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طرق �سهلة لزيادة �سرعة الواي فاي بن�سبة 50 %
ما  �إ�شارتها،  و�نقطاع  ف��اي  �ل��و�ي  �شبكات  ب��طء  من  �لكثريون  يعاين 
�أو  تقوية  �أج��ه��زة  ���ش��ر�ء  مثل  مكلفة  ح��ل��ول  ع��ن  �لبحث  �إىل  يدفعهم 
�شرعات  معاجلة  ميكن  �أن��ه  يعرفو�  �أن  دون  �لتوجيه،  جهاز  ��شتبد�ل 

�لو�ي فاي �لبطيئة بب�شاطة.
فيما يلي ن�شائح لزيادة �شرعة �شبكة و�ي فاي بن�شبة ت�شل �إىل 50%، 

وفق ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية:
�لتوجيه  جهاز  مفتوحة:  منطقة  يف  بك  �خلا�ص  �لتوجيه  جهاز  �شع 
�خلا�ص بك هو جهاز �إر�شال ال�شلكي، ويجب �أن يكون �أقرب ما ميكن 
من �الأدو�ت �لتي حتتاج �إىل �ت�شال �شريع، كاأجهزة �لتلفزيون �لذكية 

و�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة.
�الأثاث  �أو  �ملعدنية  �لعو�ئق  �أو  �ل�شلبة  �جل���در�ن  وج��ود  ي�شاهم  وق��د 
�لثقيل يف بطء �شبكة �لو�ي فاي، لذلك عادة ما يكون من �ملفيد و�شع 

جهاز �لتوجيه بعيد�ً عن �الأر�ص ويف منطقة مفتوحة.
�إذ� كنت تعي�ص يف مبنى من طابقني �أو �أكرث، فقد يكون من �ملفيد �أي�شاً 
رفع جهاز �لتوجيه �خلا�ص بك للح�شول على �إ�شارة �أف�شل للأجهزة 

�ملوجودة يف �لطابق �لعلوي.
"�لر�وتر" على قناة يبث  غري �لقناة: يحتوي جهاز توجيه و�ي فاي 
�إذ� كنت  �أن توؤثر �لقناة على �شرعة �لو�ي فاي، خا�شة  عليها، وميكن 
على  وكلهم  ف��اي  و�ي  ي�شتخدمون  �أ�شخا�ص  ع��دة  به  مبنى  يف  تعي�ص 
نف�ص �جلهاز. �شتحتاج �إىل �لبحث عن كيفية تغيري �لقناة على جهاز 
يتم  و�لتي  �مل�شوؤول  قائمة  يف  تكون  ما  غالباً  ب��ك:  �خلا�ص  �لتوجيه 
�لو�شول �إليها عن طريق تو�شيل كابل Ethernet بجهاز �لتوجيه، 

با�شتخد�م مت�شفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1.
�الأجهزة  �أح��د  �نقطاع  يف  م�شكلة  تو�جه  كنت  �إذ�  �لكابلت:  ��شتخدم 
�أو ك���ان �الت�����ش��ال ب��ط��ي��ئ��اً، ف��ق��د ي��ك��ون م��ن �مل��ف��ي��د �ل��ت��ب��دي��ل �إىل كابل 

�ملحدد. �جلهاز  لهذ�   Ethernet
�ت�شال و�ي فاي،  �لتي تعمل على  �الأجهزة  �لكثري من  �إذ� كان لديك 
�لتلفزيون  �أجهزة  �لثابتة مثل  �ملفيد تو�شيل �الأجهزة  فقد يكون من 
ووحد�ت �لتحكم يف �الألعاب، عرب �ت�شال �شلكي ل�شمان ح�شولها على 
�ت�شال  على  ح�شولك  �أي�شاً  هذ�  ي�شمن  �أن  ميكن  �ل�شرعات.  �أف�شل 

قوي باالأجهزة �لتي تبث مقاطع �لفيديو فائقة �لدقة.

يف باطن الأر�ض.. ر�سد ظاهرة حتدث كل ب�سعة عقود
�أن يكون باطن �الأر���ص حاليا يغري �جتاه دور�ن��ه مقارنة  رجح علماء 
جيو�شاين�ص"  "نيت�شر  جملة  ن�شرتها  لدر��شة  وفقا  وذل��ك  ب�شطحها، 
�ل��ع��ل��م��ي��ة. وح�����ش��ب �ل���در�����ش���ة �ل��ت��ي ���ش��ل��ط��ت ع��ل��ي��ه��ا �ل�����ش��وء �شحيفة 
�جتاه  يغري  �لد�خلي  �الأر�ص  لب  فاإن  تاميز" �الأمريكية،  "نيويورك 
دور�ن��ه رمبا مرة كل ب�شعة عقود، و"يف �لوقت �حلايل قد يكون �أحد 

هذه �لتغري�ت قيد �لتنفيذ".
�الآن  �الأر���ص  ق�شرة  �أن حركة  �إىل  ت�شري  �لدر��شة  ف��اإن  �أب�شط،  وب�شكل 

رمبا تكون يف �الجتاه �ملعاك�ص حلركة باطنها.
�آث��ار قد تكون مدمرة على �شطح  �لقلق من  �لطرح  ه��ذ�  ورمب��ا يثري 
�الأر�ص، لكن �لدر��شة توؤكد �أن "ال د�عي للقلق، فلن ينتج عن هذ� �أي 
�شيء خميف"، م�شرية �إىل �أن "هذه �لظاهرة رمبا حتدث منذ �أزمان 

�شحيقة".
�أعماق  فهم  تعزيز  �إىل  در��شتهم  خ��لل  م��ن  ي�شعون  �لباحثني  لكن 
�الأر�ص وعلقته ب�شطحها �خلارجي، و�شط تكهنات ب�شاأن تاأثري تغري 

�جتاه دور�ن �شطح وباطن �الأر�ص على طول �الأيام يف كوكبنا.
�لدر��شة  م��وؤل��ف  �ل�شينية  ب��ك��ني  ج��ام��ع��ة  يف  �ل����زالزل  ع���امل  تعليقات 

�شياودونغ �شونغ:
�أن  • لب �الأر�ص �لد�خلي ي�شبه كوكبا د�خل كوكب، لذ� من �لو��شح 

طريقة حتركه مهمة للغاية.
• نرى دليل قويا على �أن �للب �لد�خلي كان يدور �أ�شرع من �ل�شطح 

، لكن بحلول عام 2009 تقريبا توقف.
بالن�شبة  �ملعاك�ص  �الجتاه  يف  تدريجيا  يتحرك  �الآن  �لد�خلي  • �للب 

ل�شطح �الأر�ص.
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يقود تطوير روبوت خارق بحجم اخلنف�ساء
ت�شتخدم خنف�شاء فرقع لوز حيلة �لتظاهر باملوت للدفاع عن نف�شها، فهي 
ت�شقط على �الأر���ص وتظل م�شتلقية على ظهرها بل حر�ك لعدة ثو�ين، 
وفجاأة تثب وثبة �شريعة عالية يف �لهو�ء، يف حماولة للبتعاد عن �خلطر.

زملئه  رفقة  توفيق  �شامح  �مل�شري،  �لباحث  ��شتوحى  �حليلة  ه��ذه  م��ن 
بحجم  وثب  روبوتات  تطوير  فكرة  �إربانا-�شامبني،  يف  �إلينوي  جامعة  يف 
�لعمليات  �أو  �ل��زر�ع��ة  عمليات  يف  دقيقة  مهام  �أد�ء  على  ق��ادرة  �حل�شر�ت، 

�مليكانيكية وكذلك يف مهمات �الإنقاذ.
يوم   للعلوم  �لوطنية  �الأكادميية  وقائع  جملة  يف  ن�شرت  �لتي  �لدر��شة  يف 
�شامح  و�لهند�شة،  �مليكانيكية  �لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  بقيادة  �الث��ن��ني  �الأول  �أم�����ص 

توفيق، �أو�شح �لباحثون �أّن �لروبوتات �جلديدة لديها ثلث ميز�ت:
حجم �شغري كاخلنف�شاء ينا�شب �لعمل يف �مل�شاحات �ل�شيقة.

قوية مبا يكفي للمناورة وحتمل �ل�شغوط و�الأوز�ن.
�شريعة كما لو كانت ح�شرة مبقدورها �لهرب �شريعاً.

يقول �شامح توفيق، �أ�شتاذ �لعلوم �مليكانيكية و�لهند�شة، بجامعة �إلينوي يف 
�إربانا-�شامبني، ملوقع �شكاي نيوز عربية، �إّن �لدر��شة ترّكز على فهم �لقوى 
ل��ل��روب��وت��ات �ل�شغرية خفيفة  �ل��ع��ايل  �ل��وث��ب  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  و�حل��رك��ات 

�لوزن.
"�شل�شلة  ُت�شمى  خا�شة،  �آلية  با�شتخد�م  �أن��ه  �لدر��شة  "ك�شفت  وي�شيف: 
باإمكانها  �حل�شر�ت،  بحجم  روبوتات  �شنع  ميكننا  �لديناميكي"،  �النحناء 
�لوثب  روب��وت��ات  وحتى  �لطبيعية،  �حل�شر�ت  مثل   - �الأق��ل  على   - �لوثب 

كبرية �حلجم".

دولة عظمى تعاين ال�سيخوخة
�ل�شكاين،  �لنمو  يف  خلل  �ليابان  تو�جه 
حذر منه رئي�ص �ل��وزر�ء فوميو كي�شيد� 
�لدورة  بافتتاح  �أل��ق��اه  �ل���ذي  خطابه  يف 
�أم�������ص �الأول  �ل����ع����ام،  ل���ه���ذ�  �ل���ربمل���ان���ي���ة 

�الثنني.
معدل  �ن��خ��ف��ا���ص  �أن  ك��ي�����ش��ي��د�  و�ع���ت���رب 
�لبلد  يف  �ل�شكان  و�شيخوخة  �مل��و�ل��ي��د 
�ملجتمع"،  على  ملحا  خطر�  "ي�شكلن 
متعهد� مبعاجلة هذ� �خللل من خلل 

�إن�شاء وكالة حكومية جديدة.
�أي وقت على  �إ�شاعة  "ال ميكننا  وق��ال: 
باالأطفال  �خل��ا���ش��ة  �ل�شيا�شات  �شعيد 
ودعم تن�شئتهم. يجب �أن نن�شئ جمتمعا 
�قت�شاديا للأطفال �أوال و�أن نغري معدل 

�ملو�ليد".
و�أو�شح �أن عدد �ملو�ليد �نخف�ص �إىل �أقل 
م�شيفا:  �ملا�شي،  �لعام  �أل��ف   800 من 
كان  �إذ�  م��ا  ح��اف��ة  على  تقف  "�ليابان 
كمجتمع.  �لعمل  يف  �ال�شتمر�ر  باإمكاننا 
�ملتعلقة  �ل�شيا�شات  على  �النتباه  تركيز 
ب��االأط��ف��ال وت��رب��ي��ة �الأط���ف���ال ق�شية ال 

ميكن �أن تنتظر وال ميكن تاأجيلها".
�لدعم  بتعزيز  �حلكومة  رئي�ص  وتعهد 
�أطفال، مبا  لديها  �لتي  للعائلت  �ملايل 
يف ذلك �ملزيد من �ملنح �لدر��شية، وقال 

�إنه �شي�شع خطة بحلول يونيو �ملقبل.

اأطعمة ميكن اأن متنع تكوين 
جلطات الدم املميتة �ص 23

مهند�سة فل�سطينية ت�سون 
الرتاث بلوحات من الف�سيف�ساء

�ل�شابة،  �ملعمارية  �ملهند�شة  تقود 
ر�ي�������ة �أب�������و م����و�����ش����ى، ف���ري���ق���ا من 
�أع����م����ال فنية  ل��ت��ق��دمي  �أق���ر�ن���ه���ا، 
م���ن �ل��ف�����ش��ي��ف�����ش��اء �مل�����ش��ت��وح��اة من 
�إجناز  �لرت�ث �لفل�شطيني، بهدف 
لعر�شها  خمتلفة  ل��وح��ة  خم�شني 
يف معر�ص ميزج �لفن �لقدمي مع 
�إحدى  وت�شور  �حلديثة.  �الأذو�ق 
ع���ج���وز� ترتدي  �م������ر�أة  �ل��ل��وح��ات 
بينما  �ل�شعبي،  �لفل�شطيني  �ل��زي 
�شور�  �أو  فر��شات  �أخ��ري��ات  ت�شور 

الأ�شخا�ص �أو نباتات �أو حيو�نات.
"�لفكرة  مو�شى  �أب���و  ر�ي���ة  وق��ال��ت 
ب���د�أت م��ن ه��ذ� �مل��ك��ان ت��ل �أم عامر 
�إجن����از م�شروع  ب��ع��د  �ل���زو�ي���دة،  يف 
ت������دري������ب، �����ش����ارك����ت ف����ي����ه، ر�أي������ت 
�أكرث،  �إليها  وتعرفت  �لف�شيف�شاء 
ي����ك����ون يل  �أن  ق�������ررت  ه���ن���ا  وم������ن 
م�������ش���روع خ���ا����ص ب���ي ح��ت��ى يحيي 
ه���ذ� �ل��ف��ن وب��ي��ع��رب ع��ن��ه بطريقة 
جديدة وح�شرية". �مل�شروع �لفني 
يهدف الإحياء �ل��رت�ث، عن طريق 
دجمه يف لوحة �لف�شيف�شاء، باإبر�ز 
حتى  �لرت�ثية،  و�لهوية  �الأل���و�ن، 
ت��ب��ق��ى ت��ل��ك �ل�����ش��ورة حم���ف���ورة يف 
�أذهان �لنا�ص. بع�ص �أع�شاء �لفريق 
��شتعادة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م  �أك�������دو� 
�لتي  �لكل�شكية،  �لفنية  �للم�شات 
فنية  �أ�شاليب  ظ��ه��ور  م��ع  �ن��دث��رت 
�لبنائية،  �مل�����و�د  وت���ط���ور  ج���دي���دة 
وذل����ك ب��ا���ش��ت��خ��د�م م����و�د خ���ام من 
تقطيع  و�أدو�ت  و���ش��ر�م��ي��ك  زج���اج 

يتم ��شتري�دها من �خلارج.

اللعب يف الهواء الطلق يحد من 
تاأثري ال�سا�سة على الطفل

�أن  حديثة  يابانية  در����ش��ة  وج���دت 
و4  �شهر�ً   18 �شن  ب��ني  �الأط��ف��ال 
كافياً  وقتاً  �أم�شو�  �لذين  �شنو�ت 
�لطلق قد قل  �لهو�ء  �للعب يف  يف 
�ل�شا�شات  ��شتعمال  ت��اأث��ري  لديهم 
�أف�شل  �الإلكرتونية، و�أن ذلك كان 

لنموهم �لع�شبي.
طفًل   885 �ل���ب���اح���ث���ون  وت����اب����ع 
ل��ب�����ش��ع ����ش���ن���و�ت ب���د�ي���ة م���ن عمر 
يف  �للعب  �أن  ووج��دو�  �شهر�ً،   18
تاأثري�ت  م��ن  يحد  �لطلق  �ل��ه��و�ء 
�حلياة  مهار�ت  على  �ل�شا�شة  وقت 

�ليومية، وعلى �لنمو �لع�شبي.
"جاما  جملة  يف  �لنتائج  وُن�����ش��رت 
طب  يف  �ملتخ�ش�شة  بدياتريك�ص" 
�لبحث  ف���ري���ق  وق���ّي���م  �الأط�����ف�����ال، 
وقت  متو�شط  ه���ي:  ع��ن��ا���ش��ر،   3
�شنتني،  ���ش��ن  يف  �ل��ي��وم��ي  �ل�شا�شة 
�لطلق،  �ل��ه��و�ء  يف  �للعب  وم��ق��د�ر 
�لع�شبي،  �لنمو  على  ذل��ك  ونتائج 
وحت�����دي�����د�ً �ل���ت���و�����ش���ل وم����ه����ار�ت 

�حلياة �ليومية.

درا�سة جديدة حتذر.. اإياكم 
وتناول وجبة واحدة فقط!

حذرت درا�سة جديدة من اأن عدم تناول واحدة من الوجبات 

جانبًا  �سلبيًا  له  يكون  قد  ال��ي��وم،  يف  القيا�سية  الثالث 

خطريًا.  يف تفا�سيل الدرا�سة التي اأجريت على 24011 

بالغًا يف الوليات املتحدة فوق �سن الأربعني، كان تناول 

وجبة واحدة فقط يف اليوم مرتبطًا بارتفاع خماطر 

.Sciencealert الوفيات ب�سكل عام، وفق موقع
�أمر��ص �لقلب و�الأوعية �لدموية

ب��زي��ادة خم��اط��ر �لوفاة  و�رت��ب��ط تخطي وج��ب��ة �الإف��ط��ار 
�رتبط  بينما  �لدموية،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����ص  ب�شبب 
تخطي �لغد�ء �أو �لع�شاء بزيادة خماطر �لوفيات �لناجمة 
عن جميع �الأ�شباب، مبا يف ذلك �رتفاع خماطر �الأمر��ص 
�لذين  �أولئك  �أن  �لدر��شة  �أظهرت  �لوعائية. كما  �لقلبية 
توقيتات قريبة  �لثلث ولكن يف  �لوجبات  تناولو� جميع 

جد�ً من بع�شها يو�جهون م�شكلة �أي�شاً.
 4.5 �أن تناول وجبتني متجاورتني يف غ�شون  فقد تبني 

�شاعات مرتبط بزيادة خماطر �لوفاة جلميع �الأ�شباب.

موزعة على مدار اليوم
ق���ال ع���امل �الأوب���ئ���ة يانغبو ���ش��ن م��ن جامعة  �ل�����ش��ي��اق  يف 
يتناولون  �ل��ذي��ن  �الأف����ر�د  �أن  ك�شف  "بحثنا  �إن  تيني�شي، 
�أك��رث عر�شة للوفاة من  وجبة و�ح��دة فقط يف �ليوم هم 

�أولئك �لذين يتناولون وجبات يومية �أكرث".
و�أ�شاف �أنه "بناء على هذه �لنتائج، نو�شي بتناول وجبتني 

�إىل 3 وجبات على �الأقل، موزعة على مد�ر �ليوم".

لي�ست �ساملة مبا يكفي
�لدر��شة  �أن هذه  �إال  ذل��ك،  �لرغم من  �أن��ه على  �إىل  ي�شار 
ال تعد �شاملة مبا يكفي لتحديد ما �إذ� كان تخطي وجبة 

ي�شبب �لوفاة �ملبكرة بالفعل.
�إليها  لذ� قام فريق �لبحث بتعديل �لنتائج �لتي تو�شلو� 
ملر�عاة �الختلفات يف �لعديد من عو�مل �لنظام �لغذ�ئي 
ومنط �حلياة، مبا يف ذلك �لتدخني و�لكحول وم�شتويات 
�الأمن  و�ن��ع��د�م  �لغذ�ئي  �لنظام  وج��ودة  �لبدين  �لن�شاط 

�لغذ�ئي.

ال�سيام  بعد  ال��وزن  على  للحفاظ  املثلى  الطريقة 
املتقطع

لتعزيز  �لفعالة  �الأ�شاليب  �ملتقطع" �أحد  "�ل�شيام  يعترب 
ورف��ع م�شتويات  �ل��ز�ئ��د،  �ل���وزن  و�إن��ق��ا���ص  �شحة �جل�شم، 
�ملناعة �لعامة، خ�شو�شاً �إذ� مور�ص لفرتة ترت�وح بني 18 
و20 �شاعة يومياً، و�قرتن بنظام تغذية �أ�شا�شه �لربوتني 

�حليو�ين و�لدهون �لنافعة ومنخف�ص �لكاربوهيدر�ت.

�ملتقطع"،  "�ل�شيام 
�أو  �أي �لتوقف عن �أكل 

ن�شبة  ترفع  �أغ��ذي��ة  �أي  �شرب 
�إىل  �ل�������دم، حت�����ول  �الإن�������ش���ول���ني يف 

منط حياة لدى جمهور من �لنا�ص، 
كو�شيلة  ت�����ش��ت��خ��دم��ه  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  �أن  �إال 

�ملثايل"،  "�لوزن  �إىل  �ل��و���ش��ول  منها  تبتغي 
يتمثل  �أك���رب،  حت��ٍد  �أم���ام  عنه،  �لتوقف  بعد  يجعلهم  مم��ا 
"�ل�شمنة"  �إىل  �ل��ع��ودة  دون  �ليومية  �حل��ي��اة  مو��شلة  يف 

جمدد�ً، فكيف ميكن ذلك؟

فوائد اأ�سا�سية!
�ملتقطع"،  "�ل�شيام  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة  �الأم����ور  م��ن 
بكميات  �إف���ر�زه  يعود  فل  "�الإن�شولني"،  عمل  ينظم  �أن��ه 
�إىل  كبرية فوق حاجة �جل�شم له، وهو �الأم��ر �لذي يقود 
�ل�شفاء من "مقاومة �الإن�شولني"، وزيادة كفاءة "ح�شا�شية 
�الإن�شولني"، وهي عملية تنعك�ص �إيجاباً على �نتظام بقية 
 Ghrelin "جلوع�" �لهرمونات، ومن �شمنها هرمون 
�لكاذب"  ب�"�جلوع  �الإن�شان  ي�شعر  فل   ،Hormone
�لذي ينتج عادة ب�شبب كرثة تناول �لكربوهيدر�ت �ملكررة 

و�لزيوت �ملهدرجة.
�أي�شا يعمل "�ل�شيام �ملتقطع" على دفع �جل�شم �إىل توليد 
�لطاقة من "�لدهون"، بداًل من "�لغلوكوز"؛ ولذ�، تقوم 
و��شتخد�مها  �جل�شم،  يف  �ملخزنة  �لدهون  باأخذ  �خلليا 

كوقود يف �لعمليات �حليوية.
ج�شم �الإن�شان ومع تعوده على �ل�شيام، ت�شبح قدرته على 
حتمل �جلوع �أكرب، وكلما ز�دت �شاعات "�ل�شيام �ملتقطع"، 
�إذ�  خ�شو�شاً  �ملخزنة،  �لدهون  من  مزيد�ً  �جل�شم  يحرق 
لفقد�ن  تلقائياً  بالريا�شة، وكل ذلك �شيقود  �قرتن ذلك 

�لوزن �لز�ئد.

املنهاج ال�سحي!
هذه �لفو�ئد، كي تبقى م�شتمرة ُبعيد �لتوقف عن "�ل�شيام 

�ملتقطع"، ُين�شح �أن يلتزم �الإن�شان بالتايل:
�الإن�شان  يلتزم  بحيث  �ل��وج��ب��ات.  ب��ني  �الأك���ل  ع��دم   -  1
لتناول  يعمد  و�أال  للوجبات،  �ملحدد  �لوقت  يف  ياأكل  ب��اأن 

ن�شبة  �لتي ترفع  �ل�شو�ئل  �أو �شرب  �لفو�كه  "�ل�شناك" �أو 
�الإن�شولني، الأن من �شاأن عدم �نتظام �الأكل �أن يقود جمدد�ً 
�الرتفاع  نتيجة  وذل���ك  �لكاذب"،  ب�"�جلوع  �ل�شعور  �إىل 

�لتدريجي يف ن�شِب هرمون "�الإن�شولني" يف �لدم.
�لنوم،  من  �جللو�ص  عند  �الأوىل.  �لوجبة  تاأخري   -  2
تناولها  وع��دم  �الأوىل،  �لوجبة  تاأخري  يتم  �أن  ي�شتح�شن 
�الإن�شان  يحرز  لكي  �حلقيقي،  ب��اجل��وع  �ل�شعور  ح��ني  �إال 
"�لنوم"  ف��رتة  �أن  خ�شو�شاً  ممكنة،  �شيام  �شاعات  �أط��ول 
�أن  �ملمكن  م��ن  وب��ذل��ك  �ل�شيام،  �شاعات  �شمن  حم�شوبة 
ت�شل �إىل 12 �شاعة دون �أكل، ما يريح �الأع�شاء �لد�خلية، 
�إ�شافة حلماية �جل�شم من �إ�شافة وزٍن هو لي�ص يف حاجة 

له!
3 - �القت�شار على وجبتني. �شيكون فعااًل جد�ً للحفاظ 
وجبتني،  على  �الإن�شان  يقت�شر  �أن  �ل�شحي،  �ل��وزن  على 
تناول  دون  �شاعات،   6 �إىل   4 بنحو  زمني  فا�شل  بينهما 
�أي طعام بينهما، بحيث تكون وجبتان م�شبعتان، غنيتان 

بالعنا�شر �ل�شرورية و�لفيتامينات و�ملعادن �ملهمة.
فالتوقف  �لنوم.  قبل  باكر�ً  �لطعام  عن  �الإم�شاك   -  4
يريح  �أن��ه  �شاعات، ف�شًل عن  بعدة  �لنوم  قبل  �الأك��ل  عن 
�لبطن،  و�ن��ت��ف��اخ  �له�شم  م�شكلت  م��ن  ويخفف  �مل��ع��دة، 
�الأك��ل يف  فهو كذلك يعطي فر�شة للج�شم الأن ي�شتخدم 

�إنتاج �لطاقة �أثناء �لعمل وممار�شة �الأن�شطة �ملختلفة.
5 - �مل�شي بعد �لوجبات. حيث �إن �مل�شي لنحو 15 دقيقة 
عمليات  حت�شني  يف  ي�شاهم  مبا�شرة،  �لوجبة  تناول  بعد 

�له�شم، وو�شول �لدم بكفاءة �إىل �جلهاز �له�شمي.
عن  �الإن�����ش��ان  ت��وق��ف  ل��و  ح��ت��ى  �ل�����ش��ح��ي.  �ل���غ���ذ�ء   -  6
�شحي،  غذ�ء  بتناول  يلتزم  �أن  فعليه  �ملتقطع"،  "�ل�شيام 
يكون خالياً من �لدهون �ملهدرجة، ومن �الأغذية �مل�شنعة 
و�لكربوهيدر�ت �ملكررة، و�أي�شا منخف�ص �لن�شويات، وغنٌي 

بالربوتني �حليو�ين و�لدهون و�لزيوت �لنافعة.

�لتاأمل  مم��ار���ش��ة  �أن  ج��دي��دة  در����ش��ة  ك�شفت 
�شنو�ت،  م���دى  ع��ل��ى  وع��م��ي��ق  منتظم  ب�شكل 
"ميكروبيوتا  حت�شني  يف  ت�شاعد  �أن  ميكن 
جني  وب��ال��ت��ايل  �ل�����ش��خ�����ص،  ل���دى  �الأمعاء" 
�ل��ب��دن��ي��ة و�ل��ع��ق��ل��ي��ة، مب��ا يف  ف��و�ئ��د ل�شحته 
ذلك �لقلق و�الكتئاب و�أمر��ص �لقلب، وفقاً 

لوكالة �الأنباء �لربيطانية "بي �إيه ميديا".
�الأمعاء"  "ميكروبيوتا  ت���وؤث���ر  �أن  ومي��ك��ن 
ع��ل��ى �مل���خ وت��وؤث��ر ع��ل��ى �مل����ز�ج و�ل�����ش��ل��وك من 
و�الأمعاء  �مل��ي��ك��روب��ي��وت��ا  حم���ور  خ���لل 
و�لدماغ، ح�شبما كتب �أكادمييون 
�ل�شني  م������ن 
وب���اك�������ش���ت���ان 
جم�����ل�����ة  يف 
"ج�������������������ر�ل 

�شايكياتري".
وق���ال ف��ري��ق �لبحث 

يوؤثر  �أن  �لتاأمل ميكن  كان  �إذ�  ما  م�شاألة  �إن 
�أهمية  "ذ�ت  "ميكروبيوتا �الأمعاء" هي  على 
�لرهبان  �شرعو� يف فح�ص  الأنهم  متز�يدة"، 

�لتبتيني مقارنة بجري�نهم غري �ملتدينني.
 37 و�ل���رب�ز من  �ل��دم  وفح�شو� عينات من 
ر�هباً بوذياً تبتياً من ثلثة معابد و19 من 

�ل�شكان �ملجاورين.
من  �شكًل عميقاً  �ل��ره��ب��ان مي��ار���ش��ون  وك���ان 
ملدة  يومياً،  �الأق��ل  على  �شاعتني  مل��دة  �لتاأمل 

ترت�وح بني ثلث �شنو�ت و30 عاماً.
�لدقيقة  �حلية  �لكائنات  �أن  �خل��رب�ء  ووج��د 
يف �الأمعاء، مبا يف ذلك �لبكترييا و�لفطريات 
ك��ب��ري�ً بني  و�ل��ف��ريو���ش��ات، تختلف �خ��ت��لف��اً 

�ملجموعتني.
�لكائنات  من  �لعديد  �أن  �لباحثون  و�كت�شف 
�إثر�وؤها ب�شكل كبري يف جمموعة  "مت  �حلية 

�لتاأمل".

ممار�سة التاأمل حتمي �سحتك 
العقلية والبدنية
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية �سلطان بن طحنون اآل نهيان

الـــدويل« ال�ســينمائي  »الـعني  مهــرجــان  يف  فيلمــًا   66
تنطلق فعاليات دورته اخلام�سة من 6 اإىل 11 فرباير 2023

•• العني - الفجر

ت���ن���ط���ل���ق ف���ع���ال���ي���ات م����ه����رج����ان »�ل���ع���ني 
�خلام�شة،  دورت��ه  يف  �ل��دويل«  �ل�شينمائي 
رعاية  حت��ت  �ل��ع��ني،  مدينة  يف  تقام  �لتي 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
فخر  مكتب  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان 
�لوطن، يف �لفرتة من 6 �إىل 11 فرب�ير 
�أبرز  م��ن  فيلماً   66 م��ق��دم��اً   ،2023
و�خلليجية  و�ل��ع��رب��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  �الأف����لم 
�أغلبها  ُتعر�ص  و�ل��ت��ي  �ملتميزة،  و�ملحلية 
»�لعني  ���ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �الأول  ع��ر���ش��ه��ا  يف 
م�شابقاته  ���ش��م��ن  �ل�����دويل«  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
�لطويل«   �ل�����دويل  »�ل�����ش��ق��ر  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
و»�ل�شقر  �لطويل«  �خلليجي  و»�ل�شقر 
�خلليجي  و»�ل�شقر  �لق�شري«  �الإم��ار�ت��ي 
�ملقيمني«  الأف�����لم  و»�ل�����ش��ق��ر  �ل��ق�����ش��ري« 

و»�ل�شقر الأفلم �لطلبة«.

�مل�شابقات �لر�شمية
�لعام  ه��ذ�  دورت���ه  �مل��ه��رج��ان يف  ��شتقطب 
�لتي  �مل����ت����ف����ردة  �الأف���������لم  �ل���ع���دي���د م����ن 
حيث  �الأو���ش��ك��ار،  جائزة  يف  بع�شها  تر�شح 
»�ل�شقر  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  ي��ت��ن��اف�����ص 
يف  ��شتحد�ثها  مت  �لتي  �لطويل«  �ل��دويل 
�لدورة �خلام�شة، لتقدمي 8 �أفلم عاملية 
�مل�����ش��ت��وى، و�ل��ت��ي ح���ازت ج��و�ئ��ز ك��ربى يف 
مهرجانات عاملية، منها: �لفيلم �لفرن�شي 
»ريبل« و�لفيلم �ل�شوري »�لطريق« وفيلم 
م�شابقة  ت��ع��ر���ص  ف��ي��م��ا  ع���م���ر«.  »���ش��ي��ن��ت 
»�ل�����ش��ق��ر �خل��ل��ي��ج��ي �ل��ط��وي��ل« 6 �أف���لم، 

�الإم������ار�ت هي:  م��ن  �أف����لم   5 بينها  م��ن 
»من�شل«، »�أحلم �لع�شر«، »حجر �لرحى«، 
»كينج �حللبة«، و»100 عبوة«، وفيلم من 

�لكويت بعنو�ن »عماكور«.
�أما يف »�ل�شقر �الإمار�تي �لق�شري«، فاختار 
�ملحلية  �الأف��لم  من  فيلماً   16 �ملهرجان 
�إمار�تية،  ب��اأي��ادي  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لق�شرية 
ومو�هب مبدعة يف عامل �ل�شينما، وتاأتي 
�لق�شري«  �خل��ل��ي��ج��ي  »�ل�����ش��ق��ر  م�����ش��اب��ق��ة 
متنوعاً  خ��ل��ي��ج��ي��اً  ف��ي��ل��م��اً   13 ل��ت��ع��ر���ص 
م��ن ح��ي��ث �مل�����ش��م��ون و�ل��ف��ك��رة، ويعر�ص 
فيلماً   11 �شا�شاته  على  �أي�شاً  �ملهرجان 
يف م�شابقة »�ل�شقر الأفلم �ملقيمني«، و6 
�أخ��رى يف م�شابقة »�ل�شقر الأفلم  �أف��لم 

�لطلبة«.

ال�سينما الإفريقية
�لدورة  يف  ��شتحد�ثه  مت  جديد،  برنامج 
�خلام�شة من مهرجان »�لعني �ل�شينمائي« 
�لتي  �الأفريقية  بال�شينما  يحتفي  �ل��ذي 
يعود تاريخها �إىل �أو�ئل �لقرن �لع�شرين، 
�إال �أن �أ�شبحت من �أهم و�أكرب �لقار�ت يف 
تنتج  حيث  �ل�شينمائية،  �الإن��ت��اج��ات  ع��دد 
عو�ئدها  ت��زي��د  ف��ي��ل��م��اً،   3000 ح����و�يل 
ويتم  �لعام،  دوالر يف  5 مليار  الأك��رث من 
�لعامل،  �أن����ح����اء  ع���رب خم��ت��ل��ف  ت��وزي��ع��ه��ا 
�لز�خرة  �الأفريقية  �ل�شينما  تتناول  كما 
�ملو�شوعات  م���ن  جم��م��وع��ة  ب�����االأف�����لم، 
�لعاملية،  �الجتماعية  بالق�شايا  �ملتعلقة 
حا�شدة  كبري�ً،  �شدى  �أغلبها  ن��ال  و�لتي 
�ل����ع����دي����د م�����ن �جل�����و�ئ�����ز �ل����دول����ي����ة من 

مهرجانات عاملية.

بانوراما العامل
عن  �ل����دويل«  �ل�شينمائي  »�ل��ع��ني  و�أع��ل��ن 
»بانور�ما  برنامج  �أف��لم �شمن   3 �ختيار 
�ل����ع����امل«، �ل�����ذي ك����ان ي���ع���رف يف دور�ت�����ه 
وهي:  �ل���ع���امل«،  »�شينما  ب��ا���ش��م  �ل�����ش��اب��ق��ة 
فيلم »كارمن« من مالطا ، وفيلم »�لع�شر 
 Udd Jaa لذهبي« من �أمريكا، وفيلم�
تاأخذ  حيث  �لهند،  من   Nanhe Dil
�الأفلم �لتي تتنوع ق�ش�شها بني �لدر�مية 
�ملهرجان  و�شيوف  جمهور  و�الجتماعية، 
يف رح��ل��ة ح��ول �ل��ع��امل، ل��ت��ب��ادل �خلرب�ت 

و�لثقافات �ل�شينمائية �ملختلفة.

اإجنازات الفنانني
و�شمن برنامج »�إجناز�ت �لفنانني«، ُيكرم 
»�ل���ع���ني �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي �ل�����دويل« يف دورت���ه 
�ملوؤثرين يف �شناعة  �لعام، نخبة من  هذ� 

»�لفن �ل�شابع«، �حتفاء مب�شريتهم �لفنية 
�حلافلة بالعديد من �الإجناز�ت للرتقاء 
�الإمار�تي  و�ملنتج  �ملمثل  وه��م:  بال�شينما 
�أحمد �جل�شمي، و�ملمثلة �مل�شرية �لقديرة 
ن��ادي��ة �جل��ن��دي، و�مل��م��ث��ل �ل�����ش��ع��ودي عبد 
ُيعد  �ل��ذي  و�أحمد غول�شن  �ملحي�شن،  �هلل 
م��ن �أو�ئ����ل �مل��وزع��ني ل��لأف��لم يف منطقة 

�خلليج.

�سراكة
�ل�شينمائي  »�ل���ع���ني  م��ه��رج��ان  وي�����ش��ت��م��ر 
�لدويل« يف تعاونه مع »مهرجان �أبوظبي«، 
»�لعني  م���ه���رج���ان  �إط�������لق  ب���ع���د  وذل������ك 
م�شابقة  �ل��ر�ب��ع��ة  دورت���ه  يف  �ل�شينمائي« 
»مهرجان �أبوظبي لل�شيناريو غري �ملنفذ« 
»مهرجان  م���ن  ب��دع��م  �ل��ق�����ش��ري  ل��ل��ف��ي��ل��م 
�أبوظبي«، �ل�شريك �لثقايف �ال�شرت�تيجي، 
مو�هب  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
من  جديد  جيل  خلق  �شاأنها  من  جديدة 
�لكتاب �الإمار�تيني الإثر�ء �ملحتوى �ملحلي 
حالة  وتخلق  لل�شينما  تقّدم  مبو�شوعات 
عن  �ل�شينمائي«  »�لعني  و�أعلن  �إبد�عية، 
�ل�شيناريوهات �لفائزة يف �لن�شخة �لثانية 
من �مل�شابقة، و�لتي ذهبت لكتاب �إمار�تيني 
�شباب، وهي �شيناريو »�مليز�ن« للكاتب علي 
�شلطان  للكاتب  »ن�شه«  و�شيناريو  الري، 
ب��ن د�ف����ون، و���ش��ي��ن��اري��و »ت��ف��اح��ة« للكاتب 
تنفيذها  و�لتي مت  �ل��ف��ريوز،  خلف جمال 
وحتويلها من �لورق �إىل �ل�شا�شة �لذهبية، 
�لدورة  يف  �لر�شمية  �مل�شابقة  يف  لعر�شها 

�خلام�شة من �ملهرجان.

�سفة دولية
�خلام�شة  �ل������دورة  �ن���ط���لق  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ملري،  �شاملني  ع��ام��ر  ق��ال  �مل��ه��رج��ان،  م��ن 
»�لعني  م���ه���رج���ان  ع�����ام  وم����دي����ر  رئ���ي�������ص 
�ملهرجان  �كت�شب  �ل����دويل«:  �ل�شينمائي 
بعد  �ل��دول��ي��ة،  �شفة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة  يف 
�جلولة �ل�شينمائية �ملكوكية �لغامرة �لتي 
�لعاملية  �ملهرجانات  من  عدد  يف  بها  قمت 
و�لعربية، لتاأتي م�شابقة »�ل�شقر �لدويل 
�لطويل« �لتي مت ��شتحد�ثها يف دورة هذ� 
�لعام، لتكون مبثابة ثمرة �جلهد و�لتعب 
�ل�4  �مل��ه��رج��ان  دور�ت  �ل��ك��ب��ريي��ن، خ��لل 
خليجياً  �ن��ت�����ش��ار�ً  حققت  �ل��ت��ي  �ل�شابقة، 
وعربياً وعاملياً، لو�شع »�لعني �ل�شينمائي« 
يف ق��ل��ب �حل����دث، ور���ش��م ����ش��م��ه م��ن ذهب 
�ل�شينمائية  �مل��ه��رج��ان��ات  خ��ارط��ة  �شمن 

�لعربية و�لعاملية.
�ل�شينمائي«  »�ل��ع��ني  لتمثيل  ك��ان  وت��اب��ع: 
»ك���ان  م���ه���رج���ان  م���ن  �ل�75  �ل�������دورة  يف 
»�شوق  �أك������رب  يف  �ل��������دويل«  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
للأفلم« يف �لعامل، �الأثر �الأكرب يف خطوة 
تعزز �حل�شور �ل�شينمائي �الإمار�تي نحو 
خريطة  على  �ملهرجان  و�عتماد  �لعاملية، 
�إب������ر�م  �أن  ك���م���ا  �ل����دول����ي����ة،  �مل���ه���رج���ان���ات 
موؤ�ش�شات  مع  �شر�كات  وعقد  �التفاقيات 
�شينمائية دولية، �نطلقاً من �ل�شويد يف 
بولند�  �إىل  �ل�شينمائي«،  »ماملو  مهرجان 
وم���ه���رج���ان »ك����ر�ك����وف �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي« يف 
62، جاء ال�شتمر�رية �ملهرجان  �ل�  دورته 
�ل�شينمائية يف  �الإنتاجات  �أب��رز  تقدمي  يف 
�ل�شينما  ���ش��ن��اع  دع���م  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��امل، 

للمو�هب �الإبد�عية �ملحلية.  
و�ختتم كلمته قائًل: يجتمع رو�د �ل�شينما 
وع�شاقها يف »د�ر �لزين« يف �لعام �خلام�ص 
ع��ل��ى �ل��ت��و�يل يف �مل��ه��رج��ان �ل���ذي يحمل 
�ملبادر�ت  من  �ملزيد  �لعام  ه��ذ�  جعبته  يف 
�لتي  و�التفاقيات  �مل�شتحدثة  و�ل��رب�م��ج 

ت���خ���دم ���ش��ن��اع �ل�����ش��ي��ن��م��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة، �إذ 
من  �لعديد  �خلام�شة  �ل���دورة  ��شتقطبت 
�الأفلم �ملتميزة من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
فائقتني،  ودق��ة  بعناية  �ختيارها  مت  �لتي 
حتى ي�شتمتع بها ع�شاق �ل�شينما، وي�شتفاد 

منها �الأجيال �ل�شينمائية �لو�عدة.

مدينة العني ت�ستقبل وفدًا من منطقتي 
�سي�ض والنحوة يف اإمارة ال�سارقة 

•• العني-الفجر

قبيلة  معرف  �لوح�شي  ر��شد  وغريب  �لعامري  حم  بن  م�شلم  حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  ��شتقبل 
�لنحوة و حممد  و�يل منطقة  �لنقبي  �ل�شارقة �شم عبد�هلل خلفان  �إم��ارة  من  وف��د�ً  �لوحا�شا 
زيارتهم  خ��لل  وذل��ك  و�الأه����ايل،  �مل�شوؤولني  م��ن  وع���دد�ً  �شي�ص  منطقة  و�يل  �لنقبي  خمي�ص 
�ل�شاعدي  ر��شد  �شامل  �لوفد  ��شتقبال  يف  كان  كما  �لعني.  مدينة  �إىل  و�الجتماعية  �ل�شياحية 
�لعني.  و�أبناء مدينة  �لكعبي  �لدكتور �شامل حمد  و�مل�شت�شار  �شابقاً  �لرئا�شة  �شوؤون  وكيل وز�رة 
حيث �شملت جولة  �لوفد  �لز�ئر  كل من بيت حممد بن خليفة �لتاريخي ومركز �شامل بن حم 
�لثقايف وعدد من �الأماكن �لرت�ثية و�لقلع �ملعروفة يف مدينة �لعني. وقد تخلل �لزيارة ماأدبة 
غد�ء على �شرف �ل�شيوف يف جمل�ص غريب �لوح�شي مبنطقة �لعامرة حيث مت تقدمي �لدروع 

و�ل�شيوف �لتذكارية و�إلقاء كلمات وق�شائد وطنية يف حب �لوطن و�لقيادة �لر�شيدة .

نظمها مركز اإ�سعاد الطلبة، خدمة الإر�ساد وجودة احلياة 

جامعة الإمارات تنظم ندوة حول خماطر املواد املخدرة والوقاية منها مب�ساركة جمموعة من املخت�سني واملتعافني
•• العني- الفجر

حتت رعاية  وح�شور معايل زكي �أنور ن�شيبة – �مل�شت�شار 
�الأعلى  �لرئي�ص  �ل��دول��ة،  رئي�ص  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف 
جل��ام��ع��ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ن��ظ��م م��رك��ز �إ�شعاد 
�الإمار�ت  بجامعة  �حلياة  وج��ودة  �الإر���ش��اد  خدمة  �لطلبة، 
�لعربية �ملتحدة ندوة حول "خماطر �ملو�د �ملخدرة و�لوقاية 
منها، �شارك فيها جمموعة من �ملخت�شني و�ملتعافني من 
�آفة �ملخدر�ت من عدة جهات وموؤ�ش�شات بالدولة،ح�شرها 

جمموعة من �لطلبة و�الإد�ريني باجلامعة.
ورح���ب �الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د -�ل��ن��ائ��ب �مل�شارك 
للبحث �لعلمي بجامعة �الإمار�ت – بامل�شاركني يف �لندوة، 
وقال: �إن جامعة �الإمار�ت �آمنت منذ ن�شاأتها باأهمية ن�شر 
�لوعي وبناء �شر�كات ��شرت�تيجية مع �أف�شل �ملوؤ�ش�شات من 
�جلامعة  حتر�ص  وكما  �ملجتمع،  تخدم  حلول  �إيجاد  �أج��ل 
على ن�شر �لوعي و�أهمية درء �ملخاطر ومو�جهة �لتحديات 

لدى طلبتها.
وتناول �ملحور �الأول "�لعو�قب �الأمنية للتعاطي و�الجتار 
عبيد  �شامل  �لدكتور  �ملقدم  قدمه  و�ل��ذي  �مل��خ��درة  ب��امل��و�د 
�لعني،  مبدينة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير  �لعامري 
رقم  �الحت���ادي  �لقانون  مر�شوم  ح��ول  �شرحاً  قدما  حيث 
�ملخدرة  �مل�����و�د  م��ك��اف��ح��ة  ����ش���اأن  يف   2021 ل�����ش��ن��ة   )30(
�ملخدرة  �مل��و�د  تعاطي  �أ�شباب  وت��ن��اوال  �لعقلية،  و�مل��وؤث��ر�ت 
�لوقوع يف غياهب هذه  �أفر�دها من  ودور �ال�شرة حلماية 

�لظاهرة وطرق �لتقدم للعلج و�لتعايف من �الإدمان.
فيما قدمت �لدكتورة حور�ء �شجو�ين - طبيب ��شت�شاري 
مب�شت�شفى  �الإدم���ان  وط��ب  �لنف�شي  �لطب  يف  متخ�ش�ص 
و�لعقلي  �لنف�شي  " �لتاأثري  �لطبي- حمور  �ل�شيخ خليفة 
تعاطي  خم��اط��ر  ف��ي��ه  �ملخدرة" ع��ر���ش��ت  �مل�����و�د  ل��ت��ع��اط��ي 
�لنف�شية  وم�شارها  �ملمنوعة  و�مل���و�د  و�مل��خ��در�ت  �لكحول 
�الأ�شرة  على  �ل�شلبية  و�آث��اره��ا  �ملتعاطي  على  و�جل�شدية 

و�ملجتمع.

�شحي  تثقيف  �أخ�شائي  دروي�����ص-  �شيف  �لدكتور  وناق�ص 
�لوقاية  �ملجتمع يف  للتاأهيل- دور  �لوطني  باملركز  رئي�شي 
يو�جها  �لتي  و�لتحديات  و�ملر�حل  �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  من 
وكيف  �لعار  و�شمة  هي  ما  و�أي�شاً  �لتعايف.  �أثناء  �ملري�ص 
ترتبط بتعاطي �ملوؤثر�ت �لعقلية، وما هي �لعو�قب �ل�شلبية 
�أو  للمتعافني  م��وؤذي��ة  �لغري  و�للغة  �ل��ف��رد،  على  للو�شمة 

�لر�غبني بالعلج، وكيفية منع و�شمة �لعار.
و�أخري� �شارك كل من في�شل وعامر من برنامج �لزمالة 
برنامج  ع��ن  وحت��دث��ا  �ل��ت��ع��ايف،  يف  �ل�شخ�شية  جت��رب��ت��ه��م 
�ملوؤ�ش�شات  ل��دور  �ملكمل  ودوره  �ملجهولني  �ملدمنني  زمالة 
كيفية  �إىل  باالإ�شافة  و�لعقابية،  و�الإ�شلحية  �لعلجية 
و�شول �لربنامج �إىل دولة �الإمار�ت و�الإجناز�ت �ملحققة يف 

�الإمار�ت و�لوطن �لعربي، 
�مل�����ش��ارك��ني يف �لندوة  ن�����ش��ي��ب��ة  �أن������ور  وك�����رم م���ع���ايل زك����ي 
�أهمية عقد مثل  �لفعالة، ومدى  حل�شورهم وم�شاركتهم 

هذه �لندو�ت للطلبة و�ل�شباب.
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ظهورها  عند  ال��دم  جلطة  اأعرا�ض  معاجلة  يف  للف�سل  يكون  قد 
التخرث  م�سادات  املر�سى  يعتمد  ولذلك،  للحياة،  مغرية  اآث��ار 
التخرث،  م�سادات  اجللطات.وتعمل  اإذاب��ة  يف  للم�ساعدة 
تقليل  اأو  منع  على  ال��دم،  مبميعات  ع��ادة  املعروفة 
الأخرية  ال�سنوات  يف  ولكن  الدم،  تخرث  حدوث 
اأطعمة  هناك  اأن  الدرا�سات  بع�ض  اأظهرت 

لها تاأثريات مماثلة لهذه العالجات.
تعمل كم�سادات للتخرث

اأطعمة ميكن اأن متنع تكوين جلطات الدم املميتة

كيف ميكن للقهوة اأن تقلل من خطر الإ�سابة باخلرف بن�سبة 65 %؟

�مل�شروب  ي��ق��ل��ل  �أن  مي��ك��ن  �ل����و�ق����ع،  ويف 
�الإ�شابة  خ��ط��ر  م���ن  �ل�����ش��ائ��ع  �ل�����ش��اخ��ن 
 ،65% �إىل  ت�شل  هائلة  بن�شبة  باخلرف 
�شيدلية  من  يل،  دي��ب��ور�  للدكتورة  وفقا 

دكتور فوك�ص على �الإنرتنت.
 CAIDE و�أو�شحت �لطبيبة �أن در��شة
�لقلبية  �خل���ط���ر  )ع����و�م����ل  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة 
تقدم  و�خل����رف(  و�ل�شيخوخة  �ل��وع��ائ��ي��ة 
ح��ج��ة ق��وي��ة الإ���ش��اف��ة ه���ذ� �مل�����ش��روب �إىل 

قائمتك �ليومية.

وبد�أت �لدر��شة يف عام 1998 ال�شتك�شاف 
�أن متنع  �ل���ت���ي مي���ك���ن  �خل���ط���ر  ع����و�م����ل 
�أن   CAIDE �خل���رف، وذك���رت در����ش��ة 
�شرب كوبني �إىل ثلثة �أكو�ب من �لقهوة 

يوميا ميكن �أن يحمي عقلك.
"�فرت�ص  يل:  �ل����دك����ت����ورة  و�����ش����رح����ت 
�لتاأثري قد  �أن هذ�  �لباحثون يف �لدر��شة 
�أحد  �ل��ك��اف��ي��ني  �أن  حقيقة  ب�شبب  ي��ك��ون 

م�شاد�ت �الأك�شدة �لقوية".
وي�شار �إىل �أن �خلليا �لع�شبية يف �لدماغ 

�لذي  �لتاأك�شدي  للإجهاد  ب�شدة  معر�شة 
وت����وؤدي هذه  �الأع�����ش��اب.  �ل��ت��ه��اب  ي�شبب 
�لع�شبية  �خل���لي���ا  ت��ل��ف  �إىل  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لنووي  �حلم�ص  �إ�شلح  �آليات  وتعطيل 

و�لتدمري �لذ�تي للميتوكوندريا.
وتابعت يل: "يف مر�ص �ألزهامير، ُيعتقد 
تر�شب  يف  يت�شبب  �لتاأك�شدي  �الإجهاد  �أن 
)�ملرتبطة  وت���او  بيتا  �أم��ي��ل��وي��د  ب��روت��ي��ن��ا 
باملر�ص(. و�أظهرت �لدر��شات �لتي �أجريت 
على �لقو�ر�ص �أن �لكافيني مينع �الإجهاد 

�لتاأك�شدي ويقلل من �لتهاب �الأع�شاب".
م�شارك   2000 م��ن  �أك��رث  �إىل  وبالنظر 
عاما،  و71   65 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح 
قد  �لقهوة  �شرب  �أن  �لبحث  فريق  وج��د 
�شائعة يف من��ط �حل��ي��اة توفر  ع��ادة  يكون 

تاأثري�ت وقائية.
�لفعال  �جل��زء  يعد  �لكافيني  ك��ان  وبينما 
�لدكتورة  �أو�شحت  �لدر��شة،  ه��ذه  خ��لل 
�مل�شروب  يقدمه  مما  �ملزيد  هناك  �أن  يل 

�الأ�شود.
�لذي   ،B3 فيتامني  م��ن  �أن���ه  و�أو���ش��ح��ت 
مت �إن�شاوؤه يف �أثناء عملية �لتحمي�ص، �إىل 
مكونات  تلعب  �لكلوروجينيك،  �أحما�ص 
�لدماغ  �شحة  يف  خمتلفة  �أدو�ر�  �لقهوة 
�ل�شكر يف  �لتحكم يف ن�شبة  �إىل  باالإ�شافة 

�لدم.
وبينما ُتظهر هذه �لدر��شة نتائج و�عدة، 
�إىل نتائج خمتلفة،  �أخ��رى  ت�شري در��شات 
حيث قالت يل: "قبل �أن تت�شرع يف ت�شغيل 
 CAIDE آلة �لقهوة، الحظ �أن در��شة�
ه�����ي در�������ش�����ة ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �مل���لح���ظ���ة، 
م����ا ي��ع��ن��ي �أن����ه����ا ت���ق���دم م���لح���ظ���ات على 
�إثبات  ميكنها  وال  �ل�شكان  من  جمموعة 
�الإ�شارة  �مل��ه��م  وم���ن  �ل�����ش��ب��ب��ي��ة.  �ل��ع��لق��ة 
نتائج  ل��ه��ا  ك��ان��ت  �أخ����رى  در�����ش���ات  �أن  �إىل 

مت�شاربة".
ترغب  كنت  "�إذ�  يل:  �ل��دك��ت��ورة  وتو�شي 
باعتد�ل،  ف��ا���ش��رب��ه��ا  �ل���ق���ه���وة،  ����ش���رب  يف 
�شحية  ع��و�ق��ب  ل��ه  �ل��ز�ئ��د  �لكافيني  الأن 

خطرية".

تو�سف باخلرف جمموعة مدمرة من الأعرا�ض املرتبطة بتدهور الدماغ. ويف حني اأن بع�ض عوامل 
اخلطر، مثل العمر، غري قابلة للتفاو�ض، فاإن هناك اأعرا�سا اأخرى ميكن التحكم بها.

وبح�سب الأطباء، فاإن القهوة ميكن اأن حتمي العقل وتقلل من خطر الإ�سابة بتدهور الدماغ.
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�لكيميائية  �مل����و�د  ب��ع�����ص  �أن  ع��ل��ى  �أدل����ة  وه��ن��اك 
تكوين  مت��ن��ع  �أن  مي��ك��ن  �ل��ن��ب��ات��ات  يف  �مل����وج����ودة 

جلطات �لدم، �أو حتلل �ملوجودة منها.
وعلى �لرغم من �أن هذ� ميكن �أن يقلل من خطر 
ينبغي  ال  �أن���ه  �إال  �مل�شتقبل،  يف  ج��ل��ط��ات  ح���دوث 

��شتخد�م �لفاكهة كبديل للعلج �لطبي.
 Vein and Vascular مل��ع��ه��د  ووف���ق���ا 
�لتي  �لنباتية  �ملرُكبات  �أقوى  فاإن   ،Institute
قد  طبيعي  ب�شكل  �جل��ل��ط��ات  �إذ�ب�����ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
�أي�شا  )�مل���ع���روف  و�ل���روت���ني  �ل��ربوم��ي��ل��ني  ت�شمل 

بالروتو�شيد(.
وثبت �أن تناول �لروتني، �لذي ميكن �لعثور عليه 
�ل��ت��ف��اح و�ل��ل��ي��م��ون و�ل��ب�����ش��ل و���ش��اي �لربتقال  يف 
�لدموية  �جل��ل��ط��ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، مينع  و�مل��ك��م��لت 
ب��ع��د �الإ���ش��اب��ة يف در����ش��ة ن�����ش��رت ع���ام 2012 يف 
 International جم��ل��ة 
 C u r r e n t

.Pharmaceutical Journal
 Vein ملعهد  �جل��دي��د  �لتقرير  موؤلفو  وخل�ص 
هذ�  �أن  �إىل   and Vascular Institute
لتقليل  دو�ء غري مكلف  �ملرّكب قد يكون مبثابة 
�إن���ق���اذ �آالف  �مل���ت���ك���ررة و�مل�����ش��اع��دة يف  �جل��ل��ط��ات 

�الأرو�ح.
 Vein and Vascular م��ع��ه��د  وي�����ش��ج��ع 
�أو  �لطبيعي  �الأنانا�ص  تناول  على   Institute
تناول مكملت غذ�ئية حتتوي على �لربوميلني 

الأ�شباب مماثلة.
�أن �لربوميلني، وهو عبارة عن مزيج  �إىل  وي�شار 
�لربوتني(،  )ه�شم  �لربوتينية  �الأن��زمي��ات  م��ن 
ملنع  �لدر��شات  �لعديد من  �لعثور عليه يف  ميكن 

ت���ك���وي���ن �جل���زي���ئ���ات �مل����وؤي����دة 
ل��لل��ت��ه��اب��ات. وق��د يطلق 

�لعنان �أي�شا لتاأثري�ت 
�إز�ل������ة  ت�����ش��اع��د يف 

�ل��ف��ي��ربي��ن من 
جلطات �لدم، 

وفقا لبحث 
مبكر ُن�شر 

 Cellular and Molecular جملة  يف 
.Life Sciences

ووفقا للباحثني، قد ت�شمل �الأطعمة و�مل�شروبات 
�إذ�ب��ة جلطات �لدم مثل  �الأخ��رى �لتي ت�شاعد يف 
�لثوم و�لكيوي و�للفت و�ل�شبانخ وع�شري �لعنب.

ومع ذلك، فاإنه يحذر من �أن حماولة �إذ�بة جلطة 
دموية يف �ملنزل قد تتطلب تاأخري �لعلج �لطبي 
خطر  من  يزيد  �أن  ميكن  ب��دوره  وه��ذ�  �ملنا�شب. 
�نتقلت  �إذ�  �حل��ي��اة  ت��ه��دد  ق��د  م�شاعفات  ح���دوث 
�جللطات �لدموية �إىل �أجز�ء �أخرى من �جل�شم.

كيفية منع جتلط الدم
�لنباتية  �الأط��ع��م��ة  �أن  �إىل  �الأدل�����ة  ت�شري  بينما 
م�شاعفات  ت��ع��ك�����ص  �أن  مي��ك��ن  �أع������له  �مل����ذك����ورة 

�لتخرث، فاإن �لوقاية هي �لطريقة �الأف�شل.
�لغني  �ل����ك����رك����م،  ������ش����ت����خ����د�م  ومي����ك����ن 
لللتهابات،  م�����ش��ادة  بخ�شائ�ص 
�مل�شادة  �ل��ق��وي��ة  ل��ت��اأث��ري�ت��ه 
ل���ل�������ش���ف���ائ���ح �ل����دم����وي����ة 
حتمي  �أن  ميكن  و�لتي 
م��������ن جت�����ل�����ط �ل��������دم 
بح�شب  م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
م��ر�ج��ع��ة ُن�����ش��رت يف 

جملة EPMA يف عام 2019.
�لعمليات  �أح��د  �لدموية  �ل�شفائح  تن�شيط  ويعد 
�لتي تدخل يف عملية جتلط  �ملركزية  �مليكانيكية 

�لدم.
�أن   ،2017 ُن�����ش��رت يف ع���ام  ك��م��ا وج����دت در�����ش���ة 
�لكركمني، �ملكون �لن�شط يف �لكركم، يعمل �أي�شا 
ل��ل�����ش��رط��ان وم�شاد  ل��ل��ت��خ��رث، وم�����ش��اد  ك��م�����ش��اد 
لعلج  تكميلي  ��شتخد�مه كعلج  لكن  للأك�شدة، 

جلطات �لدم يحتاج �إىل مزيد من �لتحقق.
�لفائدة  �لفائقة  �الأط��ع��م��ة  م��ن  �لزجنبيل  ويعد 
للتخرث،  �مل�����ش��ادة  بتاأثري�تها  �ملرتبطة  �الأخ���رى 
�ل�شالي�شيلت  م��������ادة  ع����ل����ى  ي����ح����ت����وي  ح����ي����ث 

�لكيميائية.
وي�������ش���ادف �أن ه����ذ� �مل���رك���ب �ل��ن��ب��ات��ي ه���و �مل����ادة 
ي�����ش��ن��ع منها  �ل����ت����ي  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�الأ�شربين.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �إ���ش��اف��ة ه���ذه �ل��ت��و�ب��ل �إىل 
�حتمالية  م��ن  يقلل  �أن  مي��ك��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام 
حدوث م�شاعفات تخرث �لدم، �إال �أنه يجب �أي�شا 

تعديل بع�ص �ل�شلوكيات، بينها قلة �لنوم.
وي��ع��د ع���دم �ل��ن��وم �مل��زم��ن ع��ام��ل خ��ط��ر مهما يف 
�الإ�شابة ب�شعف �لتمثيل �لغذ�ئي و�لغدد �ل�شماء، 
�أنه  �لعلمية  �ل��در����ش��ات  �ل��ع��دي��د م��ن  �أظ��ه��ر  ك��م��ا 
يتد�خل مع �لدورة 

�لدموية.
وت�����������ش�����م�����ل 

�جللو�ص  �أي�شا  �ل��دم  لتجلط  �ل�شائعة  �الأ���ش��ب��اب 
تدفق  يعيق  ه��ذ�  الأن  �لوقت  من  طويلة  لفرت�ت 

�لدم.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن ج��ل��ط��ات �ل���دم غ��ري �شارة 

ب�شكل عام عندما تكون ثابتة، �إال �أن هذ� ميكن 
�آخ��ر يف  مكان  �إىل  �نتقلت  �إذ�  يتغري  �أن 

�جل�شم.
�إىل  �جل��ل��ط��ة  �ن��ت��ق��ل��ت  و�إذ� 

�ل����رئ����ت����ني  �أو  �ل����ق����ل����ب 
حدوث  يف  وت�شببت 

�ن�������ش���د�د رئ����وي، 
تنتج  ف�����ق�����د 

�أملا يف �ل�شدر، و�شيقا يف �لتنف�ص، و�ل�شعور بعدم 
�لر�حة يف �جلزء �لعلوي من �جل�شم، مبا يف ذلك 

�ل�شدر �أو �لظهر �أو �لرقبة �أو �لذر�عني.
�إذن، تعتمد علمات جتلط �لدم ب�شكل كبري على 

موقع �جللطة د�خل �جل�شم.
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العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : بقالة ركن املرياج - �ض ذ م م  
 - بردبي   - �ل ثاين  �لثاين جا�شم  �ل�شيخ حمد عبد�هلل  37 ملك  �لعنو�ن : حمل رقم 
�لكر�مة - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 915853 رقم 
1523766 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة  �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 
205 ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة - هاتف : 2219920-

04 فاك�ص : 2219934-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 
خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 205 ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد �آل ثاين - ديرة - �لرقة 
تعلن  ه��ذ�  مبوجب    04-2219934  : فاك�ص   04-2219920  : هاتف   -
�الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية بقالة 
ركن املرياج - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/21 وعلى من لديه 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  �أع��له، م�شطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : ديا كرافت للمجوهرات �ض ذ م م  
ر�أ���ص �خلور   - �لعقارية  ر����ص   - �لعقارية  دبي  1 ملك موؤ�ش�شة  رقم  : م�شتودع  �لعنو�ن 
 : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل   - �لثانية  �ل�شناعية 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1449033  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   852463
باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�شياحة  �الإقت�شاد 
�ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 و�ملوثق 
�أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2023/1/3 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م �لعنو�ن 
 : ه��ات��ف   - دي���رة   - بور�شعيد   - �ل��غ��ي��ث  خ��ل��ف  �شعيد  م��ل��ك حم��م��د   704 رق���م  : مكتب 
�لثبوتية وذلك  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  :   م�شطحباً  فاك�ص   04-2288982

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
 - بور�شعيد   - �لغيث  خلف  �شعيد  حممد  ملك   704 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد 
و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية ديا كرافت 
للمجوهرات �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 وعلى من لديه 
�أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : بيثي�سدا لتجارة املنظفات ال�سناعية  
�لعنو�ن : مكتب 2C-0248 ملك عقار�ت �لغرير ذ م م - �ملطينة - �ل�شكل �لقانوين 
: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 962249 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
1579257 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
، وذلك مبوجب قر�ر  �أع��له  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحلل  �لتجاري لديها  �ل�شجل  يف 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/19 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد 
 بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 04-2973060
فاك�ص : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : �ستار داما�ض للهواتف املتحركة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 9-10 ملك عبد�هلل ح�شن حممد �ملح�شن - ديرة - �ملرر - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رقم   703502  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1130318 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/12/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2021/12/20
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - 
ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  مبوجب 
هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم  وذلك مبوجب  ال�سناعية  املنظفات  لتجارة  بيثي�سدا 
 2023/1/19 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/1/19
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك    914 رق��م  مكتب    : �لعنو�ن 
�ل�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-
04  مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
وذلك  �ستار داما�ض للهواتف املتحركة - �ض ذ م م  �أعله لت�شفية  �ملذكور 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/12/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/12/20 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة 
�أعله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
يف الدعوى  رقم )2022/150( جتاري م�سارف كلي   

�ملدعي عليهم : 1-مروج للذهب للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 
فتاري  حممود  3-نادر   ، مريجعفري  ح�شني  �شيد  جميد  �شيد   -2

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب �خلبري �مل�شريف يف �لدعوى �ملقامة �شدكم من �ملدعي :  بنك 
ملي �ير�ن ، وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة عن بعد و�ملقرر 
يوم �لثلثاء �ملو�فق 2023/1/31 يف متام �ل�شاعة 10.00 �شباحا ، وذلك باحل�شور على 

�ملن�شة �الإلكرتونية بو��شطة برنامج مايكرو�شوفت تييمز. 
�لرقم  على  �ملنتدب  �خلبري  مكتب  على  هاتفيا  و�الإت�شال  �حل�شور  منكم  نطلب  لذ� 
)3888996- 04( وتقدمي �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شلحيات �ملخولة لها قانونا. 
اخلبري / حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن بالن�سر

اإعالن �سحيفة الطعن رقم 2023/22  
بوكالة املحامي / ليلى املهريي 

 ATOM.FZ.LLC - إىل : 1- كيث برو�شري ، 2-�شركة �أومت�
ليكن معلوما لديكم بان �حلكم �ال�شتئناف رقم 2022/1620 جتاري �ل�شادر 
بتاريخ 2022/12/6 قد مت �لطعن عليه بالنق�ص من طرف �لطاعن/ م�شرف 
�بوظبي �الإ�شلمي )�شركة م�شاهمة عامة( ، يف �لطعن �مل�شار �ليه �عله وعليكم 
وبامل�شتند�ت  �ملوكل عنكم  �ملحامي  توكيل  ب�شند  بدفاعكم م�شفوعة  �يد�ع مذكرة 
�لتي يرى تقدميها لدى مكتب �د�رة �لدعوى يف موعد �ق�شاه خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة
 املحكمة الحتادية العليا

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0001099 مدين )جزئي( 
�ىل �ملدعي عليه : ب�شري حاجي عبدي �أمريكي / �جلن�شية ، حممد نا�شر عبدي كندي / �جلن�شية  

- نعلمكم بان �ملدعي �مل�شت�شفى �المريكي دبي - �ص ذ م م
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله 

و�شدر �حلكم �التي بتاريخ 14/12/2022 
قررت �ملحكمة : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره 172.253.99 
فل�شا(  وت�شعني  وت�شعة  درهما  وخم�شني  وثلثة  ومائتني  �لفا  و�شبعني  و�ثنني  )مائة  درهم 
�لتام  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  5% �شنويا  و�لز�مهما بفائدة بو�قع 
درهم  �لدعوى وثلثمائة  �لز�مهما مب�شروفات  به، مع  �ملق�شى  �ملبلغ  ��شل  تزيد على  �ال  على 

مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة �لقانونية. 
مركز �شعادة �ملتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000605 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / م�شنع �شالح �بر�هيم ذ م م - �لعنو�ن : 9453783  

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   12/04/2022 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�لدعوى بالرقم �أعله ل�شالح / �إيه جي ئي �شتيل - بالتايل : ن�ص �حلكم 

مبلغا  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : ح�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
وقدره )102687.75( )مائة و�ثنني �لفا و�شتمائة و�شبعة وثمانون درهما وخم�شة 
�ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لفائدة  فل�شا( مع  و�شبعني 
و�مل�شاريف  وبالر�شوم   ، به  �ملق�شى  �ملبلغ  ��شل  �لفائدة على  تزيد  �ال  �لتام على  �لتام 
وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة �لقانونية 

لن�شره. �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0004018 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / بر�يت فيوت�شر ووتر تكنولوجي - �ص و ح
�لعنو�ن : 9635060  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى بالرقم �أعله ل�شالح / �شركة �لطاير للهند�شة - �ص ذ م م   

بالتايل : بالز�م �ملعرو�ص �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغا قدره ثلثة و�ربعون 
�لفا وثلثمائة و�شتة درهما ف�شل عن �لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة بو�قع %7 
�لز�مها  مع  بها  �لو�رد  �ملبلغ  على  فاتورة  كل  ��شتحقاق  تاريخ  من  بدء  �شنويا 
بالر�شوم و�مل�شروفات. حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة �لقانونية 15 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000096 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نيو دلهي للمقاوالت �لفنية ذ م م �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد  
جمهول حمل �الإقامة  

من  ب�شورة  عليها  �ملدعي  و�إعلن  �لدعوى  ت�شجيل  �ملحكمة  عد�لة  من  �ملدعي  يطالب  لذلك 
الئحتها و�حلكم بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل )5980 درهم( و�لز�مها بالر�شوم 
�إد�رة �لدعوى حمكمة  �أمام مكتب   2023/1/31 و�مل�شاريف.  �نت مكلف باحل�شور بجل�شة 
 )9 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  �ل�شارقة 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/23 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2023 /0000016 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مكتب �ل�شقر لتوريد �اليدى �لعاملة  
جمهول حمل �الإقامة  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2023/1/31 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   )8 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/18 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003109 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : علي �حمد �شامل �حمد - دون للمياه �ملعدنية  

حيث �نه  قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي  
�ملنفذ هارول ل�شناعة �حلاويات - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله. 

�لر�شم �ملحدد  �ملذكور ودفع  �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم  �أن �ملحكوم له  ومبا 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : 

�ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف : 56525.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما 
من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/350(

عجمان �ملخطرة : لوتاه لل�شناعات - ذ.م.م رخ�شة �شناعية رقم 24616 
�ملنذر �ليه : حممود ح�شن حممود جر�ر - �ردين �جلن�شية

هوية رقم 784197419424698 - جو�ز �شفر رقم 0490243
�مل���و����ش���وع : ف�����اإن �مل��خ��ط��رة ومب���وج���ب ه����ذ� ت���ن���ذر و ت��ك��ل��ف �مل��خ��ط��ر �ل���ي���ه ب������اأد�ء مبلغ 
موعد �أق�شاه  يف  بذمته  �ملرت�شد  درهم(  �لف  ثمانون  و  )مائة  درهم   180،000.00
خم�شة �أيام من تاريخ ��شتلمه لهذ� �الخطار و �ال �شت�شطر �ملخطرة للجوء �ىل �لق�شاء 
و��شت�شد�ر �أمر �أد�ء يف حق �ملخطر �ليه / حممود ح�شن حممود جر�ر - �جلن�شية �الأردن 
ب�شفته حمرر �ل�شيكات مو�شوع �الخطار و �ملوقع عليه باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 

وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �أيا كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )369/2023(
�ملنذرة :- عقار�ت بن �شوقات - ب�شفتها : �ملوؤجرة

�شد/ �ملنذر �ليه : خلفان �شيف خلفان �شعيد �ملري رقم �لهوية : )784197521049359( - ب�شفته �مل�شتاأجر
تتوجه �ملنذرة بهذ� �الإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه الإنذ�ره باالآتي ب�شرورة ب�شد�د مبلغ وقدره 17،686 درهم درهما قيمة �شيكات 
�شيكات  بدل �اليجار و�شريبة �لقيمة �مل�شافة مف�شله علي �لنحو �لتايل )ب�شرورة �شد�د مبلغ وقره 16،843 درهم قيمة 
ميثل  و�لذي  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  علي  �مل�شحوبة   )000035،000036،000037( �رقام  �ل�شيكات  �اليجار،  بدل 
درهم   843 وقدره  مبلغ  �شد�د  �يل  باالإ�شافة   31/12/2022 حتى   18/02/2022 تاريخ  من  �اليجارية  �لفرتة 
�شريبة �لقيمة �مل�شافة من �لفرتة �اليجارية 18/02/2022 حتى 31/12/2022 وباالإ�شافة �يل ما ي�شتجد من 
قيمة �يجارية و�شريبة �لقيمة �مل�شافة من تاريخ 01/01/2023 حتي �الخلء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 19،400 
درهم �شنويا( وذلك خلل 30 يوما من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر ويف حالة فو�ت هذه �ملدة دون �شد�د قيمة �ملبالغ �ملذكورة 
�لقانونية  �الجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  للمنذرة  �اليجار يحق معه  و�حكام عقد  ببنود  �ليها  �ملنذر  يعني ذلك �خلال من  �شلفا 
الخلء �مل�شتاأجر من �لعني وفقا لن�ص �ملادة  �أ /25/1 من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 �ملعدل بالقانون رقم 33 ل�شنة 
دبي هم �لز�م �ملنذر �ليه بال�شد�د مع ما ي�شتجد  باإمارة  �لعقار�ت  وم�شتاأجري  �لعلقة بني موؤجري  تنظيم  ب�شاأن   2008
من بدل �إيجار من تاريخ 2023/1/1 وحتى تاريخ �الإخلء �لفعلي بو�قع بدل �إيجار �شنوي وقدره 19،400 درهم مع 

حتميلهم �لر�شوم و�مل�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/353(

�ملخطرة : دبي لل�شت�شار�ت �لتجارية و�الد�رية
�ملخطر �إليهما : 1- عقار ديفيلوبرز ليمتد

�الإقامة( حمل  )جمهويل  �جلن�شية  كندي   - �شينك  يادفيندر   -2
تاريخ  �عتبار�ً من  �أيام  �إليهما ومتهلهما مدة خم�شة  �ملخطر  تخطر �ملخطرة 
ل�شالح  بذمتهما  �ملرت�شد  �ملبلغ  قيمة  و�شد�د  لوفاء  �الإخطار  بهذ�  تبلغهما 
�ملخطرة و�لبالغ قدره 1،500،000 درهم )مليون وخم�شمائة �لف درهم(. 
وبخلف ذلك فاإن �ملخطرة �شتكون م�شطرة �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية و 
�إقامة �لدعوى يف �شبيل �إلز�م �ملخطر �إليهما ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور باالإ�شافة �إىل 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70535 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  حرة  منطقة  ليمتد  �شركة  تريدينغ  �ليكرتونيك�ص  مامبا 
رقم    2011 �حلرة  �أبوظبي  منطقة  يف  �ل�شركات  ت�شجيل  لقانون  وفقاً  تاأ�ش�شت 
 209 رقم  ب�مكتب  و�لكائنة   ADFZ-20459  : رخ�شة  رقم    603 �لت�شجيل 
ترغب  �ملتحدة   �لعربية  �الإمار�ت  دولة   ، �بوظبي  �لطويلة   ،280 رقم  مبنى   ، ب 
�الإد�رة  جمل�ص  بو��شطة  �إتخاذه  مت  و�لذي  قر�رها  �إعلن  يف  �ملذكورة  �ل�شركة  هذه 
�ل�شركة مامبا  �إغلق وحل  ب�شاأن   2023/01/15 بتاريخ  �لذي عقد  �إجتماعه  يف 
�ليكرتونيك�ص تريدينغ ليمتد. وفًقا لذلك ، يجب على �أي طرف معني لديه دعوى 
�شد �ل�شركة �أو لديه �عرت��ص على �حلل تقدمي هذ� �العرت��ص كتابًة ، ال يزيد عن 

�أربعة ع�شر )14( يوًما من تاريخ ن�شر هذ� �الإ�شعار �إىل ما يلي :
لعناية �شلطة �ملنطقة �حلرة

منطقة �بوظبي �حلرة - �ص.ب : 54477
�أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
ADFZ@adpc.ae : مييل�

اإ�سعار ت�سفية 

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 70640
اعالن ح�سور اجتماع خربة ح�سابي بالن�سر

للمحا�شبة  �خلليج  مركز   - م�شطفى  يا�شر  �حل�شابي  �خلبري  يعلن 
يف  �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  قبل  من  و�ملعني  و�لتدقيق 
�لدعوى رقم 2022/4915 مدنى جزئي �ملقامة من �ملدعية/ �لنزهه 
لتاأجري �ل�شيار�ت وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعى عليه / نويد �خرت حممد 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ص  �ملقرر عقده  �جتماع �خلربة  رفيق مدعو حل�شور 
طريق  عن  بعد  عن  ظهر�  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة   2023/1/26
�خلربة  جل�شة  قبل  معنا  �لتو��شل  يرجى  لذ�   )ZOOM( برنامج 

لتزويدكم بر�بط �الجتماع ت : 042684700
اخلبري احل�سابي / يا�سر م�سطفى

اإعالن اإجتماع خربة 

70535

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبدالرحمن حامد م�ستو 
حمطة زمزم لتنقية وتوزيع املياه العذبة �ش ذ م م 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003177/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحمن حامد م�شتو

�لعنو�ن : 27 �شارع �لز�هر عجمان �لهاتف 0503022554 744 2602 06 رقم مكاين 4662507055  
حمطة زمزم لتنقية وتوزيع �ملياه �لعذبة �ص ذ م م

�لعنو�ن : 27 �شارع �لز�هر عجمان �لهاتف 0503022554 744 2602 06 رقم مكاين 4662507055  
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حمزة غ�شان م�شتو ، �جلن�شية �شوري - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف : 2205972.0 
�إعلنكم  �إعلنك /  �أعله خلل )15( يوما من تاريخ  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - �ل�شاعة - �أمام �ملحكمة 

�ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008752/ 

�إىل �ملحكوم عليه : قا�شم حميد جلب 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حمد �حمد علي دغي�ص - �جلن�شية ميني - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : 
�ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 183270.0  

�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سمري ح�سن ح�سن  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006421/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شمري ح�شن ح�شن 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ ر�جي�ص ر�مان ، �جلن�شية هندي  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 7809.0 درهم
باالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %9 من تاريخ �الدعاء وحتى متام �ل�شد�د. 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن بالن�سر لنذار عديل  

رقم )229/1/2023(
�ملنذر : عبد�له حممد �قليما - �ير�ين �جلن�شية 

04GL هاتف  �لثانية - و�يف ريزيدن�ص - مكتب  �إم��ارة دبي - منطقة �م هرير  �الإم��ار�ت -  �لعنو�ن : 
 info@alfahimadvocates.com �لكرتوين  بريد   -  0568960553

 1/2022/157011  : �ملحرر  برقم  بدبي  �مل�شدقة  �لفهيم  ��شماعيل  على  مها   / �ملحامية  بوكالة 
وينوب عنها �الن�شة / �شلمى نومر بتوكيل م�شادق عليه بدبي برقم �ملحرر 2020/1/23307 

�ملنذر �ليه : عبد�له قا�شمعلي طيبات - �ير�ين �جلن�شية - �لعنو�ن : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة 
�ل�شارقة - منطقة �لبحرية - مركز �شرطة �لبحرية - �شجن مركز �شرطة �لبحرية

�ملبلغ �ملرت�شد  �شد�د   - �ي��ر�ين �جلن�شية   - �ليه عبد�له قا�شمعلي طيبات  �ملنذر  �ملنذر  : يكلف  �ملو�شوع 
خ��لل خم�شة  وذل��ك يف  �ل��ف(  وخم�شني  دره��م ثلثمائة   350،000( ق��دره  و�لبالغ  للمنذر  بذمتكم 
و�تخاذ كافة  �لق�شاء  �للجوء �ىل  �ملنذر �ىل  و�إال �شوف ي�شطر  �الإن��ذ�ر  ��شتلمكم لهذ�  تاريخ  �يام من 
�لقانونية  بالفو�ئد  �ملطالبة  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، حقوقه  ك��ام��ل  با�شتفاء  �لكفيلة  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت 

وبالتعوي�ص و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كيه ار �سي انرتنا�سيونال م م ح خليل 
الرحمن �سالكارا  

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007509/ 
�إىل �ملحكوم عليه : كيه �ر �شي �نرتنا�شيونال - م م ح 

خليل �لرحمن �شاالكار� 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �ال�شتثمار �ص م ع  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 1.653385E7 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ادن جامع   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007429/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �دن جامع 
 ، ماركت  �شوبر  جا�شكو  من  بالقرب   ، �ملوؤمني  �م  م�شجد   - �ملجاز   - �ل�شارقة  �إمارة   - �الإمار�ت  �لعنو�ن   : �لعنو�ن 

�شندوق بريد 1087 هاتف 0508845891 - 0566604097 - بريد �إلكرتوين 
 Mohamedaden@hotmail.com

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك دبي �ال�شلمي - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 118518.0  

 / �إعلنك  تاريخ  يوما من  �أعله خلل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعلنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
البيت احلجرى للعقارات - موؤ�س�سة فردية   

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008758/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لبيت �حلجرى للعقار�ت - موؤ�ش�شة فردية   

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �شرفيو )�ص ذ م م(  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 124617.0

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
��شم �ل�شركة : املحرك الف�سل لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات - ذ م م 

 - �لثانية  �ملحي�شنة   - بن مويزة  �شلطان حميد  74 ملك حميد  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م   994121  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري : 1625146 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2023/1/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  الن�ساري  & ام  ايه  �ملعني 
ملك �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان - �ملركز �لتجاري �الأول - هاتف : 
2955582-04 فاك�ص : 2955598-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
   04-2955598 2955582-04 فاك�ص :  - �ملركز �لتجاري �الأول - هاتف : 
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �الإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
لل�سيارات  امل�ستعملة  الغيار  قطع  لتجارة  الف�سل  املحرك  لت�شفية  �أع��له 
و�مل��وث��ق لدى   2023/1/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م   -
�أو  �عرت��ص  �أي  لديه  2023/1/23 وعلى من  بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0008600 مدين )جزئي(
�ىل �ملدعي عليه : مرت�شى على خالد ح�شني باك�شتاين �جلن�شية

نعلمكم بان �ملدعي �ل�شارقة حللول �لنقل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ، �أمام حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية ، �ملحكمة �الإبتد�ئية 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م    : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت    : �ملحكمة  قر�ر   ، �ملدنية 
و�شتة  در�هم  وثمانية  وت�شعمائة  �آالف  ثمانية  درهم   )8908.46( وقدره  مبلغ  للمدعية 
و�ربعون فل�شا ، باالإ�شافة للفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملق�شى به بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 

�الدعاء وحتى �ل�شد�د �لتام على �ال تتجاوز ��شل �لدين - مع �لر�شوم و�مل�شاريف. 
حرر بتاريخ 2023/1/23 - حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 اإخطار عديل بتغيري وكيل اخلدمات    
MOJAU_2022- 0109877 رقم املعاملة

�إخطار عديل
�ملخطر : حممد �نور �ال�شلم حممد عبد�ل�شتار - بنغلدي�شي �جلن�شية

�لعنو�ن �ل�شارقة - �لذيد - �شناعية حمل رقم 120 - هاتف رقم : )971509984817(
�ملخطر �إليه : مفرح حممد علي عبد�هلل بن هويدن - �مار�تي �جلن�شية

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لذيد �شعبية بن هويدن بالقرب من �مل�شجد فاطمة بداللة �ملخطر
هاتف رقم : 0529809295

مو�شوع �الإخطار : �خر�ج وكيل �خلدمات من �لرخ�شة �لتجارية )طريق �لذيد ل�شيانة �ل�شيار�ت(
�لوقائع : حيث �ن �ملخطر مالك للرخ�شة �لتجارية )طريق �لذيد ل�شيانة �ل�شيار�ت( برقم 720464 بوكيل خدمات 
�ملالك يرغب يف تغيري وكيل �خلدمات وقام باالت�شال  �ن  �إمار�تي �جلن�شية وحيث  �ل�شيد مفرح علي عبد�هلل هويدن 
ويرف�ص  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  الت�شال  �ال�شتجابة  يرف�ص  ولكنه  �القت�شادية  لد�ئرة  للح�شور  خدمات  بوكيل 

�حل�شور للتوقيع لذ� تخطركم بالتايل.
مو�شوع طلب �الخطار : وعليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�شرورة �حل�شور ال�شتكمال �الجر�ء�ت �للزمة لتغيري وكيل 

�خلدمات وذلك بعد ��شبوع من تاريخ ��شتلم �العلن و �ال �شوف يقوم �ملخطر باتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �شده.
وعليه يلتم�ص �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا ،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  207/2021/776 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �الإعلن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شريوفاكات مور�ىل كري�شنان  -   جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
لر�شوم  �شاملة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )268889.02( وق��دره 

�ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:6119/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763

مو�شوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده مببلغ وقدره )10.500( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بن�شبة 5% من تاريخ �ملطالبة و�ىل متام �ل�شد�د  . 

�ملتنازع:ملفى بن ثاين بن ر�جي عرنون عزير�ن
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي

وميثله:حممد عيد جا�شم حممد �ل�شويدي 
�ملطلوب �إعلنه :  1- �لعربية لل�شفر و�ل�شياحة  -  �شفتهم : متنازع �شده 

مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده مببلغ وقدره 
�ل�شد�د- وحددت  �لقانونية بن�شبة 5% من تاريخ �ملطالبة و�ىل متام  )10.500( درهم و�لفائدة 
لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق:2023/1/31 �ل�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70533 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:6175/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763
مو�شوع �ملنازعة : دعوى عدم نفاذ عقد �لتنازل عن حمل جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 

�ملحاماة  . 
�ملتنازع:�حمد مبارك ر��شد مبارك �جلافله

عنو�نه:حمله �ملختار مكتب علي نقى للمحاماة - دبي - �لقرهود - بناية �ثر�ء - �لطابق �لثاين - مكتب 
رقم 205 - بجو�ر فندق جمري� - طري�ن �المار�ت

وميثله:علي حممد �مني عبد�هلل علي نقي 
�ملطلوب �إعلنه :  1- خالد مبارك ر��شد �جلافله  -  �شفتهم : متنازع �شده

مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى عدم نفاذ عقد �لتنازل عن حمل جتاري 
�ملو�فق:2023/1/31  �لثلثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة-  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا  �ل�شاعة:09:00 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70392

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:840/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �البتد�ئية �لتجارية �لثالثة رقم 257

مو�شوع �لدعوى : 1- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )386.771.00( درهم ثلثمائة و�شتة 
يف  �ل��و�ق��ع  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - درهما  و�شبعون  وو�ح��د  و�شبعمائة  �لفا  وثمانون 
�حلكم  �شمول   -3 �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -2 �ل�شد�د  متام  وحتى   2022/8/1

بالنفاذ �ملعجل دون كفالة  . 
�ملدعي:بنك �بوظبي �لتجاري �ص.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع خالد بن �لوليد - مبنى بناء بنك �بوظبي �لتجاري - �شقة �لثاين 
- yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين 1366976169

�ملطلوب �إعلنه :  1- عبد�لرحمن خالد عبد�هلل  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �الإعلن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/8/17 مبثابة �حل�شوري يف مادة جتارية 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )386.771.00( درهم ثلثمائة و�شتة وثمانون  بان  �لز�م �ملدعي عليه  منهية للخ�شومة 
�لفا و�شبعمائة وو�حد و�شبعون درهما ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وبالر�شوم 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:629/2019/20 جتاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �البتد�ئية �لتجارية �ل�شابعة رقم 136
و�لر�شوم  درهم   )1822289.21( وقدره  و�لت�شامن مببلغ  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق يف 31/�كتوبر/2018 وحتى �ل�شد�د �لتام  . 
�ملدعي:بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناء بنك �لفجرية �لوطني
�ملطلوب �إعلنهما :  1- �م �ي بي �نرتنا�شيونال للخدمات �ص.ذ.م.م 2- �ملعدن �لرب�ق ل�شناعة �الن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م  

-  �شفتهما : مدعي عليهما 
�ملدعي عليهم  بتاريخ:2022/10/3 ح�شوريا بحق  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : �الإع��لن  مو�شوع 
�لثالثة و�لر�بع و�خلام�ص ومبثابة �حل�شوري بحق �ملدعي عليهما �الوىل و�لثانية بالز�م �ملدعي عليهم جميعا بالتكافل 
و�لت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )1.798.520( درهم فقط مليون و�شبعمائة وثمانية وت�شعون 
�لفا وخم�شمائة وع�شرون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2019/3/28 وحتى 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  �لدعوى  وم�شاريف  بر�شوم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�شد�د 
ورف�شت ماعد� ذلك  ، حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 70608

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7493/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 860/2021 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )951.881.64( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري ب�شفته �خللف �لقانوين لبنك �الحتاد �لوطني �ص.م.ع

عنو�نه:�مارة �ل�شارقة - �خلان - مكتب بر�شتيج للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية - مركز�لغامن للأعمال 
�لطابق �ل�شاد�ص - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�ص:065289922

�ملطلوب �إعلنه : 1- مرو�ن علي حممد علي �حمد �لبلو�شي - �شفته : منفذ �شده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �الإع���لن  مو�شوع 
وقدره )951881.64( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3409/2018/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

�ملبلغ  ، ب�شد�د  �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1862/2017 جتاري كلي  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )6732445.62( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : م�شرف �ل�شارقة �ال�شلمي - فرع 1 - و�خرون
رق����م 306 - هاتف  م��ك��ت��ب   - ل���لأع���م���ال  �ل���غ���امن  م���رك���ز   - - �خل�����ان  �ل�������ش���ارق���ة  ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة 

رقم:065255511
�ملطلوب �إعلنه: 1- دليب ر�هوالن - �شفته : منفذ �شده

م��وج��ود�ت يف  وه��ي عبارة عن  �مو�لكم �خلا�شة  بانه مت �حلجز على  نعلنكم   : �الإع��لن  مو�شوع 
�لعنو�ن �ملو�شح �مارة دبي - جبل علي مكاين رقم:0332059709 وفاء للمبلغ �ملطالب به.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  114/2019/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/170 ��شتئناف عقاري ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )9871746.18( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �جيت تايل بوتان فيتيل- و�خرون
عنو�نه:خارج �لدولة �لهند ويعلن على موطنه �ملختار مكتب ح�شن �لريامي �مارة دبي - منطقة 
�ل�شعفار 1 �لطابق  بالقرب من حمطة مرتو مدينة دبي للنرتنت برج  �ل�شيخ ز�يد  �شارع  تيكوم 

24 مكتب 2408
�ملطلوب �إعلنهما: 1- يونى ��شتيت �لعقارية 2- �لكوكب لل�شت�شار�ت �الد�رية و�ملو�رد �لب�شرية - 

�شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع �الإعلن : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2023/1/16 �علنكم ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد 

يف ذمتكم وقدره )9871746.18( درهم وفقا للئحة �لتنفيذ �ملعدلة وذلك للعلم مبا جاء فيه .
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                      يف  ال�ستئناف رقم:109/2022/342 التما�ش اإعادة نظر جتاري - ا�ستئناف 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�شتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85
و�لر�شوم  �أد�ء  �أمر   2022 ل�شنة  رق��م:1166  �لدعوى  �ل�شادر يف  �إ�شتئناف �حلكم   : �ال�شتئناف  مو�شوع 

و�مل�شاريف و�التعاب. 
�مل�شتاأنف:حممد �بو م�شلم م�شلم �لنقيب

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - مردف - ديرة - دبي - �شارع �شارع 28C - مبنى بناية �فيو - �شقة مكتب 
106 - رقم مكاين 4215391580

�ملطلوب �إعلنهما :  1- �حمد �شمري خليفة حمد 2- �لنقيب لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م  -  �شفتهما 
: ملتم�ص �شده 

�أ���ش��ت��اأن��ف/�حل��ك��م �ل�������ش���ادر ب���ال���دع���وى رق�������م:1166 ل��ع��ام 2022 �م����ر �د�ء  م��و���ش��وع �الإع������لن :  ق���د 
�ل�شاعة 10.00 �ص  �مل��و�ف��ق  2023/2/15   �الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  ب���ت���اري���خ:2022/10/18. وح���ددت 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  13337/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000177( و�ل�شادر عن حبيب بنك �ي جي زيوريخ 
�لر�شوم  �ىل  باال�شافة  درهم  ع�شر  وخم�شة  وخم�شمائة  �الف  وخم�شة  خم�شمائة  درهم   )505515( بقيمة 

و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �لظبي لتاأجري �ل�شقاالت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى بناية �لنابودة - بلوك B - مكتب 
مكاين:2017181123  -  M04

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �شو�نهو�جن لو 2- �شينو جر�ند وول �نرتنا�شيونال للمقاوالت �ص.ذ.م.م - �شفتهما 
: منفذ �شدهما

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)505515( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  16383/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000490( و�ل�شادر عن �ملنفذ �شدهما و�مل�شحوب 
على حبيب بنك �ي جي زيورخ بقيمة )52552.50( درهم .

طالب �لتنفيذ : �شركة �المار�ت للغاز�ت ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �خلليج �لتجاري 2 - مبنى فيجني 

تاور - �شقة 17
�ملطلوب �إعلنهما : 1- حممد �شبطني �شفدر حممد �شفدر 2- حممد �شبطني �شفدر للخدمات �لفنية 

�ص.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)54119.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70519

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9624/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة باملتبقى من قيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )022507( و�ل�شادر عن بنك �بوظبي 
�الول بقيمة )192.947.2( درهم .

طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �الول �ص.م.ع
برج   - دبي للنرتنت  - بجو�ر حمطة مرتو مدينة  تيكوم  �لثنية �الوىل - منطقة   - دبي  عنو�نه:�مارة 

�ل�شعفار 1 - مكتب 1007 - رقم مكاين:1586677079
�ملطلوب �إعلنه : 1- �شريجيت كوند�ى كونييل ر�جان ر�جان - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)192947.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4983/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
م�شرف  عن  و�ل�شادر   )000626 و   000621( رق��م  �ملرجتعة  �ل�شيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 

�المار�ت �ال�شلمي بقيمة )9868.25( درهم .
طالب �لتنفيذ : �الختيار �ل�شحيح لتجارة �ملعد�ت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية 2 - �شارع رقم 17A - ملك موؤ�ش�شة دبي م�شتودع رقم SA22 - مقابل 
دهانات جوتن

�ملطلوب �إعلنه : 1- كيو �ن بي لتجارة �ل�شجاد �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)10.763.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  15423/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

عبا�ص حممد حممد حماد  و�ل�شادر عن   )397( رقم  �ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
بقيمة )26015( .

طالب �لتنفيذ : عبا�ص حممد حممد حماد
عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - مبنى بناية �ركيد� - �شقة 306 - مقابل وكالة 

�لطاير لل�شيار�ت
�ملطلوب �إعلنه : 1- جعفر ح�شن حممد ح�شني - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)27030( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  15492/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ مبوجب �ل�شيك رقم 6 �مل�شحوب على بنك �المار�ت دبي �لوطني بقيمة 

)970.000( درهم .
طالب �لتنفيذ : علي فوؤ�د علي يون�ص

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور �شعيد - مبنى �شفاير - �شقة 901-64
�ملطلوب �إعلنه : 1- حممد ر�أفت فتحي �حمد - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�شوع �الإعلن : قد 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ، وعليه فان  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وق��دره )981.030( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70408

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:23/2023/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )66000( درهم و�لز�م �ملطلوب �شدهما بدفع مبلغ 
)10000( درهم تعوي�شا جابر� عن �ل�شرر �لذي �أ�شاب طالب �المر و�لفائدة �لقانونية عن �ملبلغ �ملطالب به بو�قع 12% من 

تاريخ 2022/3/20 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شو و�مل�شاريف . 
�ملدعي:عبد�لرحمن �يوب عبد�لرحمن

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �لنادي �ل�شياحي - �بوظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - مبنى بلو باي - �شقة �لطابق 
3 - مكتب 302 - خلف �مل�شرف بنك - وميثله:م�شلم حامد م�شلم بخيت �ملحرمي

�ملطلوب �إعلنهما :  1- ناي�ص �شو لتجارة �مللب�ص �جلاهزة 2- عدنان حممد �شامى حلق  -  �شفتهما : مدعي عليهما
بالز�م �ملدعي عليهم  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2023/1/5 -  �أمر  ��شت�شد�ر  �الإع��لن :طلب  مو�شوع 
�ملطالبة  تاريخ  بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف  و�شتون  �شت  درهم  للمدعية مبلغ )66000(  ب��اد�ء  بالت�شامن 
وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وملا كان ما تقدم وكانت �ملحكمة قد 
�مرت للمدعية بالفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ملطالبة مبا فيه تعوي�شا كافيا للأخرية عن �ال�شر�ر �ملادية �لتي حلقتها لذ� 
رف�شت �ملحكمة طلب �لتعوي�ص �إذ ال مربر له ، ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و ��شتئنافه بح�شب �الحو�ل وفق �الحكام �لو�ردة 

يف �ملادة 66 من �للئحة �لتنظيمية لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية  .
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197



ثقافة وفن�ن
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�لتي  �لثقافة”  و  ل��ل��ف��ن  “خولة  ك��ث��ف��ت 
�أحمد  ب��ن��ت  خ��ول��ة  �ل�شيخة  �شمو  �أ�ش�شتها 
خليفة �ل�شويدي حرم �شمو �ل�شيخ طحنون 
�لوطني  �الأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار  ز�ي��د  بن 
ب��ه��دف رع��اي��ة �ل��ف��ن و �ل��ث��ق��اف��ة و �ل��ف��ك��ر .. 
من   2022 �ل��ع��ام  خ��لل  �لفنية  �أن�شطتها 
خلل تنظيمها و��شت�شافتها �أكرث من 12 
معر�شا فنيا و عدد من �لور�ص �لفنية لعدد 
�لفنية  �ملو�هب  و  �لت�شكيلي  �لفن  رو�د  من 
�ل�شابة �الإمار�تية و �لعربية و ذلك مبقرها 
�لرئي�شي يف �لعا�شمة �أبوظبي و يف “ خولة 

�آرت غالريي “ يف حي دبي للت�شميم . 
�أحمد  ب��ن��ت  خ��ول��ة  �ل�شيخة  �شمو  و�أع���رب���ت 
خليفة �ل�شويدي حرم �شمو �ل�شيخ طحنون 
�لوطني  �الأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار  ز�ي��د  بن 
�شعادتها  عن  و�لثقافة  للفن  خولة  رئي�شة 
للفن  “ خ��ول��ة  حققتها  �ل��ت��ي  ب���االإجن���از�ت 
و�لثقافة “ خلل عام 2022 و�لذي يوؤكد 
�لثقافية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ل���ر�ئ���دة  مكانتها 

�ملحلية و�الإقليمية . 
و�أك��دت �شعي “ خولة للفن و�لثقافة “ الأن 
ت��ك��ون ج����زء�ً ف��اع��ًل ور�ف�����د�ً ل��ل��ج��ه��ود �لتي 
�لعمل  ومو��شلة  �الإم���ار�ت  حكومة  تبذلها 

�لطموحة  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤى  لتحقيق 
تعزيز  خ��لل  من  �لقادمة  عاماً  للخم�شني 
�ل��ر�م��ي��ة للنهو�ص  �الإم������ار�ت  ج��ه��ود دول����ة 
باالأو�شاع �لثقافية وتطويرها ب�شكل م�شتمر 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وحا�شنة  م���رك���ز�ً  �ل���دول���ة  وج��ع��ل 
للأدباء  ومنارة  للمو�هب  وملتقى  للإبد�ع 
و�لفنانني  و�لباحثني  و�ملفّكرين  ��اب  و�ل��ُك��َتّ
�أنحاء  وم��ن خمتلف  و�ل��ع��رب  �الإم��ار�ت��ي��ني 
و�أ�شارت �شموها �إىل �أن �ملعار�ص و�لفعاليات 
 “ و����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
خولة للفن و�لثقافة “ خلل �لعام �ملا�شي 
قدمت قيمة كبرية و�إ�شافة نوعية بالن�شبة 
���ش��ك��ل��ت من�شة  �إذ  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ف��ن  ل��ق��ط��اع 
و�لثقايف  �لفني  و�لتفاعل  ل��لإب��د�ع  ثقافية 
بع�شهم  م��ع  �لفنانني  و�لتقاء  و�حل�����ش��اري 
و�شاحة  للإلهام  وجمال  باأ�شكالها  و�لفنون 
�لفر�شة  �إت��اح��ة  جانب  �إىل  �الأف��ك��ار  لتبادل 
للجمهور لل�شتمتاع باالإبد�ع و�لفن وتنمية 
قدر�ت ثقافية ومعرفية متميزة للمجتمع . 
و�أكدت �أن “ خولة للفن و�لثقافة “ �شتو��شل 
�إجن���از�ت خلل  م��ن  م��ا حققته  �لبناء على 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة م��ن خ���لل �ل��ع��م��ل على 
�لثقافية  �لفعاليات و�ملهرجانات  زيادة زخم 

و�لثقافة  �لفن  �أع��لم  و��شتقطاب  و�لفنية 
و�لدويل  و�الإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
�إطار  وذل��ك يف  �لتدريبية  �ل��دور�ت  وتنظيم 
�شعيها للم�شاهمة يف �لنهو�ص بقدر�ت قطاع 
�لثقافة وتفعيل �الهتمام بالثقافة و�لفنون 
ب��ج��م��ي��ع �أن���و�ع���ه���ا م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى دعم 
�ملو�هب �ل�شابة ورفدها بكل معرفة جديدة 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ف��ك��ر و�ل���ف���ن و�ل��ث��ق��اف��ة مبا 
ي�شمن تعزيز زخم م�شرية �لتنمية �لثقافية 

�لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت. 
“ �أوىل  “ ط��ب��ق��ات  و ج���اء �مل��ع��ر���ص �ل��ف��ن��ي 
حيث   “ �لثقافة  و  للفن  خولة   “ فعاليات 
��شت�شاف “ خولة �آرت غالريي “ يف فرب�ير 
للفنان  �لفنية  �الأع��م��ال  م��ن  ع��دد�   2022
دعم  ب��ه��دف  ع��لم  �شياء  �ل�شاب  �الإم���ار�ت���ي 
�ملو�هب �ل�شابة و �إبر�ز قدر�تها و �إمكانياتها 
�لفنية على �مل�شتوى �لعربي و �لعاملي و �إبر�ز 
�أ�شاليب  و  بتقنيات  �لعربي  جماليات �خلط 

مبتكرة و ع�شرية. 
و مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي نظمت “ خولة 
للفن و �لثقافة “ يف “ خولة �آرت غالريي “ 
معر�شا فنيا بعنو�ن “ �مل��ر�أة �أل��و�ن و �شياء 
للفنون  �الإم�����ار�ت  م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون   “
و  �إم��ار�ت��ي��ا  فنان   16 مب�شاركة  �لت�شكيلية 

جتلياتها  يف  �مل��ر�أة  باأعمالهم  ج�شدو�  عربيا 
و ح�����ش��وره��ا �ل����ب����ارز يف ك���اف���ة �مل���ي���ادي���ن و 
�آخر يف مبنى  �إىل جانب معر�ص  �مل�شتويات 
“ �الإحتفال  بعنو�ن  للت�شميم  دبي  بحي   6
باالإبد�ع �ل�شرق �أو�شطي “ مت خلله عر�ص 
�أع���م���ال ف��ن��ي��ة ل���� 6 ف��ن��ان��ني م��وه��وب��ني من 
باأ�شلوبه �ملختلف  �ل�شرق �الأو�شط كل منهم 
و  �لفنية  �للوحات  و  �ملن�شوجات  خ��لل  من 
�ملنحوتات و �ملجوهر�ت و �ال�شتمتاع باالألو�ن 

و �لثقافات �ملختلفة يف �ل�شرق �الأو�شط . 
و يف مار�ص 2022 �شهد �ملركز �لرئي�شي ل� 
“ خولة للفن و �لثقافة “ عقد ور�شة عمل 
�جلن�شية  �لفرن�شي  �جلز�ئري  للفنان  فنية 
�لطلب  من   37 بها  �شارك  قري�شي  ر�شيد 
و��شتعمال  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي  ب��ال��ف��ن  و�مل��ه��ت��م��ني 

�لرموز ككتابات . 
معر�شني  ت��ن��ظ��ي��م   2022 م���اي���و  ���ش��ه��د  و 
للم�شور  �ل�شخ�شي  �ملعر�ص  �أولهما  فنيني 
�الإمار�تي علي بن ثالث بعنو�ن “ ت�شاري�ص 
ناب�شة “ يف مقر “ خولة للفن و �لثقافة “ 
�لرئي�شي عر�ص خلله �شور� نادرة و فريدة 
من نوعها �أخ��ذت من قلب �حلياة �لربية و 
م�شاهد جنح �لفنان يف �قتنا�شها بكل بر�عة 

و حرفية . 

�ل�����ش��ي��خ��ة خولة  ���ش��م��و  ن���ظ���ر� اله���ت���م���ام  و 
�لنحت  بفن  �ل�����ش��وي��دي  خليفة  �أح��م��د  بنت 
��شت�شاف   .. �ل��ف��ن��ون  ب��ب��ق��ي��ة  ك��اه��ت��م��ام��ه��ا 
�ملا�شي  م��اي��و  “ يف  غ��ال��ريي  �آرت  خ��ول��ة   “
�ملعر�ص �لفني “ تر�بط �لعقول “ مب�شاركة 
�أر���ص �لدولة  4 فنانني عرب مقيمني على 
ق��دم��و� �أك����رث م��ن 30 ع��م��ل ف��ن��ي��ا م��ا بني 
منحوتات و لوحات فنية �إىل جانب عقد 7 

ور�ص عمل فنية �شمن فعاليات �ملعر�ص . 
�ملركز  ����ش��ت�����ش��اف   2022 ���ش��ب��ت��م��رب  يف  و 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل���� “ خ��ول��ة ل��ل��ف��ن و �ل��ث��ق��اف��ة “ 
�مل��ع��ر���ص �ل��ف��ن��ي “ خ��ب��اي��ا “ ل��ل��ف��ن��ان فادي 
�حل�شارة  معامل  �لفنان  �شور  حيث  �لعويد 
�لعربية و �الإ�شلمية ب�شورة جمالية بر�قة 
و يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ����ش��ت�����ش��اف “ خ��ول��ة �آرت 
�لفنان  لنف�ص  �آخر  فنيا  “ معر�شا  غالريي 
بعنو�ن “ بني �ل�شطور “ حيث ك�شف �لعلقة 
�ل�شطور  بني  �حل��روف  فهم  و  �لكلمات  بني 
كذلك  و  لوحاته  يف  �الأكريليك  م�شتخدما 
�حلرب و �خلزف �ل�شيني جم�شد� عدد� من 
�شعرية و  �أبيات  و  �لكرمية  �لقر�آنية  �الآي��ات 

�أقو�ل ماأثورة الأبرز �ل�شعر�ء �لعرب. 
“ يف  غ���ال���ريي  �آرت  “ خ���ول���ة  و����ش��ت�����ش��اف 
�أكتوبر �ملا�شي معر�شا فنيا بعنو�ن “ رو�بط 

�إبر�هيم حميد قدم  “ للفنان �ملقيم  �لع�شق 
�إمتلء  ����ش���ورت حل���ظ���ات  ل���وح���ات  خ���لل���ه 
عند  �الإرت��ب��اك  و  بالده�شة  �ل�شيد�ت  وج��وه 
مغادرتهن بيوتهن �إىل عو�مل غريبة يبحثن 
��شت�شاف  ذ�ت���ه  �ل�شهر  يف  و   .. �ل����ذ�ت  ع��ن 
�ملركز �لرئي�شي ل� “ خولة للفن و �لثقافة “ 
معر�ص مركز ر��شد الأ�شحاب �لهمم و�لذي 
بهذه  �لرعاية  و  �الهتمام  ياأتي من منطلق 
�ل�شريحة من �أبناء �ملجتمع من خلل �إبر�ز 
�إنتاجهم �لفني و �حلريف للو�شول �إىل �أكرب 

عدد من �شر�ئح �جلمهور. 
�أكتوبر بعقد ور�شة  و�ختتمت فعاليات �شهر 
“ قدمها  غ���ال���ريي  �آرت  “ خ��ول��ة  يف  ف��ن��ي��ة 
�شمن  م��ي��لين  فابيانو  �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��ف��ن��ان 
جم��م��وع��ت��ي ع��م��ل ح����ول �ل��ر���ش��م ب���االأل���و�ن 
�أكادميي  �آرت  مع  بالتعاون  ذل��ك  و  �لزيتية 
�ملجتمع  تثقيف  و  تعليم  ب��ه��دف  قطر  م��ن 
من  �لنوع  بهذ�  �لدولة  يف  �ل�شباب  و  �لفني 

�لفنون. 
�لغالريي  ��شت�شاف   2022 نوفمرب  يف  و 
“ للفنان  بغد�د   .. “ بغد�د  �لفني  �ملعر�ص 
 17 خ��لل��ه  ق���دم  لعيبي  في�شل  �ل��ع��ر�ق��ي 
عمل فنيا ر�شد فيها حياة �لعامل �لعر�قي 

�ليومية . 
�مل��ع��ر���ص �لفني  �مل��ا���ش��ي  ���ش��ه��د دي�����ش��م��رب  و 
�أحمد  بنت  �ل�شيخة خولة  ل�شمو  �ل�شخ�شي 
غالريي  �آرت  خولة   “ يف  �ل�شويدي  خليفة 
“ بعنو�ن “ تلحني �خلط “ حيث �شلطت 
�ل�شخ�شية  جتربتها  على  �ل�����ش��وء  �شموها 
قدمت  حيث  �لفني  بالن�شج  مت��ي��زت  �ل��ت��ي 
م��ن��ذ ب��د�ي��ة م�����ش��ريت��ه��ا ع����دد� م��ن �الأعمال 
�لفنية �ملتميزة و حر�شت من خلل �أ�شعارها 
و  �ل��ن��ا���ص  �إل��ه��ام  ع��ل��ى  �لفل�شفية  �أق��و�ل��ه��ا  و 
بطريقة  �لتفكري  نحو  دفعهم  و  حتفيزهم 
�ملعر�ص  ك��م��ا ع��ك�����ص  �إي��ج��اب��ي��ة،  و  �إن�����ش��ان��ي��ة 
�لعربي  �خل����ط  ب��ف��ن  ���ش��م��وه��ا  �ه���ت���م���ام���ات 
منتج  م��ن  �أك��رث  يف  �مل�شتخدمة  وعنا�شرها 
�لثقافة  و  للفن  “ خ��ول��ة  �ختتمت  و  ف��ن��ي. 
“ �لعام 2022 مبعر�ص “ فنون �إمار�تية 
“ �ل���ذي �أق��ي��م يف “ خ��ول��ة �آرت غ��ال��ريي “ 
�إمار�تية  فنانة  و  فنانا   11 خلله  وجمع 
�ملبدعة  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل���و�ه���ب  ب��ه��دف دع���م 
�ل��ف��ن��ي و  �إن��ت��اج��ه��م  �ل�����ش��وء ع��ل��ى  و ت�شليط 
�لثقايف لتحقيق �حل�شور �لو��شع بهويات و 
ب�شمات مميزة متثل روح �لثقافة و �لفنون 

�الإمار�تية و �لعربية . 

»خولة للفن والثقافة« تدعم رواد الفن واملواهب ال�سابة بـ 12 معر�سا فنيا خالل 2022 

�نطلقت على م�شرح �شاطئ �لر�حة �حللقة �لثانية �ملبا�شرة 
�ل�شعري  �لربنامج  �لثالث،  �ملنكو�ص يف مو�شمه  برنامج  من 
موروث  م��ن  �ملنكو�ص  ف��ن  يف  و�ملتخ�ش�ص  ن��وع��ه  م��ن  �الأول 
�ل�شعر �لنبطي �الأ�شيل، بتنظيم من جلنة �إد�رة �ملهرجانات 

حر�شها  �إط��ار  يف  باأبوظبي،  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�مل�شتمر على �لتعريف باملوروث �ل�شعبي وتعزيز دوره يف بناء 

�لهوية �لوطنية، و�شعيها.
باأبيات  �ل��ربن��ام��ج،  م��ن  �لثانية  �ملبا�شرة  �حللقة  و��شتهلت 

على وزن �لتغرودة تلها ترحيب �الإعلمية هدى �خلريف 
بن  حممد  �ل�شاعر  م��ن  ك��ل  �شمت  �ل��ت��ي  �لتحكيم  بلجنة 
فار�ص  �شايع  و�ملن�شد  و�ل�شاعر  �الإم���ار�ت،  �مل��ري من  م�شيط 
�لدكتور  �الأكادميي  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  من  �لعيايف 
�لعربية  �للغة  ق�شم  يف  �لتدري�ص  هيئة  ع�شو  جلوي  حمود 

بكلية �لرتبية �الأ�شا�شية من دولة �لكويت.
�حللقة  عن  �جلمهور  ت�شويت  نتائج  �إع��لن  ذل��ك  بعد  ومت 
�ملا�شية و�أ�شفرت عن تاأهل طالب �حلديد �ملري بنتيجة 73 

يف �ملائة، وفهد عبد �هلل �لربيعي �ملن�شوري 59 يف �ملائة.
م�شرح  خ�شبة  على  �لثانية  �حللقة  ب�شعر�ء  �للجنة  ورحبت 
�لهاجري من  بن طينان  فالح  �لر�حة، وهم عاي�ص  �شاطئ 
علي  �الإم����ار�ت،  من  �جلنيبي  يا�شر  حمد  يا�شر  �ل�شعودية، 
�شامل �ملري من قطر، حممد �شامل �ل م�شعود من �ل�شعودية، 
ع��ب��د �ل���ه���ادي ح��م��د �مل�����ش��ع��ل �مل����ري م���ن �ل���ك���وي���ت، وحممد 

�لزعيزعي من �ل�شعودية.
“�لتغرودة  ف���ن  ع���ن  ت��ق��ري��ر�  �ل��ث��ان��ي��ة  وت�����ش��م��ن��ت �حل��ل��ق��ة 
�الإمار�تي” �لتي �أدرجتها د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي 
�شمن �لقائمة �لتمثيلية للرت�ث �لثقايف غري �ملادي للب�شرية 
“�لتغرودة:  2012 حتت عنو�ن  دي�شمرب  �ليون�شكو، يف  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملغنى  �ل��ب��دوي  �ل�شعر 

و�شلطنة عمان”.
�لتحكيم  �الإع��لن عن نتيجة علمات جلنة  ويف �خلتام مت 
حيث تاأّهل �ل�شاعرين يا�شر حمد يا�شر �جلنيبي من �الإمار�ت 

�ل�شعودية  م��ن  �لزعيزعي  وحم��م��د   ،50 م��ن   48 بنتيجة 
�لذي ح�شل على درجة 46 من 50، �أما �ملت�شابقون �الأربعة 
�ملتبقون، عاي�ص فالح بن طينان �لهاجري )50/45(، علي 
�شامل �ملري )50/45(، حممد �شامل �آل م�شعود )50/43(، 

عبد �لهادي حمد �مل�شعل �ملري )50/44(، ف�شيكون ت�شويت 
�جلمهور مقرر�ً يف تاأهل �ثنني منهم لل�شتمر�ر يف �ملناف�شة، 
�ملف�شلني من خلل  �لت�شويت لنجومهم  وميكن للجمهور 

�ملوقع �الإلكرتوين و�لتطبيق �خلا�ص بربنامج �ملنكو�ص.

توا�سل حلقات البث املبا�سر من املنكو�ض يف مو�سمه الثالث

تنطلق م�شاء �ليوم، ر�بعة حلقات �لبث �ملبا�شر من 
�لذي  �لعا�شر،  �ملو�شم  �ل�شعر�ء”  “�أمري  برنامج 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  تنتجه جلنة 

و�لرت�ثية يف �أبوظبي،
ل�شون  �لهادفة  �لثقافية  ��شرت�تيجيتها  �إط��ار  يف   

�لرت�ث وتعزيز �الهتمام باالأدب و�ل�شعر �لعربي.
�شعر�ء،  �أرب��ع��ة  مناف�شة  �ل��ر�ب��ع��ة  �حللقة  وت�شهد 
وهم نور �ملو�شلي من �شوريا وعبد�هلل �لعنزي من 
�ل�شعودية و�أحمد بوفحتة من �جلز�ئر وم�شطفى 

مطر من فل�شطني، 

�أع�����ش��اء جل��ن��ة �لتحكيم �مل��وؤل��ف��ة من  �أم����ام  وذل���ك 
�لدكتور علي بن متيم، رئي�ص مركز �أبوظبي للغة 
�لنقد  �أ���ش��ت��اذة  ف���وؤ�د،  �أم���اين  و�ل��دك��ت��ورة  �لعربية، 
بالقاهرة،  �ل��ف��ن��ون  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �حل��دي��ث  �الأدب�����ي 

و�لدكتور حممد حجو،
 �أ�شتاذ �ل�شيميائيات وحتليل �خلطاب بكلية �الآد�ب 
و�ل��ع��ل��وم �الإن�����ش��ان��ي��ة يف ج��ام��ع��ة حم��م��د �خلام�ص 
بالرباط.وتاأهلت يف �حللقة �لثالثة من �لربنامج 
�ل�شاعرة عائ�شة �ل�شيفي من �شلطنة ُعمان بدرجة 
45 من خم�شني بقر�ر من جلنة �لتحكيم، لينتظر 

�ل�شعر�ء �ملتبقون نتيجة ت�شويت �جلمهور الختيار 
�حللقة،  �شعر�ء  م��ن  باملتاأهل  يلتحقان  �شاعرين 
حيث نال �أحمد مدين من م�شر 44، ونال حممد 
�أما عمر   ،43 حممود حما�شنة من �الأردن درجة 

ح�شني �ملقدي من �ليمن فنال 41 ، 
ت�شويت  �إىل  �آخ���ري���ن  ���ش��اع��ري��ن  �خ��ت��ي��ار  وي���ع���ود 
�ملتبقني،  �لثلثة  �ل�شعر�ء  �شمن  م��ن  �جلمهور 
�ملف�شل  ل�شاعرهم  �لت�شويت  �جلمهور  وي�شتطيع 
من خلل �ملوقع �الإلكرتوين �أو �لتطبيق �خلا�ص 

بربنامج “�أمري �ل�شعر�ء”.

اليوم..احللقة الرابعة املبا�سرة 
من برنامج اأمري ال�سعراء
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مقارنة بالأعمال الكورية اجلنوبية

هل ف�سلت ال�سينما اليابانية يف الو�سول اإىل العاملية؟

نال  �لذي  ويرى كورييد� )60 عاماً(، 
 2018 ع��ام  دورة  يف  �لذهبية  �ل�شعفة 
من مهرجان كاّن �ل�شينمائي عن فيلمه  
�لت�شرفات  �أّن   ،Shoplifters
و�مل���و�ق���ف �ل��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى تعجرف 
�ملجال  �ل��ق��ا���ش��ي��ة يف  �ل��ع��م��ل  وظ�����روف 
دون  حت��والن  �ملحلي،  و�مل�شموع  �مل��رئ��ي 
بالنجاح  يابانية حتظى  �إنتاجات  �إجناز 
�الأعمال  حتققه  �ل���ذي  نف�شه  �ل��ع��امل��ي 

�لكورية �جلنوبية.
وكالة  م��ع  مقابلة  ك��وري��ي��د� يف  وي��ق��ول 
فر�ن�ص بر�ص �إّن "�لبيئة �البتكارية لدينا 
�لرو�تب  �إىل  الفتاً  تتغري"،  �أن  ينبغي 
�مل��ت��دن��ي��ة و���ش��اع��ات �ل��ع��م��ل �ل��ط��وي��ل��ة يف 

�أن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شينمائي،  �مل��ج��ال 
مل���ن يختار  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل غ���ري م�����ش��م��ون 

�لعمل يف هذ� �ملجال.
"رّكزت خلل م�شريتي على  وي�شيف: 
�أنظر  عندما  لكن  عملي،  �إتقان  كيفية 
يعودو�  �ل�شباب مل  �أن  �أرى  ح��ويل،  من 
يختارون �لعمل يف �ملجالني �ل�شينمائي 

و�لتلفزيوين".
وب���ه���دف �مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى ح����ّل �الأزم�����ة 
ت���ع���اون خمرج  �ل���ق���ط���اع،  �ل��ق��ائ��م��ة يف 
 Nobodyو  Still Walking
Knows مع ثلثة خمرجني �شباب 
كانون  ي��ن��اي��ر-  يف  ُي��ع��ر���ص  م�شل�شل  يف 

�لثاين �حلايل عرب "نتفليك�ص".
�ل�شباب  زم����لئ����ه  ب�������ش���ف���ات  وي�������ش���ي���د 
ومبعلوماتهم �لو��شعة عن �ملعد�ت 
و�لتقنيات �لتي تفوق معرفته يف 

هذ� �خل�شو�ص.
 The م���������ش����ل���������ش����ل  وي�������ت�������األ�������ف 
 Makanai: Cooking
for the Maiko House من 
�إحدى  من  مقتب�ص  وه��و  حلقات،  ت�شع 
ق�ش�ص �ملانغا �مل�شورة وتدور �أحد�ثه يف 
كيوتو )غربّي �ليابان( د�خل جمموعة 

من فتيات �لغي�شا �ملبتدئات.

�سوق حملية
"لعبة  �أجنبت كوريا �جلنوبية م�شل�شل 
�حلبار" �لذي حتول �إىل ظاهرة عاملية 
"بار��شايت"  وفيلم  "نتفليك�ص"،  على 
تاريخ   2020 ع�����ام  دخ�����ل  �ل������ذي 
منجز  غ��ري  فيلم  ك���اأول  �ل�شينما 
يفوز  �الإن����ك����ل����ي����زي����ة  ب���ال���ل���غ���ة 
�لعامة  �الأو����ش���ك���ار  ب��ج��ائ��زة 

الأف�شل فيلم.
كوريا  ح���ك���وم���ة  ت����اأب����ه  ومل 
�لنفقات  حل��ج��م  �جل��ن��وب��ي��ة 
قطاعها  ل�����دع�����م  �خل����ا�����ش����ة 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي، م��ا �أت����اح حتقيق 
جن���اح���ات ع��امل��ي��ة ك���ث���رية منذ 
�لوقت  "يف  لكن  عاماً،  ع�شرين 

ن��ف�����ش��ه، ك���ان���ت �ل���ي���اب���ان ت���ت���وّج���ه نحو 
كانت  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��وق  الأّن  �لد�خل" 

كافية لها،
 على ما يلحظ كورييد�.

ويرى �ملخرج �لذي �ختار �أخري�ً �لعمل 
"ما ح�شل هو �ل�شبب  �أّن  خارج �ليابان 

�لكامن ور�ء �لفجوة" بني �لبلدين.
و�أو�شح �أن فيلم "ذي تروث" )2019( 
فيه  ت�����ش��ارك  و�ل����ذي  �ملُ��ن��َج��ز يف فرن�شا 
بينو�ص،  وج��ول��ي��ي��ت  دون�����وف  ك��ات��ري��ن 
�لكوري   )2022( "بروكر"  وف��ي��ل��م 
�جل��ن��وب��ي و�ل�����ذي ي��ّت��خ��ذ م���ن �الجت���ار 
حتديد  له  �أت��اح��ا  مو�شوعاً،  باالأطفال 
ب�شورة  �ليابانية  �ل�شينما  يف  �لثغر�ت 

�أف�شل.
وخمرجون  ك���وري���ي���د�  دع����ا  �أن  و���ش��ب��ق 
ي���اب���ان���ي���ون �آخ���������رون ه�����ذ� �ل����ع����ام �إىل 
�لوطني  للمركز  مم��اث��ل  م��رك��ز  �إن�����ش��اء 
تعزيز  ب��ه��دف  ف��رن�����ش��ا،  يف  �ل�شينمائي 
�ل����ت����م����وي����ل �خل������ا�������ص ب�����االإن�����ت�����اج�����ات 
وحت�شني  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �ل�شينمائية 

ظروف �لعمل يف �ملجال.
�حلكومة  �أج���رت���ه  ����ش��ت��ط��لع  وي�����ش��ري 
ثلثي  �أّن  �إىل   2019 ع���ام  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�لعاملني يف �ملجال �ل�شينمائي �لياباين 
و�شاعات  رو�ت���ب���ه���م  ع���ن  ر�����ش���ني  غ���ري 
ب�شاأن  قلقني  ويبدون  �لطويلة،  �لعمل 

م�شتقبل هذ� �ملجال.
ويقول هريو�شي �أوكوياما )26 عاماً(، 
�أحد خمرجي �مل�شل�شل �جلديد �ملُرتقب 

عرب "نتفليك�ص":
�إىل  �مل��ن��ت��م��ني  �الأف�����لم  "�إّن خم��رج��ي   
م�شت�شلمون  ���ش��خ�����ش��ي��اً،  و�أن������ا  ج��ي��ل��ي 
حلقيقة �أننا مل نعد ن�شتطيع �أن نعتا�ص 

من �أعمالنا فقط".
وك���ان ه��ريوك��ازو ك��وري��ي��د� وخمرجون 

�إز�ء  غ�شبهم  ع��ن  ع����رّبو�  ق��د  �آخ�����رون 
ي����اب����اين م����ن ممثلت  �ت����ه����ام خم�����رج 

كثري�ت باالعتد�ء عليهّن.
نقابة  �لتنمر  ملكافحة  دعو�تهم  ودفعت 
�لتحرك  �إىل  �ل��ي��اب��ان��ي��ني  �مل��خ��رج��ني 
كبرية"  خطوة  "يف  للتنّمر،  للت�شدي 

�أ�شاد بها كورييد�.
ويدعو �ملخرج �إىل مزيد من �الإجر�ء�ت، 
مع �تخاذ تد�بري حتمي �ل�شحايا حتى 

يتمّكنو� من �الإدالء ب�شهاد�تهّن، وياأ�شف 
الأّن �لتحر�ص يف �ليابان ال يز�ل "يعترب 
م�شكلة �شخ�شية، بينما ينبغي �لتعامل 

معه على �أّنه م�شكلة جوهرية".
�ملقبلة،  م�شاريعه  عن  �شوؤ�ل  على  ورد�ً 
�أك����د ك��وري��ي��د� رغ��ب��ت��ه يف �ل��ت��ط��رق �إىل 
�أعماله،  يف  و�لتخلي  �لهجرة  ق�شيتي 
ويقول: "هناك �لكثري من �الأمور �لتي 

�أرغب يف �إجنازها".

�أحد �الأي��ام، ُيدعى  �شيف 
ب����ا�����ش����ت����ي����ان )ج���������وزف 
�ن����غ����ل(، �ب����ن �الأع������و�م 
عائلته،  م���ع  �ل�13، 
ل��ت��م�����ش��ي��ة �الإج���������ازة 
���ش��ف��اف بحرية  ع��ل��ى 
لويز  عند  كيبيك،  يف 
)ك����اري����ن غ��ون��ت��ي��ي��ه � 
�شديقة  �ي��ن��دم��ان(، 
فيوليت  و�ل�������دت�������ه 
���ك���ري(.  )م���ون���ي���ا ����شُ
)�شاره  كلوي  يلتقي 
 16 م����ون����ب����وت����ي(، 
ويتقا�شم  ع�����ام�����اً، 
معها غرفتها. على 
ح����اف����ة �ل����ب����ح����رية، 
�شباٌب ي�شتح�شرون 
�أ�شطورَة طفٍل مات 
و�شبحه  غ������رق������اً، 
�لبحرية.  ُي���ط���ارد 
�شيكون  ب��ا���ش��ت��ي��ان 
�ل�����وح�����ي�����د �ل�������ذي 
�ل�شباحة  ي��رف�����ص 
ف��ي��ه��ا، الأن���ه يخاف 
يغرق  وك�����اد  �مل���ي���اه، 
���������ش��������غ��������ري�ً. ل�����ك�����ّن 
بكلوي  "غر�َمه" 
�ختبار  �إىل  ����ش���ي���دف���ع���ه 
�ل�����ش��ب��اح��ة، و�ال���ش��ت��ح��م��ام يف 

تلك �لبحرية.
�ل�شقر"  ل�"بحرية  �لتجارية  �لعرو�ص  �إطلق 
يف �شاالت بلجيكية متفّرقة، د�فٌع �إىل �حتفاء 
�ملو�شوفة  بون،  لو  ب�شارلوت  �شحايف-�إعلمي 
تتطّور من  "فنانة متعّددة �الهتمامات،  باأّنها 
عامٍل �إىل �آخر باأ�شرع من ظّلها"، كما �أّن "لديها 
�لدقيق  و�الإلقاء  �لتحّدث،  يف  ُمبهجة  طريقة 
�ل�شينمائي  �الإخ�����ر�ج  �خ��ت��ي��اره��ا  و�ل�شريع". 
ب��دء�ً من رغبتها  ع��ّدة،  �أ�شباٍب  نابٌع من مزيج 
ور"، وهذ�  �لقدمية يف "�شرد حكايات عرب �ل�شُ
�لب�شرية،  �لفنون  در����ش��ة  على  لها  حتري�ٌص 
)�لفنون  ف��ي��ه��ا  �ال���ش��ت��غ��ال  يف  ت�����ش��ت��م��ّر  �ل���ت���ي 
ل  ُي�شكِّ �إل��ي��ه��ا،  بالن�شبة  �الآن.  �إىل  �لب�شرية( 
و�الإخر�ج  �ل�شيناريو  وكتابة  و�لت�شكيل  �لر�شم 
معاً جزء�ً من �لعامل نف�شه: "�إذ�ً، هذ� �شاكٌن يّف 

بطريقة الو�عية".
�إىل �خلروج  �شبٍب يتمّثل بتوقها  �أبرز  �أّن  غري 
من �شرنقٍة، ي�شعها فيها خمرجون-خمرجات 
�أف���لٍم كثرية،  �إّن��ه��ا ممثلٌة يف  ع��دي��دون. تقول 
يف �الأع��و�م �ل�10 �الأخ��رية، ما يجعلها تو�جه، 
�أمن��اط��اً خمتلفة يف �الإخر�ج:  يف ح��االت ع��ّدة، 
�أمل و�إحباط  �أ�شعُر بخيبة  "يف منا�شبات عّدة، 

بكوين ممثلة،
 خا�شة مع و�شعهم �إياي يف �إطار و�حد، و�إز�ء 
و�قع �أّنهم غري قادرين على ُم�شاهدتي يف �أدو�ٍر 
تكتب  �أْن  بون  لو  ُتقّرر  لهذ�،  �إعجابي".  ُتثري 
ت�شنع  و�أْن  ت��اأدي��ت��ه��ا،  يف  ت��رغ��ب  لن�شاء  �أدو�ر�ً 

�شينما تريد �أْن ت�شاهدها.
يرى نّقاد و�شحافيون �شينمائيون �أّن "بحرية 

ُيعرف  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي  ن����وٍع  �إىل  ي��ن��ت��م��ي  �ل�شقر" 
�إىل  �مل��ر�ه��ق��ة  �أو  �ل��ط��ف��ول��ة  م���ن  ب�"�النتقال 
Coming-( �لنوع  هذ�  �لُن�شج".  مرحلة 

Of-Age( "يروي حلظة �أو حلظات �أ�شا�شية 
من �لنمّو �لذ�تي-�حلياتي ل�شخ�شيٍة �أو �أكرث، 
يف �النتقال من �لطفولة-�ملر�هقة �إىل مرحلة 
�لبلوغ"، كما يف مقالٍة للكندية �أودري بي. �أم. 
�إلكرتوين  )موقع    Urbania يف  من�شورة 
نف�شه، مقّرها  باال�شم  �إعلمية  تابع ملجموعة 
�ملنوي  ة  �لق�شّ �أّن  �أم.  مونرتيال(. ُت�شيف بي. 
�شردها تكون ُم�شحكة �أحياناً، وماأ�شاوية �أحياناً 
�أوقاٍت  �أخرى، عندما يبد�أ �لنا�ص، بوح�شية يف 
با-�ملر�هقة،  عّدة، ترك �لرب�ءة �لتي حتمي �ل�شِ
د من �ملعامل- للدخول يف عامٍل جمهول، وجمرَّ

�الإ�شار�ت" )7 �أغ�شط�ص/�آب 2020(.
"بحرية �ل�شقر" يندرج يف �الإطار نف�شه، لكْن 
�لبلجيكية  ت�شاأل  كما  تقليدي"،  غري  "ب�شكل 

:،MAD  غايل موري
 يف �ل���و�ق���ع، �أن����ا غ���ري ه���اوي���ٍة ه���ذ� �ل���ن���وع من 
�الأفلم"، جُتيب لو بون. ُت�شيف �أّن هذ� �لنوع 
غري ُمثري الهتمامها: "فور عثوري على لون 
�إن�شاء  �إيّل  بالن�شبة  ج��د�ً  مهّم  �لن�ّص-�لفيلم، 
نربة �لفيلم منذ �لبد�ية". تقول �أي�شاً �إّن هذ� 
�لربيدية  �لبطاقة  تلك  "م�شاهدة  يعني  كّله 

�جلميلة،
ف، ثم �شيٍء   مع �شيٍء من جمال خ��ارٍق وُملطِّ
و�الأهّم  بقّوة".  و�ل��ق��رف  بالهو�ص  مرتبط  ما 
ُي�شاهد  ل��ن  �إّن���ه  لنف�شه  �ملُ�شاهد  يقول  �أْن  لها 

بال�شرورة ما ينتظر �أْن ُي�شاهده" .

ت�سنع �سينما تريد اأْن ت�ساهدها

ور« �سارلوت لو بون: اختياري الإخراج لـ »�سرد حكايات عرب ال�سُ

اأنحاء العامل، ل حتقق الأفالم وامل�سل�سالت  اليابانية ب�سهرة كبرية يف خمتلف  بينما حتظى الر�سوم املتحركة 
املُنتجة يف اليابان جناحات يف اخلارج، مقارنة بالأعمال الكورية اجلنوبية.

يف  ينجح  التمويل،  يف  نق�سًا  يواجه  والذي  املحلية"،  ال�سوق  نحو  "املوّجه  الياباين  ال�سينمائي  القطاع  يعد  مل 
ا�ستقطاب املواهب ال�سابة، على ما يالحظ املخرج، هريوكازو كورييدا، الذي تعاون مع خمرجني �سباب يف م�سل�سل 

ُيطرح قريبًا عرب من�سة نتفليك�ض.

فنانة ت�سكيلية وممثلة، �ساركت يف "اإيف �سان لوران" )2014( جلليل ل�ْسربرِ و"يوم البا�ستيل" )2016( جليم�ض واتكن�ض، واآخر فيلٍم لها كممثلة، 
اأجنزته ميمي كايف عام 2022، بعنوان  Fresh؛ واأي�سًا عار�سة اأزياء، اكت�سفها اجلمهوران الفرن�سي والبلجيكي بكونها "ملكة جمال الطق�ض" 
يف "كانال بلو�ض" عام 2010، اأ�سبحت �سارلوت لو بون )مواليد مونرتيال، 1986( خمرجة �سينمائية، قّدمت اأول روائي طويل لها بعنوان 

اأي�سًا(. له  ال�سيناريو  )كتبت    Judith Hotel ق�سريًا،  روائيًا  حتقيقها  على  اأعوام   4 بعد  ال�سقر" )2022(،  "بحرية 
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اأف�سل املواد الغذائية لتعزيز منظومة املناعة
و�حل�شا�شية  �ملناعة  �أمر��ص  �أخ�شائية  باريت�شكايا،  يلينا  �لدكتورة  ك�شفت 
�ليود يف  نق�ص  تعوي�ص  على  ت�شاعد  �لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �الأطفال،  وطب 

�جل�شم وتعزيز �ملناعة.
وت�شري �الأخ�شائية يف حديث ملوقع doctorpiter.ru، �إىل �أن �جل�شم 
�الأطفال،  وتطور  منو  ي�شطرب  �ليود:  عن�شر  نق�ص  حالة  يف  يعاين  كله 
�ملناعة و�لقدرة  �لكبار فيعانون من �شعف منظومة  �ما  در��شتهم.  وت�شوء 
على �لعمل. لذلك فاإن نق�ص �ليود يف �جل�شم خلل فرتة طويلة، ميكن �أن 

يوؤدي �إىل ت�شخم �لغدة �لدرقية، وبالتايل �إىل خطر �الإ�شابة بال�شرطان.
�حلادة  �لعنبية  ثمار  �جل�شم  يف  �ليود  نق�َص  تعو�ص  �ن  ميكن  لها  ووفقا 
و�لتونة  �ل��ق��د  و�شمك  و�ل��روب��ي��ان  �ملجفف  و�ل��ربق��وق  و�ل��ف��ر�ول��ة  �خل��ب��اء 

و�لديك �لرومي و�لبطاطا و�لفا�شوليا �لبي�شاء و�الأع�شاب �لبحرية.
�لعنا�شر  من  وغ��ريه  لليود  جيد  م�شدر  هي  �مل��و�د  ه��ذه  جميع  وت�شيف: 

�ملعدنية و�لفيتامينات.
�جل�شم  يف  �ليود  عن�شر  نق�ص  حتديد  ميكن  �نه  �إىل  �الأخ�شائية،  وت�شري 
من خلل بع�ص �الأعر��ص، مثل �للمباالة و�لنعا�ص، و�لتهيج و��شطر�ب 
يف  �مل��زع��ج  و�ل�شعور  �ل���دم،  �شغط  م�شتوى  ��شتقر�ر  وع��دم  �لقلب  �شربات 
منطقة �ل�شدر و�ل�شد�ع و�نخفا�ص �ل�شهية و�مل�شكلت يف �ل�شعر و�الأظافر 

و�شعف �النتباه و�لرتكيز و�الح�شا�ص �لز�ئد بتغري�ت �لطق�ص.

دح�ض اأ�سطورة فوائد الطعام ال�ساخن
�أعلنت �لدكتورة ناتاليا مارت�شينكو ، �أخ�شائية �الأمر��ص �لباطنية و�أمر��ص 
�لكبد، �أن من �الأف�شل �أن تتو�فق درجة حر�رة �لطعام �لذي ناأكله مع درجة 
"�شبوتنيك"، �إىل �أن  حر�رة �جل�شم. وت�شري �الأخ�شائية، يف حديث لر�ديو 
�شائعا عن فائدة �لطعام �ل�شاخن. ولكن يف �لو�قع لي�ص هناك  هناك ر�أي��اً 
�شرورة لتناول �لطعام �ل�شاخن د�ئما وب�شورة منتظمة. و�أف�شل حل هو �أن 
تو�فق درجة حر�رة �لطعام درجة حر�رة �جل�شم، �أو على �الأقل درجة حر�رة 
�لغرفة، لكي تتخمر �الأطعمة مبا�شرة. وت�شيف مو�شحة �أن هذه �لقاعدة 

ال ت�شمل جميع �أنو�ع �الأطعمة، الأن هناك �أطعمة يجب تناولها �شاخنة.
وتقول: "يعتمد كل �شيء على نوع �لطعام. فبع�ص �الأطعمة عندما تكون 
�لدهون،  �أكرث، مثل  لها خ�شائ�ص ح�شية خمتلفة ومقبولة  تكون  �شاخنة 
�ل�شلبة  �ل�شائلة. الأنها يف �حلالة  �أف�شل يف �حلالة  حيث ميت�شها �جل�شم 

حتتاج �إىل وقت �أطول لبد�ية تخمرها".
بتناول  ين�شح  ال  �الأم��ر����ص  بع�ص  حالة  يف  �أن��ه  �إىل  �الأخ�شائية،  وت�شري 
�أطعمة �شاخنة �أو باردة. الأن �ختلف درجة حر�رة �لطعام عن درجة حر�رة 
�له�شمي. وهذه عادة  �ملخاطي يف �جلهاز  للغ�شاء  �جل�شم هو عامل مهيج 

تلحظ يف حالة �اللتهابات.
وتقول: "ينطبق هذ� ب�شورة خا�شة على �جلزء �لعلوي للجهاز �له�شمي، 
�الأطعمة، ما ي�شبب  �ول من يو�جه �الختلف يف درج��ة ح��ر�رة  �ل��ذي هو 
�ل��ت��ه��اب �مل������ريء وت��ه��ي��ج �ل��غ�����ش��اء �مل��خ��اط��ي ل��ل��م��ريء وم���ر����ص �الرجت�����اع 
وم�شاعفاته �للحقة، وكذلك قرحة �ملعدة. كما �ن �الأطعمة �لباردة ميكن 

�أن ت�شبب �لت�شنجات".

ن�ساأت ح�سارة الأزتك يف قارتني.. فما هما القرتني؟
قارة �أمريكا �ل�شمالية وقارة �أمريكا �جلنوبية.

ملاذا �ُسميت دولة ُجزر القمر بهذا ال�سم؟
الأنها تتكون من عدة جزر ت�شبه �شكل �لهلل.
ما هو ا�سم عا�سمة دولة اأي�سلندا؟

ريكيافيك.
هناك دولة عربية مير بها خط ال�ستواء.. فما هي هذه الدولة؟

دولة �ل�شومال.
ما هي الدولة العربية التي يوجد بها �سهل البقاع؟

دولة لبنان.

�شنوياً. حتدث  �أر�شية  هزة   50،000 من  • �أكرث 
• �للون �حلقيقي لل�شندوق �الأ�شود يف �لطائر�ت هو �لربتقايل، وذلك لت�شهيل �لعثور عليه و�شط �حلطام 

يف حالة حتطم �لطائر�ت.
بالورق. مربع  قدم   14،000 من  �أكرث  تغطي  �أن  ميكنها  �إيفل  برج  ت�شميم  • خمططات 

1913م. عام  يف  كان  �ملتقاطعة  �لكلمات  للعبة  ظهور  • �أول 
دماغ. لديه  لي�ص  �لبحر  • قنديل 

جنم. �ل�شم�ص  �أن  اليعرفون  �الأمريكيني  % من   45 • ن�شبة 
�لعامل. يف  �لّلوز  �إنتاج  % من   40 ي�شتهلكون   �ل�شوكوالتة  • م�شّنعي 

�لنوم. من  الإيقاظهم  �ملنّبه  على  يعتمدون  �لنا�ص  % من   90 •
�شباحاً. �لنوم  من  �الإ�شتيقاظ  بعد  �أ�شّرتهم  يرتبون  ال  �لنا�ص  % من   21 • ن�شبة 

�شلمتهم. �أجل  من  هو  حممول،  هاتف  ي�شرتون  �لنا�ص  يجعل  �لذي  �لرئي�شي  • �ل�شبب 

الأمرية وزوجة ال�صياد
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ال�سبانخ 
بغناها  �ل�����ش��ب��ان��خ  تتميز   -
 Dو Kو A بالفيتامينات

وE، �إ�شافًة �إىل �ملعادن.
من  �ل�������ش���ب���ان���خ  ت���ع���ت���رب   -
�مل�شادر �ملمتازة للأحما�ص 

�لدهنية �أوميغا 3.
من  �ل�������ش���ب���ان���خ  ت���ع���ت���رب   -
مل�شاد�ت  �مل��م��ت��ازة  �مل�����ش��ادر 
�الأك�شدة ما ي�شاعد يف �حلد 
برتقق  �الإ�شابة  خطر  من 
�شغط  و�رت�����ف�����اع  �ل���ع���ظ���ام 
�لدم و�ل�شرطان، خ�شو�شاً 

�شرطان �لربو�شتات.
يف  �حلمو�شة  م�شتوى  �شبط  يف  ت�شاعد  مكونات  على  �ل�شبانخ  حتتوي   -
�الإ�شابة  و�حل��د من خطر  �لطاقة  م�شتوى  زي��ادة  على  ي�شاعد  ما  �جل�شم 

بال�شمنة.
- ت�شاعد �ل�شبانخ على حت�شني �شحة �لنظر وتقويتهما: ي�شاعد �لكاروتني 

على حماية �لعينني من خمتلف �الأمر��ص �لتي ميكن �أن ت�شيبهما.
�شعف  ي�شاوي  م��ا  على  حتتوي  �إذ  �لعظام  تقوية  على  �ل�شبانخ  ت�شاعد   -
حاجة �جل�شم من �لفيتامني K. �إ�شافًة �إىل �لكال�شيوم و�ملغنيزيوم، فكّلها 

�شرورية ل�شحة �لعظام.
- ت�شاعد �ل�شبانخ على خف�ص �شغط �لدم و�شبطه.

- حتتوي �ل�شبانخ على ن�شبة عالية من �الألياف ما ي�شاعد يف عملية �له�شم 
ويف �لوقاية من �الإم�شاك و�شبط م�شتوى �ل�شكر يف �لدم.

 كانت �الأم��ريُة �لطيبة تعي�ُص يف بيتها يف قلِب �لغابة، ويف يوٍم من �الأي��ام طلَب �ل�شياد من �الأم��ريِة �أن تخدَم 
� تكرُه �جلري�ن وت�شرب �أطفاَلها. �أطفاله �ل�شغاَر، و�أخذها �إىل بيته، وكانت زوجة �ل�شياد �إن�شانًة �شريرة جدًّ

 ويف يوٍم طلب �ل�شياُد �أن تربي �الأمريُة �أطفاله، ولكن زوجته رف�شت ب�شدة، وقالت للأمرية: �شوف �أ�شربك، 
�خُرجي من هذه �لبلدة، ولو رجعِت �شوف �أقتلك!

دينيًّا، وتخدمي  �أطفايل تعليماً  �أن تعلِّمي  �أيتها �الأمرية �لطيبة؛  �أريدك ل�شببنِي  �أنا كنت   وقال لها �ل�شياد: 
زوجتي وتخدميني �أنا �أي�شاً.. و�الآن �أنا ال �أريدك.

قالت �الأمريُة �ل�شمر�ء: ولكن �أنا ال �أعرف �لطريق �إىل بيتي، فاأعيديني �إليه.
يف �أنِت و�رجعي �إىل بيتك.  قال لها: زوجتي ترف�ص �أن �أ�شاعدِك، و�أنا �أخاف على �أطفايل منها، فت�شرَّ

�. وقالت لها �ليمامة: تعايَل،  فخرجت �الأمريُة �ل�شمر�ء تبكي ب�شدة.  ويف �لطريق تعرفت �إىل ميامٍة جميلة جدًّ
�ع وال يحب �أحد�ً غرَي  ال تخايف.. زوجة �ل�شياد و�ل�شياد من �أ�شرِّ �لنا�ص، فلماذ� �شمعِت كلم �ل�شياد؟ �إنَُّه خدَّ

نف�شه، يجب �أن نعلِّم �ل�شياد در�شاً حتى ال يخدع �أحد�ً مرة ثانيًة.
 قالت �الأمرية: كيف؟

�أي�شاً  وهي  ي�شتحقها  فهو  زوجته،  مع  ونرتكه  جميًل،  دينيًّا  تعليماً  ونعلِّمهم  �أطفاله  ناأخذ  �ليمامة:  قالت 
ت�شتحق رجًل مثله.

 و�أخذت �الأمرية �الأطفاَل عن طريق �حِليلة، ويف كل يوٍم كان �الأطفال يذهبون �إىل �الأمرية من ور�ء �ل�شياد 
بني. وزوجته، وعلَّمتهم �الأمرية كلَّ �شيء تعِرفه عن �ل�شلة وعن �الأخلق، حتى �أ�شبحو� مهذَّ

ل لوُنها من �شمر�َء �إىل بي�شاء، وبحث عنها �ل�شياد   ثم تركتهم وذهبت �إىل بيتها �حلقيقي يف قلب �لغابة، وتبدَّ
�، وال ت�شكر  حتى ي�شكرها هو وزوجته، وكان مع زوجته �شكنٌي كانت تنوي قتَل �الأمريِة به! فهي �إن�شانٌة ب�شعة جدًّ

�هلل على ِنَعمه، ولكن �ل�شياد �أ�شبح رجًل طيباً.. �أ�شبح ال يخدع �أحد�ً، وال يح�شد، وال يحقد.
 وكانت �الأمريُة يف ��شتقبال �ل�شيَّاد وزوجته، وطلبت زوجُة �ل�شياد �أن تقابل �الأمرية مُبفردها، ورف�ص �ل�شياُد 

ذلك، ولكن �الأمرية �شمحت لها، وقالت: تف�شلي..
وكان مع �الأمرية ِعقٌد من �للوؤلوؤ �الأبي�ص �جلميل، فاأعطتُه هديًة لزوجة �ل�شياد، فاأخذتُه وقالت لها: هذ� عقٌد 
جميل، ولكن �أنا ال �أريده منك! ومزَقتُه فوقعت حبَّات �للوؤلوؤ كلها على �الأر�ص، و�أ�شرعت زوجُة �ل�شياد ومعها 
�ل�شكنُي حتى تقتَل �الأمرية، ولكن ربَّنا حمى �الأمرية، فقد وقعت زوجة �ل�شياد على �الأر�ِص، وماتت بدون �أيِّ 

�شيء.. وقعت على �شلمِل �لق�شِر و�نك�شرت رقبُتها.
وعا�ص �ل�شياُد و�أطفالُه �شيوفاً �ُشعد�َء يف ق�شر �الأمرية.

�لتغذية  خبري  بوبروف�شكي،  �أندريه  �لدكتور  �أعلن 
بجامعة  �لطب  كلية  يف  �مل�شارك  �الأ�شتاذ  �لرو�شي، 
�أن �الإف��ر�ط بتناول �لذرة ميكن  �شانت بطر�شبورغ، 

�أن يوؤدي �إىل زيادة �لوزن و�ل�شمنة.
"�شبوتنيك"  ر�دي��و  مع  مقابلة  يف  �خلبري  ويك�شف 
ملاذ� ال ين�شح بقطع عر�ني�ص �لذرة يف �حلقل، وكم 

كمية �لذرة �لتي ميكن تناولها يف �ليوم.
وي�شري �خلبري، �إىل �أن �لذرة �مل�شلوقة من �الأكلت 
�مل��ن��ت�����ش��رة ���ش��ي��ف��ا. وح��ب��وب �ل����ذرة غ��ن��ي��ة مب�شاد�ت 
�الأك�شدة و�لفيتامينات و�لعنا�شر �ملعدنية، وحتتوي 

على ن�شبة عالية من �الألياف �لغذ�ئية.
�شببها  �حل�شارة،  باأمر��ص  ي�شمى  ما  "�إن  وي��ق��ول، 
وال  �لطعام.  يف  �لغذ�ئية  �الأل��ي��اف  ن�شبة  �نخفا�ص 
�شك �أن �لقلب و�الأوعية �لدموية و�جلهاز �له�شمي 

�الإ�شابة  خلطر  معر�شة  ت�شبح  �لع�شبي،  و�جلهاز 
باالأمر��ص يف حالة عدم وجود �ألياف عالية �جلودة 
يف �الأطعمة �لتي نتناولها". وي�شيف، ولكن مع ذلك 
ال ين�شح بتناول �لذرة يوميا. ويقول، "حتتوي �لذرة 
مثل جميع �حلبوب على ن�شبة عالية من �ل�شعر�ت 
لل�شتهلك  غذ�ئية  م��ادة  لي�شت  لذلك  �حل��ر�ري��ة، 
تناولها عدة  �مل��و���ش��م ميكن  ول��ك��ن خ��لل  �ل��ي��وم��ي. 
كل  �لبالغ يف  لل�شخ�ص  �الأ���ش��ب��وع. وميكن  م��ر�ت يف 
200 غر�م منها للح�شول على  مرة تناول حو�يل 

�جلرعة �ليومية �لتي يحتاجها �جل�شم".
�لكمية،  ه��ذه  من  �أك��رث  تناول  عند  ولكن  وي�شيف، 
ي�شعر �ل�شخ�ص بثقل يف �ملعدة وع�شر �له�شم وزيادة 
يف ت��ك��ون �ل���غ���از�ت. وي����وؤدي �الإف����ر�ط ب��ت��ن��اول �لذرة 

ب�شورة منتظمة �إىل زيادة �لوزن و�ل�شمنة.

وي��ن�����ش��ح �خل��ب��ري ب��ع��دم ����ش��ت��خ��د�م ع��ر�ن��ي�����ص �لذرة 
كما  �لتجو�ل  �أث��ن��اء  �حلقل  حافة  عند  قطعت  �لتي 
يفعل �لكثريون عادة. ويقول، "تزرع �أ�شناف كثرية 
�لتمييز  ل��ع��ل��ف �حل���ي���و�ن���ات، وال مي��ك��ن  �ل����ذرة  م��ن 

�إال من  �الع��ت��ي��ادي��ة  �ل����ذرة  وب���ني  بينها 
�الأ�شناف  وك���ق���اع���دة  خ���ب���ري.  ق��ب��ل 

حت�شد  ك���ع���ل���ف  �مل�������ش���ت���خ���دم���ة 
بفرتة  �لعر�ني�ص  ن�شوج  قبل 
ط��وي��ل��ة، وم���ع ذل���ك ال ين�شح 

�حلقل،  يف  �ل��ع��ر�ن��ي�����ص  ب��ق��ط��ع 
ب��ل م��ن �الأف�����ش��ل ���ش��ر�وؤه��ا. الأن 
تكون  للأكل  �ملخ�ش�شة  �ل��ذرة 

و خ�شائ�ص  لذيذ  م��ذ�ق  ذ�ت 
ح�شية و��شحة".

ما كمية الذرة التي ميكن تناولها �سحيا يف اليوم؟

�سائحون فيتناميون يرتدون الأزياء التايالندية التقليدية يلتقطون �سورة �سيلفي يف معبد وات اآرون قبل 
حلول ال�سنة القمرية ال�سينية اجلديدة يف بانكوك.   رويرتز


