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الأفوكادو يحمي قلبك
تو�شل باحثون اإىل وجود عالقة �شحية بني تناول الأفوكادو وم�شاكل 
اأكثثر يف  اأو  اأكثثل ح�شتني  اأن  الثثدمثثويثثة، حيث تبني  والأوعثثيثثة  القلب 
الأ�شبوع با�شتمرار يرتبط بانخفا�ض خطر اأمرا�ض القلب بن�شبة 16 

باملائة.
ور�شدت الدرا�شة التي ن�شرت نتائجها دورية جمعية القلب الأمريكية، 
اأن تناول الزيوت غري ال�شحية بدًل من الأفوكادو يرتبط بزيادة خطر 
ال�شكتة الدماغية بن�شبة 45 باملائة. ول يعني ذلك اأن الأفوكادو يغني 

عن الزيوت ال�شحية مثل زيت الزيتون اأو املك�شرات.
80 غثثثرامثثثاً، وت�شري  الثثثواحثثثدة مثثن الأفثثثوكثثثادو  ويثثبثثلثثغ وزن احلثث�ثثشثثة 
ال�شحية  غري  بالدهون  الغنية  الأطعمة  ا�شتبدال  اأن  اإىل  الدرا�شة 
وتناول الأفوكادو حمّلها خطوة يف اجتاه تعزيز �شحة القلب وحماية 
الدرا�شة من  امل�شرفة على  بات�شيكو  الدموية. وقالت لورينا  الأوعية 
جامعة هارفارد: "الأفوكادو عن�شر غذائي غني باملغذيات مع مركبات 
غذائية مواتية مبا يف ذلك الدهون الأحادية غري امل�شبعة والدهون 
واملعادن  والفيتامينات  ال�شحية(  )الثثدهثثون  امل�شبعة  غثثري  املثثتثثعثثددة 
والفيتو�شتريول  النباتية  والربوتينات  للذوبان  القابلة  والألثثيثثاف 
خاللها  من  تقدم  حمتملة  بيولوجية  اآلثثيثثات  هناك  والبوليفينول. 

الأفوكادو فوائد حتمي القلب".

تقنية جديدة لتجديد خاليا اجللد
ك�شف باحثون يف كامربيدج اأنهم اأعادوا برجمة خاليا جلد لأ�شخا�ض 
ترتاوح اأعمارهم بني 38 و 53 عاًما جلعلهم "اأ�شغر �شًنا" بنحو 30 
عام. وتعمل هذه الطريقة على اإعادة عقارب ال�شاعة اإىل الوراء اأكر 
ويقول  باخلاليا.  الإ�ثثشثثرار  دون  ال�شابقة  الربجمة  اإعثثثادة  طثثرق  من 
فقدتها  التي  الوظائف  ا�شتعادة  على  جزئًيا  قثثادرون  اإنهم  الباحثون 

اخلاليا القدمية.
ويف حني اأن البحث ل يزال يف مراحله الأوىل، ميكن للنتائج يف نهاية 
كثثان ميكن  اإذا  التجديدي، خا�شة  الطب  ثثثورة يف  اأن حتثثدث  املطاف 
تكرارها يف اأنواع اخلاليا الأخرى والأن�شجة الأخرى يف اجل�شم، كما 

يقول الباحثون.
امل�شماة  اجللد  بخاليا  اأ�شبه  امل�شنة  اخلاليا  اأ�شبحت  التجارب،  يف  و 
يربط اجللد  بثثروتثثني  وهثثو  الثثكثثولجثثني،  تنتج  التي  الليفية  اخلثثاليثثا 
ببع�شه البع�ض ويحافظ على قوته. ويتناق�ض عدد اخلاليا الليفية 
ا  يف جلد الإن�شان تدريجياً مع تقدم العمر. وت�شبح هذه اخلاليا اأي�شً
ذابلة مع تقدمنا يف ال�شن. وميكن اأن توؤدي النتائج اجلديدة اإىل نهج 
م�شتهدف لعالج ال�شيخوخة، والذي ميكن اأن يحدث ثورة يف الطب 

التجديدي، وفًقا للباحثني.

الكافيني ي�ضاعد ا�ضطراب نق�ص النتباه
الكافيني مبقدار  ا�شتخدام  اإمكانية  اإ�شبانية جديدة  درا�شة  اقرتحت 
خمّفف يف مقاومة اآثار ا�شطراب نق�ض النتباه وفرط الن�شاط، مثل 

�شعوبات التعّلم والتذّكر.
كاتالونيا:  دي  اأوبثثريتثثا  جامعة  مثثن  فازكيز،  خافيري  الباحث  وقثثال 
"الرت�شانة العالجية للتخفيف من ا�شطراب فرط احلركة ونق�ض 
ا�شتخدام  حثثول  اجلثثدل  من  معينة  درجثثة  وهناك  حمثثثدودة،  النتباه 
واملراهقة.  الطفولة  اأثثثنثثاء  خا�شة  واملن�شطات،  الأدويثثثة  اأنثثثواع  بع�ض 

ولهذا ال�شبب من املفيد درا�شة فعالية مواد اأخرى مثل الكافيني".
وبح�شب موقع "ميديكال نيوز توداي"، ا�شتخدام املنبهات على املدى 
ا�شطراب  اأعرا�ض  لإدارة  ومفيد  "ريتالني" اآمثثن  دواء  مثل  الطويل 
فرط احلركة ونق�ض النتباه، اإل اأن البع�ض ل يتحّمل هذه الأدوية. 
اأن  عمله، وميكنه  اآلية  يف  الأخثثرى  املن�شطات  الكافيني عن  ويختلف 

يوفر بدياًل للمن�شطات امل�شتخدمة يف عالج هذا ال�شطراب.
املن�شطات بزيادة ن�شاط من لديهم هذا ال�شطراب، واإمنا  ول تقوم 
في�شبح  الثثدوبثثامثثني،  مثل  ع�شبية  نثثواقثثل  م�شتويات  تنظيم  اإعثثثثادة 

تاأثريها مهدئاً.
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تنبيه عاجل ب�ضاأن ن�ضبة 
اخل�ضر اإىل الطول

من  التاأكد  اإىل  الأوىل  للمرة  الربيطانيني  ماليني  �شحية  منظمة  دعت 
املزمنة  الأمثثرا�ثثض  جتنب  اأرادوا  اإذا  طولهم،  ن�شف  من  اأقثثل  خ�شرهم  اأن 

واخلطرية.
وقالت �شحيفة "الغارديان" الربيطانية اإن هذه اخلطوة تاأتي للم�شاعدة 

يف جتنب م�شكالت �شحية خطرية مثل ال�شكري النوع الثاين.
وتعاين بريطانيا من واحد من اأ�شواأ معدلت ال�شمنة على م�شتوى القارة 
الأوروبية، اإذ يعاين اثنان من بني كل ثالثة بالغني من ال�شمنة اأو الوزن 
يوؤثر  بل  الأوزان،  اأ�شحاب هذه  الأمثثر فح�شب على  يوؤثر هذا  الزائد، ول 
اأ�ض"، فمعاجلة  اأت�ض  الوطنية" اأن  ال�شحية  اإمكانات هيئة اخلدمات  على 
الأمر يكّلفها نحو 6 مليارات جنيه اإ�شرتليني )7.8 مليار دولر( واملجتمع 

الأو�شع يتحمل )27 مليار جنيه(.
ومن اأكر الو�شائل انت�شارا على �شعيد التاأكد من الوزن ال�شحي: موؤ�شر 
كتلة اجل�شم، الذي هو ناجت ق�شمة الوزن على الطول، وعندما تكون النتيجة 
فوق 25، فاإن ال�شخ�ض يعاين من زيادة يف الوزن، اأما اإذا كان الرقم فوق 
ب�شاأن  املتزايدة  املخاوف  و�شط  لكن،  ال�شمنة.  من  يعاين  فال�شخ�ض   30
والرعاية  لل�شحة  الوطني  املعهد  قال  ال�شكان،  �شحة  على  ال�شمنة  تاأثري 
 35 اأقل من  الذين يكون موؤ�شر اجل�شم لديهم  البالغني  اإن  يف بريطانيا 
يجب عليهم قيا�ض ن�شبة اخل�شر اإىل الطول، على اأن يكون الأول اأقل من 
ن�شف الثاين. واأو�شح املعهد الوطني اأن هذا الأمر بالغ الأهمية لالحتفاظ 

ب�شحة جيدة.

هل اأكل البي�ص النيء 
�ضيء فعال؟

عثثنثثدمثثا كثثنثثت �ثثشثثغثثريا، مثثثن املثثثرجثثثح اأن 
والديك اأبلغاك األ تاأكل عجني الب�شكويت 
اأو خليط الكعك مبا�شرة من الوعاء. ما 
البي�ض  على  يحتوي  كالهما  ال�شبب؟ 
"كليفالند"  النيء. ويقول موقع عيادة 
ال�شحية على الإنرتنت، اإن والديك كانا 
على حق ب�شاأن البي�ض النيء. وي�شيف: 
"اأكل البي�ض النيء لي�ض اآمنا لالأكل، اإذا 
كان غري مب�شرت )عملية الب�شرتة تعمل 
الأغذية(".  من  ال�شارة  البكترييا  نثثزع 
اأن  البي�ض ميكن  اأن  مثثن  الثثرغثثم  وعثثلثثى 
يباع "مب�شرتا"، فاإنه ل يجب عليك اأكل 

البي�ض يف حالته الأوىل.
وتقول خبرية التغذية، بيث زيروين: "اأنا 
النيء".  البي�ض  باأكل  اأحثثد  اأي  اأن�شح  ل 
ويثثطثثرح الثثبثثعثث�ثثض الثث�ثثشثثوؤال الثثثتثثثايل: هل 
ال�شاملونيال  بجرثومة  ن�شاب  اأن  ميكن 

من اأكل البي�ض بهذه الطريقة؟
اإ�شابة  لثثكثثن  الثثثنثثثادر حثثثثدوث ذلثثثثك،  مثثثن 
نتيجة  الثثثغثثثذائثثثي  بثثالثثتثث�ثثشثثمثثم  الثث�ثثشثثخثث�ثثض 
النيء  البي�ض  تثثنثثاول  اإثثثثر  ال�شاملونيال 
تفادي  ميكنك  احلثثثظ،  وحل�شن  ممثثكثثن، 
الطعام  طهي  عثثرب  ال�شاملونيال  كابو�ض 

جيدا وعدم اأكل البي�ض النيء نهائيا.

�سبع طرق للتخل�ص من 
جتاعيد �جلبهة و�لوقاية منها �ص 23

فاكهة حتمي اجل�ضم من ال�ضرطان 
عن طريق اإبطاء منو الورم

يختلف �شلوك ال�شرطان باختالف مكان وجوده يف اجل�شم، لكن اكت�شاف املر�ض 
مبكًرا هو مفتاح النجاة من جميع اأنواع ال�شرطان. واأ�شبحت املركبات النباتية 
مو�شع تركيز حاد لقدرتها على درء الأمرا�ض. ووفًقا لبع�ض الدرا�شات، ميكن 

اأن حتمي الكمرى من العديد من ال�شرطانات.
وتظهر الأبحاث اأن الكمرى حتتوي على مركبات مقاومة للطاقة ميكن اأن 
تكون مفيدة يف درء ال�شرطانات القاتلة. ويتم الرتحيب بالكمرى من قبل 
خرباء التغذية لأنها توفر ثروة من املركبات النباتية املفيدة، مثل مب�شادات 
الدم،  ل�شغط  خمف�ض  تاأثري  لها  هثثذه  القوية  الأك�شدة  م�شادات  الك�شدة. 

وحت�شن �شحة الأوعية الدموية وتثبط اجللطات الدموية.
القولون  �شرطان  مثثن  ثثا  اأيثث�ثثشً حتمي  قثثد  الكمرى  اأن  تظهر  الثثدرا�ثثشثثات  لكن 
اأكثثر من  على  اأجريت  درا�شة  اأظهرت   ،  2007 عثثام  والثثرئثثة. ويف  وامل�شتقيم 
478000 �شخ�ض اأن تناول كميات اأكرب من التفاح والكمرى كان مرتبًطا 
بانخفا�ض خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة. واأ�شار موؤلفو الدرا�شة، الذين كتبوا 
يف املجلة الدولية لل�شرطان، اإىل اأن "الإ�شابة بال�شرطان انخف�شت مع زيادة 

ا�شتهالك التفاح والكمرى وكذلك اخل�شروات اجلذرية".
لالأك�شدة،  امل�شاد  الأنثو�شيانني  اإىل  ا  اأي�شً الوقائية  التاأثريات  هثثذه  وُتعزى 
املعروف باإعاقة تكوين الورم ومنوه، وهذا مفيد ب�شكل خا�ض ل�شحة القولون، 
حيث اأظهرت الأبحاث اأن املركب فعال للغاية يف اإبطاء منو اخلاليا ال�شرطانية 

داخل اجلهاز اله�شمي.

بكرة املاء  �شرب   -  1
الكثريون  يعتقد  الفجر،  قبل  اأو  ال�شحور  كان وقت  �شواء 
العط�ض طوال نهار  املاء بكرة يقي اجل�شم من  اأن �شرب 

رم�شان.
 اإل اأن �شرب املاء بكرة اأثناء ال�شحور يعمل على زيادة عمل 
التبول، مما  الرغبة يف  وزيثثادة  املثثاء،  للتخل�ض من  الكلى 
الفاكهة  بتناول  ُين�شح  لذلك  بالنهار،  العط�ض  ي�شبب  قد 
اأو  ال�شمام،  اأو  البطيخ،  مثل  ال�شحور  على  بثثاملثثاء  الغنية 
التفاح، فهي تعمل على اإفراز املاء تدريجياً يف اجل�شم اأثناء 
املمتدة  الفرتة  على  املاء  �شرب  توزيع  فيما يجب  ال�شوم. 
وجبة  خثثالل  تركيزها  ولي�ض  وال�شحور،  الإفثثطثثار  بني  ما 

ال�شحور فقط.

مبا�شرة الإفطار  عند  البارد  املاء  �شرب   -  2
يثث�ثثشثثبثثب �ثثشثثرب املثثثثاء الثثثبثثثارد مثثبثثا�ثثشثثرة عثثنثثد الإفثثثثطثثثثار اإىل 
ي�شيب  والأمعاء، مما  املعدة  اإىل  الدم  التقليل من حركة 
اأو حدوث  املغ�ض  اله�شمي مثل  اجل�شم مب�شاكل باجلهاز 
التقل�شات، لذلك ين�شح خرباء التغذية ب�شرب املاء الفاتر 
اأو �ثثشثثرب احلليب  الثثغثثرفثثة بعد الإفثثطثثار  يف درجثثثة حثثثرارة 

بالتمر.
الإفطار  وجثثبثثة  تثثنثثاول  بعد  الثثبثثارد  املثثثاء  �ثثشثثرب  كما ميكن 
لثثثريوي الثثعثثطثث�ثثض، اأمثثثا اأثثثنثثاء وجثثبثثة الإفثثثطثثثار فثثهثثي ت�شكل 
وال�شمنة،  اله�شم،  �شعوبة  اإىل  وتثثوؤدي  املعدة  على  خطراً 
احلثثذر من  لثثذا يجب  الإفثثطثثار،  بعد  املتكررة  واحلمو�شة 

تلك العادة ال�شيئة اأثناء وجبة الإفطار.

الإفطار بعد  احللوى  تناول   -  3
تراكم  اإىل  مبا�شرة  الإفثثطثثار  بعد  احلثثلثثوى  تثثنثثاول  يثثثوؤدي 
لذا  والكولي�شرتول،  ال�شمنة  وزيثثادة  اجل�شم،  يف  الدهون 
يجب النتظار قلياًل قبل تناول احللويات ولنبداأ بقطعة 
اأق�شى،  بحد  الأ�شبوع  يف  اثنني  اأو  مثثرة  ويف�شل  �شغرية. 

ولي�ض ب�شفة يومية.

الفاكهة تناول  عن  المتناع   -  4
والأمثثثالح  للفيتامينات  ممثثتثثازاً  مثث�ثثشثثدراً  الفاكهة  تعترب 
املعدنية التي يحتاجها اجل�شم يف رم�شان، كما اأنها ت�شاعد 
على حماربة ال�شمنة واإنقا�ض الوزن، لذلك فمن املهم اأن 

حتر�ض على تناول الفاكهة خالل �شهر رم�شان.

والتوابل وامللح  املخلالت  من  الإكثار   -  5
امللح والتوابل هما عدوك اللدود، فتناول الأطعمة اململحة 
اأو املخلالت ي�شاعد على زيادة تخل�ض اجل�شم من املاء، مما 
ي�شبب ال�شعور بالعط�ض الدائم وخا�شة خالل ال�شيام يف 
اليوم التايل، كما يوؤدي الإكثار منهم اأي�شاً اإىل عدم انتظام 

�شربات القلب.

دهنية اأطعمة  على  الإفطار   -  6
يثثعثثد بثثثدء الإفثثثطثثثار بثثالأغثثذيثثة الغنية بثثالثثدهثثون مثثن اأهم 
فحاول  رمثث�ثثشثثان،  يف  جتنبها  وعثثلثثيثثك  ال�شائعة  الأخثثثطثثثاء 
البدء  ويف�شل  الد�شمة،  والأغثثذيثثة  املثثقثثايل  عثثن  البثثتثثعثثاد 

بال�شكريات الب�شيطة التي ي�شهل ه�شمها.

فهو  التمر،  هو  اإفثثطثثاره  ال�شائم  به  يبداأ  ما  اأف�شل  ولعل 
اإىل  حتتاج  ل  التي  المت�شا�ض  �شريعة  بال�شكريات  غني 
الدم  �شكر  رفثثع  اإىل  يثثوؤدي  عمليات معقدة يف متثيلها، ما 

ب�شورة معتدلة و�شهلة.

ال�شحور وجبة  اإهمال   -  7
كل  اجل�شم  لكت�شاب  اأبثثثثداً  كافية  لي�شت  الإفثثطثثار  وجثثبثثة 
الثث�ثثشثثروريثثات، بثثل اإن وجثثبثثة الثث�ثثشثثحثثور تثثعثثد هثثامثثة جثثثداً يف 
اأوقات ال�شيام، وعلى ال�شائمني التاأكد من احتوائها على 
�شهر  خالل  وجبتني  تناول  اأن  كما  ال�شرورية.  العنا�شر 
ال�شيام ي�شمح جلهاز املناعة باأن يكون اأكر ن�شاطا، ويعزز 

عملية اله�شم.
اأن ي�شمل  الثثث�ثثثشثثثروري  فثثمثثن  الثثتثثغثثذيثثة،  وبثثحثث�ثثشثثب خثثثثرباء 
التي  املركبة والألياف  الكربوهيدرات  ال�شحور على  طعام 
ت�شتغرق وقتاً طوياًل لله�شم لأنها �شت�شاعد على ال�شعور 
بال�شبع طوال اليوم، وت�شمل الأرز البني والبطاط�ض وخبز 
والبطاطا  والثث�ثثشثثوفثثان  والثثفثثول  واحلثثبثثوب  الثثكثثامثثل  القمح 

احللوة.

الريا�شة ممار�شة  اإهمال   8-
رم�شان،  يف  الريا�شة  ممار�شة  يهملون  الأ�شخا�ض  بع�ض 
ول  كثثافثثة  لأعثث�ثثشثثاء اجل�شم  عثثديثثدة  فثثوائثثد  للريا�شة  لكن 

يقت�شر اأثرها على تخفيف الوزن.
واأف�شل وقت للريا�شة هو قبل الإفطار ب�شاعة اإذا اأمكن اأو 

بعده ب�شاعتني على الأقل.

حتديث مفاجئ من وات�ضاب 
يطال ماليني امل�ضتخدمني

تطبيق  اأن  اإخثثثبثثثاري  تثثقثثريثثر  ذكثثثر 
التوا�شل الفوري "وات�شاب" اأطلق 
حتديثا مفاجئا، غرّي من اإعدادات 

ح�شابات ماليني امل�شتخدمني.
 ،)WABetaInfo( موقع  وقثثال 
التطبيق  اأخثثثثثبثثثثثار  يثثثتثثثابثثثع  الثثثثثثثذي 
املفاجئ  التحديث  اأن  بثثثثاأول،  اأول 
لث"وات�شاب" ياأتي يف اإطار حماولة 
اأثناء  يف  اخلثث�ثثشثثو�ثثشثثيثثة،  حثثمثثايثثة 
ا�ثثشثثتثثخثثدام الثثر�ثثشثثائثثل الثثتثثي تختفي 
ذاتيا. وكان "وات�شاب" اأ�شاف العام 
املا�شي خدمة الر�شائل التي تختفي 
تلقائيا، وتتيح حذف الر�شائل بعد 
فثثثثرتة حمثثثثثددة مثثثن الثثثوقثثثت. لكن 
خدمة  ي�شّغل  املثث�ثثشثثتثثخثثدم  كثثثان  اإذا 
)auto-saving(، اأي احلفظ 
ال�شور  مثل  للو�شائط  التلقائي 
تبقى  اأن  ميثثكثثن  والثثثفثثثيثثثديثثثوهثثثات 

و�شائط الر�شائل يف التطبيق.
وميثثثثثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثذا الأمثثثثثثثثثثثثثثثر خثثثثرقثثثثا 
لثثثثلثثثثخثثثث�ثثثثشثثثثو�ثثثثشثثثثيثثثثة، لثثثثثثذلثثثثثثك قثثثثثرر 

تغيري. "وات�شاب" اإجراء 
تطبيق  قثثرر  ف�شاعدا،  الآن  ومثثن 
التوا�شل الفوري، الذي ي�شتخدمه 
اأكثثثر مثثن مثثلثثيثثاري اإنثث�ثثشثثان، اإيقاف 
 "media visibility" خدمة
"روؤية الو�شائط" من الدرد�شة  اأو 

املختفية تلقائيا.
عمد  "اآيفون"،  هثثثثواتثثثثف  وعثثثلثثثى 
"وات�شاب" اإىل اإيقاف خيار "حفظ 
التلقائي  الكامريا"  مثثعثثر�ثثض  يف 

للنوع نف�شه من الر�شائل.
وهذا يعني اأن ال�شور والفيديوهات 
حتفظ  لن  الو�شائط  من  وغريها 
تلقائيا يف  تطبيق كامريا الهاتف.

 )WABetaInfo( مثثوقثثع  وقثثثال 
اإىل  تثثثثرمثثثثي  اخلثثثثثطثثثثثوة  هثثثثثثذه  اإن 
خ�شو�شية  اأكثثثثثثر  بثثيثثئثثة  تثثثوفثثثري 
ي�شتعملون  الذين  للم�شتخدمني، 

الر�شائل املختفية تلقائيا.

زيت الطحالب.. يحارب 
ال�ضيخوخة ومينع ال�ضوائب

اأف�شل  مثثن  الطحالب  زيثثت  يعترب 
اأنواع الزيوت جلمال الب�شرة، حيث 
ومينحها  ال�شيخوخة  يثثحثثارب  اإنثثثه 

مظهرا نقيا ي�شع ن�شارة وحيوية.
“Instyle” املجلة  وقالت جملة 
اإن  بثثالثث�ثثشثثحثثة واجلثثثثثمثثثثثال  املثثثعثثثنثثثيثثثة 
بالأحما�ض  غثثنثثي  الثثطثثحثثالثثب  زيثثثت 
والفيتامينات   3 اأوميجا  الدهنية 
 B واملثثثثثثثثثعثثثثثثثثثادن مثثثثثثثثثثثل فثثثثيثثثثتثثثثامثثثثني
هذه  وبف�شل  والزنك.  واملغني�شيوم 
الطحالب على  زيت  يعمل  املكونات 
دون حتلل  جتديد اخلاليا ويحول 
الق�شاء  يف  ي�شاعد  ما  الكولجني، 
على التجاعيد واحلفاظ على �شباب 
اأنه  الب�شرة ومظهرها امل�شدود، كما 
كالبثور  الثثبثث�ثثشثثرة  �ثثشثثوائثثب  يثثحثثارب 

والبقع ال�شبغية وان�شداد امل�شام.

اأف�ضل �ضحة  اأجل  من  جتنبها  رم�ضان..  يف  �ضائعة  خاطئة  عادات   8

الغذائية  ال���ع���ادات  ب��ع�����ض  ت��وج��د 

ال�صائمني  بني  تنت�صر  التي  اخلاطئة 

يف  يت�صبب  مما  الف�صيل،  ال�صهر  خالل 

م�صاكل كثرية توؤرقهم وقد ت�صّعب من 

عملية ال�صيام يف اليوم التايل.

وين�صح خرباء التغذية باأهمية جتنب 

اجل�صم  لوقاية  ال�صيئة  العادات  تلك 

تلك  فبع�ض  املختلفة.  الأم��را���ض  من 

العادات ال�صائعة وقد توؤثر �صلبًا على 

�صحة اجل�صم، وحتاول "العربية.نت" 

اأن تلّخ�ض تلك العادات يف 8 نقاط:
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اللتهابات: من  الفاكهة  تقلل    �1
عادًة ما تكون مركبات املغذيات التي تعطي الفاكهة األوانها هي م�شادات 
الأك�شدة - وهي مواد مقاومة 
تقلل  للجذور احلرة 
اللتهاب، حتتوي 
الفواكه  جميع 
على  تثثثقثثثريثثثًبثثثا 

م�شادات الأك�شدة ، لكن بع�شها يحتوي على قوى حقيقية  مثل التوت 
والربتقال.

املزمنة: الأمرا�ض  متنع  الفاكهة    �  2
 ، يثثوم  تثثنثثاول الفاكهة كثثل  عندما تقلل اللثثتثثهثثاب اجلثثهثثازي عثثن طثثريثثق 
اأخثثرى يف هذه العملية ، مبا  �شتجني فوائد مذهلة 
الأمرا�ض  ببع�ض  الإ�شابة  خطر  تقليل  ذلثثك  يف 

املزمنة.
 A to Z كتاب  ،  موؤلف  ليبوفيتز  داين  يقول 
 With Fruits and Veggies
مثثثلثثثيثثثئثثثة  "الفاكهة   :
واملعادن  بالفيتامينات 
ومثثثثثثثثثثث�ثثثثثثثثثثثشثثثثثثثثثثثادات 
الأكثثثثثثثثثثث�ثثثثثثثثثثثشثثثثثثثثثثثدة 
واملثثثثثثثثغثثثثثثثثذيثثثثثثثثات 
الثثثثثثنثثثثثثبثثثثثثاتثثثثثثيثثثثثثة 
الثثثثثثثتثثثثثثثي تثثثعثثثمثثثل 
اجل�شم  يف  مثثثًعثثثا 
لثثثثتثثثثقثثثثويثثثثة جثثثهثثثاز 
تناول  اإن  املثثنثثاعثثة 
الثثثثفثثثثاكثثثثهثثثثة يثثثومثثثًيثثثا 
يثثثثثثثوفثثثثثثثر جلثثث�ثثثشثثثمثثثك 
لهذه  الوقائية  الآثثثثار 
الثثعثثنثثا�ثثشثثر الثثغثثذائثثيثثة ، 
تقلل  اأن  ميكن  والثثتثثي 
مثثثثن خثثثطثثثر الإ�ثثثشثثثابثثثة 
بثثثثثثثاأمثثثثثثثرا�ثثثثثثثض الثثثقثثثلثثثب 

والثث�ثثشثثكثثتثثة الثثدمثثاغثثيثثة ، وتثثقثثلثثل من 
�شغط الثثثدم ، بثثل وتثثقثثي مثثن بع�ض 

اأنواع ال�شرطان.

�صحة  ت��دع��م  الفاكهة    �  3  
الأمعاء:

كبري  مثثثث�ثثثثشثثثثدر  الثثثثفثثثثاكثثثثهثثثثة   
، مما  الثثثغثثثذائثثثيثثثة  لثثثثالألثثثثيثثثثاف 

على  احلثثثثفثثثثاظ  يف  يثث�ثثشثثاعثثدنثثا 
م�شاكل  وميثثنثثع  �شحية  اأمثثثعثثثاء 

الإم�شاك  اله�شمي مثل  اجلهاز 
الفاكهة  يف  املثثثثوجثثثثودة  الألثثثثيثثثثاف   ،

بال�شبع  ال�شعور  على  ثثا  اأيثث�ثثشً ت�شاعدنا 
اله�شم  ، وجتثثعثثل عملية  اأطثثثول  لثثفثثرتة 
اأكر كفاءة ، وت�شاعد يف تكوين بكترييا 
جثثيثثدة يف الأمثثعثثاء ، وهثثو اأمثثثر �شروري 

لعملية اله�شم ال�شليمة.

اجللد: �صحة  تعزز  الفاكهة   �  4
 الفاكهة مليئة مب�شادات الأك�شدة القوية التي ميكن 

اأن ت�شاعد يف تاأخري تلف خاليا اجللد عن طريق تقليل 
اللتهاب وتوفري احلماية �شد اجلذور احلرة، التى 

�شيخوخة اجللد عن طريق  ت�شرع من ظهور  قد 
اإىل  يثثثوؤدي  ممثثا   ، اجل�شم  يف  الكولجني  تك�شري 
ظهور التجاعيد وتفاوت لون الب�شرة، وملكافحة 
هذه امل�شكالت ، يو�شي باختيار الفواكه الغنية 
بفيتامني �شي ، مثل اجلوافة ، وفاكهة الكيوي 

، والفراولة ، والربتقال.

على  اجل���وارب  ارت���داء  ي�صاعدك  كيف 
النوم؟

الأوعية  تو�شع  على  اجلثثثوارب  ارتثثثداء  ي�شاعد 
اإىل  الثثثدم  املثثزيثثد مثثن  تثثدفثثق  البعيدة، مثثا يعني 

القدمني.
وبثثثالثثثتثثثايل، مثثثع تثثثدفثثثق املثثثزيثثثد مثثثن الثثثثثدم نحو 
الأ�شا�شية  القدمني، تبداأ درجة حرارة اجل�شم 

يف النخفا�ض.
الوطنية  املكتبة  يف  املن�شورة  الأبثثحثثاث  وحللت 

لثثلثثطثثب فثثعثثالثثيثثة جثثثثثوارب الثث�ثثشثثريثثر عثثلثثى جودة 
النوم.

وقام فريق البحث، من جامعة �شيئول الوطنية، 
بتجنيد �شتة رجال لدرا�شة نومهم. و�شارك كل 

رجل يف �شرطني جتريبيني:
للنوم. الفرا�ض  يف  اجلوارب  لب�ض   .1

للنوم. الفرا�ض  يف  اجلوارب  لب�ض  عدم   .2
وا�شتخدم الر�شم اخلطي على املع�شم لت�شجيل 

جودة النوم عرب عدة قيا�شات:
النوم. • كفاءة 

النوم. وقت  • اإجمايل 
ال�شحوات. • عدد 

النوم. بعد  • ا�شتيقظ 
ال�شتيقاظ. مدة  • متو�شط 

احلركة. • موؤ�شر 
التجزئة. • موؤ�شر 

واأخذت جميع القيا�شات على مدار �شبع �شاعات 
يثثنثثامثثون يف غثثرفثثة تبلغ  املثث�ثثشثثاركثثون  كثثان  بينما 

درجة حرارتها 23 درجة مئوية.
كثثمثثا �شجل مثثعثثدلت �ثثشثثربثثات الثثقثثلثثب ودرجثثثات 
حرارة اجللد، و�ُشئل امل�شاركون عن اآرائهم حول 

مدى جودة نومهم.
وعند ارتداء اجلوارب اأثناء النوم، نام امل�شاركون 
ارتداء  عدم  عند  النوم  من  اأ�شرع  دقيقة   7.5

اجلوارب.
وعالوة على ذلك، فاإن اإجمايل وقت النوم ملن 
دقيقة   32 ا�شتمر  ال�شرير  جثثثوارب  يثثرتثثدون 

اأطول.
و�ثثشثثهثثد الأ�ثثشثثخثثا�ثثض الثثذيثثن يثثرتثثدون اجلثثثوارب 
مثثثرات  عثثثثدد  اأقل" مثثثن  مثثثثثرات   7.5" لثثلثثنثثوم 

النوم  كثثفثثاءة  وكثثانثثت  الليل.  اأثثثنثثاء  ال�شتيقاظ 
اجلوارب  يرتدون  %7.6" ملن  بن�شبة  "اأعلى 

اأثناء النوم.
وهكذا، خل�ض الباحثون اإىل اأن ارتداء اجلوارب 
اإيثثجثثابثثيثثة عثثلثثى نوعية  اآثثثثثثار  "له  الثثثنثثثوم  اأثثثثنثثثاء 

النوم".
واأ�شاف الباحثون: "ت�شري هذه النتائج اإىل اأنه 
ميكن حت�شني نوعية النوم من خالل التالعب 

بدرجة حرارة القدم اأثناء النوم".
وحذرت موؤ�ش�شة النوم من اأن كبار ال�شن قد ل 
يواجهون فوائد النوم نف�شها من خالل ارتداء 

اجلوارب للنوم.
"العمر قد يلعب دورا  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�شارت 
على  الثثقثثدمثثني  تدفئة  تثثاأثثثري  فعالية  يف  مهما 

النوم".
ويف�شل الأ�شخا�ض الذين يعانون من م�شاكل 
الثثقثثدمثثني عدم  تثثثثورم  اأو  الثثدمثثويثثة  الثثثثثدورة  يف 

ارتداء اجلوارب اأثناء النوم.
وُين�شح اأي�شا بتجنب اجلوارب ال�شاغطة عند 

حماولة النوم ب�شهولة اأكرب.

انخفا�ض درجة حرارة اجل�صم ي�صبق النوم عادة

خدعة بريئة و�ضهلة للنوم يف غ�ضون دقائق!

 4  فوائد �ضحية لتناول الفاكهة كل يوم

اإذا مل تكن من املحظوظني القادرين على اإراحة روؤو�صهم على الو�صادة والنوم فورا، فما الذي ميكن 
فعله لتغيري الو�صع؟.

يوؤثر اإيقاع ال�صاعة البيولوجية لكل �صخ�ض على تقلبات درجة حرارة اجل�صم طوال النهار والليل. 
ووفقا ملوؤ�ص�صة النوم، فاإن انخفا�ض درجة حرارة اجل�صم ي�صبق النوم عادة. وميكن خلدعة واحدة 

�صريعة وب�صيطة و�صهلة اأن تخلق بيئة مثالية لنوم هنيء.
وت�صري الدلئل اإىل اأن ارتداء اجلوارب ميكن اأن يخف�ض درجة حرارة اجل�صم الأ�صا�صية، ما يجعلك 
تنام ب�صكل اأ�صرع.ويوجد لدى الن�صاء، على وجه اخل�صو�ض، "معدل ا�صتقالب اأقل اأثناء الراحة" 

ما يوؤثر على ح�صا�صيتهن جتاه بيئات النوم الأكرث برودة.

الفاكهة مليئة بالفيتامينات واملعادن والألياف وم�صادات الأك�صدة واملغذيات النباتية 
التي تعمل مًعا يف اجل�صم لتقوية جهاز املناعة، اإن تناول الفاكهة يومًيا يوفر جل�صمك 
الآثار الوقائية لهذه العنا�صر الغذائية، والتي ميكن اأن تقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�ض 

من  كوبني  اإىل  ون�صف  كوب  بتناول  التغذية  خرباء  يو�صي  الدماغية،  وال�صكتة  القلب 
."eatthis " الفاكهة يومًيا، وفقا ملا ن�صره موقع
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مــــــــــــــر�أة
وهذا  الكولجني،  نفقد  العمر،  يف  تقدمنا  مع 
اجلبهة  جتاعيد  ظ��ه��ور  يف  ي�صاهم  اأن  ميكن 
من  طبيعي  ج��زء  وه��ي  الدقيقة،  واخل��ط��وط 

متالزمة ال�صيخوخة
جتاعيد  من  نخجل  اأن  ينبغي  ل  اأنه  حني  ويف 
اجلبهة، اإل اأنه اإذا كنت ترغب يف تقليل مظهرها، 

فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك.

ال�صم�ض  م��ن  ال��واق��ي  ال��ك��رمي  �صع   1-
يوميا

فوق  الثث�ثثشثثمثث�ثثض  اأ�ثثثشثثثعثثثة  اإىل  تثثتثثعثثر�ثثض  عثثثنثثثدمثثثا 
ما  بب�شرتك،  ال�شرر  تلحق  فاإنها  البنف�شجية، 
وت�شخيم  الثثكثثولجثثني  تلف  ت�شريع  اإىل  يثثثوؤدي 

عالمات ال�شيخوخة.
اأمرا�ض جلدية يف  وتقول �شارة بريكنز، طبيبة 
طب جامعة ييل واأ�شتاذ م�شاعد يف كلية الطب 
با�شتمرار  الثثدرا�ثثشثثات  "اأظهرت  يثثيثثل:  بجامعة 
لي�ض  تقليل  يف  ال�شم�ض  واقثثي  ا�شتخدام  فوائد 
فثثقثثط خثثطثثر الإ�ثثشثثابثثة بثث�ثثشثثرطثثان اجلثثلثثد، ولكن 
اأيثث�ثثشثثا �ثثشثثيثثخثثوخثثة اجلثثثلثثثد. ويثثجثثب و�ثثشثثع واقي 
ال�شم�ض يوميا، بغ�ض النظر عن املو�شم، ويجب 
اإعادة و�شعه كل �شاعتني على مدار اليوم عندما 

تكون باخلارج".

التدخني عن  توقف   2-
النيكوتني، اأحد اأكر من 4000 مادة كيميائية 
موجودة يف ال�شجائر، ويقلل من تدفق الأك�شجني 
واملواد املغذية خلاليا اجللد، ما ي�شّرع �شيخوخة 

اجللد وي�شبب التجاعيد املبكرة.
ووفثثقثثا لثثدرا�ثثشثثة �ثثشثثغثثرية اأجثثريثثت عثثثام 2019 
التدخني  فثثاإن  �شملت مدخنني وغري مدخنني، 
اأيثث�ثثشثثا يجعل اجلثثلثثد اأقثثثل مثثرونثثة، خثثا�ثثشثثة على 
اجلثثثبثثثهثثثة، ويثثثثثثثوؤدي فثثثقثثثدان مثثثرونثثثة اجلثثثلثثثد اإىل 

الرتهل.
وبثثثحثثث�ثثثشثثثب الثثثثثدكثثثثثتثثثثثورة مثثثاريثثث�ثثثشثثثا غثثثار�ثثثشثثثيثثثك، 
 MDCS اأخثث�ثثشثثائثثيثثة الأمثثثرا�ثثثض اجلثثلثثديثثة يف
يثثثثثوؤدي  اأن  "ميكن   :Dermatology
مثثثا يجعل  الثثثكثثثولجثثثني،  انثثهثثيثثار  اإىل  الثثتثثدخثثني 
اأكر  عثثام،  ب�شكل  والتجاعيد،  اجلبهة  خطوط 

عر�شة للظهور".
خماطر  زادت  الثثثتثثثدخثثثني،  مثثثثدة  طثثثالثثثت  وكثثلثثمثثا 

�شيخوخة اجللد املبكرة.

التوتر اإدارة   3-
قد ي�شبب الإجهاد املزمن ظهور التجاعيد لأن 
ميكن  الكورتيزول،  الأ�شا�شي،  الإجهاد  هرمون 

اأن يقلل من اإنتاج الكولجني.
وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن تكرار تعبريات الوجه 
توؤدي  احلواجب،  جتّعد  مثل  بالتوتر،  املرتبطة 
الدكتورة  تثثقثثول  كثثمثثا  الثثتثثجثثاعثثيثثد،  تثثعثثمثثيثثق  اإىل 

غار�شيك.
اجللد  �شيخوخة  ملثثنثثع  طثثبثثي  اإجثثثثثراء  يثثوجثثد  ول 
الثثنثثاجتثثة عثثثن الإجثثثثهثثثثاد، ولثثكثثن احلثث�ثثشثثول على 
ق�شط كاف من النوم وتناول نظام غذائي �شحي 
ي�شاعدك  اأن  بانتظام ميكن  الريا�شة  وممار�شة 

يف اإدارة الإجهاد ومنع تفاقم �شيخوخة اجللد.

املرطبات ا�صتخدم   4-

الحتفاظ  يف  جثثيثثدة  لي�شت  اجلثثلثثد  �ثثشثثيثثخثثوخثثة 
بثثثالثثثرطثثثوبثثثة. ونثثتثثيثثجثثة لثثثذلثثثك، يثث�ثثشثثاب اجللد 
باجلفاف ما يوؤدي اإىل ظهور اخلطوط الدقيقة 

والتجاعيد ب�شكل اأكر و�شوحا.
جفاف  عن  الناجتة  التجاعيد  حماربة  وميكن 
اجلثثلثثد عثثن طثثريثثق ا�ثثشثثتثثخثثدام مثثرطثثب بانتظام، 
خا�شة املنتجات ذات املكونات الن�شطة التي تعمل 
على ترطيب وتنعيم الب�شرة، كما تقول بريكنز.

الوجه عالجات  جرب   5-
قد تكون قادرا على تقليل ظهور التجاعيد من 

خالل الإجراءات داخل العيادة مثل:
الطبقة  الليزر  يزيل  حيث  بالليزر:  -التق�شري 
اخلارجية من اجللد وي�شخن الطبقة الأ�شا�شية 
الإجراء  هذا  اأن  ثبت  الكولجني.  منو  لتحفيز 

فعال يف عالج التجاعيد الدقيقة.
-التق�شري الدقيق للجلد: اإجراء طفيف التوغل 
يثثقثثلثثل مثثثن ظثثهثثور الثثتثثجثثاعثثيثثد عثثثن طثثريثثق ر�ض 
بلورات كا�شطة على الوجه واإزالة طبقة رقيقة 
 :Microneedling اجللد.-تقنية  مثثن 
اإبرا  اجللدية  الأمثثرا�ثثض  طبيب  ي�شتخدم  حيث 
رفيعة ومعقمة لثقب اجللد وخلق اجلثثروح، ما 

يعزز ب�شكل فعال اإنتاج الكولجني.

البوتوك�ض  6-
الثثثبثثثوتثثثوكثثث�ثثثض حتثثث�ثثثشثثثني مظهر  ميثثثكثثثن حلثثثقثثثن 

التجاعيد ب�شكل فعال.
الناجتة  ال�شغرية  الع�شالت  تقل�شات  وت�شبب 
عن تعابري الوجه جتاعيد يف اجللد تتطور اإىل 

جتاعيد مبرور الوقت.
خالل  "من  التجاعيد  مثثن  البوتوك�ض  ويقلل 
تعابري  اإىل  تثثوؤدي  التي  الع�شالت  اإرخثثاء حركة 

اأو  الت�شكل  وبالتايل منع اخلطوط من  الوجه، 
اأن ت�شبح اأعمق"، كما تقول غار�شيك.

للتجاعيد امل�صادة  الكرميات   7-
قد تكون الكرميات امل�شادة للتجاعيد املتاحة دون 
و�شفة طبية فعالة يف تقليل التجاعيد، اعتمادا 
ا�شتخدامها.  ومثثثثدة  الثثنثث�ثثشثثطثثة  مثثكثثونثثاتثثهثثا  عثثلثثى 
يجب  التي  التجاعيد  مقاومة  مكونات  واأف�شل 

البحث عنها يف منتجات العناية بالب�شرة هي:
فعالية يف  املثثكثثونثثات  اأكثثثر  "وهو  -الثثريثثتثثيثثنثثول: 

مثثكثثافثثحثثة الثثتثثجثثاعثثيثثد. فثثهثثو يثثعثثزز جتثثثدد خاليا 
والإيال�شتني،  الكولجني  اإنثثتثثاج  ويحفز  اجللد 
الدقيقة  بثثثدوره مثثن ظهور اخلثثطثثوط  مثثا يقلل 
تقول  الأكثثثثث�ثثثثثشثثثثثدة:  والثثثتثثثجثثثاعثثثيثثثد.-مثثث�ثثثشثثثادات 
فيتامني  مثل  الأكثث�ثثشثثدة  "م�شادات  غثثار�ثثشثثيثثك: 
�شرر  مثثثن  احلثثمثثايثثة  عثثلثثى  تثث�ثثشثثاعثثد  الثثتثثي   ،C
اجلذور احلرة، ميكن اأن ت�شاعد اأي�شا يف تعزيز 
اأحد  وهثثو  النيا�شيناميد،  ويعمل  الكولجني". 
عثثلثثى حتثث�ثثشثثني مرونة   ،B-3 فثثيثثتثثامثثني  اأ�ثثشثثكثثال 
ثثا. حتتوي  اجلثثلثثد والحثثتثثفثثاظ بثثالثثرطثثوبثثة اأيثث�ثثشً

املنتجات التي حتتوي على م�شتخل�شات ال�شاي 
اأو بذور العنب ب�شكل عام على مركبات حتتوي 

على م�شادات الأك�شدة.
امل�شادة  الثثثكثثثرميثثثات  فثثثوائثثثد  فثثثثثاإن  ذلثثثثثك،  ومثثثثع 
للتجاعيد التي ل حتتاج اإىل و�شفة طبية ب�شكل 
م�شتح�شرات  لأنها  الأجثثل  وق�شرية  قليلة  عثثام 
للتحقق  �شارمة  لختبارات  تخ�شع  ل  جتميل 
من فعاليتها.ومن الأف�شل اجلمع بني ا�شتخدام 
الكرميات امل�شادة للتجاعيد واملمار�شات الأخرى 

التي تعمل على حت�شني مظهر التجاعيد.

�ضبع طرق للتخل�ص من جتاعيد اجلبهة والوقاية منها

وغالبا ما يرجع ت�شاقط ال�شعر اإىل العوامل الوراثية والتوتر 
ومنط حياة الفرد. وبالن�شبة للن�شاء، قد يكون ت�شاقط ال�شعر 

ناجتا عن خم�شة عوامل خطر اأقل �شهرة، وهي:
- ا�شطرابات الغدة الدرقية

- فقر الدم

- اأمرا�ض املناعة الذاتية
- متالزمة املبي�ض املتعدد الكي�شات

- الأمرا�ض اجللدية
- احلمل

الأمرا�ض اجللدية،  روجثثرز، طبيبة  الدكتورة ويندي  وقالت 

اإذا كانت ب�شيالت ال�شعر موحدة احلجم، اأو اإذا كان ت�شاقط 
اآخر غري  اأن يكون �شببه �شيء  ال�شعر مفاجئا، فمن املحتمل 

الوراثة، مثل حالة طبية.
الطمث وت�شاقط  انقطاع  "رغم وجود عالقة بني  واأ�شافت: 
ال�شعر، ل اأعتقد اأن هناك عالقة مبا�شرة. وميكن اأن يحدث 

انقطاع الطمث وت�شاقط ال�شعر يف نف�ض العمر".
ال�شديد،  الإجهاد  ال�شعر  لت�شاقط  الأخثثرى  الأ�شباب  وت�شمل 
ال�شديد، فقدان  اأو املر�ض  ال�شدمة اجل�شدية مثل اجلراحة 
وتناول  الزمن،  فثثرتة ق�شرية من  ب�شكل كبري خثثالل  الثثوزن 

الكثري من فيتامني اأ.
اأ�شبوعني  بعد  ال�شعر  ت�شاقط  يثثحثثدث  اأن  "ميكن  وتثثابثثعثثت: 
الكثري  ويعتقد  التجارب"،  هثثذه  من  اأي  بعد  اأ�شهر  �شتة  اإىل 
ومع  فثثقثثط.  الثثرجثثال  ي�شيب  ال�شعر  ت�شاقط  اأن  النا�ض  مثثن 
الن�شاء  %50 من  اأكثثر من  اأن  اإىل  التقديرات  ذلثثك، ت�شري 
�شيعانني من ت�شاقط ال�شعر ب�شكل ملحوظ، كما تقول عيادة 

"كليفالند".
واأ�شاف املوقع ال�شحي لث" كليفالند": "اإن اأهم �شبب لت�شاقط 
الأنثوي  النمط  من  ال�شعر  ت�شاقط  هو  الن�شاء  عند  ال�شعر 
املعر�شات  الثثنثث�ثثشثثاء  ثثثلثثث  نثثحثثو  ي�شيب  والثثثثذي   ،)FPHL(
اأو  40 عاما،  اأعمارهن عن  اللواتي تزيد  لالإ�شابة. والن�شاء 
اأجننب للتو، اأو الالتي لديهن يف كثري من الأحيان ت�شريحات 

ال�شعر التي ت�شحب ال�شعر، اأكر عر�شة لت�شاقط ال�شعر".
اأخ�شائي  اإىل  فتحدث  �شعرك،  ت�شاقط  ب�شاأن  قلقا  كنت  واإذا 
الرعاية ال�شحية الذي قد يقوم باإجراء الفحو�شات لتحديد 

ال�شبب.

عالجات ت�شاقط ال�شعر
يعد فينا�شرتايد ومينوك�شيديل العالجني الرئي�شيني لل�شلع 
الذكوري، املو�شى بهما. وميكن اأي�شا ا�شتخدام املينوك�شيديل 

ا�شتخدام  الن�شاء  الأنثوي، ولكن ل يجب على  ال�شلع  لعالج 
الفينا�شرتايد.

ومثثثع ذلثثثك، مثثن املثثهثثم مثثعثثرفثثة اأن هثثثذه الثثعثثالجثثات ل ت�شلح 
للجميع. وت�شمل الطرق الأخرى لعالج ت�شاقط ال�شعر زراعة 

ال�شعر.

عوامل اخلطر الأقل �ضهرة لت�ضاقط ال�ضعر عند الن�ضاء
يت�صاقط الب�صر ما بني 50 و100 �صعرة مفردة يف اليوم. ويعد ت�صاقط ال�صعر جزءا من التوازن الطبيعي حيث يت�صاقط بع�ض 

ال�صعر بينما ينمو البع�ض الآخر.
املعروف  ال�صعر  لت�صاقط  الطبي  امل�صطلح  الطبيعي عن  ال�صعر  ال�صعر. ويختلف ت�صاقط  التوازن، يحدث ت�صاقط  وعندما ينقطع 

بالثعلبة.
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�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/بتلز اوف اروما للتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:3829649 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شاره يحيى عبداهلل �شعيد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شالمه �شيف حممد طار�ض املحريبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
لرتكيب  خالد  ال�شثثثثثادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب الملنيوم والزجاج رخ�شة رقم:1106622 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رحمن خالد خالد همايون %100
تعديل وكيل خدمات/حذف خلفان مبارك حميد الغافري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد همايون رحمت علي
تعديل نوع الرخ�شة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
ال�شثثثثثادة/87  بان  القت�شادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

للت�شميم ال�شعارات وبطاقات املنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3643633 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اأر اأر بري فورمان�ض خلدمة ال�شيارات ذ.م.م
مبنى  ع�شر  الثامن   18 احلائر  بطحاء  ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

ال�شيد خليفة خمي�ض خليفة �شلبود واخرين
CN 2397793 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/6 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250009771
تاريخ التعديل:2022/4/8

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/امرب�شيف لتوفري اخلدمات لل�شركات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3774077 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداجلابر �شينغاناكاتيل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ امرب�شيف لتوفري اخلدمات لل�شركات ذ.م.م

IMPRESSIVE CORPORATE SERVICE PROVIDER L.L.C

اإىل/امرب�شيف لتوفري اخلدمات لل�شركات-�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

IMPRESSIVE CORPORATE SERVICE PROVIDER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/الربيع هوم كري لعمال الديكور

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4101362 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد �شعد احمد ا�شماعيل البطل من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد �شعد احمد ا�شماعيل البطل من 100 % اإىل %49
تعديل مدير / اإ�شافة احمد �شعد احمد ا�شماعيل البطل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمفوظ �شبيح �شامل حمد اجلنيبى من وكيل خدمات اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / حمفوظ �شبيح �شامل حمد اجلنيبى من 0% اإىل %51

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الربيع هوم كري لعمال الديكور 
ALRABEEH HOME CARE FOR DECORATION 

اإىل /الربيع هوم كري لعمال الديكور ذ.م.م 
ALRABEEH HOME CARE FOR DECORATION L.L.C L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/مطعم تابا�ض ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3748789 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مريه حممد م�شطفى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد احمد �شديق فتح على اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عارف حممد فتح على عبداهلل اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عامر حممد فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم تابا�ض ذ.م.م

TAPAS RESTAURANT L.L.C

اإىل /مطعم تابا�ض - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
TAPAS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/بي�شت �شتون للديكور وال�شيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4399721 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شغر على عبدالعزيز %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل حممد �شعيد حوفان املن�شورى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل حممد �شعيد حوفان املن�شورى من 100 % اإىل %0

تعديل اإ�شم جتاري من/ بي�شت �شتون للديكور وال�شيانه العامه 

BEST STONE DECOR & GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /بي�شت �شتون للديكور

BEST STONE DECOR

 تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/توين تريبو مليكانيك ال�شيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1799922 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل مطر را�شد �شيف الظاهرى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 10000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ توين تريبو مليكانيك ال�شيارات 

TWIN TURBO CARS MECHANICS 

اإىل /توين توربو مليكانيك ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 

TWIN TURBO CARS. MECHANICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/�شتوراك للخدمات والو�شاطة التجارية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3905031 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتوراك للخدمات والو�شاطة التجارية 

 STORAK SERVICES AND COMMERCIAL BROKERAGE 

اإىل/�شتوراك لإدارة املن�شاآت 
STORAK FACILITIES MANAGEMENT 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات التنظيف اخلارجي ) واجهات ( املباين 8129001
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات ادارة املن�شاأت 8211010

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط / حذف و�شيط خدمات 7490007
تعديل ن�شاط / حذف و�شيط جتاري 4610010

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/اأرزنة لإدارة الأ�شول

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1796178 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأرزنة لإدارة الأ�شول 

ARZANA ASSET MANAGEMENT 

اإىل /اأرزنه لإدارة الأ�شول- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
ARZANA ASSET MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/املليحي للطاقة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2851028 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نا�شر احمد نا�شر املليحى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر احمد نا�شر املليحى
تعديل وكيل خدمات / حذف �شعيد نا�شر �شامل احمد احلمريى

تعديل راأ�ض املال / من 100000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ املليحي للطاقة 
ALMALIHI ENERGY 

اإىل /املليحي للطاقة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
ALMALIHI ENERGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/الرائدة للمقاولت اللكرتوميكانيكية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1048117 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل عبدالقادر احمد اجلفرى الها�شمى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رباح على طالب الزين

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرائدة للمقاولت اللكرتوميكانيكية 

AL RAIDA ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING 

اإىل /الرائدة للمقاولت اللكرتوميكانيكية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

 AL RAIDA ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/موؤ�ش�شة 

ذا ريي ديزاين للديكور 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2838978 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
ال�شثثثثثادة/�شكبة  بان  القت�شادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

CN لتنظيم املعار�ض رخ�شة رقم:2974158 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

اإع����������الن
ق�شر  ال�شثثثثثادة/مرطبات  بان  القت�شادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الفيتامني رخ�شة رقم:1898423 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة حممد �شالح احمد نا�شر احلارثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل علي �شيف حممد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 �لثنني  11  �إبريل  2022 �لعدد 13516

اإع����������الن
تعلن دائثثثرة التنمية القت�شادية بان ال�شثثثثثادة/ميغا فن لاللكرتونيات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1952115 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شلمان �شمري ت�شيتيانثودى عبدو ت�شيتيان ثودى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر على يو�شف حممد البلو�شى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ميغا فن لاللكرتونيات 

MEGA FUN ELECTRONICS 

اإىل /ميغا فن لاللكرتونيات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

MEGA FUN ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

Date 11/ 4/ 2022  Issue No : 13516
A Notice by Publication to a Judgment Debtor

Sharjah Federal Court Civil Execution Court - Notice of Payment in the 
Commercial Case No. SHCEXCICOM2021/0003202 (First Instance)

To the Judgment Debtor:
1. Karnel Foodstuff Trading Company LLC
2. Abdulmannan Awan Mohammed Iqbal Awan
3. Shazia Awan, wife of Abdulmannan
Whereas a judgment, whose copy is enclosed, was rendered against you in favor of 
the Plaintiff (Judgment Creditor: Ajman BANK PJSC) on the above-mentioned Case;
Whereas the said Judgment Creditor submitted a request for executing the said 
judgment and paid the fee for this;
Whereas the judgment states as follows:
The total sum including the fees and expenses: 9052709 AED in addition to the legal 
interest at a rate of 5% from 27/01/2020 until the full payment, Therefore, you are 
required to execute the above-mentioned writ of execution within (15) days from the 
date on which you receive this notice. In the event that you fail to do so, the court will 
take the legal forced execution procedures against you.
Judge / Wael Abdullah
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 11/ 4/ 2022  Issue No : 13516
Dubai Courts of First Instance

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000081) Issued by the 
National Bank of Fujairah amount of (1100000) and the total amount of fees (1105535)  
Execution request : Abu Bakr Amin Al-Murdi
Address : UAE- Emirate of Dubai Bur Dubai - Dubai Burj Khalifa Street - Emaar 
Square Building4-flat 2- Emaar Building
To be notified :
1- Trust Worthy Real Estate LLC
2- Jalaludeen Essudeen Essudeen
Execution No: 928/2022/253- Cheques execution
Held In : The Ninth execution department No. 230
Subject of Notice: A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 1105535 to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the event of non compliance with the aforementioned decision within o days from the 
date of publishing this announcement
Prepared by : Mona Hassan Mohamed
Date of approval: 08:33:24 08-04-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
MOJAU_2022- 0060317 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ حممد عبدالرحمن احمد املجيني النعيمي اماراتي اجلن�شية يحمل هوية 
رقم 784198839171935 وينوب عنه ال�شيد/ح�شام الدين حممد عبداخلالق هالل م�شري اجلن�شية 
ويحمل جواز �شفر رقم A23105109 وال�شيد/ال�شيد حممد ال�شيد فرج ابو القم�شان يحمل هوية رقم 
784197832831479 مبوجب وكالة م�شدقة من كاتب العدل حتمل رقم 34061-2021 حيث انه 
يرغب يف التنازل عن كامل ح�شتة البالغة %100 يف الرخ�شة التجارية امل�شماه )الهالل لتاأجري ال�شيارات( 
حتت رقم )792956( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية باإمارة ال�شارقة ايل ال�شيد/عبدالرزاق مو�شي 
ح�شتة  لت�شبح   784197083202420 رقم  هوية  يحمل  اجلن�شية  اإماراتي  الرئي�شي  دروي�ض  �شعيد 
رقم )792956( ال�شادرة من دائرة التنمية  حتت  ال�شيارات(  لتاأجري  )الهالل  امل�شاه  الرخ�شة  100% يف 
القت�شادية باإمارة ال�شارقة )تنازل �شاحب الرخ�شة لأخر(. وعمال باملادة )14( فقرة )5( من احكام القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل فقد اقت�شي ن�شر هذا الإعالن للعلم واأنه �شوف يتم 
الت�شديق علي الإجراء امل�شار اإليه بعد اإ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لدية اأي اعرتا�ض حيال ذلك علية 

مراجعة مكتب كاتب العدل املذكورة لإتباع الإجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : بيتا�صوفت للحا�صب الآيل - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 01-1004 ملك �شمو لال�شتثمار التجاري املحدودة - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 779208 رقم 
1277747 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
العدل  كاتب  لثثدى  واملثثوثثثق   2022/4/1 بتاريخ  دبثثي  حماكم  قثثرار  مبوجب  وذلثثك   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/4/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني ابي حما�صب قانوين العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل 
يو�شف عبدالكرمي دروي�ض - هاتف : 4252890-04 فاك�ض :   م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ابي حما�صب قانوين
 - درويثث�ثثض  عبدالكرمي  يو�شف  عبداجلليل  ملك   03-306 رقثثم  مكتب   : العنوان 
الإقت�شاد وال�شياحة  :        مبوجب هذا تعلن  4252890-04 فاك�ض   : هاتف 
للحا�صب  بيتا�صوفت  لت�شفية  اأعثثاله  املثثذكثثور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبثثي  يف 
الآيل - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/1 واملوثق 
اأي اعرتا�ض  2022/4/1 وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ب�سام حممود �بر�هيم غنيم   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000388/ 
اإىل املحكوم عليه :  ب�شام حممود ابراهيم غنيم 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة عمان للتاأمني - �ض م ع  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 31803 درهم

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003202/ 

اإىل املحكوم عليه : -1 �شركة كارنيل لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
اأوان  عبداملنان  زوجه  اأوان  املنان  عبد  زوجة  اأوان  �شازيه   -  3 اأوان   اإقبال  حممد  اأوان  عبداملنان   -  2

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شرف عجمان - �ض م ع  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
، بالإ�شافة اىل  9052709 درهم  املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 

الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2020/1/27 حتى متام ال�شداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة �لب�سارة لتجارة منتجات �حلديد ذ م م  
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001588/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة الب�شارة لتجارة منتجات احلديد - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة اخلليج لل�شحب - �ض ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 1164931 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001928 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شرافراز �شيخ  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : ال�شارقة منطقة النباعة بالقرب من م�شت�شفى الزهراء بناية 

�شوين �شقة رقم 304 وتعلن على رقم الهاتف 0551696652 
بناء على طلب املدعية :- �شركة دار التمويل - �ض م ع  

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
بوا�شطة  او  3( �شخ�شيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/31 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000811 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�شتقبل لاليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة :

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/19 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/7 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000789 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عماد احلق ل�شيانة املباين وخدمات تنظيف املباين - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/4/19 ال�شاعة 9.00 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/5 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
حمكمة �ل�سارقه �لحتادية - د�ئرة �لتنفيذ

SHCEXCICOMS2021/0005034 إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية رقم�
 1 ، مرحلة  ال�شارقة منطقة احلمرية احلرة  اإمارة   : - وعنوانه  م.م.ح  رويال هاو�شينج  املنارع �شده/   / عليه  املحكوم  اإىل 

احلمرية بالقرب من �شركة بن مالك حلقول النفط ول�شناعة ذ م م
املنازع �شده/ حممد اإ�شفاق عبدالرازق - وعنوانه : اإمارة ال�شارقة منطقة احلمرية احلرة ، مرحلة 1 احلمرية بالقرب من 

�شركة بن مالك حلقول النفط ول�شناعة  ذم م
�شدك ل�شالح املدعي : املنارع/ املوؤ�ش�شة العربية الفنية ملواد البناء - �شابقا” - وحاليا” ايه تي اي انرتنا�شيونال ملواد البناء 
ذ.م.م - وعنوانه : ديرة �شارع �شالح الدين �شارع رقم 25 بناية املوؤ�ش�شة العربية الفنية ملواد البناء رقم مكاين:32605 

96059
 SHCEXCICOMS2021/0005034 نخطركم من اأنه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه يف الدعوى رقم
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�شم املحدد لذلك ، و مبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه 

كالتي : املجموع الإجمايل: 398436.0 
بالإ�شافة اإىل قيمة الفائدة بواقع ......... �شنويا اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق يف .....8/...../.....  وحتى متام ال�شداد 
مبوجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم ، و يف حالة تخلفك عن ذلك 

فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإجراءات القانونية 
حرر بتاريخ: 2022/04/03 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية            

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002720 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه 1- م�شنع املدار لالإن�شاءات املعدنية ذ . م . م
ابو احل�شن نبيل  هيثم   -3  - احل�شن  ابو  �شامل  نبيل   -2

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/06 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�شالح ثري �شتار لل�شناعات املعدنية )�ض.ذ.م.م(، بالتايل: احلكم

الثاين  عليهما  للمدعى  وح�شوري  الأوىل  عليها  للمدعى  احل�شوري  مبثابة   : املحكمة  قررت 
والثالث :- اإلزام املدعى عليهم مت�شامنني باإن يوؤدوا للمدعية مبلغ “�شبعة و�شبعون األفاً و�شتة 
وحتى   29/3/2020 تاريخ  من  5%�شنويا  بقيمة  التاأخريية  والفائدة  درهما”  وثمانون 
متام ال�شداد وعلى األ يجاوز اأ�شل مبلغ الدين والزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 

ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
تظلم   SHCFICIGRI2022 /0001860 يف  �لدعوى رقم

اىل : اإيلينور فيلجا�ض اوبي�شبو  
جمهول حمل الإقامة : عنوان دبي 0588446163

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ال�شيخة خلود حميد �شقر حميد القا�شمي 
العنوان : حمل الإقامة : عنوانها املختار / ال�شارقة املجاز 3  / �شارع العروبة / بناية مركز الغامن لالعمال / 
 obaidalmaazmi2014@gmail.com / مكتب رقم  1206 / تلفون / 0528087720اإمييل

رقم الهاتف : 971528087720
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة بثثثثثث : 

املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  املتظلم  الزام   : التظلم  مو�شوع  المر  اإلغاء   /1
لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة الأمر على عرائ�ض - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
، ويف حالة  8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  �شباح يوم ------- 

عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/4/6 م.  

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 253/2022/11 مدين جزئي
املنظورة يف الدائرة اجلزئية املدنية ال�شابعة رقم 134

الثبوت  بعد  واحلكم  بها  عليهما  املدعى  واعالن  جل�شة  اقرب  حتديد  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  نلتم�ض   : الدعوى  مو�شوع 
الف  ع�شر  وت�شعة  )ثالثمائة  درهم   319،474 باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  بالزامهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما 
واربعمائة واربعة و�شبعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
املدعى / �شركة الإحتاد للتاأمني م�شاهمة عامة - عنوانه / اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد- مبنى ون �شنجل تاور - الدور الثاين 
 04/2825111 التجاري - هاتف رقم  ثمكتب رقم )212( بجوار مركز الإمارات للعطالت - مقابل حمطة مرتو اخلليج 
الحتاد ال�شرقي لنقل املواد بال�شاحنات �ض.ذ.م.م   -1  / اإعالنهما  املطلوب   -  info@unioninsurance.ae Email
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعالن  مو�شوع  عليه.   مدعى  �شفته:  دومب  مبار  ديجا  هارت  �شيد   -2  ، عليه  مدعى  �شفته: 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 21-03-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح / املدعي بفلهذه الأ�شباب قررت املحكمة اإ�شدار 
قرار منهي للخ�شومة وفقاً لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية، وعليه قررت مبثابة احل�شوري 
باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 319474 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �شريورة احلكم 
بالت�شامن  عليهما  املدعى  باإلزام   -: لي�شبح  املادي  اخلطاأ  ي�شحح  وامل�شاريف.  بالر�شوم  واألزمتهما  ال�شداد،  متام  وحتى  نهائياً 
باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 319474 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �شريورة احلكم نهائياً وحتى متام 
ال�شداد، واألزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

�عالن حكم بالن�سر 
يف  �لدعوى 2241/2021/11 مدين جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل حمكوم عليه / 1_ اأفينا�ض كومار جورميت �شينغ

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم / ميديكلينيك م�شت�شفى املدينه منطقه حره ذ م م

و ميثله / عفراء عبدالرحمن عبيد خليفة اأهلي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 28-03-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ ميديكلينيك 
م�شت�شفى املدينه منطقه حره م م بحكمت املحكمة ح�شوريا للمدعى عليها الثالثة واخل�شم املدخل ومبثابة احل�شوري 
للمدعي عليهما الأول والثاين اأول يف الدعوى ال�شلية باإلزام ال�شركة املدعي عليها الثالثة باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   524،843.79 ومقداره 

واألزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
- ثانيا يف دعوى ال�شمان الفرعية باإلزام املدعى عليها )�شركة الحتاد للتاأمني( باأن توؤدي للمدعية مبلغ 9،999 درهم 

مما ق�شي به عليها يف الدعوى ال�شلية واألزمت املدعية م�شاريفها.
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

�عالن بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 516/2022/11 مدين جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى ال�شابعة رقم 409  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )20.000 درهم( مئتي الف درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ، �شم ملف رقم 3410/2021 نزاع مدين 
املدعى : حممد ح�شني حممد ر�شوان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع القرهود - مبنى اركيد - �شقة 

 3276 للقطارات  كو  جي  جي  حمطة   -  306
املطلوب اإعالنهما : 1 - الني �شوين ايواجني  2-نويد خالد خالد حممود �شيما - �شفتهما : مدعى عليهما 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )20.000 درهم( 
مئتي الف درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ، �شم ملف 
رقم 3410/2021 نزاع مدين.  وحددت لها جل�شة املوافق 2022/4/13 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�ص �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

   يف �لإ�ستئناف رقم 22/2022/328 ��ستئناف تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف رقم 89   

وامل�شاريف  والثثر�ثثشثثوم  مثثرهثثون  عثثقثثار  بيع   2021/1 رقثثم  الثثدعثثوى  الثث�ثثشثثادر يف  احلثثكثثم  اإ�شتئناف   : الثثدعثثوى  مو�شوع 
والتعاب.

م�شتاأنف  : بنك  ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي  
عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد ، داون تاون ، منطقة برج خليفة - اعمار ا�شكوير ، برج ات�ض ا�ض بي �شي - هاتف 

متحرك : 971507973939  هاتف 043904722 رقم مكاين 2466586507  
وميثله : حليمة مرت�شى حممد خمتار املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : 1 - جاني�ض �شوبرامانيام  - �شفته : م�شتاأنف �شده   
قد ا�شتاأنف احلكم 2021/1 بيع عقار مرهون بتاريخ 2022/3/25

وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2022/4/20 ال�شاعة 02.00 م�شاءا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70448

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 2397/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/832 جتاري م�شارف جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4691908.84 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : بنك بانورينت فرن�شا - بلوم بنك فرن�شا �شابقا  
عنوانه : الإمثثارات - اإمارة دبي - عنوان وكيله القانوين عنوان خمتار لهما الإمثثارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي مكتب 

حكمت فيا�ض وم�شاركوه دبي ديرة �شارع بني يا�ض رقة البطني الربج الخ�شر مكتب 503 رقم مكاين 3098594  
املطلوب اإعالنه : راجي�ض كومار كري�شنا - �شفته : منفذ �شده   

مثثو�ثثشثثوع الإعثثثثثالن : قثثد اأقثثثثام عليكثثث الثثثدعثثثوى الثثتثثنثثفثثيثثذيثثة املثثثذكثثثورة اأعثثثثاله والثثثزامثثثك بثثدفثثع املثثبثثلثثغ املثثنثثفثثذ بثثه وقثثثدره 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   4691908.84

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجثثراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 1658/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  
بقيمة  ا�شلم  حممد  ا�شلم  نا�شر  عن  وال�شادر   )000015( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ   مو�شوع 

)50.000 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : حاجي طوق لتجارة العالف - �ض ذ م م  

308 - بالقرب من  اإمثثارة دبي - القرهود - ديثثرة - دبي - �شارع القرهود - مبنى اركيد - �شقة  عنوانه : الإمثثارات - 
حمطة جي جي كو للقطار  

املطلوب اإعالنه : 1 - نا�شر ا�شلم حممد ا�شلم - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 51515 درهم 

اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجثثراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة
ا�شم ال�شركة : برينبار الكرتيك�ض - �ض ذ م م  

ال�شوق   - بردبي   - الزرعوين  M09 ملك جعفر عبداهلل جعفر  : مكتب رقم  العنوان 
817054 رقم  الكبري - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 
1471355 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
العدل  لثثدى كاتب  واملوثق   2022/1/20 بتاريخ  دبثثي  قثثرار حماكم  وذلثثك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/1/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 1 ملك 
النيون الذهبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين - هاتف : 8800092-04 فاك�ض :    
8802802-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 1 ملك النيون الذهبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين - هاتف : 
8800092-04 فاك�ض : 8802802-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية برينبار الكرتيك�ض - �ض 
ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/20 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
اأعاله،  املثثذكثثور  الثثعثثنثثوان  على  بثثدبثثي  الثثكثثائثثن  املثثعثثني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  الثثتثثقثثدم 
من  يوماً   )45( خثثالل  وذلثثك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
اوتوميك �شوفتوير منطقة حرة - ذ م م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة م�شجلة لدى 
�شلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�شة رقم 91279 وعنوانها امل�شجل يف اإى دي 61، الأر�شي، 
مبنى   Co Work - 07 �ض.ب. 500535، دبي، الإمارات العربية املتحدة، )»ال�شركة«(، تعلن اأنه 
وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ 19 يناير 2022؛ �شيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�شو�ض 
 عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�شنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 45 يوما من تاريخ هذا الإ�شعار عن 

طريق الربيد امل�شجل اأو الت�شال بث:
ال�شيد  كري�شنان مان�شابرا رامان

اوتوميك �شوفتوير منطقة حرة - ذ م م
 �ض.ب : 500535

دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم: 0801 452 50 971+

Krishnan.raman@broadcom.com : بريد اللكرتوين
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�شاء مدة  45 يوما.

��سعار بالت�سفية
70197 �لعدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 

�شي ايه ارابيا منطقة حرة - ذ م م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة م�شجلة لدى �شلطة 
66، الأر�شي،  اإى دي  امل�شجل يف  19961 وعنوانها  الإبداعية مبوجب الرخ�شة رقم  دبي للمجمعات 
تعلن  )»ال�شركة«(،  املتحدة،  العربية  الإمارات  دبي،   ،500402 �ض.ب.   07  -  Co Work   مبنى
اأنه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ12 يناير 2022؛ �شيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�شو�ض 

عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�شنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 45 يوما من تاريخ هذا الإ�شعار عن 

طريق الربيد امل�شجل اأو الت�شال بث:
ال�شيد  كري�شنان مان�شابرا رامان

�شي ايه ارابيا منطقة حرة - ذ م م
 �ض.ب.: 500402

دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم: 0801 452 50 971+

Krishnan.Raman@broadcom.com :بريد اللكرتوين
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�شاء مدة  45 يوما.

��سعار ت�سفية
70197 Date 11/ 4/ 2022  Issue No : 13516

Defendant Published Notice
To Case Management Office Sharjah Federal Court

Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIPOR2022/ 0001928 Partial Commercial

To Defendant: Muhammad Sarafraz Sheikh
Unknown address: Sharjah, Al Nabaa area, near Al Zahra Hospital, 
Sony Building, Apartment no 304 and And announce the phone number 
0551696652
At the request of the plaintiff:- Dar Al Tamweel Company (PJSC)
You are required to attend a hearing 12/04/2022, at the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.3) In person or by an authorized lawyer, and submit a 
reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication, in both Arabic and foreign 
languages, in order to consider the case whose number is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office
Nujoud Taleb Al-Amri

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 11/ 4/ 2022  Issue No : 13516
Published Notice for enforced against him

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
AL BASHARA STEEL PRODUCT TR LLC

Pay notification in case No. SHCEXCICPL2022/0001588- payment order
To: The convicted: AL BASHARA STEEL PRODUCT TR LLC
As it is on the date that the attached judgment has been issued a copy of it against you 
in favor of the plaintiff
Claimant: Gulf Pulling Company LLC
- In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
requested to be executed is as follows: The grand total, including fees and Expenses: 
1164931 AED
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within [15] days from the date of your announcement / 
announcement of this notification. In the event of your failure to do so, the court will 
take the compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
The judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533
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فى  يقع  الثثثذى  الثثربيثثطثثانثثى  املتحف 
مدينة لثثنثثدن فثثى حثثى كثثامثثدن، يعد 
واحثثثثًدا مثثن اأ�ثثشثثهثثر املثثتثثاحثثف العامل، 
 ،1759 والثثذى مت افتتاحه يف عام 
املتحف �شهرته كونه ي�شم  واكت�شب 
بني  مثثن  فنى  عمل  ماليني   8 نحو 
العامل،  فثثى  �شموًل  الأكثثثرب والأكثثثر 
مقتنيات  عثثلثثى  املثثتثثحثثف  ويثثثحثثثتثثثوى 
مهمة فى علم الآثار والإثنوغرافيا 
على  املثثتثثحثثف  مثثبثثنثثى  تثث�ثثشثثمثثيثثم  ومت 
الثثطثثراز الثثيثثونثثانثثى بثثوا�ثثشثثطثثة ال�شري 
روبثثثثثثثثثرت �ثثثثشثثثثمثثثثريك، ومثثثثثثن بثثثثثني ما 
“اآنى” وهى  بردية  املتحف  ي�شمنه 
الثثتثثى حتثثتثثوى على  الثثربديثثات  اأ�شهر 
ال�شهري  الثثفثثرعثثونثثى  املثثثوتثثثى  كثثثتثثثاب 
بتعاويذه التى تنت�شر للحياة وتقهر 
اأبدية  بحياة  للتمتع  وتثثوؤهثثل  املثثثوت 

لي�ض من ورائها فناء.
ورق  مثثثن  خمثثطثثوطثثة  اآين  وبثثثثرديثثثثة 
وم�شور  مكتوب  �شكل  على  الثثربدى 
ور�شوم  هريوغليفية  حثثروف  عليها 
عام  اإىل  وتثثرجثثع  ملونة،  تو�شيحية 
ع�شر  من  اأى  امليالد،  قبل   1250
الأ�ثثثشثثثرة الثثتثثا�ثثشثثعثثة عثث�ثثشثثرة فثثى ع�شر 

الدولة احلديثة فى م�شر القدمية.
كتاًبا  القدماء  امل�شريون  جمع  فقد 
التعاويذ  مثثن  جمموعة  عثثن  عثثبثثارة 
الكتاب  ذلثثك  ي�شاحب  كى  احلامية، 
يثثدعثثى كتاب  الأفثثثثراد عند وفثثاتثثهثثم، 
املعروف  اأو  النهار”،  اإىل  “اخلروج 
والذى  املوتى”،  “كتاب  با�شم  اأكثثر 
كثثثثثان يثثثحثثثتثثثوى عثثثثثثثادًة عثثثلثثثى عثثثبثثثارات 
حياته  فى  املتوفى  مل�شاعدة  وتعاويذ 
اآنى هى املخطوطة  الآخثثرة، وبردية 
الثثتثثى جثثمثثعثثت لثثكثثاتثثب طثثيثثبثثة املدعو 

اآنى.
حثثث�ثثثشثثثني عبد  الثثثثثدكثثثثثتثثثثثور  ويثثثثثقثثثثثول 
الثثثبثثث�ثثثشثثثري، مثثثثديثثثثر مثثثتثثثحثثثف الآثثثثثثثثار 
مبكتبة الإ�شكندرية، اإنه مت اكت�شاف 
املخطوطة فى الأق�شر عام 1888 
امل�شريني  بع�ض  قبل  مثثن  ميالدية 
الثثذيثثن كثثانثثوا يثثتثثاجثثرون اآنثثثثذاك فى 
وح�شل  م�شروع،  غثثري  ب�شكل  الآثثثثار 
اأيه  اإى  الثثربيثثطثثانثثى  الثث�ثثشثثري  عليها 
�شريته  فى  اأو�شح  كما  بثثدج،  والي�ض 
طريق  “عن  با�شم  املعروفة  الذاتية 
ق�شري  وقثثت  وبثثعثثد  ودجلة”،  النيل 
من روؤية “بدج” للربدية لأول مرة، 

األقت ال�شرطة امل�شرية القب�ض على 
واأغلقت  الآثثثثثثار  مثثثن جتثثثار  الثثعثثديثثد 
اأحثثثثد هثثثذه املنازل  مثثنثثازلثثهثثم، وكثثثثان 
“بدج” من  ا�شرتاها  اأ�شياء  يحتوى 

التجار.

احلرا�ض  انتباه  بت�شتيت  بثثدج  وقثثثام 
بينما  من خالل تقدمي وجبة لهم، 
يحفرون  املثثحثثلثثيثثون  الثث�ثثشثثكثثان  كثثثثان 
املثثنثثزل ل�شتعادة  جثثثدران  نفًقا حتثثت 
الأ�ثثثشثثثيثثثاء، مبثثا فثثى ذلثثثك بثثرديثثة اآن، 

ومت تخزين اأوراق الربدى والأ�شياء 
الأخثثثثثثرى الثثثتثثثى حثث�ثثشثثل عثثلثثيثثهثثا بدج 
فثثثى عثثثثدة �ثثشثثنثثاديثثق خمثث�ثثشثث�ثثشثثة من 
اأمني  اإىل  تهريبها  مت  ثم  ال�شفيح، 
فى  الربيطانى  املتحف  فثثى  املكتبة 

لندن، وبعد ذلك، دفع بدج “مكافاأة” 
من  ا�شرتلينًيا  جنيًها   150 قدرها 
وزارة اخلزانة الربيطانية نيابة عن 
على  للح�شول  الربيطانى  املتحف 

الربدية.

•• دبي-الفجر:

 2022 والت�شميم  للفنون  �شكة  مهرجان  �شّلط 
وعاملية  واإقليمية  حملية  مثثواهثثب  على  الثث�ثثشثثوء 
قثثثدمثثثت طثثيثثفثثاً مثثثن الثثفثثنثثون والثثثعثثثرو�ثثثض يف حي 
اأيام،  ع�شرة  مدار  على  بدبي  التاريخي  الفهيدي 
مثثثن 15 حثثتثثى 24 مثثثار�ثثثض مثثثن الثثثعثثثام اجلثثثثاري، 
الرائد  الفني  املهرجان  هثثذا  يف  امل�شاركة  وكثثانثثت 
الذي اأقامته هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي 
للثقافة” مبثابة جتربة فريدة للفنانني ال�شباب 
للتوا�شل  رائثثعثثة  وفر�شة  امل�شاركني  والنا�شئني 

وتعزيز الثقة بقدراتهم الإبداعية.
بوحي من �شعار املهرجان “نحتفي بالفن، نحتفي 
املحلية  املثثواهثثب  مثثن  نخبة  اأبثثدعثثت  بالزدهار”، 
حتوّلت  مبتكرة  فنية  واأعثثمثثال  تراكيب  والعاملية 
من خالل متازج مبدع مع عبق الرتاث الإماراتي 

الأ�شيل يف احلي اإىل عرو�ض خالبة تروي حكاية 
هذا املكان ورحلة النجاحات التي ازدهرت فيه.  

مزيدًا من الثقة
جتربتها  لوبيز  بثثثاول  املك�شيكية  الفنانة  ت�شف 
مزيداً  املهرجان  “منحني  بقولها:  املهرجان  يف 
اإبثثراز �شغفي  واأتثثاح يل  الثقة بنف�شي كفنانة،  من 
الرتكيبي  عملي  فكرة  ا�شتوحيت  لقد  بالزهور. 
)بذور احلياة( من �شجرة ال�شدر، والعمل بالورود 
مت�ض  ر�شالة  لنقل  دائًما  واأ�شعى  قلبي،  من  ينبع 
روح امل�شاهد. لقد �شاعدين “�شكة” على التوا�شل 
للفن.  بثثالثثكثثامثثل  نف�شي  تكري�ض  مثثن  اأمتثثكثثن  كثثي 
اأ�شارك يف الن�شخ  اأن  و�شيكون من دواعي �شروري 
املثثهثثرجثثان، فقد كنت حثثقثثاً مفتونة  الثثقثثادمثثة مثثن 

بهذه التجربة«. 

د وتفاين تفرُّ

مثث�ثثشثثاركثثتثثه يف  الثثدكثثتثثور جثثثثورج ق�شعمي  ويثث�ثثشثثف 
الن�شخة العا�شرة من املهرجان، بقوله: “هذه هي 
�شكة، ووجدتها  اأ�شارك فيها يف  التي  الأوىل  املرة 
ثثا بثثاحلثثيثثاة؛ حثثيثثث كثثانثثت واحثثثثدة من  مثثكثثاًنثثا نثثابثث�ثثشً
والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  جتاربي  اأف�شل 
�شكة  قدمها  التي  الأ�ثثشثثيثثاء  اأف�شل  مثثن  والثثعثثاملثثي. 
يل هو الظهور، والتفاعل الذي اأتاحه يل، و�شبكة 
الذين �شادفتهم”. م�شيفاً:  العالقات والعمالء 
كمكان  �شكة  يف  لالهتمام  املثري  الآخر  “اجلانب 
هثثو قثثدرتثثه على دمثثج املا�شي )مثثن خثثالل منازل 
الفناء اجلميلة( مع احلا�شر )من خالل اأن�شطته 
معار�شه(.  خثثالل  )مثثن  وامل�شتقبل  الجتماعية( 
من  املثثثزيثثثد  اإقثثثامثثثة  يف  اأرغثثثثثب  جثثعثثلثثنثثي  “�شكة” 

املعار�ض«.
والرغبة  بالتجربة  اعتزازه  عن  ق�شمعي  واأعثثرب 
يف تكرارها، قائاًل: �شاأ�شارك مرة اأخرى يف �شكة، 
واأو�شي الفنانني الآخرين بامل�شاركة. كان الفريق 
واأح�شر  بثثل  للغاية،  ومثثتثثعثثاونثثاً  حمثثرتًفثثا  باأكمله 
عدداً من وو�شائل الإعالم وكبار ال�شخ�شيات اإىل 
العمل. هذا  �شرح فكرة  اأجثثل  موقع معر�شنا من 
د وتفاين الفريق الذي يقف وراء هذا  يعك�ض تفرُّ

املعر�ض الرائع«.

اإ�صاءة
الإماراتيات  الفنانات  اإحثثثدى  احلثثمثثريي؛  مثثرمي 
عن  حتثثثكثثثي   ،”2022 “�شكة  يف  املثثث�ثثثشثثثاركثثثات 
“لقد  قائلًة:  املهرجان،  يف  جتربتها  خ�شو�شية 
اأعمايل  على  ال�شوء  من  الكثري  املهرجان  األقى 
الفنية يف العامل الفني، �شواء يف الإمارات اأو على 
م�شتوى الكثري من دول العامل؛ وهذا اإجناز رائع 
يل كفنانة جديدة يف عامل الفن. �شكل املهرجان 
وفنانة  فنان  كل  واأ�شجع  فر�شة جميلة جداً يل، 

للم�شاركة يف هذا املهرجان الرائع«.

ندميك”؛  “قدميك  بثثعثثمثثل  احلثثمثثريي  �ثثشثثاركثثت 
اإذ ميزج بع�ض  وهو مزيج بني احلا�شر واملا�شي، 
العادات والتقاليد مع احلداثة وي�شرتجع ذكريات 
خالله  مثثن  الفنانة  واأرادت  الإمثثثاراتثثثي،  املثثا�ثثشثثي 

اإحياء احلكايات وال�شعر والق�ش�ض القدمية.

جتربة ل ُتَقّدر بثمن
التي  �شيلفينا  اإيفغينيا  الثثرو�ثثشثثيثثة  الثثفثثنثثانثثة  اأمثثثا 
حتافظ على اإلهامها بالطالع الدائم على كل ما 
الجتاهات  ومتابعة  املجالت،  �شتى  هو جديد يف 
الطبيعة،  مثثثع  والثثثتثثثوا�ثثثشثثثل  احلثثثديثثثثثثثة،  الثثفثثنثثيثثة 
وال�شتماع اإىل املو�شيقى، فقد �شاركت يف املهرجان 
بعنوان  تثثركثثيثثبثثي  وعثثثمثثثل  “ت�شابك”  بثثثجثثثداريثثثة 
“اأ-عي�ض”. ت�شف �شيلفينا جتربتها قائلة: “ُتَعدُّ 
امل�شاركة يف �شكة دائًما فر�شة رائعة للتوا�شل مع 
تعاون  اإىل  والتو�شل  اآخثثريثثن،  موهوبني  فنانني 
حمتمل، ودمج تخ�ش�شات متعددة، وتو�شيع النهج 
الإبداعي يف الأعمال الفنية امل�شتقبلية. �شكة هي 
الذي  العام  اأمثثام اجلمهور  للعر�ض  رائعة  من�شة 
رائعة  تعليقات  وتلّقيت  منه،  رائعاً  تفاعاًل  مل�شت 
ت�شمح  التي  العمل  قليلة هي فر�ض  الثثثزوار.  من 
يل بال�شتمرار يف ابتكار اأ�شاليب جديدة للتعبري 
هذه  اأن  اأعتقد  الفن.  من  العي�ض  وك�شب  الفني 
التجربة هي حلم كل فنان، واأنا يف غاية المتنان 
لثدبي للثقافة وفريق �شكة وغرفة فايف لتحقيق 

هذا احللم يل«.
احل�شول  يف  حمظوظة  “كنت  �شيلفينا:  وتابعت 
عثثثلثثثى مثث�ثثشثثاحثثتثثني لثثال�ثثشثثتثثكثث�ثثشثثاف: جثثثثثثدار كبري 
للرتكيب.  اجلميلة  الثث�ثثشثثدر  و�ثثشثثجثثرة  لثثلثثجثثداريثثة 
�شكة جتربة ل ُتَقّدر بثمن لأي �شخ�ض يحب الفن 

بجميع اأ�شكاله«. 

من�صة لرفد الفنانني

�شكة  “مهرجان  اأن  اإىل  الإ�ثثثشثثثارة  وجتثثثدر 
�شنوية  مثثبثثادرة  هثثو  والت�شميم”  للفنون 
اإدمثثثثاج  اإىل  تثثهثثدف  للثقافة”  “دبي  مثثثن 
طاقات الفنانني ال�شباب الإيجابية ورفدها 
املتخ�ش�شة  املن�شات  خثثالل  مثثن  و�شقلها 
مبختلف اأنواع الفنون، و�شوف ُتقام الدورة 
24 فرباير  مثثن  الثثفثثرتة  الثثقثثادمثثة منه يف 

حتى 5 مار�ض 2023.
 وي�شكل املهرجان من�شة �شخمة للفنانني 
الإمثثثثارات  دولثثثة  واملقيمني يف  الإمثثاراتثثيثثني 

ودول جمل�ض التعاون اخلليجي،
الفنية،  الأعمال  من  متميزة  باقة  وي�شم   
املو�شيقية  والثثعثثرو�ثثض  الثثنثثقثثا�ثثض  وجثثلثث�ثثشثثات 
الأفثثثثالم والفنون  والثثرتفثثيثثهثثيثثة، وعثثرو�ثثض 
التعليمية  الثثربامثثج  جثثانثثب  اإىل  الأدائثثثيثثثة، 
الأن�شطة  مثثن  والكثري  لالأطفال  املوجهة 

الرتفيهية.

»�ضكة 2022«.. فر�ضة فريدة ملواهب �ضابة

روايته  كتابة  من  �شبحي،  اأحمد  ال�شيناري�شت  طرح 
يناير  الكهف”،  “اأوهام  ا�شم  والتي حتمل  اجلديدة، 
املا�شي، هذا اإىل جانب م�شاركتها موؤخرا يف معر�ض 
الكتاب بالقاهرة 2022 يف دورته الث53 مبركز م�شر 

للمعار�ض واملوؤمترات الدولية بالتجمع اخلام�ض.
واأكد �شحبي، اأن الرواية تلقي ال�شوء على فكرة اأن 
يرى  وجتعله  الب�شري  العقل  على  ت�شيطر  اخلرافه 
الأ�شياء واحلقائق مبفهوم خا�ض لدى كل فرد فهو 
العقلى،  التى حتدث ح�شب معتقده  الظواهر  يف�شر 
اأنثثه تربى على هذا املعتقد فهو دائما يف  اإىل  م�شريا 
حالة من القلق واخلثثوف من تغيريه حتى ولو كان 
ياأتي  قثثد  التغيري  اأن  ي�شعر  لأنثثثه  يرف�شه  بثثداخثثلثثه 
ل  منه  اأكثثرب  قثثوى  �شديد من  اأو عقاب  بغ�شب  اإليه 
واخلرافة  للوهم  في�شت�شلم  يتحداها  اأن  ي�شتطيع 

خوفا من املجهول.
واأعثثثثثثثثثثرب �ثثثشثثثبثثثحثثثي عثثثثثن �ثثثشثثثعثثثادتثثثه بثثثثطثثثثرح روايثثثثتثثثثه 

اجلديدة،  ال�شنة  بداية  يف  الكهف”،  الثالثة”اأوهام 
داخل  الرواية اجلديدة  املقرر طرح  باأنه من  و�شرح 
دورته  للكتاب يف  الثثثثدوىل  الثثقثثاهثثرة  مثثعثثر�ثثض  اأروقثثثثة 
وحتى  يناير   26 بني  الفرتة  يف  لها  واملقرر  الث53، 
الثثروايثثة حب  تنال  اأن  ومتنى   ،2022 فثثربايثثر   6

واحرتام اجلمهور. 
الروائي  الكهف” العمل  “اأوهام  روايثثة  اأن  اإىل  ي�شار 
الثالث، للكاتب وال�شيناري�شت اأحمد �شبحي، وحيث 
وحتكي  والأ�شاطري،  اخلرافات  حول  اأحداثها  تثثدور 
اأن اخلرافة  اكثثتثث�ثثشثثفثثت  فثثتثثاة  جثثلثثيثثلثثة،  عثثثن  الثثثثروايثثثثة 
فقررت  قريتها  اأهثثثل  عثثقثثول  علي  ت�شيطر  والأوهثثثثام 
وال�شيطرة  املجهول  ت�شتغل جهلهم وخوفهم من  اأن 
عليهم والنتقام منهم فتتمكن من ذلك، ولكن يف عز 

متكنها جتد من يظهر لينزع عنها قدا�شتها املزيفة
له  عر�ض  �شحبي،  اأحمد  ال�شيناري�شت  اأن  اإىل  ي�شار 
�شا�شات  عرب  زينب”،  ال�شيدة  “حي  م�شل�شل  موؤخرا 

وحممود  بثثدر،  �شو�شن  بطولة  الف�شائية،  القنوات 
العرب،  عثثز  ليلى  ديثثنثثا،  من�شور،  رانثثيثثا  املثثغثثنثثى،  عبد 
اأ�شرف  مثثغثثاورى،  �شامى  �شعيد،  فرا�ض  وفيق،  اأحمد 
و�شامية  �شعيد،  ريثثهثثام  داغثثثثر،  حثث�ثثشثثام  الثثغثثفثثور،  عثثبثثد 

طرابل�شي، واآخرين، واإخراج حممد النقلى.
اأحمد  وال�شيناري�شت  الثثكثثاتثثب  اأن  بثثالثثذكثثر  اجلثثديثثر 
�شبحي، كتب جمموعة من امل�شل�شالت امل�شرية من 
واملطلقات،  و�شايا،  وال�شبع  الكبري،  “البيت  بينها 
متا�شيح النيل، ورق التوت، فتيات �شغريات، وم�شل�شل 
كما  مظبوطة”،  وتيتا  فطوطة  املتحركة  الثثر�ثثشثثوم 

�شارك يف كتابة �شيناريو م�شل�شل الزوجة الثانية.
الث53 من معر�ض القاهرة الدويل  اأن الدورة  يذكر 
للكتاب تقام يف الفرتة من 26 يناير حتى 6 فرباير 
2022 مبركز م�شر للمعار�ض واملوؤمترات الدولية 
بثثالثثتثثجثثمثثع اخلثثثامثثث�ثثثض، وحتثثثثل عثثلثثيثثه الثثثيثثثونثثثان �شيف 

�شرف.

تلقي ال�صوء على فكرة اأن اخلرافه ت�صيطر على العقل الب�صري

)اأوهام الكهف( رواية جديدة لل�ضيناري�ضت اأحمد �ضبحي 

�صمن مقتنيات املتحف الربيطاين

بردية »اآين« اأ�ضهر الربديات امل�ضرية القدمية
وداعا رجائي عطية 

يف م�شهد مهيب لن ميحى من الذاكرة فارقنا اإىل جوار ربه 
واحثثد مثثن اأعثثثالم م�شر والثثعثثرب الثثبثثارزيثثن واأدبثثائثثه وفقهائه 
بني  وجمعوا  والفكر  الأدب  �شماء  يف  حلقوا  الذين  ومفكريه 
واقعية القانون وبحور الفقه وخربات املحاماة وخيال الأدب. 
مات موتة يح�شده عليها الكثري .. ومَل ل ؟ فقد مات مرتديا 
الرمق  اإىل  ر�شالته  يثثثوؤدي  الأنيقة  بدلته  فثثوق  الأ�ثثشثثود  روبثثه 
الأخري من حياته ، مات واقفاً على قدميه ولديه من ح�شور 
ذلك  الق�شاء  �شاحة  موته  مكان  جعل  مثثا  والعافية  الثثذهثثن 
اأن  الثثذي عا�ض عمره بني جنباته .. يف �شورة يجب  املحراب 
ينحتها فنان وي�شنع منها متثال يو�شع ن�شب الأعني ليكون 
واقفا  ميثثوت  الكبري  ال�شيخ  هاهو   ، للجميع  ودافثثعثثا  منوذجا 

مدافعا عن زمالئه وهو على اأعتاب الت�شعني من عمره .
مثثنثثذ اأن تثثخثثرج ذلثثثك الثثكثثبثثري يف بثثثالد الثثثعثثثرب وحثث�ثثشثثل على 
لي�شان�ض احلقوق من جامعة القاهرة عام 1959 وملدة 63 
عاما كاملة ي�شول ويجول يف حماكم م�شر والعامل العربي 
حماميا �شهريا ومرتافعا كبريا نال ال�شيت واملجد حتى اآخر 
حلظة من حلظات حياته حتى �شقط يف حمراب العدالة فمات 

على ما عا�ض عليه ن�شريا للعدالة مدافعا عن احلق. 
كان الفقيه فقيها رفيعا واأديبا متميزا وحماميا مالكا نا�شية 
اأداء  يف  متفانيا  القانونية  الن�شو�ض  فهم  يف  متعمقا  الكلمة 
ر�شالته ال�شامية، فقيه وعالمة واأ�شتاذ واأديب ومفكر اإ�شالمي 

وقانوين فذ عمل كقا�ض جال�ض وقا�ض واقف. 
تربو موؤلفاته على 102 موؤلف من اأغنى ما عرفته املكتبات 
القومية  ال�شحف  كثثثربى  املثثقثثالت يف  مثثن  ومثثئثثات  الثثعثثربثثيثثة 
وامل�شتقلة داخل م�شر وخارجها، وع�شرات احللقات ب�شوته يف 
اأيام قليلة توؤكد  1961 وحتى  اإذاعثثة �شوت العرب منذ عام 

اأننا كنا اأمام �شخ�ض ا�شتثنائي اأديبا ومفكرا وعاملا . 
ع�شو   - ال�شريف  بالأزهر  الإ�شالمية  البحوث  جممع  ع�شو 
تر�شيحه من قبل  ، ومت  الإ�شالمية  لل�شوؤون  الأعلى  املجل�ض 
جممع البحوث الإ�شالمية جلائزة النيل للعلوم الجتماعية 

اأعوام 2010 - 2016 - 2017 . 
ورئي�شا  م�شر  ملحامي  نقيبا  انتخب  عمره  من  �شنتني  واآخثثر 

لحتاد املحامني العرب.
 فقط �شنتان بعد كل هذا العمر احلافل لكنه ترك اأثراً واإرثا 

ي�شتحق اأن يع�ض عليه املحامون بالنواجذ . 
حر�ض الراحل عمره كله اأن ي�شع ما تخطه يداه من طعون 
وزمثثالئثثه يف  اأبنائه وتالميذه  يثثدي  بثثني  ومثثذكثثرات و�شحف 
مو�شوعة )ح�شاد املحاماة( لعلها تكون ح�شاد اأيامه وح�شاد 

علم ينتفع به.
تكرمي  لعله  م�شهد  يف   2022-3-26 الثث�ثثشثثبثثت  �ثثشثثبثثاح  يف 
 .. العدالة  الق�شاء وحتثثت حمثثراب  �شاحة  وفاته يف  كانت  له 
اآخر كلماته عليه رحمة اهلل )اللهم اأطعمنا من خ�شر  كانت 

اجلنة( 

اأحمد �صعري
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تقع بحب اإبن وزير فا�صد يف "والتقينا"

نوال بري: التمثيل يحتاج اإىل اإخال�ص 
والإعالم ا�ضتنزفني نف�ضيًا 

ل م�شوؤولية  باأنك قادرة على حتمُّ • هل ت�شعرين 
م�شل�شل على اأكتافك؟

يف  جتثثاربثثي  اأوىل  الت�شوير.  مثثن  انتهينا  نحن   -
م�شل�شل )عرو�ض بريوت( )بجزئه الذي ُيعر�ض 
ومن  واأحببُتها.  ونظيفة  خفيفة  كانت  حالياً( 
بثثعثثده ُعثثثر�ثثثض عثثلثثّي هثثثثذا الثثثثثدور ووجثثثثثثدُت اأنه 

ُي�ْشِبُهني كثرياً.
قثث�ثثشثثة املثث�ثثشثثلثث�ثثشثثل جثثمثثيثثلثثة جثثثثثثداً ولثثثهثثثا عالقة 
نقوم  اأننا  واأعتقد  بها  قبلُت  ولذلك  بالإعالم، 

بعمل اأكر من رائع.
اإذا  اأعثثرف  بثثريوت( كانت جتربة كي  يف )عرو�ض 
كنت قادرة على النجاح يف التمثيل، وهذا ما ح�شل 
فعاًل. ولذلك قبلُت بطولة هذا امل�شل�شل اجلديد.

جناحي جعلني اأقرر اأن اأ�شارك بدور بطولة ولي�ض 
بدور ثانوي.

البطولة؟ باأدوار  �شت�شتمرين  اأنك  يعني  • وهذا 
- نعم.

امل�شرتكة؟ الأعمال  • حتى 
امل�شرتكة  الأعثثثثمثثثثال  يف   -
واحد  بطل  يثثوجثثد  ل 
يثثثثثثثقثثثثثثثود جمثثثثمثثثثوعثثثثة 

اأبطال.
واأنثثثثثثثثثثا اأحثثثثثثثثثب هثثثثذا 
الأعمال  النوع من 
على  ثثثثثلثثثثثه  واأفثثثثث�ثثثثثشّ
وتعجبني  غثثثريه، 
م�شاركة  فثثثكثثثرة 
اأكثثثثر مثثثن بطل 
وبطلة يف العمل 

الواحد.
يفرت�ض  اأمل   •
اأن  بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك 
اأكر  تنتظري 
كثثثثثي تثثثتثثثاأكثثثدي 
فعل  رد  مثثثثثن 

النا�ض؟
الأ�ثثثثثشثثثثثداء   -
رافقت  الثثثتثثثي 
ظثثثثثثثهثثثثثثثوري يف 
)عثثثثثثثثثثثثرو�ثثثثثثثثثثثثض 
بثثثثثثثثثثثريوت( كثثثانثثثت 

اإيجابية جداً.
را�شني  كثثثثانثثثثوا   )mbc(

جداً، وهذا ما جعلني اأ�شعر بالراحة.
قبل  العمل  مثثن  عثثدة  َم�شاهد  �ثثشثثاهثثدُت  اأنثثنثثي  كما 

عر�شه على ال�شا�شة وكنت را�شية عن نف�شي.
م�شل�شل  يف  م�شاركتي  مبثثجثثرد  التمثيل  اأحثثبثثبثثُت 
ت�شوير  مثثن  انتهيُت  وعندما  بثثثريوت(،  )عثثرو�ثثض 
لََّكني �شعوٌر باأنني اأريد اأن اأ�شّور  َم�شاهدي فيه مَتَ

َم�شاهد اأكر.
واأذكر اأنني قلت )ليت الدور كان اأكرب(.

الثثثثدور الثثثثثاين جثثثاء يف الثثوقثثت املثثنثثا�ثثشثثب، وهثثثو له 
اأنه  كما  والتغيري،  والف�شاد  بالنتخابات  عالقة 
اأم�شيُتها  عاماً   12 بعد  الإعثثالم  يف  عملي  ي�شبه 

يف املهنة.
وهذا  الإعالم  عن  بالبتعاد  جنحت  اأنك  • يبدو 

يعني اأنك اأحببِت التمثيل اأكر؟
اأكر.  التمثيل  اأحببُت  اإنني  القول  ميكنني  ل   -
اأن هذه  كثثان كل حياتي، ولكنني وجثثدُت  الإعثثثالم 
اأكثثثر ممثثا تعطيني. هثثو كان  احلثثيثثاة تثثاأخثثذ مثثنثثي 
بثثداأُت بف�شل جديد هو  ف�شاًل من حياتي، والآن 
التمثيل، ولكن تبقى لالإعالم مكانة خا�شة عندي 
ول ميكن اأن اأكرهه يوماً. اأنا اإعالمية يف داخلي، 

وحالياً اأحاول اأن اأُْخِرَج املمثلة منها.
اأعطاك،  مما  اأكر  الإعالم  اأعطيِت  اإنك  • قلِت 

فهل التمثيل ميكن اأن يعطيِك اأكر؟
- ل اأعرف.

العطاء بالن�شبة اإيّل هو الراحة النف�شية. والإعالم 
ا�شتنزفني نف�شياً.

يف  الوقوف  جمثثرد  ولكن  ج�شدياً،  ُيْتِعب  التمثيل 
نن�شى من نكون ونن�شى م�شاكلنا  الت�شوير  موقع 
وننف�شل عن الواقع ونتقّم�ض �شخ�شية ل عالقة 

لها بنا.
التمثيل؟ حتبني  املمثلني  من  اأّي  • مع 

- ل يوجد ا�شم معنّي.
اأحب اجلميع.

النهار  ومعت�شم  ح�شن  وتيم  خويل  ق�شي  • بني 
ومك�شيم خليل؟

- اأحب با�شل خياط، هو وح�ض على ال�شا�شة.
الأف�شل؟ هو  • هل 

التي  الأدوار  اأحثثثب  ولكنني  بثثيثثجثثنثثنثثوا(،  )الثثكثثل   -
يتمتع  التي  الكبرية  والكاريزما  واأداوؤه  يختارها 

بها على ال�شا�شة.
فماذا  عثثمثثرك،  مثثن  عثثامثثاً   12 اأخثثثذ  • الإعثثثثالم 

�شياأخذ منك التمثيل؟
غ. - التمثيل يحتاج اإىل وقت وَتَفرُّ

حياتك؟ كل  �شتهبينه  • هل 
- بل ميكن اأن اأقوم باأعمال اأخرى اإىل جانبه، لأنه 

ل بد واأن يتوافر وقت فراغ.
حب  يوجد  هل  اخلا�شة.  حياتك  عن  • اأحتدث 

يف حياتك؟
- كال.

بني  وقثثتثثي  اأوّزع  اأن  ميكن  ح�شل،  حثثال  يف  ولثثكثثن 
التمثيل وبني حياتي اخلا�شة.

امل�شل�شل؟ ا�شم  • ما 
- مل يتقرر ا�شمه حتى الآن.
البطولة؟ ي�شاركك  • وَمن 

- مي�شال حوراين وجمموعة من املمثلني كجهاد 
الأطر�ض، ورول �شامية وغريهم.

وهثثثثو مثثثن كثثتثثابثثة غثثثثثادة كثثثال�ثثثض واإخثثثثثثثراج مكر�ض 
الرا�شي.

دائماً  يقال  الثثذي  الثثكثثالم  على  تعلقني  كيف   •
يف  ي�شاعدا  اأن  ميكن  بطلته  اأو  العمل  بطل  بثثثاأن 
اأكثثتثثافثثه هم  الثثرتويثثج لثثه، ولثثكثثن َمثثن يحمله على 

املمثلون املخ�شرمون الذين ي�شاركون فيه؟
اإ�شافًة  اأن الأ�شماء املخ�شرمة ت�شكل  - ل �شك يف 

وثقاًل للم�شل�شل.
ومع جهاد الأطر�ض، متّكنُت من تقدمي اأف�شل ما 
باأنني  اأ�شعر  ويجعلني  كثرياً  يعطي  فهو  عندي، 

اأف�شل ممثلة يف العامل.
املمثلني،  مثثن  هثثنثثاك جيل جثثديثثد  املثثقثثابثثل  لكن يف 
ويفرت�ض اأن يقوم كل ممثل مبا هو مطلوب منه.

نحن ل ن�شتخّف بالعمل
، بل نعطيه من كل قلبنا.

من  اكتب�شِت  ومثثاذا  الإعثثالم  من  َتَعلَّْمِت  مثثاذا   •
التمثيل؟

اأنف�شنا  نفني  واأن  اإخال�ض  اإىل  يحتاج  التمثيل   -
نتيجته  اأجله لأن ظروفه �شعبة جثثداً، ولكن  من 

حلوة، وهذا �شعور جميل.
اأما الإعالم، فهو من عّلمني كل �شيء يف حياتي.

خذلِك؟ • لكنه 
التي  هثثثثي  الثثثبثثثلثثثد  ظثثثثثثروف  بثثثثل  يثثثخثثثذلثثثنثثثي،  - مل 

خذلْتني.
الإعالم هو َمن جعل مني نوال بري.

ولو عاد بي الزمن اىل الوراء، فاإنني اأعيد كل �شيء 
قمُت به.

دالثثثثيثثثثا الثثثبثثثحثثثريي من 
الثثثفثثثنثثثانثثثات الثثثالتثثثي 
اجتثثثثهثثثثن مثثثثثوؤخثثثثثًرا 
فيديوهات  لعمل 
تثثثثثثثثثثثيثثثثثثثثثثثك تثثثثثثثثثثثوك 
ون�شرها  طريفة 
ال�شو�شيال  على 
وك�شفت  مثثيثثديثثا، 
عثثن فيديو  دالثثيثثا 
تقوم  تثثثثثوك  تثثثيثثثك 
الفنانة  بثثثثثثثدور  يف 
�شهري  الثثثثثراحثثثثثلثثثثثة 
الثثثثثثثثثبثثثثثثثثثابثثثثثثثثثلثثثثثثثثثي، يف 
"مدر�شة  م�شرحية 
وهو  امل�شاغبني"، 
ال�شهري  املثثث�ثثثشثثثهثثثد 
الثثثثثثذي يثثثثثثدور بني 
والزعيم  الثثبثثابثثلثثي 
عادل اإمام، وك�شف 
داليا عن الفيديو 
اإعجاب  اأثار  الذي 
مثثثثثتثثثثثابثثثثثعثثثثثهثثثثثا مثثثن 
خثثثثثثثثثثالل حثثثث�ثثثثشثثثثاب 
اخلا�ض  النثث�ثثشثثتثثجثثرام 

بها.
داليا  الثثثفثثثنثثثانثثثة  كثث�ثثشثثفثثت  قثثثثد  وكثثثثانثثثثت 
برنامج  فثثى  لقائها  خثثالل  الثثبثثحثثريى 

اأحمد فهمى على  الفنان  الذى يقدمه  "اأحلى كالم"، 
قناة احلياة عن اأن النجم هانى رمزى �شاعدها كثرًيا 

فى الوقوف على خ�شبة امل�شرح،
 وقالت:

 "امل�شرح جتربة عملية حلوة اأوى ومرعبة اأوى، ممكن 
نف�ض  تقول  وممكن  مي�شحك�ض  جلمهور  اإيفيه  تقول 
هانى  اأن  مثثوؤكثثدة  وي�شحك"،  تثثانثثى  جلمهور  الإيثثفثثيثثه 

رمزى �شاعدها كثري.
وتابعت داليا البحريي قائلة: "كنت بتطمن واأنا مبثل 
وكان  بجد  عليك  بيخاف  حثثد  معاك  لأن  هثثاين  جنب 
وبقيت  اتعلمت  الوقت  ومع  بتجمعنا  كتري  م�شاهد  يف 
بي�شحك  اللي  اإيثثه  واأفهم  امل�شرح  على  اإيفيهات  بقول 

النا�ض واأقدمه".
املقبل  م�شل�شلها  عن  ك�شفت  البحريى  داليا  اأن  يذكر 

اأوى"، مفرو�شة  زوجة  "يوميات 
�شرحان،  خثثالثثد  الثثفثثنثثان  بطولته  فثثى  ي�شاركها  الثثثذى   
مثثوؤكثثدة اأنثثهثثا مل تثثبثثداأ فثثى حت�شريات اجلثثزء اخلام�ض 

حتى الآن.
وكانت داليا البحريى قالت فى ت�شريحات تليفزيونية 
اأن �شبب جناح امل�شل�شل هو الذى جعل املنتج يقبل على 
الثثبثثدايثثة كنت  امل�شل�شل، يف  مثثن  خثثامثث�ثثض  جثثثزء  تثثقثثدمي 

مرعوبة جًدا من امل�شل�شل..
 وقولت لو ف�شل امل�شل�شل ده هقعد فى البيت خال�ض 
م�ض همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت 
على  م�شاهدة  مليون  و100  لبليون  وو�شلنا  ورابثثثع، 
اأف�شل  من  امل�شل�شل  ت�شنيف  ومت  للم�شل�شل،  جوجل 

امل�شل�شالت م�شاهدة". 

ك�شف الفنانة تارا عماد عن مدى قربها من �شخ�شية "ليلي" 
�شوت�ض"،   " م�شل�شل  مثثن  العربي  الن�شخة  يف  تقدمها  والثثتثثي 
علي  ح�شابها  خثثالل  من  امل�شل�شل  من  لها  �شورة  تثثارا  ون�شرت 
اإن ليلى لو  " دائماً بح�ض  موقع الن�شتجرام، وعلقت عليها بث 
كانت حد حقيق زي كنا اكيد هنبقى �شحاب. �شخ�شية مرحة 
و ذكية و حتب ت�شاعد و عاقلة.. يف معظم الوقات.كان 
ممكن نتكلم انا و هي عن ازاي حمد�ض فينا �شبور 
بتبقى احلاجة قدام عنينا  �شاعات  ازاي  او  كفاية. 

ب�ض م�ض بن�شوفها ال متاأخر".
واأ�شافت تارا : "حبيت ليلى اوي و انا بعي�شها. 
�شغلها  لتفا�شيل  حثثبثثهثثا  و  �شجاعتها  حثثبثثيثثت 
و الثثنثثا�ثثض الثثقثثريثثبثثة مثثنثثهثثا..حثثابثثة اعثثثثرف اوي 
عجبكم  دلوقتي  حلثثد  م�شهد  اكثثرت  ايثثه  منكم 

لليلى؟".
  

م�شل�شل �شوت�ض بالعربى
داود  واأحمد  يا�شني و�شبا مبارك  اآ�شر  بطولة 
واإخراج  حفظي  حممد  تاأليف  من  وامل�شل�شل 
اجلناينى،  طثثثثثثارق  واإنثثثثثتثثثثثاج  اأحثثثثمثثثثدي  مثثثثثرمي 
الدراما  مل�شل�شل  م�شرية  ن�شخة  وامل�شل�شل 
القانونية الأمريكي الذي يحمل نف�ض ال�شم، 
والثثثذي حقق جنثثاحثثا كثثبثثريا على مثثثدار ت�شعة 
موا�شم )2011 – 2019(، وتدور اأحداثه 

يف عامل املحاماة والق�شايا.

بداأ عر�ض عدد من حلقات م�صل�صل "والتقينا" من كتابة غادة كال�ض مهنا واإخراج مكرم الري�ض، بطولة نوال بري ومي�صال 
حوراين.

"والتقينا" اىل جانب  وتخو�ض الإعالمية اللبنانية نوال بري جتربتها التمثيلية الثانية من خالل م�صل�صل 
وجمموعة من النجوم املخ�صرمني، 

بري تتحدث عن جتربتها اجلديدة يف احلوار الآتي معها:

داليا البحريي يف تيك توك جديد 
مب�ضهد من مدر�ضة امل�ضاغبني

تارا عماد تتحدث 
عن �ضخ�ضيتها يف 

"�ضوت�ص"
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الأطباء يكت�ضفون اأحد اأعرا�ص ال�ضكري على اجللد
وفثثقثثا خلثثثرباء الأكثثادميثثيثثة الأمثثريثثكثثيثثة لثثالأمثثرا�ثثض اجلثثلثثديثثة، يثثوؤثثثر مر�ض 

ال�شكري يف جميع اأع�شاء اجل�شم مبا فيها اجللد.
واأو�شحوا، اأن ال�شكري ميكن اأن يظهر على �شكل طفح جلدي. وميكن اأن 
تظهر لدى امل�شاب نتوءات حمراء ت�شبه حب ال�شباب ظاهريا، ولكنها مع 
مرور الوقت تتحول اإىل بقع �شفراء اأو حمراء اأو حتى بنية اللون بي�شوية 
البقع يف منطقة  اأو تتورم. وغالبا ما تظهر هذه  ال�شكل، وبعدها تت�شلب 
ال�شاقني. ووفقا لأخ�شائي الأمرا�ض اجللدية ريغان اأندر�شون، فاإن ظهور 
هذه البقع ل يعني اأن ال�شخ�ض م�شاب مبر�ض ال�شكري. لذلك ين�شح عند 

ظهورها با�شت�شارة الطبيب املخت�ض، لتحديد �شببها.
التغذية  األثثكثث�ثثشثثنثثدر مثثريو�ثثشثثنثثيثثكثثوف، خثثبثثري  الثثدكثثتثثور  ومثثثن جثثانثثبثثه ين�شح 
الأرانب  وحلثثم  القد  �شمك  بتناول  ال�شكري،  مر�ض  تطور  ملنع  الثثرو�ثثشثثي، 

وع�شيدة ال�شوفان واجلوز الربازيلي.

فيتامني يقلل من خماطر الإ�ضابة 
باأمرا�ص القلب التاجية بن�ضبة 9 %

ك�شفت جمموعة من الدرا�شات عن فيتامني ميكنه امل�شاعدة يف تقليل خطر 
 K2 الإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية. وُتظهر النتائج املتوفرة اأن فيتامني
بن�شبة  التاجية  ال�شرايني  بثثاأمثثرا�ثثض  الإ�ثثشثثابثثة  خطر  مثثن  يقلل  اأن  ميكن 
و�شبكة   CuraLin مع  بالتعاون  بروير  �شارة  الدكتورة  وتو�شح   .9%
الفيتامينات  من  جمموعة  وهو   ،K2 فيتامني  اأن   ،Healthspan
التي يحتاجها الدم للتخر وم�شاعدة اجلروح على التئامها، اأن الفيتامني 
ميكنه امل�شاعدة يف خف�ض خطر اأمرا�ض القلب التاجية لأنه "ين�شط بروتني 

)MGP( وي�شاعد على منع تراكم الكال�شيوم يف جدران ال�شرايني".
وا�شتند هذا ال�شتنتاج اإىل درا�شة ا�شتمرت ثماين �شنوات حيث وقعت متابعة 
اأكر من 16 األف امراأة، وفيتامني K2، وخطر الإ�شابة مبر�ض ال�شريان 
10 ميكروغرامات  زيادة مبقدار  اأنه مقابل كل  النتائج  وتو�شح  التاجي. 
K2 الغذائي، انخف�ض خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب  يف تناول فيتامني 
التاجية بن�شبة %9. ول يعد K2 الفيتامني الوحيد الذي ميكن تناوله 
لتقليل خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية، حيث تو�شي الدكتورة بروير 
3 واأنزمي  D واملغني�شيوم وزيوت اأوميغا  B وفيتامني  "بفيتامينات  اأي�شا 
الفيتامينات  هذه  لأن  وهذا  اإل-اأرجينني".  الأمينية  والأحما�ض   Q10
اأو  و/  الدموية  الثثثدورة  حت�شني  على  ت�شاعد  خمتلفة،  بطرق  واملكمالت، 
�شحة القلب من خالل تو�شيع ال�شرايني. واإذا كان �شبب ارتفاع �شغط الدم 
لديك هو ارتفاع الكولي�شرتول، تو�شي الدكتورة بروير با�شتخدام �شتريول 
ال�شحية  اخلثثدمثثات  هيئة  وتثثقثثول  �شوكي.  الأر�ثثشثثي  اأو  وال�شتانول  النبات 
جدران  على  الدهنية  الرت�شبات  تثثراكثثم  عثثن  "ناجتة  احلثثالثثة  اإن  الوطنية 
ال�شرايني حول القلب". وميكن اأن يعتمد خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب 
التاجية على عدد من العوامل، مبا يف ذلك التدخني اأو ارتفاع �شغط الدم 
اأو  الريا�شة بانتظام  اإذا كنت متار�ض  الدم وما  الكولي�شرتول يف  ارتفاع  اأو 
هناك معاناة من مر�ض ال�شكري. واإذا كنت ترغب يف تقليل املخاطر، ُين�شح 
نظام غذائي �شحي،  واتباع  بانتظام،  الريا�شة  التدخني، ومبمار�شة  بعدم 

وتقليل ا�شتهالك امل�شروبات الكحولية، وا�شت�شارة الطبيب.

؟ اإلينا  ي�صل  حتى  القمر  �صوء  ي�صتغرق  الوقت  من  • كم 
- ثانية واحدة .

؟ جبال  �صل�صلة  وكاأنها  تبدو  التي  ال�صوداء  الغابة  توجد  • اأين 
- توجد يف اأملانيا .

؟ العرب  فتحها  اندل�صية  مدينه  اول  • ما 
- اجلزيرة اخل�شراء .

الرام�ض؟ الغ�صاء  عن  تعرف  • ماذا 
الغ�شاء الرام�ض هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كالإن�شان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�شوء 
ال�شديد وي�شمى اجلفن الرام�ض ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�شار ويف العني الي�شرى اإىل اليمني.

اإىل  تاأ�شي�شه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  ال�شوي�شري يف  اأوربي هو احلر�ض  اأقدم جي�ض نظامي  اأن  تعلم  • هل 
عام 1400م

بني  املتو�شط  البحر  يف  وقعت  التي   - ال�شواري  ذات   - هي  اإ�شالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
امل�شلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �شنة 34هث وانت�شر فيها امل�شلمون

م   1884 عام  جرينت�ض  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 
الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ض  اأن  تعلم  • هل 

و�شتني  اإثنني  من  اأكر  طوله  يتجاوز  ل  اأنه  اإذ  جول  الهندي  هو  العامل  يف  رجل  اأق�شر  اأن  تعلم  • هل 
�شنتيمرتا

يف  النحا�ض  من  �شلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �شعر  اأن  تعلم  • هل 
نف�ض قطر �شعره

القمر  عن  الأر�ض  بعد  من  385�شعفا  يعادل  والأر�ض  ال�شم�ض  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�ض  ا�شم  حملوا  الذين  فرن�شا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�شم  بهذا  �شميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �شبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى.
. يوما   150 حوايل  الواحد  الرم�ض  عمر  متو�شط  ويبلغ  با�شتمرار،  الن�شان  عني  رمو�ض  • تتجدد 

. اأطنان  ثالثة  ي�شبح  متاما  ي�شداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

حار�س الغابة 
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الربقوق

ميكنها  مثثواد  على  يحتوي  الربقوق  اأن  املتحدة  الوليات  من  علماء  اأعلن 
.The Health Site مكافحة ال�شرطان والوقاية منه، بح�شب

ويفيد املوقع باأن الباحثة كاترين كولينز تن�شح بالتعود على تناول 3-2 
من ثمار الربقوق )العنجا�ض( يوميا، حتى يت�شبع اجل�شم باملواد امل�شادة 

لالأك�شدة الالزمة للوقاية من خمتلف الأمرا�ض.
املوجودة  العطرية  الع�شوية  البوليفينولت  مركبات  اإن  كولينز:  وتقول 
والأوعية  القلب  واأمثثرا�ثثض  ال�شكري  مر�ض  �شد  جثثدا  فعالة  الثثربقثثوق  يف 
الدموية وال�شرطان. لأنها قادرة على حتويل الن�شاء اإىل طاقة واحلفاظ 
على م�شتوى ال�شكر يف الدم. كما اأن الربقوق فعال �شد ال�شمنة ولع�شريه 

القدرة على حت�شني �شحة الفم.

اإىل الغابة جمموعة من  اأحثثد اليثثام و�شل  اأحثثدا مل يره .. ويف  الغابة لكن  كان اجلميع ي�شمعون عن حار�ض 
املختلفة  وا�شلحة وذخرية وقد قرروا �شيد جمموعة كبرية من احليوانات  �شباكا كثرية  ال�شيادين يحملون 
وذلك للربح املادي من فرائها او انيابها فن�شبوا خيامهم على م�شارف الغابة ودخل ثالثة منهم ي�شتك�شفون 
الغابة واعماقها وما يوجد بها من حيوانات نادرة وغالية.. وعند عودتهم قابلهم ال�شياد من نف�ض املنطقة 
فقال لهم ممنوع ال�شيد هنا و�شتجدون ممانعة �شديدة من حار�ض الغابة، ارحلوا قبل ان يقتلعكم من هنا.. 

لكنه مل يجد منهم غري ال�شتهزاء بكالمه .
النمور  احثثد  ا�شابة  ا�شتطاعوا  وبالفعل  مثثرادهثثم  عثثن  للبحث  الغابة  اإىل  فنزلوا  وقتا  ال�شيادون  ي�شيع  مل 
النادرة ورغم ذلك فقد هرب منهم با�شابته فانهمكوا يف البحث عنه وانق�شى اليوم بدون الو�شول اإىل النمر 
اخذوا  الهادئة  النار  وحثثول  امل�شاء  اعينهم.. يف  اغلب احليوانات عن  فثثرار  ال�شيادون  اجلريح.. كذلك لحظ 
يتناولون طعامهم وهم يت�شاحكون وي�شتمعون للمو�شيقي على ا�شتعداد للنوم حتى ي�شتيقظوا �شباحا لرحلة 
�شيد جديدة وفجاأة انهالت عليهم حبات جوز الهند وكاأن ال�شياطني تتقاذفها على روؤو�شهم واهتزت الر�ض 
بفعل خطوات �شريعة ثقيلة بفعل اقدام قطيع كبري من الفيال وقفزات مت�شارعة من القرود هطلت من فوق 
ال�شجار وكانها زخات مطر قوية افزعت ال�شيادين ومل ي�شتطع بع�شهم ان ينجو بحياته ف�شاع حتت اقدام 
الفيال ،اما من جرى منهم يف كل اجتاه فلم يخرج من الغابة �شاملا بل حمل من اجلروح والك�شور الكثري ومع 
كل ذلك مل ير احد منهم من وراء كل ماحدث هل هي احليوانات الغا�شبة اوحار�ض الغابة.. ذلك ال�شوؤال ماذا 

يرتدد يف تلك الغابة التي مل ي�شتطع اي �شياد ان يخرج منها ب�شيد ير�شيه.

كبار يف ال�صن يرق�صون يف ميدان خالل يوم ال�صحة العاملي يف بكني - ا ف ب

Invitro- اأعلن الدكتور �شريغي خومياكوف، كبري اأطباء عيادة
اأن  ميكن  الطويل  املدى  على  النوم  م�شكالت  اأن   ،Moscow

ت�شبب اأمرا�ض القلب والدماغ.
وي�شري خومياكوف يف حديث لوكالة نوفو�شتي الرو�شية لالأنباء، 
اإىل اأن اأف�شل طريقة ملكافحة الأرق هي امل�شي وظالم تام يف غرفة 

النوم.
ويقول، "احلرمان من النوم فرتات طويلة، هو حالة خطرة جدا. 
لأن ا�شطراب اليقاعات البيولوجية خالل فرتة زمنية طويلة اأو 
عدم تزامنها ب�شبب عوامل خارجية، ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�شابة 
بثثاأمثثرا�ثثض القلب والأوعثثيثثة الثثدمثثويثثة واأمثثرا�ثثض الثثدمثثاغ، وكذلك 

اأمرا�ض الغدد ال�شماء واجلهاز اله�شمي والع�شبي".
اأيام،  ع�شرة  معتاد خالل  باإيقاع غري  "العي�ض  وي�شيف مو�شحا، 
لثثن ي�شبب م�شكالت لدى  املثثعثثتثثاد،  الإيثثقثثاع  اإىل  الثثعثثودة  ثثثم  ومثثن 

الأ�ثثشثثخثثا�ثثض الأ�ثثثشثثثحثثثاء، ويثثتثثعثثافثثون بثث�ثثشثثرعثثة. ولثثكثثن يف احلثثثالت 
الزمنية  بالبيولوجيا  املخت�ض  الطبيب  ا�شت�شارة  يجب  الأخثثرى 

)علم الأحياء الزمني(.
ووفثثقثثا لثثثه، عثثنثثد ا�ثثشثثطثثراب الإيثثثقثثثاع احلثثيثثوي لثثفثثرتة قثث�ثثشثثرية لن 
الإيقاع  ال�شخ�ض  وي�شتعيد  اجل�شم،  يف  �شحية  م�شكالت  حت�شل 

املعتاد خالل فرتة ل تزيد عن ثالثة اأيام.
الطبيعية خالل  احلثثالثثة  ا�ثثشثثتثثعثثادة  اأجثثثل  مثثن  الثثدكثثتثثور،  وي�شيف 
والثثنثثوم يف  الثثنثثوم،  �شاعة قبل  مثثدة  التجوال  فثثرتة ق�شرية، يجب 
غرفة مظلمة متاما بدرجة احلرارة 20 درجة مئوية، كما يجب 
الإلكرتونية  الأجهزة  التلفزيون وا�شتخدام  عدم م�شاهدة برامج 
اأدويثثثة حتثثتثثوي على  الثثنثثوم. وي�شري خثثومثثيثثاكثثوف، اإىل وجثثثود  قبل 
امليالتونني ت�شتخدم يف الوقت احلا�شر يف عالج ا�شطراب اليقاع 

البيولوجي وعدم تزامنه.

طبيب يك�ضف خطورة م�ضكالت النوم على الأمد الطويل


