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لل�سمنة تاأثري كبري على عمر الإن�سان
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن الإ�صابة بال�صمنة يف منت�صف العمر، قد 

توؤدي اإىل تق�صري عمر الإن�صان مبا يقارب اخلم�س �صنوات. 
ت�صل  مل��دة  �صخ�س  األ��ف   30 يقرب  م��ا  تابعوا  ال��ذي��ن  العلماء  ووج��د 
اإىل 50 عاما اأن اأولئك الذين يتمتعون بوزن �صحي توفوا عن عمر 
82.3 يف املتو�صط، اأما الأ�صخا�س الذين كانوا يعانون من ال�صمنة، 
 )BMI( والتي مت تعريفها على اأنها حتتوي على موؤ�صر كتلة اجل�صم
77.7 فقط. وتابع باحثون من جامعة نورث  40 عا�صوا  اأكرث من 
عن  بعيدا  اأن��ه  ال��درا���ص��ة  خل�صت  حيث  النتائج،  �صيكاغو  يف  و���ص��رن 
الوزن  زيادة  يعانون من  الذين  الأ�صخا�س  للموت  الرئي�صة  الأ�صباب 

ظهرت لديهم اأمرا�س مرافقة لل�صمنة كانت �صببا رئي�صيا للموت.
ووجد الباحثون اأن الأ�صخا�س الذين يعانون من زيادة الوزن وال�صمنة 
الأ�صخا�س  م��ن  اأق���ل  �صحة  يف  اأط����ول  ���ص��ن��وات  العي�س  اإىل  مي��ي��ل��ون 
التاأمني  ب��ي��ان��ات  �صيكاغو  يف  ال��ف��ري��ق  وج��م��ع  الطبيعي.  ال���وزن  ذوي 
 2015 ع��ام  يف  ع��ام��ا   65 �صن  ف��وق  �صخ�صا   29621 م��ن  الطبي 
الأم��د يف  لدرا�صة �صحية طويلة  الأ�صل  امل�صاركني يف  وك��ان توظيف 
 13000 املا�صي. وتويف حوايل  ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن 
عدة  اإىل  الوفاة  ح��الت  تق�صيم  ليتم   ،2015 ع��ام  يف  امل�صاركني  من 
جمموعات بناء على موؤ�صر كتلة اجل�صم ليجد الباحثون اأنه كلما كان 

ال�صخ�س اأكرث بدانة، كان متو�صط   عمره املتوقع اأق�صر.

حقائق جديدة عن ا�سطراب الأكل بنهم لدى الأطفال
نتيجة  الأطفال لي�س  الأك��ل لدى  اأن ا�صطراب  درا�صة حديثة  اأظهرت 
اختالفات يف منو مناطق  نتيجة وج��ود  واإمن��ا  �صلوكي،  ان�صباط  ع��دم 
هوؤلء  اأن  امل��خ  خاليا  ت�صوير  وك�صف  ب��امل��ك��اف��اأة.  تتعّلق  ال��دم��اغ  داخ��ل 
الأطفال لديهم ح�صا�صية عالية جتاه ال�صعور باملكافاأة عند تناول اأطعمة 
موقع  يف  الدرا�صة  نتائج  ون�صرت  احل��راري��ة.  وال�صعرات  بال�صكر  غنية 
اأ�صتاذ  وهو  موراي  �صتيوارت  الدرا�صة  موؤلف  وقام  "دايلي"،  "�صاين�س 
للطب النف�صي والعلوم ال�صلوكية بجامعة كاليفورنيا، بت�صوير اأدمغة 
71 طفاًل لديهم ا�صطراب الأكل بنهم، و74 طفاًل ل يعانون من هذه 
احلالة، وتراوحت اأعمارهم بني 9 و10 �صنوات. وبفح�س النتائج ر�صد 
الرمادية يف �صورة مناطق معينة  امل��ادة  البحث وج��ود كثافة يف  فريق 
وتق�صي  �صنوات،  و10  �صنتني  عمر  بني  تنمو  مناطق  وه��ي  بالدماغ، 
على نقاط ال�صتباك الع�صبي. واقرحت الدرا�صة توجيه البحث فيما 
يتعلق بعالج ا�صطراب الأكل بنهم عند الأطفال، �صوب ت�صحيح منو 
ا�صطراب  اأن  يبدو  النتائج  ه��ذه  فبح�صب  مبكرة.  مرحلة  يف  ال��دم��اغ 
وب�صكل  ُيعتقد.  كان  عّما  الطفل يف عمر مبكر  لدى  يبداأ  بنهم  الأك��ل 
وت�صري  املبكرة.  املراحل  يف  النف�صية  ال�صطرابات  ت�صحيح  ي�صهل  عام 
اأن النمو غري الطبيعي يف مراكز الدماغ للمكافاأة  نتائج الدرا�صة اإىل 

والتثبيط يلعب دوراً يف ا�صطراب الأكل بنهم لدى الطفل.

خوذة حتمي مرتديها اأثناء الزلزل
م�صممة  الوظائف  متعددة  احلماية  معدات  من  قطعة   Testudo
لتوفري درع ميكن ارتداوؤه للحماية من احلطام املت�صاقط اأثناء الزلزل 

وم�صتوحاة من التكتيكات الع�صكرية الرومانية القدمية.
ال� Testudo اأو ت�صكيل ال�صلحفاة، كان نوًعا من الدروع ت�صتخدمه 
اأثناء احل�صار الع�صكري. وعلى غرار  اجليو�س الرومانية ب�صكل �صائع 
�صدفة ال�صلحفاة، كان اجلنود ي�صعون دروعهم لت�صكيل حماية مغلقة 
بالكامل توفر تغطية من جميع اجلوانب وكذلك فوق روؤو�صهم، ومت 
والرماح  ال�صهام  من  الرومان  اجلنود  حلماية  التقنية  هذه  ا�صتخدام 
ثابتني  بقائهم  اأو  املدينة  بوابات  نحو  ان�صجام  ببطء يف  �صريهم  اأثناء 
الت�صكيل،  ل��ه��ذا  الوقائية  للطبيعة  واإدراًك�����ا  ال��دف��اع��ي��ة.  مواقعهم  يف 
القدمي يف  الع�صكري  للتكتيك  ا�صتخداًما حديًثا  امل�صممني  اأحد  وجد 
  Testudo ال��زلزل، ومن هنا جاءت ت�صمية  الطوارئ، مثل  حالت 
وهي عبارة عن درع مادي وخوذة �صممها امل�صمم الكوري �صينغهوان را 
لال�صتجابة للزلزل. و بالنظر اإىل جميع العنا�صر التي تدخل يف �صمان 
الأمان لدى وقوع الزلزال، اأدرج را عن�صًرا متعدد الوظائف للوقاية من 
الهزات الأر�صية على مدار العام. و يف البداية تعمل اخلوذة كم�صباح 
 Testudo اإ�صاءة مثبت على احلائط، حيث اأن اأول عن�صر اأمان يف
هو ال�صوء. واأثناء الكوارث الطبيعية، وخا�صة الزلزل، يكون م�صدر 

ال�صوء منارة لالأمل، ويوجه الناجني اإىل بر الأمان.
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الربيطانيون يعي�سون اأكرث 
بف�سل التطّور ال�سحي

الرعاية  جم���الت  يف  ال��ت��ط��ّور  اإن  ج��دي��دة  بريطانية  درا���ص��ة  نتائج  ق��ال��ت 
ال�صحية زاد من عدد ال�صنوات التي يعي�صها الإن�صان ي�صل اإىل 5 �صنوات، 
وينطبق ذلك حتى على امل�صابني باأمرا�س مزمنة، با�صتثناء حالت ال�صعف 
الإدراك��ي التي �صهدت زيادة حمدودة يف العمر املتوقع. واعتمدت الدرا�صة 
على تقدير �صنوات العمر ال�صحية املتوقعة بعد بلوغ ال� 65، ولي�س بيانات 

الوفيات.
بتحليل  بينيت  ه��ويل  اإ���ص��راف  حت��ت  نيوكا�صل  جامعة  م��ن  باحثون  وق���ام 
البيانات ال�صحية لدرا�صتني كبريتني ت�صمنت املتابعة واإجراء مقابالت مع 
7653 �صخ�صاً بني عامي 1991 و1993 يف الأوىل، و7762 �صخ�صاً 

بني اأعوام 2008 و2011 يف الثانية.
اأن  تبني  ميدي�صن"،  "بلو�س  دوري��ة  اأم�س  ن�صرته  ال��ذي  التقرير  وبح�صب 
املتحدة  اململكة  اأكرث يف  اأو  65 عاماً  العمر  الذين يبلغون من  الأ�صخا�س 
متتعوا بزيادة يف عدد ال�صنوات ال�صحية التي يعي�صونها مبتو�صط 4.6 �صنة 

للرجال اخلالني من اإعاقة، و3.7 �صنة للن�صاء من دون اإعاقة.
ولوحظ اأكرب حت�صن لدى الرجال الذين يعانون من �صعوبات يف التنف�س 

ومن يعي�صون بعد ال�صكتة الدماغية.
واكت�صب امل�صابون من اجلن�صني باأمرا�س مثل: التهاب املفا�صل، واأمرا�س 
مبن  مقارنة  العمر  من  اأكرث  �صنوات  وال�صكري  وال�صكتة،  التاجية،  القلب 

لديهم اإعاقة.
�صنوات  على  ال�صحية  للرعاية  الإيجابي  الأث��ر  اإىل  النتائج  ه��ذه  وت�صري 

العمر حتى مع وجود اأمرا�س مزمنة.

كاترينا كيف بجل�سة 
ت�سوير مميزة

كيف   ال��ه��ن��دي��ة  كاترينا  امل��م��ث��ل��ة  ن�����ص��رت 
اخلا�س  ح�صابها  ع��رب  ���ص��ور  جم��م��وع��ة 
على م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، من 

اأحدث جل�صة ت�صوير لها.
عدة،  ب��األ��وان  مبالب�س  كاترينا  وظهرت 
فارتدت قمي�صا باللون الربتقايل وحتته 
توب �صيقة باللون الزهري، كما و�صعت 

على راأ�صها و�صاحا ملونا.
اإط����الل����ة ك���ات���ري���ن���ا ه�����ذه ل��ف��ت��ت اأن���ظ���ار 
باملو�صم  ت��ل��ي��ق  واع���ت���ربوه���ا  امل��ت��اب��ع��ني، 

ال�صيفي.
وت���ع���ود ك��ات��ري��ن��ا ك��ي��ف اإىل امل�����ص��ارك��ة يف 
الأع���م���ال ال���درام���ي���ة ب��ن�����ص��اط ك��ب��ري، اإذ 
 Merry ف��ي��ل��م��ه��ا  ب��ت�����ص��وي��ر  ب��������داأت 
Christmas بال�صراك مع النجم 

فيجاي �صيثوباثي.
التوا�صل  و�صائل  على  النجمة  �صاركت 

الجتماعي �صورة من انطالق العمل.
 Merry Christmas جانب  اإىل 
 Tiger 3 ت��ع��م��ل ك��ات��ري��ن��ا ع��ل��ى ف��ي��ل��م
ب��ب��ط��ول��ت��ه ال��ن��ج��م الهندي  ال����ذي ي��ق��وم 
���ص��ل��م��ان خ���ان ال����ذي ���ص��ي��ت��م اإط���الق���ه يف 
كيف  و�صوهدت   ،2023 اإبريل  ني�صان- 

وهي تقوم مب�صهد حركة يف الفيلم.

تخطي وجبة الإفطار قد ي�سبب 
خماطر �سحية مزمنة ومهددة للحياة �ص 23

احلد من اللحوم والألبان 
يطيل العمر

60 وتتناول نظاماً غذائياً  اإذا كنت يف عمر اأقل من ال� 
خطر  تقليل  ميكنك  والألبان،  باللحوم  غنياً  اأمريكياً 
يطيل  مب��ع��دل  ل��ل��وف��اة  امل�صببة  ال�صيخوخة  اأم���را����س 
اللحوم  ا���ص��ت��ب��ع��دت  اإذا  ���ص��ن��وات،   10 م��ن  اأك����رث  ال��ع��م��ر 
لدرا�صة  وف��ق��اً  ن��ب��ات��ي��ة،  اأط��ع��م��ة  وت��ن��اول��ت مكانها  والأل���ب���ان 

نروجية حديثة.
اأجريت الدرا�صة يف جامعة بريغن حتت اإ�صراف الربوفي�صور لر�س فادن�س، 
وا�صتندت اإىل مئات الدرا�صات عن التغذية وعوامل اخلطر املوؤدية اإىل الوفاة يف ال�صيخوخة، 

مع مقارنتها مبعدلت الوفاة العاملية.
وبح�صب دورية "بلو�س ميدي�صن"، تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن النظام الغذائي الأمثل لإطالة 
املخالة  امل�صروبات  �صرب  وع��دم  امل�صّنعة،  اأو  احل��م��راء  اللحوم  تناول  ع��دم  يت�صمن  العمر 
بال�صكر، وتقليل ا�صتهالك الألبان والبي�س، وتناول املزيد من البقوليات واحلبوب الكاملة 

واملك�صرات.
حتول  اإذا  واأن���ه  فقط.  نوعها  ولي�س  هامة  الأطعمة  معاجلة  طريقة  اأن  فادن�س  ويعتقد 
�صخ�س يف عمر ال� 20 اإىل هذا النظام املثايل من وجهة نظره فمن املتوقع اأن يعي�س 13 
عاماً اأطول يف املتو�صط، بينما اإذا حتول ال�صخ�س وهو يف عمر ال� 80 اإىل النظام الغذائي 
املثايل ف�صيعي�س 3 �صنوات اأطول من العمر املتوقع له اإذا ظل متبعاً حمية غذائية غربية.

تطور اأمرا�ض جهازية
يف  الأ�صنان  لطب  اإي�صتمان  معهد  من  الباحثون  ق��ام  كما 
ال�صلة  ح��ول  الأب��ح��اث  م��ن  مبزيد  لندن  كوليدج  جامعة 
ال��دم. وحققوا  ارتفاع �صغط  واحتمال  اللثة  اأمرا�س  بني 
يف بيانات 250 من البالغني الأ�صحاء الذين يعانون من 
اأمرا�س اللثة احلادة وقارنوها ب�250 �صخ�صاً لديهم لثة 

�صحية.
اأكرث  كانوا  اللثة  باأمرا�س  امل�صابني  اأن  النتائج  وك�صفت 
عر�صة لالإ�صابة ب�صغط الدم النقبا�صي املرتفع، املعروف 
اأي�صاً با�صم ارتفاع �صغط الدم، مبرتني من اأولئك الذين 

ميلكون لثة �صحية.
ديوتو،  فران�صي�صكو  ال��درا���ص��ة  م��وؤل��ف  اأو���ص��ح  جهته،  م��ن 
اأ�صتاذ اأمرا�س اللثة، يف بيان، اأن "هذا الدليل ي�صري اإىل اأن 
بكترييا اللثة ت�صبب تلفاً للثة وتوؤدي اأي�صاً اإىل ا�صتجابات 
التهابية ميكن اأن توؤثر على تطور اأمرا�س جهازية مبا يف 

ذلك ارتفاع �صغط الدم".
كذلك خل�صت الدرا�صة اإىل اأن املر�صى الذين يعانون من 
اأمرا�س اللثة هم اأكرث عر�صة لرتفاع �صغط الدم عندما 
اللثة.  ن��زي��ف  وه��و  الن�صط"  اللثة  "التهاب  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
اللثة،  ت��ورم  اللثة،  الأخ���رى لأم��را���س  الأع��را���س  وت�صمل 

رائحة الفم الكريهة، م�صغا موؤملا، وانح�صار اللثة.
"الذي  ووفق الدرا�صة، ارتبط وجود التهاب اللثة الن�صط 
الدم  �صغط  اللثة" ب��ارت��ف��اع  نزيف  بوا�صطة  حت��دي��ده  مت 

النقبا�صي.

زيادة يف الغلوكوز والكولي�ضرتول ال�ضار
كما اأظهر امل�صاركون امل�صابون بالتهاب دواعم ال�صن زيادة 
يف الغلوكوز، والكولي�صرول ال�صار )LDL(، وم�صتويات 
خاليا الدم البي�صاء )hsCRP(، وانخفا�س م�صتويات 
باملجموعة  مقارنة   )HDL( "اجليد"  الكولي�صرول 

ال�صابطة.
بني  العالقة  يف  التحقيق  على  "ركزنا  الباحثون:  وك�صف 
لدى  ال��دم  �صغط  وارت��ف��اع  ال�صديد  ال�صن  دواع���م  التهاب 
�صغط  لرت��ف��اع  موؤكد  ت�صخي�س  دون  الأ�صحاء  البالغني 
باأمرا�س  الإ�صابة  خماطر  من  احلد  فاإن  ولذلك  الدم". 
ب�صحة  التمتع  باملو�صوع من جم��رد  �صلة  اأك��رث  هو  اللثة 

جيدة للفم.
الأ�صنان  ت��ن��ظ��ي��ف  ب��ات��ب��اع روت�����ني  ذل����ك  ومي���ك���ن حت��ق��ي��ق 
بالإ�صافة  بالفر�صاة ملدة دقيقتني كاملتني مرتني يومياً، 
بزيارة  اأي�صاً  ُين�صح  كما  باخليط.  الأ�صنان  بني  للتنظيف 
طبيب الأ�صنان واأخ�صائي �صحة الأ�صنان بانتظام للتنظيف 

والفحو�صات.
ي�صار اإىل اأنه عادة ما يكون ارتفاع �صغط الدم دون اأعرا�س، 
متزايد  ب�صكل  معر�صون  اأن��ه��م  ال��ك��ث��ريون  ي���درك  ل  وق��د 

خلطر الإ�صابة مب�صاعفات القلب والأوعية الدموية.

جهاز مبتكر للك�ضف املبكر عن خطر ت�ضو�ض الأ�ضنان
تعد التجاويف عالمات وا�صحة للغاية على وجود م�صكلة 
يف الأ�صنان، ولكن هناك موؤ�صرات حتذيرية ميكن روؤيتها 
يف وقت مبكر قبل اأن تبداأ الفتحات ال�صغرية يف الظهور. 
ن��ق��اًل عن   New Atlas م��وق��ع  ن�����ص��ره  م���ا  وب��ح�����ص��ب 
 IEEE Transactions on Biomedical
مطور  ب�صري  جهاز  ت�صميم  مت   ،Engineering
حديًثا للك�صف عن املناطق املعر�صة للخطر يف الأ�صنان من 
خالل الك�صف عن النقاط ال�صاخنة ذات احلمو�صة العالية 
الظروف  ت��ك��ون  حيث  الأ���ص��ن��ان،  على  اجل��ري  تر�صبات  يف 

مهياأة لت�صو�س الأ�صنان.

تر�ضبات اجلري
لتناول  نتيجة  الأ�صنان  تر�صب اجلري على  يبداأ  اأن  ميكن 
بالفر�صاة  تنظيفها  واإه��م��ال  الن�صا  اأو  ال�صكر  من  الكثري 
ال�صكر  على  التغذي  يف  البكترييا  تبداأ  ثم  ومن  املنا�صبة، 
والن�صا وت�صكيل طبقة اجلري، وهي عبارة عن طبقة �صفافة 
ولزجة تت�صلب مبرور الوقت. ومع ا�صتمرار تناول الطعام، 
ت��ب��داأ الأح��م��ا���س امل��وج��ودة يف الر�صبات على الأ���ص��ن��ان يف 

التهام مينا الأ�صنان ويبداأ التاآكل وحتدث التجاويف.
�صعى فريق باحثني يف جامعة وا�صنطن اإىل احل�صول على 
�صورة اأو�صح للمراحل الأوىل من عملية تكوين تر�صبات 
اجل���ري ع��ل��ى الأ����ص���ن���ان، وب��ح��ث اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��دخ��ل املبكر 

حلمايتها.
قال مانوجا �صارما، الباحث الرئي�صي يف الدرا�صة: "يحتوي 
جري الأ�صنان على الكثري من البكترييا التي تنتج احلم�س 

عندما يتفاعل مع ال�صكر يف الطعام. يت�صبب احلم�س يف 
تاآكل �صطح الأ�صنان ويف النهاية اإ�صابتها بالت�صو�س. لذلك، 
اإذا اأمكن احل�صول على معلومات حول الن�صاط احلم�صي، 
ف�صيمكن تكوين فكرة عن كيفية منو البكترييا يف الأغ�صية 

احليوية لالأ�صنان، اأو الطبقة اجلريية".
الباحثون  ق��ام  لالأ�صنان،  احلم�صي  الن�صاط  عن  للك�صف 
الغذاء والدواء  اإدارة  بو�صع �صبغة كيميائية معتمدة من 
FDA على الأ�صنان، ثم مت ت�صليط �صوء ليد من خالل 
والذي  الغر�س  لهذا  ت�صميمه  مت  ال��ذي  ب�صري،  م�صبار 
اإحداث  اإىل  اأدى  مم��ا  الكيميائية،  ال�صبغة  م��ع  يتفاعل 
تفاعالت فلورية ر�صدها امل�صبار ومت نقلها اإىل الكمبيوتر 
املبتكرة،  التقنية  O-pH على  ا�صم  اإطالق  املركزي. مت 
الهيدروجيني،  الأ���س  مل�صتويات  رقمًيا  قيا�ًصا  تعطي  التي 
الأ����ص���ن���ان اخلا�صعة  ع��ل��ى  اجل���ري  ل��ط��ب��ق��ة  احل��م��و���ص��ة  اأو 

للفح�س.
ياأمل الباحثون يف اأن يتمكن اأطباء الأ�صنان من ا�صتخدام 
اأجل  من  الروتينية،  الرعاية  من  كجزء   O-pH تقنية 
ا�صتك�صاف النقاط ال�صاخنة ذات احلمو�صة العالية لتوفري 

عناية مبكرة لالأ�صنان املحتمل اإ�صابتها بالت�صو�س.

تثقيف املر�ضى
قال اإريك �صيبل، باحث م�صارك يف الدرا�صة، اإن هناك بع�س 
مكامن اخللل يف الطرق امل�صتخدمة حالًيا، م�صرًيا اإىل اأن 
اأو�صع تو�صح كيف ميكن  اإج��راء درا�صات  اإىل  هناك حاجة 
�صريرية.  بيئة  يف  للت�صخي�س  املبتكرة  التقنية  ا�صتخدام 
يوفر   O-pH نظام  ب��اأن  اعتقاده  �صيبل عن  اأع��رب  لكن 
الأ�صا�س لو�صائل غري جراحية لقيا�س الرقم الهيدروجيني 

يف الر�صبات على الأ�صنان.
واأ�صاف �صارما قائاًل: "نحن بحاجة اإىل مزيد من النتائج 
الت�صخي�س،  يف   )O-pH )نظام  فعاليته  مدى  لإظهار 
"الأمور  اأن ي�صاعد بالتاأكيد على فهم بع�س  ولكنه ميكن 
اأن  ومي��ك��ن  الكمية.  الناحية  م��ن  ال��ف��م  ب�صحة  املتعلقة" 
ال�صكر  ت��اأث��ريات  ح��ول  امل��ر���ص��ى  تثقيف  يف  ��ا  اأي�����صً ي�صاعد 
على كيمياء جري الأ�صنان، اإذ ميكن عند اإدراك املري�س ملا 
يحدث فاإنه �صيتذكر دائًما اأنه يحتاج اإىل خف�س ا�صتهالك 

ال�صكر واملداومة على تنظيف الأ�صنان."

اأيهما اأ�سهل: خ�سارة 
دهون البطن اأم 
دهون الفخذين؟

توؤثر  الدهون �صيوعاً  اأن��واع  اأك��رث 
البطن  ده��ون  هي  اأج�صامنا  على 
وده���ون ال��ف��خ��ذي��ن، وال��ت��ي غالباً 
فقدانها،  ال�صعب  م��ن  ي��ك��ون  م��ا 
على  خ���ط���رية  ت���ك���ون  اأن  ومي���ك���ن 
���ص��ح��ت��ن��ا اأي�������ص���اً. ل��ك��ن م���ن املهم 
ال��ن��وع��ني من  ك���ال  اأن  م��الح��ظ��ة 
عن  يختلفان  اجل�صم  يف  الدهون 

بع�صهما البع�س.
بدهون  ال��ب��ط��ن  ده�����ون  ت��رت��ب��ط 
ال���ت���ي تراكم  ال����زائ����دة  ال��ب��ط��ن 
تدريجياً حيث ي�صتهلك املرء اأكرث 
مما يحرق. من ناحية اأخرى، فاإن 
ا نتيجة  دهون الفخذين هي اأي�صً

لنمط حياة غري �صحي.
وم���ع ذل����ك، ب��امل��ق��ارن��ة م���ع دهون 
الفخذين، التي تتكون من دهون 
حت��ت اجل��ل��د، ف���اإن ده���ون البطن 
دهون  م��ن  رئي�صي  ب�صكل  تتكون 
الأع�صاء  ح��ول  ملفوفة  ح�صوية 
الكبد  ذل����ك  يف  مب���ا  ال���داخ���ل���ي���ة، 
ي�����ص��ك��ل خماطر  والأم�����ع�����اء، مم���ا 

كبرية على ال�صحة.
وجدت الدرا�صات اأن دهون البطن 
اأكرب  ال�صحة  على  خ��ط��ًرا  ت�صكل 
اأخ��رى يف اجل�صم.  اأي ده��ون  من 
اإىل زيادة  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  اإىل ج��ان��ب 
���ا من  ال������وزن، ف��اإن��ه��ا ت��زي��د اأي�������صً
مزمنة.  باأمرا�س  الإ�صابة  خطر 
م�صتويات  ارت����ف����اع  اأن  ُي��ع��ت��ق��د 
الدهون احل�صوية ميكن اأن يجعل 
لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  ال�صخ�س 
مب����ر�����س ال�������ص���ك���ري واأم������را�������س 
الدماغية  وال�������ص���ك���ت���ة  ال���ق���ل���ب 
اأنواع  وبع�س  ال�صرايني  واأمرا�س 

ال�صرطان.
تعمل دهون  اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
طاقة  ك���اح���ت���ي���اط���ي  ال���ف���خ���ذي���ن 
ا ح�صوة  اأي�صً للج�صم، بينما توفر 
حلماية ع�صالتك وعظامك من 

الإ�صابات.
اإىل  ال�����درا������ص�����ات  اأ�������ص������ارت  ف���ق���د 
قد  ال���ب���ط���ن  ده������ون  خ�������ص���ارة  اأن 
ت��ك��ون اأ���ص��ع��ب م��ن خ�����ص��ارة دهون 
البطن  ده�����ون  لأن  ال��ف��خ��ذي��ن. 
حت����ت����وي ع���ل���ى ك���م���ي���ة اأك�������رب من 
ال��ت��ي ترف�س  اخل��الي��ا ال��ده��ن��ي��ة 
ال����ص���ت���ج���اب���ة ل��ت��ح��ل��ل ال����ده����ون 

وتك�صرها.

اإياك اأن تهمل �سحة الفم.. درا�سة تك�سف مفاجاأة مدوية!

وميكن  تتوقع،  مما  اأكرث  اأهمية  الفم  ل�ضحة 
اأن يوؤدي اإهمالها اإىل اأكرث من جمرد الت�ضبب 

يف رائحة فم كريهة ونزيف اللثة.
يف هذا ال�ضياق، األقت درا�ضة جديدة ال�ضوء 
قد  التي  اخلييطييرية  ال�ضحية  النتائج  على 
ذلك  يف  مبا  الفم،  �ضحة  اإهمال  على  ترتتب 
 Express موقع  وفق  الييدم،  �ضغط  ارتفاع 

الربيطاين.
ويف مفاجاأة مدوية، وجدت اأنه اإذا كانت 
رائحة الفم كريهة ونزيف وتورم اللثة 
معر�ضًا  تكون  فقد  حياتك،  من  جييزءًا 
القلب  يف  مب�ضاعفات  الإ�ضابة  خلطر 

والأوعية الدموية!
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�ش�ؤون حملية

اإيرلندا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

بوركينا فا�سو حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

من�سة اليوبيل ت�ست�سيف »ل�سال دي فريت« ل�ستعرا�ض الفنون التقليدية يف �سي�سل

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

حممد معني الدين

احتفلت اإيرلندا بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 
دب���ي، ح��ي��ث ���ص��ه��دت ���ص��اح��ة ال��و���ص��ل ع��رو���ص��ا فنية 
متنوعة على مدار اليوم، كجزء من احتفالت هذه 
الدولة بعيد القدي�س باتريك، الذي ي�صادف اأم�س. 
ورحبت معايل رمي الها�صمي، وزيرة الدولة ل�صوؤون 
ال��ت��ع��اون ال�����دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام لإك�����ص��ب��و 2020 
التنفيذي ملكتب  املدير  العلي،  دبي، وجنيب حممد 

املفّو�س العام لإك�صبو 2020 دبي، بوزير الإ�صكان 
واحل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال������راث الإي���رل���ن���دي، دارا 
اأوب��راي��ن، وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه. وق��ال جنيب حممد 
نيوغرانغ  ن�صب  من  م�صتوحى  "بت�صميم  العلي: 
 2020 اإك�صبو  يف  اأيرلندا  جناح  ُيقدم  التذكاري، 
دبي، خم�صة اآلف عام من الراث والأدب واملعرفة 
الأيرلندية، ويدعو الزوار ل�صتك�صاف البلد كمكان 
ل مثيل له على �صعيد الإلهام والإبداع".  واأ�صاف: 
مع  امل��زده��رة  بعالقاتها  الإم�����ارات  دول���ة  "تفخر 
اأيرلندا، وُنوؤمن باأن اأيرلندا لديها الكثري لتقدمه 
التي  ال��ري��ادي��ة  للمكانة  ن��ظ��را  اأج��م��ع،  وللعامل  لنا 

جمال  يف  الب��ت��ك��ار  ن��ط��اق  على  اإقليميا  بها  تتمتع 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ون�صر املعرفة، ف�صال 
وال�صتثمار.  للتكنولوجيا  هاما  مركزا  كونها  عن 
العالقات  دف���ع  �صن�صتطيع  ب��اأن��ن��ا  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ن��ح��ن 
جديدة،  اآف���اق  نحو  اأي��رل��ن��دا  م��ع  احلالية  الثنائية 

ونتطلع اإىل تعاون متبادل املنفعة بني بلدينا".
من جهته قال معايل الوزير اأوبراين: "اإنه ل�صرف 
بالعام اخلم�صني  اإيرلندا  تهنئة  اأنقل  اأن  خا�س يل 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة الذي يقرب من 
الحتفال  اإي��رل��ن��دا  ا�صتعداد  م��ع  بالتزامن  نهايته 
باخلطوات  اأعجبنا  لقد  للدولة.  املئوية  بالذكرى 

الإم����ارات  دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  الأم����ام  اإىل  الهائلة 
ق��رن، مع ظهور  املتحدة على مدى ن�صف  العربية 
دبي كمركز دويل رئي�س يوفر الت�صال على نطاق 
عاملي حًقا". واأ�صاف: "لقد طورنا عالقاتنا الرائعة 
مع دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة، وازده���رت من 
دبي، والربامج   2020 اإك�صبو  خالل م�صاركتنا يف 
ذل��ك من  م��ن  والأه����م  امل��ق��دم��ة يف جناحنا،  املهمة 
�صركائنا يف هذا احلدث  الكبري مع  التعاون  خالل 
الدويل، ما �صاعد على تقدمي اأحداث ل ُتن�صى مثل 
وتال   ."Riverdance و  العاملية  اإك�صبو  جوقة 
الكلمات عر�س فني �صم �صيلي دينفر، والتي تنحدر 

اإي��رل��ن��دا وت��ع��زف على القيثارة،  م��ن غ��ال��واي غ��رب 
قائمة  ا يف  اأي�صً واملدرجة  لإيرلندا،  الوطني  الرمز 
ك��م��ا �صم  امل����ادي،  ال��ث��ق��ايف غ��ري  ل��ل��راث  اليون�صكو 
العر�س اأداء "كورماك بيغلي" الذي قدم من خالل 
التقليدية من جنوب غرب  الأحل��ان  جمموعة من 
اإيرلندية  رق�صات  الح��ت��ف��ال  �صم  وك��ذل��ك  ك��ريي، 
ال���ي���وم، �صت�صمل  ب��ق��ي��ة  اأخ������رى. وط�����وال  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ا مو�صيقًيا يف �صاحة الو�صل برعاية  الحتفالت عر�صً
القاعة الوطنية للحفالت املو�صيقية وبقيادة عازف 
الكمان ال�صهري "مارتن هايز"، ي�صبق ذلك م�صرية 
اأخرى  واأح���داث  الإيرلندية  ال��دف��اع  لقوات  بقيادة 

ك�صرد الق�ص�س والأن�صطة الريا�صية وغريها.
ويتزامن اليوم الوطني لإيرلندا يف اإك�صبو 2020 
دبي، مع يوم القدي�س باتريك، الذي نظمه ن�صطاء 
الإيرلندية  للغة  للرويج  م��رة  لأول  اإي��رل��ن��دي��ون 
يوم  وب���ات  الإي��رل��ن��دي،  لل�صعب  الثقافية  وال��ه��وي��ة 
الغنية  الثقافة  مل�صاركة  منا�صبة  باتريك  القدي�س 

للبالد مع العامل منذ ذلك احلني.
اإىل  "اليوبيل" وي�����ص��ع��ى  يف  اإي��رل��ن��دا  ج��ن��اح  وي��ق��ع 
لالإلهام  مطلقة  وجهة  باعتبارها  اإيرلندا  تقدمي 
بف�صل تراثها الرا�صخ والعريق القائم على الإبداع 

واخليال والبتكار.

•• دبي- الفجر 

اح��ت��ف��ل��ت دول���ة ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و ب��ي��وم��ه��ا الوطني 
معايل  بح�صور  وذل���ك  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف 
فا�صو،  بوركينا  لرئي�س  دول���ة  وزي���ر  ب���ويل،  ي��ريو 
دولة  علمي  لرفع  الر�صمية  املرا�صم  اأقيمت  حيث 
الإمارت العربية املتحدة وبوركينا فا�صو يف �صاحة 
الو�صل، القلب الناب�س لإك�صبو 2020 دبي، مع 
ا�صتمتع  للدولتني،  الوطنيني  الن�صيدين  ع��زف 
زوار احلدث الدويل بعدها بعر�س ثقايف ترفيهي، 
املو�صيقى والغناء  ا�صتملت على  �صم فقرات فنية 
اأظهرت  التي  التقليدية،  اآلة بالفون  اأحلان  على 
الدولة  فا�صو،  لبوركينا  املو�صيقية  الثقافة  غنى 

الواقعة يف غرب القارة الإفريقية.
وكان �صعادة جنيب العلي، املدير التنفيذي ملكتب 
املفو�س العام يف اإك�صبو 2020 دبي، يف ا�صتقبال 
بروكينا  لرئي�س  دول��ة  وزي��ر  ب��ويل،  ي��ريو  معايل 
فا�صو، الدولة الواقعة يف غرب القارة الأفريقية، 

والوفد املرافق له.
ج بوركينا  وقال �صعادة جنيب حممد العلي: "ُتروِّ
فا�صو، عرب م�صاركتها يف اإك�صبو 2020 دبي، قيم 
الأح���داث  ُملتقى  تعترب  وه��ي  الأ���ص��ي��ل��ة،  �صعبها 
والفعاليات الثقافية والريا�صية الكربى يف قارة 
اإفريقيا، فيما ُتتيح الفر�صة للزوار لالنطالق يف 
رحلة ل�صتك�صاف معامل البالد باعتبارها مركزا 

لل�صينما، واحِلرف والريا�صة يف قارة اأفريقيا".
 واأ�صاف �صعادته: "تفخر دولة الإمارات بعالقاتها 
الثنائية املتينة مع بوركينا فا�صو، وناأمل اأن نطور 
ون�صتك�صف  بلدينا،  بني  القائمة  ال�صراكات  تلك 
املزيد من فر�س التعاون يف املجالت ذات الأولوية 
والبنية  ال�صياحة،  قطاعات  غرار  على  امل�صركة، 

التحتية، وال�صناعات الزراعية".
"من خ��الل امل�صاركة  ب���ويل:  وق���ال م��ع��ايل ي��ريو 
يف  فا�صو  بوركينا  ترغب  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف 
العظيمة  الدفع  ق��وة  ديناميكيات  اإىل  الن�صمام 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر وت��ب��ادل اخلربات  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

اأج��ل بناء  امل��ب��ادرات والإجن����ازات والتقدم م��ن  يف 
م�صتقبلها، ولكي تعطي بوركينا فا�صو اإ�صارة قوية 

امللحة  ال�صرورة  ب�صاأن  باأ�صره  ال��دويل  للمجتمع 
ونقل  ال�����ص��راك��ة  وت�صجيع  ت��ع��زي��ز  اإىل  واحل��اج��ة 

دون  ال��واع��دة   القطاعات  التكنولوجيا يف جم��ال 
اعتبارات جغرافية اأو اقت�صادية".

دول���ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  "تعززت  وت����اب����ع: 
خالل  فا�صو  وبوركينا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�������ص���ن���وات الأخ�������رية ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ت��ني، هما 
3 مار�س  ب��ت��اري��خ  ات��ف��اق��ي��ة اخل���دم���ات اجل���وي���ة 
من  الإع��ف��اء  ب�صاأن  التفاهم  وم��ذك��رة   ،2015
التاأ�صرية يف 28 يناير 2018. و�صيكون الفتتاح 
امل��رت��ق��ب ل�����ص��ف��ارة ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و يف اأب����و ظبي، 
ودع��م خري من  تفعيلها برخي�س  والتي يجري 
العالقات  على  قوية  اإ�صارة  الإماراتية،  ال�صلطات 

الدبلوما�صية املمتازة بني بلدينا".
الو�صل،  �صاحة  يف  الر�صمية  الكلمات  اإلقاء  وبعد 
الفرقة  قدمته  ثقايف  بعر�س  احل�صور  ا�صتمتع 
فا�صو  ب��ورك��ي��ن��ا  م��ن  "بولوماكوتيه"  ال�صعبية 
اأ�صلوبها  الفرقة  وا�صتعر�صت  الأمم،  من�صة  على 
اخلا�س يف عزف مو�صيقى اجلاز املطعمة باأحلان 
اآلة بالفون التقليدية، معربة عن روح املودة التي 

الثقافة  ع��ن  و�صعبها، ف�صال  ال��دول��ة  ه��ذه  مُت��ّي��ز 
فا�صو،  بوركينا  بها  تتمتع  التي  الغنية  املو�صيقة 
ل��ع��زف وغ��ن��اء املو�صيقى  ال��ع��ر���س ف��ق��رات  و���ص��م 
عن  املتوارثة  ال�صعبية  الإيقاعات  ذات  التقليدية 
الأجداد، والتي عك�صت جوانباً من ثقافة وتقاليد 

الدول الواقعة يف غرب القارة الإفريقية. 
ال��واق��ع يف منطقة  ف��ا���ص��و،  ي��دع��و  ج��ن��اح بوركينا 
اإىل دول���ة تفتخر  ل��ل��ت��ع��رف  ال�����زوار  ال���ص��ت��دام��ة، 
باأبنائها النبالء الذين يعملون بجد، حيث ميكنهم 
الطبيعية  ف��ا���ص��و  ب��ورك��ي��ن��ا  ع��ج��ائ��ب  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
يف  النطالق  للزوار  كما ميكن  الغنية،  وثقافتها 
رحلة اإىل املا�صي ل�صتك�صاف اأجمل معامل البالد، 
ال�صينما واحِلرف  التعرف على  وذلك من خالل 
اإىل  ال���زوار  اجلناح  يدعو  اإذ  الرائعة،  الإفريقية 
خ��الل��ه��ا بح�صور  ي�����ص��ت��م��ت��ع��ون  غ���ام���رة  جت���رب���ة 
يف  �صينمائي  مهرجان  اأك��رب  في�صباكو،  مهرجان 
قارة اإفريقيا، والذي ت�صت�صيفه مدينة واغادوغو، 

عا�صمة بوركينا فا�صو، كل عام.

•• دبي - الفجر 

قدم جناح �صي�صل عر�صا �صاحرا ، بعنوان "ل �صال دي فريت"، 
اأداء فريد من  التقليدية يف  الفنون  األوانا خمتلفة من  َجمَع 
دبي،   2020 اإك�صبو  يف  اليوبيل  من�صة  على  وذل���ك  ن��وع��ه، 
وت�����ص��م��ن احل��ف��ل اأي�����ص��ا ت��ق��دمي ع��ر���س ل���الأزي���اء، اأق��ي��م على 
اأ�صبوع �صي�صل للمو�صة الذي مت اإطالقه من  هام�س فعاليات 
اإك�صبو2020 دبي للمرة الأوىل على اأن ُيقام بعد ذلك يف دبي 

ب�صكل �صنوي. 
حول  ق�صري  فيلم  ع��ر���س  احل��ف��ل  م��ن  الأول  اجل���زء  ت�صمن 
حفالت الزواج التقليدية بدءا من التقاء العائلتني معا، وزينة 
قاعات الزفاف التقليدية واملاأكولت التي يتم تقدميها، ف�صال 
الفرقة  ا�صتعر�صتها  التي  ال�صهرية،  والرق�صات  الأغ��اين  عن 

فيما بعد، كالرق�صة الفتتاحية للعري�س والعرو�س، ومن ثم 
رق�صات الأهل واملدعوين.

الفيكتوري، وقدمت رق�صة  الطراز  باأزياء من  الفرقة  تاألقت 
مو�صيقية  مقطوعة  اأن��غ��ام  على  باحلياة  الناب�صة  "موتيا" 
ت�صجيلها  مت  اإفريقي  اأ�صل  من  رق�صة  هي  واملوتيا  تقليدية، 

موؤخرا على قائمة اليون�صكو للراث العاملي غري املادي.
وت�صمن اجلزء الثاين من احلفل تقدمي عر�س لالأزياء من 
من  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  �صي�صل  م��ن  اأزي����اء  ُم�صممي  اإب����داع 
جميالت  م��ن  اأزي���اء  ع��ار���ص��ات  مب�صاركة  العامليني  امل�صممني 

�صي�صل.
حيث  ال��ع��ر���س  �صي�صل  م��ن  زي��ل��م  جوليت  امل�صممة  ا�صتهلت   
قدمت ت�صكيلة من الأزياء التي غلب عليها الطابع ال�صتوائي، 
من  امل�صنوعة  ال��ي��دوي��ة  احلقائب  م��ن  جمموعة  ق��دم��ت  كما 

اأندون�صيا  الق�س التقليدي، بينما تعاون امل�صممان دويزو من 
ا�صتوحيا  م�صرك،  ع��ر���س  يف  �صي�صل  م��ن  ه��ري  نايجل  م��ع 
ت�����ص��ام��ي��م اأزي���ائ���ه م���ن ع���امل ال��ب��ح��ار، ح��ي��ث زي��ن��ت ر�صومات 
ومن  قدماها،  التي  الت�صاميم  البحرية  والكائنات  الأ�صماك 
اأو�صيه جون من �صي�صل جمموعة تداخل  ثم قدمت امل�صممة 
فيها  اللونان الأبي�س والأ�صود، �صملت اأغطية للراأ�س بطرق 

مبتكرة.
غنية  مم��ي��زة  قطع  ب�صبع  �صي�صل  م��ن  ب��ارب��ي  اتليا  و���ص��ارك��ت   
بالألوان والق�صات املزرك�صة، يف حني قدمت امل�صممة بري�ص�س 
من جنوب اإفريقيا ت�صاميم فريدة بالألوان اللوؤلوؤية البي�صاء 
ب���ول م��ن قطر  املُ�����ص��م��م روم��ي��و  والف�صية وال��ذه��ب��ي��ة، وخ��ت��م 
العر�س بتقدمي بذلت رجالية تتداخل فيها الأل��وان، ف�صال 

عن جمموعة من الف�صاتني ذات الت�صاميم املبتكرة.  

الفرقة ال�سعبية املجرية ت�ستح�سر اأعمال املو�سيقي 
كودايل زولتان يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

قدمت الفرقة ال�صعبية املجرية عر�صها الراق�س اجلديد " رق�صة كانون - هوماج اأ كودايل زولتان"، على من�صة 
اليوبيل يف اإك�صبو 2020 دبي، تكرميا على اأعمال املو�صيقي ال�صهري كودايل زولتان.

وجمع العر�س بني التقاليد الرثية للمو�صيقى التقليدية وبني الإيقاعات الناب�صة باحلياة للفن املعا�صر بهدف 
تقدمي �صورة حديثة من الفنون الع�صرية، امل�صحوبة باملو�صيقى ال�صعبية والتقليدية، كما قدمت الفرقة مزيجا 
ا�صتح�صر  ج��ذاب  عر�س  يف  الكمان،  ع��ازيف  فرقة  اأحل��ان  �صاحبتها  والغنائية،  اجلماعية،  الراق�صة  العرو�س  من 

التقاليد املجرية املتميزة على خ�صبة املن�صة بكل حيوية.
وا�صتخدم الراق�صون تقنية "كانون" لتاأدية رق�صاتهم، وهي تقنية تتطلب من الراق�صني التناوب لأداء حركة ما، 
الراق�صني،  حركات  لتوحيد  طريقة  وهي  الآخ��ري��ن،  قبل  من  وتنفيذها  مماثل  ب�صكل  احلركة  هذه  ن�صخ  يتم  ثم 

وحتقيق العمق والتنوع يف الأداء.

من اإك�سبو.. دعونا ن�سيء �سماء وعقول العامل!�س�سر اأو�ستون والأورك�سرتا يف عر�ض فني خالد على م�سرح دبي ميلينوم
•• دبي- الفجر

�صدح م�صرح دبي ملينيوم يف اإك�صبو 2020 دبي، 
الفنان  التي قدمها  البديعة  املو�صيقية  بالنغمات 
والأوك�صرا  اأو���ص��ت��ون  ���ص��ري  ال�����ص��ه��ري  الأوزب���ك���ي 
فرق  اأ�صهر  م��ن  واح���دة  تعد  التي  ل��ه،  امل�صاحبة 
ال���ع���امل، وال���ت���ي داعبت  ال�����ص��ي��م��ف��ون��ي��ة يف  اجل����از 
م��و���ص��ي��ق��اه��ا م�����ص��اع��ر ج��م��ه��ور اإك�����ص��ب��و 2020 
دب���ي، ب��اإح��ي��اء ذك��ري��ات اأج��م��ل الأغ��ن��ي��ات العاملية 
الكال�صيكية اخلالدة، ف�صاًل عن اإمتاع احلا�صرين 
اجلاز  مو�صيقى  مقطوعات  من  منتقاة  بت�صكيلة 
يف  بجمعها  ق��ام��وا  ال��ت��ي  امل��ب��ه��رة،  ال�صيمفونية 
"كنوز  ا���ص��م  حملت  ع��ذب��ة  مو�صيقية  م��ق��ط��وع��ة 
الفنان  كلمات  مع  اجلمهور  حلق  حيث  العامل". 
الأورك�صرا  ومو�صيقى  اأو���ص��ت��ون  ���ص��ري  وامل��غ��ن��ي 
ا�صتعادوا  ليلة مو�صيقية مذهلة،  به، يف  اخلا�صة 
من  ببع�س  املرتبطة  الرائعة  الذكريات  خاللها 
يف  املو�صيقى  تاريخ  خلدها  التي  الأغنيات  اأ�صهر 

جميع اأنحاء العامل.
وم���ن الأغ���ن���ي���ات ال��ذائ��ع��ة ال�����ص��ي��ت ال��ت��ي غناها 

���ص��ري اأو����ص���ت���ون ب�����ص��وت��ه اجل���م���ي���ل، اأغ���ن���ي���ة "ل 
اأي �صيء"  ك��ول، و"لي�س لدي  تن�صى" لنات كينغ 
ملايكل  جيد"  "�صعور  واأغنية  هيو�صنت،  لويتني 
حار  بت�صفيق  املعجبون  ا�صتقبلها  والتي  بوبليه، 
وب��ح��ف��اوة ب��ال��غ��ة. ك��م��ا مت خ���الل احل��ف��ل تقدمي 
مقطوعات مو�صيقية مبهرة من مو�صيقى اجلاز 

بهذه  اجلمهور  وا�صتمتع  املتميزة،  ال�صيمفونية 
اأ�صاطري  اأجم��اد  ا�صتعادت  التي  الراقية  النغمات 
واأرم�صرونغ  ���ص��ي��ن��ات��را  م��ث��ل  امل��و���ص��ي��ق��ى  وجن���وم 
الأحلان  من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  وفيتزغريالد، 
الرائعة من تلحني جمموعة من اأعظم امللحنني 

العامليني يف القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين.

علوم  وت�صكل  الب�صرية  ل��ك��ل  ت���راث  ال��ف�����ص��اء  يعترب 
وحتفيز  امل��ت��ع��ددة  الثقافات  ل�صم  ق��وي��ة  اأداة  الفلك 
العلمية  امل��و���ص��وع��ات  درا����ص���ة  ل��ل��ت��ع��م��ق يف  ال�����ص��ب��اب 
والتكنولوجية. هذه العتبارات الأ�صا�صية هي اأ�صا�س 
"دعونا ن�صيء  ال��ذي يحمل عنوان  مو�صوع احل��دث 
ال���ع���امل. م��در���ص��ة لتعليم ع��ل��وم ال��ف��ل��ك: بني  ���ص��م��اء 
معر�س  يف  تنظيمه   مت  حيث  والتطبيق"،  النظرية 
املدار�س  لكل  مفتوحه  بدعوه  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
املحلية واجلمهور يف دبي وعلى الإنرنت. حيث قدم 
الفلكية  للعلوم  ايطاليا  مركز  احل��دث  ه��ذا  اق���راح 
الحتاد  مكتب  وه��و   ،OAE Center Italy
الدويل لتعليم علوم الفلك، وقد مت اإن�صاوؤه موؤخًرا يف 
اإيطاليا بتن�صيق من املعهد الوطني للفيزياء الفلكية 
معر�س  يف  اإي��ط��ال��ي��ا  ج��ن��اح  يف   .INAF )اإي���ن���اف( 
للمدار�س  خم�ص�س  خمترب  تنظيم  �صيتم  اإك�صبو، 
وع���ق���د ج��ل�����ص��ة ط���اول���ة م�����ص��ت��دي��رة ك���ح���دث هجني، 
�صيناق�س  حيث  الإن��رن��ت،  وع��رب  �صخ�صي  بح�صور 
كاأداة  الفلك  علم  والك��ادمي��ي��ون  واملعلمون  اخل��رباء 

للتعددية الثقافية والت�صمني.
للم�صاركني احلا�صرين يف دبي، �صيكون اجلزء الأول 

من الفرة ال�صباحية، بدايًة مبقدمة تتبعها جل�صة 
�صيتم حت�صري خمترب عملي  اإذ  امل�صتديرة،  الطاولة 
الأبراج  باإ�صاءة  املحلية  امل��دار���س  ط��الب  يقوم  حيث 
ث��ق��اف��ات خمتلفة من  ب��اأ���ص��اط��ري  م��ن خ��الل ربطهم 
العامل. يهدف م�صروع املخترب اإىل جذب علوم الفلك 
املدار�س، من خالل جمموعة منخف�صة  اإىل مناهج 
اإن�صائها با�صتخدام  التكلفة من الدوائر الورقية، مت 

مواد ب�صيطة و�صهلة العثور عليها.
امل�صتديرة  الطاولة  جل�صة  هناك  �صيكون  ذل��ك،  بعد 
م��ع م��داخ��الت م��ن م��ارك��و���س بو�صيل، م��دي��ر مكتب 
الحتاد الدويل لتعليم علوم الفلك، و�صارة ريكياردي 
للعلوم  اإيطاليا  م��رك��ز  م��ن  �صاندريللي،  و�صتيفانو 
العربي  الحت���اد  رئي�س  النعيمي،  وحميد  الفلكية، 
ل��ع��ل��وم ال��ف�����ص��اء وال��ف��ل��ك، وامل��دي��ر ال��ع��ام لأكادميية 
والفلك  ال��ف�����ص��اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ع��ل��وم  ال�������ص���ارق���ة 
العام  املدير  نائب  فرنيني،  واإليا�س   ،)SAAST(
ل��ع��ل��وم وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الف�صاء  ال�����ص��ارق��ة  لأك��ادمي��ي��ة 
و�صين�صيا  ليدن  جامعة  م��ن  رو���ص��و  وب��ي��درو  والفلك 

فيفا.
يف �صياق احلدث، �صيتم تقدمي فر�صة "جتربة الواقع 

الفرا�صي للهبوط على �صطح القمر"، وهو فيديو 
امل�صاركني  360 درجة متنح  واقع افرا�صي بزاوية 
الفر�صة لتجربة الدقائق الأخرية املثرية من مهمة 
11 للهبوط على �صطح القمر، بح�صور رائد  ابولو 
الهبوط  جتربة  اإنتاج  مت  ارم�صرونغ.  نيل  الف�صاء 
 Virtual ع��ل��ى ���ص��ط��ح ال��ق��م��ر ع��ن ط��ري��ق ���ص��رك��ة
Immersions in Science )VIS(، وهي 
امل�صاركة  ت��دري��ب  يف  )اإي���ن���اف(  ل���  الر�صمي  ال�صريك 
مركز  م��دي��ر  �صاندريللي،  �صتيفانو  ي��ق��ول  ال��ع��ام��ة. 
ايطاليا للعلوم الفلكية: "منذ الع�صور القدمية، كان 
النجوم  بني  وقدموا  الليل،  ب�صماء  مفتونني  النا�س 
اإنها جمرد  الأب��راج.  اخرعوا  وبالتايل  اأ�صاطريهم، 
�صرارة عاملية من التعجب والف�صول التي يريد مركز 
اإك�صبو،  تقدميها يف معر�س  الفلكية  للعلوم  ايطاليا 
اإ�صراك املدار�س البتدائية يف ن�صاط ممتع  وبالتايل 
املتواجدين  ���ص��واء  اجل��م��ه��ور،  �صنخرب  ث��م  وج����ذاب. 
هناك اأو عرب الإنرنت، عن النطباعات التي تكونت 
الدويل،  الفلكي  املكتب اجلديد لالحتاد  لديهم عن 
وبني  بيننا  ال��ع��الق��ة  اأي  ال��ف��ل��ك،  علم  ي�صع  وال���ذي 

الكون، بهدف تعليم الأطفال."
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حذرت درا�ضات عديدة من اأن اأولئك الذين اعتادوا على تخطي وجبة 
الإفطار هم اأكرث عر�ضة لتطوير عادات منط حياة �ضيئة تهدد القلب.

وجبة  يتخطون  الذين  الأ�ضخا�ض  اأن  الدرا�ضات  تلك  اإحدى  واأظهرت 
الإفطار لديهم احتمال اأعلى بن�ضبة 32% للوفاة من عدة اأ�ضباب.

يف  ُن�ضر  الأربعني،  �ضن  فوق  بالغ  األف   200 يقارب   ملا  حتليل  وجد  كما 
 Journal of Cardiovascular Development and جملة 
Disease، اأن اأولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا اأكرث عر�ضة 

للإ�ضابة ب�ضوء ال�ضحة.

الذين  الأ�صخا�س  بني  خا�س  ب�صكل  �صائعة  القلبية  والنوبات 
يتجاهلون الوجبة ال�صباحية ب�صكل روتيني، مع زيادة بن�صبة 

اخلطر. يف   21%
ومل يهدف هذا التحليل اإىل تقدمي عالقة �صببية بني تخطي 

وجبة الإفطار وخماطر الإ�صابة بالنوبات القلبية.
وحددت درا�صات اأخرى اأن تخطي وجبة الإفطار يرتبط ب�صكل 

عام مبجموعة من اخليارات ال�صحية ال�صيئة الأخرى.
ويبدو اأن الأ�صخا�س الذين يتخطون وجبة الإفطار غالبا ل 
يعو�صون عن الوجبة املفقودة يف وقت لحق من اليوم، وهو ما 

يوؤدي اإىل �صوء التغذية.
وميكن اأن يوؤدي هذا اأي�صا اإىل تناول الطعام يف الليل اأو بني 
الغذائي،  التمثيل  لعملية  تعطيل  عنه  ينتج  قد  ما  الوجبات، 
وهو ما يزيد من احتمالية الإ�صابة مبر�س ال�صكري واأمرا�س 

القلب.
يتخطون  الذين  اأول��ئ��ك  اأن  ال��درا���ص��ات  العديد من  واأظ��ه��رت 
ك��ام��ل واأن  ب���دوام  وج��ب��ة الإف��ط��ار ه��م الأك���رث عر�صة للعمل 

يكونوا مدخنني ويتعاطون كميات اأكرب من الكحول.
الإ�صابة  احتمال  على  توؤثر  اأن  ميكن  الأ�صباب  ه��ذه  وجميع 

باأمرا�س القلب.
ويعني هذا اأنه لي�س بال�صرورة اأن يكون تخطي وجبة الإفطار 
خلطر  املعر�صني  الأ�صخا�س  ولكن  القلب  اأم��را���س  يف  �صببا 
الإ�صابة باأمرا�س القلب هم اأكرث من تخطوا وجبة الإفطار.

واأولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم اأي�صا اأكرث عر�صة 
لتباع منط حياة له وقت حمدود ملمار�صة الريا�صة والأن�صطة 

ال�صحية الأخرى.
ووجدت هذه الدرا�صات اأي�صا بع�س العوامل ال�صحية 

التي ترتبط بتخطي وجبة الإفطار. وكان مر�س 
ال�صكري اأكرث �صيوعا بني اأولئك الذين مل يتناولوا 

وجبة الإفطار.
وكما هو احلال مع اأمرا�س القلب، فاإن هذا ل يعني 

اأن وجبة الإفطار ت�صبب الإ�صابة مبر�س ال�صكري.
وقد يكون هذا لأن التحكم يف ن�صبة ال�صكر يف الدم على مدار 
ومراقبة  ل��ل��وج��ب��ات  ���ص��رام��ة  اأك���رث  تخطيطا  يتطلب  ال��ي��وم 

النظام الغذائي.
ووجدت الدرا�صات، التي تتبع الأطفال، اأن اأولئك الذين اعتادوا 

تناول وجبة الإفطار كانوا 
اأك����رث ع��ر���ص��ة لت��ب��اع نظام 

غذائي متوازن ب�صكل عام.
الذين  الأط�����ف�����ال  اأن  ول����وح����ظ 

ي�صتهلكون  الإف���ط���ار  وج��ب��ة  ت��ن��اول��وا 
الإجمالية،  ال�صعرات احلرارية  املزيد من 

ولكنهم كانوا اأقل عر�صة لزيادة الوزن.
ومن املرجح اأن من يتجاهلون وجبة الإفطار 

 .Cو  Dو  A فيتامينات  يف  نق�صا  ي��ع��ان��ون 
جهاز  يف  دورا  تلعب  الفيتامينات  ه��ذه  وجميع 

الإفطار  وجبة  يتناولون  ل  من  يجعل  ما  املناعة، 
اأكرث عر�صة لبع�س اللتهابات.

التي يجب  املكونات  وا�صع على  ويتفق اخل��رباء على نطاق 
اأن تتوفر يف نظام غذائي �صحي، وي�صمل ذلك احلبوب الكاملة 

كما  الكامل.  الفاكهة  وع�صري  الد�صم  قليل  واحلليب 
ي��ن�����ص��ح اخل�����رباء ب��ع��دم ا���ص��ت��خ��دام م��ن��ت��ج��ات مثل 

احلبوب املحالة م�صبقا الأقل تغذية.
تدهور  اإىل  الإف���ط���ار  وج��ب��ة  ت��خ��ط��ي  ي�����وؤدي  ول 
تعوي�س  على  يعمل  ال�صخ�س  اأن  طاملا  ال�صحة 
ت��وازن جيد من  واحل��ف��اظ على  الفائتة  الوجبة 

العنا�صر الغذائية.

منط حياة �ضيئ يهدد القلب

تخطي وجبة الإفطار قد ي�سبب خماطر 
�سحية مزمنة ومهددة للحياة

ومن خالل حتديد ال�صتجابة املناعية خلاليا الأنف، وجد 
الباحثون يف جامعة نيوكا�صل، الطريقة التي تتفاعل بها 
امل�صبب   ،SARS-CoV-2 فريو�س  مع  الأن��ف  بطانة 
ل�"كوفيد19-"، وميكن اأن حتدد ال�صتجابة املناعية التي 

تنطلق يف اجل�صم املر�س والنتيجة.
 Nature ُن�������ص���رت يف جم��ل��ة  ال���ت���ي  ال����درا�����ص����ة،  وت���ع���زز 
اأقنعة  ا���ص��ت��خ��دام  ف��ر���س   ،Communications
الوجه يف و�صائل النقل العام ويف املتاجر ملحاولة احلد من 

انت�صار الفريو�س.
واأو����ص���ح ال��دك��ت��ور ك��ري�����ص��ت��وف��ر دن���ك���ان، م��ن ك��ل��ي��ة العلوم 
الطبية بجامعة نيوكا�صل وامل�صت�صار الفخري يف الأمرا�س 
لهيئة  التابعة  تاين  اأبون  نيوكا�صل  م�صت�صفيات  املعدية يف 
اأن  ال��درا���ص��ة،  ال��وط��ن��ي��ة، وال����ذي ق���اد  اخل��دم��ات ال�صحية 
امل�صتقبلية  العالجات  تطوير  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  النتائج 

لأ�صباب  رئي�صي  بحث  "هذا  قائال:  العدوى.  من  للوقاية 
ارتداء  اأهمية  يعزز  ما  �صواء،  حد  على  واإكلينيكية  علمية 
SARS-CoV-2. ومن  انتقال   لتقليل  الوجه  اأقنعة 
املمكن اأن تكون نتيجة املعركة بني اجلهاز املناعي الفطري 
وال���ف���ريو����س يف ال��غ�����ص��اء امل��خ��اط��ي ل���الأن���ف حم����ددا مهما 
احلد  ت�صاعد يف  فقد  ب�صرعة  ا�صتهدافها  واإذا مت  للمر�س 

من العدوى".
وا���ص��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون خ���الل ال��درا���ص��ة، من��وذج��ا لبطانة 
الأنف منت من مادة من خزعة اأنف مري�س، وا�صتخدموا 
تقنيات متقدمة لت�صخي�س العدوى وال�صتجابات املناعية 

على م�صتوى اخلاليا املفردة.
امل��ن��اع��ة واجلينوم  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف ع��ل��م  ث���م ق���ام ف��ري��ق 
جميع  بقيا�س  الهواء  جمرى  وبيولوجيا  والربوتيوميات 
امل�����ص��ت��زرع��ة يف املخترب  امل��ن��ت��ج��ة يف اخل��الي��ا  ال��ربوت��ي��ن��ات 

امل�صابة.
اأن اخلاليا الأنفية ت�صتجيب للعدوى من خالل  ووجدوا 
امل�صادة  امل��واد  عليها  تهيمن  قوية،  مناعية  ا�صتجابة  اإنتاج 

للفريو�صات املعروفة با�صم "الإنرفريون".
املر�صى، هي  درا�صات  الإنرفريون، يف  ا�صتجابة  اأن  وثبت 
املهدد  اأو  ال�صديد  "كوفيد19-"  �صد  مهم  وقائي  عامل 

للحياة. ومن غري الوا�صح من اأين تبداأ هذه ال�صتجابة.
يف  تبداأ  الإنرفريون  ا�صتجابة  اأن  الدرا�صة  نتائج  وت�صرح 

الغ�صاء املخاطي لالأنف يف املراحل املبكرة من العدوى.
اأن  راأينا  اأننا  املثري لالهتمام،  "من  دنكان:  الدكتور  وقال 
منها  لتبداأ  اأط��ول  وقتا  ت�صتغرق  الإن��رف��ريون  ا�صتجابة 
التنف�صي  اجلهاز  بفريو�صات  امل�صابة  الأنفية  اخلاليا  يف 
SARS- اأن  اإىل  ي�صري  م��ا  الإن��ف��ل��ون��زا،  مثل  الأخ����رى، 

CoV-2 لديه طرق لتخريب هذه ال�صتجابة يف املراحل 
املبكرة" .

ا�صتجابة  ب������داأت  اإن�������ص���ائ���ه،  مب���ج���رد  ذل�����ك،  "مع  وت����اب����ع: 
الإنرفريون يف اإعاقة تكاثر الفريو�س. ومتا�صيا مع هذا، 
عندما اأ�صفنا الإنرفريون قبل الإ�صابة، وجدنا اأنها متنع 

تكاثر الفريو�س ب�صكل فعال".
ا�صتخدام  اإع������ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  ي��ف��ت��ح  "هذا  ق���ول���ه:  ووا����ص���ل 
املوافقة عليها لعالج اللتهابات  التي متت  الإنرفريون، 
التدخالت،  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ر���ص��ى،  الأخ�����رى يف  ال��ف��ريو���ص��ي��ة 
بع�س  يف  كوفيد19-  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  الأن������ف،  رذاذ  م��ث��ل 
حماية  امل�صاعدة  هذه  وت�صمل  ال�صريرية.  ال�صيناريوهات 
اأو  للقاحات،  ب�صكل جيد  ي�صتجيبون  ل  الذين  الأ�صخا�س 

بعد تعر�صات حمددة عالية اخلطورة".
وما يزال اأمام الباحثني املزيد من العمل يف ظل ا�صتمرار 
ي�صبح  ومل���اذا  ال��ع��دوى  نتيجة  ي��ح��دد  مب��ا  معرفتهم  ع��دم 
بع�س املر�صى على ما يرام مع "كوفيد19-"، بينما ي�صاب 

البع�س الآخر دون ظهور اأعرا�س.
املناعية  اخل��الي��ا  دور  على  امل�صتقبلية  الأب��ح��اث  و�صركز 

املوجودة يف الأنف يف تقوية ا�صتجابة م�صاد للفريو�صات.

خاليا الأنف ميكن اأن تكون هدفا رئي�سيا يف مكافحة »كوفيد- 19« ال�سديد
ك�ضفت درا�ضة حديثة اأن جميع اأنواع اخلليا الأنفية معر�ضة لعدوى "كوفيد-19"، واأن بع�ضها، مثل اخلليا الهدبية والإفرازية، 

تدعم م�ضتويات اأعلى من العدوى.
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العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )52591/2022(
املنذر : ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه : جنمة املروة للهواتف املتحركة
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي:- 

�صداد قيمة ال�صيك املذكورة مببلغ و قدره 7880 درهم و ما ي�صتجد من ايجار وذلك خالل 30   )1
يوما من ا�صتالمه هذا النذار.

امل�صتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�صليم العني للمنذر خاليه من ال�صواغل مع  العني  2( اخالء 
�صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.

3( و بخالف ذلك �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 
جربا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة خورفكان االإحتادية املحكمة االبتدائية ال�سرعية االحتادية
يف الدعوى رقم KHCFISHPAF2022 /0000024   االأحوال ال�سخ�سية

ال�ى : �صميع الدين حممد حممد رفيع الدين
الكهرباء  عداد  رقم  الربدي  �صالون  مقابل   - زياد  بن  طارق  �صارع   - الربدي  خورفكان   : الإقامة  حمل  جمهول 

0524479773 ت   19/18
نعلمكم باأن املدعي )ة( / روبني الن�صا بيغم �صيده

العنوان / حمل الإقامة : خورفكان الربدي - �صارع طارق بن زياد - مقابل �صالون الربدي رقم عداد الكهرباء : 
 971501625511  : الهاتف  رقم   0501625511 ت    18/19

قد اأقام الدعوي املذكورة اأعاله للمطالبة ب���
الطلب : اإثب�ات ط�الق

املو�ص�وع :  لقد طلقني املدعى عليه / �صميع الدين حممد حممد رفيع الدين ، بتاريخ : 2021/05/15 امام 
�صاهدين وهم �صيد لياقت على و حممد زبا خان دو�صت حممد خان ، وبناء على ذالك اإريد اثبات الطالق منه.

لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة خورفكان دائرة الأحوال ال�صخ�صية الوىل حمكمة خورفكان الإحتادية 
�صباح يوم --------- املوافق 2022/04/05 ال�صاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف 

حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد بنوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70349
اإعالن بالن�سر 

)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2022/0000500 الدعوى رقم
لدى حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

املرفوعة من : دار التمويل الإ�صالمي �س.م.خ )�صابقا( حالياً دار التمويل ذ.م.م
�صد : جيتيندير �صينغ امار �صينغ راثوري.

املدعى عليه مدعو للح�ص�ور �ص�خ�ص�ياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة امل�صرفية املقرر يوم الثالثاء 
تطبيق  عرب  املرئي  الت�صال  بوا�صطة  بعد  عن  �صيعقد  الذي  �صباحاً   10 ال�صاعة   22/03/2022 املوافق 

على الرابط :  zoom
https://us05web.zoom.us/j/81199431955?pwd=NStJS2Nhc2Vhc3J6QXMydHVTNitGdz09

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
وتف�صلوا بقبول فائق الحرام

اخلبري / اأكرم حممد خالد قيد رقم/ 636.
للتوا�صل / هاتف متحرك : 4488494 055 

amkamleh@gmail.com : بريد اإلكروين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

MOJAU_2022- 0056384 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�الن
للخط  )ال�صواقي  التجارية  الرخ�صة  ميلك   - اجلن�صية  اماراتي   - عبيد  احمد  حممد  ال�صيد:  اأن  حيث 
والر�صم( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )766783( حيث ان ال�صيد : حممد 
احمد عبيد - اماراتي - اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))ال�صواقي 
للخط والر�صم(( البالغة ) 100%( اإىل ال�صيد : احمد ا�صماعيل مو�صى اجلنايني م�صري اجلن�صية - بن�صبة 
50%واإىل ال�صيد : خالد عباملنعم احمد ح�صن ال�صرقاوى- م�صري اجلن�صية -بن�صبة 50% تغيري ال�صم 
التجاري من )ال�صواقي للخط والر�صم( ايل )الرو�صة للخط والر�صم( تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 
فردية ايل وكيل خدمات ، دخول وكيل خدمات تغيري ال�صم التجاري لل�صركة / املوؤ�ص�صة، و عمال بن�س املادة 
)14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا 
الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن 

لديه اأي اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533
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MOJAU_2022- 0056037 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�صة  ميلك   - اجلن�صية  �صوداين   - المني  حممد  الطاهر  حممود   : ال�صيد  اأن  حيث 
مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  العالف(  لتجارة  )ال�صيادة  التجارية 
�صوداين   - المني  حممد  الطاهر  حممود   : ال�صيد  ان  حيث   )727274( رقم  رخ�صة 
))ال�صيادة  التجارية  الرخ�صة  كامل ح�صته يف  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  - اجلن�صية 
الكتبي  حميان  عبداهلل  علي  خالد   : ال�صيد  اإىل  لتجارة العالف (( البالغة ) %100( 
- اماراتي اجلن�صية - تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية، تنازل 
القانون الحتادي رقم  5 من  املادة )14 ( فقره  ، و عمال بن�س  الرخ�صة لآخر  �صاحب 
)4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف 
يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056013 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�صة  ميلك   - اجلن�صية  اماراتي   - القايدي  علي  خلف  علي  را�صد  ال�صيد:  اأن  حيث 
التجارية )بقالة رمي العني( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم 
)555702( حيث ان ال�صيد :را�صد علي خلف علي القايدي – اماراتي - اجلن�صية يرغب 
البالغة  العني((  رمي  ))بقالة  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اإىل ال�صيد : حافظ ممتاز عامل عبداجلبار خان - هندي اجلن�صية - تغيري   )%100  (

ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر ،
و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن 
الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء 
اأي اعرا�س على ذلك عليه  اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه  اإليه بعد  امل�صار 

اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056344 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

متلك   - اجلن�صية  اماراتية   – الكتبي  مديرج  �صعيد  حممد  �صالمه  ال�صيدة:  اأن  حيث 
بال�صارقه  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  للمفرو�صات(  اجلوري  )دار  التجارية  الرخ�صة 
مبوجب رخ�صة رقم )779214( حيث ان ال�صيدة : �صالمه حممد �صعيد مديرج الكتبي 
اماراتية -اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية ))دار 
اجلوري للمفرو�صات(( البالغة )100%( اإىل ال�صيدة : اميان حممد �صعيد مديرج الكتبي 

- اماراتية اجلن�صية - تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر .
يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  من   5 املادة )14 ( فقره  و عمال بن�س 
�صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على 
الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056171 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن ن�صر - عقد بيع

يف  اأرغب  اجلن�صية  �صورية   - فواخرجي  زهري  احالم   / ال�صيدة  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
التنازل عن جزء من ح�صتي البالغة )%100( لت�صبح ح�صتي )50%( واإىل ال�صيد / مازن 
زهري فواخرجي - �صوري اجلن�صية لت�صبح ن�صبته )50%(، يف الرخ�صة باإ�صم )مركز كلمات 

للتجميل( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم : )790354(،
- اإ�صافة �صريك/�صركاء،

2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056327 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�صيدة/ عائ�صة حممد عبدالرحمن ح�صن حوكل 
اإماراتية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة %100، 
بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  لل�صيدات(  �صهيل  جنم  امل�صماة)�صالون  الرخ�صة  يف 
عثمان،  حممد  عي�صى  ا�صماء  ال�صيدة/  اىل   511861 رقم  حتت  ال�صارقة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  اجلن�صية.  اماراتية 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0055795 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�صيد : كيم�ور اب�وبكر ادرام�ا كي�م�ور - اجلن�صية: الهن�د ، 
اإل�ى ال�ص�يد:  يرغ�ب ف�ي البي�ع والتنازل ع�ن ك�ام�ل ح�صتها البالغة )100%( وذل�ك 
حنيفه موفال اندومان - اجلن�صية : الهند ، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )كافتريي�ا م�ص�ار 
من  ال�صادرة   )789956( رقم  رخ�صة  مبوج�ب  ال�صارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  اخلي�ر( 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى:- 
ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0055287 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / معني اقبال حممد اقبال - باك�صتاين اجلن�صية ، 
يرغب يف البيع و التنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك لل�صيد/ هجمت 
عدنان القب�س - �صوري اجلن�صية - وذلك يف املوؤ�ص�صة الفردية بوكيل خدمات امل�صماة 
ال�صادرة  ال�صيارات( املرخ�صة برقم )730331(  )الوان المل لت�صليح م�صاعدي 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   ، ال�صارقة  بحكومة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من 
2013 يف �صان الكاتب العدل.  )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0055950 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : فريو�س خان بال ماداتيل عمر بالما داتيل ، هندي 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %100 و ذلك اىل ال�صيد: 
حممد �صريف خور�صيد عامل، اجلن�صية بنغالدي�س يف رخ�صة امل�صماه )كافترييا �صوء 
تعديالت   )768415( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الفجر( 
اخرى : مت تغيري وكيل خدمات تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. وعمالبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056183 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الهند يرغب يف  كوتي ح�صن، اجلن�صية  بن  ال�صيد: مو�صى  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% و ذلك اىل ال�صيد : بوفال برامبات 
باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  اخلان(  دوار  )مطعم  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية  عبدال�صالم 
التنمية القت�صادية.  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )219343( ال�صادرة من دائرة 
تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صه لخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
MOJAU_2022- 0056302 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة : عابده كانايات، اجلن�صية الهند يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : فا�صالو مو�صيكوتاتيل كونهي قادر 
مو�صيكو تاتيل اجلن�صية الهند لي�صبح املالك يف الرخ�صة )�صوبرماركت النقطه الطازجه( 
دائرة  من  ال�صادرة   )782227( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي 

التنمية القت�صادية.  تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صه لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا(

يف الق�سية التنفيذية رقم 1504 ل�سنة 2019 والق�سايا امل�سمومة لها 
رقم 3372/2019 تنفيذ ، 1849/2020 تنفيذ ، 1850/2020 تنفيذ

املنفذ �صده / مركز ال�صارقة لال�صتثمار �س.ذ.م.م 
طالب التنفيذ / ال�صيخة اميان �صقر حممد القا�صمي

التنفيذي على العقارات  باأنه مت توقيع احليز  اإعالمكم  اأعاله،  التنفيذية  التنفيذ( يف الق�صايا  قررت املحكمة )دائرة 
املو�صح بياناتها ادناه:

قطعة رقم 177/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة  قطعة رقم 173/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة  
قطعة رقم 179/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة قطعة رقم 175/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية باإمارة ال�صارقة 

من  اأيام  �صبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�صم  الحتادية  البتدائية  ال�صارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
تاريخ العالن يف حال وجود اإي اإعرا�س، ويف حال تخلفكم عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر 

اجراءات البيع يف غيابكم ..
رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا(

يف الق�سية التنفيذية رقم 127 ل�سنة 2017
املنفذ �صده / مركز ال�صارقة لال�صتثمار

اأعاله،  التنفيذية  الق�صايا  التنفيذ( يف  املحكمة )دائرة  القا�صمي - قررت  ال�صيخ خالد في�صل خالد �صلطان  التنفيذ /  طالب 
اإعالمكم باأنه مت توقيع احليز التنفيذي على العقارات املو�صح بياناتها ادناه:

قطعة رقم 55/1 ملك حكومي رقم 933 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 54/1 ملك حكومي رقم 932 مبنطقة عرقوب ال�صناعية 

قطعة رقم 83/1 ملك حكومي رقم 966 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 56/1 ملك حكومي رقم 934 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 85/1 ملك حكومي رقم 968 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 84/1 ملك حكومي رقم 967 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 87/1 ملك حكومي رقم 970 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 86/1 ملك حكومي رقم 969 مبنطقة عرقوب ال�صناعية

قطعة رقم 89/1 ملك حكومي رقم 972 مبنطقة عرقوب ال�صناعيةقطعة رقم 88/1 ملك حكومي رقم 971 مبنطقة عرقوب ال�صناعية
تاريخ  من  اأيام  �صبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�صم  الحتادية  البتدائية  ال�صارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
اإعرا�س، ويف حال تخلفكم عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر اجراءات  اإي  العالن يف حال وجود 

البيع يف غيابكم ..
رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن موعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر

يف الدعوى 2022/148 جتاري جزئي     
بناء على طلب / مدعي / كا�صبيان للكيماويات �س م ح اجلن�صية

اىل مدعى عليه / را�صد بن فهد بن نا�صر اليمني اجلن�صية / ال�صعودية
يف  عنك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صيا  الإبتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
ال�صاعة 09:00 من يوم اخلمي�س املوافق  2022-03-24  لالجابة على الدعوى و تقدمي ما لديك من 
بيانات و دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد  فاأن املحكمة �صتبا�صر 

الدعوى غيابيا. طالبا فيها :-
مبوعدها طبقا لالأ�صول. عليهما  املدعي  واعالن  لنظرها  جل�صة  تعيني  و  الدعوى  ت�صجيل   .1

باإلزام املدعي عليهما باأن توؤديا للمدعية مبلغا و قدره 107،739.67 درهم )مائة و�صبعة األف  2. احلكم 
املطالبة  تاريخ  و �صبعمائة و ت�صعة و ثالثون درهم و�صبعة و�صتون فل�صا( و الفوائد التاأخريية 12% من 

حتى متام ال�صداد. 3. �صمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة.
املحاماة.  اتعاب  وبدل  وامل�صاريف  الر�صوم  بكافة  عليهما  املدعي  الزام   .4

 مدير دعوى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/270304(
 )2022/54372(

املنذر / �صاهر بن مارق بن مذيب البقمي - بوكالة املحامي دكتور ابراهيم حممود
املنذر اليها / مي�صال جورج الثوم - جمهول حمل القامة

قانونا  وتنذره  اليها  املخطر  يخطر  العديل  اخلطار  هذا  ومبوجب  املخطر  اأن  حيث 
امانه  اي�صال  مبوجب  والثابت  درهم  الف   ٦٢٠٠٠ وقدرة  مببلغ  وبالوفاء  بالتكليف 
موقع من قبل املنذر اليها والفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتي 
املخطر  تنفيذ  املخطره من جراء عدم  الواقعه علي  التام وذلك عن ال�صرار  ال�صداد 

اليها التزامتها التعاقديه .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/54606(
 املنذر / حممود ح�صني �صودهري ب�صفته �صريك ب�صركة جاك غلوبال �صيبرايد م.د.م.�س

املنذر اليه : �صاجناي بهاراتكومار بوجار بهاراتكومار خو�صالدا�س بوجار ب�صفته مدير ب�صركة جاك 
غلوبال �صيبرايد م.د.م.�س

املو�صوع : اإنذار بطلب الدعوة لجتماع جمعية عمومية غري عادية 
ل�صركة جاك غلوبال �صيبرايد م.د.م.�س

و عليه ، فاإننا نيابة عن موكلنا نكلفكم وننذركم ب�صرورة الدعوي لجتماع جمعية عمومية غري
وتقدمي  لل�صركة  العمومية  امليزانية  ملناق�صة  وذلك  م.د.م.���س  �صيبرايد  ل�صركة جاك غلوبال  عادية 
تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة  اق�صاها  م��دة  خ��الل  امل��ايل  وو�صعها  ال�صركة  ن�صاط  عن  �صنوي  تقري 
اإ�صتالمه هذا الإنذار واإل �صي�صطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذراليه 
و ذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�صه ع�صر يوما من تاريخ العالن بالن�صر ، و اإل فاإنه �صن�صطر اإىل 
و  الر�صوم  ت�صمينكم  مع  موكلينا  على حقوق  للحفاظ  بحقكم  الالزمة  القانونية  الإج��راءات  اإتخاذ 

امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم FUCFICIPOR2022 /0000185، جتاري )جزئى(
اإىل املدعى عليه : موؤ�ص�صة اخلليج للمقاولت العامة موؤ�ص�صة فردية ملالكها ومديرها / اأحمد داد حممد 

اأحمد اإماراتي اجلن�صية.
نعلمكم باأن املدعي �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ م م

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة مببلغ وقدره 12،209 درهم )اإثنى ع�صرة األف ومائتان وت�صعة 
دراهم( لذا يجب عليكم احل�صور اأمام مكتب ادارة الدعوى مبحكمة الفجرية الحتادية، املحكمة البتدائية 
املدنية املوافق 2022/03/24 ال�صاعة 8:30 �س لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات، ويف حالة عدم 

ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/03/17 / حرر بوا�صطة املوظف

 زهراء البلو�صي
مكتب ادارة الدعوى

القا�ضي / حمجوب عبداهلل عثمان 
حمكمة الفجرية الحتادية
املحكمة البتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1385/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3٢٠447( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املدعي:اي اآر لال�صتثمارات القاب�صة املحدودة
عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - املنطقة احلره - مكتب رقم ٢٠1 - هاتف رقم:٠589199999 

٠5٢7٦78899 -
املطلوب اإعالنه :  1- احمد دحام حماد ح�صني العلواين  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/1/31  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  املدعية  اىل  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ح��دودة  القاب�صة  لال�صتثمارات  اآر  ل�����ص��ال��ح/اي  اع���اله 
)3٢٠.447.5٠( درهم ثالثمائة وع�صرون الف اربعمائة �صبعة واربعون درهما وخم�صون فل�صا - كما الزمته 
بالر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة برف�س ماعدا ذلك  ، حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70533

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:3426/2021/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات ال�صابعة رقم 75٦
مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )٢48٦( درهم اربعة وع�صرون الف وثمامنائة واربعة 
و�صتون درهم - والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع ت�صمني املتنازع �صدها 

الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:ال�صماء بال�صتك اند�صريز م.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - مبنى القرن ٢1 - �صقة 4٠3
املطلوب اإعالنه :  1- العزة لتجارة املنظفات �س.ذ.م.م -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعالن :  املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )٢48٦4( درهم اربعة وع�صرون الف وثمامنائة واربعة 
و�صتون درهم - والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع ت�صمني املتنازع �صدها 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.لعالن املتنازع �صده بالقرار املنهي اخل�صومة قررنا مبثابة احل�صوري 
بالزام املتنازع �صدهما بان يوؤديا بالت�صامن للمتنازعة مبلغ )اربعة وع�صرون الف وثمامنائة واربعة و�صتون درهم( 
وبالزامهما  ال�صداد  مت��ام  حتى   ٢٠٢٠/1٠/31 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 

بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�صم ال�صركة : ميدا�ض لتجارة لوازم ال�ضلمة - �ض ذ م م  

 b ا�صتدامة   - التجاري  املركز   - ليمتد   25 ب��رمي  2701 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   208722  : الرخ�صة  رق��م    ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل 
يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1057923  : التجاري  بال�صجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  دبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/3/9 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون(  )حما�ضبون  جو�ضي  مان�ضنكر  �ضوريندرا  املعني 
501 ملك �صركة بو�صت لال�صتثمارات - املرقبات - هاتف : 2727057-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2715096  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  �ضوريندرا مان�ضنكر جو�ضي )حما�ضبون قانونيون( 
هاتف   - املرقبات   - لال�صتثمارات  بو�صت  �صركة  ملك   501 رق��م  مكتب   : العنوان 
الإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2715096  : فاك�س   04-2727057  :
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ميدا�ض لتجارة 
لوازم ال�ضلمة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/9 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/3/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9769/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢1/٢٠9٢ جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1٠٠547.1( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : الغرير لالإن�صاءات منتجات ا�صمنتية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�صناعية الوىل - دبي - �صارع تقاطع �صارع املنارة و�صارع ٢٦ - 

بجوار م�صنع ال�صمنت الوطني - وميثله:ا�صامة ح�صن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه : 1- العابر للعقارات ملالكها عبد اهلل ال عبد اهلل �صركة ال�صخ�س الواحد �س.ذ.م.م    - 

�صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1٠٠547.1( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  314/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم ٢٢7

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 145/٢٠٢٠ مدين كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4٠4٦1٢.48( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : مارك هوارد جافتار نيك
ام��ارة دب��ي - منطقة اخلليج التجاري - دب��ي - �صارع مرا�صى دراي��ف - مبنى برج  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 

البحرية املركزي - �صقة 14٠5 - وميثله:ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
املطلوب اإعالنه : 1- علي فهمي ال�صامرائي    - �صفته : منفذ �صده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
وقدره )4٠4٦1٢.48( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

          اعالن بال�سند التنفيذي وتكليف بالوفاء 
                      يف التنفيذ رقم  3399/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 18٦
املنفذ به  املبلغ  ، ب�صداد  اأداء  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠19/138٦ امر  مو�صوع 

وقدره )1٠538٠.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : عزت نبيل عزات النت�صة

ام��ارة دب��ي - منطقة اخلليج التجاري - دب��ي - �صارع مرا�صى دراي��ف - مبنى برج  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
البحريه املركزي - �صقة 14٠5 

املطلوب اإعالنه : 1- فهد احمد ابراهيم علي الكاأ�س الطنيجي    
kassin77@gmail.com - kassin77@gmail.com عنوانه:يعلن على الربيد اللكروين

مو�صوع الإعالن :نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�صوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء 
املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ت�صليمكم  

هذا العالن وال فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:100/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 4٠9

والر�صوم  دره��م   )17883٦8٦( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام  . 

املدعي:جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م
العنز - مبنى جمموعة احلثبور - مكتب رق��م ٢11- �صارع ه��ور  دي��ره -  العنز -  دب��ي - ه��ور  عنوانه:امارة 

٢1٢-٢13-٢14 - ملك جمموعة احلثبور - رقم م��ك��اين:33٦879٦٦45 - هاتف رق���م:٠4٢997٢٠5 - فاك�س 
رقم:٠4٢99٠818

املطلوب اإعالنه :  1- اأمنيات كون�صيبت لال�صتثمار ذ.م.م )حاليا( - اأمنيات ميدل اإي�صت للتطوير العقاري 
�س.ذ.م.م )�صابقا(  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن مببلغ وقدره 
)17883٦8٦( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
التام - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/3/٢3  ال�صاعة ٠9.٠٠ �س يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:36/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 4٠9

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )1٢٦83435( درهم ومبلغ 
التعوي�س )1٠٠٠٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�صداد التام  . 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �صيتي باي لالعمال - �صقة الرابع 4٠7
امل��واد الغذائية ���س.ذ.م.م ٢- حممد ح�صني علي حممد ا�صكندري زادة -   املطلوب اإعالنهما :  1- فال لتجارة 

�صفتهما : مدعي عليهما
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم  مو�صوع الإعالن :  قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )1٠٠٠٠٠٠( التعوي�س  ومبلغ  دره��م   )1٢٦83435( وق��دره  مببلغ 
والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٢/3/٢٠٢٢  
ال�صاعة ٠9.٠٠ �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:341/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�صة رقم 4٠4
التعوي�س  درهم ومبلغ  وق��دره )٢٢٢385٠(  املدعي عليهم مت�صامنني مببلغ  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
)4٠٠٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام  . 

املدعي:بنك ملي ايران
عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �صيتي باي لالعمال - �صقة الرابع 4٠7

وميثله:�صعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا
املطلوب اإعالنهم :  1- هومن منوجهر ا�صدي دزفويل ٢- الدر ال�صود للتجارة )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 

3- نور ال�صرق للتجارة �س.ذ.م.م -  �صفتهم : مدعي عليهم
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�صامنني مببلغ وقدره 
)٢٢٢385٠( درهم ومبلغ التعوي�س )4٠٠٠٠٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/3/٢٢  ال�صاعة ٠9.٠٠ �س يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:494/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 4٠1
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )5511٢9.٦3( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:٢٠19/9/3٠ وحتى ال�صداد التام  . 
املدعي:امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا بجانب مدر�صة جيم�س وين�ص�صر مقابل فندق املوفمبيك - منطقة رقم 
 - aalkarmy@yahoo.com:319 - �صارع 15اأ - مكاين:3٠٠959٢٠77 - هاتف:٠5٠55٢٢5٠٢ - امييل

فاك�س:٠433٦٠٠٦8 - وميثله:ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار
املطلوب اإعالنه:  1- �صامر فاروق طاهر احل�صري -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ 
وحتى  ت���اري���خ:٢٠19/9/3٠  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )5511٢9.٦3( وق��دره 
التقا�صي  قاعة  ال�صاعة ٠9.٠٠ �س يف  املوافق  ٢4/3/٢٠٢٢   يوم اخلمي�س   لها جل�صة  وح��ددت   - التام  ال�صداد 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�سر        

 618/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- هيوجن جون يل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك اأبوظبي التجاري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
مببلغ وقدره )5٠8٢53.18( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %1٢ 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة   ال�صداد  من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
- وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/3/٢٢ ال�صاعة ٠9:٠٠ �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�سر        

 29/2022/80 تظلم من اأمر اأداء 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املتظلم �صده : 1- جنمة حتا للهواتف �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
كندورتيك  �صركة  ���س.ذ.م.م )حاليا(  اللكرونيات  لتجارة  بي  تي  :اأم  املتظلم  ان  مبا 

لتجارة اللكرونيات ذ.م.م - �صابقا - وميثلها مديرها خالد ع�صام حممد �صلبي 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر بالق�صية رقم 
٢89 ل�صنة ٢٠٢٢ اأمر اأداء والر�صوم وامل�صاريف  - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
٢٠٢٢/3/٢3 ال�صاعة 1٢:٠٠ م�صاءا يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70021

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:402/2022/315 ا�ستئناف عمايل 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العمالية الرابعة رقم ٢٠٦
مو�صوع ال�صتئناف : ا�صتئناف حكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/3٠1٢ عمايل جزئي ، والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب . 
امل�صتاأنف:تراك�س اك�صرب�س للطرود

 -  r15 بناية  - الفرن�صي  احل��ي  �صارع   - الوىل  ور�صان  - منطقة  دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
الطابق الر�صي - حمل 8 بالقرب من بحرية ور�صان - مكاين:4٠1٠384٢1٦

 وميثله:�صرحان ح�صن حممد ح�صن املعيني 
املطلوب اإعالنه :  1- تامر ا�صامه احمد خليل   -  �صفتهم : م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:٢٠٢٠/3٠1٢ عمايل جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/3/٢3  ال�صاعة 1٠.٠٠ �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:226/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14

مو�صوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة ت�صجيل هذه الدعوى وحتديد جل�صة واعالن املدعي عليها بها واحلكم 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1.1٢٠.78٢( درهم مليون ومائة وع�صرون الف و�صبعمائة واثنان وثمانون 

درهم -  والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:حممد عبداهلل حاجي يو�صف خوري و�صركاه �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع �صالح الدين - مقابل حمطة مرو ابوهيل - بناية حممد عبداهلل حاجي يو�صف خوري - 
هاتف رقم:٠4٢٦٦٦3٠٠ - متحرك:٠5٢٦9٠5٠٦5 - فاك�س رقم:٠4٢٦٦1٦4٢

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- �صياق لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/3/٢  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )11٢٠78٢( درهم مليون ومائة وع�صرون الف و�صبعمائة واثنان وثمانون درهم ، والفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة، حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن حكم بالن�سر        

381/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

فرع   - ليمتد  ج��روب  كون�صراك�صنز  كوميونيكي�صنز  زهياجن  �صركة   -1 عليه  اإىل حمكوم 
دبي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :راك فيك�س ذ.م.م 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٢/3/8  يف مادة جتارية انتهائية 
ثمانية  اربعمائة   )438.٦51.٠٠( وق��دره  مبلغ  املدعيه  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال��زام 
وثالثون الف و�صتمائة واحد وخم�صون درهما ، والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من 
٢٠٢٢/٢/1 وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

 اعالن بالن�سر
             268/2022/320 ا�ستئناف اأحوال �سخ�سية ومواريث  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده /1- �صكيب �صالح طال�س - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / جلني فاروق دروي�س - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم ٢٠٢1/٢331 احوال نف�س م�صلمني -  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س 
املوافق ٢٠٢٢/3/٢4 ال�صاعة 1٠.٠٠ �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  القرهود  منطقة  يف  ال�صخ�صية  الح��وال 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70392

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1303/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 18٦

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 558/٢٠٢٠ عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )٦88.8٢1( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:٠5٠4٦43947 - بريد اللكروين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3٢445948مكاين:٢٦

املطلوب اإعالنه : 1- هاري�س ت�صاندر راتان  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٦888٢1.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اعالن بالن�سر        
 7801/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- راجي العاملية �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�صركة الكيبالت العاملية املحدودة ذ.م.م
وميثله:كفاح حممد نا�صر حممد ال�صح�صي الزعابي 

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢1/1٢/٢7 بالزام املدعي 
عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�صامن مبلغ قدره )518٠٠٠( درهم خم�صمائة وثمانية ع�صر الف 
الزامهما  مع  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 5٠٠ درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت النفاذ املعجل ،  ولكم احلق 

يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�سر        
 8053/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ابهيناند كوزامبورات �صاجيت كوزامبورات   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�صت�صفى برامي �س.ذ.م.م

وميثله:�صيخة احمد عبداهلل �صلطان 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:1/13/٢٠٢٢  ا�صت�صدار امر  طلب 
عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )٢8٠.٢9٦( درهم مائتان وثمانون الف ومائتان و�صتة 
مع  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م  وت�صعون 
  ، الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 5٠٠ درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت النفاذ املعجل 

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0048075
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر/نبيل حممد عبد احل�صني، مينى اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم)784196627194069(
 )784196009029818( رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�صية  مينى  حممد   علي  احل�صني  عبد  يا�صني   / ال�صيد  عن  وكيال 
رقم  هاتف   - ال�صناعية  ال�صجعة  منطقة  ال�صارقة   / العن�وان   -  )SH20150728B04784( رقم  الوكالة  مبوجب  وذلك 

0559911845-0506453717
املخطر اإليه / �صمية حممد يو�صف،هندية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم )784198627039518( املخولة بالتوقيع ب�صفتها 

مديرة يف الرخ�صة امل�صماة :)احل�صينة ملقاولت الملنيوم والزجاج ،ذ،م،م( - العن�وان/ ال�صارقة - هاتف رقم / 0502660570
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 16،000 درهم 

املخطر اإليها حرت عدد 1 �صيك للمخطر مببلغ 16،000 درهم مبوجب عقد اجار مربم بني املخطر واملخطر اليها
لدى فان املخطر يطالب املخطر اليها ب�صداد املبلغ املر�صد يف ذمتها ، 

وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املخطر ل�صرف ال�صيك وارتد دون �صرفه ب�صبب عدم كفاية الر�صيد و احل�صاب مغلق
وبياناته كالتايل �صيك رقم 000034 مببلغ 16،000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/12/20 وامل�صحوب على بنك را�س اخليمة 
الوطني. وحيث اإن املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 

لذلك فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به

وهذا اإخطار منا بذلك،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049064
املخط�ر/ الوان لتجارة كيماويات ال�صباغ واملرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم 502765

بالرقم  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  وال�صتثمار  التجارة  وزارة  من  وال�صادرة  ا�صر  البويل  بودرة  لنتاج  اخلليج  �صركة   / وميثلها 
، هندي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم  / عبدالرحمن حممد   10516/2019 رقم  وكالة  بالتوقيع مبوجب  1010086759 وميثلها 

رقم 12 - هاتف رقم / 0506344342 �صناعية   - ال�صارقة   / العن�وان   -  784197365719828
املخطر اإليه / الوتريد �س ذ م م وميثلها بالتوقيع عابد ح�صني ف�صل احمد - باك�صتاين اجلن�صية 

العن�وان/ دبي م�صتودع رقم 17 ملك عقارات الغرير ذ م م - ديره اخلبي�س
- هاتف رقم / 042668091 / 0506592612

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ31293 درهم
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ31293 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق 

ال�صيك
توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف تبني ان احل�صاب مغلق

وبيانه كالتايل: ال�صيك رقم005529مببلغ 31293 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/10/15 وامل�صحوب على بنك دبي التجاري
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك ، 
فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0052697
- املخط�ر/ مايد احمد يو�صف �صاحوه ال�صويدي - اماراتي اجلن�صيه - احمل هويه رقم 784199539429466 

العن�وان / ال�صارقه - النوف - هاتف رقم / 0502001751
املخطر اإليه / يعقوب ح�صني جمعه الهوتى البلو�صي، اجلن�صية اماراتي 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784197535063289
العن�وان/ ال�صارقه - منطقة اجلرينه 4  - هاتف رقم / 0504624048

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 125000 درهم
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ125000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 

حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق  ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم كفايه ر�صيد
وبيانه كالتايل: ال�صيك 000065 مببلغ 125000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/1/9 وامل�صحوب على بنك المارات 
ال�صالمي  وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن 
دون جدوى،  لذلك،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70533
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0049284
اإخطار عديل

املخط�ر: ال�صيد/ اجي�ت كوم�ار دا�س م�ادوب كوم�ار دا�س - اجلن�ص�ية: بنغالدي�س، واأحم�ل هوي�ة ام�اراتبت )784197787938485( ب�ص�فتي 
مال�ك الرخ�ص�ة )امل�ص�باح لكي املالب�س( �ص�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )511146(

العنوان: ال�صارقة – الريموك – �صارع ال�صتقالل - حمل رقم 4  هاتف رقم: 0508489036
املخطر اإلي��ه: جمعه �ص�رور جمع�ه خر�س – اجلن�ص�ية : الم�ارات ويحم�ل هوي�ة اماراتي�ة رقم )784196664868302( 

- العن�وان: ال�صارقة – القرائن – بجوار مدر�صة القرائن البدائية للبنات  - هاتف رقم: 0569486988،
مو�صوع الإخطار: احل�صور للتوقيع علي الن�صحاب من عقد وكيل خدمات

الوق�ائ�ع :
برقم  ال�صارقة  اإمارة  يف  الإقت�صادية  الدائرة  ال�صادرة من  املالب�س(  لكي  امل�صماة)امل�صباح  الرخ�ص�ة  يف  خ�دمات  وكي�ل  اإلي�ه  املخطر  اأن  حيث   •

رخ�صة)511146(، 
عن احل�صور ايل الدائرة القت�صادية للتوقيع علي ان�صحابة من ع�  ميتنع  اإلي�ه  املخطر  اأن  • وحيث 

وكيل اخلدمات
للح�صور لدى دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة لمتام الجراء املذكور للتمكن من جتديد  اإليه  املخطر  باأخطار  يرغب  املخطر  فاإن  • وعليه 

الرخ�صة املذكورة واإل �صن�صطر لإتخاذ الإجراءات القانونية
لذلك ،  يخطر املخطر املخطر اليه للح�صور لدى دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة للتوقيع على اإجراءات الن�صحاب من عقد وكيل اخلدمات 

خالل 5 اأيام من تاريخ ا�صتالمه الخطار والإ �صي�صطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرام.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0025938
اإخطار عديل

املخط�ر: ذو الفقار علي �صيال حممد خان �صيال - اجلن�صية:باك�صتان - ويحمل هوية اماراتية رقم )784195736872797(. 
العنوان: دبي - ديرة - فندق ارايف.  هاتف رقم:0555110266

املخطر اإليه : فراز احمد �صديقو و�صيم احمد �صديقو - اجلن�صية : باك�صتان، 
العنوان : ال�صارقة – اأبو�صغارة – خلف �صارع الوحدة، 

هاتف رقم : 0505761967 – 0558585842 
مو�صوع الإخطار: اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )100،000( مائة األف درهم

الوق�ائ�ع: حيث اأن املخطر �صريك يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم الطبق الرئي�صي ذ م م( رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية يف 
اإليه  اأن املخطر قام بدفع )100،000( درهم للمخطر  ال�صارقة بالرقم )747203( وتتمثل ن�صبة اأرباحه ك�صريك )10%(، حيث 

وقام با�صتالم تلك الأموال وذلك مقابل �صراكته يف الرخ�صة، حيث اأن كل �صريك يف الرخ�صة قيمة ح�صته تقدر بنف�س القيمة،
قام املخطر بالت�صال على املخطر اإليه مراراً وتكراراً ملراجعته ولكن دون جدوى، 

من  اأيام  لذلك ،  ان املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبالغ املر�صدة بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه )5( 
الفائدة  له مع  امل�صتحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  املخطر اىل  �صوف ي�صطر  وال  الإخطار  تبلغكم هذا  تاريخ 
والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق، لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة الآثار 

القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/53391(
املنذرة : �صركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي 

املنذر اليهم : دائيوال للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م(
املو�صوع

تنذر وتنبه املنذرة على املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدرة )50444( درهم قيمة �صيكات 
املر�صدة يف ذمته عن  اليجارية  القيمة  و�صداد  املرجتعة  ال�صيكات  لغرامة  بالإ�صافة  اليجار 
الإنذار  تاريخ هذا  27/05/2020 وذلك خالل ثالثون يوماً من  تاريخ  العام اجلديد من 
وال �صت�صطر املنذرة ا�صفة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية والق�صائية لخالء املنذر اليها من 
املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف والر�صوم الق�صائية حتى تاريخ الخالء 

التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخر. وتف�صلوا بقبول وافر الحرام،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/53396(
املنذرة : �صركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اليهم : دائيوال للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م(
املو�صوع

تنذر وتنبه املنذرة على املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدرة )1200( درهم �صيك التاأمني رقم 
25/11/2019 وامل�صحوب على حبيب بنك قد ارجتع دون �صرف ب�صبب  )316745( واملوؤرخ 
اليجارية  القيمة  و�صداد  درهم  املرجتع )500(  ال�صيك  لقيمة غرامة  بالإ�صافة  احل�صاب مغلق 
الخالء  او  درهم   48000 �صنوي  ايجار  بواقع  املر�صدة يف ذمته من تاريخ 24/04/2020 
التام و�صداد بجل اليجار حتى تاريخ الخالء وفقاً للقيمة اليجارية املبينة يف العقد ال�صابق وذلك 
خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا الإنذار وال �صت�صطر املنذرة ا�صفة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
والق�صائية لخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف والر�صوم 

الق�صائية حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )52576/2022(
املنذر / ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه : جراند �صنرال للمقاولت �س.ذ.م.م
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

 14/02/2022 حتي  و   31/10/2021 من  للفره  درهم   7622 مبلغ  امل�صتحق  �صداد   )1
15/02/2022 حتي تاريخ ال�صداد وذلك خالل 30 يوما من  وما ي�صتجد من ايجار من تاريخ 

ا�صتالمه هذا النذار
اخالء العني امل�صتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�صليم العني للمنذر خاليه من ال�صواغل مع   )2

�صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  ذلك  بخالف  و   )3

اليه جربا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�صابقه واحلالية وامل�صتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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اأبوظبي للغة  اأعلنت جائزة ال�صيخ زايد للكتاب، يف مركز 
اأبوظبي،   – وال�صياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية، 
اأم�س، عن القوائم الق�صرية يف فروع “الآداب”، و”املوؤلف 
ال�صاد�صة  دورتها  يف  والنا�صئة”  الطفل  و”اأدب  ال�صاب” 
ع�����ص��رة، ح��ي��ث ���ص��ّم��ت ال��ق��ائ��م��ة 9 اأع���م���ال م��ن جمهورية 
م�صر العربية، واململكة املغربية، ودولة الإمارات العربية 
املتحدة، وتون�س، واململكة العربية ال�صعودية، واجلمهورية 

العربية ال�صورية.
ثالثة  على  “الآداب”  لفرع  الق�صرية  القائمة  وا�صتملت 
15 ع��م��اًل وق��ع��ت يف القائمة  اأع���م���ال اخ��ت��ريت م��ن ب��ني 
“املوؤلف  الق�صرية لفرع  القائمة  الطويلة، فيما ت�صمنت 
القائمة  من  عماًل   14 اأ�صل  من  اأعمال  ثالثة  ال�صاب” 
فقد ا�صتمل  “ اأدب الطفل والنا�صئة”  اأما فرع  الطويلة، 

على ثالثة اأعمال اختريت من بني 10 عناوين.
بني  تناف�صاً  “الآداب”  لفرع  الق�صرية  القائمة  وت�صهد 
امل�صري  ل��ل��روائ��ي  املنازل”،  “غربة  ه��ي:  اأع��م��ال  ث��الث��ة 

اللبنانية  امل�صرية  ال���دار  ع��ن  ال�����ص��ادر  ال��ق��م��ح��اوي،  ع��زت 
�صرية  وظنوين.  حريتي  “وحتملني  وكتاب   ،2021 عام 
بنكراد،  �صعيد  امل��غ��رب��ي  والأك���ادمي���ي  للناقد  التكوين”، 
والتوزيع”  للن�صر  للكتاب  الثقايف  “املركز  ع��ن  ال�����ص��ادر 
لل�صاعرة  عام 2021، و”مقهى ري�س، عني على م�صر”، 
“دار  ع��ن  ال�صادر   ، �صقر  مي�صون  الإم��ارات��ي��ة  وال��روائ��ي��ة 

نه�صة م�صر للن�صر” عام 2021.
مت القائمة الق�صرية لفرع “املوؤلف ال�صاب” الأعمال  و�صّ
وال�صتطاعة  وال��ع��ق��ل  اللغة  ال��ب��الغ��ي  “الكائن  الآت��ي��ة: 
امل��غ��رب��ي م�صطفى  “ للكاتب  وال��ت��ب��ي��ني  ال��ب��ي��ان  ك��ت��اب  يف 
رجوان، ال�صادر عن دار كنوز املعرفة للن�صر والتوزيع عام 
2021، و “البداوة يف ال�ّصعر العربي القدمي” للدكتور 
كّلية  من  كل  عن  ال�صادرة  تون�س،  من  امل��زط��وري  حممد 
وموؤ�ّص�صة  مّنوبة  جامعة  والإن�صانيات-  والفنون  الآداب 
 ،2021 ع��ام  املخت�ّس  للكتاب  الأط��ر���س  جممع   GLD
و”احلكاية ال�صعبية ال�صعودية املكتوبة بالف�صحى: درا�صة 

القثامي  �صامل  بنت  للكاتبة منال  الن�صية”  املتعاليات  يف 
موؤ�ص�صة  ع��ن  وال�����ص��ادرة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  م��ن 

النت�صار العربي عام 2021.
القائمة  فت�صمنت  والنا�صئة”  ال��ط��ف��ل  “اأدب  ف���رع  اأم���ا 
للكاتب  ت�صحك”  “�صم�س  التالية:  الأع��م��ال  الق�صرية 
ال�����ص��وري ب��ي��ان ال�����ص��ف��دي، وال�����ص��ادر ع��ن دار ال��ب��ن��ان عام 
2020، و”لغز الكرة الزجاجية” للكاتبة ال�صورية ماريا 
دعدو�س، وال�صادر عن دار ال�صاقي عام 2021، و”موعدي 
دار  ال�صادر عن  املغربية رجاء مالح،  للكاتبة  النور”  مع 

املوؤلف للن�صر والطباعة والتوزيع عام 2021.
يذكر اأّن فرع املوؤلف ال�صاب حقق اأعلى عدد من امل�صاركات 
يف اجل���ائ���زة ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��دد ب��ل��غ 881 م�����ص��ارك��ة، فيما 
فرع  ا�صتقبل  بينما  ع��م��اًل   852 الآداب  ف���رع  ا�صتقبل 
اجلائزة  و�صتقوم  م�صاركة.   236 والنا�صئة  الطفل  اأدب 
بالإعالن عن القوائم الق�صرية لفروعها الأخرى خالل 

الأ�صابيع القليلة املقبلة.

•• ال�سارقة-الفجر:

املبتكر،  الثقايف  امل�����ص��روع  احلكمة،  بيت  تر�صح 
والنموذج اجلديد ملكتبات امل�صتقبل، التي تدمُج 
القائمة  اىل  والجتماعي،  الثقايف  امللتقى  بني 
الق�صرية جلائزة “مكتبة العام” �صمن جوائز 
لندن  معر�س  مينحها  ال���ذي  ال��دول��ي��ة  التميز 

الدويل للكتاب 2022 احتفاًء باأهم الإجنازات 
يف جمال الن�صر وتكرمياً للموؤ�ص�صات واملنظمات 
والأف�����راد م��ن رّواد الإب�����داع والب��ت��ك��ار يف هذه 

ال�صناعة.
ث��ق��اف��ي��اً مبتكراً  وي��ع��د ب��ي��ت احل��ك��م��ة م�����ص��روع��اً 
والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  ط��ورت��ه 
لقب  ال�صارقة  اإم����ارة  بنيل  اح��ت��ف��اًل  )���ص��روق(، 

العا�صمة العاملية للكتاب، 
من قبل منظمة الأمم املتحدة للربية والعلم 
اإىل  ويهدف   ،2019 عام  )يون�صكو(  والثقافة 
واملنطقة،  الإم����ارة  يف  ال��ث��ق��ايف  احل���راك  تعزيز 
 322 منها  كتاباً   407،500 يحت�صن  حيث 
مطبوع  ك��ت��اب  و85،500  رق��م��ي  ك��ت��اب  األ����ف 
ت�صمل خمتلف جمالت املعرفة وباأكرث من 12 

لغة. 
ويقدم بيت احلكمة للطالب والباحثني والقراء 
من خمتلف اأنحاء العامل جمموعة وا�صعة من 
األف   52 تت�صمن  والأدب���ي���ة  العلمّية  امل�����ص��ادر 
جانب  اإىل  اإلكرونية  جملة  األ��ف  و26  فيديو 

املراجع التقليدّية، 
وتبادل  التفاعلي  للتعلم  رائ���داً  م��رك��زاً  وتعترب 

امل���ع���ارف وت��ع��زي��ز الإب�������داع، مت��ا���ص��ي��اً م���ع روؤي���ة 
ال�صارقة الرامية اإىل تطوير جمتمع قائم على 
العلم  لكت�صاب  مبتكرة  من�صة  وتوفري  املعرفة 

واإثراء التجارب الثقافّية للزوار،
بيئة  توفر  عاملّية  وجتهيزات  مبرافق  ويتميز   
داعمة وحمفزة للمبتكرين واملبدعني، وهو من 

ت�صميم ال�صركة العاملية “فو�صر و�صركاوؤه«. 

ومن بني املر�صحني لنيل جائزة “مكتبة العام” 
اأفريقيا(  )جنوب  جوهان�صبورغ  مدينة  مكتبة 
كوبريفنيكا”  غ��ال��وف��ي��ت�����س  ف����ران   “ وم��ك��ت��ب��ة 

العامة يف كرواتيا، 
فعاليات  خ��الل  الفائزين  عن  الإع��الن  و�صيتم 
اأبريل   7-5 الذي يقام يف الفرة بني  املعر�س 

املقبل. 

يقدمها معر�ض لندن الدويل للكتاب 2022

تر�سيح بيت احلكمة جلائزة مكتبة العام 
�سمن القائمة الق�سرية جلوائز التميز الدولية

•• ال�سارقة-الفجر:

العامة  للهيئة  التابع  ال�صارقة،  تلفزيون  اأع��ل��ن 
ال�صهرات  م��واع��ي��د  ع��ن  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذاع���ة 
اخلتامية الثالث من برنامج “من�صد ال�صارقة”، 
مار�س  م���ن  و31  و26   24 اأي������ام  ت���ق���ام  ح��ي��ث 
اجل�����اري، يف مت���ام ال�����ص��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����ص��اء على 
م�صرح املجاز، لختيار املتاأهلني والفائز الأول يف 

ال�13 من الربنامج الإن�صادي الأب��رز يف  ال��دورة 
العامل، والذي يجمع نخبة من جنوم الإن�صاد يف 

العامل العربي. 
وت�����ص��ه��د ال�����ص��ه��رات م��ن��اف�����ص��ات امل��ت��اأه��ل��ني الذين 
الربنامج،  م���ن  اخل��ت��ام��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  و����ص���ل���وا 
دول��ة عربية   12 م��ن  مت�صابقاً   12 ت��اأه��ل  حيث 
اأح���م���د حجازي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وه�����م:  ل��ل��ت�����ص��ف��ي��ات 
م�صر،  م��ن  ال�صافعي  وم�صطفى  ال�����ص��ودان،  م��ن 

وزكريا الزيرك من املغرب، وعي�صى احل�صني من 
واأ�صيل  الأردن،  من  �صمرين  واأحمد  ال�صعودية، 
ج��اب��ر م���ن اجل���زائ���ر، وع��ب��د اهلل ال��ق��ا���ص��م��ي من 
تون�س،  فر�صيو من  م��راد  بن  البحرين، وحممد 
ال�صاطري من  لبنان، وعلوي  ورهيف احلاج من 
وخالد  الإم������ارات،  م��ن  الكعبي  وج��م��ال  ال��ي��م��ن، 

املوعد من فل�صطني.

مهرجان ترفيهي وعرو�ض اأفلم وم�ضابقات
حجزها  ال��ت��ي  ال�صعبية  امل��ك��ان��ة  م��ن  وان��ط��الق��اً 
“من�صد ال�صارقة” بني برامج امل�صابقات العربية، 
مهرجان  تنظيم  ع��ن  ال�����ص��ارق��ة،  تلفزيون  اأع��ل��ن 
م�صاحب لل�صهرات اخلتامية للربنامج، وذلك يف 
ال�صاحات اخلارجية من م�صرح املجاز، والتي تتيح 
الت�صفيات  اإىل  ال��دخ��ول  تذاكر  حجز  للجمهور 

النهائية لربنامج “من�صد ال�صارقة«. 

الألعاب  �صل�صلة من  املهرجان  وتت�صمن فعاليات 
الرفيهية املتنوعة لالأطفال، واأك�صاك للوجبات 
مدى  على  يومية  ترفيهية  وعرو�صاً  ال�صريعة، 
ملراحل  م��رئ��ي  ع��ر���س  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل���ه���رج���ان، 
موا�صمه  م��دى  على  ال�صارقة”  “من�صد  برنامج 
الطلق  الهواء  يف  و�صينما  املا�صية،  ع�صر  الثالثة 
لالأطفال، ومن�صة لتلفزيون ال�صارقة تقام عليها 

م�صابقات ت�صجيعية مبا�صرة للجمهور.

عن�ضر جناح
مدير  ال��غ��ي��ث��ي،  ع��ل��ي  ���ص��امل  ق���ال  ت�صريحه،  ويف 
اإىل  ال�صارقة  من�صد  و�صول  “مع  ال�صارقة:  قناة 
ت�صاف  متميزة  دورة  نختتم  النهائية،  ت�صفياته 
الإن�صادي  للربنامج  الكبري  الإجن���از  �صجل  اإىل 
الذي �صكل نقلة نوعية يف الفنون الهادفة، واأبرز 
جنوماً تفوقوا باإبداعهم الراقي، واأدائهم املثايل، 
اإىل  الفنية  �صهراته  خ��الل  املجاز  م�صرح  واأح���ال 
اأج���ن���دة ال�صارقة  اإب���داع���ي خ���الق، ي���رثي  ف�����ص��اء 
باملن�صات الرائدة التي تلتقي حتت �صقف الكلمة 
اجل��م��ي��ل��ة، وت��ر���ص��خ م��ك��ان��ة ال��ف��ن��ون ال��راق��ي��ة يف 

تكري�س الأخالق والقيم ال�صامية«. 
واأ�صاف الغيثي: “ميثل اجلمهور عن�صراً رئي�صاً 
من عنا�صر النجاح الذي حققه برنامج )من�صد 

وهذا  املا�صية،  ع��ام��اً   13 م��دى  على  ال�����ص��ارق��ة( 
املبادرات التي تعزز  اإىل الركيز على  ما يدفعنا 
ال��زوار مع جنومهم عن ق��رب، حيث  من تفاعل 
ن�صعى لتحويل ال�صهرات اخلتامّية للربنامج اإىل 
مهرجان جماهريي يحتفي بالفن الهادف، ويعزز 
ال�صارقة  تلفزيون  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  التفاعل  م��ن 

وم�صاهديه من كافة الفئات املجتمعّية«. 

اأيام 24 و26 و31 مار�ض

من�سد ال�سارقة يحّول حفالته اخلتامية اإىل كرنفال فني مفتوح للجمهور

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن قوائمها الق�سرية لفروع الآداب 
واملوؤلف ال�ساب واأدب الطفل والنا�سئة 2022
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�ضعيدة بتكرمي جدتها هدى �ضلطان يف مهرجان الأق�ضر لل�ضينما الإفريقية

ناهد ال�سباعي: اجلمهور 
متنى عر�ض )منورة 

باأهلها( يف رم�سان

ي�صري  امل����خ����رج  م����ع  ال���ع���م���ل  وع�����ن 
معه  ال���ع���م���ل  قالت":  اهلل  ن�����ص��ر 
خمرج  فهو  مل�صواري  كبرية  ا�صافة 
عمل  واول  ادوات�������ه،  م���ن  م��ت��م��ك��ن 
معه،  ك��ان  ال�صينما  يف  ب��ه  �صاركت 
�صاهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  وك���ل 
اجلمهور يف امل�صل�صل بها من روح 

ي�صري واإبداعه".
تفا�صيل  ع����ن  ن���اه���د  وحت����دث����ت 
اأعمالها الذي يحمل ا�صم  اأحدث 
حاليا  ويعر�س  باأهلها"،  "منورة 
على اإحدى املن�صات، كما ك�صفت 
عن ال�صعوبات التي واجهتها يف 
العمل وكيف ا�صتعدت لل�صخ�صية 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

اأعمالها القادمة.
ناهد  الفنانة  ردت  ق��د  وك��ان��ت 
م�صهد  انت�صار  على  ال�صباعي، 
م���واج���ه���ت���ه���ا ل���ل���ت���ح���ر����س من 
على  ب��اأه��ل��ه��ا  م��ن��ورة  م�صل�صل 
مواقع التوا�صل الجتماعي.

وقالت يف ت�صريحات خا�صة: 
جن���اح���ا  ح����ق����ق  "امل�صهد 
واأبلغوين  ك��ب��ريا،  وان��ت�����ص��ارا 
اأنه مت�صدر الريند، واأنا يف 
بهذه اجلراأة  ل�صت  احلقيقة 

وجبانة جدا".
اأح�������داث  ت���ت���اب���ع  اأن  ي����ذك����ر 
باهلها  م�����ن�����ورة  م�����ص��ل�����ص��ل 
ل���ت���ك�������ص���ف ل����ن����ا امل�����زي�����د من 
�صخ�صية  ع���ن  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 
م�����ه�����اب )حم�����م�����د ح������امت( 
ي�صتغلهم  الذين  و�صحاياه 
اخلا�صة  قدرته  با�صتخدام 
م�������ص���ت���ق���ب���ل  م������ع������رف������ة  يف 
ال�������ص���خ�������ص���ي���ات م������ن خ����الل 

فوزي  علياء  امل�صهورة  باملمثلة  عالقته  لنكت�صف  ال�����ص��ور، 
ا�صتطاعت  اأجن��ب منها ط��ف��اًل، ولكنها  واأن���ه  ع���ادل(  )غ���ادة 
عن  لها  وحكت  تربيه،  كي  مهاب  اأم  اإىل  وجل��اأت  به  الهرب 

كيف تغرّيت �صخ�صيته منذ قدومه اإىل القاهرة.
اإنقاذ مهاب لعلياء فوزي من الغرق،  وك�صفت احللقات عن 
ق��دوم م��اري )ناهد  التي جمعتهما قبل  وع��ن ق�صة احل��ب 
ال�����ص��ب��اع��ي(، وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اإح�����دى ���ص��ح��اي��ا م���ه���اب، الذي 
ا�صتدرجها واأوقعها يف حبه واأجنب منها طفاًل ثم اختفى، 
�صمرة(  )با�صم  ال�صهاوي  ع��ادل  �صد  ال��وق��وف  ح��اول  ولكنه 
يف  ابنه  ي�صتخدموا  ل  حتى  علوي(  )ليلى  �صاهني  و�صلوى 
اأن يخرب ماري هل كان  جرائمهم، ولكنه ف�صل، ومات دون 

حًبا حقيقًيا اأم ل.

اليوم العاملي للمراأة
خ���الل وج���ود ال��ف��ن��ان��ة ن��اه��د ال�����ص��ب��اع��ي يف الق�����ص��ر، حيث 
يف  الإفريقية  لل�صينما  الأق�صر  مهرجان  فعاليات  حت�صر 
العاملي  باليوم  ال��ع��امل  احتفال  ومبنا�صبة  احل��ادي��ة،  دورت���ه 
 ، ع��ام...  كل  مار�س  �صهر  الثامن من  يوافق  ال��ذي  للمراأة، 
قالت "اأمتنى يف اليوم العاملي للمراأة اأن جمتمعاتنا العربية 
الزواج  البنت هو  اإجن��از حتققه  اأه��م  اإن  تتخل�س من فكرة 
من  ت��ع��اين  جمتمعنا  يف  ال��ب��ن��ات  حقيقي  لأن����ه  واخل��ل��ف��ة، 
�صغوط �صديدة من اأجل حتقيق هذا الإجناز منذ �صغرها 

حتى تخل�س من هذا العبء".
ركزت  م�صر  يف  البنات  "لو  قائلة  ال�صباعي  ناهد  واأ�صافت 
للرجل  اختيارها  وقتها  املهني،  وم�صتقبلها  درا�صتها  على 
�صيكون  ك��ب��رية  وبن�صبة  خمتلفا  ���ص��ي��ك��ون  ح��ي��ات��ه��ا  ���ص��ري��ك 
املجتمع  �صغط  حت��ت  اختيارها  يكون  ق��د  ولكن  �صحيحا، 

و�صغط اأ�صرتها".
م�صر  يف  للبنات  بن�صيحة  حديثها  ال�صباعي  ناهد  وختمت 
الإجناز  واخل��ل��ف��ة،  ال���زواج  حياتك  يف  اإجن���از  اأه���م  "لي�س 
احل��ق��ي��ق��ى اإن���ك ت��ك��وين ن��اج��ح��ة وم��ث��ق��ف��ة، ول���ذا اأرج����و من 
الأهايل اأن ل ت�صغط على بناتهم كي تتزوج قبل �صن معني 

لأن هذا يدمرهن بالفعل".

ناهد ال�صباعي تتحدث عن جدتها هدى �صلطان 
ال�صباعي عن فخرها  ناهد  الفنانة  من جهة اخرى عربت 

هدى  ال��راح��ل��ة  ال��ك��ب��رية  الفنانة  جدتها  ت��ك��رمي  بت�صلمها 
�صلطان من مهرجان الأق�صر لل�صينما الإفريقية يف دورته 
افتتاح  حفل  خالل  ال�صباعي،  ناهد  ع�صرة.وقالت  احلادية 
املهرجان املقام حالياً بقاعة املوؤمترات، "جدتي كانت �صيدة 
عظيمة، وهي �صيدة ب�صورة ع�صر �صيدات فهي فاطمة تعلبة 
بتكرميها  ت�صعر  اأنها  متاأكدة  واأن��ا  ارابي�صك،  اأم ح�صن  وهي 
الكبرية  الفنانة  جدتها  اأن  ال�صباعي  ".و�صرحت  الليلة 
ن�صخة  كانت  امل��ن��زل  يف  �صخ�صيتها  �صلطان  ه��دى  الراحلة 
طبق الأ�صل من ال�صخ�صية التي ج�صدتها يف م�صل�صل الوتد 

تعلبة". " فاطمة 
الراحلة  للنجمة  التكرميية  الندوة  خالل  ناهد،  واأ�صافت 

يف  الإف��ري��ق��ي��ة  لل�صينما  الأق�����ص��ر  مبهرجان  �صلطان  ه��دى 
دورته احلالية ،قائلة " جدتي هدى �صلطان يف البيت كانت 
حرفيا �صبه ال�صخ�صية ال�صهرية "فاطمة تعلبة" ،كنا نخاف  
منها كثريا ويف نف�س الوقت ل ن�صتطيع العي�س دونها ، فاأنا 
اأ�صعر بحب جدتي عندما تعر�صت حلادثة �صيارة  اأول مرة 
و طول فرة مكوثي يف امل�صت�صفى مل تركني و كانت جدة 

اأخرى غري التي اأعلمها ".
كانت متتلك  �صلطان  اأن هدى  اىل  ال�صباعي  ناهد  واأ�صارت 
 ، حنان كبري جدا ويف نف�س الوقت كانت �صديدة ال�صرامة 
فرغم ادوار الإغراء التي قامت بها كانت لديها اأوامر على 

والدتي و خالتي عدم التاأخري خارج املنزل .

ك�صف الفنان هاين �صالمة، عن تفا�صيل �صخ�صيته 
يف م�صل�صله اجلديد "ملف �صرى" املقرر اأن يعر�س 
فى ال�صباق الرم�صانى املقبل، وكتب عرب �صفحته 
موازين  ف��ي��ه  اخ��ت��ل��ت  وق���ت  "يف  بوك"،  "في�س 
العدالة و�صاد فيه الف�صاد.. ويجد امل�صت�صار يحيى 
عز الدين نف�صه اأمام قرار م�صريي اأما اأن ينت�صر 
اأو  عليها..  تربى  التي  وامل��ب��ادئ  وال�����ص��رف  للعدل 
ير�صخ للتهديدات التي يواجهها والتي ت�صل حلد 
"ملف �صرى" تاأليف  املوت له ولأ�صرته".م�صل�صل 
واإنتاج  البال�صي  ح�صن  واإخ����راج  ح��ج��اج،  حم��م��ود 
رميون مقار وحممد حممود عبد العزيز، وبطولة 
اأحمد،  بن  عائ�صة  امل�صرى،  ماجد  �صالمة،  هانى 
دنيا عبد العزيز، ن�صال ال�صافعى، حممد حممود 
عي�صى  نبيل  الدين،  حميى  حم�صن  العزيز،  عبد 
نور حممود، اإيهاب فهمى، مادلني طرب، كارولني 
زكريا،  عمر  الرافعى،  �صبا  مر�صى،  عالء  عزمى، 

اإميان يو�صف، وعدد اآخر من الفنانني ال�صباب.
�صرى" امل�صت�صار يحيى عز  "ملف  اأح��داث  وت��دور 
الدين القا�صي، والذى يج�صد دوره هانى �صالمة، 
ويعترب مثال للنزاهة وال�صرف ويت�صدى لعمليات 
داخل  الأعمال  رجال  بع�س  من  والف�صاد  ال�صرقة 
ل��ل��ت��ه��دي��دات باأهله  امل�����ص��رى، وي��ت��ع��ر���س  ال�����ص��وق 
ويتم قتل خطيبته يف ظروف غام�صة، وي�صتكمل 

م�صواره مع الك�صف عن الف�صاد وحماربته.
وقدم هانى �صالمة م�صل�صل "بني ال�صما والأر�س" 
يف �صهر رم�صان املا�صى من 15 حلقة، و�صارك يف 
جنالء  ب��در،  �صو�صن  ال��ل��وزى،  ي�صرا  درة،  بطولته 
بدر، نورهان، ندى مو�صى، اأحمد بدير، منى عبد 
الغنى، حممود الليثى، اأحمد ال�صلكاوى، م�صطفى 
دروي�������س، غ���ادة اأ���ص��ام��ة وال��ع��م��ل ���ص��ي��ن��اري��و وحوار 
اإ�صالم حافظ، والق�صة ماأخوذة عن ق�صة الأديب 
الكبري جنيب حمفوظ، اإخراج ماندو العدل، اإنتاج 

�صركة �صيرجى.

طرح النجم رمي �صربي كليب اأغنيته اجلديدة "مع نف�صي" علي قناته اخلا�صة علي موقع يوتيوب، 
ون�صر رامي جزء من الغنية خالل ح�صابه علي الن�صتجرام وعلق عليها ب� " الذكرى بقت متعبة ومغلبة 

قلبي مغلبة.. ان�صى ازاي واهلل ماهقدر..فيديو كليب مع نف�صي على يوتيوب".
"مع نف�صي" خالل لقائه فى  اأغنيته اجلديدة  املغنى رام��ى �صربى عن كوالي�س  وك��ان قد ك�صف 

مع  ويبكى  ك��رمي  ب�صقيقه  تذكره  لأنها  �صخ�صى،  ب�صكل  تلم�صه  اأنها  واأك��د   ،FM اإذاع��ة 
الأغنية، م�صرياً لأنه مل يتخيل اأبداً اأنه �صيركه وميوت، لفتاً اإىل اأنه دائما يحب 

اإن كرمي �صقيقه  تقدمي الأغانى التى تدخل قلب اجلمهور وتبكيه، وقال 
�صوته كان اأف�صل منه بكثري، كما قال عنه: "قبل عامني �صمع اأغنية 

"حالة اكتئاب" فطلب منه اأن يغنيها معه، لكنه كان يريد الظهور 
التحدث عن �صبب وفاة  اأحب  مبفرده بدون م�صاعدة مني، ول 

كرمي، فوالدتي ت�صمعني وتراين وتتاأثر مبا اأقوله".
واأ�صاف رامى �صربى اأنه يرف�س دخول جمال التمثيل لأن 
يعرف  ل  واجلمهور  ج��داً  مرهقة  نف�صها  الأغ��ان��ى  ت�صوير 
اأن���ه ي��ح��ب ت�صوير الأغ��ن��ي��ات التى  ف��ى ه���ذا الأم����ر، رغ���م 
 60% وي�صكل  وم��ره��ق  �صعب  املو�صوع  ولكن  يقدمها، 
اأحدث  التمثيل. وط��رح رام��ى �صربى  �صبب عدم دخوله 
ب�صقيقه  جتمعه  التى  اكتئاب"  "حالة  الغنائية  اأعماله 
اأوىل  �صتكون  التى كانت  الراحل كرمي �صربى،  الفنان 
اأغنيات كرمي �صربى ومل يوافق على م�صاركة �صقيقه 
رامى �صربى الغناء معه حتى يعتمد على نف�صه دون 
الأغنية  تقدمي  �صربى  رام��ى  ليقرر  منه،  م�صاندة 
اإىل  اإه����داء  �صقيقه  رح��ي��ل  بعد  ال��دي��و  طريقة  على 

روحه وقام بت�صجيل اأجزاء منها ب�صوته.
 وكتب رام��ى �صربى ف��ى ب��داي��ة الأغ��ن��ي��ة ب��اأن هذا 
�صربى،  ك���رمي  احل��ب��ي��ب  روح  اإىل  اإه�����داء  ال��ع��م��ل 
فلم يتقا�س اأى �صخ�س �صاهم فى هذا العمل اأى 
الدعاء له بالرحمة وقراءة  عائد م��ادى، برجاء 
ال��ف��احت��ة، والأغ��ن��ي��ة م��ن ك��ل��م��ات ع��ب��ري ال����رزاز، 
واأحل���ان ك��رمي �صربى، وت��وزي��ع حممد عاطف 

احللو، وميك�س وما�صر ن�صر حمرو�س.

عربت الفنانة ناهد ال�ضباعي عن �ضعادتها بردود الفعل الكبرية على م�ضل�ضل منورة باأهلها الذي يعر�ض على اإحدى 
املن�ضات اللكرتونية.

وقالت يف ت�ضريحات: �ضعيدة اأن العمل حقق هذا الإقبال الكبري، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن مل نكن 
نتخيل انه �ضيكون بهذا ال�ضكل، حتى ان بع�ض النا�ض كانوا يريدون اأن يعر�ض يف مو�ضم رم�ضان رغم اأنه 10 حلقات 

فقط.

هاين �سالمة يك�سف عن تفا�سيل �سخ�سيته 
يف م�سل�سله الرم�ساين "ملف �سري"

رامي �سربي يطرح 
اأغنية "مع نف�سي" 
على قناته اخلا�سة 
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اأوميغا- 3 مفيدة ملن جتاوز عمره 50 عاما
الغذائية  املكمالت  اأف�صل  الربيطانية،  نورثمربيا  جامعة  علماء  ك�صف 

لالأ�صخا�س الذين جتاوز عمرهم اخلم�صني عاما.
تعترب  للعلماء،  وف��ق��ا  اأن���ه  اإىل   ،Daily Express �صحيفة  وت�صري 
اأحما�س اأوميغا3- الدهنية غري امل�صبعة، اأف�صل مكمل غذائي لالأ�صخا�س 
الذين بلغ عمرهم 50 عاما واأكرث. وهذه الأحما�س موجودة بكمية كبرية 

يف زيت ال�صمك وب�صورة خا�صة يف كبد �صمك القد.
ويعتقد العلماء، اأن لأحما�س اأوميغا3- الدهنية غري امل�صبعة، املوجودة يف 

زيت ال�صمك، خ�صائ�س مفيدة �صرورية لعمل القلب ب�صورة طبيعية.
ووفقا لهم، "اأظهرت نتائج الدرا�صات، اأن اأحما�س اأوميغا3- الدهنية غري 
امل�صبعة ميكنها تخفي�س م�صتوى الدهون الثالثية يف الدم، ورفع م�صتوى 

الكولي�صرول اجليد، وم�صتوى ارتفاع �صغط الدم".
وي�صري الباحثون، اإىل اأن زيت ال�صمك يح�صن تدفق الدم اإىل الدماغ خالل 
وهذه  ال�صباب.  ل��دى  التفكري  ج��وان��ب  بع�س  يف  وي��وؤث��ر  الفكري  الن�صاط 
بف�صل  لأن��ه  ال�صن.  وكبار  العمر  ملتو�صطي  خا�صة  جدا  مهمة  اخل�صائ�س 
تناول زيت ال�صمك يالحظ حت�صن تدفق الدم اإىل الدماغ، ما مينع اخلرف 

والتدهور العام يف وظائف الدماغ.

العلماء يو�سحون �سبب ا�ستهالك 
الدماغ كمية كبرية من الطاقة

ات�صح لعلماء كلية الطب بجامعة كورنيل، خالل الدرا�صة التي اأجروها، ما 
�صبب ا�صتهالك الدماغ لكمية كبرية من الطاقة.

اأن  اكت�صفوا  الباحثني  اأن  اإىل   ،Science Advances وت�صري جملة 
حالة  الأخ���رى، حتى يف  الأع�صاء  بكثري من  اأك��رب  ي�صتهلك طاقة  الدماغ 
التي  امل�صبكية  باحلوي�صالت  مرتبط  ه��ذا  اأن  اخل���رباء،  ويعتقد  ال��راح��ة. 
ذات عتبة  الناقلة، هي  الربوتينات  اأغ�صية  وان  الع�صبية.  الناقالت  حتمل 
تن�صيط منخف�صة جدا، بحيث ميكن اأن تبداأ العمل حتى يف احلالت التي 

ل تكون هناك حاجة لن�صاطها.
وتعترب نتائج هذه الدرا�صة حيوية حلل م�صكالت مهمة يف علم الأع�صاب، 
و�صرورية لو�صع طرق جديدة يف عالج الأمرا�س املرتبطة ب�صعف التمثيل 

الغذائي للدماغ.
ويقول تيموتي رايان، كبري الباحثني، "اجلانب ال�صلبي للتحميل ال�صريع 
هو اأنه حتى التقلبات احلرارية الع�صوائية ميكن اأن ت�صبب تغيريا يف �صكل 
الناقل ون�صاطه، ما ي�صبب ا�صتهالكا ثابتا للطاقة، حتى يف حالة الراحة".

الت�صرب يف  ه��ذا  اآم��ن��ة لتخفي�س  اإي��ج��اد طريقة  م��ن  اإذا متكنا  ل��ه،  ووف��ق��ا 
الطاقة ويف نف�س الوقت اإبطاء عملية التمثيل الغذائي يف الدماغ، �صيكون 

بالإمكان عالج حالت مر�صية عديدة.
نتائج  اأن  اإىل  ال�صويدية،  النوم  علم  اأخ�صائية  اأك�صيل�صوفنا  يونا  وت�صري 
الدرا�صات الأخرية اأظهرت اأن الدماغ يتخل�س يف حالة النوم من املنتجات 
املتبقية، وا�صتمرار قلة النوم ي�صبح عامل خطر لالإ�صابة مبر�س الزهامير. 

ولكن ل يزال من ال�صعب حتديد ما مدى خطورة هذا العامل.

القرن  يف  مو�ضكو  اأمراء  اتخذه  الذي  اللقب  هو  • ما 
ال�ضاد�ض ع�ضر؟

قي�صر
عقب  ا�ضتقال  الذي  الأمريكى  الرئي�ض  ا�ضم  ما   •

ف�ضيحة ووات رجيت؟
الرئي�س نيك�صون يف عام 1974

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�صخن حرارة ال�صم�س الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�صية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �صخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�صبح  ال��ذي  الهواء  ال�صم�س  ت�صخن  ال�صتوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�صتواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�صي الدنيا 

الأربع

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�صم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�صان  جلد  �صمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�صان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�صتثناء 

جفون العينني
�صنة ثالثني  املتو�صط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�صور  اأن  تعلم  • هل 

اأكله. من  دقيقة   20 خالل  بك  اخلا�س  الدم  جمرى  اإىل  ي�صل  • الع�صل 
اأ�صهر، وتنتقل ما بني الرئتني و الأن�صجة الأخرى لأكرث من   4 • خاليا الدم احلمراء تعي�س يف املتو�صط 

ومتوت. العظام  نخاع  اإىل  لتعود  مرة،   75،000
املينا. هي  الإن�صان  ج�صم  يف  املوجودة  املواد  • اأق�صى 

الّليل. من  النهار  خالل  اأعلى  حتّلق  • الغيوم 
بالتحلل. ليبداأ  �صنة   50،000 اإىل  يحتاج  البال�صتيك  • وعاء 

جحا والأرانب 
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زيت ال�ضندل 
زيت ال�صندل من اأكرث الزيوت 
من  العديد  فى  ت�صتخدم  التى 
عالج  اأو  تغذية  �صواء  املجالت 
اأو جت��م��ي��ل وح�����ص��ب م���ا ذك���ره 
فاأن   organicfacts م��وق��ع 
مذهلة  ف��وائ��د  ال�صندل  لزيت 

للج�صم والب�صرة وهى..
1: يحتوى زيت ال�صندل على خ�صائ�س م�صادة لاللتهابات، وي�صاعد فى 

عالج اجلروح والقرح واللتهابات وم�صاكل اجللد املتعددة.
احل�صرات. لدغات  من  يحمى   :2

ويريح  وال�صرخاء  الأع�صاب  تهدئة  على  تعمل  مواد  على  يحتوى   :3
الأع�صاب والع�صالت والأوعية الدموية.

لالأمل.  وم�صكن  لت�صنج  م�صاد   :4
املعدة. ل�صطرابات  ومعالج  للغازات  طارد   :5

واجلراثيم. لل�صموم  وطارد  للبول  مدر   :6
مع  خلطة  طريق  عن  الدم  �صغط  انخف�س  فى  هائلة  خ�صائ�س  له   :7

املاء اأو اللنب.
والتجاعيد. التمدد  وعالمات  ال�صيخوخة  يحارب   :8

عنه. الناجتة  الداكنة  البقع  ومينع  ال�صباب  حب  يحارب   :9
ت�صاقطه. ومنع  ال�صعر  وترطيب  تغذية  على  يعمل   :10

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�صوق  ا�صرى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�صريح قليال فجل�س يف ظل �صجرة وو�صع �صلته التي كانت الرانب قد 
قر�صت جزءا منها على الر�س وو�صع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�صلة ثم فرد ج�صده 
على الر�س وا�صعا يده حتت راأ�صه كو�صادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �صريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �صيتوالد الم والب 
والبناء و�صي�صدر عنه جمموعه كبريه يف فره زمنية ق�صريه لن الرانب حتمل وتلد ب�صرعه و�صيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�صيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�صرى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �صغريا ويكرب ليبي�س اي�صا و�صي�صرى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�صرى 
معزة �صغريه حلوبا وتلد اي�صا ومتتلىء الغرفة لت�صبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�س كاملة ول ي�صتطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�صهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�صية جتري فيها ومترح وت�صمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�صرى ما�صية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�صتيقظ من النوم مرتاحا مب�صوطا و�صعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�صلة ولب�صهما وحني جاء دور ال�صلة فوجىء بها خالية فقد قر�صها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�صه فاأخذ ي�صرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�س اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�صية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

عامل يحمل حزًما من زهور احلوذان العملقة مبزرعة كبرية يف كارل�ضباد ، كاليفورنيا. ا ف ب

اأن  املتحدة،  وال��ولي��ات  اأ�صراليا  من  علماء  اأعلن 
تخفي�س  على  ي�صاعد  يوميا  ال��زب��ادي  تناول 
م���������ص����ت����وى �����ص����غ����ط ال����������دم ل����دى 
يعانون  ال����ذي����ن  الأ����ص���خ���ا����س 

منه.
وت�����������������������������������ص�����������������ري جم���������ل���������ة 
 I n t e r n a t i o n a l
اإىل   ،Dairy Journal
جنوب  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��اح��ث��ني  اأن 
اأ���ص��رال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��ل��م��اء من 
در�صوا  الأم���ري���ك���ي���ة،  م���ني  ولي�����ة  ج��ام��ع��ة 
العالقة بني احتواء النظام الغذائي على الزبادي 

القلب  اأمرا�س  تطور  وعوامل خطر  ال��دم  و�صغط 
والأوعية الدموية.

وق���د اع��ت��م��د ال��ب��اح��ث��ون يف درا���ص��ت��ه��م ع��ل��ى بيانات 
Maine- 915 متطوعا بالغا �صاركوا يف درا�صة
 ،Syracuse Longitudinal Study
املكر�صة لأمرا�س القلب والأوعية الدموية وارتفاع 
م�صتوى �صغط الدم، التي جرت يف مدينة �صرياكيوز 

عام 1974.
يف  للم�صركني  الغذائي  النظام  الباحثون  وق��ارن 
الدرا�صة مع موؤ�صرات حالتهم ال�صحية، واكت�صفوا 
اأن تناول الزبادي اأحيانا، ي�صاعد على حت�صن احلالة 
ال�صحية لدى من يعاين من ارتفاع م�صتوى �صغط 

يقّل  بانتظام  يوميا  الزبادي  يتناول  واأن من  الدم. 
ب�صبع نقاط مقارنة  اأق��ل  ال��دم عنده  موؤ�صر �صغط 

بغريه.
"منتجات الألبان  األك�صندرا وايد،  وتقول الدكتورة 
م�صتوى  تخفي�س  ع��ل��ى  ق����ادرة  ال���زب���ادي،  وخ��ا���ص��ة 
�صغط الدم. لأن هذه املنتجات حتتوي على عدد من 
البوتا�صيوم واملغني�صيوم  املغذية مبا فيها  العنا�صر 
والكال�صيوم، التي ت�صاهم يف تنظيم م�صتوى �صغط 

الدم".
قادرة  بكترييا  على  الزبادي  يحتوي  كما  وت�صيف، 
ع��ل��ى اإن���ت���اج ال��ربوت��ي��ن��ات، ال��ت��ي ب���دوره���ا ت���وؤث���ر يف 

م�صتوى �صغط الدم.

الزبادي مثايل للفطور خلف�ض م�ستوى �سغط الدم


