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تريد تخفيف وزنك.. واظب على اتباع هذه اخلطة
تعترب مهمة اإنقا�ص الوزن واحدة من اأكرث املهام ال�شاقة والتي حتتاج 

الكثري من اجلهد والإ�شرار لتحقيق نتائج اإيجابية.
فيما يلي خطوات �شت�شتهل عليك تلك الرحلة:

تنظيم ن�شب الكربوهيدرات: ما عليك �شوى تق�شيم اأ�شبوعك اإىل اأيام 
عالية الكربوهيدرات واأيام منخف�شة الكربوهيدرات واأيام خالية من 
�شيوؤدي حل��دوث عجز حقيقي يف  ال��ذي  الأم��ر  الكربوهيدرات متاما، 

ال�شعرات احلرارية.
تقليل  على  هذا  �شي�شاعدك  الأ�شبوع:  يومني يف  اأق��ل  �شعرات حرارية 
اإجمايل ال�شعرات احلرارية التي تتناولها وخف�ص ن�شبة ال�شكر يف الدم 

وزيادة ح�شا�شية الأن�شولني للم�شاعدة يف حرق الدهون ب�شكل اأكرب.
�شلطة  تناول  كل وجبة:  قبل  اأو اخل�شروات خل�شراء  ال�شلطة  تناول 
الطرق  اإح��دى  اأو خ�شروات خ�شراء قبل كل وجبة من وجباتك هي 

املوؤكدة للإجابة على كيفية ت�شريع عملية اإنقا�ص الوزن.
خل التفاح: اأظهرت الدرا�شات التي اأجريت على الفئران اأن خل التفاح 
حرق  على  وي�شاعدك  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  عملية  م��ن  يزيد  اأن  ميكن 

الدهون، ويقلل ال�شهية، ويخف�ص ن�شبة ال�شكر يف الدم.

ابتالع العلكة.. نتيجة طبية تنفي »املقولة ال�شائعة« عن خطرها
العلكة،  م�شغ  اأ���ش��رار  ب�شاأن  اآبائنا  من  �شحيا  حتذيرا  �شمعنا  لطاملا 
التي تقول  الرائجة  القدمية  املقولة  متكئني يف ن�شيحتهم تلك على 

اإن العلكة تبقى يف املعدة ملدة 7 �شنوات.
التي  املقولت  تلك  ب��اأن كل  نتيجة مفادها  اإىل  تو�شلوا  لكن اخل��رباء 
ع��ار من  اأم��ر  اله�شمي  داخ��ل جهازنا  للعلكة  بقاء طويل  تتحدث عن 
ال�شحة، اإل اأن ذلك ل يعني بالطبع الت�شجيع على تلك العادة ملا لها 

من اأ�شرار �شلبية.
فاإنها  العلكة  تبتلع  عندما  الربيطانية،  “ال�شن”  �شحيفة  وبح�شب 
اخلطورة  اأن  اإل  اآخ���ر،  طعام  اأي  مثل  مثلها  وته�شم  ج�شمك  تدخل 
تكمن يف تكرار ابتلعها على املدى الطويل. الفرق بني العلكة وبقية 
يتاأخر وقت  وبالتايل  لله�شم،  اأط��ول  ت�شتغرق وقت  اأنها  الأطعمة هو 
خروجها من اجل�شم عرب الرباز. وميكن اأن يوؤدي تناول كمية كبرية 
من العلكة اأو عدة قطع �شغرية خلل فرتة زمنية ق�شرية اإىل حدوث 
ان�شداد يف اجلهاز اله�شمي، وت�شمل اأعرا�ص الن�شداد الغثيان والقيء 
العلكة  ابتلع  عقب  غريبة  اأعرا�ص  باأي  ال�شعور  وعند  البطن.  واآلم 

يجب اأن تراجع الطبيب فورا لتقدمي الإ�شعافات املنا�شبة.

»توبلريون«.. تغيري »بحكم القانون« على ال�شكوالتة ال�شهرية
ال�شوي�شرية  ال�شكولتة  ع�شاق  �شيلحظ  القانون،  يفر�شه  تغيري  يف 
جبل  لقمة  ال��ع��ب��وة  ع��ل��ى  امل��م��ي��ز  ال��ر���ش��م  اأن  “توبلريون”  ال�����ش��ه��رية 

“ماترهورن” يختبئ به دب لن يبقى يف مكانه.
ل��ق��م��ة جبل  ب��ر���ش��م  ال��ه��رم��ي،  امل��ع��روف��ة ب�شكلها  ال�����ش��ك��ولت��ة  وت��ت��م��ي��ز 
لكن  �شوي�شرا،  يف  الوطنية  ال��رم��وز  اأح���د  يعد  ال���ذي  “ماترهورن” 
ا�شتمرار  املمكن  من  يعد  مل  ال�شكولتة  ت�شنيع  على  ط��راأ  تغيري  بعد 
“الغارديان”  ل�شحيفة  وف��ق��ا  ال�����ش��ف��راء،  ال��ع��ب��وة  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م  ه���ذا 

الربيطانية.
الأمريكية العلمة التجارية ل�شكولتة  “مونديليز”  ومتتلك �شركة 
وقالت اإن بع�ص اإنتاج ال�شكولتة �شينقل خارج �شوي�شرا. “توبلريون”، 
والعام املا�شي، اأعلنت “مونديليز” اأنها �شتنقل بع�ص خطوط الإنتاج 

اإىل م�شنعها يف �شلوفاكيا اعتبارا من نهاية عام 2023.
وح�شب قانون �شدر عام 2017، فاإن ا�شتخدام الأيقونات ال�شوي�شرية، 
مثل ال�شليب الأبي�ص على خلفية حمراء اأو جبل “ماترهورن”، يجب 
بن�شبة  �شوي�شرا  داخل  امل�شنعة  املنتجات  يكون مقت�شرا فقط على  اأن 

100 باملئة.
كما اأنه وفقا للقانون، ل يجب اأن تو�شع عبارة “�شنع يف �شوي�شرا” اإل 
على منتج يعتمد على الأق��ل على 80 باملئة من امل��واد اخلام القادمة 
من داخل البلد. وت�شل هذه الن�شبة اإىل 100 باملئة يف حال كان املنتج 
قائما على احلليب مثل ال�شكولتة، مع ا�شتثناء املكونات التي ل ميكن 

احل�شول عليها من �شوي�شرا مثل الكاكاو.
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 فيلم » كريد 3« يت�شّدر �شباك 
التذاكر يف اأمريكا ال�شمالية 

نهاية  خ��لل  ال�شمالية  اأم��ريك��ا  يف  ال��ت��ذاك��ر  �شباك   3 ك��ري��د  فيلم  ت�شّدر 
الأ�شبوع الفائت، مع اإيرادات ب�58،7 مليون دولر، ليحقق بذلك انطلقة 

من الأف�شل على الإطلق لفيلم ي�شتند اإىل نوع معنّي من الريا�شة.
وذكرت �شركة “اإكزبيرت ريلي�شنز” املتخ�ش�شة اأّن خمرج العمل مايكل ب. 
جوردن الذي يخو�ص جتربته الإخراجية الأوىل، ويوؤدي يف الوقت نف�شه 

دور اأبولو كريد، هو “بطل �شباك التذاكر بل منازع«.
اأ.  ديفيد  ري�شرت�ص”  اإنرتتاينمنت  “فرن�شايز  �شركة  يف  املحلل  واع��ت��رب 
غرو�ص اأّن الفيلم حقق انطلقة “مذهلة”، م�شيفاً اأّن “نتائج كهذه حتمل 

اإيجابية للمجال ال�شينمائي«.
وهو اأول عمل �شمن هذه الأفلم  ويف اجلزء التا�شع من �شل�شلة “روكي”، 
ل ي�شارك فيه �شيلف�شرت �شتالون، يتخلى اأبولو كريد عن تقاعده ليواجه 

�شديقاً قدمياً له يج�ّشد دوره جوناثن ميجرز.
اأند ذي وا�شب: كوانتومانيا«  “اآنت-مان  اآخر يف فيلم  ويوؤدي ميجرز دوراً 
اإىل   )Ant-Man and the Wasp: Quantumania(
اإنتاجه  تولته  ال��ذي  الفيلم  وت��راج��ع  ليلي.  واإيفاجنيلني  راد  ب��ول  جانب 
ت�شدر  كان  بعدما  الرتتيب،  يف  الثاين  املركز  اإىل  “مارفل”  ا�شتديوهات 
نهاية  عطلة  يف  دولر  مليون   12،5 حمققاً  لأ�شبوعني،  التذاكر  �شباك 
بري«  “كرايزي  الأ���ش��ود  الكوميدي  الفيلم  ثالثاً  وح��ّل  الفائتة.  الأ���ش��ب��وع 
)Crazy bear( من اإنتاج �شركة “يونيفر�شال”، مع اإيرادات بلغت 11 

مليون دولر.

جمزرة بحرية.. حيتان اأوركا 
تلتهم 17 قر�شا بوقت قيا�شي

جنوب  يف  الأورك����ا  حيتان  م��ن  زوج  قتل 
اأفريقيا، 17 �شمكة قر�ص خلل �شاعتني 
يف  البحرية  احلياة  وفقا خل��رباء  فقط، 
املنطقة. واأثناء ترقب اخلرباء للحيتان 
لوحظ غو�شها م��رارا وت��ك��رارا يف نف�ص 
ليتبني  متوا�شلتني،  �شاعتني  ملدة  املكان 
17 �شمكة قر�ص  اأنها التهمت  فيما بعد 

مرة واحدة.
اأي���ام ق��ذف��ت الأم����واج على �شاطئ  وب��ع��د 
طول  ي�شل  التي  الأ�شماك  بقايا  ب��رييل 

الواحدة منها اإىل 10 اأقدام.
وقالت األي�شون تاونر فريق البحث الذي 
راق��ب احليتان: ه��ذا ه��و اأك��رب ع��دد من 
اأ���ش��م��اك ال��ق��ر���ص ال��ت��ي ق��ت��ل��ت يف جل�شة 
واحدة، رمبا �شتك�شف الأمواج املزيد من 

ال�شمك امليت يف الأيام القادمة.
وي�����ش��ه��ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ح��ي��ت��ان الأورك����ا 

ب�شبب زعانفها الظهرية نادرة ال�شكل.
وه���ذا ال��ن��وع م��ن احل��ي��ت��ان يعي�ص يف كل 
الهندي،  املحيط  ع��ام،  بوجه  املحيطات 
اجلنوبي  والقطبني  الأطل�شي  ال��ه��ادي، 
ال��ع��ي�����ص يف  وال�����ش��م��ايل، ول��ك��ن��ه��ا تف�شل 

املناطق ال�شاحلية الباردة مثل األ�شكا.

اكت�شاف الت�شابه بني مر�ض انف�شام 
ال�شخ�شية واخلرف الأول مرة �ص 23

»مملكة ع�شل النحل«.. ق�شة 
قرية م�شرية بال بطالة

امل�شرية  ال���ق���ري���ة  ح��ك��اي��ة  ب������داأت 
“�شب�شري احل�شة” مع اإنتاج ع�شل 
النحل يف اأربعينيات القرن املا�شي، 
مبثابة  بعد  فيما  القرية  لت�شبح 

مملكة ع�شل النحل يف م�شر.
“�شب�شري  ���ش��ك��ان  اأغ���ل���ب  ومي��ت��ه��ن 
احل�شة” مهنة اإنتاج ع�شل النحل 
ج��ي��ًل ب��ع��د ج��ي��ل، ك��م��ا يعملون يف 
ع�شل  و�شمع  النحل،  ط��رود  اإن��ت��اج 
ال���ن���ح���ل، وح���ب���وب ال���ل���ق���اح وغ����ذاء 

ملكات النحل.
وت�شري الأرقام اإىل انعدام البطالة 
“�شب�شري  قرية  �شكان  بني  تقريباً 
حمافظة  يف  تقع  التي  احل�شة”، 
�شمال  م�������ش���ر  ب���دل���ت���ا  ال���غ���رب���ي���ة 
العا�شمة امل�شرية القاهرة، ويعمل 
امل�����ش��ري��ة بطريقة  ال��ق��ري��ة  اأه����ايل 

تكاملية كخلية النحل.
احل�شة”  “�شب�شري  ق��ري��ة  وت��ن��ت��ج 
اأكرث من نوع للع�شل يف م�شر، �شواء 
ع�شل بر�شيم اأو موالح اأو كافور اأو 
والربدقو�ص،كما  ال���ربك���ة،  ح��ب��ة 
تنتج القرية امل�شرية حبوب اللقاح 
وغذاء امللكات، بجانب ع�شل النحل 
ال��ن��ح��ل. وت�����ش��در م�شر  وط������رود 
م����ن ال��ع�����ش��ل وط�������رود ال���ن���ح���ل ما 
�شنوياً،  دولر  مليار  ن�شف  قيمته 
“�شب�شري احل�شة”  قرية  وت�شاهم 
باإنتاج اأغلب هذه الكميات امل�شدرة 

للعديد من دول العامل.

االأمري هاري وميغان 
مدعوان حلفل تتويج امللك

هاري  الأم���ري  با�شم  متحدث  ق��ال 
وزوجته  �شا�شك�ص  دوق  اإن  الأح���د 
حل�شور  دع��������وة  ت���ل���ق���ي���ا  م����ي����غ����ان 
مرا�شم تتويج والده امللك ت�شارلز، 
كانا  اإذا  م��ا  بعد  ي��وؤك��دا  لكنهما مل 

�شيح�شران.
واأفاد متحدث با�شم الأمري هاري 
الدوق  اأن  اأوؤك��د  اأن  “ميكنني  باأنه 
بالربيد  م��را���ش��لت  م��وؤخ��را  تلقى 
الإل����ك����رتوين م���ن م��ك��ت��ب جللة 

امللك بخ�شو�ص حفل التتويج«.
عن  الآن  ن��ك�����ش��ف  “لن  واأ�����ش����اف: 
قرار الدوق والدوقة النهائي ب�شاأن 

ح�شور احلفل«.
وك����������ان ال��������زوج��������ان ق������د اأط����ل����ق����ا 
ب��ح��ق امللك  ت�����ش��ري��ح��ات م�����ش��ي��ئ��ة 
�شقيق  ول���ي���ام،  والأم������ري  ت�����ش��ارل��ز 
ه��اري الأك���رب، واأف���راد اآخ��ري��ن من 
ُن�شرت  مذكرات  يف  املالكة  العائلة 
موؤخرا ويف فيلم وثائقي من اإنتاج 
املقابلت  م��ن  و�شل�شلة  نتفليك�ص 
بظلله  األ��ق��ى  مم��ا  التلفزيونية، 
الذي  للحدث  ال���ش��ت��ع��دادات  على 

�شيقام يف مايو.

اأبرزها حماية القلب.. 7 فوائد مثبتة علميا لهذه الفاكهة اللذيذة

من  وا�سعة  جمموعة  متوازن  غذائي  نظام  اإىل  الفراولة  فاكهة  اإ�سافة  توفر 
اإىل  االلتهابات  وتقليل  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  دع��م  من  ب��دًءا  الفوائد، 

.Everyday Health احلماية من ال�سرطان، بح�سب ما ن�سره موقع
هي  “الفراولة  اإن  بتك�سا�س  اأو�سنت  يف  تغذية  اخت�سا�سية  فولبي،  جينا  تقول 

م�سدر قوة م�ساد للأك�سدة”، حيث حتتوي على فيتامني C والكاروتينات 
اللوتني والكاروتني، باالإ�سافة اإىل املعادن واالألياف االأخرى.

على  حتتوي  التي  الفراولة  ثمار  تناول  يف�سل 
املعلبة  الفراولة  وتتوافر  اأكرث،  ع�سارة 

وال��ف��راول��ة  بالتجميد  واملجففة 
اأن  يجب  ال��ع��ام.  ط���وال  امل��ج��م��دة 
غري  الفراولة  تناول  عند  يراعى 

حملة  غري  اأ�سناف  اختيار  الطازجة 
للح�سول على اأف�سل خيارات �سحية.

التقل�شات  اإن  الأملانية  – و�شتفاليا  الراين  �شمال  ولي��ة  يف  امل�شتهلك  ا�شت�شارات  مركز  قال 
الع�شلية لها اأ�شباب عدة، اأبرزها قلة �شرب املاء اأو الإجهاد املفرط للع�شلة، على �شبيل املثال 

من خلل الأحذية غري ال�شحيحة اأو الو�شعية اخلطاأ.
اأي�شاً يف نق�ص املغني�شيوم يف اجل�شم،  اأن �شبب التقل�شات الع�شلية قد يكمن  واأ�شاف املركز 
امل��درة للبول، كما هو احل��ال لدى مر�شى القلب  وال��ذي يحدث مثًل ب�شبب تناول الأدوي��ة 

ومر�شى ارتفاع �شغط الدم.
كما قد يحدث نق�ص املغني�شيوم ب�شبب �شوء امت�شا�ص املغني�شيوم الناجم عن التهابات الأمعاء 

املزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.
من  ب��ه  اجل�شم  اإم����داد  ينبغي  املغني�شيوم  نق�ص  ومل��واج��ه��ة 
به مثل منتجات  الغنية  الأغذية  تناول  خلل 
والبازلء  وامل��ك�����ش��رات  الكاملة  احل��ب��وب 

والفا�شولياء.
ميكن  ال�������ش���دي���د  ال��ن��ق�����ص  ح���ال���ة  ويف 
اللجوء اإىل املكملت الغذائية املحتوية 

على املغني�شيوم حتت اإ�شراف الطبيب.

التقل�شات الع�شلية..
 ما اأ�شبابها؟

وميكن اأن تكون الفراولة املجمدة يف ال�شوفان والع�شائر 
اأكرث طعًما من الفواكه الطازجة، حيث يتم قطف ثمارها 
يف ذروة ن�شجها وجتميدها. ت�شري الأبحاث اإىل اأن جتميد 
الفراولة قد يحافظ ب�شكل اأف�شل على م�شادات الأك�شدة 

املرغوبة.
غذائي  نظام  يف  الفراولة  لدمج  الأخ���رى  الطرق  ت�شمل 
يف  اأح��ي��اًن��ا  غم�شها  اأو  ال�����ش��ل��ط��ات،  يف  تقطيعها  م���ت���وازن 
ال�شوكولتة الداكنة، اأو ا�شتخدامها لتحلية بع�ص الزبادي 
قليل الد�شم اأو غري الد�شم. اأو ميكن دائًما ال�شتمتاع بها 
حلفظ  م��زاي��ا  �شبع  يلي  فيما  مب��ف��رده��ا.  خفيفة  كوجبة 

الفراولة جممدة يف جميع الأوقات:

م�شدر رئي�شي مل�شادات الأك�شدة  -  1
تقليل  على  الفراولة  ثمار  يف  الأك�شدة  م�شادات  ت�شاعد 
الإجهاد التاأك�شدي. تقول دكتورة فولبي: “تكافح خليانا 
ي�شاهم  وال��ذي  بيئتنا،  من  التاأك�شدي  الإجهاد  با�شتمرار 
املزمنة”.  والأم��را���ص  اخلليا  �شيخوخة  يف  كبري  ب�شكل 
ووفًقا لكليفلند كلينك، تعمل م�شادات الأك�شدة، جزئًيا، 
اأك�شجني  من خلل حتييد اجلذور احلرة، وهي جزيئات 
املر�ص.  وت�شبب  اخل��لي��ا  اإت���لف  ميكنها  م�شتقرة  غ��ري 
ميكن اأن يكون الإجهاد التاأك�شدي �شاًرا ب�شحة الإن�شان - 

فقد ي�شاهم يف الإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شرطان.
النظام  يف  الأك�����ش��دة  مب�����ش��ادات  الغنية  ال��ف��واك��ه  وترتبط 
املزمنة  ب��الأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  بتقليل  ال��غ��ذائ��ي 
فولبي،  دكتورة  وبح�شب  التاأك�شدي،  بالإجهاد  املرتبطة 
اأن م�شادات الأك�شدة املوجودة يف الفراولة ت�شاعد  “ثبت 
م�شتوى  على  التاأك�شدي  الإجهاد  من  خليانا  حماية  يف 
املنتظم  ال�شتهلك  ُي��ح��دث  اأن  وميكن  امليتوكوندريا”، 
امل�شادة  احليوية  امل��وؤ���ش��رات  يف  ملحوًظا  ف��رًق��ا  للفراولة 

للأك�شدة.

C غنية بفيتامني  -  2
اليومية  القيمة  من   100% من  اأك��رث  الفراولة  توفر 
لورين  دكتورة  تقول   .C فيتامني  من  بتناولها  املو�شى 
م��ان��ك��ر، اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة ت��غ��ذي��ة م��ن ت�����ش��ارل�����ش��ت��ون ب�شاوث 
كارولينا: “يرتبط فيتامني C املوجود يف الفراولة بدعم 
الفراولة  م��ن  فقط  واح���د  ك��وب  يحتوي  امل��ن��اع��ة.  �شحة 
يحتوي على كل فيتامني C املطلوب يف اليوم، ناهيك عن 

الغذائية  والعنا�شر  املفيدة  الأك�شدة  مب�شادات  مليء  اأنه 
الأخرى.«

حتمي من خماطر اأمرا�ص القلب  -  3
اآث��ار مفيدة  الأك�شدة  للفراولة وم�شادات  يكون  اأن  ميكن 
على �شحة القلب. وفًقا لدرا�شة ُن�شرت يف اأكتوبر 2021 
الفراولة  ت��ن��اول  مينح   ،Antioxidants دوري���ة  يف 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ص  خماطر  م��ن  حماية 
وداء ال�شكري. تقول دكتورة فولبي عن نتائج الدرا�شة اإنه 
“يف اأربعة اأ�شابيع فقط، كان ال�شتهلك اليومي للفراولة 
م�شادات  ن�شاط  لتعزيز  كافًيا  م�شحوق  �شكل  يف  امل��رك��زة 
مبخاطر  املرتبطة  اللتهاب  م�شتويات  وخف�ص  الأك�شدة 

ا�شتقلب القلب«.
الفراولة،  م�شحوق  عن  الفراولة  ثمار  تختلف  وبالطبع، 
ل���ذل���ك ف�����اإن ه���ن���اك ح���اج���ة ل���درا����ش���ة مم��اث��ل��ة م���ع حبات 
درا�شة  خل�شت  كما  ال��ن��ت��ائ��ج.  لتاأكيد  الكاملة  ال��ف��راول��ة 
اإىل   Nutrients دوري���ة  يف   2021 اأب��ري��ل  يف  ُن�شرت 
كبري  ب�شكل  ح�شنت  الفراولة  من  املنتظمة  احل�ش�ص  اأن 
بال�شمنة  امل�شابني  البالغني  ل��دى  الأن�����ش��ول��ني  م��ق��اوم��ة 

وارتفاع الكولي�شرتول ال�شار اأو الكولي�شرتول “ال�شار«.

تقليل خماطر الإ�شابة باخلرف  -  4
ويحافظ  الدماغ  �شحة  الفراولة  تناول  يدعم  اأن  ميكن 
الفراولة  تناول  ارتبط  وحيويته.  ال�شخ�ص  ن�شاط  على 
ب��ك��م��ي��ات م��رت��ف��ع��ة ب��ان��خ��ف��ا���ص خ��ط��ر الإ����ش���اب���ة مبر�ص 
الزهامير، حيث �شاهمت مركبات الفلفونويد وفيتامني 
C املوجودة يف الفراولة يف تقليل الإ�شابة، وفًقا لدرا�شة 

.Nutrients ُن�شرت يف دي�شمرب 2019 يف دورية
علمية  درا���ش��ة  بنتائج  م�شت�شهدة  مانكر،  دك��ت��ورة  وت��ق��ول 
م��ن مرتني يف  اأك��رث  ال��ف��راول��ة  ت��ن��اول  اأن  “يبدو  �شابقة: 
 2.5 اإىل  الإدراكية ملدة ت�شل  ال�شيخوخة  الأ�شبوع يوؤخر 

عام«.

حت�شني م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم  -  5
للكولي�شرتول لأداء وظائف معينة،  بينما يحتاج اجل�شم 
فاإن الكثري من الكولي�شرتول ميكن اأن يكون �شاًرا ب�شحة 
مايو  يف  ُن�شرت  جتربة،  عن  مانكر  دكتورة  تقول  القلب. 
2021 يف Nutrients، اإن “البيانات ُتظهر اأن تناول 

الكولي�شرتول  ب��ع��لم��ات  مرتبًطا  ي��ك��ون  رمب��ا  ال��ف��راول��ة 
املعر�شني  ال��ب��ال��غ��ني  ل����دى  ال��ق��ل��ب  امل��ح�����ش��ن��ة لأم����را�����ص 

للخطر«.
وب��ع��د ت���ن���اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ال���ف���راول���ة، انخف�شت 
ب�شكل  “ال�شار”  و  ال��ك��ل��ي  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  م�����ش��ت��وي��ات 
الكولي�شرتول  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإن  م��ل��ح��وظ. 
القلب  اأم��را���ص  م��ن  للوقاية  مهًما  ج���زًءا  يعد  ال�شحية 

وال�شكتة الدماغية.

- تقليل اللتهاب  6
ي��ع��د الل��ت��ه��اب ج����زًءا ط��ب��ي��ع��ًي��ا م��ن ال���ش��ت��ج��اب��ة املناعية 
للج�شم، ولكن اللتهاب املزمن ميكن اأن ي�شاحب اأمرا�ص 
واأمرا�ص  املفا�شل  والتهاب  وال�شكري  وال�شرطان  القلب 
 Harvard Health موقع  ن�شره  مل��ا  وف��ًق��ا  اأخ���رى، 
ياأتي  اأيهما  دائًما  الوا�شح  غري  ومن   .Publishing
اأوًل - اللتهاب اأم الأمرا�ص اللتهابية - بغ�ص النظر عن 

منط احلياة ال�شحيح.
2020 يف دورية  وفًقا لبحث، ُن�شرت نتائجه يف نوفمرب 
Molecules، حتتوي الفراولة على ن�شبة عالية من 
لها  يكون  اأن  وميكن  الأك�����ش��دة،  وم�����ش��ادات  الفلفونويد 
اإيجابية على علمات اللتهاب ورمبا يكون لها  تاأثريات 
خ�شائ�ص حماية �شد اأمرا�ص الأع�شاب والقلب وم�شادة 

لداء ال�شكري.
ميكن اأن يكون لل�شبغة التي تعطي الفراولة لونها الناب�ص 
لللتهابات،  م�شادة  خ�شائ�ص  الأنثو�شيانني،  باحلياة، 
مركبات  ت�شاعد  اأن  “ميكن  مانكر:  دك��ت��ورة  تقول  حيث 

الأنثو�شيانني املوجودة يف الفراولة يف تقليل اللتهاب«.

بريبيوتيك ل�شحة الأمعاء  -  7
تقول دكتورة فولبي: “بينما ت�شتهر الفراولة مب�شتويات 
احلديثة  الأبحاث  ف��اإن  الأك�شدة،  وم�شادات   C فيتامني 
اأن الفراولة لها ن�شاط بريبيوتيك قوي  اإىل  ا  اأي�شً ت�شري 
املثال، تو�شلت جتربة �شريرية،  على �شبيل  يف الأمعاء”. 
 ،Nutrition Research مت ن�شر نتائجها يف دورية
الدقيقة  الكائنات  زي��ادة  ي�شهم يف  الفراولة  تناول  اأن  اإىل 
ا  اأي�شً اأ�شابيع فقط. وميكن  يف الأمعاء بوفرة خلل �شتة 
القناة  يف  للفراولة  لللتهابات  امل�شادة  التاأثريات  روؤي��ة 

اله�شمية.
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�ش�ؤون حملية

مبنا�سبة �سهر القراءة

مركز �شامل بن حم الثقايف ي�شت�شيف ندوة بعنوان »اأهمية القراءة يف البناء الفكري لالإن�شان واإثراء معارفه«

نظمه نادي تراث االإمارات على مدى 10اأيام

مهرجان ال�شمحة الرتاثي الـ 12 يختتم فعالياته

ا�ستعر�ست جتربة الدولة يف حماية و�سون الرتاث غري املادي والطبيعي وناق�ست اأهم الق�سايا والتحّديات الثقافية العاملية

وزارة الثقافة وال�شباب ت�شارك يف االجتماع االأول ملجموعة العمل الثقافية على هام�ض اجتماعات جمموعة الع�شرين بالهند

•• العني - الفجر 

رئي�ص  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  م�شلم  ال�شيخ  ورع��اي��ة  بح�شور 
مقر  يف  اأقيمت  الثقايف  ح��م  ب��ن  �شامل  مركز  اإدارة  جمل�ص 
املركز مبدينة العني ندوة بعنوان “اأهمية القراءة يف البناء 
فعاليات  خ��لل  وذل��ك  معارفه”  واإث���راء  للإن�شان  الفكري 
املركز يف �شهر القراءة الذي اأقرته القيادة الر�شيدة ليكون 

يف مار�ص من كل عام .
ع��دة حم��اور تتحدث عن  امل�شاركون  تناول  ال��ن��دوة  وخ��لل 
املجتمعات  اأن  وكيف  الإن�شان  على  واأث��ره��ا  ال��ق��راءة  اأهمية 
وتبنيها  بالقراءة  �شعوبها  اهتمام  مبدى  تقا�ص  املتح�شرة 

لتكون �شمن العادات الأ�شا�شية يف حياتهم اليومية 
موؤلف  ال�شيخ  ع��ارف  الدكتور  ال�شاعر  الندوة  وا�شت�شافت 
�شيخة اجلابري ع�شو  والكاتبة  الإماراتي  الوطني  الن�شيد 
احتاد كتاب و اأدباء الإمارات واأدار احلوار العلمي حميد 
املزيني . وقال الدكتور عارف ال�شيخ: عملت دولة الإمارات 
الثقافة  مبادئ  تر�شيخ  على  الر�شيدة  القيادة  وبتوجيهات 
الثقافية  امل�شاريع  وا�شتكمال  باملعرفة،  وال�شتزادة  والتعلم 
عام  اإط��لق  منذ  املجتمع  اأف���راد  ل��دى  وتعزيزها  والفكرية 

القراءة يف 2016 اإىل يومنا هذا .
بناء  اأرك���ان  من  اأ�شا�شياً  ركناً  امل��ب��ادئ  ه��ذه  اأ�شبحت  وت��اب��ع: 
الدولة وتطورها، وكذلك من اأعمدتها الأ�شا�شية والرئي�شة، 
حيث اإن القراءة هي ما يجعل املجتمع الإماراتي �شباقاً يف 
م�شمار الثقافة والعلم واملعرفة، للو�شول اإىل املراكز الأوىل 

وحتقيق التناف�شية يف العامل
للقراءة  الوطني  ال�شهر  ب��اأن  ال�شيخ  ع��ارف  الدكتور  واأك���د 
للقراءة  الوطني  القانون  دعامات  من  اأ�شا�شية  دعامة  يعد 
ال�شادر يف عام 2016، كثمرة عام القراءة، والذي يعد اأول 
ت�شريع من نوعه يف املنطقة ي�شعى اإىل و�شع اإطار قانوين 
وتنفيذي وموؤ�ش�شي م�شتدام لقيمة ح�شارية ومعنوية مثل 

القراءة .
ال��ق��راءة على  اأث���ر  ع��ن  �شيخة اجل��اب��ري  الكاتبة  وحت��دث��ت 
الإن�شان علمياً وعملياً حيث اأ�شارت الدرا�شات احلديثة باأن 
وتابعت  ال��ق��ارئ  الإن�����ش��ان  عقل  على  مبا�شراً  ت��اأث��رياً  هناك 
الكاتبة �شيخة اجلابري: اأظهرت النتائج باأن القراءة تقوي 
الدماغ،  يف  الإ�شارات  من  معقدة  ل�شبكة  بتن�شيطها  العقل، 
القراءة  على  واملواظبة  الإن�شانية  التجربة  ن�شج  مع  واأن��ه 

ت�شبح هذه ال�شبكات اأقوى واأكرث ن�شاطاً وتعقيداً .

وتطرقت اجلابري خلل الندوة عن اأثر القراءة يف تطوير 
�شخ�شيتها  ثقل  يف  اأ�شهمت  وكيف  للإن�شان  الفكري  البناء 
باأوطاننا،  نرتقي  ب��ال��ق��راءة  الكاتبة  ت��رى  حيث  الثقافية 
املجهول  ال�����ش��ب��ي��ل جل��ع��ل م��ن  ع��ل��ى الأمم، لأن��ه��ا  ون��ت��ف��وق 
اإىل  للولوج  مفتاح  وه��ي  ممكناً،  امل�شتحيل  وم��ن  معلوماً، 
ال��ع��وامل واحل�����ش��ارات، وم��ف��ت��اح لتقدم وت��ط��ور اأي اأم���ة يف 

العامل .
ومن جانبه قال ال�شيخ م�شلم بن حم حتتفي دولة الإمارات 
وطنياً  �شهراً  مار�ص  �شهر  بتخ�شي�ص  بالقراءة  ع��ام  كل  يف 
للقراءة، لرت�شيخ ثقافة القراءة والعلم واملعرفة يف نفو�ص 
املواطنني واملقيمني يف دولة الإم��ارات، واإع��داد اإطار وطني 
ثقافات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وم��ط��ل��ع  ق���ارئ  ج��ي��ل  لتخريج  متكامل 
ال��ع��امل. واأك����د ب��ن ح��م اأن��ه��ا م��ب��ادرة رائ����دة وم��ت��م��ي��زة على 
تتكاتف  حيث  ال��ع��رب��ي،  وال��وط��ن  الإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
يف  والثقافية  ال��رتب��وي��ة  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  اجل��ه��ود 
القراءة لت�شهم يف بناء جمتمع قارئ مت�شلح  تفعيل مهارة 
بالعلم واملعرفة، قادر على قيادة م�شرية التنمية يف الدولة، 
م�����ش��رياً اأن ال��ق��راءة ه��ي غ���ذاء للعقل وال����روح و���ش��رورة يف 

احلياة اإذ تقدم للقارئ فوائد ل تعد ول حت�شى.

•• اأبوظبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة م���ن مهرجان 
ال�شمحة ال��رتاث��ي، ال��ذي نظمه ن��ادي ت��راث الإم����ارات على 
اأيام �شهدت فعاليات متنوعة وح�شوراً لفتاً من   10 مدى 

الزوار مبختلف فئاتهم العمرية.
وكان املهرجان قد اأ�شرع اأبوابه منذ اخلمي�ص 23 فرباير اأمام 
الزوار الذين توافدوا على فعالياته املختلفة، وخا�شوا جتارب 
م��وروث ح�شاري،  الأج��داد من  تركه  تفاعلية عرفتهم مبا 
عرب العديد من الور�ص التعليمية وامل�شابقات، مثل م�شابقة 
والأولد«،  »للبنات  ال�شعبي  ال��زي  وم�شابقة  اخل��و���ص،  �شف 
وم�شابقة  ال�شعبية،  الأك��لت  وم�شابقة  التجديل،  وم�شابقة 

الت�شوير ال�شوئي، وم�شابقة اأف�شل تعليق، وم�شابقة اأف�شل 
ق�شيدة �شعرية، وغريها من امل�شابقات وال�شحوبات اليومية 
على اجلوائز القيمة التي تقدم جلمهور املهرجان، كما �شهد 
العرو�ص  فريدة من  احلالية جمموعة  دورت��ه  املهرجان يف 
�شعبياً  وال�شتعرا�شات الفنية املميزة. و�شم املهرجان �شوقاً 
من  الأ���ش��ر  منتجات  لعر�ص  تراثياً  دك��ان��اً   70 على  احتوى 
اخلو�ص،  ومنتجات  تراثية،  واإك�ش�شوارات  وعطور،  دخ��ون، 
املك�شات  رك���ن  ق���دم  ك��م��ا  ال�شعبية،  الأط��ع��م��ة  م��ن  وال��ع��دي��د 
جمموعة من الربامج والأن�شطة املختلفة لزوار املهرجان، 
التي  املك�شات  بثقافة  للتعريف  وذل��ك  ال�شن،  �شغار  ل�شيما 
ي�شتهر بها اأهل اخلليج، بينما اأتاح معر�ص الرتاث والأ�شالة 
ال�شور  من  فريدة  جمموعة  على  للطلع  ل��ل��زوار  فر�شة 

الفوتوغرافية، اإىل جانب العديد من املعرو�شات يف الرتاث 
البحري، كما �شم املهرجان »بيت الواحات«، وركناً لإ�شدارات 
ونظم  ل��لأط��ف��ال.  الأل��ع��اب  منطقة  اإىل  بالإ�شافة  ال��ن��ادي، 
نادي تراث الإمارات حفًل ختامياً على م�شرح املهرجان بداأ 
بعزف ال�شلم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، ثم 
ق�شم  رئي�ص  احلو�شني  عبداهلل  اأحمد  األقاها  للنادي  كلمة 
الأن�شطة التخ�ش�شية وقال فيها اإن هذه التظاهرة الرتاثية 
الجتماعية الثقافية تاأ�ش�شت تعبرياً عن ر�شالة نادي تراث 
الإمارات، وحتقيقاً لأهدافه، من اأجل جت�شيد ون�شر الوعي 
بالرتاث، ودعم وتر�شيخ النتماء اإىل الوطن، و�شقل الهوية 
واأبناء  املدار�ص  لطلب  الوا�شعة  امل�شاركة  ظل  يف  الوطنية، 
اأن هذا ياأتي اإىل جانب الدور  املنطقة يف فعالياته. م�شيفاً 

الجتماعي املهم للمهرجان يف جمع جهود موؤ�ش�شات املجتمع 
خلدمة اأبناء املنطقة، وحتفيزهم للم�شاركة املجتمعية، عن 
ال�شباب  مب�شاريع  والهتمام  التطوعي،  العمل  دعم  طريق 
والأ�شر املنتجة. ويف ختام كلمته قدم ال�شكر اجلزيل لكل من 
اأ�شهم يف جناح هذا احلدث املميز، ولكل من �شكل بح�شوره 

اليومي لوحة زاهية يف اأر�ص املهرجان. 
وكرم �شعادة علي عبداهلل الرميثي املدير التنفيذي للدرا�شات 
والإعلم يف نادي تراث الإمارات، اجلهات الداعمة والراعية 
للمهرجان وهي: جمموعة كيزاد، ووزارة الرتبية والتعليم، 
البلديات والنقل،  اأبوظبي، ودائرة  العامة ل�شرطة  والقيادة 
ومركز  ال�شمحة،  وجمل�ص  امل��دين،  للدفاع  اأبوظبي  وهيئة 
املغربي  اأح��م��د  و�شركة  »ت��دوي��ر«،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 

وال�شهد  ال��ورق،  ل�شناعة  واململكة  غالريي،  وليان  للعطور، 
الرعاية  ويف  للعطور.  زه��رة  و�شركة  الرتفيهية،  للألعاب 
الإع��لم��ي��ة ك��ًل م��ن اأب��وظ��ب��ي ل��لإع��لم، وج��ري��دة الحتاد، 
واإذاع��ة الأوىل، وقناة بينونة. كما مت تكرمي الفرق العاملة 
يف املهرجان التي بذلت جهداً منقطع النظري يف التح�شري 
ل��ه��ذا احل���دث امل��م��ي��ز، وت��ك��رمي ف��ري��ق املك�شات، وف��ري��ق كلنا 

�شرطة، كما مت التقاط ال�شور التذكارية.
خ�شبة  على  �شعرية  اأم�شية  ال�شبت  م�شاء  نظم  النادي  وكان 
بن غما�ص  �شعيد  ال�شاعر  اأحياها كل من  املهرجان،  م�شرح 
الرا�شدي، وال�شاعر اأحمد احلميد، وال�شاعرة مرمي النقبي، 
وال�شاعرة ماجدة اجلراح، حيث �شدح ال�شعراء بالعديد من 

الق�شائد ال�شعرية التي لقيت ا�شتح�شان اجلمهور. 

•• اأبوظبي- الفجر

الجتماع  يف  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ���ش��ارك��ت 
التابعة ملجموعة  الثقافية  العمل  الأول ملجموعة 
ال��ع�����ش��ري��ن ال����ذي ع��ق��د يف ال���ف���رتة م���ن 22 اإىل 
ال��ه��ن��د، يف مدينة  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��ا���ش��ي  25 ف��رباي��ر 
خاجوراهو، يف ولية ماديا برادي�ص الهندية، حيث 
�شّلط الوفد ال�شوء على اأهمية الأدوات التوا�شلية 
والتعليمية يف خلق الوعي وتعزيز الرتاث الثقايف 
التعاون  اأه��م��ي��ة  اإىل  ل��ف��ت  ك��م��ا  واحل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، 
والتن�شيق العامليني يف �شبيل احلفاظ على الرتاث 
الثقايف، ومواجهة الجتار غري امل�شروع به والذي 

بات ي�شّكل حتدياً عاملياً ملّحاً. 

ح�شره  الذي  الجتماع  خلل  الوفد  وا�شتعر�ص 
ال��ع�����ش��ري��ن وال������دول املدعوة  اأع�����ش��اء جم��م��وع��ة 
املتحدة  الأمم  منظمة  مثل  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
جتربة  )اليون�شكو(،  والثقافة  والعلم  للرتبية 
الدولة يف حماية وتعزيز الرتاث احلي والطبيعي 
مو�شحاً اأهمية ال�شتفادة من املمار�شات التقليدية 
امل�شتدامة،  التنمية  باأهداف  للنهو�ص  امل�شتدامة 
كما مت اقرتاح اإن�شاء فريق عمل ملجموعة العمل 
املظاهر  حل��م��اي��ة  الع�شرين  ملجموعة  الثقافية 
الثقافية. وتبادل الأع�شاء امل�شاركون يف الجتماع 
الأول �شمن اأربعة اجتماعات مقررة للمجموعة، 
وجهات النظر حول املجالت الأربعة ذات الأولوية 
اجلاري،  للعام  والتعاون  بالتخطيط  يتعّلق  مبا 

كما ناق�شوا التحديات والفر�ص يف النظام البيئي 
ال��ث��ق��ايف ال��ع��امل��ي، و����ش���رورة م��ن��ح ح��م��اي��ة الرتاث 
الثقايف وتعزيز الرتاث غري املادي اأولوية بهدف 
حتقيق اأعلى معدلت التنمية امل�شتدامة، و�شمان 
مرونة ال�شناعات الثقافية والإبداعية وال�شتفادة 
من التقنيات الرقمية حلماية الثقافة وتعزيزها. 
يتمتع  اأن  اأهمية  مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ��لل  ومّت 
باملرونة  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�شناعات  قطاع 
والرتكيز على �شرورة حماية العاملني يف القطاع 
ال��دور الذي  الثقايف ب�شكل عام، كما جرى تناول 
امل��ب��دع��ني على  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  يلعبه 
�شعيد احلوافز والت�شهيلت التي تقّدم لهم مبا 

يتعّلق بالعمل والعي�ص يف الدولة. 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جمال  ون��اق�����ص الج��ت��م��اع دور 
بت�شجيع  يتعلق  فيما  خا�شة  الثقافية  ال�شناعات 
اأهمية  اإىل  الوفد  لفت  حيث  الثقافية،  ال�شياحة 
ت�شهل  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التقنيات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
من و�شول اجلمهور اإىل الفعاليات الثقافية من 
خلل و�شع عدد من املعايري اخلا�شة مبجموعة 
ومن�شات  ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع�����ش��ري��ن 
ي�شهل  بحيث  الثقايف  ب��ال��رتاث  تهتم  اإلكرتونية 

العمل عليها والتعامل معها والت�شال بها.
ي�شار اإىل اأن الجتماع املقبل �شيعقد يف وقت لحق 
من هذا العام يف موعد حتدده الرئا�شة الهندية، 
بهدف مناق�شة التقدم الذي مت اإح��رازه يف خطة 

العمل للعام اجلاري، 2023.

••  ال�شارقة- الفجر

اأع���ل���ن ن����ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة ع���ن ت��ن��ظ��ي��م فعالية 
مبنا�شبة يوم املراأة العاملي وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 
9 مار�ص مبقره يف ردهة ال�شاطئ من ال�شاعة 5 اإىل 
8 م�شاًء، وياأتي الحتفال باملراأة يف اإطار جهود النادي 
�شتى  يف  باأنف�شهن  ال�����ش��ي��دات  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  لتمكني 
امل���ج���الت.   واأع���د ال��ن��ادي ب��رن��اجم��اً ح��اف��ًل يت�شمن 
الور�ص واجلل�شات احلوارية وح�ش�ًص  جمموعة من 
اللياقة وعرو�ص ح�شرية مقدمة من مرافق النادي 
ك��اف��ة.  م��ن جهتها اأك���دت دع���اء امل��ه��ري، م��دي��ر اإدارة 
الت�شال املوؤ�ش�شي” اإن الحتفال بهذه املنا�شبة ياأتي 

اإجنازات  على  ال�شوء  لت�شليط  ال��ن��ادي  روؤي���ة  �شمن 
رئي�شي يف  �شريك  واعتبارها  ع��دة جم��الت  امل���راأة يف 
بناء املجتمع. ويحر�ص النادي على امل�شاركة يف جميع 
اإمكانياتها  املراأة لإبراز  التي تدعم  العاملية  املنا�شبات 

ومنحها الفر�ص لتطوير قدراتها ومهاراتها.
�شتنظم  التي  الفعالية  يف  امل�شاركة  ال��ن��ادي  وي�شجع 

واملر�شدة  ال��رتب��وي��ة  امل�شت�شارة  م��ع  تفاعلية  ور���ش��ة 
التحيز  “ك�شر  ب��ع��ن��وان  ي��ون�����ص  ه��م�����ش��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اجللية  هذه  وتت�شمن  لل�شيدات،  الأ�شرة”  من  يبداأ 
واملجتمع  الأ�شرة  على  التحيز  اأثر  منها  حماور  عدة 
واأن�شطة تفاعلية لتعزيز الفرق بني امل�شاواة والعدال 

داخل الأ�شرة. 

مركز  �شيقدم  وال��ت��اأم��ل  ال���ش��رتخ��اء  على  وت�شجيعاً 
اللياقة 180 مع املدربة اأك�شانا جل�شة يوغا وجل�شة 
ال���ع���لج ب��ال�����ش��وت ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ ل��ل��م�����ش��اع��دة على 
التخل�ص من التوتر وتن�شيط الدورة الدموية ون�شر 

الطاقة الإيجابية بني امل�شرتكات.
الفعالية  الأخ�����رى يف  ال���ن���ادي  ت�����ش��ارك م��راف��ق  ك��م��ا 
عرو�ص  اأب��رزه��ا  والأن�����ش��ط��ة،  العرو�ص  م��ن  بالعديد 
و�شيتيح  ل�شنة.  النادي  ع�شوية  باقات  على  ح�شرية 
للت�شجيل  للم�شاركات  الفر�شة  املواهب  مركز  كولج 
يف ور�ص فنية ك�شناعة الفخار. و�شيقدم منتجع دلوك 
ح�شرية  عرو�ص  للجمال  اأورك��ي��د  وبوتيك  ال�شحي 

على بع�ص اخلدمات واجلل�شات العلجية.

جل�سات حوارية وعرو�س ح�سرية �ستقدم لل�سيدات

نادي �شيدات ال�شارقة يحتفل باملراأة بعد غد 
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املغناطي�سي للدماغ عن  ك�سف ت�سوير بالرنني 
اخلرف  بني  ع�سبية  بيولوجية  روابط  وجود 
اأغ�سط�س   3 يف  ُن�سرت  لدرا�سة  وفقا  والذهان، 

.JAMA Psychiatry يف جملة
بني  مقارنة  م��رة،  الأول  الباحثون،  واأج���رى 
وهما  ال�سدغي،  اجلبهي  واخل���رف  الف�سام 
اجلبهي  الف�س  منطقتي  يف  يقعان  ا�سطرابان 

وال�سدغي من الدماغ.

وت�شتند هذه الدرا�شة اإىل املفهوم الذي �شاغه عامل النف�ص 
با�شم  واملعروف    ،1899 عام  اإميل كريبيلن يف  الأمل��اين 
 dementia( املبكر"  "اجلنون  اأو  املبكر"  "اخلرف 
والعاطفي  العقلي  التدهور  ي�شف  الذي   ،)praecox
املراهقة  مرحلة  يف  ي��ب��داأ  وال���ذي  للمر�شى،  ال��ت��دري��ج��ي 

املتاأخرة اأو يف فرتة البلوغ املبكر.
الت�شخي�ص. ومع بداية  العلماء هذا  و�شرعان ما جتاهل 
ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن، ب����داأ ال��ع��ل��م��اء يف ا���ش��ت��خ��دام م�شطلح 
"انف�شام ال�شخ�شية" لهوؤلء املر�شى، لأن املر�ص ل ياأخذ 

م�شارا �شيئا يف جميع الأ�شخا�ص املعنيني.
وجد  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م  الت�شوير  مب�����ش��اع��دة  الآن،  ول��ك��ن 
العلماء املوؤ�شرات الأوىل ال�شاحلة للأمناط الت�شريحية 
امل�شابني  املر�شى  توقيع  ت�شبه  التي  الدماغ،  الع�شبية يف 

باخلرف اجلبهي ال�شدغي.
اإىل  الأ�شا�شية  الأب��ح��اث  العلماء يف  يعود  اأن  ال��ن��ادر  وم��ن 

يزيد  وال��ت��ي  ال��زم��ن،  عليها  اأن���ه عفا  ت��ب��دو  ال��ت��ي  النتائج 
عمرها عن 120 عاما.

لودفيج  كوت�شولريي�ص، من جامعة  نيكولو�ص  ويف حالة 
معهد  م��ن  ���ش��روت��ر،  وماتيا�ص  ميونخ،  يف  ماك�شيميليان 
وهما  وال��دم��اغ،  الب�شري  الإدراك  لعلوم  ب��لن��ك  ماك�ص 

باحثان وطبيبان، كان هذا مبثابة حافز لهما.
وافرت�ص كريبيلن اأن �شبب امل�شار املنهك اأحيانا للمر�شى 
الدماغ،  من  وال�شدغي  الأم��ام��ي  الف�ص  مناطق  يف  يقع 
وهو املكان الذي يتم فيه التحكم يف ال�شخ�شية وال�شلوك 
الج���ت���م���اع���ي وال���ت���ع���اط���ف، ل��ك��ن ه����ذه ال���ف���ك���رة، بح�شب 
اأي  على  ال��ع��ث��ور  يقع  مل  لأن���ه  "�شاعت  كوت�شولريي�ص، 
لوحظت يف مر�ص  التي  الع�شبي  التنك�ص  لعمليات  دليل 

األزهامير يف اأدمغة هوؤلء املر�شى".
وبعد خم�شة ع�شر عاما، ومع وجود جمموعات كبرية من 
البيانات وتقنيات الت�شوير وخوارزميات التعلم الآيل، كان 

اإجابات  على  للعثور  املتاحة  الأدوات  كوت�شولريي�ص  لدى 
الأمرا�ص  يدر�ص  ال��ذي  �شروتر،  مع  بالتعاون  حمتملة، 

التنك�شية الع�شبية، وخا�شة اخلرف اجلبهي ال�شدغي.

اأوجه الت�شابه بني الف�شام واخلرف اجلبهي ال�شدغي
 ،)FTD( ي�شعب التعرف على اخلرف اجلبهي ال�شدغي
وخا�شة املتغري ال�شلوكي )bvFTD(، يف مراحله املبكرة 
وبالتايل،  الف�شام.  وبني  بينه  يتم اخللط  ما  غالبا  لأن��ه 
فاإن اأوجه الت�شابه وا�شحة: يف الأ�شخا�ص الذين يعانون 
وكذلك  �شخ�شية  ت��غ��ريات  حت��دث  املجموعتني،  ك��ل  م��ن 

�شلوكية.
الأمامية  املناطق  ونظرا لأن كل ال�شطرابني يقعان يف 
مقارنتها  املمكن  م��ن  ك��ان  للدماغ،  واجل��زري��ة  والزمنية 

ب�شكل مبا�شر.
 وبعد تدريب منوذج التعلم الآيل للتمييز بني ال�شوابط 
ال�شحية واملر�شى الذين يعانون من ا�شطرابات الذهان 
ال�شديدة اأو اخلرف، حددت املجموعة البحثية تداخلت 
بالرنني  الت�شوير  على  "ب�شمات" ال��دم��اغ  ب��ني  حم��ددة 
اجلبهي  واخل��رف  ال�شخ�شية  انف�شام  ملر�ص  املغناطي�شي 

.)bvFTD( ال�شدغي املتغري ال�شلوكي
ال�شديدة  ال��ذه��ان��ي��ة  ال���ش��ط��راب��ات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اأنه  اإل  واإدراكية متداخلة،  �شلوكية  اأعرا�ص  لها  واخلرف 
من غري املعروف ما اإذا كانت ُتغري الدماغ بالفعل بنف�ص 
الطريقة. بالإ�شافة اإىل ذلك، مل ي�شتك�شف الباحثون بعد 
اأهمية اأي تغيريات دماغية م�شرتكة للمر�شى يف مراحل 

املر�ص املعر�شة للخطر، وفقا للموؤلفني.
ويف حماولة لتحديد ما اإذا كان الذهان واخلرف ي�شرتكان 
يف التغريات ال�شلوكية يف الدماغ، جمع الباحثون بيانات 
من 1870 فردا، من يناير 1996 اإىل يوليو 2019، 

ومت حتليلها بني اأبريل 2020 واأبريل 2022.
وم���ن ب��ني امل��ر���ش��ى امل�����ش��م��ول��ني يف ال��درا���ش��ة، ك���ان 157 
م�شابا بالف�شام، و108 كان لديهم bvFTD، و102 

يعانون من اكتئاب �شديد، و96 لديهم �شعف 
اإدراك��ي خفيف اأو مر�ص األزهامير يف 

اأ�شيبوا  و44  امل��ب��ك��رة،  مراحله 
مبر�ص األزهامير.

وا�شتخدم الباحثون بعد ذلك 
الآيل  التعلم  خ��وارزم��ي��ات 

جمموعات  ب��ني  للتمييز 
املر�شى هذه عن طريق 

خ��رائ��ط حجم  حتليل 
امل������������ادة ال�����رم�����ادي�����ة 

اخ��������ت��������ب��������ارات  يف 
الت�شوير بالرنني 

املغناطي�شي.
ا�شتقاق  وب���ع���د 
وم���������ق���������ارن���������ة 

اأمن��������������������������اط 
لت�شخي�ص  ا

اأخرى لتقييم  ا�شتخدموا خوارزمية  لهذه ال�شطرابات، 
مدى ملءمة الإنذار وتطور هذه الأمناط الت�شخي�شية 
عالية  اإكلينيكية  خماطر  من  يعانون  مري�شا   160 يف 
اك��ت��ئ��اب حديث  م���ن  ي��ع��ان��ون  م��ري�����ش��ا  ل��ل��ذه��ان و161 
الظهور، ومقارنة اختبارات الت�شوير بالرنني املغناطي�شي 
الأ�شا�شية مع اإجراء اختبار الت�شوير بالرنني املغناطي�شي 

بعد عام واحد.
ووجد الباحثون اأن النمط الت�شخي�شي للمتغري ال�شلوكي 
انخفا�ص   ،)bvFTD( ال�����ش��دغ��ي  اجل��ب��ه��ي  ل��ل��خ��رف 

يف  عنه  التعبري  مت  اجلبهي،  الف�ص  حجم  يف 
الف�شام. مر�شى  من   41.2%

ويف غ�شون ذلك، مت التعبري 
عن النمط الت�شخي�شي 

لدى  الف�شام  ملر�ص 
من   85.5%

الذين  املر�شى 
من  ي����ع����ان����ون 

.bvFTD
وت������و�������ش������ل 
ف��������������ري��������������ق 
اإىل  ال��ب��ح��ث 
كلما  اأن������������ه 
درج����ة  زادت 
 bvFTD

املر�شى،  لدى 
تقي�ص  وال���ت���ي 

بني  ال���ت�������ش���اب���ه 
 ، بني ا �شطر ل ا

اأن  اح��ت��م��ال  زاد 
لديهم  ي���ك���ون 

من��������ط 

حت�شن  اح��ت��م��ال  bvFTD" وي��ق��ل  ب���  "�شبيه  ظ��اه��ري 
اأعرا�شهم على مدى عامني.

"تدعم ن��ت��ائ��ج��ن��ا امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل بني  وك��ت��ب امل���وؤل���ف���ون: 
ب�شمات الدماغ للأمرا�ص الوظيفية املبكرة التي مل يتم 

التعايف منها والأمرا�ص الع�شبية والنف�شية".
ال�شباب  املر�شى  اأن  درا�شتنا  ك�شفت  "اأخريا،  واأ���ش��اف��وا: 
ب�شكل  اأظهروا  نتائج وظيفية �شعيفة  الذين يعانون من 
يتما�شى  الوقت، مبا  ه��ذه مب��رور  الدماغ  اأمن��اط  مفرط 
ا�شطرابا  باعتباره  لكريبيلن  املبكر  اجلنون  مفهوم  مع 
ت��دري��ج��ي��ا يف اجل��ب��ه��ي ال�����ش��دغ��ي. وه��ن��اك حاجة 
ح��ول م�شارات  ال��درا���ش��ات  م��ن  اإىل مزيد 
كيفية  لتو�شيح  اجلزيئية  الأمرا�ص 
الفيزيولوجية  العمليات  تنفيذ 
على  امل����خ����ت����ل����ف����ة  امل�����ر������ش�����ي�����ة 
التغريات الع�شبية املتداخلة 
 bvFTD يف ا�شطرابات
طيف  وا������ش�����ط�����راب�����ات 

الف�شام".

اكت�شاف الت�شابه بني مر�ض انف�شام ال�شخ�شية واخلرف الأول مرة

اخلرباء يك�شفون فائدة امل�شي ملدة 
دقيقتني بعد تناول الوجبة الغذائية!

ن��زه��ة ق�شرية بعد  ال��ذه��اب يف  اأن  وج���دت درا���ش��ة 
يف  ال�����ش��ك��ر  ن�شبة  يقلل  اأن  مي��ك��ن  ال��وج��ب��ة  ت��ن��اول 
داء  الثاين من  بالنوع  الإ�شابة  ويبعد خطر  الدم 
اإىل   60 اإن احلركة من  ال�شكري.ويقول اخلرباء 
لأنه يف  الأمثل  الطعام هو  تناول  بعد  دقيقة   90
هذا هو الوقت ت�شل م�شتويات ال�شكر يف الدم اإىل 
الذروة ما ي�شمح للع�شلت بامت�شا�ص الوقود من 

الطعام.
 15 مل��دة  التنزه  اإىل  الأ�شخا�ص  يهدف  اأن  ويجب 
دقيقة، ولكن حتى "امل�شي ال�شغري" ملدة دقيقتني 
ال���ف���وائ���د، كما  ب��ع�����ص  ي���ق���دم  اإىل خ��م�����ص دق���ائ���ق 

ي�شيفون.

اأيرلندا  يف  ليمريك  جامعة  م��ن  باحثون  ودر����ص 
اآثار اجللو�ص مقابل الوقوف  �شبع درا�شات قارنت 
القلب، مبا يف ذلك  امل�شي على مقايي�ص �شحة  اأو 
الأن�شولني وم�شتويات ال�شكر يف الدم. ووجدوا اأن 
امل�شي اخلفيف بعد الوجبة كان له تاأثري كبري يف 

�شبط م�شتويات ال�شكر يف الدم.
ملدة  امل�شي  اأو  ال��وق��وف  اإم��ا  امل�شاركني  م��ن  وُط��ل��ب 
دقيقتني اإىل خم�ص دقائق كل 20 اإىل 30 دقيقة 
على مدار اليوم.واأظهرت جميع الدرا�شات ال�شبع 
اأن ب�شع دقائق فقط من امل�شي اخلفيف بعد تناول 
ال�شكر يف  الوجبة كانت كافية لتح�شني م�شتويات 
باجللو�ص.وعندما  مقارنة  ملحوظ  ب�شكل  ال��دم 

ال�شكر يف  ارتفعت م�شتويات  ذلك،  امل�شاركون  فعل 
الدم وانخف�شت ب�شكل تدريجي.

ويعد جتنب التقلبات احلادة يف م�شتويات ال�شكر يف 
يديرون  الذين  للمر�شى  الأهمية  بالغ  اأمرا  الدم 
مر�ص ال�شكري. وُيعتقد اأي�شا اأن التقلبات احلادة 

ت�شاهم يف تطور مر�ص ال�شكري من النوع 2.
وحتى جمرد الوقوف ي�شاعد يف خف�ص م�شتويات 
بنف�ص  لي�ص  اأن��ه  من  الرغم  على  ال��دم،  يف  ال�شكر 
القدر الذي فعله امل�شي اخلفيف. وذلك لأن امل�شي 
للع�شلت  ن�شاطا  اأك��رث  م�شاركة  يتطلب  اخلفيف 
من الوقوف وي�شتخدم ال�شكر عندما يكون هناك 

الكثري منه يدور يف جمرى الدم.

التي  للدرا�شة،  الرئي�شي  املعد  ب��ايف،  اأي���دان  وق��ال 
اإن   ،Sports Medicine جملة  يف  ُن�����ش��رت 
اأكرث  يكون  دقائق  ث��لث  اإىل  دقيقتني  مل��دة  امل�شي 
"لن  ال��ن��ا���ص  اإن  ال��ع��م��ل. وق���ال  ي���وم  عملية خ���لل 
يذرعوا  اأو  امل�شي  ج��ه��از  على  ويرك�شوا  ينه�شوا 
اأرجاء املكتب ذهابا واإيابا"، لكن ميكنهم احل�شول 
ن��زه��ة يف  ال��ذه��اب يف  اأو حتى  ال��ق��ه��وة  بع�ص  على 

املمر.
وقال الدكتور اإيوان اآ�شلي، اأخ�شائي اأمرا�ص القلب 
ي��ك��ن مرتبطا  ���ش��ت��ان��ف��ورد، وال����ذي مل  يف ج��ام��ع��ة 
العناء  ي�شتحق  قليل  ول��و  "التحرك  ب��ال��درا���ش��ة: 

وميكن اأن يوؤدي اإىل تغيريات قابلة للقيا�ص". 

الثالثاء   7  مارس    2023  م   -    العـدد   13792  
Tuesday   7    March    2023   -  Issue No 13792



24 الثالثاء   7  مارس    2023  م   -    العـدد   13792  
Tuesday   7    March    2023   -  Issue No 13792

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  216/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4303/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )14705( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : عمر علي عبداهلل امليدور املهريي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - �شارع زعبيل - بناية الوليد للعقارات - الطابق اخلام�ص 

- مكتب 506
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي

املطلوب اإعلنه : 1- اجلودة العالية للمقاولت �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  وعليه   ، وامل�شاريف   للر�شوم  �شامل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14705(
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7392/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم )194981-276179( وال�شادر عن ح�شاب املطلوب 
�شده لدى بنك دبي التجاري بقيمة )347.000( .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بنك دبي التجاري - �شقة 

4 مقابل ديره �شيتي �شنرت
املطلوب اإعلنه : 1- حممد احمد حممد حممود - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)260872( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70639 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7416/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )193404( وال�شادر عن ح�شاب املطلوب �شده لدى 

بنك دبي التجاري بقيمة )213000( .
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بنك دبي التجاري - �شقة 
4 مقابل ديره �شيتي �شنرت

املطلوب اإعلنه : 1- حممد ار�شاد اخرت - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)82396( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70639

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7060/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )111817( وال�شادر عن ح�شاب املطلوب �شده لدى 
بنك دبي التجاري بقيمة )100000( .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري
التجاري - �شقة 404 �شيتي  دب��ي  دب��ي -  مبنى بنك  دي��رة -  دب��ي - بور�شعيد -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 

�شنرت ديرة
املطلوب اإعلنه : 1- راكي�ص ماتيو كاجناراكاتو جو�شيف - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55644.68( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70639

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سركة الفايق التجارة
جزئي مدين   SHCEXCIREA2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000070/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة الفايق التجارة
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:عبداهلل �شامل 
مبارك فرج - اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :11847.0
يوما من   )15( اعله خلل  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور جل�شة 
يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا . 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:750/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

و�شته  ومئتان  مليون  اثنني  دره��م   )2.296.677.11( وق��دره  مببلغ  جتارية  مطالبه  املو�شوع   : الدعوى  مو�شوع 
وت�شعون الف و�شتمائه و�شبعة و�شبعني درهما مع الفائدة التجارية بواقع 12% مع الزام املدعي عليه بامل�شروفات 

واتعاب املحاماة . 
املدعي:عبدالرحيم عبدالرحمن ق�شم اهلل

ابراج  مرتو  حمطة  بجوار  للعمال  ال�شقر  برج  بناية   - الثانية  التجاري  املركز   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
المارات - اأ�شفل البناية البنك الربيطاين - مكتب رقم 902 - هاتف رقم 043276805 - مكاين 2652089754 

املطلوب اإعلنهما :  1- �شركة املا�شة �ص.م.ح 2- بنى بله عبداملجيد الأمني اإدري�ص  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املو�شوع مطالبه جتارية مببلغ وقدره )2.296.677.11(  مو�شوع الإعلن :  قد 
درهم اثنني مليون ومئتان و�شته وت�شعون الف و�شتمائه و�شبعة و�شبعني درهما مع الفائدة التجارية بواقع %12 
مع الزام املدعي عليه بامل�شروفات واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2023/3/14  ال�شاعة 
09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:308/2023/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�شوع ال�شتئناف : اول ت�شجيل ال�شتئناف �شكل والت�شريح به مع حتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظره - 
ثانيا:قبول هذا ال�شتئناف �شكل - ثالثا:ويف املو�شوع بالغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا ب�شحة توقيع 
ذمة كفيل �شامن  ب��راءة  امل�شمى  امل��وؤرخ يف 2017/4/25  العريف  املحرر  والثالث على  الثاين  امل�شتاأنف �شدهم 
)ح�شاب رقم 628233( با�شم �شركة اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م واملمهور بخامت البنك 

امل�شتاأنف �شده الول - رابعا:الزام امل�شتاأنف �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب عن درجتي التقا�شي . 
امل�شتاأنف:حممد ع�شام النابل�شي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة الرمي - مبنى برج اداك�ص - �شقة 1607
املطلوب اإعلنهما :  1- نور الدين حممد حطب 2-�شليم اديب زين الدين  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع الإعلن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:976/2022 جتاري م�شارف جزئي. وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/3/20  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70533 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1956/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
بالنفاذ  الم��ر  �شمول  دره��م مع  ب�شداد مبلغ )10000(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املعجل والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اقرار املديونية بتاريخ:2021/10/6 وحتى ال�شداد التام 

مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:عبداهلل دروي�ص علي

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - منطقة اأبوهيل - بناية تدبري - الطابق الر�شي - مكتب 
رقم 1234 بالقرب من مركز اآمر

املطلوب اإعلنه :  1- �شريى من دي�شرتو جامريو  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعلن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/9/8 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )10.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
بح�شب  ا�شتئنافه  او  الم��ر  التظلم  يف  احلق  ولكم   ، وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 

الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:740/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم 404

مو�شوع الدعوى : املطالبة باحالة النزاع رقم 923/2023 نزاع حمدد القيمة اىل املحكمة املخت�شة وقيد دعوى مدين 
بالزام  احلكم  املحاكمة  وبعد  لها  املحدد  واملوعد  �شحيفتها  عن  ب�شورة  عليه  املدعي  واع��لن  لنظره  جل�شة  وحتديد 
املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ )15477.70( درهم خم�شة ع�شر الف واربعمائة و�شبعة و�شبعون درهم و�شبعون 

فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق لل�شداد التام مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:تور�ص لتاأجري ال�شيارات �ص.ذ.م.م

رق����م 2006 - رقم  م��ك��ت��ب  ت����ور -  اك�����ش��ل  دام������اك  الب�������راج -  ����ش���ارع   - ال���ت���ج���اري  دب����ي - اخل��ل��ي��ج  ع����ن����وان����ه:ام����ارة 
مكاين:2542586046

املطلوب اإعلنه :  1- كارل بابا�ص كون�شبي�شيون  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحالة النزاع رقم 923/2023 نزاع حمدد القيمة اىل 
املحكمة املخت�شة وقيد دعوى مدين وحتديد جل�شة لنظره واعلن املدعي عليه ب�شورة عن �شحيفتها واملوعد املحدد 
لها وبعد املحاكمة احلكم بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ )15477.70( درهم خم�شة ع�شر الف واربعمائة 
الزامه  التام مع  تاريخ ال�شتحقاق لل�شداد  القانونية بواقع 9% من  و�شبعة و�شبعون درهم و�شبعون فل�شا - والفائدة 
بالر�شوم وامل�شاريف - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2023/3/9  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003926 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اللهام ملقاولت البناء - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )1مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خليل ابراهيم العبدول

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003598 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عدنان خان ملقاولت ال�شيانة العامة - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )1مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/2  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خليل ابراهيم العبدول

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003601 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عدنان خان ملقاولت ال�شيانة العامة - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )1مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/2/22  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خليل ابراهيم العبدول

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فتحي ح�سن حممود عي�سي
جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002544/ 

بناية  في�شل  امللك  �شارع   - العنوان:النعيمية   - عي�شي  حممود  ح�شن  فتحي   : عليه  املحكوم  اإىل 
الفجر اجلديد - �شقة 603 - ت:0557663353 - رقم مكاين:4428708813

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:نا�شر عبد العزيز 
�شاهني ال رحمه الرئي�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :21107.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فاأنت مكلف بح�شور جل�شة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعلنك/اإعلنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا . 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

جتاري  AJCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000736/ 
اإىل املحكوم عليه :جمموعة دملا المارات للديزل - موؤ�ش�شة فردية ومن ميثلها

املنفذ:موؤ�ش�شة  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  انه  حيث 
الليطاين للنقليات العامة - ميثلها وائل ن�شيب عبل ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 
وامل�شاريف  الر�شوم  �شامل  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،

26.024.654:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا . 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سادي حممد اديب امل�سري
مدين  SHCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001257/ 

اإىل املحكوم عليه : �شادي حممد اديب امل�شري 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:اوركيد 
لتاجري ال�شيارات ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :12413.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )7( اأيام من 
تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005498/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد زكريا عبدالغني 

املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأحمد �شيخ ، اجلن�شية باك�شتاين ، يف الق�شية امل�شار  املنفذ:في�ص حممد رئي�ص 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور  اليها اعله، ومبا 
املجموع   : تنفيذه كالآتي  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�شم  ودفع 
الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :23146.0 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )15( يوما من تاريخ اعلنك/اإعلنكم 
بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2023 يف الدعوى  رقم 0000884/ 

املتحدة/ العربية  المارات   ، كمال  حممد  كمال  عليه:نوح  املدعي  اىل 
اجلن�شية

المارات   ، ال�شعدي  عبداهلل  را�شد  حممد  املدعي:اأمل  بان  نعلمكم 
قرار  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - املتحدة/اجلن�شية  العربية 
 )600000( مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �شده  املقدم  بالزام  ناأمر  املحكمة 
درهم �شتمائة الف درهم والر�شوم وامل�شاريف ، حكما قابل لل�شتئناف 
- حرر  لن�شره  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  القانونية 30  املدة  خلل 

بتاريخ:2023/3/1 . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0007729 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد فهيم ح�شني حممد بليت ح�شني
العنوان:9640016 

املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/11/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
عبدالر�شيد   ا�شفاق  حممد   / ل�شالح  اأعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
بالتايل :ن�ص احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليه 
الر�شوم  مع  درهم  الفا  درهم   )2.000( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان 

وامل�شاريف ورف�ص ماعدا ذلك من طلبات .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإنذار عديل بالن�سر
 رقم )2023/918(

املخطر:موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات
وميثلها بالوكالة/حممد ان�ص عبدالودود امل�شهداين - حمرر 2021/1/186686

املخطر اليه:يونيتي ترنيتي للخدمات الفنية ذ.م.م - رخ�شة رقم 768777 دبي
تعذر االعلن

فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبالغ املرت�شدة بذمته وقدرها 5.767 درهم خم�شة 
الف و�شبعمائة و�شبعة و�شتون درهم اماراتي وما ي�شتجد بعد ذلك من قيمة ايجارية وا�شتهلك 
30 يوم من  الكهرباء واملاء ور�شوم خدمات وم�شاريف اخرى وذلك خلل موعد بحد اق�شى 
تاريخ ا�شتلم هذا النذار وال �شي�شطر املنذر يف اتخاذ كافة الجراءات القانونية �شد املنذر اليه 
للمطالبة باملبالغ املرت�شدة حتى تاريخه واخلء العني طبقا لن�ص املادة 19 و 25 من القانون 
26 ل�شنة 2017 وتعديلته مع حتمل املنذر اليه كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
الدعوى رقم 2023/3 تعيني خربة

جديد  �شالح  علي  حممد   -2 عبداحلق  حممود  م�شطفى  �شدهم:احمد  املتنازع  �شد 
ال�شحي 3- انفينتي كابيتل للدارة الت�شويقية �ص.ذ.م.م.

املقامة من:احمد �شالح منل علي
مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبركز الت�شوية الودية للمنازعات حتت رقم 2023/3 
تعيني خربة ، وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة اعله فاإننا وعمل 
ندعوكم  املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�شو�ص  م   1992 ل�شنة  الث��ب��ات  قانون  باحكام 
اخلمي�ص  ي��وم  وذل��ك   ZOOM تطبيق  بعد عن طريق  اخل��ربة عن  اجتماع  حل�شور 
امل�شتندات  كافة  اإر���ش��ال  منكم  ويرجى  ظهرا   1:00 ال�شاعة  مت��ام  يف  امل���واف���ق:2023/3/9 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�شوركم للجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�سريف
حممد �سعيد ال�سريف
رقم الهاتف:042527888

اإعالن بالن�سر

70021

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

الدعوى رقم 88 ل�شنة 2023 جتاري م�شارف لدى حماكم دبي
املدعي:م�شرف ابوظبي ال�شلمي

املدعي عليه:من�شور �شعيد �شيف جرب ال�شويدي
املدعي عليه:من�شور �شعيد �شيف جرب ال�شويدي

اعله  الدعوى  يف  حبريا  بندبي   2023 فرباير  بتاريخ:20  ال�شادر  احلكم  اىل  بال�شارة 
 2023 مار�ص  امل��واف��ق:13  الثنني  ي��وم  اخل��ربة  اجتماع  بانه مت حتديد موعد  نخطركم 
الجتماع  موعد  قبل  اخلبري  مكتب  مع  التوا�شل  يتم  ان  على  �شباحا   10:00 ال�شاعة 
اعله  املبني  والتوقيت  بالتاريخ  الجتماع  لعقد  املتبعة  والآلية  ب��الج��راءات  لعلمكم 
ب���ان ب��ي��ان��ات ال��ت��وا���ش��ل م��ع مكتب اخل��ب��ري ه��ي:ه��ات��ف رق��������م:042691222 - بريد  علما 

.info@nebrascapital.com:الكرتوين
حممد دملوك حممد بن دملوك
خبري م�سريف
قيد رقم:206

اإعالن بالن�سر

70021 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

التجارية  للو�شاطة  النعيمي  �شقر  �شركة  ب��ان  اجلميع  ام��ام  معلوما  ليكن 

التنمية  دائ��رة  ال�شادرة من  رق���م:804427  التجارية  الرخ�شة  ب�شراء  قامت 

القت�شادية وامل�شماه/ملي�ص املعل للو�شاطة التجارية يف تاريخ:2023/1/1.

التزامات  وثمة  ومعاملت  وعقود  اتفاقيات  من  التاريخ  ذل��ك  ماقبل  واأن 

اخرى ن�شاأت يف فرتة �شابقه على �شراء تلك الرخ�شة نكون غري م�شوؤولني 

عنها ودون ادنى م�شوؤولية قانونيه ول تخ�ص �شركة �شقر النعيمي للو�شاطة 

التجارية ول مقر ال�شركة ولي�ص لنا بها ادنى علقة او ثمة معرفة نهائيا.

وذلك للعلم واملعرفة

اإعالن بالن�سر

70021
العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

2013/2464 مدين جزئي   
املرفوعة من املدعي/حممد ابراهيم �شعيد ملقاولت الملونيوم والزجاج ذ.م.م

�شد املدعي عليها/اأبراج دبي للمقاولت العامة ذ.م.م
نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها القرار املبني اأدناه

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 1- عدم قبول الدعوى جتاه املدعي عليها الثانية 
درهم   )141.511.45( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي  الزام   -2
فقط مائة وواحد واربعون الف وخم�شمائة واحدى ع�شر درهم وخم�شة واربعون فل�شا 
الدعوى احلا�شل يف  اقامة  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا   %5 بواقع  التعوي�شية  والفائدة 
به  املق�شي  الدين  اأ�شل  على  الفائده  تزيد  ال  على  ال�شداد  متام  وحتى   2013/6/2

والزمتها بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:285/2023/300 ا�ستئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�شتئنافية ال�شابعة رقم 858
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2022/2283 مدين جزئي والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:اأر نيفيتا ب�شفتها زوجة ومن ورثة املتويف/ارافيندان هاريكري�شنان - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ص - مبنى بناية توين تاورز - �شقة طابق 
21 - مكتب 2104 بعد فندق ريدي�شون بلو

وميثله:مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ 
املطلوب اإعلنه :  1- �شيجو ا�شاريكال �شانكاران  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:. وحددت لها جل�شة يوم  مو�شوع الإع��لن :  قد 
يقت�شى  وعليه   ، بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة  ���ص   09.00 ال�شاعة    2023/3/13 امل��واف��ق   الث��ن��ني  

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197
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اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:615/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد البيع مع الزام املدعي عليه بارجاع مبلغ )150000( درهم قيمة عقد 
البيع ومبلغ 50 الف درهم تعوي�ص عن ال�شرر والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�شداد التام �شم ملف النزاع رقم 135/2023 . 
املدعي:عدنان بن نا�شر بن �شعيد ال�شماخي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع ال�شيخ را�شد - بناية العوي�ص
املطلوب اإعلنه :  1- دميرتى كوزمني  -  �شفته : مدعي عليه 

ال��زام املدعي عليه  البيع مع  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد  مو�شوع الإع��لن :  قد 
بارجاع مبلغ )150000( درهم قيمة عقد البيع ومبلغ 50 الف درهم تعوي�ص عن ال�شرر والر�شوم وامل�شاريف 
 -  135/2023 رق��م  النزاع  ملف  �شم  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2023/3/15  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 70591

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:128/2023/41 عقاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 401
مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  ومطالبة  الطرفني  بني  امل��ربم  العقد  بف�شخ  الق�شاء   : الدعوى  مو�شوع 
ال�شقة  ت�شليم  التاأخري احلا�شل عن  باملدعي من جراء  التي حلقت  )365000( درهم ومبلغ )44.250( درهم تعوي�ص عن ال�شرار 
مو�شوع الدعوى ومبلغ )56.014.47( الف درهم تعوي�ص اتفاقي مبوجب البند ال�شاد�ص من عقد البيع وال�شراء مو�شوع الدعوى 
ومبلغ )12021( درهم ر�شوم دعوى تعيني خربة رقم 363/2022 بال�شافة اىل 15000 درهم امانة اخلربة يف الدعوى �شالفة الذكر 

والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:�شلطان حممد بطي علي العبدويل

عنوانه:المارات العربية املتحدة - عجمان - �شارع ال�شيخ خليفه بن زايد - بناية �شكاي تاور - مكتب رقم 304 - وميثله:نوال �شامل 
�شعيد �شامل باطويح

املطلوب اإعلنه :  1- الوادي الخ�شر للعقارات ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
املدعي عليهم  بالزام  العقد املربم بني الطرفني ومطالبة  الق�شاء بف�شخ  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�شوع 
جراء  من  باملدعي  حلقت  التي  ال�شرار  عن  تعوي�ص  دره��م   )44.250( ومبلغ  دره��م   )365000( مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن 
التاأخري احلا�شل عن ت�شليم ال�شقة مو�شوع الدعوى ومبلغ )56.014.47( الف درهم تعوي�ص اتفاقي مبوجب البند ال�شاد�ص من عقد 
البيع وال�شراء مو�شوع الدعوى ومبلغ )12021( درهم ر�شوم دعوى تعيني خربة رقم 363/2022 بال�شافة اىل 15000 درهم امانة 
اخلربة يف الدعوى �شالفة الذكر والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام - وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�ص  املوافق  2023/3/9  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

يف الق�شية رقم 2022/2381 مدين جزئي دبي
اىل املدعي عليه/كرمي نبيل لوي�ص اندراو�ص - مبا ان املدعي/ماريلو انرتوليزو كا�شيلج 
قد اقام �شدكم الق�شية امل�شار اليها اعله وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري 
احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف الدعوى وحيث انكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم 
يرجى العلم انه قد حتدد يوم الثنني املوافق:2023/3/13 ال�شاعة الواحده ظهرا كموعد 
عليكم  ويتعني  اع���له  ال��دع��وى  يف   ZOOM تطبيق  ع��رب  بعد  ع��ن  اخل���ربة  جلل�شة 
التوا�شل معنا مبوعد �شابق وتزويدنا بو�شيلة التوا�شل الرقمية )اللكرتونية( اخلا�شة 
بكم حتى نتمكن من تزويدكم برابط الجتماع كما يتعني عليكم تقدمي كافة الوثائق 

وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى .
و�سائل التوا�سل مع اخلبري
تليفون 0553307777
hamadalshamsi.expert@gmail.com:بريد الكرتوين

اإعالن بالن�سر

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 70021
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:62/2023/40 مدين 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية املدنية الوىل رقم 21

املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )4500( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد . 

املدعي:علي ابو عطيه خلدمات التنظيف
02A عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اأبوهيل - بناية الكاظم - مركز اأبو�شيف للأعمال - مكتب رقم

املطلوب اإعلنه :  1- مليديا مارتينيز بيكوموجن  -  �شفته : مدعي عليه 
اعله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2023/2/20 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��لن  مو�شوع 
ل�شالح/ علي ابو عطيه خلدمات التنظيف ببعد الطلع على امللف وطلب الت�شحيح اخلطاأ املادي وحيث ان املحكمة 
الدعوى بحالتها  املحكمة مبثابة ح�شوري برف�ص  ب��ت��اري��خ:2023/1/31 يف منطوقها قررت  ق��رارا  اأ�شدرت  كانت قد 
والزمت املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف وحيث تبني للمحكمة ان منطوق القرار قد ورد بها خطاأ مادي فانها تعدل 
عن القرار وت�شححه على النحو التايل قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة مبثابة ح�شوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )4500( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  ، حكما مبثابة احل�شوري  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اعالن بالن�سر        
 132/2023/41 عقاري 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم : 1- اأوليفري ناربوين 2- مارتني جاكو بيرت دى ويت 3- هاري�ص كي�شينجاند 

رامناين  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :نا�شيونال اإير كارجو ال�شرق الأو�شط م.م.ح 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبه ببطلن اجراءات التنفيذ على الر�ص رقم 2629  قد 
مبنطقة معي�شم الول رقم البلدية 1-685 وم�شاحتها 983.25 مرت مربع وتعادل 10.583.61 
با�شتحقاق )العقار املحجوز عليه( وهي الر�ص رقم 2629  ثانيا:احلكم للمدعية  قدم مربع - 
مبنطقة معي�شم الول رقم البلدية 1-685 وم�شاحتها 983.25 مرت مربع وتعادل 10.583.61 

قدم مربع - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�شوم والتعاب وامل�شاريف
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2023/3/16 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8463/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1101/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )37.468.90( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : دولر ال�شرق الو�شط لتاجري ال�شيارات -�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة 
الثاين - ثريفتي لتاجري ال�شيارات

املطلوب اإعلنه : 1- �شبري ر�شيد ر�شيد - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )37.468.90( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
اأيام من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )7( 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ذا روم بلي�س لتجارة التحف الفنية �س.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 108 ملك موؤ�ش�شة املواين واجلمارك واملنطقة احلرة - ام �شقيم - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 843145 رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 1431820 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  التجاري لديها  ال�شجل 
بتاريخ 2023/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات 
�س.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 704 - ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة 
- هاتف : 042288982 فاك�ص : ...... م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �س.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�ص : ......   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�شفية ذا روم بلي�س لتجارة التحف الفنية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2023/1/24 وعلى من لديه 

اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0003084 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد انور ميمون - العنوان:9596563 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/14 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعله ل�شالح / موؤ�ش�شة عقار عجمان )عقار( وميثلها ال�شيد غالب 
جابر ،  بالتايل :حكمت املحكمة بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ )204462( 
ال�شداد  الق�شائية حتى متام  القانونية بن�شبة 5% من تاريخ املطالبة  درهم والفائدة 
درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليه  املدعي  والزمت  طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�شت 
مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابل لل�شتئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين    AJCFICICIVS2023 /0000125 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نعمان مطيع - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )1مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/3  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عبدامللك خلفان النقبي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0008978 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�شيخ را�شد �شرور حممد �شيف ال�شرقي - العنوان:9686097 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/1/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله ل�شالح / منريه ابراهيم عبداهلل ابراهيم القي�شى بالتايل ن�ص احلكم 

مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  احل�شوري/بالزام  مبثابة  املحكمة  حكمت 

مقداره )10.500( درهم ع�شرة الف وخم�شمائة درهم وبالزامه بفائدة قانونية بواقع 

5% �شنويا من تاريخ القرار الواقع بتاريخ:2022/7/31 وحتى متام ال�شداد ب�شرط ال 

جتاوز اأ�شل الدين املق�شي به والزمته بامل�شروفات والر�شوم .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005469/ 
اإىل املحكوم عليه : رفيق باتاماروتودى 

املنفذ:خليل  املدعي  املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح  انه قد �شدر احلكم  حيث 
�شالكارا ميتال ابراهيم مو�شيلوتومال ، اجلن�شية هندي ، يف الق�شية امل�شار اليها 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اعله، ومبا 
الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�شامل الر�شوم وامل�شاريف :64686.0.
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )15( 
يوما من تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
MOJAU_2022- 0107157 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء )عرب الر�سالة الن�سية(
برقم:510455  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  اخلا�شة  العاملية  الأن�شار  املخطرة:مدر�شة 
وميثلها/حمد م�شلم احمد هميله املزروعي ، اجلن�شية اماراتي - العنوان:امارة ال�شارقة - �شارع كورني�ص البحرية - برج 
بالر�شيد - الطابق ال�شابع ع�شر - مكتب رقم 1704 بوكالة املحامية/�شماء الكعبي مبوجب وكالة رقم 2250022645 

�شادرة من دائرة الق�شاء باأبوظبي
 - اجلن�شية  هندي   ، عبدالهادي  �شيخ  هادي  زبري   -2 ذ.م.م  الفنية  للخدمات  تيك  جلوبال  اليهما:1-  املخطر  �شد 

العنوان:امارة دبي ديرة املمزر هاتف رقم:0557772021 - 042389789
الوطني  الحتاد  بنك  على  املح�شوب   000069 ارقام  ال�شيكات  مبوجب  ال�شيكات  بقيمة  الوفاء  املو�شوع 
بتاريخ:2019/12/26 مببلغ وقدره )20.000( درهم وال�شيك رقم 000070 املح�شوب على بنك الحتاد الوطني 
000071 امل�شحوب على بنك الحتاد الوطني  بتاريخ:2020/2/20 مببلغ وقدره )20.000( درهم وال�شيك رقم 
000073 امل�شحوب على بنك الحتاد الوطني  بتاريخ:2020/4/20 مببلغ وقدره )20.000( درهم وال�شيك رقم 
 )79.415( وقدره  مببلغ  اليهما  املخطر  املخطرة  تداين  درهم   )19.415( وقدره  مببلغ  بتاريخ:2020/6/26 
درهم وملا كانت املخطرة قد طالبت املخطر اليهما مرارا وتكرارا بالطرق الودية بان يوؤديا اليها قيمة ال�شيكات ال انهما 

رف�شا دون �شبب او مربر او �شبب قانوين المر الذي حدا باملخطره اىل ان توجه اليهما هذا الخطار العديل
لذلك:نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ قدره )79.415( درهم ت�شعة وت�شعون و�شبعون الف واربعمائة وخم�شة ع�شر درهم 
للمخطرة  مدر�شة الن�شار العاملية اخلا�شة خلل خم�شة ايام من تاريخ هذا الخطار وال �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية والق�شائية قبلكما فور انتهاء هذه املهلة كافة حقوق موكلتنا الخرى.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70608 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن بالن�سر للح�سور امام اخلبري احل�سابي

دعوى رقم 2023/111 ابتدائي جتاري 
اىل املدعي عليه:�شليمان عبدالكرمي حممد طاهر

يف الدعوى املذكورة املقامة �شده من املدعني
1- عماد حممد م�شطفى الأ�شتاذ 2- زاهد علي حممد يو�شف داد رحيم 3- نهلة الفاحت حمجوب 
6- �شليمان  5- كي�شفان مدو �شودنان فيليودهان  4- الفاحت خالد دفع اهلل احلاج  حمد النيل 
ح�شام �شليمان �شوان 7- عبداهلل حممد مو�شى عي�شى ابو حليقة 8- �شيد جميب بابو �شيد بابو 

ها�شم 9- خلفان عبداهلل حممد �شامل ال�شنيدي .
 ، حممود  احل�شابي/حممد  اخلبري  اأم��ام  املرئي  الت�شال  عرب  اخل��ربة  جل�شة  ح�شوركم  يتعني 
�شباحا   11:00 ال�شاعة  بتاريخ:2023/3/13  الثنني  يوم  عقده  املقرر  الجتماع  موعد  يف 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات وبيانات ودفوع توؤيد موقفكم يف الدعوى للح�شول على رابط 

muhammad.e@courts.rak.ae:الجتماع يرجى التوا�شل مع اخلبري عرب الربيد اللكرتوين
اخلبري املايل وامل�سريف

حممد حممود 

دائرة حماكم راأ�س اخليمة
مكتب اإدارة اخلرباء

70408 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اعالن حكم بالن�سر        

1101/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- ليجي�ص ماكام فيتيل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : عا�شم ا�شماعيل بهاتي
وميثله : عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2023/2/23  بالزم املدعي عليهما الول والثاين 
بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )150.000( درهم مائة وخم�شون الف درهم قيمة ال�شيكني 
والزامهما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
والدبي  امل��ادي  ال�شرر  عن  كتعوي�ص  دره��م  ال��ف  ثلثون  دره��م   )30000( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن 

وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�شتئناف خلل ثلثني  قابل  حكما مبثابة احل�شوري 
العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  335/2023/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 6645/2022 عمايل جزئي ومنطوق القرار هو بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )18.167( درهم ثمانية ع�شر الف ومائة و�شبعة و�شتون درهما والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2022/6/15 وحتى متام ال�شداد وبت�شليمه �شهادة بنهاية خدمته مبني فيها تاريخ التحاقه 
بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الجمالية وامل�شمى الوظيفي او نوع العمل الذي كان يوؤديه واخر اجر كان يتقا�شاه و�شبب 
انتهاء عقد العمل واللتزام بعدم ت�شمني ال�شهادة ما قد ي�شيء اىل �شمعه العامل او يقلل من فر�ص العمل امامه والزمت 
درهم مقابل حماماة  �شهادة اخلربة ومبلغ خم�شمائة  ور�شم طلب  باملنطوق  بها  املق�شي  الدعوى  بر�شم قيمة  املدعي عليها 

ورف�شت عدا ذلك من طلبات وكلفت املدعي ب�شداد املتبقي من الر�شم .
طالب التنفيذ : �شعد اهلل رحيم داد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �شارع الحتاد - مبنى بناية ان جي اي - �شقة �شقة ط 7 م 703 
بالقرب من حمطة مرتو ديرة �شيتي �شنرت

وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي
املطلوب اإعلنه : 1- جدار املدينة للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18.167( درهم  مو�شوع الإع��لن : قد 
القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف  ثمانية ع�شر الف ومائة و�شبعة و�شتون درهما والفائدة 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  ، وعليه فان  ال�شداد   2022/6/15 وحتى متام 

املذكور خلل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - 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�شد حممد علي الظنحاين 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:بنك دبي 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب  ال�شلمي ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، ومبا 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي 

: املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :12172.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )15( يوماً 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سعيد ربيع ها�سل احمد
جتاري  SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001642/ 

اإىل املحكوم عليه : �شعيد ربيع ها�شل احمد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:احلبايب 
للهواتف املتحركة ذ.م.م ، يف الق�شية امل�شار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :9353.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعله خلل )7( اأيام من 
تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 70591
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سمري حممود العلي العلي في�سل 
�سمري حممود العلي العلي

كلي جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001981/ 
اإىل املحكوم عليه : �شمري حممود العلي العلي - العنوان امارة ال�شارقة امتداد �شارع الوحدة �شركة �شمري املحمود 
واولده التجارية بجانب ال�شركة العربية لل�شيارات وكالة ني�شان هاتف:065330303 - في�شل �شمري حممود العلي 
ال�شركة  بجانب  التجارية  واولده  املحمود  �شمري  �شركة  الوحدة  �شارع  امتداد  ال�شارقة  امارة  العنوان    - العلي 

العربية لل�شيارات وكالة ني�شان هاتف:065330303
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شركة الوفاق للتمويل ، يف الق�شية 
امل�شار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف :2.6113055E7 درهم
اعلنك/ تاريخ  من  يوما   )15( خلل  اعله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 

اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام 
املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2017/33826
 -  784196893520948 رقم  هوية  بطاقة  واحمل   ، اجلن�شية  باك�شتاين   - عبداحلميد  احمد  املخطر:�شبري 

العنوان:ال�شارقة - ال�شناعية 3 - هاتف رقم:971507634129
هاتف   - دبي  العنوان   - اجلن�شية  باك�شتاين   - عبدال�شتار  �شاودري  طاهر  اليه:ندمي  املخطر 

رقم:971553212702
مو�شوع الخطار:بدفع قيمة ال�شيكات

درهم   2000 بقيمة   100010 رقم  �شيك  كالتايل:1-  وبياناتهم  �شيكات  حرر  اليه  املخطر  ان  حيث  الوقائع 
بتاريخ:2016/9/15

بتاريخ:2016/8/28 درهم   2000 بقيمة   000009 رقم  �شيك   -2
بتاريخ:2016/7/20 درهم   2000 بقيمة   000007 رقم  �شيك   -3

وهذه  املخطر  ل�شالح  املحرر  ال�شيك  بتاريخ:2016/8/11  درهم   2000 بقيمة   000008 رقم  4-�شيك 
يرف�ص  اليه  املخطر  ان  وحيث  لل�شحب  قابل  ر�شيد  يقابلهم  ول  التجاري(  ابوظبي  )بنك  على  م�شحوبه  ال�شيكات 
�شداد قيمة ال�شيك على الرغم من ا�شتنفاذ كافة الطرق الودية وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة 
ا�شفا لتخاذ  ا�شتلم الخطار وال �شوف ي�شطر  ايام من تاريخ  ال�شيكات ب�شرورة يف فرتة اق�شاها خم�شة  دفع قيمة 

الجراءات القانونية �شده وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : الطلبات املكتبية لتجارة ال�سلع باجلملة ذ.م.م 
 : القانوين  ال�شكل   - الفهيدي   - بردبي   - دب��ي  بلدية  43-44 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   1094222  : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائرة  تعلن  1789670 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  التجاري لديها  ال�شجل 
 2023/2/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/2/21 بتاريخ 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   042389722  : فاك�ص   042389721  :

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل 
ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 042389721 فاك�ص : 042389722   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�شفية الطلبات املكتبية لتجارة ال�سلع باجلملة ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/2/21 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2023/2/21 وعلى من لديه 

اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن

 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : متفر للتجارة �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 410-15 ملك اإنا اودينوكوفا - اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   1003267  : الرخ�شة  رق��م    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   :
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائرة  تعلن  1636859 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  التجاري لديها  ال�شجل 
بتاريخ 2023/2/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/14 وعلى 
اكوفات ملراجعة احل�سابات  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�ص  من لديه 
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�شون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : ....... فاك�ص : ........ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

00000 العدد 13792 بتاريخ 2023/3/7 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

1607 ملك مي�شون زين  اكوفات ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب  ا�شم امل�شفي : 
الدين زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : ....... فاك�ص : ........   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  متفر للتجارة ���س.ذ.م.م وذل��ك مبوجب  اأع��له لت�شفية 
2023/2/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/14 وعلى 

من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

00000
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•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب��ن��ت  خ��ول��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  اأك����دت 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ح�����رم  ال�������ش���وي���دي  خ��ل��ي��ف��ة 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 

الوطني ،
اأن   رئي�شة موؤ�ش�شة خولة للفن والثقافة 
املفكرين  قبلة  اأ�شبحت  الإم�����ارات  دول���ة 
ثقافياً  ح��راك��اً  وت�شهد  ع��امل��ي��اً  وامل��ب��دع��ني 

متناميا ..
للفن  خ��ول��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية   
ت��ك��ون جزءا  اأن  وال��ث��ق��اف��ة حت��ر���ص ع��ل��ى 
فاعل وموؤثرا يف م�شرية التنمية الثقافية 

التي ت�شهدها الدولة . 
“خولة  اختتام موؤ�ش�شة  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
ح�شرية  عمل  لور�شتي  والثقافة”  للفن 
جويت�شي  ال��ي��اب��اين  واخل���ط���اط  ل��ل��ف��ن��ان 

الأوىل  ال��ور���ش��ة  �شهدت  حيث  يو�شيكاوا 
للفن  خولة  مقر  يف  اأعمالها  عقدت  التي 
وال��ث��ق��اف��ة يف اأب��وظ��ب��ي ح�����ش��ور اأك���رث من 
الور�شة  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت  ف��ي��م��ا  م�����ش��ارك��ا   34
الثانية التي عقدت يف معر�ص خولة اآرت 
اأك��رث من  للت�شميم  دب��ي  غالريي يف حي 
املوهبة وع�شاق  اأ�شحاب  30 م�شاركا من 

الفن واملتخ�ش�شني والطلبة. 
فنية  ل��ل��وح��ات  ع��ر���ش��اً  ال��ور���ص  وت�شمنت 
ل��ل��خ��ط��اط ال��ي��اب��اين ���ش��ل��ط م���ن خللها 
ال�شوء على مراحل تطور اخلط الياباين 
اإىل  و�شوًل  القدمية  ب��دءا من اخلطوط 

احلروف احلديثة التي ت�شتعمل اليوم. 
اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  واأ���ش��ارت 
ال�شيخ  ���ش��م��ّو  ح����رم  ال�������ش���وي���دي  خ��ل��ي��ف��ة 
م�شت�شار  ن��ه��ّي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
العربية  الإم��������ارات  يف  ال��وط��ن��ي  الأَم������ن 

اإىل  والثقافة  للفن  خولة  رئي�شة  املتحدة 
اأن دولة الإم��ارات اأ�شبحت قبلة املفكرين 
ثقافياً  ح��راك��اً  وت�شهد  ع��امل��ي��اً  وامل��ب��دع��ني 
والثقافة  للفن  خولة  وحت��ر���ص  متناميا 
على اأن تكون جزء فاعل وموؤثر يف م�شرية 
الدولة  ت�شهدها  التي  الثقافية  التنمية 
وه��ذا م��ا تعك�شه ه��ذه ال��ور���ص ال��ذي جاء 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل مع 
املجالت  الفنانني واملخت�شني يف خمتلف 
الثقافية مع الرتكيز على تعزيز الهتمام 
املواهب  �شقل  اإىل  بالإ�شافة  اخل��ط  بفن 
ال�شابة ورفدها بكل املعارف امل�شتجدة على 
يف  ي�شاهم  مبا  والثقافية  الفنية  ال�شاحة 
وتاأ�شيل  لل�شباب  الإب��داع��ي  الفكر  تعزيز 
والثقافات  ال��ف��ن��ون  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ق��واع��د 

وفهمها بكل �شوره. 
واأو�شحت �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد 

اأن فن اخلط لعب على  ال�شويدي  خليفة 
العلوم  توثيق  يف  ه��ام��اً  دوراً  الع�شور  م��ر 
املعرفة  ط���ري���ق  ع���ن  ال�����ش��ع��وب  وت����ق����ارب 
و���ش��اه��م يف فتح ب��اب احل���وار ال��ث��ق��ايف بني 
توا�شل  وت��ع��زي��ز  واحل�������ش���ارات  ال�����ش��ع��وب 
هذه  اإ���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ة  الأمم 
للفن  اإط��ار حر�ص خولة  ياأتي يف  الور�ص 
والثقافة على ت�شليط ال�شوء على اأهمية 
الن�ص املكتوب بخط اليد وتعليم الأجيال 
بعدة  للكتابة  املختلفة  الأ�شاليب  القادمة 
ت��ع��زي��ز التعددية  اأج����ل  ل��غ��ات وذل����ك م��ن 
اللغوية والتفاهم بني الثقافات باملجتمع 
الذي نعي�ص فيه م�شيدة مبا قدمه الفنان 
يو�شيكاوا  جويت�شي  الياباين  واخل��ط��اط 
م���ن اأع���م���ال ف��ن��ي��ة رائ���ع���ة ا���ش��ت��ع��ر���ص من 
خللها تطورات اخلط الياباين واملخزون 

الرتاثي واحل�شاري لليابان. 

خولة للفن والثقافة تختتم ور�شتي عمل للفنان واخلطاط الياباين جويت�شي يو�شيكاوا 

•• نيودلهي-الفجر:

خلل م�شاركتها يف فعاليات الدورة ال� 31 من “معر�ص 
ال�شارقة  “هيئة  ع��ر���ش��ت  للكتاب”،  ال����دويل  ن��ي��ودل��ه��ي 
تولت  اإماراتيني  لُكّتاب  اإ���ش��داراً   70 من  اأك��رث  للكتاب” 
الهندية،  اللغة  اإىل  الإب��داع��ي��ة  اأعمالهم  ترجمة  الهيئة 

وقّدمت اإ�شاءة حول ما و�شلت اإليه جهود ال�شارقة يف دعم 
�شناعة الن�شر وا�شتقطاب النا�شرين واملهتمني بال�شناعات 

الإبداعية من املنطقة والعامل.
 ويف اأول اأيام املعر�ص الذي افتتحه يف العا�شمة الهندية 
وزير  �شينغ،  راجن��ان  راجكومار  الدكتور  معايل  نيودلهي 
ركا�ص  بن  اأحمد  �شعادة  اأه��دى  التعليم،  ل�شوؤون  ال��دول��ة 

ال�شارقة للكتاب، الذي تراأ�ص وفد  العامري، رئي�ص هيئة 
الهيئة اإىل املعر�ص، جمموعة من ا�شدارات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�شارقة، املرتجمة اإىل اللغة الهندية، لكل 
ال�شوؤون  وزي��ر  �شانكار”،  ج��اي  “�شوبرامنيام  معايل  من 
التعليم  وزي��ر  برادان”،  “دارمندرا  وم��ع��ايل  اخل��ارج��ي��ة، 
عنهما  نيابة  وت�شلمها  الأعمال،  وري��ادة  املهارات  وتطوير 

�شعادة د. راجكومار راجنان �شينغ.
  وق���ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ص ال��ع��ام��ري، رئي�ص هيئة 
معر�ص  يف  ال�شارقة  م�شاركة  “متثل  للكتاب:  ال�شارقة 
امل�شاركات  ل�شل�شة  ام���ت���داداً  ل��ل��ك��ت��اب،  ال����دويل  ن��ي��ودل��ه��ي 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  خللها  م��ن  نهدف  التي  اخلارجية 
والتي  الإم����ارة  ال��ت��ي حققتها  احل�����ش��اري��ة  امل��ن��ج��زات  على 
الثقايف  امل�شروع  ظل  يف  العربية،  الثقافية  بوابة  جعلتها 
واحل�شاري لل�شارقة الذي ر�شم ملحمه ويقوده �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 

املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة«.
على  حا�شرة  ال�شارقة  لتبقى  “ن�شعى  العامري:  واأ�شاف 
ال��دوام يف مثل هذه املحافل التي نر�شخ من خللها دور 
الإمارة املوؤثر يف تطور �شناعة الن�شر العاملية، اإىل جانب 
الهند،  العربية يف  الثقافة  ا�شتح�شار ومتثيل  الإ�شهام يف 
وتطوير م�شاريع الرتجمة اإىل اللغة الهندية، ملد ج�شور 
العربية  الثقافتني  بني  التعاون  وتعزز  املعريف  التوا�شل 
ال�شارقة كمركز ثقايف حيوي  روؤي��ة  والهندية، مبا يحقق 

يف املنطقة«.

 ،)NBT( وبحث وفد الهيئة مع نا�شونال بووك ترا�شت
�شناعة  تطوير  اآف���اق  الهنود  النا�شرين  م��ن  وجمموعة 
ت�شويق  اآل��ي��ات  وابتكار  الإب��داع��ي  املحتوى  واإن��ت��اج  الن�شر 
اإىل  وال��و���ش��ول  الن�شر  �شناعة  ازده����ار  تكفل  م�شتدامة 

م�شاحة اأو�شع من القراء،
 ويف امل��ق��اب��ل اط��ل��ع وف���د ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى جت����ارب ع���دد من 
لت�شويق  حديثة  اأ�شاليب  ابتكار  يف  الهنديني  النا�شرين 
الكتب تربز اأهمية التن�شيق بني قطاعي الن�شر والتعليم.

الفر�ص  امل�شاركني  النا�شرين  كبار  اأم��ام  الهيئة  وعر�شت 
التي توفرها الإمارة للعاملني يف قطاع الن�شر من خلل 
الأن�شطة التي تنظمها الهيئة �شنوياً وجتعل منها من�شات 
الإب��داع��ي��ة وجمع  ال�شناعات  دع��م  ح��ي��وي يف  اإ���ش��ه��ام  ذات 
للكتاب،  الدويل  ال�شارقة  الأدباء واملفكرين، مثل معر�ص 
النا�شرين  وموؤمتر  للطفل،  القرائي  ال�شارقة  ومهرجان 

وقمة املكتبات وغريها من الفعاليات.
 و���ش��ل��ط��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ف��ر���ص ال��ت��ي توفرها 
للم�شتثمرين  للن�شر”  ال�شارقة  ملدينة  احل��رة  “املنطقة 
اإ�شاءات  وقدمت  الإبداعية،  وال�شناعات  الن�شر  قطاع  يف 
للم�شاركني يف املعر�ص حول “منحة الرتجمة”، و”وكالة 
العربي  و”امللتقى  الأدبية”،  للحقوق  الدولية  ال�شارقة 
وخمتلف الفر�ص التي تتيحها  لنا�شري كتب الأطفال”، 
لتعزيز التبادل الثقايف وت�شجيع الرتجمة، ودعم املبادرات 

النوعية يف جمال الن�شر.
 ي�شار اإىل اأن معر�ص نيودلهي الدويل للكتاب ميثل من�شة 
مهّمة للنا�شرين و�شناعة الكتب املتنامية يف الهند، ويوفر 

الن�شر  دور  بني  ال�شراكة  اتفاقيات  لعقد  الفر�ص  العديد 
�شرف  ك�شيف  ال�شارقة  باإمارة  احتفى  اأن  و�شبق  العاملية، 
واختار جمهورية   ،2019 العام  27 يف  ال�  دورت��ه  خلل 
يف  اأقيمت  التي  اجلديدة  دورت��ه  يف  �شرف  ك�شيف  فرن�شا 
دار  األ��ف  من  اأك��رث  مب�شاركة  بنيودلهي،  ميدان  براغاتي 

الن�شر.

�سلطت ال�سوء على فر�س ا�ستقطاب املهتمني بال�سناعات االإبداعية

»ال�شارقة للكتاب« تعر�ض اأكرث من 70 اإ�شدارًا اإماراتيًا مرتجمًا اإىل الهندية يف »نيودلهي الدويل للكتاب« 

•• ال�شارقة-الفجر:

اإطلق  عن  العامة”  ال�شارقة  “مكتبات  اأعلنت 
تفاعلية  اأن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى  ت�شتمل  م���ب���ادرات   4
متنوعة خلل �شهر مار�ص اجلاري، تزامناً مع 
�شهر القراءة الذي ياأتي حتت �شعار “الإمارات 
القراءة  باأهمية  الوعي  تعزيز  بهدف  تقراأ”،  
الإبداعية،  املهارات  خمتلف  تطوير  يف  ودوره��ا 
وجت�����ش��ي��دا ل���روؤي���ة الإم�������ارات يف ب��ن��اء جمتمع 
وا�شتك�شاف عامل  القراءة  يراهن على  م�شتنري 

املعرفة.
فروع  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  وت�شتهدف 
ال�شارقة  مدينة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ارق��ة  مكتبات 
الأطفال  ودب���ا احل�����ش��ن،  وك��ل��ب��اء ووادي احل��ل��و 
من الفئة العمرية بني 7 و12 �شنة والطفولة 
اإىل  اإ�شافة  �شنة،   18 اإىل   6 �شن  بني  املتاأخرة 
العمرية،  الفئات  خمتلف  من  والكبار  ال�شباب 
واملجتمع،  املكتبات  بني  التوا�شل  لتعزيز  �شعياً 
ون�شر املزيد من الوعي باأهمية القراءة ودورها 
مواهبه  وت���ط���وي���ر  ال���ف���رد  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ب���ن���اء  يف 

الإبداعية.
وحول املبادرات التي تواكب �شهر القراءة لعام 
اإدارة  م��دي��رة  بو�شليبي،  اإمي���ان  قالت   ،2023
“ن�شتعد يف )مكتبات  مكتبات ال�شارقة العامة: 
التي  املنا�شبة  لهذه  ع��ام  ك��ل  العامة(  ال�شارقة 
ونحر�ص  امل��ع��رف��ة،  ون�شر  لتعميق  فر�شة  تعد 
م���ن خ����لل ت��ن��وع الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة التي 

تقدمي  على  ننظمها 
لروؤية  عملي  جت�شيد 
تبني  يف  الإم������������ارات 
ت�����ش��ج��ي��ع ال�����ق�����راءة، 
املكتبة  دور  وتر�شيخ 

يف حياة املجتمع«.
“ي�شهم  واأ����ش���اف���ت: 
����ش���ه���ر ال��������ق��������راءة يف 
باأهمية  الوعي  غر�ص 
امل��ط��ال��ع��ة وم���ا متثله 
جوهرية  ق��ي��م��ة  م���ن 
ت�����ل�����خ�����������ص اجل�����ه�����د 
املفكرون  بذله  ال��ذي 
احتواء  يف  وال��ع��ل��م��اء 
امل��ع��رف��ة ون��ق��ل��ه��ا عرب 
الأجيال  اإىل  ال��ك��ت��ب 

بالعلم  اأوط��ان��ه��ا  ب��ن��اء  م�شوؤولية  تتحمل  ال��ت��ي 
وال����ش���ت���ن���ارة، وه���و م���ا ي��ت��ح��ق��ق ع��ن��دم��ا ت�شبح 
القراءة من بني الأن�شطة اليومية الرا�شخة يف 

حياة الإن�شان«.
ال�سارقة: اأن�سطة تفاعلية للأطفال

ال�شارقة  وتركز الفعالية التي تنظمها مكتبات 
ال�شارقة،  مبدينة  الرئي�شي  مقرها  يف  العامة  
ل��دى الأط���ف���ال، من  ال��ق��راءة  على تنمية ح��ب 
خ��لل ور���ش��ة ت��ق��ام ي��وم 6 م��ار���ص حت��ت عنوان 
الأطفال  خللها  ي��ت��درب  املزيد”،  “اأخربين 
باحلرب،  املكتوبة  الر�شائل  وت��ب��ادل  كتابة  على 

واإر�شالها عرب �شندوق 
با�شتخدام  ال�����ربي�����د 
الربيدية  ال��ب��ط��اق��ات 
حتويلها  مي��ك��ن  ال���ت���ي 

اإىل فا�شل كتاب.
وت��ه��دف ال��ور���ش��ة التي 
باللغة  تقدمها  يجري 
واللغة  الإجن����ل����ي����زي����ة 
الأردية اإىل نقل املعرفة 
امل�شاركني  ل���لأط���ف���ال 
ح��������������ول ج������م������ال������ي������ات 
ال����ط����واب����ع ال���ربي���دي���ة 
ي�شتخدمها  ال�����ت�����ي 
ب��ري��د دول���ة الإم�����ارات، 
تكوين  على  وتدريبهم 
�شداقات مع اأطفال من 
جن�شيات بلدان اأخرى مثل  الهند و �شرييلنكا، 
اإىل جانب قراءة الق�ش�ص ومناق�شة كتاب قراأه 
الر�شائل  كتابة  ط��رق  على  والتعرف  الأط��ف��ال 
التقليدية واإر�شالها وا�شتقبالها، والتعرف على 
الربيدية  البطاقات  تبادل  الثقافات عرب  تنوع 

بني الأطفال.
كلباء: ملتقى القراءة والتنمية 

العامة  ال�����ش��ارق��ة  م����ب����ادرات م��ك��ت��ب��ات  و���ش��م��ن 
كلباء  مكتبة  تنظم  ال��ق��راءة،  ب�شهر  للحتفاء 
العامة يوم 8 مار�ص ملتقى “القراءة والتنمية 
اأ�شباب  ي��ن��اق�����ص  ال����ذي  امل�شتدامة”  امل��ع��رف��ي��ة 

ال���ع���زوف ع���ن ال����ق����راءة، وي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه جمل�ص 
كلباء الأدبي، مب�شاركة نخبة من اأدباء واأديبات 
و�شاعرات الإمارات، هم: �شيخة املطريي، وعلي 
ال���ب���ريق، وتديرها  وع��ائ�����ش��ة  ال���زع���اب���ي،  ع��ب��ي��د 
الإعلمية عائ�شة الزعابي. ويتناول امل�شاركون 
واكت�شاب  القراءة  ثقافة  ن�شر  اأهمية  امللتقى  يف 
املعرفة يف اأو�شاط املجتمع الإماراتي، ويختمون 
مناق�شاتهم بع�شف ذهني لبلورة خمرجات حول 
اجلمهور  على  تعر�ص  ال��ق��راءة،  ثقافة  تعزيز 
اإيجاد حلول  يف  منها  ال�شتفادة  نطاق  لتو�شيع 

منا�شبة لرفع الوعي الثقايف القرائي.
وادي احللو: اقراأ اأكرث تَر اأكرث  

العامة  ال�����ش��ارق��ة  م����ب����ادرات م��ك��ت��ب��ات  و���ش��م��ن 
مكتبة  ت�شت�شيف  ال���ق���راءة،  ب�شهر  ل��لح��ت��ف��اء 
م��ار���ص جمموعة   7 ي���وم  ال��ع��ام��ة  وادي احل��ل��و 
ق��رائ��ي��ة من  ع���دة م�شابقات  ال��ف��ائ��زي��ن يف  م��ن 
ال�شرقية، يف ور�شة حوارية حول  املنطقة  اأبناء 
الكتب التي قروؤوها،  ويعر�ص كل م�شارك ق�شة 
جناحه ودور القراءة  يف تنمية وعيه وتعزيز ما 

لديه من مواهب.
دبا احل�سن: قراءة وتلخي�س

وتنظم مكتبة دبا احل�شن العامة يوم 9 مار�ص 
ت�شتهدف  “اقراأ، افهم، خّل�ص”،  ور�شة بعنوان 
وال�شتفادة  ال��رتك��ي��ز  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ني  ت��دري��ب 
من املعلومات الهامة يف الكتب التي يقروؤونها، 
اإدارة  للخروج بح�شيلة مفيدة ت�شاعدهم على  

الوقت بفاعلية لل�شتفادة من ن�شاط القراءة.

فيلم »حجر الرحى« يف نادي 
العوي�ض ال�شينمائي غدًا االأربعاء  

•• دبي-الفجر:

تنظم موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ص الثقافية عر�شا لفيلم »حجر الرحى« للكاتب واملخرج ال�شينمائي نا�شر الظاهري، 
 ،2023 8 مار�ص  الأربعاء  الثامنة من م�شاء يوم غد  ال�شاعة  ال�شينمائي يف متام  العوي�ص  نادي  وذلك �شمن فعاليات 

اجلاري يف قاعة ال�شينما مببنى املوؤ�ش�شة - دبي.
ويتناول فيلم »حجر الرحى« ومو�شوعه »العني.. اأول من راأت الأحلم«، على مدار �شاعة ون�شف، �شرية املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، منذ توليه حكم مدينة العني عام 1946، واإدارته احلكيمة ل�شوؤون املنطقة، 
يف ظروف اقت�شادية و�شحية وتعليمية �شعبة، وكيف نه�ص باملنطقة ال�شرقية من اإمارة اأبو ظبي، ونظم اأمورها، وقام 
املحلي وغريها.اأنتَج  ال�شوق  ببناء  ووّج��ه  اخل��ارج  واملعلمني من  الأطباء  لل�شكان ومزارعهم، وجلب  املياه جماناً  بتوفري 
الفيلم، الكاتب واملخرج ال�شينمائي نا�شر الظاهري، برعاية من الأر�شيف واملكتبة الوطنية، وبدعم من مهرجان اأبو ظبي، 
ووزارة الثقافة وال�شباب، كما اأُهدي العمل اإىل �شمو 
رفيقة  الإم���ارات«،  »اأم  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 

درب كفاح زايد اخلري يف التاأ�شي�ص والبناء.
العمل  »اإنَّ  �شحفية  ت�شريحات  يف  الظاهري  وق��ال 
الكتابة  ب��ني  ع��ام��ني،  ا�شتغرق  الفيلم،  اإن��ت��اج  على 
والإع������داد وال��ت��ح�����ش��ري، وال��ب��ح��ث الأر���ش��ي��ف��ي، اإىل 
جانب الت�شوير مع اأربعني �شخ�شية عرفت املغفور 
ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د ع��ن ق���رب، خ���لل ���ش��ن��وات عمره، 
يومياته  ب�����ش��ري  مت�شلة  وك���ان���ت  ح��ك��م��ه،  وف�����رتات 
الأمور  وخا�شة  واخل����ارج،  ال��داخ��ل  يف  وتفا�شيلها 
الإن�شانية«، م�شيفاً »يوثق الفيلم حياة ال�شيخ زايد 
بالتحديات  دراي��ة  على  ليكونوا  القادمة  للأجيال 
املا�شية،  حياتهم  يف  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  واجهت  التي 
ال�شتثنائي  التاريخي  الرجل  ذلك  ا�شتطاع  وكيف 
لتكون  والبحر،  ال�شحراء  بني  معجزته  ي�شنع  اأن 
دولة الإمارات اليوم يف م�شاف الدول املتقدمة تنعم 

برخاء وا�شتقرار و�شمعة دولية طيبة«.
وُترجم الفيلم، الذي �شارك فيه اأكرث من خم�شني 
فرن�شا  منها  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  �شخ�شاً 
وبنغلدي�ص  وباك�شتان  واأوكرانيا  واملغرب  وهولندا 
الإجنليزية  اللغات  اإىل  وتون�ص،  وليتوانيا  والهند 
ويف  ال��ع��امل،  ح��ول  لعر�شه  والإ�شبانية  والفرن�شية 

العديد من املهرجانات ال�شينمائية الدولية.

ت�سمل فروع مدينة ال�سارقة وكلباء ودبا احل�سن ووادي احللو

ال�شارقة العامة« حتتفل  »مكتبات  فروع  من   4
ب�شهر القراءة ب�شل�شلة مبادرات 
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البطوالت الثنائية يف ا�سباق الدراما الرم�سانية

م�شل�شالت جتمع بني جنمني كل منهما كان يحمل بطولة م�شل�شل مبفرده
عمرو واآ�سر

نادًرا ما يجمع عمل درامي بطلني كل منهما 
له جنوميته، ولكن يف الأعوام الأخرية اأ�شبح 
الأعمال  يف  خ�شو�شاً  عليه  م��ت��ع��ارف  ذل��ك 
)الختيار(  م�شل�شل  اأب��رزه��ا  وك��ان  الوطنية 
ب����اأج����زاءه، وال����ذي ح��ق��ق جن���اح ���ش��خ��م عند 
يجمع  العام  ه��ذا  ويف  ال�شا�شة،  على  عر�شه 
النجمني  كل من   )101 )الكتيبة  م�شل�شل 
عمرو يو�شف واآ�شر يا�شني، كما ي�شم العمل 
عدد كبري من الفنانني اأبرزهم فتحي عبد 
عامر  ووف��اء  ح�شني  �شلح  واأحمد  الوهاب 
ووليد فواز، ومن تاأليف اإياد �شالح واإخراج 

حممد �شلمة.

كرارة ومي
يجمع م�شل�شل )�شوق الكانتو( بني النجمني 
اأم��ري ك��رارة وم��ي عز ال��دي��ن، والعمل تدور 
اأحداثه يف حقبة زمنية قدمية، كما �شم عدد 
عبد  فتحي  اأبرزهم  الآخرين  الفنانني  من 

اأب��و ري��ة وث��راء جبيل وعبد  ال��وه��اب وكمال 
و�شياء  ال��ب��زاوي  وحم��م��ود  خم��ي��ون  العزيز 
عبد اخلالق و�شلوى عثمان واأحمد التهامي 
ومها ن�شار وغريهم، وهو من تاأليف هاين 

�شرحان واإخراج ح�شني املنباوي.

نيللي وجمال

اأعمالها  يف  ك����رمي  ن��ي��ل��ل��ي  ال��ن��ج��م��ة  ك���ع���ادة 
جنم  ب��وج��ود  تهتم  الرم�شانية  ال��درام��ي��ة 
هذا  معها  وي��ت��ع��اون  البطولة،  يف  ب��ج��واره��ا 
يحمل  ال����ذي  اجل��دي��د  م�شل�شلها  يف  ال��ع��ام 
عنوان )عملة نادرة(، النجم ال�شوري جمال 
من  جمموعة  امل�شل�شل  ي�شم  كما  �شليمان، 
الذي  عيد  اأحمد  اأبرزهم  الأخرين  النجوم 

لعدة  غياب  بعد  التلفزيونية  للدراما  يعود 
اإىل جومانا مراد وكمال  بالإ�شافة  �شنوات، 
اأبو رية وفريدة �شيف الن�شر وحممد لطفي 
ومرمي اخل�شت وندى مو�شى وحممد فهيم، 
وهو من تاأليف مدحت العدل واإخراج ماندو 
جديدة  جت��رب��ة  العمل  ه��ذا  ال��ع��دل.ومي��ث��ل 
بالن�شبة لنيللي كرمي حيث اأنها تقدم لأول 
ال�شعيدية،  ال��درام��ا  الفني  مب�شوارها  م��رة 
وهو الأمر الذي ميثل حتدي كبري بالن�شبة 
اأ���ش��ب��اب اختيار  ذل���ك �شبب م��ن  ل��ه��ا، وك���ان 
للعمل  للن�شمام  �شليمان  ج��م��ال  ال��ن��ج��م 
ا اأن جناحه يف م�شر كان عن طريق  خ�شو�شً

الدراما ال�شعيدية.

رم�سان وزينة
ي�شارك  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ولت  ا����ش���ت���م���راًرا 
ال���ن���ج���م حم���م���د رم�������ش���ان ه�����ذا ال����ع����ام من 
خلل م�شل�شله الذي يحمل عنوان )جعفر 
ي�شم  كما  زينة،  مع  فيه  ويتعاون  العمدة(، 
الأخ��ري��ات حيث  البطلت  م��ن  ع��دد  العمل 
“جعفر” الذي  ح��ول  العمل  اأح���داث  ت��دور 
كل  العمل  يف  وي�شارك  �شيدات،  اأرب��ع  يتزوج 
م���ن اإمي�����ان ال��ع��ا���ش��ى وه���ال���ة ���ش��دق��ى ومى 
وهيدى  ف�شاىل  ومنة  دا���ص  واأح��م��د  ك�شاب 
الن�شر وتامر عبداملنعم  �شيف  كرم وفريدة 
وط�����ارق ال��د���ش��وق��ى، وم���ن ت��األ��ي��ف واإخ�����راج 

حممد �شامي.

يا�سمني والعو�سي
ال���ث���ن���ائ���ي ي��ا���ش��م��ني ع���ب���د ال���ع���زي���ز واأح���م���د 
رم�شان  يف  قبل  من  مًعا  اجتمعا  العو�شي، 
ق��ب��ل امل���ا����ش���ي م���ن خ����لل م�����ش��ل�����ش��ل )اللى 
م��ل��و���ص ك���ب���ري(، وح��ق��ق جن���اح ك��ب��ري خلل 
فرتة عر�شه، يكررا التعاون معاً مرة اأخرى 
هذا العام من خلل م�شل�شل “�شرب نار”، 
املر�شدي  ���ش��ه��ري  م��ن  ك��ل  معهما  وي�����ش��ارك 
واإن��ت�����ش��ار واإمي�����ان ال�����ش��ي��د وب���دري���ة طلبة، 
ال��رح��م��ن واإخ���راج  ت��األ��ي��ف نا�شر عبد  وم��ن 

م�شطفى فكري.

ريهام وممدوح
مو�شم  ت��دخ��ل  ال��غ��ف��ور  عبد  ري��ه��ام  النجمة 
ال��ع��ام بعد جن��اح��ات متتالية  رم�����ش��ان ه��ذا 

حققتها خلل الفرتة الأخرية يف م�شل�شلي 
)اأزمة منت�شف العمر( و)الأ�شلي(، لتتعاون 
يف مو�شم رم�شان القادم مع حممد ممدوح 
وي�شاركهم  “ر�شيد”،  م�شل�شل  خ��لل  م��ن 
العمل كل من �شيد رجب وخالد كمال وتامر 
نبيل و�شلح عبد اهلل وهالة �شدقي و�شعيد 
عبده، ومن تاأليف و�شام �شربي واإخراج مي 

ممدوح.

دينا و�سلمة
بعد اأن حجزت النجمة دينا ال�شربيني مقعداً 
ع��ام، تدخل  الرم�شانية كل  ال��درام��ا  لها يف 
ال�شباق يف هذا املو�شم مب�شل�شل جديد يحمل 
عنوان )كامل العدد(، واختارت اأن ي�شاركها 

النجم �شريف �شلمة والذي حقق  بطولته 
جناح كبري بالعام املا�شي بتعاونه مع النجمة 
نيللي كرمي يف م�شل�شل )فاتن اأمل حربي(، 
وي�شم )كامل العدد( جمموعة من الفنانني 
اأبرزهم النجمة الكبرية اإ�شعاد يون�ص والتي 
اإىل جانب  العمل،  �شرف يف  ت�شارك ك�شيفة 
كل من اآية �شماحة وعمرو جمال وم�شطفى 
واأحمد  ع��لم  ع��ب��ده و�شمر  دروي�����ص ومت��ي��م 
ك���م���ال، وم���ن ت��األ��ي��ف ي�����ش��ر ط��اه��ر ورن����ا اأبو 

الري�ص واإخراج خالد احللفاوي.

خاطر وعبد الرحمن
وحممد  خ��اط��ر  م�شطفى  الثنائي  ي�����ش��ارك 
عبد الرحمن مًعا من خلل م�شل�شل يحمل 
اأحداثه يف  عنوان )ك�شف م�شتعجل(، وتدور 
اإط��ار كوميدي، وي�شارك يف بطولته كل من 
وج��دي وحممد  لطفي  واإل��ه��ام  هنادي مهنا 
وحممد علي  رزق وميمي جمال، ومن تاأليف 

اإيهاب بليبل واإخراج خالد احللفاوي.

تقدم الفنانة منة جلل �شخ�شية "جمالت" يف م�شرحية "�شفيقة 
امل�شرية" تاأليف الراحل م�شطفى �شليم، واإخراج حممد �شابر، 
وتعر�ص امل�شرحية على م�شرح البالون يوميا، وي�شارك يف 
وعلء  فكرى  وجم��دى  �شلم  دع��اء  الفنانني  بطولتها 

عو�ص وعل رامى واأ�شماء الباجورى واآخرون.
ال�شريرة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ج�����لل  م���ن���ة  ال���ف���ن���ان���ة  ت���ق���دم 
واحل���اق���دة ع��ل��ى جن���اح ���ش��ف��ي��ق��ة، وحت����اول دائ��م��ا اأن 
ال�شخ�شية  ج��لل  منة  وتقدم  امل��وؤام��رات،  لها  تدبر 
باحرتافية جتعل امل�شاهد للعمل امل�شرحي يكرهها يف 
لها يف  "الغلوية" وهذا يعد جناحا  ال�شخ�شية  تلك 

اأداء الدور.
"عل  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ط��ول��ة  امل�شرية"  "�شفيقة 
رام����ي، جم���دي ف��ك��ري، م��ن��ة جلل، 
���ش��ول��ي�����ش��ت فرقة  ����ش���لم  دع������اء 
وائ��ل علء،  ر�شا، علء عو�ص، 
�شريين مو�شى،  فادي خفاجة، 
وكوكبة  الباجورى"  اأ���ش��م��اء 

اأخرى من الفنانني .
بخيت،  جمال  اأ�شعار  العر�ص 
ال�شرنوبي،  ����ش���لح  اأحل�������ان 
ديكور حازم �شبل، ا�شتعرا�شات 
م���لب�������ص كوثر  �����ش����لم،  دع������اء 
حممد، مادة فيلمية �شياء داوود، 
اإ����ش���اءة اب��راه��ي��م ال���ف���رن، خمرج 
اإخ��راج حممد  منفذ حممد عمر، 
القومية  الفرقة  انتاج  من  �شابر، 
للمو�شيقى ال�شعبية برئا�شة الفنانة 
الفنية  ال��ف��رق  اإح���دى  ال�شيخ،  لبنى 

بالبيت الفنى للفنون ال�شعبية.

منة جالل �شريرة يف م�شرحية
 "�شفيقة امل�شرية"

كوالي�ص  م���ن  �����ش����وًرا  احل���ي���اة  ق���ن���اة  ن�����ش��رت 
"ر�شالة الإمام" للنجم خالد  عر�ص م�شل�شل 
ال���ن���ب���وى، وامل���ق���رر ع��ر���ش��ه خ����لل امل���اراث���ون 
قنوات   3 ع��رب   ،2023 امل��ق��ب��ل  ال��رم�����ش��ان��ى 
خمتلفة، اإذ يعر�ص عرب �شا�شة قناة "احلياة"، 

 ،"cbc"و"dmc"و
 watch it من�شة  ف�شًل عن عر�شه عرب 

الإلكرتونية.
الإمام" بطولة خالد  "ر�شالة  م�شل�شل 

ن�شال  ج�������ودة،  اأروى  ال����ن����ب����وى، 
ال�����ش��اف��ع��ى، خ��ال��د اأن����ور، وليد 

حمزة  خليل،  جيهان  ف��واز، 
الرافعى،  اأحمد  العيلى، 

�شيف  اأب����������و  ����ش���ل���م���ى 
ون����خ����ب����ة م�����ن جن����وم 

الوطن العربي، 

ال��ق��ي�����ص وهافال  ال�����ش��وري��ون خ��ال��د  اأب���رزه���م 
حمدي، والأردنية فرح ب�شي�شو واآخرون �شيتم 
الإعلن عن اأ�شمائهم قريباً، والعمل �شيناريو 
وحوار ور�شة كتابة حتت اإ�شراف املوؤلف حممد 

ليث ه�����ش��ام ع��ب��ي��ة، واإخ������راج  ال���������ش����وري 

 –  Media Hub" �شركة  واإن��ت��اج  حجو، 
�شعدى وجوهر".

على  العام  امل�شرف  عبية،  ه�شام  حممد  واأك��د 
امل�شل�شل  اأن  الإم�����ام،  ر���ش��ال��ة  م�شل�شل  ك��ت��اب��ة 
ي���ت���ن���اول اآخ�����ر 6 ����ش���ن���وات م���ن ح���ي���اة الإم�����ام 
وتاأثره  م�����ش��ر،  يف  ق�شاها  وال��ت��ي  ال�����ش��اف��ع��ي، 
باحل�شارة امل�شرية، والتي امتدت حتى يومنا، 
اجلمهور  اإع��ج��اب  امل�شل�شل   ينال  اأن  متمنيا 

بعد املجهود املبذول فيه.
واأ����ش���اف حم��م��د ه�����ش��ام ع��ب��ي��ة، خلل 
"احلياة  ب��ربن��ام��ج  ه��ات��ف��ي��ة  م��داخ��ل��ة 
ع�شل،  ل��ب��ن��ى  الإع��لم��ي��ة  م��ع  اليوم"، 
7 كتاب  ه��ن��اك  اأن  ق��ن��اة احل���ي���اة،  ع��ل��ى 
�شاركوا يف كتابة م�شل�شل الإم��ام، ثلثة 
موؤكدا  واأرب��ع��ة من م�شر،  �شوريا  من 
الكتاب  بني  وتناغما  تعاونا  هناك  اأن 
ور�شة  كلها  روح��ه  "امل�شل�شل  ، قائل: 
فريق  وا����ش���ح يف  وده  وت��ف��اع��ل  ع��م��ل 

الكتابة".
ال�شتعانة  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����ش��رك��ة  وق����ررت 
مبراجع تاريخى يلزم فريق امل�شل�شل 
ط�����وال ف����رتة ال��ت�����ش��وي��ر، اإ����ش���اف���ة اإىل 
من  م�شتمر  ب�شكل  احل��ل��ق��ات  م��راج��ع��ة 
قبل جممع البحوث الإ�شلمية بالأزهر 
لغوى  مراجع  وج��ود  وكذلك  ال�شريف، 
لل�شيناريو، ل�شيما اأنه يتم تقدمي العمل 
بالإ�شافة  الف�شحى،  العربية  باللغة 
تدريب  �شهدت  املا�شية  الفرتة  اأن  اإىل 
على  البطولة  يف  امل�شاركني  الفنانني 

ركوب اخليل واملبارزة بال�شيف.

خالد النبوي من كوالي�ض 
»ر�شالة االإمام« قبل عر�شه يف رم�شان 

العديد  ب�سكل كبري، وهناك  الرم�ساين تت�سح  الدرامي  املو�سم  بداأت ملمح  الكرمي  رم�سان  �سهر  مع اقرتاب حلول 
مدار  على  تعودنا  بعدما  الثنائية،  البطوالت  على  امل�سل�سلت  من  عدد  اعتماد  اأبرزها  تك�سفت  التي  الظواهر  من 
ا يف امل�سل�سلت  الفرتة املا�سية على البطولة املطلقة خ�سو�سً

الرم�سانية.
فهناك اأكرث من 7 م�سل�سلت جتمع بني جنمني كل منهما كان 
مزيد  العمل  على  اأ�سفى  مما  مبفرده،  م�سل�سل  بطولة  يحمل 
يف  االأعمال  تلك  عر�س  وانتظار  اجلمهور  لدى  االهتمام  من 
ن�ستعر�س  التالية  ال�سطور  خلل  ومن  القادم،  رم�سان  مو�سم 

اأهم تلك االأعمال الرم�سانية.
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درا�شة: االإ�شابة بكورونا 
مرتبطة با�شطرابات الدماغ

من  متزايدة  خماطر  كورونا  بفريو�ص  اأ�شيبوا  الذين  الأ�شخا�ص  يواجه 
احلالت الع�شبية والنف�شية مثل الذهان والنوبات الع�شبية واخلرف بعد 

عامني من الإ�شابة، وفقا لدرا�شة اأجرتها جامعة »اأك�شفورد«.
فاإن   Lancet Psychiatry جملة  يف  ن�شرت  التي  للدرا�شة  ووفقا 
الرغم من  على  بكورونا،  الإ�شابة  بعد  �شيوعا  اأكرث  كانا  والكتئاب  القلق 

اأنهما عادة ما ينح�شران يف غ�شون �شهرين من الإ�شابة.
ووفقا لبيان �شادر عن املوؤلف الرئي�شي للدرا�شة، بول هاري�شون، اأ�شتاذ الطب 
النف�شي، فاإن »النتائج لها اآثار مهمة على املر�شى واخلدمات ال�شحية لأنها 
ت�شري اإىل حالت جديدة من احلالت الع�شبية املرتبطة بعدوى كوفيد-

طويلة بعد انح�شار الوباء«. لفرتة  حتدث  اأن  املحتمل  من   19
وفح�ص الباحثون خماطر 14 ا�شطرابا خمتلفا يف اأكرث من 1.25 مليون 
مري�ص، يرتاوحون من الأطفال اإىل كبار ال�شن الذين كانوا يف الغالب يف 
بال�شجلت  وقارنوها  بكورونا  الإ�شابة  من  عامني  بعد  املتحدة،  الوليات 
الإلكرتونية لنحو 1.25 مليون �شخ�ص م�شابني بعدوى اجلهاز التنف�شي 
الأخرى. ووجد الباحثون اأن الأطفال كانوا اأكرث عر�شة للإ�شابة بال�شرع 
بعدوى  الإ�شابة  من  عامني  خلل  اأو النوبات )260 من كل 10000( 
كورونا، مقارنة باأولئك الذين اأ�شيبوا بعدوى تنف�شية اأخرى )130 من 
10000(. كما زاد خطر الإ�شابة با�شطراب نف�شي، على الرغم من  كل 

اأن حدوثه ل يزال نادرا )18 من كل 10000(.

»رائحة كريهة« قد تكون عالمة »خطرية للغاية« 
على ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم

اأن يرتاكم بهدوء  الدم ميكن  الكولي�شرتول يف  ارتفاع  اأن  الرغم من  على 
يف ال�شرايني دون ظهور العديد من العلمات التحذيرية، فقد تتمكن من 
اكت�شاف اجلاين مبجرد تقدم احلالة. وميكن اأن ي�شد تراكم الكولي�شرتول 
اأن هذا ي�شار   NHS ال�شرايني ويحد من تدفق الدم اإىل �شاقيك. وتو�شح
احلالة  وه��ذه   .)PAD( املحيطية  ال�شرايني  مر�ص  با�شم  اأي�شا  اإل��ي��ه 
اإ�شارة حتذير كريهة الرائحة. واإذا كان تدفق الدم اإىل  قادرة على اإطلق 
�شاقيك »مقيدا ب�شدة«، فقد تتعر�ص خلطر الإ�شابة بنق�ص تروية الأطراف 
اأن  ميكن  للغاية«  »خطرية  م�شاعفات   CLI وي�شف   .)CLI( احلرجة 
هذه  تت�شبب  اأن  وميكن   .NHS ل�  يكون »من ال�شعب معاجلتها«، وفقا 
احلالة اأي�شا يف ظهور علمة كريهة. وتو�شح اخلدمة ال�شحية اأن اجللد 
باردا  ي�شبح  اأن  ميكن  ال�شفلية  اأط��راف��ك  اأو  قدميك  اأ�شابع  على  املوجود 
وخدرا، ويتحول اإىل اللون الأحمر ثم الأ�شود، و/اأو يبداأ يف النتفاخ وينتج 
عنه القيح. وميكن اأن ت�شبب هذه امل�شاعفات اأملا �شديدا ويجب معاجلتها 
»على الفور«. ومع ذلك، من املهم ملحظة اأن ارتفاع الكولي�شرتول نادرا 
الطريقة  اأن  ال�شبب يف  يت�شبب يف ظهور علمات حتذيرية. وه��ذا هو  ما 

الأكرث موثوقية لتحديد م�شتوياتك هي من خلل فح�ص الدم.

• ماذا نق�سد بقولنا: ترك له احلبل على الغارب؟
- ترك له حرية الت�شرف كما ي�شاء.

العربي يف الع�سر احلديث؟ االأدب  يف  الق�سرية  الق�سه  رائد  • من 
- حممود تيمور.

الق�سرية يف االأدب العاملي يف الع�سر احلديث؟ الق�سه  رائد  • من 
- ت�شيكوف

االأدب العربي؟ عميد  هو  • من 
- طه ح�شني

فرعون؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- البيت الكبري

• هل تعلم اأن الطعام اإذا مل يختلط باللعاب ل ميكنك تذوقه.
• اأن متو�شط نوم ال�شخ�ص العادي هو 7 دقائق فقط.

• هل تعلم اأن عدد ا�شنان الدب هو 42 �شن حادة وقاطعة.
الي�شرى  الي�شرى. وي�شمى من ي�شتخدم يده  اأيديهم  النا�ص ي�شتخدمون  %11 من  اأن  • هل تعلم  هل   •

اأ�شول اأو اأع�شر. واأنا واحد منهم.
تعلم اأن عني طائر النعام اأكرب من خّمه.

• هل تعلم اأن الليمون يحتوي على ن�شبة �شكر اأكرث من الفراولة.
• هل تعلم اأن %8 من الب�شر لديهم �شلع اإ�شايف.

• اأن %85 من احلياة النباتية موجودة يف املحيطات.
• اإ�شم رالف لورين احلقيقي هو رالف ليف�شيتز. وهي ماركة �شهرية.
• الأرانب حتب اأكل عرق ال�شو�ص مع اأنه لميكنها ه�شم ال�شكريات.

• اأن لغة �شكان هاواي الأ�شليني تتكون من 13 حرفاً فقط.
• هل تعلم اأن �شهر اأغ�شط�ص تكون فيه اأعلى ن�شبة مواليد. وكذلك اأنا واحد منهم.

احلطاب احلكيم
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الثوم والب�سل
ق�������ال ب���اح���ث���ون 
ا�شتهلك  اإن 
اخل�����������ش�����روات، 
ذل������ك  يف  مب��������ا 
والب�شل،  الثوم 
ي������������رت������������ب������������ط 
ب�����ان�����خ�����ف�����ا������ص 
الإ�شابة  خ��ط��ر 
ب�����������������ش��������رط��������ان 

القولون.
درا�شة  واأظهرت 

اأن�شيولوجي  اأ�شيكولوجي  اآ�شيا با�شيفيك جورنال اأوف  – ن�شرت يف جملة 
– اأن احتمالت الإ�شابة ب�شرطان القولون وامل�شتقيم كانت اأقل بن�شبة 79 
الومنيوم  نباتات  من  كبرية  كميات  تناولوا  الذين  البالغني  لدى  املئة  يف 

مقارنة مع من ا�شتهلكوها بكميات قليلة.
وقال الباحث زهي يل من امل�شت�شفى الأول يف جامعة ال�شني الطبية: )من 
اجلدير بامللحظة اأنه يف بحثنا، يبدو اأن هناك اجتاها: كلما ازدادت كمية 
 ، ع��ام  )ب�شكل  اأف�شل(..  احلماية  كانت   ، بالآليوم  تعمل  التي  اخل�شروات 
�شلطت النتائج احلالية ال�شوء على الوقاية الأولية من �شرطان القولون 
وامل�شتقيم من خلل التدخل يف اأ�شلوب احلياة ، والذي ي�شتحق املزيد من 

ال�شتك�شافات املتعمقة(.
واحد  وامل�شتقيم هو  القولون  �شرطان  فاإن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 

من اأكرث اأنواع ال�شرطان �شيوعا يف جميع اأنحاء العامل .

حمل احلطاب فاأ�شه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �شحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب 
الغابة واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�شجار املختلفة منها ال�شغري والكبري وال�شخم لكنه مل يقطع �شيئا 
ف�شاأله ابنه هناك �شجرة كبرية هنا ملاذا ل تقطعها يا اأبي فقال اإنها �شجرة مثمرة يا بني وهذا مو�شمها 
- وتركها  التوت منها  اليك  اأحمل  لقد كنت  �شهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها  وبعد حوايل 
�شيخوخته  بفعل  مك�شور  �شجرة  وج��ذع  اجلافة  الغ�شان  بع�ص  يحتطب  واأخ��ذ  قليل  للمام  وتقدم 
فجاء البن اليه وقال تعال انظر يا اأبي هذه �شجرة جميلة عري�شة وخ�شبها جيد اأقطعها فنظر اليه 
احلطاب وقال انها �شجرة �شابة �شتعطينا يف امل�شتقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم 
اأ�شار ابنه على �شجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فلف احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�شجرة واأحب 
ان اأجل�ص يف جذعها الذي ي�شبه الكوخ ال�شغري فكنت احتمي فيها من املطر واتناول من جذعها مادة 
�شنك�شب  املتينة  ال�شجرة  اأحرتت معك هيا هذه  اأبي  يا  ن�شاطها،  ت�شتعيد  فاأتركها  اأتاجر فيه  �شمغية 
من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �شنخ�شر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه فقال الولد اذن ل 
خ�شب اليوم فقال الب �شنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�شرب ميكننا البحث 
داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�شجار ال�شاقطة واجلذوع املك�شورة وغريها لكن دعنا ل نخ�شر ا�شجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�شا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�شته وان اأنت اتخذت 
هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا ف�شيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من 

عنده ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�شاء .

اأعلن اخلرباء، اأن الفا�شوليا واملوز هي من بني املواد الغذائية 
املف�شلة لدى املعمرين.

وقد اأظهرت نتائج درا�شات خمتلفة اأن املعمرين ي�شتخدمون 
يف غذائهم املواد املتوفرة.

 وم��ن بني ه��ذه امل��واد البندق، ال��ذي يعزز الدماغ وه��و غني 
.B6 و E بفيتامينات

واأن الأطعمة التي اأ�شا�شها احلبوب الكاملة مفيدة جدا. هذه 
الأطعمة حتمي وحت�شن �شحة الأمعاء وت�شاعد على التحكم 
ال��دم. كما  الدم وتطبيع م�شتوى �شغط  ال�شكر يف  مب�شتوى 

اأنها مفيدة لأمرا�ص القلب.
لأنه  العمر.  اإطالة  على  اأي�شا  ي�شاعد  امل��وز  للخرباء،  ووفقا 
حماية  ميكنه  وحتى  اله�شم  عملية  ويح�شن  ال��ذاك��رة  يعزز 
اجل�����ش��م م��ن ال�����ش��رط��ان. وي��ح��ت��ل احل��م�����ص م��رك��ز ال�شدارة 

ب��ني ه���ذه امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة. لأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�شبة جيدة 
فيتامينات  وجم��م��وع��ة   Кو  Еو  Сو  А ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م��ن 

واحلديد  والبوتا�شيوم  الفو�شفور  اإىل  بالإ�شافة   ،В
ا�شتعادة  عملية  ي�شرع  احلم�ص  واملغني�شيوم. 

اخلليا والأن�شجة. وي�شري اخلرباء، اإىل 
على  ت�شاعد  ال�شوداء  الفا�شوليا  اأن 

اإط���ال���ة ال��ع��م��ر. ه���ذه امل����ادة غنية 
 А بالألياف الغذائية وفيتامينات
وВ2 وВ3 وВ6 وВ9 وكذلك 

والكال�شيوم  ال��ف��ول��ي��ك  ب��ح��م�����ص 
كما  واملغني�شيوم.  والزنك  والفو�شفور 

م�شتوى  يخف�ص  الفا�شوليا  من  النوع  هذا  اأن 
الكولي�شرتول يف الدم، ويح�شن عمل اجلهاز اله�شمي.

خم�ض مواد غذائية يف�شلها املعمرون

هونغ ت�ساو خلل ح�سورها الدورة 37 للجمعية االأمريكية للم�سورين ال�سينمائيني يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.ا ف ب


