
والفا�سوليا  ال�����س��وداين  وال��ف��ول  وال��ك��اج��و  وال��ل��وز 
ال�سوداء.- الكثري من املاء: ميكن اأن ي�سبب اجلفاف 
ال�سعور بالتعب واخلمول والنعا�ض، ويو�سي اخلرباء 
اأثناء  12 كوبا من املاء يف اليوم  اإىل  ب�سرب ثمانية 

احلمل.

قد يغري ا�ستجابة الطفل للتوتر ويعّوق منو االأع�ساء!

ما هي التاأثريات املحتملة ل�صتهالك الكافيني اأثناء احلمل على الطفل والأم؟

ي�ساعد  التي قد  ع��ادات منط احلياة  وهناك بع�ض 
تغيريها يف اإدارة الأعرا�ض، والتي ت�سمل اتباع نظام 

غذائي �سحي والتحكم يف وزنك.
يزيد ذلك  ال���وزن، فقد  زي��ادة  تعاين من  واإذا كنت 
اآلم  يف  وي�ساهم  املفا�سل  التهاب  م�ساعفات  م��ن 

املفا�سل.

الوطنية:  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وتقول 
غذائي  نظام  تناول  جدا  املهم  "من 

كنت  اإذا  وم���ت���وازن  ���س��ح��ي 
بالتهاب  م�����س��اب��ا 

ملفا�سل.  ا

اإن تناول الطعام ال�سحي �سيمنحك جميع العنا�سر 
الغذائية التي حتتاجها وي�ساعدك يف احلفاظ على 

وزن �سحي".
وتقول موؤ�س�سة التهاب املفا�سل يف اململكة املتحدة، 
اإنه يجب على املري�ض تناول الفا�سوليا "مرتني يف 
الأ�سبوع" اأو اأكرث لدرء الأعرا�ض املزعجة للتهاب 

املفا�سل.

بالألياف  مليئة  "الفا�سوليا  املوؤ�س�سة:  و�سرحت 
وامل��غ��ذي��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة، وال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى خف�ض 

بروتني �سي التفاعلي،
 وهو موؤ�سر لللتهاب املوجود يف الدم".

ممتاز  "م�سدر  اأي�سا  هي  الفا�سوليا  اأن  واأ�سافت 
على  ي��ح��ت��وي  وغ������ذاء  للربوتني"  م��ك��ل��ف  وغ����ري 

م�سادات الأك�سدة.
وتو�سح املوؤ�س�سة اخلريية اأنه على الرغم من عدم 
التهاب  يعالج  اأن  ميكن  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  وج���ود 
الأطعمة  بع�ض  اأن  ث��ب��ت  ف��ق��د  امل��ف��ا���س��ل، 
جهاز  على  وحت��اف��ظ  العظام  تقوي 

املناعة وحتارب اللتهابات.
اإ�سافة  اأن  وت����ق����رتح 
الأطعمة  ه�����ذه 
النظام  اإىل 
ال����غ����ذائ����ي 
امل�������ت�������وازن 
ي�ساعد  قد 
تخفيف  يف 
مل  لأ ا
واأع����������را�����������ض 
املفا�سل  ال��ت��ه��اب 

الأخرى.
وقالت هيئة اخلدمات 
كنت  "اإذا  ال�������س���ح���ي���ة: 
ت���ع���اين م���ن زي�����ادة ال�����وزن، 
ف�����اإن ف���ق���دان ال������وزن مي��ك��ن اأن 

ي�����س��اع��دك ح��ق��ا يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ه��اب املفا�سل. 
مفا�سل  على  زائ���دا  �سغطا  ال��زائ��د  ال���وزن  وي�سع 
الوركني والركبتني والكاحلني والقدمني، ما يوؤدي 

اإىل زيادة الأمل وم�ساكل يف احلركة".
اأن  اإىل  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت�سري 
هناك عددا من العوامل التي ميكن اأن تخفف الأمل 
املفا�سل،  التهاب  مع  التعاي�ض  للمر�سى  يتيح  مبا 
والتي ميكن اأن ت�ساعد اأي�سا يف اإبطاء تقدم احلالة 

وتقليل اللتهاب،
 من قبيل الإقلع عن التدخني، 

"ي�سبب  كلينك":  "مايو  م��وؤ���س�����س��ة  ت��و���س��ح  ح��ي��ث 
ال�����س��ام��ة، م��ا قد  ال��ت��دخ��ني �سغطا على الأن�����س��ج��ة 

يزيد من اآلم التهاب املفا�سل".
من  املفا�سل  ال��ت��ه��اب  اأع��را���ض  تختلف  اأن  ومي��ك��ن 

اأ�سبوع لآخر،
 لذلك قد ياأتي اأمل املفا�سل ويختفي.

"ت�سلب  اأن:  على  املفا�سل  التهاب  موؤ�س�سة  وتن�ض 
�سبب  ه��و  �ساعة  م��ن  لأك��رث  ي�ستمر  ال��ذي  ال�سباح 
املفا�سل.  ب��ال��ت��ه��اب  الإ���س��اب��ة  ل��ل���س��ت��ب��اه يف  وج��ي��ه 
هما  للمر�ض  الأخ��ري��ان  الرئي�سيتان  والعلمتان 

التورم و�سعوبة حتريك املف�سل".
اأن  واإذا كنت م�سابا بالتهاب املفا�سل، فمن املرجح 
وقد  حتريكها،  وي�سعب  بالتيب�ض  مفا�سلك  ت�سعر 
جتد اأي�سا اأن املنطقة املحيطة باملفا�سل قد ت�سعر 

بالدفء اأو تبدو حمراء اأو منتفخة.
ال��وزن وجفاف  فقدان  الأعرا�ض  ت�سمل  اأن  وميكن 

العني نتيجة اللتهاب، واأملا يف ال�سدر.

تناول الفا�صوليا "مرتني يف الأ�صبوع" لتقليل اأعرا�ض التهاب املفا�صل
التهاب املفا�سل هو حالة �سائعة ت�سبب اأملا واأوجاعا يف املفا�سل، ول�سوء احلظ، ميكن اأن يكون موؤملا جدا للبع�ض، وقد يوؤثر على االأ�سخا�ض من جميع االأعمار.

وتختلف اأعرا�ض التهاب املفا�سل ح�سب النوع الذي يعاين منه املري�ض )مثل ه�سا�سة العظام اأو التهاب املفا�سل الروماتويدي(. وباالإ�سافة اإىل الت�سبب يف االأمل 
والت�سلب، ميكن اأن ُيحدث االلتهاب �سررا دائما للمفا�سل، وهو ما يتطلب بدء العالج مبكرا للم�ساعدة يف تقليل ال�سرر.
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�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
MOJAU_2022- 0057682 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : يازر بوتني بيديكال بوكري بوتني بيديكال ، اجلن�سية : الهند 

اإىل الطرف الثاين : ا�سلم بوتان بيديكاكال بوكر بوتان بيديكاكال ، اجلن�سية : الهند 
بال�سم التجاري )املثايل لتجارة الهواتف املتحركة(  ن�ساط الرخ�سة )جتارة ا لهواتف املتحركة ، بيع 

اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها - بالتجزئة ، بيع �سرائح الهواتف اللكرتونية - بالتجزئة( واملرخ�ض من 
دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 519793 

ال�سادرة بتاريخ  2003/3/22 
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ايه ام ام ا�ض خلدمات ادارة املن�سات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 37a ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - بردبي 
- الكرامة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 774766 رقم 
وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1266952  : التجاري  بال�سجل  القيد 
 ، اأع��له  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  يف 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/10/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض 
ذ م م - العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�سف حممد ر�سول حممد - بردبي - برج خليفة 
4341112-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  4341111-04 فاك�ض :  - هاتف : 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�ض 
ر�سول حممد  يو�سف حممد  805 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  ذ م م -  الواحد �ض 
 04-4341112  : فاك�ض   04-4341111  : ه��ات��ف   - خليفة  ب��رج   - ب��ردب��ي   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�سفية ايه ام ام ا�ض خلدمات ادارة املن�سات - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/10/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/10/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
جتاري   SHCAPCICOMS2022/ R0000009 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 6 - باتيا مارت - م م ح  
رقم  حمل  اخلدمة  ومركز  رقم  ار�ض  قطعة  داخلي  امليناء   : الإقامة  حمل  جمهول 

ال�سارقة    ، باحلمرية  احلرة  املنطقة   HM-01&IH-RE-01H
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70535

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000607 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجلنان خلياطة امللب�ض الن�سائية ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان النخيل رقم مكاين 4305211660

ت 0501151141 0552677466  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/24 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000607 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجلنان خلياطة امللب�ض الن�سائية ذ م م ومن ميثلها قانونيا 
جمهول حمل الإقامة : عجمان النخيل رقم مكاين 4305211660 

ت 0501151141 0552677466.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/4 
رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام 
)مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 
املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك   تاريخ 

حرر بتاريخ  2022/3/24 م.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70533
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000785 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بلو�ستار انرجي - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة : عجمان اجلرف رقم مكاين 5156714139 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/23 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70535 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000717 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موهانن بها�سكران بها�سكران كوجنورامان  
02 اقرب موقع معروف خمبز الواحة عنوان العمل   4 جمهول حمل الإقامة : م�سرف �سقة رقم 
الق�سم  الكهروميكانيكية  للمقاولت  �سيتي جلف  العمل  املوؤ�س�سة  ا�سم  اإمارة عجمان منطقة م�سرف 
العمليات امل�سمى الوظيفي مدير العمليات مكتب رقم 504 بناية عبداهلل راأفت اأقرب علمة معروفة 

خمبز الواحة مكاين 4966009505  
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/6 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 ، او بوا�سطة وكيل معتمد  6( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/24 م.  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�د�ء    �أمر   AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002498/ 
اإىل املحكوم عليه : املنامة للمواد الغذائية ذ م م عبدالقادر �سابر عبدالقادر  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
اجلن�سية  م  م  ذ  والتربيد   12582 الرخ�سة  رقم  م  م  ذ  والتربيد  للتجارة  الندل�ض  املنفذ 

الإمارات العربية املتحدة  يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 51510.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000544/ 
العماد   / امل�سماة  لل�سركة  مالك  ب�سفته  العمر  نادر  حممد  عبدال�ستار   : عليه  املحكوم  اإىل 

الهند�سية للمقاولت الكهروميكانيكية  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حامت م�سطفى النجار ، اجلن�سية اأردين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 150074.0 

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

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

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

70533 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000269/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد با�سم حممود طوير 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ را�سد م�سعود را�سد ال�سامان الكتبي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة 

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 4274.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70533

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ساتي�ش كومار �سريدهار�ن ناير  
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000852/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساتي�ض كومار �سريدهاران ناير 
العنوان : ال�سارقة مويلح الهاتف : 0564240069 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البحر ال�سود للمقاولت الفنية  

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 14040.0  
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعلنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ل�سهم �ملبا�سر ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة  
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001286/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سهم املبا�سر ملقاولت النجارة امل�سلحة  - العنوان : ال�سارقة مي�سلون خلف �سارع ال�ستقلل 
�سقة رقم B 19 ملك حازم على م�سارى املطريي هاتف رقم 0526907066 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البحر ال�سود ملقاولت التك�سية والعزل والنجارة امل�سلحة  

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 22959.0  
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعلنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70535

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإ�ستئنافية �ملدنية �الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022 /0000337 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الزيت الأول لتزويد ال�سفن بالوقود - جمهول حمل الإقامة : اإمارة 
ال�سارقة خورفكان ال�سرق خلف �سارع الكورني�ض طابق رقم 2 مكتب رقم 216 ملك 

دائرة املوانئ البحرية واجلمارك رقم الهاتف املتحرك 0504333683 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/24 م  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000787 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : افاميا لتجارة اطارات ال�سيارات  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان اجلرف رقم مكاين : 5198314061  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2022/3/23 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - هيرثو لالإ�ستثمار   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000653/ 

اإىل املحكوم عليه : هيرثو للإ�ستثمار 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جايي�ض بهاي �ساوان يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 503350 درهم

اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70392

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�نذ�ر وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2022/59502(
املن��ذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�سية.

املنذر اإليها : �سيج لإدارة املن�ساأت �ض ذ م م )جمهولة حمل الإقامة(
والبالغ  املنذر  ل�سالح  بذمتكم  املرتتب  املبلغ  ب�سداد  نطالبكم  الإن���ذار،  ه��ذا  مبوجب 
)15،000 خم�سة ع�سر األفاً درهم( وذلك خلل موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ 
�سدكم  القانونية  الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل  الإع����لن،  ه��ذا 
بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  كامل  ب�سداد  باإلزامكم  اأداء  اأمر  واإ�سدار  ق�سائياً  ومطالبتكم 
التام،  ال�سداد  القانونية وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع 
ع�ن  تقاع�س�ك�م  جراء  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  كافة  عن  بالتعوي�ض  املطالبة  وكذلك 

ال�سداد ف�سًل عن الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/60596(

املنذر/ بنك دبي الإ�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة(
بوكالة املحامي حممد عبدامللك

املنذر اليه : حميد عبد اجلبار امري عبدالقادر - جمهول العنوان
املو�سوع : اإعلن باإخطار عديل

حيث اأنه بتاريخ 26/1/2013 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متويل ل�سالح املنذر اإليه مببلغ 
41،600 درهم - قر�ض متويل �سيارة نوع )هيونداي اك�سنت( موديل �سنة )2013( رقم اللوحة )95314( 

رمز )B( خ�سو�سي دبي - اللون ا�سود على اأن يتم ال�سداد وفقاً ل�سروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�سد يف ذمته 

مبلغ وقدره 8،015/00 درهم، وذلك بخلف ما ي�ستجد من اأرباح وغرامات وم�ساريف قانونية وتعاقدية.
وذلك  درهم   8،015/00 وق��دره  ذمته  املرت�سد يف  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  املنذر يخطر  فان  وعليه، 
خلل مدة �سبعة اأيام من تاريخه، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر اإليه، مبا يف 
ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعاملت 

املدنية والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70197
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/60600(

املخطرة : �سركة عمان للتاأمني )�ض.م.ع(
بوكالة املحاميني / حممد عبد امللك

املخطر اليه : ال�سركة العاملية لو�سطاء التاأمني ذ.م.م - جمهولة حمل القامة
املو�س�وع :اعلن باخطار عديل بالأق�ساط املرت�سدة يف ذمتكم 

ل�سالح / �سركة عمان للتاأمني البالغ قدرها 38،293/00 درهم
- وفقاً للمادة )26( من اإتفاقية و�ساطة التاأمني املحررة بني املخطرة واملخطر اليها بتاريخ 30/9/2019 
التي تن�ض على اأنه :- ))ف�ي ح�ال ن��س�وب اأي خ�لف اأو ن�زاع يتعل�ق بالإتفاقي�ة ي�ج�ب ت�س�ويت�ه ب�الطرق الودية 

واإل يحال النزاع اإىل املحاكم املخت�سة بدبي((
العلقة  اإ�ستمرار  عل�ى  موكلتن�ا  م�ن  ���ض.م.ع وحر�س�اً  للتاأمني  عم�ان  �س�ركة  ع�ن  وك�لء  ب�س�فتنا  فاإنن�ا   ، لذلك 
الطيب�ة - فاإنن�ا ن�خ�اطبكم مبا�سرة وب�الطرق الودي�ة ل�س�داد قيم�ة الأق�س�اط الت�ى تخلف�ت�م ع�ن �س�دادها وقدرها 
وم�ائتني وثلث�ة وت�س�عون درهما( وذل�ك خ�لل اأ�سبوع م�ن تاريخ�ه  األ�ف  وثلثون  )ثماني�ة  دره�م   38،293
وف�ي ح�ال ع�دم اإ�س�تجابتكم اأو جت�اهلكم مل�ا ورد به�ذا الكت�اب - ف�س�وف ن�سطر اإىل اللجوء اإىل املحكم�ة املخت�سة 

للمطالبة باملديوني�ة م�ع حتم�يلكم كافة الر�سوم والأتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/60599(

املنذر بنك دبي الإ�سلمي ) �سركة م�ساهمة عامة(
بوكالة املحامي حممد عبدامللك

املنذر اليه: رائد �سامي قا�سم - جمهول العنوان
املو�سوع : اإعلن باإخطار عديل

حيث اأنه بتاريخ 13/6/2018 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متوي�ل ل�سالح املنذر اإليه مببلغ 
50،400 درهم - قر�ض متويل �سيارة نوع )دودج ت�سارجر( موديل �سنة )2014( رقم اللوحة )61936( رمز 

)V( خ�سو�سي دبي - اللون ا�سود على اأن يتم ال�سداد وفقاً ل�سروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فق�د تر�س�د ف�ي ذمت�ه 

مبلغ وقدره 34،676/00 درهم ، وذلك بخلف ما ي�ستجد م�ن اأرباح وغرامات وم�ساريف قانونية وتعاقدية.
دره��م وذلك   34،676/00 وق��دره  املرت�سد يف ذمته  املبلغ  �سداد  اإليه ب�سرورة  املنذر  املنذر يخطر  فان   ، وعليه 
اإليه، مبا يف  اأيام من تاريخه، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية �سد املنذر  خلل مدة �سبعة 
ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعاملت 

املدنية والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004705 يف  �لدعوى رقم

اإىل : وفاء عبدالعزيز الكوهي - جمهول حمل الإقامة : عجمان املويهات - �سارع ال�سيخ عمار بن حميد التلة 2. هاتف رقم 
الملاين - اخ�سائي ن�ساء وولدة ال�سعودي  امل�ست�سفى   97143890000

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ملك عبدالر�سيد ابو ريده - العنوان / حمل الإقامة : عجمان اجلرف �سارع ال�سيخ عمار بن حميد 
بناية بر�ستيج 8 الطابق الول مكتب رقم 103 رقم الهاتف : 971563777077

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب�
)لعلن اخل�سوم املدخلني - ن�سرا - باللغة العربية و الجنليزية(

1-قيد الدعوى واعلن املدعى عليه بها قانونا. 
املادية  لل�سرار  جابرا  تعوي�سا  دره��م  الف  خم�سمائة  رهم  الف   500.000 للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي  2-الزام 

والدبية التي حلقت بها من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�سداد التام.
عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعي  3-الزام 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم 
اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ال�ساعة   2022/03/29 املوافق   .......

اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70392
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

مدين     AJCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002858/ 
اإىل املحكوم عليه : راأفت معد �ساهر عرار  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافلت - ذ م م  

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 12139.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70392 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
 �عالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 
يف �سحيفتني �إحد�هما ناطقة باللغة �الجنليزية  

يف �الإ�ستئناف رقم 2022/299 مدين
بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سركة املحبوب ل�سهر وت�سكيل املعادن )ذ م م( وميثلها 

ال�سيد/ ابراهيم احمد حممد الري�ض بوكالة ال�سيد/ توما�ض ني�سيبا 
امل�ستاأنف �سده : عوي�ض اكرم حممد اكرم - باك�ستاين اجلن�سية

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )337( مبحكمة ا�ستئناف 
ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
يف   2022/3/30 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  وذل��ك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �الحتادية �ال�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70408 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

�إعالن بالن�سر
�سادر عن حمكمة عجمان �ل�سرعية
يف �لدعوى رقم 112/2022 �أحو�ل

 اإىل املدعى عليه نا�سر حممد وكيل حممد - باك�ستاين اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة خارج الدولة.
مبا اأن املدعية / بيبي رئي�سة رئي�سة نا�سر حممد وكيل

قد اأقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اأعله. اأمام هذه املحكمة. 
نفقة   + 2019م  ع��ام  منذ  امل�ستحقة  نفقاتها  بجميع  احلكم   + لل�سرر  الطلق  ب���/  للمطالبة 
عدة + نفقة متعة + اأجرة حا�سنة + نفقة بنوة + ح�سانة وقد حددت املحكمة جل�سة : الأربعاء 
2022/04/13م للنظر يف الدعوى، فاأنت مكلف باحل�سور �سخ�سياً اأو من ينوب عنك ر�سميا 
اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوي ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد 

املحدد ، فاإن املحكمة �ستنظر يف الدعوى وت�سدر حكمها غيابيا.
حتريراً يف يوم الثلثاء املوافق 2022/03/22م

 �لقا�سي
حمكمة عجمان �ل�سرعية      

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل 

حمكمة عجمان �ل�سرعية 
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�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0052089
املخط�ر/ ابراهيم احمد خلفان ابور نقني اآل علي، اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784194895068099

العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0508060141
املخطر اإليه / ظل الرحمن عبدالرحمن، اجلن�سية بنغلدي�ض ويحمل بطاقة هوية رقم 784197515729271

العن�وان/ ال�سارقة - هاتف رقم / 0527229165
املو�سوع / اإخطار علي للوفاء مببلغ 17500 درهم

املخطر اإليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ 17500 درهم مو�سوع ال�سيكان املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف حلم كفاية الر�سيد

وبيانه كالتايل :
ال�سيك رقم000063 مببلغ 8750 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/9/15 وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمة الوطني

و�سيك رقم 000065 مببلغ 8750 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/1/15 وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمة الوطني 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،

الإجراءات  �سن�سطر لتخاذ  وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  املذكور خلل خم�سة  املبلغ  �سداد  فاأننا نخطركم ب�سرورة   ، لذلك 
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70533
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000791 يف  �لدعوى رقم

اإل�����ى املدعى عليه : فاطمة عبداهلل زايد حممد املدحاين - جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان 
العمل  عنوان  تيمية  ابن  مدر�سة  معروف  موقع  اقرب   56 منطقة اجلرف �سقة الفيل رقم 
اإمارة ال�سارقة منطقة الرولة اإ�سم املوؤ�س�سة العمل بنك راأ�ض اخليمة الوطني الق�سم العمليات 

ال�سارقة امل�سمى الوظيفي �سراف - الرقم الوظيفي 117069 �ض.ب 41010 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خلل مدة ل 

اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/24 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004705 يف  �لدعوى رقم

اإىل : ن���دا اف��ت��اب - جم��ه��ول حم��ل الإق���ام���ة : ع��ج��م��ان امل��وي��ه��ات - ���س��ارع ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد ال��ت��ل��ة 2. ه��ات��ف رقم 
الملاين  - ممار�ض عام  ال�سعودي  امل�ست�سفى   97143890000

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ملك عبدالر�سيد ابو ريده - العنوان / حمل الإقامة : عجمان اجلرف �سارع ال�سيخ عمار بن حميد 
بناية بر�ستيج 8 الطابق الول مكتب رقم 103 رقم الهاتف : 971563777077

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب�
)لعلن اخل�سوم املدخلني - ن�سرا - باللغة العربية و الجنليزية(

1-قيد الدعوى واعلن املدعى عليه بها قانونا. 
املادية  لل�سرار  جابرا  تعوي�سا  دره��م  الف  خم�سمائة  رهم  الف   500.000 للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي  2-الزام 

والدبية التي حلقت بها من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�سداد التام.
عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعي  3-الزام 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم 
اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ال�ساعة   2022/03/29 املوافق   .......

اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

70392 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004705 يف  �لدعوى رقم

رقم  هاتف   .2 التلة  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سارع   - املويهات  عجمان   : الإق��ام��ة  حمل  جمهول   - اأب��ني  ماريا  تينو   : اإىل 
الملاين - ممر�ض م�سجل  ال�سعودي  امل�ست�سفى   97143890000

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ملك عبدالر�سيد ابو ريده - العنوان / حمل الإقامة : عجمان اجلرف �سارع ال�سيخ عمار بن حميد 
بناية بر�ستيج 8 الطابق الول مكتب رقم 103 رقم الهاتف : 971563777077

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب�
)لعلن اخل�سوم املدخلني - ن�سرا - باللغة العربية و الجنليزية(

1-قيد الدعوى واعلن املدعى عليه بها قانونا. 
املادية  لل�سرار  جابرا  تعوي�سا  دره��م  الف  خم�سمائة  رهم  الف   500.000 للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي  2-الزام 

والدبية التي حلقت بها من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�سداد التام.
عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعي  3-الزام 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم 
اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ال�ساعة   2022/03/29 املوافق   .......

اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

70392

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2021 /0009709 يف  �لدعوى رقم

املدعى عليه : �سلطان للحجار ذ م م ومن ميثلها قانونيا 
هاتف   - التجاري  بردبي/اخلليج   - ذ.م.م(  )�ض.  اخلليج  بوايه  ملك   F9-30 مكتب   : الإقامة  حمل  جمهول 

متحرك :971506401151
نعلمكم اأن املدعية جبل الطور لتجارة مواد البناء والرخام ذ م م ومن ميثلها قانونيا 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعله وتطالب فيها بالتي :-
اإلزام املدعى عليهم بارجاع املليغ )36765.85( درهم �ست وثلثون الف و�سبعمائه خم�ض  1- بعد ثبوت احلق 

و�ستون درهم مع فانده قانونيه 10% من تاريخ ارفع الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام.
وامل�سروفات. بالر�سوم  عليهم  املدعى  اإلزام   /2

الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/03/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  لذلك 
املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70408 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
MOJAU_2022- 0057765 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

اماراتي   - ال�سويهي  اخل�سر  عبدالرحمن  �سيف  ال�سيد/عبدالرحمن  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ميلك املوؤ�س�سة الفردية امل�سماه )ال�سبكة املميزة ل�ست�سارات املوارد الب�سرية( والتي تاأ�س�ست 
�سيف  ال�سيد/عبدالرحمن  ويرغب   ،)796575( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف   - اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويهي  اخل�سر  عبدالرحمن 

)100%( وذلك اإىل ال�سيد/حممد عبيد عبداهلل حممد العبيديل - اماراتي اجلن�سية،
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2021 / 0008938  جتاري )جزئي(    
اإىل املدعى عليه : باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ.م.م

نعلمكم باأن املدعي الربج الذهبي لتجارة مواد البناء ذ م م
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة 0.0.

مبلغ  للمدعية  تدفع  بان  عليها  املدعى  باإلزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
الفا وثمنمئة وثلثة دراهم والفائدة القانونية بواقع  ع�سر  �سبعة  درهم   17803.15
وامل�ساريف ومئتي درهم  بالر�سوم  واألزمتها  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من 

اتعاب حماماة. 
حرر بتاريخ 2022/03/17 / حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�سي / غالب �حمد �لكلوب
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه

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

70533 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�سركة / �سمارت جرين �سوليو�سنز �ض م ح ، منطقة حرة )رخ�سة رقم 4560(  والكائنة ب���� مدينة 
دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 2065 ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة 
لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى 
مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2022/3/2 ب�ساأن اغلق وحل 

ال�سركة. 
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خلل 15 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : 

ال�سادة  : MBK لتدقيق احل�سابات 
�ض ب : 233256 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97143585133+ 
rajeev@mbkauditing.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

��سعار ت�سفية
70021

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1279/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000192 ال�سادر عن املنفذ �سدها /�سري�ض اكزب�سن 
�سريف�سز �ض.ذ.م.م مببلغ وقدره )100.000( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�سناعية �ض.ذ.م.م

عنوانه:عنوانها امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - القوز - منطقة القوز - ال�سناعية 3 - بعد اجل�سر الثالث - 
م�سنع ملك موؤ�س�سة دبي - العقارية بجوار م�سنع ال�سمنت

املطلوب اإعلنهما : 1- �سري�ض اكزب�سن �سريف�سز �ض.ذ.م.م 2- ر�سوان موليم - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
ال�سريك واملدير واملخول بالتوقيع على ح�ساب املنفذ �سدها الوىل - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)102515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7522/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ )55692( درهم والفائدة القانونية بواقع 
�سمول  املحاماة مع  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  والزامها  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  �سنويا من   %12

المر بالنفاذ املعجل بدون كفالة . 
املدعي:م�سنع �سعيد الزعابي للطارات ذ.م.م

 -  201 �سقة   - البحر  برج  - مبنى  الكورني�ض  �سارع   - ابوظبي   - �سرق  املركزية   - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
وميثله:را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي

املطلوب اإعلنه :  1- كيومك�ض ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
املدعي  بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/9 -  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��لن :طلب  مو�سوع 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )55692( درهم خم�سة وخم�سون الف و�ستمائة واثنان وت�سعون ، والفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست النفاذ املعجل بدون كفالة .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام 

الواردة يف املادة 66 من اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 1417/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  اإم اإلفني دامين�سن ليمتد -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اأنيك�ض اإ�ض دبليو اإجنينريينغ م.د.م.�ض 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  لر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3495701.59(

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:384/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409
مو�سوع الدعوى : املو�سوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.885.238( درهم مليون وثمامنائة وخم�سة وثمانون 
والفائدة  دره��م   )180.000( مبلغ  ال�سداد  يف  التاأخري  عن  والتعوي�ض   - درهما  وث��لث��ون  وثمانية  ومائتني  ال��ف 

القانونية بواقع 12% درهم من تاريخ 2021/8/17 وحتى ال�سداد التام لكامل املبلغ. 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �سيتي باي للعمال - �سقة الرابع 407
املطلوب اإعلنهم:  1- �سن �ستار للتجاره العامه �ض.ذ.م.م 2- توب لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م 3- نور ال�سرق للتجارة 

�ض.ذ.م.م 4- فابرير م.م.ح 5- ح�سن علي عبا�ض بويان  -  �سفتهم : مدعي عليه 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.885.238( درهم 
ال�سداد  التاأخري يف  والتعوي�ض عن   - درهما  وثمانية وثلثون  الف ومائتني  وثمانون  وثمامنائة وخم�سة  مليون 
مبلغ )180.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% درهم من تاريخ 2021/8/17 وحتى ال�سداد التام لكامل املبلغ 
- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/3  ال�ساعة 09.00 �ض 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 بثلثة 

اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
تنازل/ بيع

باأن ال�سيد : عبدالنا�سر تايولتيل - اجلن�سية : الهند، يرغب  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن )50%( من كمل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: 
النعناع(  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - لريانكوت  احمد  كونها 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )560048( ال�سلدرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اخرى. وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحت��ادي  القانون 
هذا الع��لن للعلم وان��ه �سوف يتم الت�سديق  على الج��راء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:301/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 22

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )25098.14( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة �سم ملف النزاع املدين رقم:3564/2021 . 

املدعي:�سركة جمموعة المارات للت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املطار - �سارع حمدان بن حممد - مبنى ات�سالت - بجانب مارك�ض و�سبن�سر 

- وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب اإعلنه :  1- �سوري�ض كومار لجلي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/3/22 يف الدعوى املذكورة اعله 
التنظيمية  اللئحة  من   54 امل��ادة  لن�ض  وفقا  للخ�سومة  منهي  ق��رار  ا�سدار  املحكمة  بقررت  املدعي  ل�سالح/ 
لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )25.098.14( 
درهم خم�سة وع�سرون الفا وثمانية وت�سعون درهم واربعة وع�سر فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
مبثابة  حكما   ، املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  ومئتي  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70540

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1192/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
املحكمة مبثابة  الدعوى 11541/2021 عمايل جزئي - حكمت  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
و�ستمائة  الف  ثلث   )3620( مبلغ  للمدعية  القانوين  للممثل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري 

وع�سرون درهما وباملنا�سب من امل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .
طالب التنفيذ : خط ال�سحن خلدمات امللحة �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - �سنجيل بيزن�ض تاور - الطابق 39 - مكتب رقم 
3902 هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923 - المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 

- دبي
املطلوب اإعلنه : 1- جيني�ض نافني �ساه نافني ناجني �ساه - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4809.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70408 �لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  210/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1130 ل�سنة 2021 عقاري جزئي ، 1- ب�سداد املبلغ 
الدعوى  �سندا  البيع  ونفاذ عقدي  ب�سحة   -2 وامل�ساريف  للر�سوم  �سامل  دره��م  وق��دره )77865(  به  املنفذ 
امل��وؤرخ 2017/6/5 املربم بني املدعي  الثالث واملدعي عليها الوىل والثاين  وامل��ربم اولهما بني املدعي عليه 
واملدعي عليها الوىل والزمت املدعي عليها الوىل الر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 

تنفيذ احلكم وفق منطوقه .
طالب التنفيذ : خالد بن �سعيد بن فهيد الهاجري

 E56 عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع الفي - جممع جمريا جلف ا�ستيت - وي�سربينج باينز - فيل رقم
- متحرك 0567407868 - رقم مكاين:3005495192

املطلوب اإعلنه : 1- وداد عتامنة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)77865.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:523/2022/315 ��ستئناف عمايل 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العمالية الثانية رقم 80

والر�سوم   ، كلي  عمايل  رق�����م:11/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب عن درجتي التقا�سي . 

امل�ستاأنف:�سودهاكر واردان �سينغ تومر
 E-104 عنوانه:امارة دبي - اأبراج بحريات جمريا - جمريا - هايت�ض كل�سرت �سي )�سرق( وحدة رقم
مكاين رق����م:1324373609 - هاتف متحرك رق����م:0506257941 - ����ض.ب:938538 -بوكالة املحامي/

AE070240001520129531401 - عبدالعزيز الهنائي
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 

املطلوب اإعلنه :  1- براندون علء الدين باه�سي�سي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعلن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:11/2021 عمايل كلي. وحددت لها 
جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2022/4/12  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70197

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
يف م�ساألة حل

جنمة. دبي لل�سحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �سد جنمة دبي لل�سحن املحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع الأ�سخا�ض املعنيني:

يرجى ملحظة اأن �سهادة حل �سركة جنمة دبي لل�سحن املحدودة. ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني 
Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جمهورية جزر مار�سال ، وعنوانها امل�سجل يف 

واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�سركات  م�سجل  اإىل  الأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،  Majuro
ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم  الدائنني واملطالبني �سد  ، يتعني على جميع  املقدمة  للقانون يف مثل هذه احلالت  وفقا 
، ومطالبات �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها يف �سركة ريد �سميث اندك�ض تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye@reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �ض.ب. 506548 ، جهة الت�سال : ماري بوري ، الربيد الإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا يف مقابل العلقات العامة عمليات واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 

مركز دبي املايل العاملي 
�ض ب 506548 ، دبي - ا.ع.م 

�إعــــــالن 

�لعدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70021
يف م�ساألة حل

دبي مون 1 لل�سحن املحدودة.
يرجى  املعنيني:  الأ�سخا�ض  وجميع  منحلة  �سركة  وهي   ، املحدودة.  لل�سحن   1 مون  دبي  �سد  واملطالبات  الدائنني  جميع  اإىل 
مبوجب  الواجب  النحو  على  الآن  حتى  وقائمة  منظمة  �سركة  وهي   ، املحدودة.  لل�سحن   1 مون  دبي  حل  �سهادة  اأن  ملحظة 
 Majuro ، Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust قوانني جمهورية جزر مار�سال ، وعنوانها امل�سجل يف 
 6 يف  ال�سركات  م�سجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر   Company Complex
تقدمي  ال�سركة  �سد  واملطالبني  الدائنني  جميع  على  يتعني   ، املقدمة  احلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 يناير 
)املدخل  تاور  اندك�ض  �سميث  ريد  �سركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�سيل  كتابيا  املوؤ�س�سة  �سد  واملطالبات   ، وح�ساباتهم  مطالباتهم 
الإلكرتوين: الربيد   ، بوري  ماري  الت�سال:  جهة   ،  506548 �ض.ب.   ، العاملي  املايل  دبي  مركز   ،  25 الطابق   ،  ال�سرقي( 
اأو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع املطالبات  97147096361+، يف  ، رقم الهاتف :   mborye@ reedsmith.com
 والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه التفاقية �سيتم حظرها مقدما �سد ممتلكات واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 

مركز دبي املايل العاملي 
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يف م�سالة حل

�سركة جون ماريتيم املحدودة
اإىل جميع دائني ومطالبي �سركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �سركة منحلة وجميع الأ�سخا�ض املعنيني: يرجى ملحظة اأن �سهادة 
حل �سركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني جمهورية جزر مار�سال 
Majuro ، Ajeltake Island ،  Ajeltake Road ، Trust Company Complex  وعنوانها امل�سجل يف ، 

، Marshall Islands ، MH96960  مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�سجل ال�سركات يف 6 يناير 2022 ، واأنه وفقا 
للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة ، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم 
املايل  دبي  مركز   ، �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها يف �سركة ريد �سميث اندك�ض تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 
: هاتف:   mborye@reedsmith.com الإلكرتوين  الربيد   ، بوري  ماري  الت�سال:  ، جهة   506548 العاملي �ض.ب. 
97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه التفاقية �سيتم 

حظرها م�سبقا فيما يتعلق بالعقار واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 
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يف م�ساألة حل

DNC BULKERS LTD
اأن  ملحظة  يرجى  املعنيني:  الأ�سخا�ض  وجميع  منحلة  �سركة  وهي   ،  DNC BULKERS LTD ومطالبي  دائني  جميع  اإىل 
وقائمة مبوجب قوانني جمهورية جزر  الأ�سول  الآن ح�سب  �سركة منظمة حتى  ، وهي   DNC BULKERS LTD �سهادة حل 
 Marshall ، Majuro ،Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company يف  امل�سجل  وعنوانها   ، مار�سال 
وفقا  واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�سركات  م�سجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  Islands  ،  Complex MH96960
للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم 
دبي  مركز   ،  25 الطابق   ، ال�سرقي(  )املدخل  تاور  اندك�ض  �سميث  ريد  �سركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�سيل  كتابيا  املوؤ�س�سة  �سد 
 mborye@reedsmith. com الإلكرتوين:  الربيد   ، بوري  ماري  الت�سال:  جهة   ،506548 �ض.ب.   ، العاملي  املايل 
لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �سبتمرب    20 قبل  اأو  يف  هاتف:97147096361+   ،

التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا فيما يتعلق بالعقار د - اأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها. 
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 
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دبي برايد للملحة املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �سركة دبي برايد للملحة املحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع الأ�سخا�ض املعنيني: يرجى ملحظة 
اأن �سهادة حل �سركة دبي برايد للملحة املحدودة. ، وهي �سركة منظمة حتى الآن ح�سب الأ�سول وقائمة مبوجب قوانني جمهورية 
 Majuro، Ajeltake Island ،Ajeltake Road ،Trust Company يف  امل�سجل  وعنوانها   ، مار�سال  جزر 
واأنه   ،  2022 يناير   6 ال�سركات يف  اإىل م�سجل  الأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،Complex
، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم،  وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة 
ومطالبات �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها يف �سركة ريد �سميث اندك�ض تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye @ reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �ض.ب. 506548 ، جهة الت�سال: ماري بوري ، الربيد الإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �سبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا مقابل ملكية واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 
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اأريتو�سا 1 ال�سحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �سد اأريتو�سا 1 ال�سحن املحدودة. ، وهي �سركة منحلة وجميع الأ�سخا�ض املعنيني: يرجى ملحظة اأن 
�سهادة حل �سركة اأريتو�سا 1 ال�سحن املحدودة. ، وهي �سركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني جمهورية 
 Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جزر مار�سال ، وعنوانها امل�سجل يف 
واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�سركات  م�سجل  اإىل  الأ�سول  ح�سب   ،  MH  96960  ، مار�سال  جزر  تقدمي  مت   ،Majuro
 ، وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم 
مركز   ، ومطالبات �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها يف �سركة ريد �سميث اندك�ض تاور)املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 
mborye @ reedsmith. الإلكرتوين:  الربيد   ، بوري  ماري  الت�سال:  جهة   ،  506548 �ض.ب.   ، العاملي  املايل  دبي 
لن يتم تقدميها  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �سبتمرب   20 قبل  اأو  يف  الهاتف:97147096361+  رقم   ،  com

وفقا لهذه التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا يف مقابل العلقات العامة عمليات واأ�سول املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخلء امل�سوؤولية: ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �ساحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�سحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�ساد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد ال�سركة اأو اأ�سولها 
اأو مديريها اأو م�سوؤوليها اأو م�ساهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�سبحت غري �ساحلة لأي �سبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�س�سة اأو مديريها اأو م�سوؤوليها  اأو م�ساهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�سادة.
ريد �سميث ال.ال.بي 
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ فاروق رحيم ح�سني - بريطاين اجلن�سية - ، يرغب 
امري  �سناء  لل�سيدة/  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  التنازل  و  البيع  يف 
حممد امري - باك�ستاين اجلن�سية - وذلك يف الرخ�سة املهنية امل�سماة )�سالون �سمال 
املدينة لل�سيدات( املرخ�سة برقم )768657( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
الحتادي  القانون  احكام   فقرة )5( من  امل��ادة )14(  ال�سارقة. وعملبن�ض  بحكومة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع��لن للعلم  الكاتب  2013 يف �سان  رقم )4( ل�سنة 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل بال�سارقة

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب���وظ���ب���ي، اأحد  اأت�����اح ق�����س��ر ال���وط���ن يف 
العامل  يف  القليلة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال��ق�����س��ور 
اجلمهور،  ل��زي��ارات  اأب��وب��ه��ا  تفتح  ال��ت��ي 
امل��ق��ي��م��ني يف دولة  ل��ل��ف��ن��ان��ني  ال��ف��ر���س��ة 
ملهاراتهم  ال��ع��ن��ان  لإط�����لق  الإم��������ارات 
ال��ق�����س��ر يومي  ال��ف��ن��ي��ة يف  وم��وه��ب��ت��ه��م 
و28   25 املقبلني،  والث��ن��ني  اجلمعة 
م���ار����ض اجل������اري، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

“غالريي لبارول«.
اإط����ار اجلهود  وت���اأت���ي ه���ذه ال���دع���وة يف 
والثقايف  الفني  امل�سهد  لتعزيز  الرامية 
وت��ن��م��ي��ة امل����واه����ب امل��ح��ل��ي��ة واحل���ف���اظ 
الفنانني  ت�����س��ج��ي��ع  خ����لل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا، 
ال�ساعدين على امل�ساركة يف ور�سة عمل 
ملدة �ساعتني، وامل�ساهمة يف ابتكار روائع 
ق�سر الوطن اخلا�سة بهم. و�سي�ستخدم 
“غالريي  اإ�����س����راف  حت���ت  امل�������س���ارك���ون، 
واأدواتهم  واألوانهم  ري�سهم  لبارول”، 
ل���س��ت��ل��ه��ام اأع��م��ال��ه��م م���ن روائ�����ع الفن 
الهند�سية  والأمن��اط  التقليدي  العربي 

وعك�ض  الق�سر،  املوجودة يف  الإ�سلمية 
لأعجوبة  ال�سخ�سية  الفنية  روؤي��ت��ه��م 
ال���ق�������س���ر امل���ع���م���اري���ة.و����س���ت���ك���ون ه���ذه 
على  ال��ف��ن  لع�ساق  مفتوحة  اجل��ل�����س��ات 
من  واأع��م��اره��م،  م�ستوياتهم  اخ��ت��لف 
ف����وق. وت�����س��م��ل احلزمة  ���س��ن��ة ف��م��ا   14
التذكارية  وال��ه��داي��ا  ال���دخ���ول،  ر���س��وم 
ملدة  ر���س��م  وور����س���ة  ال��ق�����س��ر،  لت�ساميم 
�ساعتني، اإ�سافة اإىل ال�ستمتاع بفقرات 
وعرو�ض  رائ����ع����ة،  م�����س��ائ��ي��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
ال�سوء وال�سوت املبهرة، بينما يت�سمن 
ب��رن��ام��ج ي���وم اجل��م��ع��ة ج��ول��ة خ��ا���س��ة يف 

الق�سر واأروقته.
وتعد التجربة ال�ساحرة يف ق�سر الوطن 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ل���ل���زوار م���ن جميع 
مع  املزيد  �سيكت�سفون  اأنهم  اإذ  الأعمار، 
ال�سرح  اإىل ه��ذا  زي��ارة يقومون بها  كل 
معمارية  ب��ع��ج��ائ��ب  وال���زاخ���ر  ال���رائ���ع، 
ملفت،  ت��اري��خ��ي  واإرث  ف��ن��ي��ة،  واأخ�����رى 
وقد ل تكفي زيارة واحدة لهذه التحفة 
املعمارية للطلع على كل ما فيها من 

ت�ساميم مميزة واأجواء فريدة. 

 •• اأبوظبي-الفجر

معر�ض  الوطنية  الإم�����ارات  م��در���س��ة  ط��لب  زار 
القراءة  و  الأدب������اء  جل��ن��ة  تنظمه  ال����ذي  ال��ك��ت��اب 
ب�سرطة اأبوظبي يف مبنى اأكادميية �سيف بن زايد 
�سمن  الثالث   للعام  والأمنية   ال�سرطية  للعلوم 

م�ساركتها يف فعاليات �سهر القراءة 2022.
املعر�ض  يف  املتنوعة  الكتب  على  الطلبة   واطلع 
والتي تنوعت بني العلمية والثقافية والجتماعية 
كافة  لتنا�سب  والق�س�سية  والإداري�����ة  والأدب���ي���ة 
وجل�سة  النقا�سية  احللقة  يف  و���س��ارك��وا  الأذواق، 
ال��ع�����س��ف ال��ذه��ن��ي  ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا جل��ن��ة الأدب����اء 

�سقل  يف  القراءة  اأهمية  حول  للتحاور  وال��ق��راءة 
واملعرفية  ال��ف��ك��ري��ة  ال���ق���درات  وتنمية  امل���ه���ارات، 
ملهمني  طلبة  ل��ي��ك��ون��وا  وحت��ف��ي��زه��م  وال��ل��غ��وي��ة، 
ومقرتحاتهم  اأفكارهم  على  والتعرف  ومبدعني 
ح��ول الكتب وال���ق���راءة .وع��ق��دت م��دي��ري��ة املرور 
باأهمية  لتعريفهم  للطلبة،  حما�سرة  والدوريات 

امل�����رور وج���ه���وده���ا يف تعزيز  ب��ق��وان��ني  الل����ت����زام 
ال�����س��لم��ة امل����روري����ة  ،و جت��ن��ب وق����وع احل����وادث 
املرورية املوؤ�سفة. كما تعرف الطلب على جهود 
باأكادميية �سيف بن  التدريب الفرتا�سي  مركز  
زايد للعلوم ال�سرطية  والأمنية ، الذي يقدم اأعلى 
والتمارين  التدريب  برامج  يف  اجل��ودة  م�ستويات 

وال��ت��ث��ق��ي��ف الف���رتا����س���ي���ة ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ني واأف������راد 
الرحلة   واأعربوا عن �سعادتهم بتجربة   املجتمع. 
املربعة  اإىل م�سروع متحف  للتعرف  الفرتا�سية 
امل�ساريع  من  وغريها  الثابت  التجديف  ،وج��ه��از 
مغامرات  لعبة  و  باملركز،  املبتكرة  والتطبيقات 
ال�سلمة ، و نظام حماكاة القيادة الآمنة وميدان 

بعد  عن  التدريب  واأنظمة  الفرتا�سي  الرماية 
بالتعاون مع خمتلف الإدارات ب�سرطة اأبوظبي.

امل�سرتكة  الزيارة قدم مركز اخلدمات  ويف نهاية 
يف الأك���ادمي���ي���ة  ال��ه��داي��ا ل��ل��ط��لب م��ع��رب��ني عن 
ا�ستفادتهم  وموؤكدين  اأبوظبي  ل�سرطة  �سكرهم 

من املعلومات القيمة التي اكت�سبوها.

طالب الإمارات الوطنية يزورون معر�ض كتاب �صرطة اأبوظبي

•• دبي – الفجر:

ي�ستقطب  اجل��اري،  مار�ض   15 انطلقته يف   منذ 
الذي تنّظمه  “مهرجان �سكة للفنون والت�سميم” 
يف  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
ال�سرائح  ال��زوار من �ستى  التاريخي،  حي الفهيدي 
والأعمار للتجول بني بيوته التي اأبهرتهم بتجارب 
الأ�سالة  دف���ت���ّي  ب���ني  ب��ه��م  ت���ط���وف  ب��دي��ع��ة  ف��ن��ي��ة 

واملعا�سرة.
بالزدهار«،  نحتفي  ب��ال��ف��ن،  »نحتفي  ���س��ع��ار  حت��ت 
حتت�سن بيوت الن�سخة العا�سرة من “مهرجان �سكة 
الفنون  اأن��واع  ل�سّتى  من�سات  والت�سميم”  للفنون 
وروؤى  فيها جت��ارب  الأع��م��ال  تعك�ض  التي  املعا�سرة 
فنانني نا�سئني من الإمارات ودول اخلليج العربية 

وّظفوا يف اأعمالهم خمتلف الو�سائط الإبداعية.

»العودة اإىل اجلذور” يف البيت 9
املا�سي  اإىل  رحلٍة  املهرجان يف  زوار   9 البيت  ياأخذ 
املجوهرات  م���ن  جم��م��وع��ة  ل���س��ت��ك�����س��اف  اجل��م��ي��ل 
الفريدة لأهم �ساغة الإم��ارات يف معر�ض “العودة 
من  مم��ي��زة  اأع��م��اًل  امل��ع��ر���ض  ي�سم  اجلذور”.  اإىل 
ي��ج�����ّس��دن حكايات  اإم���ارات���ي���ات  ف��ّن��ان��ات   10 اإب�����داع 
املا�سي من خلل الرتكيبات الب�سرية وامل�سنوعات 

اليدوية، ومقهى ثقايف لتبادل خربات املبدعني.
الربونز  م��ن  ال�����س��لم  منحوتة  امل��ع��رو���س��ات  ت�سم 
للفنانة اآمنة الفل�سي وجمموعة قلئد “ال�سكون” 
)اإ�سدار  الريح  وجمموعة  عو�ض،  عبري  للدكتورة 
واأحجار  اأمل��ا���ض  م��ع   ،18 ع��ي��ار  ال��ذه��ب  الهند( م��ن 
للفنانة  وق���لدة  امل��ه��ريي،  فاطمة  للفنانة  ك��رمي��ة 
التوباز  بحجر  منقو�سة  حت��م��ل  ال��ف��لح��ي  ��ه  ح�����سّ
الأبي�ض ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمّمد بن را�سد اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
“جموهرات  جم��م��وع��ة  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي.  ح���اك���م 
الإماراتية  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  امل�����س��ت��وح��اة  كابو�سون” 
؛ وهي م�سنوعة من ذهب  ال�ساعر  للفنانة حوريه 
اأملا�ض،  اأون��ي��ك�����ض، زم����ّرد،  ال��ل��وؤل��وؤ،  ِع���رق   ،18 ع��ي��ار 
لزورد، وجمموعة “الندى” للفنانة نوره ال�سركال، 
وجمموعة “طيف يدوه” للفنانة �سماء الفل�سي، 
تركيب  وع��م��ل  “النتقال”  جمموعة  ع��ن  ف�سًل 
للفنانة  التاأّلق”  عنوان  الأ�سفر  “اللون  زجاجي 
�سيخه ال�سركال، وجمموعة جموهرات من الذهب 
ذكرى  للفنانة  وال�سدف  ال��ل��وؤل��وؤ  وِع���رق   21 عيار 
م�ستوحاة  ف�سية  جم��وه��رات  وجمموعة  الكعبي، 
للفنانة  “القيثارة”  بعنوان  الآ�سورية  الفنون  من 
زاهرة  للفنانة  “ديكو”  وجمموعة  اجلنيبي،  وردة 
للفنانة  “اإطللة”  جمموعة  على  ع���لوًة  امل���رر. 
“�سوريا”؛ وهي جموهرات م�ستوحاة  ال�سراج  نورا 

 18 عيار  ذه��ب  من  م�سنوعة  ال�سم�ض  غ��روب  من 
والأملا�ض وِعرق اللوؤلوؤ وِعرق اللوؤلوؤ الرمادي.

البيت 16
ال��ف��ن��ون مبختلف  ب��روائ��ع   16 ال��ب��ي��ت  ك��م��ا يحفل 
كال�سرياميك،  وام��ت��دادات��ه  اخل��زف  من  و�سائطها، 
تدويرها،  املعاد  واملواد  واملل�سقات  بالطباعة  مروراً 
املبهرة  الفنية  والرتاكيب  املختلطة  الو�سائط  اإىل 

والفنون الرقمية وامل�سّفرة. 
جامعة زايد

حت��ت��ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون وال�����س��ن��اع��ات الإب���داع���ي���ة يف 
اأجنزها طلبها  فنّية خمتارة  باأعمال  زايد  جامعة 
والطباعة.  والت�سوير  اخلزفيات  تخ�س�سات  م��ن 
اإ�سماعيل  اآمنه  م��ن:  كل  الأع��م��ال  تلك  وي�سارك يف 
��ه حم��ّم��د ج��ا���س��م ع��ل��ي �سعيد  حم��ّم��د امل��زم��ي، ح�����سّ
الزعبي، علياء عمران �سالح عبداهلل �سالح اجل�سم، 
ال���ي���ازي���ه اأح���م���د ال��ف��ل���س��ي، ح�����وراء ح�����س��ن حبيب 
املن�سور، علياء عدنان عبد الرحمن عبداهلل �سريف، 
مرمي حمّمد عيد بن تركيه الفل�سي، مرمي عبد 
ح�سن  حممود  ه  ح�سّ اأهلي،  الرحيم  عبد  الرحمن 
غلم املرزوقي، عائ�سه خالد الفل�سي، �ساره اأحمد 
ع��ل��ي ���س��اه ال��ب��ل��و���س��ي، اأح����لم اأح��م��د، ف��اط��م��ه خالد 
الزرعوين، مرمي اإبراهيم علي احلّداد، فطيم يون�ض 
جمال،  اأح��م��د  يو�سف  م��رمي  علي،  �سليمان  ح�سني 
فاطمة  ب��لل،  الرحمن  عبد  ن��ورا  �سريفري،  مالينا 

املّري، �سيخه عبداهلل، هديل اأحمد ال�سعلن. 
مركز اجلليلة 

كما ي�ستعر�ض مركز اجلليلة لثقافة الطفل اأعماًل 
مميزة ملجموعة من فنانيه املوهوبني يف اخلزفيات؛ 

اأنوباما  )ف��رن�����س��ا(،  لدوغ��اي��ري  األي�سون  وت�سمل: 
كمال  دان��ا  )فرن�سا(،  دينيو  كلري  )ال��ه��ن��د(،  جاين 
جريت  )الإم���ارات(،  �سليم  غ��ادة  املّتحدة(،  )اململكة 
ل��ي��ج��اي )فرن�سا(،  ك��اري��ن��ى  )ب��ل��ج��ي��ك��ا(،  اأووي���لن���ت 
رولند نا�ض )نيوزيلندا/ اململكة املتحدة(، �سريين 

�سلهوب )الأردن(، فالريي فين�سينت )فرن�سا(.
مدر�سة املواكب

الفنانني  م��ن  جمموعة  اإب��داع��ات  البيت  يف  ت��ت��األ��ق 
ت�سم  الرقمي  الفن  جمال  يف  امللهمني  ال�ساعدين 
املواكب  مدر�سة  تلمذة  من  متميزين  طلب   10
وعلياء  البلو�سي  اجل��ود  وه��م:  بدبي،  اخلوانيج  يف 
ومن�سور  الزاهد  وميثاء  العو�سي  وهيا  اأبو�سهاب 
امل���ع���ّل وُع���م���ر احل���م���ادي ورا�سد  ال��ق��م��زي ون�����دى 
اإ�سافة  الإم���ارات،  من  اجلزيري  و�ُسهيلة  العو�سي 

اإىل يو�سف ُقرب�سلي من لبنان.
 NFT الرموز غري القابلة لل�ستبدال

امل�سّفرة  الفنون  ب��اإب��داع��ات  البيت  ه��ذا  يتميز  كما 
)NFTs( لنخبة من الفنانني، ت�سم: جنلء عبد 
اهلل )اأ�سرتاليا(، عائ�سة احلمراين )الإمارات(، البا 
مورالي�ض اأورتيجا )ا�سبانيا(، عارفه نوروزي، جا�سم 
)كرد�ستان(،  �سعبان  كيوان  )الإم����ارات(،  البلو�سي 
كري�ستال ب�سارة، مطر بن لحج )الإم��ارات(، اأنانثا 

كري�سنان نادامل )الهند(، توما�ض دوبوا )فرن�سا(
معهد دبي للت�سميم والبتكار

تزهو حتف  والب��ت��ك��ار،  للت�سميم  دب��ي  وم��ن معهد 
)الهند(،  اأح��م��د  األ��ه��ان  ال��ف��ن��ان��ني:  م��ن  ل��ك��ل  فنية 
)كندا(،  تويني  كايا  )ال��ه��ن��د(،  م��وه��ان  نيكهيلي�ض 
)اليمن(،  من�سور  دليله  )ال�سودان(،  حممد  �سناء 

)الهند(،  بافي�سي  اأرن��اف  )اإي���ران(،  احت��ادي  مازيار 
مرمي لمبريت )كوبا(، األهان اأحمد )الهند(، زينه 
عي�سى )دومينيكا(، مازيار احتادي )اإيران(، رحمة 
الع�ساف )الأردن(، بوان مالك )الباك�ستان(، عائ�سة 

ال�سويدي )الإمارات(، �سما املل )الإمارات(.
و�سائط خمتلفة

ويتناول فنانون وفنانات من الإمارات واخلليج طيفاً 
حكايا  بني  تتنوع  التي  امللهمة  املوا�سيع  من  وا�سعاً 
اجل��دة م��ع احل��ن��اء، واحل��ن��ني اإىل ال��وط��ن، ورمزية 
وامل�ستقبل،  واحل��ا���س��ر  املا�سي  ب��ني  ودب���ي  ال��ط��اق��ة، 
التي  املبتكرة  وال��روؤى  الأفكار  من  غريها  والكثري 
وت�سم  الو�سائط.  لتج�سيدها خمتلف  ي�ستخدمون 
هذه املجموعة من الفنانني: �سلمى هوغز )الوليات 
روبرت�سون  كيم  ال��ب��و���س��ن��ة(،  الأم��ريك��ّي��ة/  امل��ّت��ح��دة 
)ب��ري��ط��ان��ي��ا(، اإمي���ان اآل رح��م��ه )الإم������ارات(، عنود 
الكتبي  ال�سعودّية(، فاطمة  العربّية  كردي )اململكة 
)الإمارات(، اأك�ساى اأرورا )الهند(، حمّمد اجلنيبي 
املّتحدة  )ال���ولي���ات  ميلري  �سوليمار  )الإم������ارات(، 
اأروى  )الإم���ارات(،  الفل�سي  عبداهلل  الأمريكّية(، 
)بولندا(،  ديزكو�سكا  كا�سيا  )الإم��ارات(،  ال�سام�سي 
البيطار  ُج��ه��ي��ده  )الإم����������ارات(،  امل����رزوق����ي  خ��ول��ه 
دميثان  علياء  )الإم���ارات(،  عائ�سه حيدر  )�سوريا(، 

وميثاء دميثان )الإمارات(. 
البيت 31

وي�ست�سيف “بيت 31” اأعماًل فنية فريدة اأبدعتها 
خمتلفة؛  موا�سيع  عن  موهوبني  فنانني   9 اأنامل 
عرب  )الفيليبني(  جافريو  األيك�سي�ض  يتناول  حيث 
احل�سو  وخ��ي��ط  ال��و���س��ادة  ن�سيج  “اأ�سلك/  عمله 

الأ�سَود” فن اخلياطة والتطريز، بينما تعالج رابلة 
النتظار”  “مكان  عملها  يف  )الباك�ستان(  ق�ِ�دواي 
والطبقة  والن����ت����م����اء  والأ������س�����رة  امل����ك����ان  ق�����س��اي��ا 
م�����رمي احلمريي  ت�����س��ت��ح�����س��ر  ف��ي��م��ا  وال����ع����م����ران، 
)الإمارات( يف لوحاتها “�سباح الكحل فالعني عليج 
والرتاث  الذكريات  نار قودي”  يا  ق��ودي  بالفك�ض، 
الإماراتي.  ويقدم عمار البنا )الإمارات( جمموعة 
�سور  وباقة  رائعة،  نخيل  اأ�سجار  وتركيبات  اأعمال 
بنهج  اليومية  احلياة  حلظات  تلتقط  فوتوغرافية 

حنينّي وتناظرّي. 
بينما ت�ستعر�ض فاطمة املهريي )الإم��ارات( بفنها 
وتتناول  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��واب��ع  الرقمي 
م���وزه احل��م��راين )الإم�������ارات( اأح����لم احل��م��ى من 
وتن�سج  “حمموووم”.  ال��رتك��ي��ب��ي  عملها  خ���لل 
تقوى النقبي )الإمارات( اأثواباً متنوعة حتتفي من 
خللها بر�سومات جدتها وملب�سها، فيما تعر�ض 
الرتكيبي  ع��رب عملها  )الإم������ارات(  ال��ن��ي��ادي  ن���وره 
ي�سنعون  خياطني  ق�س�ض  املخاوير”  “خياييط 
ف�ساتني حملية لل�سيدات. اأما فاطمة عبد الرحمن 
)الإم��ارات( فتكّرم عرب عملها الفوتوغرايف “فوتو 
الذي  عمها  ذك��رى  وداع”  يوجد  ل  حيث  ف��ل���ض- 

اأ�س�ض ا�ستديو “فوتو فل�ض” يف دبي.
البيت 40

اأما البيت 40، فيور لزواره برحلٍة ب�سريٍة مذهلة 
الأعمال  م��ت��ن��وع��ة م��ن  40 جم��م��وع��ة  م��ن خ���لل 
وق�سايا  مفاهيم  جت�سد  م��ب��دع��ني،  ل�ستة  الفنية 
يف  املرئيني  غري  الأ�سخا�ض  العزلة،  منها:  عديدة 
املجتمع، احل�سور اجلماعي، رحلة الروح يف احلياة، 

ذكريات الطفولة امل�ستعادة. 
عماد  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان  يج�ّسد  معر�سه،  خ��لل  فمن 
ال���������س����رباوي )الإم������������ارات( م���ف���ه���وم ال���ع���لق���ة بني 
النا�ض  ب��ني  والتفاعل  املكانية  والأط���ر  الأ�سخا�ض 
اأعمال ت�ستخدم و�سائط خمتلفة،  واملكان عرب عدة 
م�ساعر”  م��ع  م�سوهة  و”ق�سبان  “مكان”  وه��ي 
اجلوكر  ع��ل��ي��اء  اأم����ا  و”ثوابت”.   و”فوا�سل”، 
)الإم��ارات(، فت�سّلط ال�سوء من خلل عملها “اأنا 
مع �سورة فوتوغرافية للفنانة،  ل�ست غري مرئي”، 
على مفهوم الروؤية التي تتجاوز الوجود الفيزيائي 
تقنياتها بني  تتنوع  التي  اأعمالها  للأ�سخا�ض. ويف 
الأكريليك والر�سم الزيتي على القما�ض والطباعة 
ت�سّور  الرقمي،  والت�سوير  واحلريرية  احلجرية 
ال��ف��ن��ان��ة خ��ول��ة َح��َم��د )ال���ربازي���ل( احل��ي��اة املوؤقتة 
للإن�سان والروتني احلياتي اليومي واأهمية الهوية 

لتوليد ال�سعور بالنتماء. 
)ن�سيج-  �سبابية”  “ذاكرة  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  ويف 

عر�ض فيديو(، 
و�ساينا  )امل��غ��رب(  ب��وزي��د  اإ���س��راق  الفنانتان  جت�ّسد 
�سامربز )بريطانيا( الذكريات ال�سبابية واإدراكها، 
من  وتوثيقها  الأوه����ام  خلق  على  ال���ذات  يجرب  م��ا 
ال��ل��ف��ظ��ي��ة. يف حني  ال��ذك��ري��ات  م��ن  �سل�سلة  خ���لل 
“العزلة”  عملها  يف  زم���اين  ه��ال��ة  الفنانة  ر  ت�����س��وِّ
اإمكانية اأن تكون العزلة حتويلية، وذلك من خلل 
قطع فنية من الأكريليك واملرايا، حيث ت�سمح كل 
مراآة بالتوقف اأمامها للحظة وروؤية حقيقة النف�ض 
وحترير العقل من كل ما يحبطه، وبالتايل اكت�ساف 

الهدوء وال�سعور بالر�سا.

دبي للثقافة ت�صلط ال�صوء على اإبداعات فنانني اإماراتيني وفنانني مقيمني يف الدولة يف بيوت »�صكة 2022« 

بالتعاون مع »غالريي البارول«

ق�صر الوطن يلهم الفنانني والر�صامني لإبداع اأجمل الأعمال الفنية 
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على  حتافظني  اأن��ك  مع  واأخ���رى  ف��رتة  بني  تعودين  ثم  تغيبني  يجعلك  ال��ذي  ال�سبب  ما   •

جنوميتك بالرغم من ابتعادك؟
اأنها اأجمل ما  - يعود الف�سل يف ا�ستمراريتي وجنوميتي اإىل حمبة النا�ض التي اأعترب 

ح�سلُت عليه يف احلياة.
بامليدالية  ويحّملني م�سوؤولية لأنني بف�سلهم فزت  اأب��داً  هي ر�سيد ل ينتهي 

الذهبية يف برنامج )�ستوديو الفن(، ومن ثم رافقوين يف م�سواري.
اأق��ل��ق على عملي  لأن��ن��ي  وج��ه��داً  اأع��م��ايل تتطلب تعباً  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل 
يف  خ�سو�ساً  النا�ض  اإر�ساء  ومثله  �سهًل،  لي�ض  النجاح  اأن  واأعترب 

هذا الع�سر.
لذا، يفرت�ض اأن اأم�سك الع�سا من الو�سط واأن اأقّدم الفن على 
مواكبة  على  تعّلمُتها، مع احلر�ض  التي  الأ�س�ض  وفق  اأ�سوله 

التطور.
ع���دا ع��ن اأن اجل��ْم��ع ب��ني ال��ك��لم اجل��ي��د وال��ت��وزي��ع والكلم 
اجلميل يف خلطة واحدة لي�ض بالأمر املتوافر دائماً، كما اأن 
الفكرة التي يقدمها الفنان من خلل الأغنية مهمة بل هي 

الأ�سا�ض.
غبت مرغمة ب�سبب بع�ض الظروف ال�سخ�سية، ولكنني مل اأفكر 
واأخ��رى يف منا�سبات اجتماعية  اأظهر بني فرتة  بالعتزال، وكنت 
)اأنا  اأغنية  خ��لل  ب��ريوت من  انفجار مرفاأ  بعد  واآخ��ره��ا  ووطنية، 

عربية(.
يهّمني اأن اأترك ب�سمة واأعماًل تعي�ض وت�ستمر.

وفني ل علقة له بالأ�سواء وال�سهرة وكل ما هو مادي.
والراحل �سيمون اأ�سمر كان يقول يل )كل 2000 �سنة ياأتي 
مثلك، وفيك �سيء غري عادي مي�ض النا�ض وهم ي�ستقبلونك 

بحفاوة عندما تطلني على ال�سا�سة(.
واأحلانك،  كلماتك  م��ن  ع���ود(  )اإن���ت  اجل��دي��دة  اأغنيتك   •
ل�����س��ِت را���س��ي��ة ع��ن ك��ل��م��ات واأحل����ان ال�سعراء  اأن���ك  ف��ه��ل يعني 

وامللحنني؟
اجليل  ومع  وال�سعراء  امللحنني  كبار  تعاونُت مع  اأن  و�سبق  اأب��داً،   -
ال�ساب، واأنا مع الأفكار اجلديدة التي تنا�سب لوين الغنائي والرقي 

الذي اعتدت عليه خلل م�سواري الفني.
فكرة )اإنت عود( ولدت ب�سكل عفوي عندما �سمعت عبارة )اإنت عمري( يف 
اأحد امل�سل�سلت، فبنيُت عليها كلمات الأغنية التي تعك�ض احلب واحلنان 

والعاطفة.
يف  عليه  ح�سلِت  ما  اأجمل  هي  اجلمهور  حمبة  اأن  اىل  اأ���س��رِت   •

احلياة، لكن األ ترين اأنك تبخلني عليه كثرياً؟
- هل ميكن اأن نعتب على الإن�سان املري�ض!

مر�سك؟ كان  • وما 
- ل اأريد اأن اأُْحِزن النا�ض، بل اأريد اأن اأنقل اإليهم الفرح فقط. 

اأنا اأحتّمل اأملي واأعي�سه ب�سمت واأتكل على ربي فقط.
�سعباً؟ مر�ساً  كان  اأنه  • يبدو 

- احلمد هلل.
اأنا اإن�سانة حتت�سن جروحها.

ل اعرتا�ض.
جديدة  اأغنية  النجوم  يطرح  الزمن  هذا  يف   •
ل��ل��ح��ف��اظ على  اأ���س��ه��ر  اأو خ��م�����س��ة  اأرب���ع���ة  ك���ل 
ال��غ��ي��اب الطويل  اأن  ت��ري��ن  ف��ه��ل  وج���وده���م، 

اأ�سّر بك فنياً؟
- ل�سُت مع الكّم بل مع النوع والعمل الذي يعي�ض.

وبعد اأي عمل، يتطلب اخلروُج بفكرة جديدة لعمل اآخر جهداً وتعباً كي تكون العودة اإىل اجلمهور بامل�ستوى الذي 
يتوّقعه.

يف جعبتي اأكرث من عمل جاهز، ولكن هذا ل يعني اأنني �ساأطرح عمًل جديداً كل ثلثة اأ�سهر.
وكل اأعمايل من بينها )ع�سفورك(، )اأ�سعب قرار(، )قربني ليك(، )عليك عيني( ل تزال م�ستمرة.

وَمن ي�سمع اأر�سيفي الغنائي ي�سعر وكاأنني طرحته اليوم.
املا�سية؟ الفرتة  خلل  تتزوجي  • مل 

- كل.
كان هناك م�سروع منذ فرتة بعيدة ولكنه مل يكتمل.

حالياً؟ ُيقدم  الذي  بالفن  راأيك  • ما 
- الفن بخري ما دام هناك اأ�سخا�ض يعملون ويجتهدون من اأجل تقدمي ما هو راٍق وحمرتم.

وحتى لو كنُت بعيدة عن لون معني، ل ميكن اإل اأن اأحرتم جمهوره.
فنياً؟ تراجعاً  هناك  اأن  يرى  • البع�ض 

- يف هذا الزمن هناك تغرّيات حت�سل يف كل املجالت ب�سبب الظروف. النوعية مل تكن يوماً كبرية، بل لطاملا كانت 
الكمية هي الأكرب. َمن لديهم مدار�ض فنية لي�سوا كرثاً يف هذه احلياة.

و�سواهما؟ وعبداحلليم  كلثوم  اأم  اأمثال  الكبار  جيل  بعد  من  مدر�سة  تعتربينهم  الذين  الفنانون  هم  • َمن 
- اخل�سارة الكبرية كانت برحيل املو�سيقار ملحم بركات.

هو كبري من بلدي.
املوجودين؟ • ومن 

- يف م�سر هناك �سريين عبدالوهاب واأنغام.
فنيتان؟ مدر�ستان  هما  • هل 

- بل هما حالتان وتتم�سكان باأ�سول الفن.
لبنان؟ • ويف 

- مثًل، حزنُت كثرياً من اأجل ف�سل �ساكر. كان لديه �سيء مميز �سوتاً واإح�سا�ساً.
)روتانا(؟ �سركة  اإىل  عاد  • هو 

- ل علقة يل مبا ح�سل والظروف التي و�سعْته يف مواقف معينة، ولكنه من الفنانني الذين حققوا جناحات 
واأحب وجوده على ال�ساحة الفنية.

انتعا�سة  ف���ى  ال��ل��ي��ث��ى  امل���ط���رب حم��م��ود  ي��ع��ي�����ض 
فنية، حيث انتهى من ت�سجيل عدد من الأغانى 
اجل���دي���دة خ���لل ال��ف��رتة الأخ�����رية، ف�سل عن 
انتهائه من ت�سوير اأحدث اأغانيه بعنوان "اللى 
جراىل"، بطريقة الفيديو كليب ومت ت�سويرها 
مابني اإجنلرتا واأمريكا على ان يتم طرحها فى 

عيد الفطر املبارك.
اأي�سا  ت�سجيلها  م��ن  انتهى  التى  الأغ��ان��ى  وم��ن 
اأنا ع�ست"، من كلمات  "اللى  ديو جديد بعنوان 
م���لك ع����ادل، واأحل����ان ال��ل��ي��ث��ى، وت��وزي��ع اإ�سلم 

ال�سعبى  امل���ط���رب  ال��غ��ن��اء  وي�����س��ارك��ه  ���س��ي��ب�����س��ى، 
اأغنية  ت�سجيل  من  الليثى  اأي�سا  وانتهى   ر�سا، 
اجليزة  منطقة  �ستوديوهات  اأحد  داخل  جديدة 
"لأمتى"،  ا�سم  اأحمد جودة حتمل  املهند�ض  مع 
�ساحبة،  ال�سيمى  �سلمى  فيها  ال��غ��ن��اء  ت�ساركه 
طه،  ويو�سف  ع��زو،  ح�سن  كلمات  من  والأغنية 
وقام  منري،  با�سم  وتوزيع  النمر،  جابر  واأحل��ان 
لطرحها  كليب  الفيديو  بطريقة  بت�سويرها 

خلل الفرتة املقبلة.
ق��د ط��رح موؤخًرا  الليثى  امل��ط��رب حممود  وك��ان 

من  والأغنية  برجولة"،  "رجولة  بعنوان  اأغنية 
ك��ل��م��ات ح����ودة اجل���وك���ر، واأحل�����ان وت���وزي���ع زيزو 
على  "يالهوى"،  اأغ��ن��ي��ة  ط���رح  ك��م��ا  امل��اي�����س��رتو، 
طريقة  على  ���س��وره��ا  "يوتيوب" وال��ت��ى  م��وق��ع 
الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملك عادل، 

واأحلان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.
اللبنانية  بالفنانة  جمعه  كليب  الليثى  وق���دم 
مايا دياب يحمل ا�سم "حطاىل روج" فى بريوت 
�سيب�سى  ا�سلم  وتوزيع  ع��ادل  كلمات ملك  من 

واأحلان الليثى، وحتمل طابع البهجة والفرح.
الأوىل" وهى  "اإنتي  بعنوان  اأغانيها  اأحدث  �سعيد  النجمة �سمرية  طرحت 
كلمات  م��ن  جديدة"،  "واحدة  مل��ب��ادرة  الثانى  للمو�سم  الر�سمية  الأغ��ن��ي��ة 

حممد القياتي واأحلان حممد حمزة وتوزيع اأحمد عبد ال�سلم.
امللهمة،  الق�س�ض  ال�سيدات من �ساحبات  اختيار مناذج من  املبادرة  وتت�سمن 

لتكرمي ال�سيدات الفائزات يف احتفالية كربى ت�سم العديد من ال�سخ�سيات 
وتقدمي  منهن،  املقدمة  الق�س�ض  وع��ر���ض  وامل�ساهري،  العامة 

ال�����س��ي��دات على  لت�سجيع  وذل����ك  ل��ه��ن،  رم��زي��ة  ج��وائ��ز 
م�ساركة ق�س�ض جناحهن، كما �ستت�سمن املبادرة هذا 

مل�ساريع  اأفكار  لهن  اللآتي  ال�سيدات  ت�سيجع  العام 
جديدة وعر�سها حتت ا�سم "حلم جديد".

اأغنيتها  ط��رح��ت  �سعيد  ���س��م��رية  ال��دي��ف��ا  وك��ان��ت 
�ساد�ض  وه�����ي  ا�سرتيحت�ض"،  "ما  اجل����دي����دة 
حممد  كلمات  م��ن  اآىل  اإن�����س��ان  األبومها  اأغ��ن��ي��ات 
ال��ق��اي��ات��ي، وم���ن اأحل����ان حم��م��د ح��م��زة وتوزيع 
حممد م�سطفى.وذلك بعد اأن طرحت "الوقت 
اجلديد  األبومها  اأغنيات  خام�ض  وه��ى  احللو" 
اأغنياته  تطرح  اأن  قررت  الذى  اآيل"،  "اإن�سان 
على فرتات متقاربة، وهى من كلمات حممد 

وتوزيع  حمزة  حممد  اأحل��ان  وم��ن  القاياتي 
ه����اين ي���ع���ق���وب، وم��ي��ك�����ض وم���ا����س���رت اأم���ري 

حم��رو���ض، واأخ��رج��ه��ا ن�سال ه��ان��ى، ومن 
اإنتاج �سمرية �سعيد، وتقول كلمات اأغنية 

احللو". "الوقت 

حمبة النا�ض اأجمل ما ح�سلُت عليه يف احلياة

جوانا مالح: يهّمني اأن اأترك ب�صمة 
واأعماًل تعي�ض وت�صتمر

قررت الفنانة اللبنانية جوانا مالح العودة اإىل ال�ساحة الفنية مع اأغنية )اإنَت عود( بعد غياب �سببه مر�ٌض اأجربها على التواجد يف 
اخلارج للعالج.

مالح حتدثت عن عودتها ومر�سها وجديدها يف هذا احلوار:

حممود الليثى ينتهى من كليب 
جرايل" "اللى 

�صمرية �صعيد تطرح 
الأوىل"  "اإنتي 

�صمن مبادرة 
)واحدة جديدة(
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ماذا يحدث عند تناول حلم البقر يوميا؟
اأعلنت الدكتورة اإيرينا ريل، خبرية التغذية الرو�سية، اأن حلم البقر ي�ساعد 

على اإنتاج هرمون الت�ستو�ستريون املفيد ملر�سى ال�سكري.
الذي  ما  للأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وك�سفت 

يحدث يف اجل�سم يف حالة تناول حلم البقر بانتظام.
من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  العجل،  حلم  وخا�سة  البقر  "حلم  وتقول، 
احلديد، لذلك هو �سروري ملن يعاين من نق�ض الهيموغلوبني وفقر الدم. 
ويحتوي حلم البقر اأي�سا على بروتينات نوعية واأحما�ض اأمينية، �سرورية 

لإنتاج الكولجني، ال�سروري للجلد واملفا�سل والأوعية وال�سعر".
وت�سيف، "ي�ساعد حلم البقر على اإنتاج هرمون الت�ستو�ستريون، ال�سروري 
البقر،  حلم  يف  النوعي  الربوتني  واأن  وحيويتهم.  الرجال  ل�سحة  واملهم 
من  عالية  ن�سبة  على  اح��ت��واءه  اأن  كما  الع�سلية.  الكتلة  منو  على  ي�ساعد 
الربوتني وقلة الدهون فيه وعدم وجود الكربوهيدرات، يفيد اأولئك الذين 
يف  مفيد  البقر  "حلم  اخلبرية،  وت�ستطرد  وزنهم".  تخفي�ض  يف  يرغبون 
 B جمموعة  لفيتامينات  م�سدر  لأن��ه  ال�سكري.  ملر�سى  الغذائي  النظام 
)ال�سرورية لعمل اجلهاز الع�سبي واملناعة(. كما يحتوي على مادة التورين 

والزنك التي ت�ساعد على تعزيز جهاز املناعة".

نق�ض ال�صيلينيوم.. يهدد بالإ�صابة 
مبر�ض نق�ض تروية القلب

عن�سر  اأهمية  ال��رو���س��ي��ة،  التغذية  خ��ب��رية  ري���ل،  اإي��ري��ن��ا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 
مبر�ض  للإ�سابة  ال�سائعة  الأ�سباب  اأح��د  هو  ونق�سه  للج�سم  ال�سيلينيوم 

نق�ض تروية القلب.
اأن  اإىل  ل��لأن��ب��اء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وت�سري 

ال�سيلينيوم يلعب دورا مهما يف عمل اأع�ساء اجل�سم الب�سري.
وتقول، "ال�سيلينيوم، م�ساد قوي للأك�سدة، وقادر على منع تلف احلم�ض 
ال�سرطانية.  اخلليا  وتدمري  املناعة  منظومة  تعزيز  وي�سمن  ال��ن��ووي، 
موؤ�سر  وتخفي�ض  اجل�سم  يف  اللتهابات  وقف  عل  ال�سيلينيوم  ي�ساعد  كما 
الدرا�سات  لنتائج  ووف��ق��ا  ال��ت��ف��اع��ل��ي(.   C )ب��روت��ني   CRP الل��ت��ه��اب��ات 
للإ�سابة  ال�سائعة  الأ�سباب  اأح��د  هو  ال��دم،  يف  ال�سيلينيوم  نق�ض  العلمية، 

مبر�ض نق�ض تروية القلب، واإن نظرية اجلذور احلرة توؤكد ذلك".
اأمرا�ض  اإىل  اجل�����س��م،  يف  ال�سيلينيوم  نق�ض  ي���وؤدي  اأن  "ميكن  وت�سيف، 
اكت�سف  كما  الدرقية.  الغدة  وخمول  املزمن  الدرقية  الغدة  التهاب  مثل 
العلماء نق�ض م�ستواه لدى الأ�سخا�ض الذين يعانون من الزهامير، واأن 
ا�ستخدامه بجرعة علجية يح�سن حالتهم. وال�سيلينيوم م�ساد للزرنيخ، 
ومن  والزئبق.  والثاليوم  والر�سا�ض  الكاديوم  تاأثري  من  اجل�سم  ويحمي 
الزنك، ما  E ويتحد معهما ومع  C و فيتامني  ميزاته تن�سيط فيتامني 

يعزز عملها".
البحرية  وامل��اك��ولت  وامل��ح��ار  ال��ربازي��ل��ي  اجل���وز  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري 

والبي�ض وال�سردين هي مواد غنية بال�سيلينيوم.

العامل؟ يف  ف�ساء  رائد  اأول  • من 
- الرو�سي يوري جاجارين

الف�ساء؟ يف  �سبح  رجل  اأول  • من 
- الرو�سي لينوف

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �سكيب اأر�سلن 

االزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�سرتاك عن�سرين يف �سئ واحد. 

االأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

االأمريكي؟ الكوجنر�ض  يتكون  • ممن 
- من جمل�ض ال�سيوخ وجمل�ض النواب

ي�سن  النحل  وان  باخلوف  ال�سعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  الإن�سان  ج�سم  اأن  العلماء  • اكت�سف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكلب  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�سدر  �سد  جماعياً  هجوماً 

والكلب ت�سم رائحة اخلوف. 
1904م. عام  يف  مرة  لأول  املخروطي  القالب  يف  كرمي  الآي�ض  تقدمي  • مت 

الن�ساء. لدى  املف�سل   1 رقم  الغذاء  هي  • ال�سوكولتة 
الأخ�سر  فهي  الثانوية  الثلثة  الألوان  اأما   ، والأزرق  والأ�سفر  الأحمر  هي  الرئي�سية  الثلثة  • الألوان 

والربتقايل والأرجواين. 
دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�ساء 

الفطر. اأنواع  من  خمتلف  نوع   2500 من  اأكرث  • هناك 
التفاح. من  خمتلف  نوع   7000 من  اأكرث  • هناك 

حبات.  8 هو  الواحد  اجليب  يف  البازلء  حلبات  املتو�سط  • العدد 
فيها  وخ�سر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�سه  ر�سح  تورمان  جون  • الكندي 

العام  حتى  ا�ستمرت  متوا�سل  عط�ض  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •
 .1984

 . الإن�سان  اأ�سابع  ب�سمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�سابه  القنافذ  اأ�سابع  • ب�سمات 
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فوائد التفاح 
ُي���ع���د ال���ت���ف���اح من 
املحببة  ال��ف��اك��ه��ة 
الكثريين  ل������دى 
قبل  م������ن  �������س������واء 
الأطفال اأو الكبار، 
ورمب���������ا ي���ت���ن���اول���ه 
النا�ض  من  الكثري 
م�����ع�����رف�����ة  دون 
وهناك  ف�����وائ�����ده، 
ف����وائ����د   7 ن����ح����و 
يحظى بها التفاح.

اأوًل: يقي من اأمرا�ض القلب.
ا �سرطان القولون واأمرا�ض اأخرى. ثانًيا: يقي من ال�سرطان، خ�سو�سً

العظام؛  م��ر���ض ه�سا�سة  م��ن  ال��ط��م��ث  ان��ق��ط��اع  ب��ع��د  امل����راأة  ث��ال��ًث��ا: يحمي 
لحتوائه على مادة “فلوريزين”.

رابًعا: يقوي العظام لأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�سمى “بورون”.
خام�ًسا: يعمل التفاح على خف�ض الوزن والإح�سا�ض بال�سبع، لحتوائه على 

الألياف.
�ساد�ًسا: التفاح مفيد يف علج الأنيميا.

�سابًعا: يعالج الإ�سهال لحتوائه على البكتني.

عندما حان موعد �سروق ال�سم�ض ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�سغري الرائع .. و�سرخت القابلة 
مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�سرق وجاءت للدنيا بات�سامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه اللحظة منذ 
.. �ساأ�سميها �سروق. مرت �سنوات كثرية تكرب فيها �سروق وتكرب حتى �سارت عرو�ض  انها �سروق  �سنوات طويلة وقال 
فاتنه �سعرها مبثل خيوط ال�سم�ض الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم تنظره كل ام حني 
يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته 
جارية ولي�ست زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�ست جارية �سرخ هذا ال�ساب وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�سي 
له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �سروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن 
ي�ستطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�سب ال�سريع و�سفك الدماء، ح�سنا ايها ال�ساب اتركني ب�سعة ايام وتعاىل 
لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �سعادته ف�ستكون عنده جارية اجمل من كل جواري امللك بل الدنيا با�سرها. م�ساء ارتدت 
�سروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتيات املدينة وت�سللت بهدوء اإىل الق�سر، نعم طلبت 
مقابلة امللك وعندما �سمع رئي�ض احلر�ض مبطلبها �سحك، وقال منده�سا امللك نف�سه تريدين مقابلته فقالت و�ستندم 
ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �ستندم ان مل تبلغه، و�سل الكلم اإىل امللك وكان يجل�ض مع عائلته للع�ساء امللكة وابنتيها 
وابنها .. امريا و�سيم تتمناه كل فتاه، انحنت �سروق بتحية رقيقة وب�سوت هادىء قالت جئت ا�ستجري مبولي امللك 
ان ا�ستطاع ان يجريين فانتف�ض امللك، وقال وان مل اجريك انا فمن ي�ستطيع غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث 
وا�سافت انها لن تكون جارية لحد وان ارادها زوجة فهي اي�سا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك 
ل يتورع عن عمل اي �سيء، فكيف تاأمن على نف�سها زوجة له .. �سوت جميل وكلم يدخل القلوب خا�سة ان كان قلب 
مثل قلب المري الو�سيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�سجاعة تلك الفتاة التي ت�سلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان 
تكون زوجة امري، و�سيقدر ال�سعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�سب ودهم وت�سع اململكة بني 
يديها ويد زوجها .. ح�سنا كل �سىء ي�سري كما ارادت �سروق ار�سل امللك يف طلب والد �سروق ليطلب ابنته زوجة للمري 
واعلنت الفراح وارت�سمت ال�سعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن غ�سبه 
بطريقته عند بيت �سروق وجد احلر�ض يف انتظاره، ح�سرت كل املدينة عر�ض المري والمرية ولكن الوزير وابنه مل 

يح�سرا ذلك العر�ض فلي�ض من املتبع ان يخرج ال�سجناء من �سجونهم ليح�سروا العرا�ض واحلفلت .

كيت كينيدي لدى ح�سورها العر�ض االأول مل�سل�سل »هالو «  يف م�سرح هوليوود ليجون يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا.ا ف ب

اأعلن الأطباء الربيطانيون، اأن اأف�سل طريقة فعالة 
للتغلب على الأرق هي العناق.

اأن  اإىل  الربيطانية،   Express �سحيقة  وت�سري 
اخلرباء اأجروا درا�سة علمية، اأظهرت نتائجها اأن 16 
مليون �سخ�ض من �سكان اململكة املتحدة يعانون من 

الأرق.
النهار  الإن�����س��ان خ��لل  ل��ل��خ��رباء، يفرز ج�سم  ووف��ق��ا 
هرمون الكورتيزول امل�سوؤول عن ال�ستجابة للإجهاد. 
هذا  اإف����راز  تخفي�ض  يجب  ال��ن��وم  نوعية  ولتح�سني 

الهرمون.

وي�سري الأطباء اإىل اأنه اإذا كان و�سعية اجل�سم مريحة 
من  يقلل  ه��ذا  ف��اإن  احلبيب،  معانقة  م��ع  ال�سرير  يف 
يفرز  ما يجعل اجل�سم  امل��زاج  القلق ويح�سن  م�ساعر 
يف  اأ�سا�سيا  دورا  يلعب  ال��ذي  ال�سريوتونني،  هرمون 

دورة النوم واليقظة.
ويت�سح من هذا، اأن العناق يخفف من حالة الإجهاد، 
والأوعية  القلب  اأم��را���ض  خطر  بتخفي�ض  ي�سمح  ما 
الدوبامني  واإف���راز  املناعة  منظومة  ويعزز  الدموية 
هذه  جميع  الع�سلت.  ا�سرتخاء  على  ي�ساعد  ال��ذي 

العوامل ت�ساعد على النوم ال�سريع واجليد.

طريقة فعالة للتغلب على الأرق


