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�صبكات التوا�صل تقلل احرتام املراهق لذاته
لو�سائل  املراهقني  ا�ستخدام  زي��ادة  اأن  جديدة  كندية  درا�سة  اأظهرت 
التوا�سل الجتماعي يرتبط بانخفا�ض احرتام الذات، ومنو الأعرا�ض 

املرتبطة با�سطرابات الأكل.
التوا�سل  ���س��ا���س��ة  اأم����ام  وق��ت��اً  ي��ق�����س��ون  "الذين  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  وك�����س��ف��ت 
ال�سنة  ال��ذات، منذ  الجتماعي هم الأك��ر عر�سة لنخفا�ض اح��رتام 
الأوىل من ال�ستخدام. وي�ستمر تدين احرتام الذات لديهم ويوؤدي اإىل 

زيادة ملحوظة يف اأعرا�ض ا�سطرابات الأكل بعد عامني".
وُن�سرت الدرا�سة يف جملة "�سيكولوجي اأند هيلث"، واأعدتها الدكتورة 
ل�  ومتابعة  مب�سح  وق��ام��ت  م��ون��رتي��ال،  جامعة  م��ن  ك��ون��ورد  باتري�سيا 

�سنوات.  5 املتابعة  وا�ستمرت  الثانوية،  املرحلة  يف  مراهق   3800
ي�سّمى  ما  ت�سّور  التي  لل�سور  ال��رتوي��ج  خ��ال  "من  ك��ون��ورد:  وقالت 
بالأج�سام املثالية، ت�ساهم و�سائل التوا�سل الجتماعي يف خلق متثيل 
"حتدث هذه احلالة املقلقة خال فرتة  م�سوه للمجتمع". وح��ذرت: 
حا�سمة من تطور املراهقني وت�ستمر مبرور الوقت". و"يبدو اأن و�سائل 

التوا�سل الجتماعي لها تاأثري عميق على اآراء ال�سباب عن اأنف�سهم".
وقالت: "�سيتعني على اأ�سحاب املن�سات الإعامية الختيار بني الربح 
للتخفيف من  �سريعة  مل�ستخدميهم، لإيجاد حلول  النف�سية  وال�سحة 

الآثار النف�سية لل�سبكات الجتماعية على ال�سباب".

ثقب يف نافذة الطائرة.. ما ال�صبب الذي ال يدركه كثريون؟
ال��ت��ي تقلك ولح��ظ��ت وجود  ال��ط��ائ��رة  ن��اف��ذة  اأن ح��دق��ت يف  ه��ل �سبق 
�سبب  على  الإجابة  فاإن  احلقيقة  باخلوف؟.. يف  اأ�سعرك  ثقب �سغري 
وجود هذا الثقب ل يدركها معظم النا�ض، اإل اأنها قد جتعل من رحلة 

الطريان املزعجة بالن�سبة لكثريين، اأكر راحة.
اأم���را خميفا  متنها  على  ال��ه��واء  والتحليق يف  ال��ط��ائ��رة  رك���وب  وي��ع��د 
بالن�سبة للكثري من الأ�سخا�ض، لذا من املهم اأن يكون تركيب الطائرة 

وا�سحا لديهم، حتى ل ي�سعروا بالرتباك وهم على متنها.
من بني الأ�سياء التي من املفيد اأن يعرفها النا�ض، هي اأنه من الطبيعي 
اأن يكون هناك ثقب �سغري يف النافذة، وال�سبب وراء ذلك هو تنظيم 
الأمريكية،  الفدرالية  الطريان  اإدارة  من  خبري  وقال  الهواء.  �سغط 
�سغط  لتنظيم  ت�ستخدم  "الفتحة  اإن   ،"Tech Insider" ملوقع 
الهواء، لأنه عندما ترتفع الطائرة، ينخف�ض �سغط الهواء يف اخلارج 

مقارنة ب�سغط الهواء املنظم داخل الطائرة".
ي���زداد ال�سغط الفعلي على  ب��ني الث��ن��ني،  ال��ف��رق  "مع زي���ادة  وت��اب��ع: 
اإنه  بالقول  وا�ستطرد  زجاجية".  األ���واح   3 من  تتكون  التي  النوافذ، 
واخلارجي،  الأو�سط  اللوحني  بني  الهواء  من  �سغرية  فجوة  "توجد 
والثقب موجود يف اجلزء الأو�سط"، لفتا اإىل اأنه يطلق عليه "مت�سع 
"اأو ثقب" التنف�ض" اأو "ثقب النزيف" وهو يوازن ال�سغط بني الكابينة 
وفجوة الهواء. ويتعر�ض اجلزء اخلارجي لل�سغط، يف حني اأن اجلزء 

الأو�سط يعمل كحماية يف حال ف�سل اجلزء اخلارجي.

بوت االألفينيات يرتبع على عر�ش املو�صة
 Wedge( باأن البوت ذا الكعب املخروطي ”Instyle“ اأفادت جملة
ال�ستاء  هذا  الن�سائية  الأحذية  مو�سة  عر�ض  على  يرتبع   )Boots

لي�ستح�سر روح بداية الألفينيات.
واأو�سحت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال اأن البوت ذا الكعب املخروطي 
ميتاز باأنه مينح املراأة اإح�سا�سا بالراحة وال�ستقرار اأثناء امل�سي، كما اأنه 

ي�سفي مل�سة جاذبية على املظهر من خال �سكله املتفرد.
ليزين كا  اأق��ل �سخامة  املو�سم بحجم  املخروطي هذا  الكعب  وياأتي 
من بوت الكاحل )Ankle Boots( والبوت، الذي ي�سل طوله اإىل 

.)Overknee Boots( الركبة، وكذلك بوت فوق الركبة
الكعب  ذي  ال��ب��وت  تن�سيق  مي��ك��ن  اأن����ه  اإىل   ”Instyle“ واأ����س���ارت 
اأو �سروال جينز  اأو �سروال جلدي  املخروطي مع ف�ستان تريكو طويل 

ذي ق�سة �سيقة.
كما ميكن تن�سيق البوت، الذي ي�سل طوله اإىل الركبة، وكذلك بوت فوق 

.)Oversized( الركبة مع ليجن اأنيق ومعطف اأكرب من املقا�ض
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حتذير �صادم ب�صاأن 
اأعداد الفيلة يف العامل

ي�سابون  ل  فاإنهم  ح��ي��وان��ات،  حديقة  داخ��ل  فيا  النا�ض  ي�سادف  عندما 
زال  م��ا  ال�سخم  احل��ي��وان  ه��ذا  اأن  يعتقدون  لأن��ه��م  ال��غ��ال��ب،  يف  بالده�سة 
اأن  اإىل  وتنبه  العك�ض،  تظهر  بيئية  بيانات  لكن  العامل،  يف  بكرة  موجودا 

الفيلة لي�ست مبناأى عن "خطر النقرا�ض".
مدرجة  الفيلة  انقرا�ض  ف��اإن  الربيطانية،  نيوز"  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب 
الحتبا�ض  تداعيات  من  يزيد  قد  لانقرا�ض،  املعر�سة  احليوانات  �سمن 

احلراري على كوكب الأر�ض.
اأك��رب حيوان ثديي يعي�ض فوق �سطح الأر�ض  انقرا�ض  اأن  وي��رى اخل��رباء 

�سيوؤثر ب�سدة على ثاين اأكرب غابة مطرية يف العامل.
وت�سري الأرقام اإىل تراجع اأعداد الفيلة ب�سكل كبري يف حو�ض الكونغو الذي 

ميتد على اأرا�سي عدد من دول و�سط وغرب اأفريقيا.
انخف�ست  الفيلة  اأع��داد  اأن  البحرية  احلياة  حماية  جمعية  اأرق��ام  وتظهر 

بن�سبة 60 يف املئة، فرتاجعت اإىل 40 األف فقط يف هذه املنطقة.
ويعد ال�سيد اجلائر لهذا احليوان بهدف احل�سول على عاجه وتهريبه اإىل 

اخلارج، من بني اأبرز اأ�سباب تراجع اأعداد الفيلة.
ويقول اخلرباء اإنه يف حال اختفت الفيلة ب�سكل نهائي، فاإن الغابة املطرية 
للكونغو، وهي الثانية بعد الأمازون يف الربازيل، �ستفقد ما ي�سل اإىل 9 يف 

املئة من قدرتها على امت�سا�ض الكربون املوجود يف اجلو.

مذنب اأخ�صر ي�صتعد 
لالقرتاب من االأر�ش

قرب  مير  مل  غريب  اأخ�سر  مذنب  ع��اد 
البدائي،  الإن�������س���ان  زم���ن  م��ن��ذ  الأر������ض 
لاقرتاب  ا�ستعدادا  ال�سماء  يف  ليظهر 

من الكوكب الأ�سبوع املقبل.
املعروف  الأخ�����س��ر  امل��ذن��ب  اكت�ساف  ومت 
يف   )C - 2022 E3 )ZTF ب��ا���س��م 
الفلك يف  املا�سي من قبل علماء  مار�ض 
كاليفورنيا، وقد مت ح�ساب دورانه حول 
ع��ام، مما   50.000 كل  ال�سم�ض مب��رة 
يعني اأن اآخر مرة اجتاز كوكبنا الأ�سلي 

كانت يف الع�سر احلجري.
ياأتي من �سحابة  املذنب، الذي  و�سيكون 
الأر�ض  اإىل  ي��ك��ون  م��ا  اأق���رب  "اأورت"، 
الأ�سبوع  من  واخلمي�ض  الأرب��ع��اء  يومي 
امل��ق��ب��ل ع��ن��دم��ا مي���ر ع��ل��ى م�����س��اف��ة 2.5 
ميل  م��ل��ي��ون   27 اأي  ���س��وئ��ي��ة،  دق��ي��ق��ة 

فقط، من كوكبنا.
وامل��ذن��ب��ات ع��ب��ارة ع��ن ك���رات م��ن الغبار 
واجل���ل���ي���د ت���ت���اأرج���ح ح�����ول ال�����س��م�����ض يف 

مدارات بي�سوية عماقة.
ومع اقرتابها من ال�سم�ض، ترتفع درجة 
ح�����رارة الأج�������س���ام، مم���ا ي��ح��ول اجلليد 

ال�سطحي اإىل غاز ويزيل الغبار عنها.

قلة النوم ميكن اأن تزيد 
من خطورة دهون البطن �ص 23

ك�صف اأثري مثري.. اأقدم 
مدينة �صكنية باالأق�صر

امل�سرية  الأق�����س��ر  حمافظة  ت��زخ��ر 
ب���ال���ع���دي���د م����ن اخل���ب���اي���ا الأث����ري����ة 
املده�سة، اآخرها اكت�ساف اأقدم واأهم 
مدينة �سكنية كاملة يف الرب ال�سرقي 
الروماين  الع�سر  اإىل  تعود  وال��ت��ي 
وتعد امتدادا ملدينة طيبة القدمية، 
وزارة  عن  �سادر  ر�سمي  لبيان  وفقا 

ال�سياحة والآثار امل�سرية.
وجنحت البعثة الأثرية امل�سرية يف 
ال�سكنية  امل��دي��ن��ة  تلك  على  ال��ع��ث��ور 
خ���ال ا���س��ت��ك��م��ال اأع���م���ال احل��ف��ر يف 
املا�سي  ���س��ب��ت��م��رب  من  العام  ���س��ه��ر 
املجاور  اأن���دراو����ض  ي�سي  بيت  داخ���ل 
مل��ع��ب��د الأق�������س���ر، ال��ع�����س��و ال���ب���ارز يف 
عقب  ثورة  امل�سري  النواب  جمل�ض 
كنوز  ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  ل��ي��ت��م   1919  
والثالث  الثاين  القرنني  من  اأثرية 
يا�سني،  ف��ت��ح��ي  وي���ق���ول  امل����ي����ادي.  
ملوقع  العليا  م�سر  اآث���ار  ع��ام  م��دي��ر 
"�سكاي نيوز عربية": "كانت الآمال 
البعثة  املو�سم  ب���داأت  حينما  ك��ب��رية 
اجلميع  حتلى  احلفر،  من   اجلديد 
بيت  اأ�سفل  التنقيب  اأث��ن��اء  بال�سرب 
نتائج  على  ح�سلنا  اأن��دراو���ض،  ي�سي 
اأولية  مب�سرة حتى  اأجزاء من مدينة 
اكت�ساف  اأم���ام  اأن��ن��ا  اأدرك��ن��ا  �سكنية، 
ال�سعادة  وغ���م���رت  ل��ل��غ��اي��ة،  مم��ي��ز 
قلوب احل�سور من هول  اللحظة".  
وي�سيف امل�سرف على حفائر البعثة 
امل�����س��ري��ة يف ب��ي��ت ي�����س��ي اأن����دراو�����ض 
نيوز  "�سكاي  ملوقع  الأق�سر  مبعبد 
"فوجئ  اأع�ساء  الفريق  عربية": 
ب��ظ��ه��ور ج�����دار م���ن ال���ط���وب اللنب 
وم���ع ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل ت��ب��ني وجود 
م����ب����اٍن ���س��ك��ن��ي��ة ف�����س��ا ع����ن ور�����ض 
خا�سة  ب�سناعة  املعادن تعود للع�سر 
ال������روم������اين ب���ج���ان���ب ع����م����ات من 
جيدة  ح��ال��ة  يف  وال��ربون��ز  النحا�ض 

وقوارير مياه واأدوات للطحن". 

�صناتور اأمريكي يريد 
حظر تطبيق تيك توك

ق���ال ال�����س��ن��ات��ور الأم��ري��ك��ي جو�ض 
اتباع  يوؤيد  ه��اويل، وهو جمهوري 
نهج �سارم مع ال�سني، اإنه �سيقدم 
تطبيق  حل���ظ���ر  ق����ان����ون  م�������س���روع 
امل��ق��اط��ع امل�����س��ورة ال��ق�����س��رية تيك 

توك يف الوليات املتحدة.
ويواجه تيك توك وهو تابع ل�سركة 
بالفعل حظرا  ال�سينية  بايتدان�ض 
مي��ن��ع امل��وظ��ف��ني الحت���ادي���ني من 
ا�ستخدام اأو حتميل الربنامج على 
وقال  للحكومة.  اململوكة  الأجهزة 
"تيك توك هو  هاويل على تويرت 
حياة  على  لل�سني  اخللفي  ال��ب��اب 
خ�سو�سية  يهدد  اإنه  الأمريكيني. 
اأطفالنا و�سحتهم العقلية اأي�سا". 

اخت�صا�صيو تغدية يحذرون من خماطر النظام الغذائي النباتي على طفلك
احلليب ومنتجات الألبان

الذي   ،NHS Start for Life م��وق��ع  يت�سمن 
ي��ق��دم ن�����س��ائ��ح واإر�����س����ادات ل���اآب���اء اجل����دد، ق�����س��ًم��ا حول 
ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وتو�سي  النباتيني.  الأط��ف��ال 
نظاًما غذائًيا  يتبعون  الذين  الأطفال،  باأن  الإجنليزية 
B12 وتن�سح  اإىل مكمات ڤيتامني  نباتًيا، يحتاجون 
نباتية مثل فول  م�����س��روب��ات  اأط��ف��ال��ه��م  ب��اإع��ط��اء  الآب����اء 
واحد،  ع��ام  �سن  بعد  ال��ل��وز،  وحليب  وال�سوفان  ال�سويا 
اإذا كانوا يتناولون م�سروبات غري حماة وغري معززة 

بالكال�سيوم.
الأبقار  حليب  ا�ستبعاد  م��ن  الآب���اء   NHS حت��ذر  كما 
ومنتجات الألبان، وهي م�سادر جيدة للعنا�سر الغذائية، 
من نظام الطفل الغذائي دون التحدث اأوًل اإىل طبيب 

عام اأو اخت�سا�سي تغذية.

وجبات متوازنة
ب�ساأن جعل  اأث���اروا خم��اوف  التغذية  خ��رباء  بع�ض  لكن 
بخا�سة  امل��ب��ك��رة،  ال�سن  ه��ذه  مثل  يف  نباتيني  الأط��ف��ال 
واأنه مت موؤخًرا ن�سر اأعداد متزايدة من كتب الطبخ مع 

و�سفات لاأطفال النباتيني.
بينما يعتقد معظم اخلرباء اأن النظام الغذائي النباتي 
املخاطر  تن�ساأ  ف��رمب��ا  اآم��ًن��ا،  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ل��اأط��ف��ال 
اأن  ع��ن��دم��ا ل مي��ك��ن ل���اآب���اء ال��ت��اأك��د ب�سكل ���س��ارم م��ن 

الوجبات والوجبات اخلفيفة متوازنة ب�سكل �سحيح.

اآثار �سلبية مرعبة
قال دوان ميلور، اخت�سا�سي تغذية ورئي�ض ق�سم التغذية 
ي��ك��ن لدى  "اإذا مل  اأ����س���ت���ون:  ال��ط��ب يف ج��ام��ع��ة  ب��ك��ل��ي��ة 
الر�سيع اأو الطفل ما يكفي من الطاقة والربوتني، فقد 

يوؤثر ذلك على منوه. واإذا كان نظامهم الغذائي يت�سمن 
اأ�سبحوا يعانون من  اأو  اليود،  م�ستويات منخف�سة من 
ب�سكل  اأدمغتهم  من��و  يتاأثر  اأن  فيمكن  احل��دي��د،  نق�ض 
اإذا كان  اأم���ا  ال��ف��ك��ري��ة.  ب��ل وي��ق��ل��ل م��ن ق��درت��ه��م  �سلبي، 
النظام الغذائي يفتقر اإىل ڤيتامني B12، فاإن الطفل 
ا على منو  ميكن اأن ي�ساب بفقر الدم ويوؤثر �سلبًيا اأي�سً

اأع�سابه.

اأق�سر �سم   3
اإ�سراف  حتت  املا�سي  العام  اأجريت  درا�سة،  تو�سلت  كما 
جامعة لندن كوليدج، و�سملت حالت 187 طفًا نباتًيا 
واأطفاًل يتناولون اللحوم والألبان ترتاوح اأعمارهم بني 
5 و10 �سنوات، اأن الأطفال الذين يتبعون نظاًما غذائًيا 
اإىل  �سنتيمرتات، مما ي�سري  اأق�سر مبعدل ثاث  نباتًيا 
كما  الأط��ف��ال.  بباقي  مقارنة  اأك��ر  ببطء  ينمون  اأن��ه��م 
الأطفال  ع��ظ��ام  يف  امل��ع��ادن  حم��ت��وى  اأن  النتائج  ك�سفت 
النباتيني كان اأقل من باقي الأطفال، على الرغم من اأن 
ا ن�سبة اأقل من الدهون يف اجل�سم وم�ستويات  لديهم اأي�سً

اأقل من الكولي�سرتول ال�سيئ.

حم�ص ومك�سرات
بور  دي  ڤ��ان  باهي  الأط��ف��ال  تغذية  اخت�سا�سي  ين�سح 
"بت�سمني ن�سبة جيدة من الأطعمة، التي حتتوي على 
النباتية وزبدة  ال��زي��وت  م��ن  وال��ده��ون  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
امل��ك�����س��رات والأڤ����وك����ادو وغ���ريه���ا م���ن الأط��ع��م��ة عالية 
متطلبات  يلبي  اأن  ميكن  ال��ذي  احلم�ض،  مثل  الطاقة 
الطاقة اليومية للطفل، حمذًرا من اأنه بدون التخطيط 
الدقيق ملتطلبات الطاقة واملغذيات الإجمالية، ميكن اأن 
تكون هناك فجوات يف التغذية ينجم عنها تعر�ض النمو 

للخطر ويزيد من خماطر نق�ض املغذيات.

مكمالت غذائية اأ�سا�سية
كما يجب على الآباء األ يتجاهلوا الن�سيحة با�ستخدام 
 B12و  D وڤيتامني  للكال�سيوم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��ات 
اأوميغا3-،  على  حتتوي  التي  الأطعمة  واإدراج  وال��ي��ود، 
"دماغ  ال��ولدة، لأن  اآمًنا منذ  جلعل نظام غذائي نباتي 
الطفل ينمو ب�سرعة يف ال�سنوات الأوىل، لذا فاإن التغذية 

الكافية �سرورية لدعم هذا النمو املبكر للدماغ."
مار�ض  يف  ن�����س��ره  مت  حت��دي��ث  يف   ،NHS م��وق��ع  اأك����د 
يعتمد  )ال��ذي  الأطفال  حليب  يلي:  ما  على   ،2020
املاعز( هو البديل الوحيد  اأو حليب  على حليب الأبقار 
�سهًرا.   12 ���س��ن  دون  ل��اأط��ف��ال  الأم  حلليب  امل��ن��ا���س��ب 
ويجب ا�ستخدام تركيبة ال�سويا بناًء على ن�سيحة طبية 

فقط.

فول وعد�ص وبروكلي وماجنو
روك�ستون:  كاري  دكتورة  الأطفال  تغذية  وقالت خبرية 
اأن  نباتية  حمية  يتبعون  الذين  البالغني  على  "يجب 
يتاأكدوا من خلطهم مل�سادر الربوتني، على �سبيل املثال 
ولكن  والقمح،  والعد�ض  الفا�سوليا  من  الكثري  تناول 
ميكن اأن يكون من ال�سعب على الأطفال حتقيق ذلك"، 
اأخ�سائية  توملين�سون،  �سانتال  دكتورة  اأ���س��ارت  حني  يف 
اأن هناك  اإىل  النباتيني الإجنليزية،  التغذية يف جمعية 
العديد من الأطعمة النباتية الغنية بالربوتني واحلديد 
واأنه  والتوفو،  والعد�ض  واحلم�ض  الفول  مثل  والزنك، 
مي��ك��ن ت��ع��زي��ز ام��ت�����س��ا���ض احل��دي��د م��ن خ���ال ت�سمني 
الربوكلي  C يف كل وجبة، مثل  بڤيتامني  م�سدر غني 

وامللفوف اأو املاجنو.

ل����دول جم��ل�����ض التعاون  ال�����س��ح��ة  اأك����د جم��ل�����ض 
للن�ساط  الأط���ف���ال  مم��ار���س��ة  اأه��م��ي��ة  اخلليجي 

البدين بدءاً من العام الأول من عمرهم.
واأو�سح املجل�ض اأن املدة املو�سى بها خال اليوم 
هي  �سنة،  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  لاأطفال، 
الن�ساط  اأن  اإىل  الأقل، م�سرياً  على  دقيقة   30
البدين املنا�سب لهذا العمر هو اأن يقوم الر�سيع 
على  ال�ستلقاء  اأو  احل��ب��و  خ��ال  م��ن  ب��احل��رك��ة 

البطن والقيام بتحريك الأيدي اأو الأرجل.
�سنتني،  اإىل  �سنة  عمر  يف  ل��اأط��ف��ال  وبالن�سبة 
اأن  ينبغي  ال��ب��دين  الن�ساط  ف��اإن 

خفيفة  اأن�سطة  منها  خمتلفة  اأن�سطة  يت�سمن 
واأن�����س��ط��ة معتدلة مثل  ال��وق��وف وامل�����س��ي،  م��ث��ل 
اجل���ري وال��ق��ف��ز، واأن�����س��ط��ة ع��ال��ي��ة ال�����س��دة مثل 
ال��ت�����س��ل��ق وال��ل��ع��ب ب��ال��ك��رة مل���دة 3 ���س��اع��ات على 

الأقل.
ال��ذي��ن ترتاوح  الأط���ف���ال  اأن  امل��ج��ل�����ض  واأ����س���اف 
يكون  اأن  يجب  �سنوات،   4 اإىل   3 من  اأعمارهم 
3 �ساعات، لكن مع  ن�ساطهم البدين يومياً ملدة 
اختاف الريا�سة، م�سدداً على �سرورة ممار�سة 
الأن�����س��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة ع��ال��ي��ة ال�����س��دة مل���دة "�ساعة 

واحدة" على الأقل.
وبالن�سبة للفئة العمرية بني 5 و14 �سنة، فاإنه 
واحدة  �ساعة  على  الطفل  يح�سل  اأن  ينبغي 
عايل  اإىل  امل��ع��ت��دل  الن�ساط  م��ن  الأق���ل  على 
ال�سدة مثل ركوب الدراجة اأو لعب كرة القدم 

اأو اجلري واأي�ساً الهرولة وال�سب�احة.

الن�صاط البدين املنا�صب 
لالأطفال وفقًا للفئة العمرية

اأن الأطفال  حذر خرباء التغذية من 
خلطر  يتعر�سوا  اأن  ميكن  النباتيني 
وخيمة،  �سحية  مب�ساكل  الإ���س��اب��ة 
اخلدمات  هيئة  ن�سرت  اأن  بعد  وذلك 
 NHS ال�سحية الوطنية يف اإجنلرتا 

ن�سائح حول النظام الغذائي 
ن�سرته  ملا  وفقا  للر�سع، 

ديلي ميل الربيطانية.
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�ش�ؤون حملية

حزمة متنوعة من الفعاليات والور�ص واملحا�سرات 

جامعة االإمارات ت�صتعد يف فرباير للم�صاركة يف »االإمارات تبتكر 2023«

�سمن  مذكرة تفاهم 

تعزيز برامج التبادل الطالبي والتعاون الثقايف بني ال�صّقارين االإماراتيني واليابانيني

•• العني - الفجر

ت���ن���ظ���م ج����ام����ع����ة الإم���������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
فعاليات  خ��ال  وا�سعة  فعاليات  املتحدة 
اإطاق  2023"  عرب  تبتكر  "الإمارات 
والور�ض  الفعاليات  م��ن  متنوعة  ح��زم��ة 
م�ساركتاً  البتكار،  جمال  يف  واملحا�سرات 

الأب��������رز  يف جمال  ال���وط���ن���ي  يف احل�����دث 
تر�سيخ ثقافة البتكار، يقدمها جمموعة 
من  الباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�ض 
وطلبة اجلامعة، لت�سل اإىل اأكر من 40 
اأفراد  جميع  ت�سهتدف  رئي�سية،  فعالية 
جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ام��ع��ي  املجمتع 
اأخ����رى م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت�����س��ة والتي 

تعنى بالبتكار.
-القائم  املزروعي  الدكتورة حنان  وذكرت 
لابتكار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  مب���ه���ام 
جامعة  اأن  اإىل  الإم������������ارات-  ب���ج���ام���ع���ة 
منظومة  تعزيز  على  حت��ر���ض  الإم�����ارات 
البتكار واإعداد اأجيال تتمتع بروح الريادة 
والب��داع، حيث يعد �سهر البتكار فر�سة 

الأه���داف  حتقيق  يف  الفاعلة  للم�ساركة 
الأبحاث،  وتطوير  للدولة،  ال�سرتاتيجة 
�سناعة  يف  والإ�سهام  املبتكرين،  وت�سجيع 
البتكارات  توظيف  خ��ال  م��ن  امل�ستقبل 
والأفكار الإبداعية يف تعزيز جودة احلياة 
اإىل  املزروعي  واأ�سارت  واملجتمع،  لاأفراد 
تبتكر" تعد حدثاً  "الإمارات  فعاليات  اأن 

وط��ن��ي��اً م��ه��م��اً ي��ع��زز م��ك��ان��ة الإم�������ارات يف 
جمال البتكار على م�ستوى العامل.

"تاأتي  امل��زروع��ي:  حنان  الدكتورة  وقالت 
�سمولية  اأك��ر  لتكون  العام  ه��ذا  فعاليات 
م��ن ن��اح��ي��ة اجل��م��ه��ور امل�����س��ت��ه��دف، واأكر 
املوا�سيع  ح��ي��ث  م��ن  وح��ي��وي��ة  تخ�س�ساً 
الب��ت��ك��ار، حيث  ال��ت��ي تطرحها يف جم��ال 

اجلامعي  املجتمع  اأف��راد  خمتلف  باإمكان 
اإىل جانب الزوار باأن يح�سروا الفعاليات 
امل���ت���ن���وع���ة وي���ت���ف���اع���ل���وا م��ع��ه��ا واخل������روج 
بتجربه واأفكار ابتكارية جديدة، وت�سارك 
احلدث  ب��ه��ذا  البحثية  وامل��راك��ز  الكليات 
واآخر  اأب��رز  فيه  لت�ستعر�ض  واملهم  البارز 
وتقدم  والبتكارية"،  البحثية  انتاجاتها 

والور�ض  الأن�سطة  متنوعة من  جمموعة 
واملحا�سرات يف جمال البتكار.

•• اأبوظبي- الفجر

الأمني  املن�سوري  علي  ماجد  معايل  م��ن  ك��ل  وّق��ع 
هريو�سي  وال�سيد  الإم����ارات،  �سّقاري  لنادي  العام 
نائب  "اإينبيك�ض-جودكو"  موؤ�س�سة  مدير  فوجي 
اأبوظبي،  يف  "اإينبيك�ض"  مل�ساريع  الأول  الرئي�ض 
تهدف  تفاهم  مذكرة  الثاثاء،  الأول  اأم�ض  م�ساء 
اإىل تعزيز ودعم برامج ال�سداقة والتبادل الطابي 
والتعاون الثقايف القائم بني ال�سّقارين الإماراتيني 
يودا  تاكايوكي  ال�سيد  بح�سور  وذل��ك  واليابانيني، 
اليابانية  "اإينبيك�ض"  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
والغاز،  النفط  واإن��ت��اج  تطوير  م�ساريع  يف  ال��رائ��دة 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كيتامورا  تو�سياكي  وال�سيد 
ل��ل��م��ذك��رة، ومُب�����س��اه��م��ة وتعاون  ال�����س��رك��ة. ووف���ق���اً 
والياباين  الإم�����ارات�����ي  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  ُم�������س���رتك 
ال�سقارة،  وفعاليات  اأن�سطة  يف  املُ�ساركة  تتم  �سوف 
والتعريف باأهداف �سون الرتاث الثقايف الإن�ساين 
ال�سيد  وتعزيز  الأ�سيلة،  التقاليد  على  واحلفاظ 

ني  وخُمت�سّ خ�����رباء  ب���اإ����س���راف  وذل�����ك  املُ�������س���ت���دام، 
البلدين  ك���ا  م���ن  ب��ال�����س��ق��ور  ال�����س��ي��د  ري��ا���س��ة  يف 
ال�سديقني. و�سوف يكون باإمكان الطلبة اليابانيني 
العربية  ال�سقارة  تقاليد  على  وال��ت��ع��ّرف  ال��ت��دّرب 

لل�سقارة  زاي����د  ب���ن  م��در���س��ة حم��م��د  الأ���س��ي��ل��ة يف 
 2016 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ال�سحراء  وف��را���س��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  بتوجيهات 
نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي 

�سة  ُمتخ�سّ رائ��دة  ة  ك��اأّول من�سّ الإم���ارات،  �سقاري 
على م�ستوى العامل يف تعليم فن ال�سقارة العربية 
و�سوف  ال�سحراء. كما  العي�ض يف  وتقاليد  وفرا�سة 
ت�ستقبل مدر�سة "�سوا" اليابانية لل�سيد بال�سقور، 

الطلبة وال�سّقارين الإماراتيني بهدف التعّرف على 
اأ�سالة  التي تنحدر من  املُتفّردة  اليابانية  ال�سقارة 
جمموعة  خ��ال  م��ن  تقاليدها  وتنعك�ض  ع��ري��ق��ة، 
والأ�ساليب  املدار�ض  وعدد من  الأدوات،  مميزة من 

املُتجّذرة يف الرتاث الثقايف لليابان. وبهذه املنا�سبة، 
اأك����د م��ع��ايل م��اج��د ع��ل��ي امل��ن�����س��وري الأم����ني العام 
لنادي �سّقاري الإم��ارات، اأّن عاقات ال�سداقة بني 
الإم��ارات واليابان قائمة ومتينة منذ ما يزيد عن 
ن�سف قرن، وهي تتعدى اليوم مرحلة التعاون اإىل 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية التي دخلت مرحلة جديدة 
يف ال�����س��ن��وات الأخ������رية، وُت��ع��ت��رب م�����س��اري��ع ال���رتاث 
الثقايف اإحدى هذه ال�سراكات. وقام الوفد الياباين 
�سقاري  نادي  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  مبنا�سبة 
الإمارات بجولة يف مدر�سة حممد بن زايد لل�سقارة 
وفرا�سة ال�سحراء، حيث اأ�ساد اأع�ساء الوفد بجهود 
واإجنازات اأبوظبي ودولة الإمارات يف �سون الرتاث 
املُ�ستدام،  وحماية احلياة الربية من خال ال�سيد 
تعمل  التي  املدر�سة  بربامج  اإعجابهم  عن  ُمعربني 
بال�سيد  متخ�س�سة  تدريبية  دورات  تنظيم  على 
فنون  لتعليمهم  العمرية  الفئات  لكافة  بال�سقور 
ال��ن�����ضء ال�سغري على  ال��ع��رب��ي��ة، وت��رب��ي��ة  ال�����س��ق��ارة 

احلفاظ على التقاليد الأ�سيلة.

�صرطة اأبوظبي تعزز وعي ال�صائحني �صمن »اأجمل �صتاء يف العامل«
•• اأبوظبي-الفجر:

�سارك ق�سم ال�سرطة ال�سياحية يف 
والتحقيقات  التحريات  مديرية 
اجلنائي  الأم���ن  بقطاع  اجلنائية 
بتنفيذ مبادرات  اأبو ظبي  ب�سرطة 
�ستاء  اأج�����م�����ل  ����س���م���ن  ت����وع����وي����ة 
ال�سريك  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��ع��امل 
الثقافة  دائ�������رة  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
مزودي  تفتي�ض  "وحدة  وال�سياحة 
والتي  ال�سياحية"  اخل�����دم�����ات 
تهدف اإىل التعريف بدور ال�سرطة 
بال�سياح  وال��رتح��ي��ب  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
باملخيمات  لا�ستمتاع  ال��ق��ادم��ني 

ال�سحراوية يف اإمارة اأبو ظبي.
ال��دوري��ات اخلا�سة  اإدارة   وقدمت 
)ق�سم كثبان( التابعة لقطاع الأمن 
اجلنائي ب�سرطة اأبوظبي امل�ساعدة 
ا�ستف�ساراتهم  على  وال��رد  لل�سياح 
احتياجاتهم من اخلدمات  وتلبية 

ال�سرطية.
ورحبت ال�سرطة ال�سياحية ال�سياح 
ب����دور  ت��ع��ري��ف��ه��م  وال�����������زوار، ومت 
عرب  وع��ر���ض  ال�سياحية  ال�سرطة 
اخلا�سة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ا���س��ات 
ال�سوتية،  وامل���ك���ربات  ب��امل��خ��ي��م��ات 
ومت عر�ض نبذه عن فيلم وثائقي 
ال�سياحية    ال�سرطة  اإجن���ازات  ع��ن 
وت��وزي��ع ب��ر���س��ورات ت��وع��وي��ة بعدة 
ن�سائح  ت�����س��م��ن��ت  ع���امل���ي���ة  ل���غ���ات 
واإر�سادات باأهم القوانني والأنظمة 

املعمول بها يف الإمارة.
الأمن  تعزيز  اأهمية  اىل  واأ���س��ارت 
والإيجابية  وال�����س��ام��ة  والأم�����ان 
باأهمية  وت���وع���ي���ت���ه���م  ل��ل��ج��م��ه��ور 

و�سامة  �سامتهم  املحافظة على 
الآخرين، والبتعاد عن ال�سلوكيات 
ال�سلبية اإىل جانب تعريف ال�سياح 
الطوارئ  ب��اأرق��ام  الت�سال  بطرق 
احلاجة  ع���ن���د  امل�������س���اع���دة  ل��ط��ل��ب 
ال�سياحية  ل��ل��م��واق��ع  واإر����س���اده���م 

واحل�������س���اري���ة ال�����ب�����ارزة يف اإم������ارة  
باملخيمات  وال���س��ت��م��ت��اع  اأب��وظ��ب��ي 

ال�سحراوية.
امل�ساركة مبثل  اأهمية  واأك��دت على 
هذه املبادرات والتي توفرها الدولة 
ل�����زواره�����ا، م���ن الأف��������راد والأ����س���ر 

واإظهار  ال�سياحية  وامل��ج��م��وع��ات 
والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل����ع����امل 
وال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، ومم����ار�����س����ة اأم���ت���ع 
الذي  الطلق  ال��ه��واء  يف  الأن�سطة 
ال�ستمتاع  خ��ال��ه��ا  ل��ه��م  يت�سنى 

بالأجواء ال�ستوية.

مدار�ش حماية تنظم معر�صًا لتوعية طلبتها بالتخ�ص�صات اجلامعية  
•• دبي-الفجر:

ا  نظمت مدار�ض حماية للبنات التابعة للقيادة العامة ل�سرطة دبي، معر�سً
�ساركت فيه 19 جامعة من خمتلف اإمارات الدولة، وذلك لتعريف الطلبة 
على اأهم التخ�س�سات الدرا�سية ومتطلبات القبول، والت�سجيل، والر�سوم، 

واملنح الدرا�سية املُقدمة اإليهم بعد انتهاء املرحلة املدر�سية.
وافتتح املُقدم عبد اهلل �سامل ال�سويدي، مدير مكتب مدار�ض حماية للرتبية 
مديرة  املن�سوري  �سفية  الأ�ستاذة  بح�سور  املعر�ض  فعاليات  والتعليم، 
مدار�ض حماية للبنات، والنقيب حممد اأحمد بن �سفيا، واأ�سماء احلمادي 
املر�سد الأكادميي يف مدار�ض حماية، والهيئات الإدارية والتدري�سية. واأكد 

املُقدم عبد اهلل �سامل ال�سويدي اأن املعر�ض ياأتي يف اإطار احلر�ض الدائم 
على اإتاحة الفر�سة للطلبة من اأجل الطاع على التخ�س�سات العلمية 
املرحلة  اإنهاء  بعد  بها  اللتحاق  يف  يرغبون  التي  واجلامعات  املُ�ستقبلية 
اإط��ار احلر�ض الدائم من  اأن املعر�ض ياأتي يف  اإىل  املدر�سية لهم، م�سرياً 

مدار�ض حماية لرفع م�ستوى الوعي التعليمي للطلبة.
للطلبة  فر�سة  املعر�ض  اأن  املن�سوري  �سفية  الأ���س��ت��اذة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 
ومتطلبات  الدرا�سية  بالتخ�س�سات  يتعلق  ما  كل  على  كثب  للتعرف عن 
قد  التي  الدرا�سية  واملنح  والر�سوم  الت�سجيل  واآليات  اجلامعية،  القبول 
حياتهم  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ب��دء  اأج���ل  م��ن  عليها  احل�سول  ي�ستطيعون 

امل�ستقبلية.
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يحتاج اجل�سم اإىل القليل من الدهون احل�سوية ل�سببني، 
اأن يكون مبثابة حماية لالأع�ساء احليوية حول  اأولهما، 
للطاقة  احتياطي  كم�سدر  العمل  هو  والثاين  البطن. 
التي ميكن للج�سم ا�ستخدامها.ومع ذلك، فاإن الإفراط يف 
الدهون احل�سوية ميكن اأن يزيد من خماطر جمموعة من 
امل�ساكل ال�سحية، ووفقا لإحدى الدرا�سات، فاإن قلة النوم 

ميكن اأن جتعل الأمر اأ�سواأ.

ف���ردا يتمتعون   12 ع��ل��ى  ال��درا���س��ة  واأج���ري���ت 
ب�سحة جيدة، ومل يكونوا يعانون من ال�سمنة، 
 21 واأم�سى كل منهم دورت��ني، مدة كل منها 
امل�ساركون منطا معينا من  فيها  يعتمد  يوما، 

النوم.
"عادي"،  نوم  بنمط  النوم  البع�ض  وُطلب من 
ب��ي��ن��م��ا ُط���ل���ب م���ن اآخ���ري���ن جت���رب���ة من���ط نوم 
اإىل  الو�سول  لكل م�سارك حرية  وك��ان  مقيد، 

جمموعة من الأطعمة اأثناء الدرا�سة.
وكجزء من الدرا�سة، متت مراقبة وزن اجل�سم 
وت��ك��وي��ن اجل�����س��م وت���وزي���ع ال���ده���ون، وكذلك 

املوؤ�سرات احليوية لل�سهية.
زيادة  اإىل  اأدت  النوم  قلة  اأن  الباحثون  ووج��د 
احل�سوية  ال��ده��ون  م�ستويات  يف   9% بن�سبة 
%11 يف كمية الدهون  الكلية وزي��ادة بن�سبة 

احل�سوية يف البطن.
اأول��ئ��ك الذين  اأن  وع���اوة على ذل���ك، وج���دوا 

 300 كانوا يعتمدون منط نوم مقيد ياأكلون 
�سعرة حرارية اإ�سافية يف اليوم، و%13 اأكر 
م��ن ال��ربوت��ني، ول��ك��ن الأه���م م��ن ذل��ك تناول 
تراجعت  الزيادة  وهذه  الدهون.  من   17%

خال فرتة النقاهة.
ويف حني اأن قلة النوم لي�ست يف بع�ض الأحيان 
الأرق  مثل  ح��الت  يف  املعني،  ال�سخ�ض  اختيار 
ع��دد من  امل��ن��اوب��ات، يختار  بنظام  العمل  اأو يف 

الأ�سخا�ض النوم ب�سكل اأقل.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ف��ريي��ن��د ���س��وم��رز: "ُتظهر 
اأن النوم الق�سري، حتى عند ال�سباب،  نتائجنا 
ن�سبيا،  وال�����س��ع��ف��اء  الأ����س���ح���اء  والأ���س��خ��ا���ض 
ال�����س��ع��رات احلرارية،  ت��ن��اول  ب���زي���ادة  ي��رت��ب��ط 
وزيادة طفيفة جدا يف الوزن، وزيادة كبرية يف 

تراكم الدهون داخل البطن".
واأو���س��ح��ت ال��دك��ت��ورة ���س��وم��رز: "عادة م��ا يتم 
ب�سكل تف�سيلي حتت اجللد.  الدهون  تر�سيب 

وم���ع ذل���ك، ي��ب��دو اأن ال��ن��وم غ��ري ال��ك��ايف يعيد 
الأكر  احل�����س��وي  احل��ي��ز  اإىل  ال��ده��ون  توجيه 
خ���ط���ورة. الأه�����م م���ن ذل����ك، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
حدوث انخفا�ض يف ال�سعرات احلرارية والوزن 
اأثناء فرتة النقاهة، ا�ستمرت الدهون احل�سوية 
يف الزيادة. وي�سري هذا اإىل اأن النوم غري الكايف 
هو �سبب غري معروف �سابقا لرت�سب الدهون 
احل�����س��وي��ة، واأن ال���ن���وم ال���اح���ق، ع��ل��ى الأق���ل 
الدهون  تراكم  يعك�ض  الق�سري، ل  امل��دى  على 

احل�سوية".
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  ���س��وم��رز  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
النوم  كفاية  ع��دم  اإىل  "ت�سري  اإليها  تو�سلوا 
القلب  واأم���را����ض  ال�سمنة  اأوب��ئ��ة  يف  كم�ساهم 

والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي".
اأن امل�ستويات العالية من  وال�سبب يف ذلك هو 
الدهون احل�سوية ميكن اأن تزيد من احتمالية 

اإ�سابة ال�سخ�ض باأمرا�ض القلب وجمموعة 
ال�سرطان  م��ث��ل  الأخ�������رى  احل������الت  م���ن 

وال�سكري.
الدكتورة  تو�سح  الدهون،  تراكم  وب�ساأن 
الدرا�سة:  يف  امل�ساركة  كوفا�سني،  نعيمة 
"مت الك�سف عن تراكم الدهون احل�سوية 
وكان  املقطعية  الأ�سعة  فقط عن طريق 
الزيادة  من املمكن تفويتها، خا�سة واأن 
يف ال��وزن كانت متوا�سعة للغاية - نحو 
رطل واحد فقط. قيا�سات الوزن وحدها 
�ستكون مطمئنة ب�سكل زائف من حيث 

العواقب ال�سحية للنوم غري الكايف".
وتابعت: "ما يثري القلق اأي�سا الآثار 
املحتملة لفرتات النوم غري الكافية 
التدريجية  ال����زي����ادات  ح��ي��ث  م���ن 
احل�سوية  ال��ده��ون  يف  والرتاكمية 

على مدى عدة �سنوات".
اأن  ميكن  ال��ن��وم  قلة  اأن  ح��ني  ويف 
توؤدي اإىل زيادة م�ستويات الدهون 
عوامل  ه��ن��اك  اأن  اإل  احل�����س��وي��ة، 

اأخرى ميكن اأن يكون لها تاأثري.
ع��ادات منط احلياة  وت�سمل هذه 
التدخني  م���ث���ل  ال�����س��ح��ي��ة  غ����ري 
وال���������س����رب، وك���اه���م���ا مي���ك���ن اأن 
الإ�سابة  احتمالية  زيادة  ي�سهم يف 
مثل  مميتة  اأو  م��زم��ن��ة  ب��اأم��را���ض 

ال�سرطان واأمرا�ض الكبد.
اأن يلعب  ذل��ك، ميكن  وع��اوة على 

ق��ل��ة ال��ن�����س��اط وات���ب���اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غني 
زيادة  احتمالية  يف  دورا  وامللح  بال�سكر 

الدهون احل�سوية لدى ال�سخ�ض.
ونتيجة لذلك، 

خلف�ض  ال�����ط�����رق  اأف���������س����ل  ف��������اإن 
ات���ب���اع نظام  ت�����س��م��ل  امل�����س��ت��وي��ات 
غ�����ذائ�����ي م������ت������وازن ومم���ار����س���ة 

وجتنب  ب���ان���ت���ظ���ام  ال���ري���ا����س���ة 
عادات منط احلياة ال�سارة.

حت�سني  اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة 
اأن  ميكن  البدنية،  ال�سحة 
الدهون  ف���ق���دان  ي�����س��اع��د 
احل���������س����وي����ة م������ن خ����ال 
ال����ت����م����اري����ن اأي�����������س�����ا يف 

حت�����������س�����ني ال���������س����ح����ة 
العقلية.

قلة النوم ميكن اأن تزيد من خطورة دهون البطن

مكمالت غذائية ميكن اأن يكون لها اآثار خطرية عند دجمها!
يقرتح خرباء اأنه ميكن التحايل على العديد من املخاطر عن طريق اأخذ املكمالت الغذائية على 

بعد �ساعات بع�سها من بع�ص.
وهناك اأدلة قوية على اأن املكمالت الغذائية تقدم فوائد �سحية عند تناولها وفقا للتوجيهات. 
ومع ذلك، عندما يتم تناولها باقرتان بع�سها ببع�ص، ميكن اأن ت�سبح بع�ص التاأثريات قاتلة. اإليك 

ما يجب عليك جتنبه:
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الكال�سيوم واملغني�سيوم
اأن تتناف�ض جرعات كبرية من املعادن بع�سها مع بع�ض ليتم  "ميكن   :WebMD يو�سح موقع 

امت�سا�سها. فا ت�ستخدم مكمات الكال�سيوم اأو الزنك اأو املغني�سيوم يف نف�ض الوقت".
غري  ت��اأث��ريات  له  تكون  اأن  ميكن  احليوية  مب�سادات  املغني�سيوم  خلط  اأن  على  دليل  اأي�سا  وهناك 

مرغوب فيها.
وغثيانا  البطن  يف  تقل�سات  ت�سبب  املعدنية  املكمات  اأن  املعروف  من  عالية،  جرعات  تناول  وعند 

واإ�سهال.

النحا�ص والزنك
والنحا�ض  "الزنك  الأوب����ئ����ة:  ع��ل��م  جم��ل��ة  واأو����س���ح���ت 

اآليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ت�����س��ارك  م��ع��ادن  واملغني�سيوم 
املناعة  ذل����ك  يف  مب���ا  اجل�������س���م،  يف  ال���س��ت��ت��ب��اب 

واللتهابات والإجهاد التاأك�سدي".
املعادن  وربطت العديد من الدرا�سات 

ب���ال�������س���رط���ان واأم�����را������ض 
القلب والأوعية 

الدموية، لكن الأدلة حتى الآن ل تزال بعيدة عن اأن تكون قاطعة.
املدى  على  م�ساكل  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  امت�سا�سه يف اجل�سم،  بالزنك، ل ميكن  النحا�ض  وعند خلط 
الطويل. فالنحا�ض �سروري لإنتاج خايا الدم احلمراء واحلفاظ على نظام املناعة ال�سحي، لذا فاإن 

جتنب النق�ض فيه اأمر بالغ الأهمية.

ginkgo bilobaزيت ال�سمك و
حذرت جملة الطب الباطني العام يف عام 2005 من اأن تناول ginkgo مبفرده قد يكون غري 

منا�سب لبع�ض الأ�سخا�ض الذين يعانون من خماطر النزيف.
واأو�سح التقرير: "يجب ن�سح املر�سى الذين ي�ستخدمون ginkgo، وخا�سة اأولئك الذين لديهم 

خماطر نزيف معروفة، ب�ساأن زيادة حمتملة يف خماطر تناوله".
وقد يوؤدي تناول اأوميغا 3 مع ginkgo اإىل زيادة هذه املخاطر، لأن زيت ال�سمك له اأي�سا تاأثري 

يتمثل يف ترقق الدم.

احلديد وال�ساي الأخ�سر
مع  يتداخل  ال�ساي  �سرب  اأن  الباحثون  وج��د   ،2016 ع��ام  يف  ُن�سر  اإكلينيكية،  حالة  عن  تقرير  يف 
امت�سا�ض احلديد وينطوي على خماطر الإ�سابة بفقر الدم الناجم عن نق�ض احلديد عند تناوله 

بكميات كبرية.
وهذه نتيجة مهمة، حيث يعتمد اجل�سم على احلديد يف النمو والتطور واإنتاج الهيموجلوبني.

احلديد  مكمات  على  احل��دي��د  بنق�ض  الإ���س��اب��ة  خلطر  املعر�سني  الأ�سخا�ض  بع�ض  يعتمد  وق��د 
للحفاظ على احتياجات اجل�سم، وبالتايل يجب جتنب ال�ساي الأخ�سر.

اخلمرية احلمراء والنيا�سني
مكمات النيا�سني واأرز اخلمرية احلمراء هي بع�ض املكمات القليلة القادرة على خف�ض م�ستويات 

الكولي�سرتول.
ومع ذلك، فاإن اأخذها بع�سها مع بع�ض قد ي�سبب �سررا �سديدا للكبد.
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العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : هوني�سربج اند ا�سو�سيت�ص خلدمات اإدارة امل�ساريع - �ص ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 125 ملك را�سد خليفة را�سد بالهول املهريي - بردبي - الرب�ساء 
925392 رقم  ، رقم الرخ�سة :  الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1533032 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل 
بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة الوىل - هاتف : 5876900-04 فاك�ض : 
خال  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5876901

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مي اإن ايه بوك�ص لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات ذ م م  
العامة - جممع دبي  املعتمدة للتجارة  616-502 ملك �سركة بيان  العنوان : مكتب 
لا�ستثمار 1 - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ 
م م( ، رقم الرخ�سة : 796407 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1611490 مبوجب 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��ال  لديها 
2023/1/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني جا�سكا حما�سبون قانونيون 
- العنوان : مكتب رقم 16 ملك بناية مزنه - الق�سي�ض - هاتف : 04-2207355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2207300  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة 
هذا  مب��وج��ب   04-5876901  : فاك�ض   04-5876900  : ه��ات��ف   - الوىل 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
هوني�سربج اند ا�سو�سيت�ص خلدمات اإدارة امل�ساريع - �ص ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2023/1/3 وعلى من 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  جا�سكا حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 16 ملك بناية مزنه - الق�سي�ض - هاتف : 2207355-

04 فاك�ض : 2207300-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
مي اإن ايه بوك�ص لتجارة  اأع��اه لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  املواد الغذائية وامل�سروبات ذ م م 
2023/1/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الطازج لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
 - بور�سعيد  دي��رة   - الر�ستماين  ح�سن  عبدالواحد  ليلى  ملك   1 رق��م  معر�ض   : العنوان 
)ذ  الواحد  ال�سخ�ض   - حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة 
م م(، رقم الرخ�سة : 906404 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1635548 مبوجب 
هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد -  رقم 
امل�ستندات  كافة  معه  2973071-04 م�سطحباً   : فاك�ض   04-2973060  : هاتف 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
الطازج لتجارة املواد الغذائية - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2023/1/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/18
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اه، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : نيو ترند�ص للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 206B ، 206C ملك حممد علي م�سبح القيزي الفا�سي - ديرة 
- املطينة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 916889 رقم 
1524769 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2023/1/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ص ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 
ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ض 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية نيو ترند�ص للتجارة 
 2023/1/24 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  العامة - ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )378/2023(

املنذرة : الطريق الواحد لتاأجري ال�سيارات ذ م م
املنذر اليه : دوجنمي �سينج اجلن�سية /ال�سني

املرت�سدة  املديونية  �سداد قيمة  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
الف دره��م(، وذلك  100،000 درهم )مائة  بذمتها بواقع مبلغ 
خال خم�سة ايام من تاريخ العان وال �سوف ت�سطر املنذره اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية جتاه املنذر اليها نتيجة تقاع�سها 

عن ال�سداد املبلغ امل�سغول به ذمتها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار بالن�سر

رقم )2022/161(
 Tekncoat Engineering - املنذرة : تكني كوت الهند�سية

رقم  فاك�ض   -  043375237 رق��م  - هاتف   202 رق��م  - مكتب  ال�سايغ  بناية ملك خليل   - ع��ود ميثاء   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانها 
بوكالة املحامي فادي   hatem@kasirealestate.com  : اإلكرتوين  بريد   - دبي   -  30303 - �ض ب   043375238

احلوراين - مبوجب وكالة �سادرة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 22/4/2022 وحمرر رقم 105036/1/2022
KSS Building Contracting LLC - )املنذر اإليها : كيه ا�ض ا�ض ملقاولت البناء )�ض.ذ.م.م

عنوانها : اإمارة دبي - النهدة -1- �سارع بغداد - باتينيوم بيزن�ض �سنرت - الطابق 11 مكتب رقم )1104( - �ض.ب: 90723 - هاتف 
info@kss.ae  رقم: 042207574 - فاك�ض رقم : 042391721 - رقم مكاين : 3577597783 - بريد اإلكرتوين : 

املو�سوع : 1- نتيجة تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اإليها، تر�سد يف ذمة املنذر اإليها ل�سالح املنذرة مبلغ وقدره 132،968،6 
درهم )مائة واإثنان وثاثون األف وت�سعمائة وثمان و�ستون درهم و�سته فلو�ض(  

اإل اأنها تخلفت عن �سداد الق�سطني الثاين والثالث دون �سند اأو م�سوغ  ا�ستحقاقه  تاريخ  يف  الأول  الق�سط  اإليها  املنذر  �سددت   -2
قانوين.  3-فاإن املنذرة - واإعماًل لن�ض املادة 63/1 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية - تكلف املنذر اإليها بالوفاء 
مببلغ 60،000 )�ستون األف درهم( والفائدة بواقع 5% �سنوياً من تاريخ ا�ستحقاق الق�سط الثاين احلا�سل يف 2021/9/10 
وتاريخ ا�ستحقاق الق�سط الثالث احلا�سل يف 2019/12/10 حتى متام ال�سداد يف موعد اأق�ساه خم�سة ايام من تاريخ اإعان املنذر 

اإليها بهذا الإنذار. مع حفظ كافة حقوق املنذرة جتاه املنذر اإليها ،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )377/2023(

املنذرة : الطريق الواحد لتاأجري ال�سيارات ذ م م
املنذر اليه : عبدالرحمن غ�سوب يو�سف احمد 

املرت�سدة  املديونية  �سداد قيمة  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بذمتها بواقع مبلغ 50،000 درهم )خم�سون الف درهم(، وذلك 
خال خم�سة ايام من تاريخ العان وال �سوف ت�سطر املنذره اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية جتاه املنذر اليها نتيجة تقاع�سها 

عن ال�سداد املبلغ امل�سغول به ذمتها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
ديوان �سمو احلاكم دبى 

اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
الق�سية رقم 11897 ل�سنة 2022 جزاء دبى 

املو�سوع اإعالن بالن�سر للح�سور يف الدعوى 2022/11897 جزاء دبى
من  او  �سده(  )امل�سكو  بكر  اأب��و  حممد  اإبراهيم  امل��ق��داد   / ال�سيد  على  يتعني 
احل�سيبة  مببني  املنازعات  وت�سوية  اخل��ربة  اإدارة  مقر  اإىل  احل�سور  ميثله، 
للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب مبني C طابق امليزانني ملقابلة اخلبري 
حما�سبي اأول / عبد العظيم حممد الدي�ساوي، واإح�سار الوثائق التي توؤيد 

موقفه يف الدعوى اعاه وذلك خال اأ�سبوع من ن�سر هذا الإعان.
عن اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 
خبري حما�سبي اأول
عبد العظيم حممد الدي�ساوي

اإعـــــــــــــــالن 

70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة املحا�سبية

يف الدعوى رقم 2510/2022 جتاري جزئي
اأع��اه مبوجب  امل��ذك��ورة  الدعوى  املنتدب يف  القرقاوي  اإبراهيم  علي  عامر   / يعلن اخلبري 
احلكم ال�سادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2022/12/22 املرفوعة من 

املدعي/ راهول ليخا راج كومار ليخا
يعلن اخلبري املحا�سبي : املدعى عليها / نا�سيونال بوليون هاو�ض �ض.ذ.م.م

مبقر  ع�سراً   04:00 ال�ساعة   2023/1/30 بتاريخ  املحا�سبية  اخل��ربة  ام��ام  احل�سور 
مكتبنا الكائن مبنطقة القرهود - مبنى قرهود كميونتي - مكتب رقم 101 واإح�سار كافة 
الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى، حتى ن�ستطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا 

للقواعد والأ�سول ويف الوقت املحدد.
لا�ستف�سار الت�سال على الرقم 0561102016

عامر علي ابراهيم القرقاوي/ خبري حما�سبي
رقم القيد لدى حماكم دبي 41

اإعالن اإجتماع خربة 

70608 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�سر

ب�سفتي اأنا / وليد خمي�ض بن �سويدان خبرياً ح�سابياً مكلفاً من قبل حمكمة دبي 
باإجراء اخلربة يف الدعوي رقم )2022/2684( جتاري جزئي. فاإننا قد قررنا 
دعوة / كابيتال اندك�ض للو�ساطة التجارية من اأجل ح�سورها اأو من ميثلها قانوناً 
ب�سفتها : املدعي عليها يف الدعوي املذكورة بالرقم اأعاه، واملقامة من قبل املدعية 
�سافه خليفه كرار بله.  وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن بدبى - ديرة - �سارع 
بناية   - الطبي  ال��ت��داوي  اأم��ام مركز   - الر�ستماين  ني�سان  وكالة  - خلف  بور�سعيد 
-2208803  : � ت  - مكتب )604(  ال�ساد�ض  الطابق   - الذهبي  الأعمال  مركز 

2208804-04 - وذلك يوم الثاثاء القادم املوافق 2023/1/31  04 - ف: 
 )AM 11:00(  ًيف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا

خبري ح�سابي / وليد خمي�س بن �سويدان
قيد رقم: 141

اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�سر

70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
جزئي  عمايل   2023/57

مكتب اإدارة الدعوى
اإعالن بالن�سر باأ�سل ال�سحيفة

اىل املدعي عليه/ تادديو�ض ندوجناتيه - اجلن�سية /الكامريون 
حيث ان املدعية / الرو�سة اخل�سراء لتحلية املياه اجلن�سية / �سركات 

ح�سورك  يقت�سى  جزئي  عماىل   2023/57 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعي  اأق��ام 
اإىل مكتب ادارة الدعوى باملحكمة العمالية براأ�ض اخليمة �سباح يوم الربعاء املوافق 
ما  وتقدمي  الدعوى  علي  ولاإجابة  �سباحاً.  التا�سعة   9:00 ال�ساعة   2023/2/1
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
لدى مكتب ادارة الدعوى

حرر بتاريخ : 2023/1/25 
مدير اإدارة الدعوى 
حممد الدوح 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن اإخطار عديل بالوفاء بالن�سر

االإخطار رقم
MOJAU_2022-0076084

بناءا على طلب من املخطر / ا�سعد ذيب ا�سعد العلي
اإىل املخطر اإليه : حممد �سفيق عباد الفتاح عيد
ال�سرح : املو�سوع : الوفاء بقيمة اإي�سال المانه

درهم فقط   5000 ب�سداد  وقام  الفا  حيث ان املخطر اليه قد حررا اإي�سال امانه بقيمة 30000 ثاثون 
وامتنع عن رد الباقي عند طلبه وظل مياطل 

لذلك :- طالب املخطر املخطر اليه ب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتة ولكن دون جدوى - ان املخطر 
يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتة البالغ 25000 الف وامل�ستحق للمخطر وذلك 
الإجراءات  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�سطر  �سوف  وال  الخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  اأي��ام   5 اق�ساه  موعد  يف 

القانونية للمطالبه باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق
خليل اإبراهيم العو�سي
مدير دعوى / حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
جيكور جلوبال �س م ح ، �سعيد جعفر ح�سون ال�سمخاين 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004077/ 
اإىل املحكوم عليه : جيكور جلوبال �ض م ح 

العنوان : اإمارة عجمان - عجمان 1 برج رقم 2 هاتف متحرك رقم 0561734040 
�سعيد جعفر ح�سون ال�سمخاين 

العنوان : اإمارة عجمان - عجمان 1 برج رقم 2 هاتف متحرك رقم 0561734040 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ با�سم فا�سل عبدالرازق ال�سويلي ، اجلن�سية عراقي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 67745.0 
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سرياج اال�سالم ابو الها�سم  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008104/ 

اإىل املحكوم عليه : �سرياج ال�سام ابو الها�سم 
العنوان : ال�سارقة القا�سمية برج الديوان الطابق التا�سع �سقة رقم 905 0554200788 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد كامروجامان فريج ، اجلن�سية بنجادي�سي  

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 17990.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 70535
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004795 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ا�سلم ا�سام غفور  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 8/2/2023 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  25/1/2023 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/374(

املنذر :نور �سمري ح�سنى م�سطفى
املنذر اإليها : دينا حممود فتحى �سالح

اأربعة    )24000( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف   : املو�سوع 
ال�سيد كاتب حتت  ل��دي  امل�سدق  املديونية  اإق��رار  ، قيمة  دره��م  ال��ف  وع�سرون 
رقم 2022/374152 خال مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقها واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع 

حتميل املنذر اإليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )375/2023(

املنذر : �سامي عبد املعطي حممد النجار
املنذر اإليها : دينا حممود فتحى �سالح

اإثنان   )32000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اإليها  املنذر  املنذر  يكلف   : املو�سوع 
وثاثون الف درهم، قيمة اإقرار املديونية امل�سدق لدي ال�سيد كاتب حتت رقم 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اأق�ساها  مدة  خال   2023/1/31140
الإنذار و اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقها واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع 

حتميل املنذر اإليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )376/2023(

املنذر مرفت اأحمد ال�سعيد الرديني
املنذر اإليها : دينا حممود فتحى �سالح

اأثنان   )32000( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف   : امل��و���س��وع 
وثاثون الف درهم ، قيمة اإقرار املديونية امل�سدق لدي ال�سيد كاتب حتت رقم 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اأق�ساها  مدة  خال   2023/1/31389
الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقها واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع 

حتميل املنذر اإليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر مبوعد اجتماع اخلربة احل�سابية االول 

االبتدائية دبي  حماكم  لدى   - جزئي  مدين  يف الدعوى رقم : 2110/2022 
املرفوعة من املدعية / ال�سام�سي وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

�سد املدعى عليها الوىل / جرين �سربينغ انرجي م.م.ح 
املدعى عليها الثانية / انوفا رفينينج اأند تريدينج م.م.ح
املدعى عليها الثالثة / انوفا ريفاينيج هولدينجز ليمتد

اأند تريدينج .م.م.ح - انوفا ريفاينيج هولدينجز  - ال�سادة املدعى عليهم /جرين �سربينغ انرجي م.م.ح - انوفا رفينينج 
الأول يوم الربعاء  بوا�سطة وكيل قانوين لجتماع اخلربة احل�سابية  اأو  الدعوة للح�سور �سخ�سياً  اإليك  ليمتد. - نوجه 
هاتف مكتب/   - الربيد.  املر�سل طي  الإل��ك��رتوين  املوقع  : عرب  واملكان  �سباحاً   9:30 ال�ساعة  2023/2/1 يف  املوافق 
043524030.   - وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل قانوين عنكم خال املهلة املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر اإج��راءات اخلربة ويقدم تقريره 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
Topic : الدعوى رقم 2110/2022 مدين جزئي
Time : Feb 1 ، 2023 09:30 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84374035489?pwd=d0Rzd2NmS1pqMEwvdml2VDR6dlFDZz09
Meeting ID: 843 7403 5489
Passcode: v218rk

الدكتور / عبد اهلل علي القايدي 
خبري ح�سابي / منتدب اأمام حماكم دبي

اإعالن اإجتماع خربة 

70488

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
ق�سم ال�سهادات

املو�سوع / اإعالن طالق 
امل��دع��و/ خليفة  ب��ان  تعلن دائ��رة حماكم را���ض اخليمة 
حممد احمد زيد ال�سحي ، تقدم بطلب تثبيت الطاق 
ب��ن��ت الفا�سل  امل����دع����وة/ ���س��ف��ا  ب��ي��ن��ه وب����ني م��ط��ل��ق��ت��ه 
، بتاريخ 2023/1/19م  احلمزاوي )اجلن�سية : تون�ض( 

، طلقة اوىل رجعية ، حتى تاريخه. 
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349
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العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
منيب اأ�سلم حممد مالك موؤ�س�سة الروؤية ال�سحيحة للمقاوالت الفنية   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000264/ 
اإىل املحكوم عليه : منيب اأ�سلم حممد مالك موؤ�س�سة الروؤية ال�سحيحة للمقاولت الفنية   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اخلري الهند�سية - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 38860.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 70197
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0009168 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد جعفر لطاء املنتجات املعدنية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإعان  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )3735 درهم( والزامها بالر�سوم 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/2 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  24/1/2023م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
عمايل     SHCFICILABS2023 /0000412 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رمز النقاء لغ�سيل ال�سيارات 
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإعان  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )7200 درهم( والزامها بالر�سوم 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2023/1/31 وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
عمايل     SHCFICILABS2023 /0000415 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رمز النقاء لغ�سيل ال�سيارات 
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإعان  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )7200 درهم( والزامها بالر�سوم 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2023/1/31 وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
عمايل  SHCFICILABS2023 /0000426 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رمز النقاء لغ�سيل ال�سيارات 
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�سورة  عليها  املدعي  واإعان  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )7200 درهم( والزامها بالر�سوم 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2023/1/31 وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن بالن�سر

اإعالن �سحيفة الطعن رقم 2022/1403  
بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهالوي

اإىل : 1- ام او جي هولدينج ليمتد ، 2-فرزين يداله عابديني ايخواره  
 2022/1050-1030 رق��م  ال�ستئناف  احلكم  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
جتاري - ال�سادر بتاريخ 2022/9/29 قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف 
الطاعن/ �سامل م�ستهيل بن احمد املع�سني ، يف الطعن امل�سار اليه اعاه وعليكم 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات 
التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

تغيري ا�سـم / ا�سمهان �سعيد �سامل را�سد الدرعي  
تقدمت املواطنة / ا�سمهان �سعيد �سامل را�سد الدرعي 
/ بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)ا�سمهان( اإىل )ح�سه(. 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 

العان ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0004728  مدين )جزئي(
اىل املدعي عليه : ح�سن ذياب حممد ذياب ال�سرع - �سوري اجلن�سية 

حممود ن�سر اهلل قا�سم �سوري اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي معاذ عبداحلكيم عبدالرحمن بن عتيق - �سعودي اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 
قررت املحكمة : اأول : ف�سخ عقد بيع ال�سيارتني. ثانيا : عدم قبول الدعوى قبل املدعي عليه الأول لرفعها 
على غري ذي �سفة. ثالثا : الزام املدعي عليه الثاين برد مبلغ 40.000 درهم )اربعني الف درهم( للمدعي، 
والزامه بفائدة على ذلك املبلغ بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
على ال تزيد على ا�سل املبلغ املق�سى به. رابعا : الزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
24.000 درهم )اربعا وع�سرين الف درهم( تعوي�سا عن الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت به، مع الزامه 

مب�سروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 24/1/2023 / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

جتاري      AJCEXCICOMS2023 /0000519 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : �سركة غلفا لا�ستثمارات العامة )�ض م ع(  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ رويال فالكون للحرا�سة - �ض ذ م م

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 55827.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ليلى را�سد حممد علي الظنحاين   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002821/ 

اإىل املحكوم عليه : ليلى را�سد حممد علي الظنحاين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سامي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 12172.0 درهم

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004541 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليندا امونوريي نياركو
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   15/2/2023 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاه -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  326/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن الوحدة رقم 1408 الواقعة مبنطقة معي�سم الول يف دبي ، والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق الثالث ع�سر - الدائرة القانونية  
املطلوب اإعانه : ح�سن علي �سربا  - عنوانه : دبي -  الرب�ساء - مدينة دبي لانتاج - منطقة معي�سم الأول - لجو في�ستا - ايه - الطابق 

hassan@gmial.net  -  0503413331  -  1408 �سقة   -  14
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ض 3  - رقم 

املبنى : 1 - ا�سم املبنى : لجو في�ستا ايه - رقم العقار : 1408 - امل�ساحة : 116،59 مرت مربع - التقييم / 655،343/40 درهم. 
ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم  257/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن الوحدة رقم 908 واملوقف رقم CBI-231 - الواقعة مبنطقة نخلة جمريا - 

مارينا ابارمتنت�ض 6 - مبنى رقم 6 - يف دبي ، والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - 

الطابق الثالث ع�سر - الدائرة القانونية - مكاين : 3414190570  
املطلوب اإعانه : رامي باهي ح�سن اأبوزيد - عنوانه : دبي - بردبي - نخلة جمريا - مارينا ابارمتنت�ض 6 - مبنى رقم 6 - الطابق 9 - �سقة 

 ramy@gmial.net  -  0506549665  -  1313578415 مكاين   -  908
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم 
الر�ض 1998 - رقم البلدية : 0-381 - امل�ساحة : 162.18 مرت مربع - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 6 - رقم 

الوحدة : 908 - التقييم : 2.191.259.04 درهم.  ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مطبعة رويال - ذ م م ماتيو �سكاريا فاديانات  

اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCIBOUNCE2022 /0004984 ال�سيكات املرجتعة 
اإىل املحكوم عليه : 1- مطبعة رويال - ذ م م ، 2- ماتيو �سكاريا فاديانات   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اوم رودرا انرتنا�سيونال للتجارة - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 3991350.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 283/2021/204 تنفيذ �سرعي  
املنظورة يف : دائرة تنفيذ الأحوال الوىل رقم 280 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الإتفاقية رقم. ان الطالب ب�سدد تنفيذ التفاقية ال�سلح رقم 2018/831 
للر�سوم  �ساما  دره��م(   35772.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  زوجية  ح��الت   2018/1660 رق��م  امللف  يف 

وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق. 
طالب التنفيذ : ن�سيم عبداله منفرد - عنوانه : اإمارة عجمان منطقة دوار احلليو 1 فيا رقم القطعة 1345 قبل 

حمطة اذاعة عجمان رقم مكاين 6152110709 
املطلوب اإعانه : 1- حممد قلى حممد كرمي بور - �سفته : منفذ �سده   

ب�سدد  الطالب  ان  رق��م.  الإتفاقية  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع���ان  مو�سوع 
تنفيذ التفاقية ال�سلح رقم 2018/831 يف امللف رقم 2018/1660 حالت زوجية ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)35772.50 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.  وحددت لها جل�سة يوم   املوافق   ال�ساعة  يف 
مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 12405/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ :  املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )686394( وال�سادر عن امل�سرف بقيمة 
)200،000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  
طالب التنفيذ : اأحمد حممد رفيع احمدنيا

عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - �سارع  ال مكتوم - برج امل�سعود 2 - الطابق 
)6( - مكتب رقم )601( رقم مكاين : 3219494430  

 املطلوب اإعانه : 1- جنوم العرب لتجارة قطع غيار ال�سيارات )�ض ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره 200000 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 726/2022/18 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- عا�سف مودي عبدالقيوم مودي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : متويل )م�ساهمة خا�سة(  وميثله : بدر حممد علي القرق - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2022/12/29  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ متويل )م�ساهمة خا�سة( بف�سخ اتفاقية الجارة وماحقها املربمة 
بني طريف التداعي واملوؤرخة 8/4/2007، والزام املدعي عليه حيازة العقار الوحدة مو�سوع الإتفاقية الكائنة يف اإمارة دبي واملبينة 
احلدود واملوا�سفات يف امللكية كالآتي : اإم��ارة دبي - املنطقة : وادي ال�سفا 2 رقم الر�ض 1430 رقم البلدية : 7721-643 ا�سم 
كان عليها وقت  التي  باحلالة  للمدعية  املوؤجر  العقار  بت�سليم  والزامه   1 الطابق  رق��م   العقار 108  رقم   - 10 ب  : مزايا  املبنى 
التعاقد خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري )الإج��ارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �سهادة 
ل�سالح املدعي عليها وخماطبة دائرة الأرا�سي والماك والماك بذلك ، وبالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره 58،041.00 
درهم )ثمانية وخم�سون الف وواحد واربعون درهما للمدعية( اإجمايل الجرة املتاأخرة املرت�سدة بذمته من 2/1/2021 وحتى 
2/9/2021 وما ي�ستجد من اجرة بعدها بواقع 30.800 �سنويا حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خاليا من ال�سواغل وال�سخا�ض 
والزامه بالر�سوم. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن بالن�سر        
 265/2023/42 جتاري  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عماد اأحمد ح�سن زهد - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : يو�سف عبدالرحمن القادري  
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
القانونية  وال��ف��وائ��د  دره���م(  ال��ف  وث��م��ان��ون  )خم�سة  دره���م(   85،000( وق���دره  مبلغ 
 2022/8/19 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 مبعدل  املبلغ  هذا  على  امل�ستحقة 
وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:40/2023/43 جتاري م�سارف 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم 400

وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )10026249.48( درهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 

املعجل با كفالة. 
املدعي:البنك العربي املتحد فرع - عنوانه:المارات - امارة دبي  - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعانه :  1- حممد �ساهد نظر حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د  م��و���س��وع الإع����ان : 
القانونية 9% من تاريخ ال�ستحقاق  )10026249.48( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   - كفالة  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
2023/1/30  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعالن بالن�سر        
 266/2023/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- حممود علي حممود ال�سعيد فرج  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :وليد فار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1250( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 

2022/2/22 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 
قاعة  �سباحا يف   09:00 ال�ساعة   2023/2/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعالن حم�سر حجز  بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3431/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1654 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف 
للر�سوم  �ساما  درهم  وق��دره )1451029.90(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف جتاري  رقم 2019/111 

وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : مان ليفت ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م - واخرون

القمر  �سركة  2 ملك  و   1 رقم  - م�ستودع  الثانية  دبي لا�ستثمار  بردبي - جممع   - دبي  عنوانه:امارة 
info@mefma.org:الكامل هاتف:048856065 - فاك�ض:048856034 - �ض.ب:213645 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعانi : 1- ات�ض ال جي للمقاولت )حاليا( احلبتور ليتون �ض.ذ.م.م )�سابقا( �سركة احلبتور 
للم�ساريع الهند�سية ذ.م.م )�سابقا( - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم عائدة لكم لدى 
�سوق دبي املايل - �سركة متويل - عدد الأ�سهم 63893 - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاه وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 70469

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:2764/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2022/880 جتاري جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ال�سيخ مكتوم بن ح�سر بن مانع بن را�سد ال مكتوم - واخرون

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى املطار- �سقة 
الول 107 - بيزن�ض افينو - وميثله:علياء اأحمد عبداهلل بال ال�سويدي 

املطلوب اإعانهما :  1- �سركة دبي الفنية للتجارة واملقاولت )تريدكو( 2- جويل اأميل لوبران  
-  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/880 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2023/2/9  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70591 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:217/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
الدعوى وموعد  ب�سورة من لئحة  املدعي عليه  واع��ان  لنظرها  اق��رب جل�سة  الدعوى وحتديد  قيد  اول   : الدعوى  مو�سوع 
اجلل�سة - ثانيا:الق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد املوؤرخ يف 2022/11/5 مع الزام املدعي عليه بنقل وت�سجيل الرخ�سة التجارية امل�سمى 
دار الو�سايف للو�ساطة العقارية - حتت رقم 924698 وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بدبي بذلك با�سم املدعي وخماطبة 
اجلهات املخت�سة مع الزامه بت�سليم كافة احل�سابات وامل�ستندات اخلا�سة بال�سركة ورد كافة املبالغ امل�ستلمة من خال تلك الفرتة 

للمدعي - ثالثا:الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:فرا�ض بن عمر دلهومي

عنوانه:المارات - امارة عجمان  - اجلرف - عجمان مبنى برج العتيق - �سقة الطابق خام�ض 502
املطلوب اإعانه :  1- �سلطان نايف �سيحان الزقروطى ال�سمرى  -  �سفته : مدعي عليه 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها اول قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واع��ان املدعي عليه  مو�سوع الإع��ان :  قد 
ب�سورة من لئحة الدعوى وموعد اجلل�سة - ثانيا:الق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد املوؤرخ يف 2022/11/5 مع الزام املدعي عليه بنقل 
وت�سجيل الرخ�سة التجارية امل�سمى دار الو�سايف للو�ساطة العقارية - حتت رقم 924698 وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي بذلك با�سم املدعي وخماطبة اجلهات املخت�سة مع الزامه بت�سليم كافة احل�سابات وامل�ستندات اخلا�سة بال�سركة ورد كافة 
املبالغ امل�ستلمة من خال تلك الفرتة للمدعي - ثالثا:الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2023/2/1  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4420/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000014( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني 

بقيمة )15000( واملبلغ الجمايل بالر�سوم )15835( .
طالب التنفيذ : ح�سني حممد ح�سني تيم

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة الق�سي�ض الثانية - مبنى النابودة - طابق ار�سي - حمل رقم 8
املطلوب اإعانه : 1- جميد خان را�سد خان را�سد خان خليل خان - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)15795( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ الر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642
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•• اأبو ظبي-الفجر:

نيويورك  ال��ف��ن��ون يف جامعة  م��رك��ز  اأع��ل��ن   
بن�سخته  ب��رزخ  ع��ودة مهرجان  اأبوظبي عن 
عرو�ض  اأرب�����ع  �سيت�سمن  ال����ذي  ال�����س��اب��ع��ة 
 4 و   3 ي���وم  ليلتني  م���دار  ع��ل��ى  مو�سيقية 
يف  م�ساء   7:30 ال�ساعة  مت��ام  يف  ف��رباي��ر 

اإي�ست بازا.
قبل  من  ال�سنوي  ب��رزخ  مهرجان  اإن�ساء  مت 
املو�سيقي  ل��ل��ح��وار  كمن�سة  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز 
ذوو  للمو�سيقيني  وملتقى  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني 
والهويات  ال��ت��اأث��ريات  تعك�ض  عاملية  عقلية 
املعا�سر  ال���ف���ن  ب���ني  وي��ج��م��ع��ون  امل��ت��ن��وع��ة 
رائعة  ت�سكيلة  ه��ي  والنتيجة  والتقليدي. 

مليئة بالإيحاءات املو�سيقية.
�سي�سهد اليوم الأول من املهرجان، اجلمعة 
ك��ان��زون��ريي غريكانيكو  ف��رق��ة  ف��رباي��ر،   3
�سالينتينو من اإيطاليا وليما من اجلزائر. 
جريكانيكو  ك���ان���زون���ريي  ف��رق��ة  ت��اأ���س�����س��ت 
�سالينتينو يف اإقليم بوليا عام 1975 على 
واأهم  اأول  وه��ي  دوران��ت��ي،  رينا  الكاتبة  ي��د 

فرقة خمت�سة بتقدمي املو�سيقى التقليدية 
اإيطاليا.  ج��ن��وب  يف  �سالينتو  منطقة  م��ن 
ويتوىل قيادة الفرقة حالياً ماورو دورانتي، 
املو�سيقي احلائز على عدة جوائز والعازف 
الفرقة  ا�ستلم قيادة  وال��ذي  اآلت  على عدة 
بعد اأبيه. وجتمع اأعمال الفرقة الإيطالية 
لتقدم  واملعا�سرة  التقليدية  املو�سيقى  بني 
اأنغاماً جديدة حول رق�سة بيتزيكا تارانتانا 
با�ستخدامها  ا���س��ُت��ه��رت  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة، 
الرتانتول  عنكبوت  ع�سة  ل�سفاء  حم��ل��ي��اً 
وت��ط��ب��ي��ق ق���وة امل��و���س��ي��ق��ى ال��ع��اج��ي��ة. يتم 
ت��ق��دمي ه����ذا ال��ع��ر���ض ب��دع��م م���ن ا�سوات 

بوليا. 
العر�ض الثاين ي�سمل فرقة ليما اجلزائرية 
تنحدر  التي  الن�سائية،  الفرقة  هذه  تعد  و 
ابتكار  اجل���زائ���ر،  يف  ال�����س��اورة  منطقة  م��ن 
اإبداعات  لتقّدم  خمتلفة،  مو�سيقية  اأمن��اط 
ع�����س��ري��ة حت���اف���ظ ع��ل��ى ن��ف�����ض ال���ق���در من 
الأ�سلية.  الإ���س��دارات  امل��وج��ودة يف  الطاقة 
الرتنيمات  م��ن  جمموعة  ال��ف��رق��ة  وت����وؤدي 
امل��ق��ت��ب�����س��ة م���ن ق�����س��ائ��د ���س��وف��ي��ة واأدع���ي���ة 

ج��ل�����س��ات احل�������س���رة وم���ق���اط���ع م����ن بع�ض 
وت�ستمد  ال�����س��ه��رية.  ال��غ��ن��ائ��ي��ة  ال��ق�����س��ائ��د 
الهيدو�ض  جل�سات  م��ن  اإيقاعاتها  الفرقة 
البندير.  اأو  الدربوكة  واإيقاعات  واحل�سرة 
اأمناط  اأحل���ان���اً غنية وف���ق  ال��ف��رق��ة  وت��ب��دع 
واملتكرر  احل��ر  العروبي  ال��ع��زف  ب��ني  تتنوع 
لأخوية  ال����روح����اين  احل�������داوي  والإي����ق����اع 
اإيقاعات  املغربية وغريها من  �سيدي َهدي 

واأحلان املغرب العربي.
ال��ي��وم ال���ث���اين، ال�����س��ب��ت 4 ف���رباي���ر، ي�سهد 
لفرقتني  لاإمارات  دول��ة  الأول يف  الظهور 
و�سهرة  ال���ك���وري���ة  ت�����س��ي��ل  ج�����واجن  دان  اأك 
هاجلان من اأر�ض ال�سومال. �ستقوم فرقة 
يف  الأول  بظهورها  ت�سيل  ج���واجن  دان  اأك 
�سهرة  على  الفرقة  ح�سول  بعد  ل��اإم��ارات 
وا�سعة عند ظهورها للمرة الأوىل يف حفلة 
يف  الفنون  ملركز  الإن��رتن��ت  ع��رب  مو�سيقية 
هي  ت�سيل  ج����واجن  دان  اأك   .2020 ع���ام 
ف��رق��ة م��و���س��ي��ق��ى ك���وري���ة ت��ق��ل��ي��دي��ة حائزة 
عازفني  �ستة  وموؤلفة من  على عدة جوائز 
الأغاين  تقدمن  مغنيات  وثاث  تقليديني 

ال�سعبية الكورية. وتقدم الفرقة جمموعًة 
التي  املو�سيقية  الإ����س���دارات  م��ن  متنوعة 
الثقافة  وم�����ف�����ردات  ط���ق���و����ض  ع����ن  ت���ع���رّب 
املينياو  اأغ�����اين  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�����س��ام��ان��ي��ة، 
وهي  هواجنهاي-دو،  منطقة  من  ال�سعبية 

مقاطعة غربية يف كوريا ال�سمالية.
تقدم �سهرة هاجلان مزيجاً من املقطوعات 
التقليدية  ال�سومالية  والأغ���اين  الأ�سلية 
والأحلان  الكهربائي  اجليتار  اإيقاعات  على 
وتغني  واملميز.  العذب  ب�سوتها  الأفريقية 
���س��ه��رة ع��ن احل���ب والم��ت��ن��ان واإع�����ادة بناء 
م��وط��ن��ه��ا ب�����س��وت��ه��ا ال��ف��ري��د ال����ذي يعك�ض 
ويعرّب  ال�سومالية.  للغة  ال�ساعري  الطابع 
املو�سيقية عن مامح  الفرقة  كل ع�سو يف 
حيث  ع��زف��ه،  خ��ال  م��ن  الثقافية  خلفيته 
ي�����س��ت��خ��دم ك�����رول، ال����ذي اأم�����س��ى ف����رتًة يف 
باماكو يدر�ض مو�سيقى مايل، جمموعة من 
الطبول اليدوية لعزف اأغنيات، مثل “دي�سا 
فيما ت�سفي التوليفات  دي�سو” و“عقيل”، 
تاأثرياً  الكهربائي  �ساليت�ض  املتكررة جليتار 
جذاباً بطابع الروك. وتتمثل ب�سمة عازف 

ال��ك��ي��ب��ورد اجل���دي���د ج���راه���ام م��و���س��ن��ي��ك يف 
امل�ستوحاة  ال�سايكدلية  ال��ت��اأث��ريات  اإ�سافة 

من الع�سر الذهبي للمو�سيقى. 
معلقا على احلدث الفني املنتظر، قال املدير 
الفني التنفيذي ملركز الفنون، بيل براغني: 
اأب���رز براجمنا  اأح���د  ب���رزخ  “يعد م��ه��رج��ان 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة، وه���و امل��ف�����س��ل لدي 
ال��دويل واملحادثات بني  الطابع  لأن��ه ميثل 
الثقافات التي حتدث يف قلب مركز الفنون. 
الن�سخة  ه����ذه  يف  امل�������س���رتك���ون  ال���ف���ن���ان���ون 
فنانون  ه��م  املو�سيقي  ب���رزخ  م��ه��رج��ان  م��ن 
وجهات  م��ع  ج���ذاب���ة،  ب�سخ�سية  يتمتعون 
مو�سيقاهم  وتتخطى  ق��وي��ة،  ن�سائية  نظر 
احلدود. لقد طوروا مناهج فريدة لتكرمي 
يف  وو�سعهم  العميقة،  الثقافية  تقاليدهم 
ح���وار ع��امل��ي م��ع الأوق�����ات امل��ع��ا���س��رة لقطع 

الرتاث واجليل والأ�سلوب.
املو�سم،  ل���ه���ذا  م��و���س��وع��ن��ا  م���ع  »مت���ا����س���ي���اً 
“الق�س�ض”، يحمل كل فنان تراث تقاليده 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وي��و���س��ع��ه��ا. م���ن خ���ال مقارنة 
نخلق  واخللفيات،  الأمن���اط  عرب  الفنانني 

العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ج��دي��دة  ا  ق�س�سً
املتحدة«. �سي�سهد مهرجان هذا العام ال�سوق 
الليلي و�ساحنات الطعام اإىل جانب العديد 
م��ن الأن�����س��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة التي 
�سيعر�ض  كما  بها.  ال�ستمتاع  للزوار  ميكن 
اأرب���ع���ني ب��ائ��ع جت��زئ��ة منتجات  اأك����ر م���ن 
حرفية حملية ال�سنع، مبا يف ذلك ال�سابون 
الفنية  وال�سموع، والأعمال  امل�سنوع يدوًيا، 

املنزلية  وال���دي���ك���ورات  واحل���ل���ّي،  امل��ح��ل��ي��ة، 
والفخار، وغريها الكثري. وتتميز �ساحنات 
اأنحاء  جميع  م��ن  امل��اأك��ولت  بتنوع  الطعام 
العامل، وت�سمل املطابخ العربية والآ�سيوية 
القهوة  حم��ط��ة  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ك�����س��ي��ك��ي��ة، 
اليابانية اللذيذة، وعربة اآي�ض كرمي بطراز 
كا�سيكي مميز. الدخول اإىل ال�سوق الليلي 

جماين ومفتوح للجمهور.

اأربع فرق مو�سيقية عاملية يف انتظار اجلماهري يف ليلتني من العرو�ص الفنية والديناميكية واملتنوعة 

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن انطالق الن�صخة ال�صابعة من مهرجان برزخ املو�صيقي

•• ال�شارقة-الفجر:

الفوتوغرايف  بالت�سوير  املتخ�س�سني  اأف�سل  يقدم نخبة من 
العمل  ور���ض  م��ن  متنوعة  جمموعة  ال��ع��امل  يف  وال�سينمائي 
للجميع  متاحة  فر�سة  يف  وامل��ح��رتف��ني،  ال��ه��واة  للم�سورين 
تلبية  وذل��ك  الت�سوير،  ف��ن  يف  وق��درات��ه��م  مهاراتهم  لتنمية 
وم�ستوياتهم  الب�سرية  بالفنون  املهتمني  كافة  لحتياجات 
ال��ف��ن��ي��ة.وي��اأت��ي ذل���ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال�����س��اب��ع��ة من 
مركز  يف  امل��ق��ام  “اك�سبوجر”،  للت�سوير  ال���دويل  امل��ه��رج��ان 
اإك�سبو ال�سارقة من 9 اإىل 15 فرباير املقبل، ويغطي يف 53 
والتقنية،  الفنية  اجل��وان��ب  خمتلف  متخ�س�سة  عمل  ور�سة 
اكت�ساب  اإىل  ال�ساعني  للم�سورين  مثالية  م�ساحًة  م��وف��راً 
خربات وقدرات احرتافية باختاف جمالتهم، ابتداًء ممن 
الت�سوير  مب����دراء  وان��ت��ه��اًء  ال��ذك��ي��ة  ه��وات��ف��ه��م  ي�ستخدمون 

الفني.
اأ�سرار الت�سوير

باعتباره من الربامج التي ي�سعب على املحرتفني ال�ستغناء 

عنها، يقدم امل�سور رولند بوكريوكا ور�ستي عمل عن برنامج 
عن  مقدمة  بتقدمي  الأوىل  يف  ي��ق��وم  روم”،  لي��ت  “اأدوبي 
تنظيم  اإىل  الثانية  يف  يتطرق  فيما  وا�ستخداماتها،  تقنياته 
ال�سور وحتريرها، مع الرتكيز على عمليات تن�سيق وجتهيز 
ال�سور للطباعة، فيما يقدم امل�سور اخلبري بالربنامج العديد 

من الن�سائح املهمة لتعلم خباياه.
وللراغبني يف ممار�سة الت�سوير من املبتدئني، يقدم بوكريوكا 
بعدها  امل�����س��ارك��ني  مت��ك��ن  ال��ت��ي  الت�سوير”،  “اأ�سرار  ور���س��ة 
الفن، حيث يعرف من خالها  من الن��ط��اق يف ع��امل ه��ذا 
الأ�سا�سية،  الت�سوير  واأدوات  وم��ع��دات  ال��ك��ام��ريا،  ب��اإع��دادات 
التاأطري،  وتقنيات  والإ���س��اءة،  ال�سور،  للتقاط  والتخطيط 
والتوجهات الإبداعية املختلفة، كما يقدم دورة تدريبية اأخرى 
بعنوان “املهارات الأ�سا�سية يف الت�سوير” للهواة واملحرتفني، 
امل�ساركني  تعرف  التي  الوقت”  “�سحر  ور�سة  اإىل  بالإ�سافة 
الكامريا  مل��غ��اق  املختلفة  ال�����س��رع��ات  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  على 

خا�سة يف ال�سور الريا�سية اأو احلركية اأو الف�سائية.
من الرقمي اإىل اليدوي

امل�سور  ي��ق��دم  ال�سارع”  ح��ي��اة  ت�سوير  “مهارات  ور���س��ة  ويف 
عنا�سر  وتركيب  ال�سارع،  حياة  ت�سوير  فنيات  اإيرفينغ،  روب 
كما  القانونية،  والع��ت��ب��ارات  املف�سلية،  واللحظة  ال�����س��ورة، 
التوا�سل  ي��ع��دُّ  “ملاذا  ور����س���ة  يف  امل�����س��ارك��ني  ب��ت��ع��ري��ف  ي��ق��وم 
التفاعل ودوره  على مفهوم  الت�سوير؟”  يف  والرتابط مهماً 
يف التقاط �سور اأف�سل، اإىل جانب ا�سرتاتيجيات التفاعل مع 
املوا�سيع والبيئات، وفهم الطبيعة الب�سرية، واملعاينة الأولية 
لإيرفينغ  التدريبية  ال��ور���ض  العوامل.وتغطي  من  وغريها 
اأنواع اجلمهور، فهو  نطاقات بالغة التنوع ت�ستهدف خمتلف 
يقدم للمهتمني بالت�سوير ال�سينمائي ور�سًة بعنوان “اأهمية 
ت�سوير الأفام” التي تتناول املعاينة الأولية للم�سهد، ومبداأ 
عند  الذهني  للرتكيز  امل�سافة  والقيمة  احلا�سمة،  اللحظة 
الت�سوير، اإىل جانب الفهم املتعمق لفن الت�سوير ال�سينمائي 
باملجمل، فيما ينتقل عرب ور�سة “الت�سوير بالهاتف الذكي” 
عالية حتاكي  ج��ودة  ذات  �سور  التقاط  بكيفية  التعريف  اإىل 
جودة اأعمال امل�سورين املحرتفني با�ستخدام الهواتف الذكية 

التي ميكن للجميع ا�ستخدامها.
اإتقان الت�سوير التجاري

التجاري و�سانع  امل�سور  ه��اريف،  من جانبه، يقدم فيليب يل 
اأركايف”  “لورتزر  جم��ل��ة  ق��ائ��م��ة  ���س��م��ن  امل�����درج  الأف������ام 
ال����ع����امل، ث����اث ور����ض  اإع������اين يف  200 م�����س��ور  لأف�������س���ل 
للمجات  امل��ن��ّف��ذة  “امل�ساريع  ه��ي  اجل���وان���ب،  م��ت��ع��ددة  ع��م��ل 
وور�سة “ت�سوير الفيديو للم�سورين  واحلمات الدعائية”، 
اإ�سافة اإىل ور�سة  الفوتوغرافيني مع اإبقاء مل�ستك اخلا�سة”، 
ي�سارك  �سردية”،  حلظات  التقاط  احلياة:  “ت�سوير  بعنوان 
م��ن خالها يل ه��اريف جت��ارب��ه وخ��ربات��ه وم��ه��ارات��ه املتعددة، 
امل�����س��ورة واحلمات  والق�س�ض  امل��ق��الت  اإع����داد  م��ن  اب��ت��داًء 

الإعانية الكبرية، وحتى �سناعة الأفام الق�سرية.
التعلم من الأف�سل عامليًا

اإىل  ال��ع��م��ل  ل��ور���ض  “اك�سبوجر”  م��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
خمتلف  يف  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  ف��ن  مب��ه��ارات  الرت���ق���اء 
امل�ستويات والتخ�س�سات واملجالت، وهو ما يت�سح من التنوع 
الكبري يف املوا�سيع واخللفيات املهنية والإبداعية للمتدربني، 
عوامل  بناء  ب�سبل  امل�ساركني  ت�سيونغ  دان��ي��ال  يعرف  حني  يف 
امل�ستقبل يف ور�سة “خلق عوامل م�ستقبلية”، ويعرفهم امل�سور 

جول غراميز على كيفية اإن�ساء �سور درامية يف ور�سة “كيف 
داين  ي�سحبهم  ال��ذي  الوقت  ويف  املوؤثر”،  البورتريه  نخلق 
اإىل التقاط �سور للمناظر الطبيعية يف  عيد واألربت درو�ض 
امل�ساهد  لت�سوير  “مقدمة  هما  لذلك  خم�س�ستني  ور�ستني 
من  للطبيعة:  ح��ي��وي��ة  ���س��ور  “خلق  وور����س���ة  الطبيعية”، 
اجلمهور  �سيكون  التفا�سيل”،  اأدق  وحتى  الوا�سعة  امل�ساهد 
على موعد لتح�سني مهارات حترير ال�سور مع امل�سور كري�ض 
الذي يقدم اأي�ساً ور�سة  كو يف ور�سة “مهارة حترير ال�سور”، 
يف حني ياأخذ  “طرق واأ�ساليب ت�سوير امل�ساريع ال�سخ�سية”، 
امل�سور احلائز على جائزة بوليتزر حممد حمي�سن امل�ساركني 
التقاط  وف��ن  الت�سوير  اأخ��اق��ي��ات  على  للتعرف  ج��ول��ة  يف 

اللحظات املوؤثرة يف ور�سة “التقاط اللحظة املنا�سبة«.
الن�سائح  م���ن  ع������دداً  ����س���ارادزي���ت�������ض  ب��ي��ن��و  امل�������س���ور  وي���ق���دم 
اأعرفها قبل  اأم��ور وددُت لو كنُت   10“ والإر���س��ادات يف ور�سة 
من  امل�ساركون  و�سيتمكن  الت�سوير”،  يف  م�سريتي  اأب���داأ  اأن 
ور�سة  �سمن  اأ”  “�سهيل  امل�سور  مع  خماوفهم  على  التغلب 
اأك����ر، وجت����اوز خماوفك  “اقرتب م��ن الأ���س��خ��ا���ض  ب��ع��ن��وان 

الق�س�سي  ال�سرد  ف��ن  تعلم   اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الت�سوير”،  يف 
الب�سري مع امل�سور اآبري عبداهلل يف ور�سة “ال�سرد الق�س�سي 
الفائزة،  ال�سور  الفرق بني  الزوار على  الب�سري«.و�سيتعرف 
امل�سور جيه توما�ض  العام، و�سور جوائز بوليتزر مع  و�سور 
اك�سبوجر و�سور  الفائزة:  ال�سور  “مقومات  ور�سة  لوبيز يف 
ف�سًا عن ال�ستماع اإىل  العام والبوليتزر كاأمثلة للمقارنة”، 
القرن  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير  “تعليم  يف  ال�سناعة  رّواد 
دوغا�ض  كل من  م�ساركة  ت�سهد  التي  والع�سرين”  احل��ادي 
توما�ض  وج��ي��ه  ب��وري��ن��غ،  دوب��ل��ر، وحم��م��د حمي�سن، ولر�����ض 
العمل  ور�����ض  م��ن  ع����دداً  “اك�سبوجر”  لوبيز.وي�ست�سيف 
برعاية �سركة “�سوين” تركز على اأدوات ومعدات الت�سوير، 
ال�سينمائية”   8K وهي “طريقة التعامل مع كامريا �سوين
مع جريي باك�سلي، وور�سة “تطور يف مهاراتك مع كامريا 
“الإ�ساءة  وور�سة  ماثيوز،  تيموثي فري-  مع   »FX6 �سوين 
لت�سوير  “مقدمة  وور�سة  الب�سر،  في�سل  مع  الت�سوير”  يف 
“مقدمة  اأم����اين  ال�����س��ع��ايل، وور���س��ة  م��ع  ال��ف��ن��ون اجلميلة” 

لت�سوير الطيور” مع اأخيل.

خالل الفرتة من 9 - 15 فرباير ب� »مركز اإك�سبو ال�سارقة«

تعلم اأ�صرار ال�صناعة من اأف�صل خرباء الت�صوير يف 53 ور�صة عمل بـ »اإك�صبوجر 2023« 

القاهرة  �سدر عن دار الأده��م مبنا�سبة معر�ض 
كتاب  حمفوظ  فتحي  للناقد   ، للكتاب  ال���دويل 

�سعر  يف  وال��ب��ط��ون  امل��ت��ون  ���س��راع  ب��ا  “الإبحار 
حممد ال�سحات” والذى يقول عنه  يف مقدمته 

توما�ض  الإجن��ل��ي��زي  الفيل�سوف  :ي��ق��ول  للكتاب 
جمال  يف  املطلق  احلكم  نظرية  �ساحب   ، هوبز 
 ، الوحيد  حياته  ن��زوع  ه��و  اخل��وف  اإن  ال�سيا�سة 
بتعليق  ال�سحات  حممد  الكبري  ال�ساعر  ويقوم 
ق�سائده  من  العديد  �سمل  كعنوان  ال�سفة  تلك 
ال�سغرية  اب��ن��ت��ه  ع��ل��ي  الأب  خ����وف   : اجل��م��ي��ل��ة 
من  م�ساهد  رائعته  يف  الطوق  عن  ت�سب  عندما 
دفرت الأيام، ومن نف�ض  امل�سدر خوف الأب على  
ابنه ال�سغري بعد اأن و�سل اإىل مراهقته وتخيل 
ال���س��ط��وري بخياله اجل��ام��ح ما  امل���راأة يف ثوبها 
، اخلوف  م��ن خ��ي��الت��ه  اإي��ق��اظ��ه  اإىل  الأب  دع���ى 
من الإغ��ارة على املمتلكات عرب ثغرة م�سطنعة 
يف نف�ض  امل�سدر ، خوف اجلندي الذي عاد من 
ان��ت��ه��ت ، فيما ل ي���زال اخلوف  ح���رب ك��ان��ت ق��د 
اجلميلة  ق�سيدته  يف  ح��ط  اأو  راح  اأينما  يتابعه 
العودة اىل البيت ، اخلوف من املوت يف ق�سيدة 
ا�ست�سام ، اخلوف من الوحدة يف ق�سيدة انق�سام 

، اخل���وف م��ن ع��دم اك��م��ال الن�سيد ال��ن��وراين يف 
ال�ساعر  التناغم بني  ذلك  وهو   ، تناغم  ق�سيدة 
من  اخل��وف  ين�ساأ  مغافلة  ق�سيدة  ويف   ، واللغة 
تعار�ض اللون بني ال�سياء والعتمة . اأنه تعار�ض 
يف  طبيعتها  تفر�ض  متيمة  ال�سوء   ، م�سطنع 
والن�سحاب   ، وامل����وت  احل��ي��اة  ب��ني  ت��ق��ع  منطقة 
ي�سقط  حيث  الليل  هدئة  اىل  النهار  �سوء  م��ن 
اليوم  ط���وال  ال��ك��د  بعد  للنوم  فري�سة  الإن�����س��ان 
هو يف حقيقته اإجن��از يخ�سى املرء من انقطاعه 
، ويف ق�سيدة العزف علي وتر الأي��ام ين�ساأ ذلك 
النوع من اخلوف جراء العجز عن القيام باإكمال 
ق�سيدة  ويف   ، الن��ت��ه��اء  على  تو�سك  ل  ق�سيدة 
تلكوؤ ين�ساأ ذلك الفزع الإن�ساين عندما ي�ستغرق 
اأن حلظة النوم  الإن�سان يف النوم ، وعلى اعتبار 
هي اللحظة الفارقة بني �سجيج احلياة و�سكون 
املوت ، وهي تبدو منطقة حمايدة على الإن�سان 

اأن يتلكاأ يف مغادرتها.

وال��ك��ت��اب حم���اول���ة ل��اإب��ح��ار يف جم��م��وع��ة من 
ق�����س��ائ��د ال�����س��اع��ر مت اخ��ت��ي��اره��ا ع���رب دواوي�����ن 
ال�ساعر والتي بلغت اثنني وع�سرين ديوانا كتبها 
 ، ن�سف قرن  يقرب من  ما  امتداد  ال�ساعر على 
وهي اختيارات متت من اأجل الإبحار با �سراع 
امل��ت��ون وال��ب��ط��ون وه���ذه ه��ي ع��ن��اوي��ن الق�سائد 
م�����س��اه��دات م���ن دف���رت الأي������ام م���ن دي�����وان متى 
على  ،العزف  البيت،ا�ست�سام  اإىل  ينتهي،العودة 
وتر الأيام ق�سائد ق�سرية ومكثفة بطريقة مم
يزة،ثاثية،مكا�سفة،انت�ساف،زهو،َتلكوؤٌ،اإْطَال
اٌل،تناغم،اكِت�َساٌف،احَلَماِئُم،ُمَح ٌة،اْنِق�َساٌم،ارحِتَ

املراآة،اأزمة  خلف  اجللو�ض  اوَلٌة،رجفة،ُمَغاَفلٌة، 
الفارغ،اآخر  رحلته ،�ساربة  الراأ�ض  الدوان حول 
الودع من ديوان اإن�سان م�سكون بالزرقة،حماولة 
�سحف  يف  �سريعة   اللوغاريتمات،قراءات  لفك 
من  العر�ض،رباعيات  فوق  من  ال�سباح،ال�سقوط 
زمن اخلوف،اقتلع الطاعون ،ال�ساحر،ال�سريك.

فتحي حمفوظ  يقوم باالإبحار بال �صراع يف املتون والبطون يف اأ�صعار ال�صاعر حممد ال�صحات 
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فيلم The Banshees of Inisherin... عمل ر�صني ال يرتك �صيئًا لل�صدفة

 The Banshees ي�ستحق  احلقيقة،  ويف 
of Inisherin كل املديح الذي يلقاه اليوم، 
وك��ل ال��ت��وق��ع��ات امل��ب��ك��رة ع��ن ج��وائ��ز الأو�سكار 
الفيلم  بعد فوز  التي قد يح�سدها، خ�سو�ساً 
�سينما  نقاد  كدائرة  اجلوائز،  ببع�ض  وممثليه 
نيويورك. فكيف ت�سطف هذه العنا�سر لت�سنع 
الأخرية  الإن��ت��اج��ات  معظم  ع��ن  يتميز  فيلماً 
العمل  ي���ب���داأ  ب��ي��ن��ه��ا؟  لنف�سه  م��ك��ان��اً  وي��ح��ج��ز 
مبجموعة   ،)1923 ع��ام  يف  اأح��داث��ه  )ت���دور 
"اإيني�سريين"  جلزيرة  اجلوية  اللقطات  من 
باأكمله  املكان  يبدو  الأوىل،  وللوهلة  املتخّيلة. 
اأن يجدوا  امل��دن  �سكان  يحلم كل  مثالياً  خياراً 
اخل�سراء  امل���روج  ب��ني  م��ا،  ي��وم��اً  فيه  اأنف�سهم 
التي تر�سم �سورة  والطرق ال�سيقة، واملراعي 
مغرية، ينك�سف ثقل هدوئها يف الفيلم لحقاً. 
و�سمن هذا املكان، يق�سد بادريك، الذي يعمل 
م��ن��زل كومل،  لقطيع م��ن احل��ي��وان��ات،  راع��ي��اً 
احلانة  ن���داء  اإج��اب��ة  ويرف�ض  يتجاهله  ال���ذي 

اليومي عند ال�ساعة الثانية ظهراً.
عند هذه النقطة، نبداأ بتلم�ض مامح بادريك 
على الأق��ل. فعلى غ��رار العاقة التي جندها 
يف In Bruges، يلعب فاريل الدور الأكر 
مرحاً  الأكر  ال�سخ�سية  الظاهر؛  "خفة" يف 
كما  القلب"  و"طيب  ال��ع��اق��ة  ه����ذه  ���س��م��ن 
يتك�سف لحقاً  الفيلم، وهي �سورة  ُيو�سف يف 
وقربه  مبحيطه  عاقته  نفهم  كما  تعقيدها، 
من اأنثى حمار �سغري اأطلق عليها ا�سم جيني، 
وي�سمح لها بدخول منزله، رغم كل توجيهات 
اأخته بعدم فعل ذلك. على النقي�ض، نتلم�ض يف 
اأكر ه��دوءاً؛ ونتعرف  �سخ�سية كومل مامح 
اإىل اإن�سان هادئ، يحارب "الياأ�ض" كما ي�سميه 
فنية،  بتحف  منزله  ومي���اأ  الكني�سة،  راه���ب 
ويربي كلباً ي�سابه طباعه. كما نبداأ بفهم املكان 
الذي تدور الق�سة داخله، عندما يعزو اجلميع 
ما يجري اإىل �سجار رمبا، اأو كلمة طائ�سة، قبل 
القطيعة  اأن  ال�سابق  ل�سديقه  ك��ومل  يعلن  اأن 

لي�ست نتيجة خطاأ ما، بل هي قرار واٍع و�سل 
كومل اإليه عندما تاأمل جمرى حياته، وارتاأى 
ك��و���س��ي��ل��ة ليدخل  امل��و���س��ي��ق��ى  ع��ل��ى  ي���راه���ن  اأن 
ال��ت��اري��خ وي���رتك اأث�����راً م���ا، وه���و م��ا ي�ستحيل 
بادريك،  مثل  "ممل"  �سديٍق  �سحبة  حدوثه 
بتاأليف قطعته  اأن �سرع  ح كومل بعد  كما يو�سّ

املو�سيقية التي حتمل ا�سم الفيلم.
يف  الأخ����رى  ال�سخ�سيات  اإىل  اأي�����س��اً  ن��ت��ع��ّرف 
�سقيقة  كوندون(  �سيفون )كريي  العمل، مثل 
الجتماعية  احلياة  جتذبها  ل  التي  ب��ادري��ك، 
وال�سيدة  تقراأها،  التي  الكتب  بقدر  القرية  يف 
وه����ي م�سّنة  ف��ل��ي��ت��ون(  )���س��ي��ا  م���اك���ورم���ي���ك 
)باري  ودومينيك  ع���ادًة،  ال�سقيقان  يتجنبها 
والده  و�سحية  م�سطرب  �ساب  وهو  كوغان(، 
ال��ع��ن��ي��ف، ���س��رط��ي ال���ق���ري���ة. ت���ت���اأث���ر ك���ل هذه 
وبادريك،  ك��ومل  ب��ني  يجري  مب��ا  ال�سخ�سيات 
ابتداًء ب�سيفون التي تدفع بطيبة اأخيها مقابل 
ال�سكوك بكونه ممًا، ودومينيك الذي ي�سبح 
ندمَي بادريك، ورواد احلانة التي يتغري جوها 
ك��ل��م��ا ح�����س��ر الث���ن���ان يف ال��وق��ت ذات����ه. وحتى 
امل�ساهد -الذي ل يعرف  نقطة معينة، يعتقد 
اأعمال ماكدوناه ال�سابقة- اأنه بداأ بفهم الفيلم 
منط  على  يعتاد  ب��داأ  بل  املتناق�سني،  وبطليه 
ال��ك��وم��ي��دي��ا احل���اد واجل����اف ال���ذي يح�سر يف 
العمل، ويبني توقعات عن تطور الأحداث، التي 
تنح�سر بني املرح والأقل تعقيداً رمبا، والآخر 
اأن يذهب  ب��ط��ري��ق��ة ك��وم��ي��دي��ة  ال���ذي ي��ح��اول 
بنف�سه بعيداً عن حدود اجلزيرة ال�سيقة، كما 
نلحظ من اختياراته املو�سيقية والتحف الفنية 
التي متاأ بيته. اإل اأن ذلك �سرعان ما يتغري، 
امل�ستمرة للتوا�سل مع  بادريك  فمع حماولت 
ال��ق��ري��ة الآخرين  ���س��دي��ق��ه، و���س��وؤال��ه لأه����ايل 
امل��و���س��ي��ق��ي، تهديداً  ع���ن ذل����ك، ي��ط��ل��ق ك����ومل، 
ب��ادري��ك عن  اأ���س��اب��ع ي��ده م��ا مل يتوقف  ببرت 
لتحقيقه  ي�سعى  ما  بكل  خم��اط��راً  م�سايقته، 
كمو�سيقي. تهديد ينفذه فعًا، وينتهي برميه 

اإحدى اأ�سابعه املبتورة على باب بادريك. 
وتبدو  هنا..  الأوىل  انعطافته  الفيلم  ي�سجل 
تن�ساب  التي  والن��ف��ج��ارات  الر�سا�ض  ر�سقات 
الذي  الرئي�سي"،  "الرب  م���ن  اجل���زي���رة  اإىل 
ي��خ��و���ض ح��رب��اً اأه��ل��ي��ة، اأك����ر ت��ه��دي��داً وقدرة 
ن���اأت بنف�سها  ال��ت��ي  اإىل اجل��زي��رة  ال��ن��ف��اذ  ع��ل��ى 
ع��ن ه��ذه احل���رب. وم��ع ه��ذا الت�سعيد، نعرف 
بالفعل  خابت  قد  الفيلم  عن  توقعاتنا  كل  اأن 
رمبا، وباأن ما يجري لي�ض جمرد مهاو�سة بني 
اأحدهما.  اأن ن�سطف مع  لنا  �سديقني، ميكن 
ل ميكن احلديث عن نقطة قوة حمددة يف "ذا 
بان�سيز..."، اإذ يزخر الفيلم بها. ومع ذلك، قد 
املقدمة  التي جتري يف  الأح��داث  كثافة  تكون 
من  واح���دًة  ترابطها،  وطريقة  اخللفية،  ويف 
باملديح.  خ�سها  ميكن  التي  الأب���رز  العنا�سر 
�سخ�سيتي  اأن  ع��دي��دة،  لأ���س��ب��اب  ن��ع��رف،  نحن 
دائماً،  امل��رك��ز  يف  �ستكونان  وف��اري��ل  غلي�سون 
هذا  نوؤكد  ب��اأن  املعقدة  عاقتهما  لنا  وت�سمح 
الفرتا�ض، متم�سكني بكل ملمح �سغري ي�سّكل 
ال�سغرية  التعاطف  كلحظات  ال��ع��اق��ة،  ه��ذه 
ال��ت��ي مي��د اأح��ده��م��ا الآخ����ر ب��ه��ا، ك��م��ا يحدث 
الذي  وامل�سهد  لبادريك،  ال�سرطي  �سرب  بعد 
اأو  يلي ذلك ويخلو من اأي كلمة بني الثنني، 
من  ليتاأكدا  فيها  يتمهان  التي  اللحظات  يف 

حتييد احليوانات عن ال�سراع الدائر بينهما.
الوحيد  احل�����دث  ل��ي�����س��ت  ق��ط��ي��ع��ت��ه��م��ا  اأن  اإل 
اإيني�سريين  تبدو  وبينما  الفيلم.  يف  املحوري 
اأ���س��غ��ر م��ن اأح���ام ك���ومل، ف��اإن��ه لي�ض الوحيد 
الذي ينتابه هذا الإح�سا�ض. ففي حالة �سيفون، 
التي تبدو لكومل قرينًة رغم كل اختافاتهما، 
الرحيل عن اجلزيرة مبراحل عدة  مير قرار 
متمثًا  وامل���وت  وال�سيق،  ال��وح��دة  فيها  ن��رى 
مباكورميك، "البان�سي" احلقيقية يف الفيلم. 
كما نلحظ ال�سيء ذاته يف �سخ�سية دومينيك، 
الذي مي�سي به اخلط الرتاجيدي اإىل م�سهده 
على  موته  حتى  وُيحافظ  �سيفون،  مع  املتقن 

"داعمة"،  �سخ�سية  لرتكيب  ال���ازم  ال��ت��وازن 
اأي  ظ��ل  يف  اأو  "ثانوية"،  ت��ك��ون  اأن  دون  م��ن 
ال�سخ�سيات،  هذه  كل  ُتقِدم  اأخ��رى.  �سخ�سية 
املنذر  م��اك��ورم��ي��ك  ح�����س��ور  م��ن  يتخللها  مب��ا 
بال�سوؤم، عاملاً �سغرياً ن�ستطيع اأن نفهم الرغبة 
بالفكاك عنه، وبالتايل ثقله حتى عندما يبدو 
بذلك  وت�سهم  �سيء.  فيه  ع��امٌل ل يحدث  اأن��ه 
اإن  ك��ه��ذا،  فيلماً  ت�سنع  ال��ت��ي  العنا�سر  ب��اق��ي 
كانت ال�سينماتوغرافيا التي قال �سانعها بني 
من  ا�ستهلمها  اإن��ه  م��ق��اب��ات،  ع��دة  يف  ديف�ض، 
اأفام الوي�سرتن، واأعمال فنية لتنقل م�ساعر 
اأماكن  وامل���واج���ه���ة وت��خ��ل��ق اجل���و يف  ال���وح���دة 
معينة، كاحلانة، وتنتج يف النهاية فيلماً يزخر 
بال�سور التي تعلق يف الذهن، اأو مو�سيقى كارتر 
اأفام،  الذي عمل على مو�سيقى عدة  بورويل 
ليبو�سكي"،  بيغ  و"ذا  فينك"  "بارتون  مثل 
بروج" و"ثاث  "اإن  م��اك��دون��اه يف  م��ع  وع��م��ل 

لوحات اإعانية خارج اإيبينغ، ميزوري".
بان�سيز..."  "ذا  ي��ك��ون  اأن  اإذن  الطبيعي  م��ن 
و�سخاًء  ال��ت��اأوي��ات،  على  انفتاحاً  اأك��ر  فيلماً 
فيما يتعلق بالثغرات التي ُترَتك للم�ساهد كي 
مياأها. وبذلك، وعندما نعود اإىل البداية، اإىل 
لنت�ساءل  �سنعود  للفيلم،  الرئي�سية  الفر�سية 
ع��ّم��ا ج���رى؛ ه��ل ك���ان ه���ذا ع��م��ًا ع��ن احلرب 
الأه��ل��ي��ة الإي��رل��ن��دي��ة؟ ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ت��ي كف 
فيها اجلميع عن كونهم رفاقاً يف ال�سف نف�سه 
�سد عدو م�سرتك، كالإنكليز و�سارت عمليات 
اإعدام الأ�سقاء تكلف �ستة �سلنات ووجبة طعام 
�سديدة  نقطة  عن  ���س��وداء  كوميديا  اأم  فقط؟ 
ت�سف  كما  ال��ذك��ور،  ���س��داق��ة  مثل  التف�سيل، 
عندما  اأحد  لن يخطئ  غارديان" العمل؟  "ذا 
بكونه  اإيني�سريين"  اأوف  بان�سيز  "ذا  ي�سف 
وقد  لل�سدفة،  �سيئاً  ي��رتك  ل  ر�سيناً  ع��م��ًا 
عن  الإجابة  يف  واجلدية  الر�سانة  هذه  تكون 
كل الأ�سئلة التي تتعلق مبا يجعل الفيلم فيلماً 

ال�سبب الرئي�سي يف اإنتاج عمٍل 

يبدو اأن مقطع اأغنية �ساكريا، "لن اأعود اإليك، 
حتى اإذا كنت تبكي اأو تتو�سل اإيّل"، كان حقيقًيا، 
حيث تفيد التقارير الإعامية، باأن بيكيه اأراد 

العودة اإىل �ساكريا، 
ال�سطور  اأن هذه  ذل��ك، ويف حني  لكنها رف�ست 
قد ل ت�سري اإىل حماولة حقيقية من قبل بيكيه 
لت�سوية خافاتهما، اإل اأن تقريًرا من �سحفى 
Univision جوردى مارتن، اأ�ساف مزيًدا 

من الوقود اإىل هذه ال�سائعات.

بيكيه  حم��اول��ة  ت��زع��م  مقربة  م�����س��ادر 
للعودة اإىل �ساكريا 

اأن م�سادر مقربة من  م��ارت��ن،  ج���وردى  وزع��م 
اإنهاء  ق��رر  القدم  ك��رة  اأن لع��ب  ذك��رت  �ساكريا 
بعد  لكن   ،2022 ع��ام  م��ن  اأب��ري��ل  العاقة يف 
اإقناع  ح��اول  الأ���س��رة  منزل  مغادرته  م��ن  �سهر 
�ساكريا بن�سيان كل �سيء والعودة اإىل طبيعته، 

واأ�ساف جوردى مارتن: 
املحاولة  وقرر  �ساكريا  ترك  على  بيكيه  "ندم 
يكن  مل  ه���ذا  لأن  ن��ظ��ًرا  ول��ك��ن  اأخرى"،  م���رة 
اح��ت��م��اًل مم��ك��ًن��ا، ان��ط��ل��ق ب��ي��ك��ي��ه ل��ب��دء حياته 

اجلديدة مع كارا �سيا.

علبة مربى فراولة وراء انف�سال �ساكريا 
وبيكيه.. اعرف احلكاية

ماحظتهن  بقوة  دائما  الن�ساء  تعرف  وبينما 
فيما يتعلق بالعاقة مع �سريك احلياة، كذلك 

اهتمامهن باأدق التفا�سيل احلياتية،
امليزة رمبا هى  اأن هذه  اأ�سار - تقرير �سابق -   
خيانة  لكت�ساف  ���س��اك��ريا  النجمة  ق���ادت  ال��ت��ى 
زوج��ه��ا ال��اع��ب ال�����س��اب��ق ل��رب���س��ل��ون��ة ج���ريارد 

البالغة من  م��ارت��ى،  �سيا  ك��ارا  مع  لها،  بيكيه 
ال��زوج��ان فى  ان��خ��رط  23 ع��ام��ا، حيث  العمر 
حب  ق�سة  بعد  اف��رتق��ا  اأن  منذ  م��ري��ر  خ��اف 

ا�ستمرت 12 عاًما.
بر�سلونة  جن��م  اأن  ���س��ائ��ع��ات  وظ��ه��رت 

ع��ل��ى ع��اق��ة غرامية  ك����ان  ال�����س��اب��ق 
الزوجان  ���س��دم  ي��ون��ي��و، ح��ي��ث  ف���ى 
متابعيهم ببيان م�سرتك اأعلنا فيه 

انف�سالهما بعد اأيام قليلة، ووفقا 
 ShowNews Today �ل

، فقد علمت �ساكريا اأن بيكيه 
كان يغ�ض بعد اكت�ساف دليل 

�سغري فى الثاجة.

م���رب���ى ف����راول����ة يف 
الثالجة

وبح�سب ما ورد، عادت 
املنزل  اإىل  ����س���اك���ريا 
بعد فرتة من ال�سفر، 
علبة  ع���ل���ى  وع��������رت 
الفراولة  م��رب��ى  م���ن 
ف���ى ث��اج��ت��ه��م، رغم 
�ساكريا  اأو  بيكيه  اأن 
الأط�����ف�����ال  ح���ت���ى  اأو 
م���رب���ى  ي����ح����ب����ون  ل 
ال����ف����راول����ة، وه�����و ما 
ت�ستنتج  �ساكريا  جعل 

على  ك����ان  زوج���ه���ا  اأن 
واأن  �سيدة،  مع  عاقة 

ام���راأة اأخ��رى كانت فى 
منزلهم.

تقارير تزعم حماولة بيكيه العودة اإىل �صاكريا لكنها رف�صت!

The Banshees of Inisherin، يقطع كومل )برندان غلي�سون( عالقته ب�سديقه  يف فيلم  
املقّرب، بادريك )كوِلن فاريل( فجاأًة، من دون اإنذار �سابق، وبال م�سّوغ، مثل ت�سرف قام به بادريك رمبا 
اأو كلمة تفوه بها عندما كان ثماًل. على العك�ص، تنتهي هذه ال�سداقة التي ن�ساأت يف قرية �سغرية، 
على جزيرة وداخل حانتها، لأن الأول �سئم من الرثثرة الفارغة، ومن احتمالية موته بب�ساطة، 
مثل اجلميع، بينما ي�سغي اإىل �سديقه الذي ي�ستطيع التحدث ل�ساعتني عن روث ح�سانه. هكذا، 
تدفع هذه القطيعة بني ال�سديقني، باأحداث الفيلم كلها يف طريٍق يغرّي حياة اأهل القرية. تعيد 
هذه الفر�سية كاًل من غلي�سون وفاريل للعمل مع املخرج الإيرلندي-الإنكليزي، مارتن ماكدوناه، 

الذي عمل مع كليهما يف فيلم In Bruges  �سابقًا.
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عقار يجلب االأمل ملر�صى �صرطان 
الربو�صتات مع اإطالة متو�صط العمر املتوقع!

يطرح  اأوروب����ا  يف  �سحية  رع��اي��ة  مقدم  اأول  اإجن��ل��رتا  يف   NHS �ست�سبح 
اأجزاء  يف  الربو�ستات  �سرطان  انت�سر  الذين  للمر�سى  "دارولوتاميد" 
لفرتة  العي�ض  فر�ض  اأن  ال���دواء  واأظ��ه��رت جت��ارب  اأج�سامهم.  اأخ��رى من 

اأطول تزداد بن�سبة الثلث لدى الرجال الذين تركوا �سابقا دون عاج.
الأن���دروج���ني يف اخلايا  اإع��اق��ة م�ستقبات  ع��ن ط��ري��ق  ال����دواء  وي��ع��م��ل 
ال�سرطانية، والتي بدورها متنع تاأثري هرمون الت�ستو�ستريون الذي ي�سمح 

للخايا ال�سرطانية بالبقاء والتكاثر.
 ،Nubeqa وياتي "دارولوتاميد"، املعروف اأي�سا با�سم عامته التجارية
�سرطان  من  يعانون  الذين  املر�سى  لبع�ض   NHS على  بالفعل  متاحا 
الربو�ستات املو�سعي. ويتم الآن تو�سيع هذا العر�ض لي�سمل اأولئك الذين 
اتفاقية   NHS England اأب��رم��ت  اأن  بعد  لديهم  ال�سرطان  انت�سر 
 300 من  يقرب  ما  يف  اأج��ري��ت  التي  التجربة،  ووج��دت  املبكر.  الو�سول 
موقع يف جميع اأنحاء العامل، اأن املر�سى الذين تلقوا "دارولوتاميد" كانوا 
 ADT تناولوا  الذين  اأولئك  % من   32.5 بن�سبة  للوفاة  اأق��ل عر�سة 
تقدمي  يف  �ستبداأ  اإنها  ال�سحية  اخلدمة  وقالت  وحدهما.  ودو�سيتاك�سيل 

الدواء ملر�سى �سرطان الربو�ستات املوؤهلني يف غ�سون اأ�سابيع. .
وقالت اأماندا بريت�سارد، امل�سوؤولة التنفيذية يف NHS: "اإنه لأمر رائع اأن 
يكون املر�سى يف اإجنلرتا اأول من يتلقى هذا العاج يف اأوروبا لنوع متقدم 
و�سديد من �سرطان الربو�ستات، وذلك بف�سل تتبع NHS ال�سريع ل�سفقة 
اأدوية جديدة". وقالت كيارا دي بيا�سي، مديرة الدعم والتاأثري يف موؤ�س�سة 
باأنك م�ساب  اإخبارك  "اإن  املتحدة:  باململكة  الربو�ستات اخلريية  �سرطان 
ب�سرطان الربو�ستات املتقدم ميكن اأن يكون مدمرا ونحن بحاجة ما�سة اإىل 

عاجات جديدة مل�ساعدة هوؤلء الرجال على العي�ض لفرتة اأطول".

اكت�صاف طريقة حتد من تطور مر�ش ال�صكري
اأن النظام الغذائي الذي يحتوي  اكت�سف علماء جامعة تولني الأمريكية، 
م���ن خ��ط��ر تطور  ي��خ��ف�����ض  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م���ن  ن�����س��ب��ة منخف�سة  ع��ل��ى 

ال�سكري.
وت�سري جملة JAMA Network Open، اإىل اأن العلماء ق�سموا 
اأفراد املجموعة الأوىل  امل�ساركني يف الدرا�سة اإىل جمموعتني. طلبوا من 
الثانية  املجموعة  اأف��راد  اأم��ا  الكربوهيدرات.  منخف�ض  غذائي  نظام  اتباع 
فا�ستمروا يف اتباع نظامهم الغذائي املعتاد. وكانت الدهون ت�سكل يف العينة 
الأوىل من النظام الغذائي حوايل ن�سف ال�سعرات احلرارية�، وكانت هذه 
دهونا احادية غري م�سبعة ومتعددة غري م�سبعة موجودة يف زيت الزيتون 

واملك�سرات.
وبعد م�سي �ستة ا�سهر اأظهرت نتائج حتليل دم امل�ساركني، انخفا�سا كبريا 
يف هيموغلوبني A1c، الذي هو موؤ�سر حيوي مل�ستويات ال�سكر، لدى افراد 
نظامهم  اتبعوا  الذين  الثانية  املجموعة  باأفراد  مقارنة  الأوىل  املجموعة 
الغذائي املعتاد. بالإ�سافة اإىل ذلك، انخف�ض وزن اأفراد املجموعة الأوىل، 

وكذلك انخف�ض م�ستوى الغلوكوز يف دمهم يف حالة املعدة الفارغة.

� ما معنى كلمة واحة ؟ 
هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�سحراء 
� من هي اأول ملكة فرعونية يف ع�سر الدولة احلديثة 

قامت باإر�سال بعثات جتارية لبالد بونت؟
امللكة حت�سب�سوت.

دولتي  بني  تقع  التي  الأوروبية  الدولة  ا�سم  هو  ما   �
فرن�سا واأ�سبانيا؟

دولة اأندورا.
� كم هو عدد العظمات التي يتكون منها �سمكة القر�ص؟

ل يوجد � �سفر.

املوناليزا. لوحة  لر�سم  �سنوات   10 ا�ستغرق  دافين�سي  ليوناردو  اأن  تعلم  • هل 
الأ�سنان. ت�سّو�ض  هو  اإنت�سارا  الأكر  املر�ض  اأن  تعلم  • هل 

اأخرى. فاكهة  اأي  من  اأكر  حرارية  �سعرات  على  حتتوي  الأفوكادو  اأن  تعلم  • هل 
عام. كل  دوغ  هوت  نقانق  قطعة  مليار   18 ياأكلون  الأمريكيني  اأن  تعلم  • هل 

الزنبق. عائلة  اإىل  ينتمي  الب�سل  اأن  تعلم  • هل 
اآ�سيا. قارة  من  تاأتي  العامل  يف  الورود  من   80% •

العامل. يف  حميط  اأكرب  هو  الهادي  • املحيط 
متو�سط. بحجم  داخله  يف  اللوؤلوؤ  ليت�سكل  �سنوات   5 املحار  • ي�ستغرق 

ري�سها. من  اأقل  تزن  احلمامة  عظام  اأن  تعلم  • هل 
رقبته. بتمديد  اإل  ي�سيح  اأن  ميكنه  ل  الديك  اأن  تعلم  • هل 

كيلومرت.  24 بعد  عن  املاء  حتت  الأ�سوات  �سماع  ميكنها  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
تتحدث. عندما  ع�سلة   72 حترك  اأنك  تعلم  • هل 

املحتال
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امل�سم�ص 

اماح  على  حتتوي  امل�سم�ض  م��ن  غ��رام  فاملائة  ال�سيف،  ف��واك��ه  ا�سهر  م��ن 
والبوتا�سيوم  والكال�سيوم  واحلديد  الفو�سفور  وخ�سو�سا  كثرية  معدنية  
13 غراما  C، ويوجد يف امل�سم�ض  B وفيتامني  A  وفيتامني  وفيتامني 
من ال�سكر و1 غرام  بروتني و30 مليغرام دهون و20 غرام كال�سيوم و20 

مليغرام حديد والياف. 
فوائده: 

- يفيد يف تعديل احلمو�سة ال�سارة الباقية يف اجل�سم من بع�ض الغذية. 
- من اقوى العوامل النباتية يف تقوية العظام والن�سجة لأنه يزيد من 

ن�ساطها ومنوها. 
- يزيد من قوة اجل�سم الدفاعية لاأمرا�ض. 

ال��ك��ب��د والع�����س��اب ويقوي  ال���دم وين�سط وظ��ائ��ف  ف��ق��ر  - مفيد يف ح��ال��ة 
ال�سعر. 

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�ض ذات يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل اإىل 
متى �سيظل على هذا الفقر، ملاذا ل يعي�ض مثل من حوله �سعيدا غنيا ي�ستطيع ان يجد كل ما يتمناه .. ف�سمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك ان ت�سلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ض �سعيدا، فنظر حوله فوجد �سيطانه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�سم ابت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�ض بها غنيا، ابت�سم 

ال�سيطان وتركه وان�سرف وطوال الليل والرجل من�سغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جريانه وا�سدقاءه ياأتون لاطمئنان عليه ومنحه بع�ض الطعام وهنا بداأ 
تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�ض بالرثرة وانه ل يكتم �سرا وقال له: يا �سديقي العزيز 
�ساأموت هنا دون ان اعي�ض ولو ليومني.. رغم اين ا�ستطيع لو املك �سحتي ان اعي�ض ملكا.. فاأ�ستغرب الرجل 
وقال: كيف، فقال له هوزان انه �سري، �سري اخلا�ض الذي ل ابوح به ال ملن يدفع الكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالنوم واملر�ض ال�سديد.
ذهب الرجل ايل احد الثرياء وقال له لقد عرفت ان لدي هوزان �سر كبري من يعرفه ي�سبح اغني الغنياء لكن 
يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب الغني ايل هوزان وتناق�سا ثم قرر ان يدفع 
لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويرتك له ال�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية من 
احلجر ي�سم كنوز امللك ال�سابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات الوزان من الذهب واجلواهر من يذهب للبحث 
عنه يذهب يف ليلة قمرية . احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ل يبوح بال�سر ويف خال ا�سبوع كان هناك 
ع�سرة من الغنياء كل منهم دفع لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويعي�ض يف انتظار اول ليلة قمرية وهي تاأتي 
بعد ا�سبوع.. وقبل ان مير ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ل يعرفه فيها احد ليعي�ض عي�سة امللوك ويفتتح 
جتارة كبرية وياتي منها بارباح ل ح�سر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�ساف امره فكثريا ما �سمع من امه ان 
الدنيا �سغرية فهل ياتي يوما يعرف النا�ض فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�سرة الغنياء كنزهم املدفون 

حتت �سفح اجلبل يف ليلة قمرية.

اأخ�سائية  باريت�سكايا  اإيلينا  الرو�سية  الطبيبة  اأو���س��ت 
التوت  بتناول  والأط��ف��ال،  وامل��ن��اع��ة  احل�سا�سية  اأم��را���ض 
احتياطيات  وجتديد  املناعة  لتقوية  البحرية  واملاأكولت 

اليود يف اجل�سم.
جتديد  يف  �ست�ساعد  التي  الأغذية  باريت�سكايا،  واأدرج��ت 

اإحتياطيات اليود يف اجل�سم وتقوية جهاز املناعة.
وخا�سة  كله  اجل�سم  يعاين  اليود،  نق�ض  مع  لها،  ووفقا 
الأطفال، يكون النمو والتطور م�سطربا، وعند البالغني، 
العمل  على  والقدرة  املناعية  احلماية  ينخف�ض   م�ستوى 
تكوين  اإىل  ال��ي��ود  يف  امل��ط��ول  النق�ض  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
ت�سخم الغدة الدرقية و�سماكة الرقبة ويزيد من خطر 

الإ�سابة بالأورام.

ووف��ق��ا للطبيبة، ف��اإن ال��ت��وت ال��ربي وال��ف��راول��ة واخلوخ 
وال�����س��م��ك وال��ت��ون��ة وال��دي��ك ال��روم��ي وال��ب��ط��اط�����ض ذات 
الق�سرة والفا�سوليا البي�ساء والأع�ساب البحرية �ستوؤدي 

وظيفة ممتازة يف ت�سبع اجل�سم باليود.
امل��ن��ت��ج��ات ه��ي م�����س��در ممتاز  اأن ك��ل ه���ذه  واأ����س���ارت اإىل 
ل��ل��ي��ود وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات الأخ�����رى ومي��ك��ن حت��دي��د نق�ض 
ال��ي��ود يف اجل�����س��م م��ن خ���ال الإن��ت��ب��اه اإىل ال��ع��دي��د من 
اإنتظام  الأعرا�ض، وت�سمل هذه اخلمول والنعا�ض، وعدم 
و�سيق  الراحة  وع��دم  ال�سغط،  واإرت��ف��اع  القلب،  �سربات 
يف  وم�ساكل  ال�سهية،  واإنخفا�ض  وال�����س��داع،  ال�سدر،  يف 
ال�سعر والأظافر، و�سعف الإنتباه، واحل�سا�سية لتغريات 

الطق�ض.

اأف�صل االأغذية لتعزيز املناعة

املمثلة املاليزية مي�سيل يوه تفوز بجائزة اأف�سل ممثلة  فيلم مو�سيقي - كوميدي خالل حفل توزيع 
جوائز غولدن غلوب ال�سنوي، كاليفورنيا )ا ف ب(


