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التغذية ال�شحية.. �شر جمال �شعرك
�سر  تعد  ال�سحية  التغذية  اإن  للتغذية  الأمل��اين  الحت��ادي  املركز  ق��ال 
ال�سعر وتعمل على  ت�ساعد على منو  اإنها  ال�سعر، حيث  �سحة وجمال 

تقوية بنيته، ومن ثم حتول دون تق�سفه وت�ساقطه.
واأو�سح املركز اأن فيتامني A املعروف اأي�ساً با�سم "الرتينول" يدعم 
الغذائية  م�سادره  اأن  اإىل  م�سرياً  ناعم،  مبلم�س  ومتتعه  ال�سعر  منو 

تتمثل يف امل�سم�س والفلفل ومنتجات الألبان واجلزر وزيت ال�سمك.
ويعد فيتامني B7 املعروف اأي�ساً با�سم "البيوتني" مفتاح متتع ال�سعر 
وتتمثل م�سادره  التق�سف،  ال�سعر من  اأن��ه يحمي  كما  مبظهر لم��ع، 
الكاملة  احل��ب��وب  وم��ن��ت��ج��ات  واخل��م��رية  البي�س  ���س��ف��ار  ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
واللنب واللحوم واملك�سرات. وي�ساعد فيتامني C على و�سول احلديد 
عرب الدم اإىل جذور ال�سعر، مما ي�سهم يف تقوية بنية ال�سعر، وتتمثل 
اأنواع  من  والعديد  والفلفل  احلم�سية  الفواكه  يف  الغذائية  م�سادره 
الكريياتني،  لإنتاج  الربوتني  اإىل  يحتاج  اجل�سم  لأن  ونظراً  امللفوف. 
اإمداد  ينبغي  فاإنه   ،90% اإىل  ت�سل  بن�سبة  ال�سعر منه  يتكون  ال��ذي 
0.8 غ��رام بروتني  ك��اف، وذل��ك مبعدل  اجل�سم بالربوتني على نحو 

لكل كيلوجرام من وزن اجل�سم.

الطق�س البارد عدو مر�شى ال�شكري
يعانون  الذين  للربيطانيني  حتذيرا  الربيطانية،  ال�سلطات  اأ�سدرت 

من مر�س ال�سكري مع انخفا�س درجات احلرارة يف اململكة املتحدة.
اأ�سدرت  حيث  املتحدة،  اململكة  من  كثرية  اأج��زاء  يف  التجمد  و�سوهد 
الطق�س  لظروف  الثالث  امل�ستوى  من  تنبيها  ال�سحي  الأم��ن  وكالة 
البارد. واأ�سدرت املوؤ�س�سة اخلريية الربيطانية، بع�س الن�سائح حول 

كيفية تعامل الأ�سخا�س امل�سابني بال�سكري يف الطق�س البارد.
وقال دوغال�س توينفور، رئي�س ق�سم الرعاية مبركز ملر�س ال�سكري يف 
اململكة املتحدة: "من املهم حقا اأن تظل دافئا، لأن الربد ميكن اأن يزيد 
ومر�س  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر  من 

ال�سكري يجعل النا�س اأكرث عر�سة خلطر هذه امل�ساعفات".
درجة مئوية   18 اإىل  بتدفئة منزلك  الن�سيحة وقم  "اتبع  واأ�ساف: 
على الأقل يف الغرف التي ت�ستخدمها بانتظام واأبِق نوافذ غرفة النوم 
م�ستويات  فح�س  على  حافظ  ل��الإر���س��ادات،  ووفقا  الليل".  يف  مغلقة 
جرعة  اأو  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  لتعديل  م�ستعدا  وك��ن  ال���دم،  يف  ال�سكر 
الأن�سولني. كما يجب عليك اأي�سا فح�س قدميك بحثا عن اأي م�ساكل 

ومراقبة اأدويتك ب�سكل جيد.

احللويات يف مكان العمل م�شرة كالتدخني ال�شلبي
حذرت رئي�سة هيئة املعايري الغذائية يف بريطانيا، الربوفي�سور �سوزان 
العمل  مكان  اإىل  احللويات  اإح�سار  م��ن  وامل��دي��ري��ن  املوظفني  جيب، 

مل�ساركتها مع زمالئهم.
التدخني  تاأثري  له  للمكتب  احللويات  اإح�سار  اأن  اإىل  جيب  واأ���س��ارت 
املنبعث من  الدخان  املدخن  ي�ستن�سق فيه غري  ال��ذي   ، نف�سه  ال�سلبي 

منتجات التبغ التي ي�ستخدمها الآخرون.
ويف حديثها ل�سحيفة "التاميز" قالت الربوفي�سور جيب: "يف حال مل 
يح�سر اأحد املوظفني احللويات اإىل املكتب، فلن اأتناولها طوال اليوم، 

ولكن مبا اأنها موجودة اأمامي، فمن الطبيعي اأن اأ�سارع لتناولها".
واأ�سافت: "بعد وقت طويل من ال�سماح بالتدخني داخل املكاتب عرفنا 
الآن اأن هذا الت�سرف ي�سر الآخرين وبذلنا جمهودا يف �سبيل حماية 
املوظفني ومنعهم من  قادرين على �سبط  الآن غري  لكننا  املوظفني، 

اإح�سار الطعام غري ال�سحي واإحلاق ال�سرر بزمالئهم".
وتابعت جيب قائلة: "ثلث البالغني يف اململكة املتحدة يعانون من زيادة 
املا�سية، كما  ال�30 عاما  ال��ذي ت�ساعف خالل  ال��وزن، وهو الرقم  يف 
اأن هناك اأمرا�سا خطرية مرتبطة بال�سمنة، منها ارتفاع �سغط الدم 

وال�سكري والعديد من اأنواع ال�سرطان".
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اأجهزة ب�شالونات التجميل 
تعر�شك خلطر ال�شرطان

وتتلف  اجللد  �سرطان  ت�سبب  البنف�سجية  ف��وق  الأ���س��ع��ة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
اأب��ح��اث ال�سالمة  احلم�س ال��ن��ووي، وم��ع ذل��ك مت اإج���راء القليل ج��دا من 
�سالونات  يف  الأظ��اف��ر  ط��الء  جتفيف  باأجهزة  امل�ستخدمة  امل�سابيح  على 

التجميل.
دييغو  �سان  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  جديدة  درا�سة  وك�سفت 
وجامعة بيت�سربغ يف الوليات املتحدة عن اأدلة على ال�سرر الذي قد ي�سببه 

م�سدر الإ�سعاع امل�ستخدم يف تلك الأجهزة على اأيدينا.
اأ�سعة اللمبة املوجودة يف جمفف الطالء تخرتق اجللد ب�سهولة وتت�سبب 

بنتائج غري معروفة.
فهم  اأي  هناك  يكن  "مل  األك�ساندروف:  لودميل  الرئي�سي  املوؤلف  ويقول 
التجربة  نتائج  وت�سري  الب�سرية،  باخلاليا  الأجهزة  تفعله هذه  ملا  جزيئي 
اإىل اأن �سوء الأ�سعة فوق البنف�سجية املنبعث من م�سابيح جتفيف الأظافر 

ميكن اأن يتلف احلم�س النووي خلاليا الإن�سان".
وعندما مت و�سع عينات من اخلاليا الب�سرية داخل جمفف طالء اأظافر 
باملئة   30 اإىل   20 20 دقيقة، مات ح��وايل  ملدة جل�ستني مدة كل منهما 

من اخلاليا.
والطفرات  النووي  احلم�س  تلف  عالمات  بقيت،  التي  اخلاليا  واأظهرت 

املرتبطة ب�سرطان اجللد.

تنوع املكونات الع�شوية 
على املريخ يذهل العلماء

ك�سف حتليل نيزك "تي�سينت" الذي وقع 
على �سطح الأر���س قبل اأع��وام اأنه ميثل 
جزءا من �سخور مريخية يعود تاريخها 
اإىل 582 مليون �سنة؛ ما اأبهر العلماء 
ما  ملعرفة  لهم خيوطا  وقدم  والباحثني 
اإذا كان من املمكن وجود حياة على �سطح 
ن�سره  تقرير  ويو�سح  الأحمر.  الكوكب 
اأنه  الفرن�سي  �سيون�س"  "فوتورا  موقع 
عام  يف  "تي�سينت"  ن��ي��زك  اك��ت�����س��اف  مت 
اليوم  مكوناته  حتليل  وي��وف��ر   ،2011
الع�سوية  اجلزيئات  لإنتاج  اأف�سل  فهًما 
كان  اإذا  ما  اأج��ل معرفة  املريخ من  على 
مواتية  ظروًفا  قدم  الأحمر"  "الكوكب 
درا�سة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ي��ف  ل��ل��ح��ي��اة. 
توفرها  ل  الأح��م��ر  الكوكب  جيولوجيا 
متثل  ب��ل  وح��ده��ا،  الف�سائية  امل��رك��ب��ات 
م�سدر  املريخ  من  ت�سقط  التي  النيازك 
بيانات اأ�سا�سية. ويوؤكد التقرير اأن ب�سع 
�سظايا من املريخ ت�سطدم بانتظام على 
الأر�����س، وه��ي ك��ث��رية ج���دا، م�سريا اإىل 
من  ال�18  يف  "تي�سينت"  نيزك  حتطم 
"تاتا"  اإقليم  يف   2011 مت��وز  يوليو- 

يف املغرب.

مرّكبات تثبت »فعالية قوية« يف تقليل 
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رابط خميف بني اأزمة 
كورونا وجتميد البوي�شات

اأظ��ه��رت اأرق����ام ارت��ف��اع ع��دد الن�ساء 
الالتي جلاأن اإىل جتميد بوي�ساتهن 
بريطانيا،  يف  كورونا  جائحة  خالل 
الكثري  مبخاوف  ُف�سرت  ظاهرة  يف 
من الن�ساء من نفاد الوقت لإجناب 

طفل.
احلكومات  ات��خ��اذ  اإىل  ال��وب��اء  واأدى 
منها فر�س  وقائية،  اإج���راءات  ع��دة 
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ل 
قلل فر�س  2020، مما  عام  �سيما 
على  ال��ت��ع��ارف  يف  ال��ع��ازب��ات  الن�ساء 
بهدف  حلياتهن،  حمتملني  �سركاء 
تكوين اأ�سرة. ويرى خرباء اأن اأزمة 
كورونا اأثارت قلق الكثري من الن�ساء 
و�ساعاتهن  اخل�سوبة  ف��رتات  ب�ساأن 
�سحيفة  وح�����س��ل��ت  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة. 
على  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ميل"  "ديلي 
بخ�سو�س   2020 ع��ام  اإح�����س��اءات 
بريطانيا،  يف  ال��ب��وي�����س��ات  جت��م��ي��د 
الإق��ب��ال على  زي���ادة يف  ك�سفت  التي 
هذه اخلطوة مقارنة بعام 2019. 
هيئة  عن  ال�سادرة  الأرق���ام  وح�سب 
ال��ب�����س��ري وع��ل��م الأجنة  الإخ�����س��اب 
يف  ام����راأة   219 ف���اإن  بريطانيا،  يف 
�سهريا  بوي�ساتهن  جمدن  املتو�سط 
يف 2020، مقارنة باأقل من 200 
حالة �سهريا يف العام ال�سابق. وكانت 
هذه ت�سريحات الدكتور اإيبوكاتي�س 
�ساري�س من عيادة كينغز للخ�سوبة 

يف لندن:
على  ال��ط��ل��ب  يف  زي������ادة  "راأينا   •
جت���م���ي���د ال���ب���وي�������س���ات ب���ع���د اأزم������ة 
من  ج���اءت  "الطلبات   • كورونا". 
الن�ساء الالتي ا�سطررن اإىل ق�ساء 
"بعيدا  املزيد من الوقت مبفردهن 
ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��ارف ع��ل��ى رجال 

وتكوين اأ�سرة.

معدات اإلكرتونية بطعم 
الكوكايني يف فرن�شا

كامبري  يف  �����س����رك����ة  م�����دي�����ر  ع�����رث 
غ���رب ف��رن�����س��ا، ع��ل��ى ك��ي��ل��وغ��رام من 
علب  بتفريغ  يقوم  وه��و  الكوكايني، 
حت�����وي م����ع����دات ال����ك����رتون����ي����ة، من 
لوهافر،  ميناء  اإىل  و�سلت  ح��اوي��ة 
الكوكايني  ل����دخ����ول  ن��ق��ط��ة  اأب�������رز 
اجلنوبية.  اأم��ري��ك��ا  م��ن  فرن�سا  اإىل 
ل  وق����ال م��دي��ر ال�����س��رك��ة ال����ذي ف�سّ
ب�سقوط  "فوجئُت  ا�سمه  ذك��ر  ع��دم 
اأمامي"،  الكوكايني  م��ن  كيلوغرام 
ل��ي��وؤك��د ب���ذل���ك م��ع��ل��وم��ات اأوردت���ه���ا 
اليومية.  تلغرام"  "لو  ���س��ح��ي��ف��ة 
وعندما فتح املدير العلبة امل�ستطيلة 
امل��ل��ف��وف��ة ب��ك��ي�����س اأ�����س����ود، ع���رث على 
يف  "ا�ستبهت  وق��ال  اأبي�س.  م�سحوق 
حوادث  ن�ساهد  لأننا  خم��درات  اأنها 
م�سرياً  التلفزيون"،  ع��رب  مم��اث��ل��ة 
اإىل اأّنه اّت�سل فوراً مبركز ال�سرطة.

حلرق اأ�شرع لدهون البطن.. 
اأف�شل 5 م�شروبات من خرباء تغذية

مل يبتكر �لعلماء حتى �لآن م�سروًبا �أو ما ميكن و�سفه بـ"�أك�سري 
�إنقا�ص �لوزن" �أو حلرق �لدهون، �إل �أن هناك م�سروبات �أف�سل 
و�لتي ل ت�ساهم يف زيادة حجم �لبطن، بل �إنها ميكن �أن ت�ساعد 

يف �إذ�بة �لدهون ب�سكل �أ�سرع من خالل زيادة �لتمثيل �لغذ�ئي 
ملا  وفًقا  كفاءة،  �أكرث  ب�سكل  �لدهون  حرق  من  �جل�سم  يتمكن  حتى 

.Eat This Not That ن�سره موقع
تناول  �إن  د�يكمان  ر��سيل  �لــدكــتــورة  �لتغذية  �خت�سا�سية  تقول 

�مل�سروبات �لتالية ميكن �أن ي�ساعد يف �إنقا�ص �لوزن ب�سهولة:
الأخ�سر املخفوق   .1

ميكن لإ�سباع الرغبة يف تناول احللوى مع جتنب ال�سكر 
ت��ن��اول ع�سري خم��ف��وق. ين�سح  ي��ت��م  اأن  ال��زائ��د  امل�����س��اف 
والذي  امل�سنوع منزلًيا  املخفوق  الع�سري  بتناول  اخلرباء 
ميكن اأن يحتوي على الفواكه اأو اخل�سراوات املف�سلة اأو 
زبدة اجلوز اأو حليب اجلوز اأو حليب الألبان. مينح تناول 
مكوناته  يف  التحكم  على  القدرة  ميزة  املخفوق  م�سروب 
وخف�س ا�ستهالك ال�سكر امل�ساف اإىل جانب اإ�سباع الرغبة 

يف تناول احللويات عند طريق املذاق احللو للفاكهة.

املاء �سرب   .2
اأن  ميكن  ب��ورم��ان  ���س��وزان  التغذية  اخت�سا�سية  وبح�سب 
ي�ساهم تناول "امل�سروبات املحالة بال�سكر كثيفة ال�سعرات 
البطن،  الدم وده��ون  ال�سكر يف  ن�سبة  ارتفاع  احلرارية يف 
�سيئا  هناك  اأن  اأي  متاًما،  العك�س  قول  ميكن  "لكن" ل 
البطن". وتوؤكد  �سي�ساعد على تقليل دهون  ميكن �سربه 
من  اخلالية  "امل�سروبات  م��ن  امل��اء  اأن  ب��ورم��ان  ال��دك��ت��ورة 
اإجمايل  من  ع��ام،  ب�سكل  تقلل  والتي  احلرارية،  ال�سعرات 
التخل�س  على  ي�ساعد  اأن  ميكن  مما  احلرارية،  ال�سعرات 
من بع�س الأرطال الزائدة، مبا يعني اأنه يتم فقد الدهون 
يف  املرتاكمة  الأخ���رى  ال��ده��ون  اإىل  بالإ�سافة  احل�سوية، 

اجل�سم".

اأخ�سر �ساي   .3
ت�سري الدكتورة دايكمان اإىل اأنه من بني امل�سروبات املريحة 
واملن�سطة والتي ت�ساعد يف اإذابة دهون البطن، ت�سمل ال�ساي 
وم�سادات  الكافيني  م��ادة  على  يحتوي  ال��ذي  الأخ�����س��ر، 
الأك�سدة - وهي مركبات نباتية ن�سطة بيولوجًيا. اأظهرت 
اأن   Functional Foods دوري��ة  يف  ن�سرت  درا���س��ة 
مبادة  الغني  الأخ�سر،  ال�ساي  �سربوا  الذين  الأ�سخا�س 
الدهون  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ف��ق��دوا  وال��ك��اف��ي��ني،  الكاتيكني 
اأ���س��ب��وًع��ا م��ق��ارن��ة مبجموعة   12 احل�����س��وي��ة ع��ل��ى م���دى 

التحكم.

حملى غري  اأ�سود  �ساي   .4
يعترب ال�ساي الأ�سود، الغني بالفالفونويد الطبيعي، اأحد 
البدائل اجليدة لل�ساي الأخ�سر الذي ي�سوب مذاقه بع�س 
املُحلى هو  الأ�سود غري  ال�ساي  اأن  يوؤكد اخل��رباء  امل��رارة. 
م�سروب �سحي للقلب لأنه ي�ساعد يف خف�س �سغط الدم. 
ت�سري الأبحاث اإىل اأن مركبات الفالفونويد نف�سها ميكن 

اأن تلعب دوًرا مفيًدا يف تقليل دهون البطن.

قهوة  .5
مثل  الكافيني  على  املحتوية  امل�����س��روب��ات  ت��ن��اول  اأن  ثبت 
الأ�سخا�س،  بع�س  ل���دى  ال�سهية  ق��م��ع  يف  ف��ع��ال  ال��ق��ه��وة 

مم�������ا ق�������د ي���������وؤدي 
تناول  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 

ال�سعرات احلرارية. 
وت�������و��������س�������ح ب���ع�������س 

بح�سب  الأب�������ح�������اث، 
اأن  دك���ت���ورة داي���ك���م���ان، 

توليد  يحفز  "الكافيني 
يدفع  م����ا  وه�����و  احل���������رارة، 
اأج�سامنا ب�سكل اأ�سا�سي اإىل 

اإنتاج املزيد من احلرارة 
ال�سعرات  وح��رق 

احل������راري������ة 
وال�����ط�����اق�����ة 

الزائدة".

خ����ط����وات   4
ب���������������س�������ي�������ط�������ة 

من  ل����ل����ت����خ����ل���������س 
ده��������������ون ال������ب������ط������ن.. 

ماهي؟
يعمل الكثري من الأ�سخا�س جهدا م�ساعفاً للتخل�س من 
الكر�س  منطقة  يف  املرتاكمة  تلك  اأو  احل�سوية  ال��ده��ون 
احلياة  منط  يف  ب�سيطة  تغيريات  هناك  اأن  اإل  خ�سو�ساً، 

ت�ساعد يف اإزالة هذه الدهون، اأو احلد منها على الأقل.
وبح�سب موقع Evergreen Life، يوجد اأربع طرق 

ب�سيطة ميكن اأن ت�ساعد يف حرق دهون البطن:

�حذر �لوجبات �ل�سريعة
ب�سكل كبري يف  وال�سكريات  املكررة  الكربوهيدرات  ت�ساهم 

تخزين الدهون لدينا.
الكعك  امل��وج��ودة يف  ال�سكريات  تقلل من  اأن  ح��اول  لذلك 
الغازية  وامل�سروبات  وال�سوكولته  والب�سكويت  واحللويات 

وحبوب الإفطار والزبادي وما اإىل ذلك.
ك��م��ا ت��وج��د ال�����س��ك��ري��ات احل����رة اأي�����س��ا ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي يف 
الع�سل وع�سري الفاكهة غري املحلى وع�سائر اخل�سروات 
ب�سرورة  في�سر،  ب��راي��ان  ال��دك��ت��ور  وت��و���س��ي  وال��ع�����س��ائ��ر. 
احل�سول على اأقل من 30غ من ال�سكريات احلرة يوميا. 
مو�سحة: "يجدر بنا اأن نتذكر اأن هذا هو احلد الأق�سى 

ولي�س الكمية املو�سى بها".

تناول �لدهون �ل�سحية
كما ن�سحت الطبيبة املخت�سة، بالتغلب على اجلوع وتقليل 

ارتفاع الإن�سولني باختيارات الربوتني ال�سحية.
امل��ق��دد والنقانق  ال��ده��ن��ي وال��ل��ح��م  ال��ه��ام��ربغ��ر  وجت��ن��ب 

امل�سنعة ل�سالح الأ�سماك واللحوم اخلالية من الدهون، 

مثل 
الديك الرومي اأو الدجاج والفا�سوليا والبي�س احلر".

واأ�سافت: "اإن تناول الدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 
توازن  يفيد  اأن  ميكن  واجل���وز  والأف���وك���ادو  املمتاز  البكر 

الإن�سولني وبكترييا الأمعاء والهرمونات واإدارة الوزن".

�لريا�سة و�حلركة
الغذاء  ياأتي مع اجلمع بني  الدهون احل�سوية  اإن فقدان 

ال�سحي واتباع نظام لياقة بدنية جيد.
الكثافة  امل��ت��ق��ط��ع ع���ايل  ال��ت��دري��ب  اأن  الأب���ح���اث  ووج����دت 
"املعروف اأي�سا با�سم HIIT" هو اأف�سل طريقة لفقدان 
ح�سا�سية  زي��ادة  على  ي�ساعد  اأن��ه  كما  احل�سوية.  ال��ده��ون 
الإن�سولني لديك. ويت�سمن HIIT ب�سكل اأ�سا�سي دفعات 
ق�سرية من التمارين املكثفة بالتناوب مع فرتات التعايف 

منخف�سة الكثافة".

�بتعد عن �لكحول
وزنا  تكت�سب  جتعلك  "الكحول  في�سر:  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 

حول منطقة اخل�سر دون اأن تدرك".
ال�سعرات  اآلف،  ب��ل  م��ئ��ات،  ا�ستهالك  ج��دا  ال�سهل  وم��ن 
احلرارية ال�سائلة. كما توؤثر كميات الكحول ب�سكل �سلبي 

على الكبد
ي��وؤدي الإف��راط يف الدهون احل�سوية  اأن  اأن��ه ميكن  يذكر 
اإىل زيادة خطر الإ�سابة بداء ال�سكري من النوع الثاين، 
واأم���را����س ال��ق��ل��ب، و���س��رط��ان ال��ث��دي، و���س��رط��ان الأمعاء 

ومر�س األزهامير.

قال املركز الحتادي الأملاين للتغذية اإن ال�سمندر الأحمر يعد كنزاً من 
والزنك  واملغني�سيوم  بالبوتا�سيوم  يزخر  كونه  والفيتامينات،  املعادن 
والأع�ساب  للمناعة  مفيداً  يجعله  م��ا   ،C وفيتامني   B وفيتامني 

والع�سالت.
وحم�س  احلديد  من  كبرية  كميات  على  الأح��م��ر  ال�سمندر  ويحتوي 
ذلك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  احل��م��راء،  ال��دم  ك��رات  لبناء  املهمني  الفوليك 
م�ساد  ب��ت��اأث��ري  مت��ت��از  ال��ت��ي  "بيتانني"،  ال�سبغية  امل���ادة  على  يحتوي 

لالأك�سدة، وبالتايل تقوي جهاز املناعة.
ومن ناحية اأخرى، ي�ساعد ال�سمندر الأحمر يف اإنقا�س الوزن بف�سل 
 40 على  غ��رام منه   100 به؛ حيث حتتوي  ال�سعرات احلرارية  قلة 
اأنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على  �سعراً حرارياً فقط، كما 

اإطالة ال�سعور بال�سبع، ومن ثم احلد من نوبات اجلوع ال�سديد.

ال�شمندر الأحمر.. كنز 
من املعادن والفيتامينات



اجلمعة   20  يناير    2023  م   -    العـدد   13753  
Friday   20    January    2023   -  Issue No 13753

22

�ش�ؤون حملية

باحث يف جامعة الإمارات ُي�شارك يف درا�شة بحثية عاملية لتح�شني التفاعالت احليوية لزيادة كفاءة اخلاليا

لدعم �لبحوث و�لتعليم يف قطاع �لرعاية �ل�سحية

تعاون علمي بني كلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة الإمارات وم�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي 
اإطالق مبادرات مبتكرة على غرار م�شاريع البحوث الجتماعية وتدريب الطالب يف م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي

عودة »وثبة« يف دورته الثانية ليوا�شل بناء القادة املتميزين

مب�ساركة 13 جهة و�أكرث من 100 من ذوي �لإعاقة

مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية تنظم معر�س التوظيف الأول لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة

•• العني- الفجر

�سارك الدكتور حممد علم، الأ�ستاذ املُ�ساعد بق�سم الأحياء يف كلية العلوم 
ن�سرها  مّت  بحثية  درا���س��ة  اإع���داد  يف  املتحدة   العربية  الإم����ارات  بجامعة 
موؤخراً على موقع جملة CELL حتت عنوان" التبادل الأي�سي ُي�ساعد 
اخلاليا على العي�س لفرتة اأطول"، وذلك بالتعاون مع فرق بحثية من 
باأملانيا باإ�سراف الربوفي�سور ماركو�س رال�سر،  جامعة �سارتييه يف برلني 
وغريها  اأك�سفورد،  وجامعة  �سارتييه  جامعة  يف  احليوية  الكيمياء  اأ�ستاذ 

من املعاهد الدولية.
بني  الأي�سي  التبادل  عملية  "حتدث  ع��امل:  علم  حممد  الدكتور  وق��ال 

من  لالهتمام  ُم��ث��رية  جمموعة  اخل��الي��ا  اإح���دى  ُتنتج  عندما  اخل��الي��ا 
من  خُمتلفة  جمموعة  على  حت�سل  وباملقابل  اأخ���رى،  خللية  املُ��رّك��ب��ات 
املُرّكبات اخللوية من اخللية املُتلّقية. ومثل هذا التبادل لعدد قليل من 
املُ�ستقلبات بني اخلاليا يوؤدي اإىل تعديل كبري يف نظام التمثيل الغذائي 
نوع  على  اعتماداً  للخاليا  الظاهري  النمط  يتغرّي  حيث  للخلية،  الكّلي 

التبادل الأي�سي".
الأي�سي  التبادل  التحّقق من عمليات  اإىل  امل�ستقبل  "نهدف يف  واأ�ساف: 
املُختلفة بني الكائنات احلّية الدقيقة ومع الكائنات املُ�سيفة مثل الب�سر 

اأو النباتات، لفهم كيفية ال�ستفادة من اخلاليا املعنية".
من جانبها قالت الدكتورة كالرا كورييا ميلو، املوؤّلفة الرئي�سية للدرا�سة 

والتي تعمل يف ق�سم الكيمياء احليوية يف جامعة �سارتييه: "لقد اأظهرنا 
اأن اخلاليا عا�ست اأطول بنحو %25 عندما تبادلت املزيد من امل�ستقلبات 
مع بع�سها البع�س. فالهدف من الدرا�سة حتديد املواد وعمليات التبادل 

التي تقف وراء هذا التاأثري"
الأوىل  ال��درا���س��ة  ه��ي  "هذه  رال�س����ر:  الربوفي��������سور  ق�������ال  وب�������دوره 
على  مبا�سر  ب�سكل  امل�ستقلبات  تبادل  يوؤّثر  كيف  ُتو�سح  التي  نوعها  من 
مل�سارات  الأف�سل  الفهم  و�سي�ساعدنا  ال�سيخوخة،  وعملية  اخلاليا  عمر 
تطّور  كيفية  على  التعّرف  يف  اخل��الي��ا  داخ��ل  املُ��ع��ّق��دة  الغذائي  التمثيل 
الأمرا�س املُرتبطة بالعمر مثل ال�سكري وال�سرطان واحلالت التنّك�سية 

الع�سبية".

وقد اأظهرت هذه الدرا�سة احلديثة اأن التمثيل الغذائي للخاليا يتباطاأ 
جميع  من  مزيج  وهو  الأي�س،  يرتبط  حيث  بالعمر،  التقّدم  عملية  مع 
احلياة،  على  باحلفاظ  احلّية  للكائنات  ت�سمح  التي  اخللوية  التفاعالت 
احلفاظ  يف  الغذائي  التمثيل  ُي�ساعد  بينما  بال�سيخوخة،  وثيقاً  ارتباطاً 

على العمليات اخللوية الأ�سا�سية.
واختتم الدكتور حممد بالقول: "اأوّد اأن اأ�سكر جامعة الإمارات العربية 
وتعزيز  �سة،  املُتخ�سّ العلمية  لالأبحاث  املتوا�سل  دعمها  على  املتحدة 
ُم�ساركة الباحثني يف كافة املجالت العلمية العاملية التي ُت�سهم يف تطوير 
م�سريتهم املهنية والبحثية، وترتقي مبهنة البحث والتعليم يف اجلامعة 

اإىل اأرفع واأعلى املعايري الدولية".

•• اأبوظبي- الفجر

وهو  اأب��وظ��ب��ي،  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  وق��ع 
جزء من مبادلة للرعاية ال�سحية، مذكرة تفاهم 
م���ع ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة – جامعة 
امل��ت��ح��دة. وت��وؤ���س�����س املذكرة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
املوقعة بني اجلانبني حتالفاً طموحاً للعمل على 
روؤية  م��ع  يتما�سى  مب��ا  والتعليم  البحث  تطوير 
امل�ست�سفى الرامية لالرتقاء بالقطاع ال�سحي يف 

دولة الإمارات واملنطقة عموماً.
التعاون  ف���اإن بع�س جم���الت  امل��ذك��رة،  ومب��وج��ب 
امل�ساريع البحثية لت�سكيل  املحتملة ترتكز �سمن 
التوجيه  بن�ساطات  وال�����س��روع  اأب��ح��اث،  جمموعة 

امل�سرتك وتدريب الطالب يف م�ست�سفى كليفالند 
����س���راك���ات بحثية  اأب���وظ���ب���ي، وت��اأ���س��ي�����س  ك��ل��ي��ن��ك 
مذكرة  من  التعليمي  اجلانب  ويحدد  وتنموية. 
املحتملة  التعاون  عالقات  تاأ�سي�س  �سبل  التفاهم 
الطالب  م�ستوى  على  التعليمية  امل�ساريع  �سمن 
اجلامعيني واخلريجني وطالب الدرا�سات العليا. 
وتن�س مذكرة التفاهم اأي�ساً على تطوير فعاليات 
م�سرتكة مثل ور�س العمل والندوات واملوؤمترات.

�سو�سن عبد  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
امل���وؤق���ت للمكتب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������رازق، 
الأكادميي يف م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي: 
ركائز  والتعليم  والبحث  البتكار  كلٌّ من  "ي�سكل 
اأبوظبي.  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  رئي�سية 

املوؤ�س�سات  اأب��رز  اإح��دى  مع  ال�سراكة  تاأتي  لذلك 
املقدمة  يف  لت�سعنا  الإم���ارات  دول��ة  التعليمية يف 
يف تدريب اجليل ال��ق��ادم من ال��ق��ادة وامل��واه��ب يف 
جمال الرعاية ال�سحية والأطباء، مبا ميكننا من 
واإث���راء معارفنا يف  املتقدمة  البحوث  دف��ع عجلة 
ب��دوره يقود لالرتقاء مبنظومة  وال��ذي  القطاع، 
الإم����ارات. ون��درك يف  ال�سحية يف دول��ة  الرعاية 
م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي اأهمية �سقل 
خدمات  اإىل  للو�سول  املحلية  امل��واه��ب  م��ه��ارات 
التفاقية  وت��اأت��ي  ال��دول��ة.  يف  م�ستدامة  �سحية 
لتوؤ�س�س من�سة تعود بالنفع علينا معاً، الأمر الذي 
�سي�ساعدنا يف حتقيق تلك الأهداف، لتعود باملقابل 
بالنفع على املجتمعات املحلية واملنطقة باأ�سرها". 

الكعبي،  جمعة  الدكتور  الأ�ستاذ  ق��ال  جانبه  من 
يف  بالإنابة  ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  عميد 
كلية  "ت�سعى  املتحدة:  العربية  الإم���ارات  جامعة 
الطب والعلوم ال�سحية لتخريج اأطباء اإماراتيني 
مزودين باأعلى درجات التاأهيل والتعليم العاملية. 
كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  م��ع  ال��ت��ع��اون  وي��اأت��ي 
اآفاق  ويتيح  ال��ط��الب  بتجارب  لريتقي  اأب��وظ��ب��ي 
ج���دي���دة ل��ل��ب��ح��وث. ون��ف��خ��ر ب��ال��ت��ع��اون م���ع اأحد 
اأنه ثمة  املنطقة. ول�سك  الرائدة يف  امل�ست�سفيات 
عليها  العمل  ميكننا  التي  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
معاً لإثراء اجلهود البحثية والتعليمية. ونتطلع 
قدماً للعمل مع فريق م�ست�سفى كليفالند كلينك 

اأبوظبي لتحقيق اأهدافنا امل�سرتكة".

•• ال�شارقة – الفجر

تطلق موؤ�س�سة ال�سارقة لتطوير 
ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال��ق��درات 
قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين 
الدورة الثانية لربنامج "وثبة" 
الأف���راد �سمن  ي�ستهدف  ال��ذي 
ع���ام���اً   24 ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ة 
الإمكانات  ذوي  م��ن  ف���وق  ف��م��ا 
حتّولية  رح��ل��ة  يف  ال�ستثنائية 
ت�ساعدهم على اكت�ساف ذواتهم 
القيادية  م���ه���ارات���ه���م  و���س��ق��ل 
با�ستقبال  وت�����س��ت��م��ر  امل��ت��م��ي��زة 
الربنامج  يف  الت�سجيل  طلبات 

لغاية 29 يناير 2023.
 30 ال���ع���ام  ه����ذا  دورة  وت�����س��م 
املرحلة  ����س���ي���ب���دوؤون  م�����س��رتك��اً 
وه����ي  رح���ل���ت���ه���م  م�����ن  الأوىل 
بالذات"  ر  "التب�سّ ب���ع���ن���وان 
م��ن خاللها حتليل  يتم  وال��ت��ي 
اخلا�سة  وال�سعف  القوة  نقاط 
النتقال  ق���ب���ل  م��ن��ت�����س��ب  ب���ك���ل 
اإي����ق����اع  "�سبط  م���رح���ل���ة  اإىل 
الذات" التي ت�ستفيد من نتائج 
تطبيق  اأث���ن���اء  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
الأبعاد  ذات  التنموية  املنهجية 
والبدنية  )ال��ن��ف�����س��ي��ة  الأرب���ع���ة 
اإ�سافًة  واملهنية(،  والجتماعية 

الثنتي  الوطنية  امل��ه��ارات  اإىل 
ع�سرة لدولة الإم��ارات العربية 
هذا  الربنامج  يجمع  املتحدة. 

املحلية  ال���������دورات  ب����ني  ال����ع����ام 
وال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا نخبة 
م����ن امل���وؤ����س�������س���ات الأك����ادمي����ي����ة 
املواهب  ت��ط��وي��ر  ف��ر���س  وب����ني 
الفنون  الإب��داع��ي��ة يف جم���الت 
وامل�سرح  واملو�سيقى  والت�سميم 
والتكنولوجيا  والعلوم  واللغات 
وريادة الأعمال. ي�سم الربنامج 
اأي�ساً دورة لإعداد القادة تقام يف 
موؤ�س�سياً  ودعماً  املتحدة  اململكة 
يدوم  للخّريجني  "وثبة"  م��ن 

مدى احلياة.
واأب�����دى خ��ال��د ال��ن��اخ��ي، مدير 
لتطوير  ال�������س���ارق���ة  م��وؤ���س�����س��ة 

تفاوؤله  القدرات )تطوير(، عن 
مبخرجات الربنامج الذي تبلغ 
وم�ستوى  ال�سنة  ق��راب��ة  م��دت��ه 
ويف  الأوىل،  ال��دف��ع��ة  خ��ّري��ج��ي 
�سياق ذلك قال: "كانت الدفعة 
املا�سية مدعاة فخر للربنامج، 
ف��ق��د راق��ب��ن��ا رح���ل���ة ت���ط���ّور كل 
و�ساهدنا  ك��ث��ب  ع���ن  م��ن��ت�����س��ب 
خ������ط������وات ح���ق���ي���ق���ي���ة ب����اجت����اه 
حت��ق��ي��ق��ه��م ل��ن��ق��ل��ة اإي��ج��اب��ي��ة يف 

حياتهم واملجتمع املحيط".
اب��راه��ي��م الناخي  واأث��ن��ى خ��ال��د 
ع�����ل�����ى م���������س����اع����ي ال���������س����رك����اء 
والرعاة  الأرب��ع��ة  الأك��ادمي��ي��ني 

ع�سر  الإث�������ن�������ي  ال����ر�����س����م����ي����ني 
ف���رق  اإح����������داث  ل���ل���ربن���ام���ج يف 
املنت�سبني  رح���ل���ة  يف  ح��ق��ي��ق��ي 
ال��ربن��ام��ج يف م�سمونه  ومت��ّي��ز 
الأخ����رى،  التنمية  ب��رام��ج  ع��ن 
م����وؤك����داً دوره�����م اجل���وه���ري يف 
الثانية  بن�سخته  الربنامج  دعم 
روؤية  حتقيق  يف  وم�ساهمتهم 

"وثبة".
امتداداً  "وثبة"  ب��رن��ام��ج  ي��ع��ّد 
ال�سارقة  م���وؤ����س�������س���ة  جل����ه����ود 
)تطوير(  ال����ق����درات  ل��ت��ط��وي��ر 
�سعياً  ال�سباب  القادة  متكني  يف 
لتقّدم اإمارة ال�سارقة وا�ستدامة 

انطالقها  م��ن��ذ  ف��ي��ه��ا  التنمية 
2005. وت��رّك��ز برامج  يف ع��ام 
امل��وؤ���س�����س��ة ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي على 
ال�سواعد  اإم����ك����ان����ات  ت���ط���وي���ر 
اأعمارهم  ت��ب��ل��غ  مم���ن  ال�����س��اب��ة 

وميتلكون  فوق  فما  عاماً   18
يتناغم  ل��ل��ت��ط��ور، مب��ا  ال�����س��غ��ف 
مع روؤية دولة الإمارات العربية 
لالبتكار.  ودع���م���ه���ا  امل���ت���ح���دة 
ب���ع���دم وجود  امل��وؤ���س�����س��ة  ت���وؤم���ن 

حدود للتعلم والتطوير الذاتي 
وبذلك  وامل����واه����ب،  ل��ل��م��ه��ارات 
جمتمع  لبناء  املوؤ�س�سة  ت�سعى 
مواجهة  ع���ل���ى  ق��������ادر  اأق���������وى 

حتديات الغد.

•• ال�شارقة-الفجر

التابع  والتمكني  للتطوير  م�سارات  مركز  نظم 
يف  ال��ي��وم  الإن�����س��ان��ي��ة،  للخدمات  ال�سارقة  ملدينة 
الأول  التوظيف  معر�س  فعاليات  احلكمة،  بيت 
ب��دع��م و�سراكة  الإع���اق���ة،  م��ن ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���س 
ا�سرتاتيجية من غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، 

ومب�ساركة 13 جهة حكومية وخا�سة.
وي��ه��دف امل��ع��ر���س اإىل دع���م ال��ب��اح��ث��ني ع��ن عمل 
واخلريجني من ذوي الإعاقة واإيجاد من�سة لهم 
تتيحها  ال��ت��ي  الوظيفية  ال��ف��ر���س  على  للتعرف 
مهاراتهم  تطوير  ع��ن  ف�سال  امل�ساركة،  اجل��ه��ات 
والطالع على الوظائف التي يتطلبها �سوق العمل 
التعاون  اأط��ر  اإىل جانب توطيد  واأب��رز تطوراته، 
وال�سركاء،  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  ب��ني  وال��ع��الق��ات 
ال�ستدامة  حتقيق  �ساأنها  من  مببادرات  للخروج 
والتغيري الإيجابي مبا يخدم الأ�سخا�س من ذوي 

الإعاقة. 
�سلطان  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح  و�سهد 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة، وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة الغرفة، 
عام  مدير  العو�سي،  اأم��ني  اأحمد  حممد  و�سعادة 
ال�سويدي  ه��ن��ادي  وال��دك��ت��ورة  ال�����س��ارق��ة،  غ��رف��ة 
مدير  التعلم،  ل�سعوبات  ال�سارقة  م��رك��ز  م��دي��ر 
اإىل  بالإنابة،  والتمكني  للتطوير  م�سارات  مركز 
جانب عدد من امل�سوؤولني، حيث جتولوا يف اأرجاء 
اإىل �سرح من العار�سني حول  املعر�س وا�ستمعوا 
اأهم الفر�س الوظيفية املطروحة، كما التقوا مع 
وتعرفوا  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  من  جمموعة 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  ح��ول  �سرح  اإىل  منهم 

والوظائف التي تنا�سبهم.
واأك�������دت ����س���ع���ادة ال�����س��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حممد 
ال�����س��ارق��ة للخدمات  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي، 
الإن�سانية، اأن املعر�س الأول لتوظيف الأ�سخا�س 

متكني  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ي�����س��ك��ل  الإع����اق����ة  ذوي 
واقت�سادياً،  اجتماعياً  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 
ويفتح اأمامهم اأبواب العمل يف خمتلف املوؤ�س�سات 
وي�سهم يف التغلب على التحديات التي تواجههم 
وت�سهيل و�سولهم اإىل الفر�س املطروحة يف �سوق 

العمل.
واأ�����س����ارت ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حممد 
للخدمات  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  اأن  اإىل  ال��ق��ا���س��م��ي، 
الإن�سانية حري�سة على اإيجاد الربامج واملبادرات 
لذوي  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  توفري  �ساأنها  م��ن  التي 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  داع��ي��ة  الإع���اق���ة، 
هذه  تالئم  وظيفية  فر�س  اإيجاد  اإىل  واخلا�سة 
وتي�سر  ومواهبهم  بقدراتهم  ت��وؤم��ن  واأن  الفئة 
اإىل  العمل، م�سرية  بيئة  اأمامهم حول  املعلومات 
اأن املدينة تقّدم نف�سها كنموذج ُيقتدى به يف هذا 
الأ�سخا�س  من  موظفيها  عدد  بلغ  حيث  املجال، 
ذوي الإعاقة 67 موظفاً من اأ�سل 650 موظفاً 

وفق اآخر الإح�سائيات املُعتمدة. 
العوي�س،  �سلطان  �سعادة عبد اهلل  اأكد  من جانبه 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التوظيف  مل��ع��ر���س  ال��غ��رف��ة  رع��اي��ة  اأن  ال�����س��ارق��ة، 
لالأ�سخا�س من ذوي الإعاقة، ياأتي انطالقاً من 
التي  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  مب��ب��ادئ  ال��ت��زام��ه��ا 
والتوجيهات  احلكيمة  ال���روؤي���ة  اإط����ار  يف  ت��ن��درج 
ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و  ب���ن حم��م��د 
قدرات  يف  الثقة  تعزيز  ب�سرورة  ال�سارقة،  حاكم 
على  والعمل  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  واإمكانات 
اإطالق املبادرات الداعمة لهذه ال�سريحة الهامة 
من جمتمعنا، ومتكينهم يف البيئة املحيطة بهم، 
م�سرية  يف  الفعالة  امل�ساهمة  على  وم�ساعدتهم 
للغرفة  اإن  ال��ع��وي�����س:  ���س��ع��ادة  واأ���س��اف  التنمية. 
مبادرات عديدة يف هذا املجال، من اأهمها اإ�سافة 
للتميز"  ال�سارقة  "جائزة  فئات  اإىل  جديدة  فئة 

ذوي  الأع��م��ال  ل��رواد  ال�سارقة  "جائزة  ا�سم  حتت 
الإعاقة"، والتي تهدف اإىل اإيالء الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة اهتماماً خا�ساً وفتح جمالت ال�ستثمار 
اأمامهم نحو اآفاق جديدة اأو�سع واأرحب، فتمكني 
ال��ع��م��ل هو  ���س��وق  الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة يف 
اأعظم ما ميكننا اأن ن�ساهم به ل�سالح هذه الفئة 
الأ�سا�سية من مكونات جمتمعنا، داعياً موؤ�س�سات 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ت��وف��ري  اإىل  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
وتقدمي  الإع����اق����ة  ذوي  الأ����س���خ���ا����س  ل��ت�����س��غ��ي��ل 
يف  وتعزز دجمهم  بحياتهم  ترتقي  التي  الفر�س 
م�سيداً  امل��ال��ي��ة،  ا�ستقالليتهم  وحتقيق  املجتمع 
للخدمات  ال�سارقة  مدينة  تبذلها  التي  باجلهود 
الأ�سخا�س  دع���م  ال���رائ���د يف  ودوره�����ا  الإن�����س��ان��ي��ة 
امل��ب��ادرات التي من �ساأنها  ذوي الإع��اق��ة واإط���الق 
م�ساركني  ليكونوا  ومتكينهم  قدراتهم  ا�ستثمار 
املعر�س  وي��ح��ظ��ى  جم��ت��م��ع��ات��ه��م.  يف  وم�ستقلني 
مع  و�سراكة  احلكمة،  بيت  لوج�ستية من  برعاية 

م�ساركة  و�سهد  للتجزئة،  لفطيم  ماجد  كارفور 
100 �سخ�س من ذوي الإعاقة الذين  اأكرث من 
الداعمة،  ال�سركات  مبمثلي  امل��ع��ر���س  يف  ال��ت��ق��وا 
ح��ي��ث مت ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع����دة ���س��رك��ات ت��ع��م��ل يف 
الفورية  املقابالت  اأجريت  كما  متنوعة،  جمالت 
للمر�سحني لتوفري فر�س التوظيف لهم واعتماد 
امل��ر���س��ح الأن�����س��ب. وي��ه��دف امل��ع��ر���س، اإىل تعريف 
م�����س��ارات للتطوير  اجل���ه���ات اخل��ارج��ي��ة مب��رك��ز 
وجمالت  ومهارات  التوظيف،  وق�سم  والتمكني، 
الباحثني عن عمل من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 
الباحثني عن عمل والطالب اخلريجني  وتهيئة 
للفر�س  التقدمي  وكيفية  الوظيفية  للمقابالت 
ي�سهم  كما  الأول��ي��ة،  امل��ق��اب��الت  واآل��ي��ة  الوظيفية 
املعر�س يف رفع معدل توفري الفر�س الوظيفية 
ال�سارقة  مدينة  وخ��ري��ج��ي  عمل  ع��ن  للباحثني 
للخدمات الإن�سانية، وحتقيق الدمج الجتماعي 

وال�ستقاللية.
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ينتج مر�ص �لزهامير عن تر�كم �لربوتينات غري �لطبيعية 
بع�سها  مع  �لتو��سل  من  مينعها  ما  �لــدمــاغ،  خاليا  حــول 

�لبع�ص.
�ملبا�سرة لذلك هي فقد�ن �لذ�كرة و�لرتباك.  و�لنتيجة 
�لطبيعية  �ملركبات  بع�ص  �أثبتت  �حلــظ،  حل�سن  ولكن 
)�لرو��سب  �للويحات  تكوين  من  �حلد  يف  �لقوية  فعاليتها 

خارج خلوية (، �ملرتبط مبر�ص �ألزهامير.

وتو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن مركبني �سائعني، 
هما الكاتي�سني والري�سفرياترول، املوجودين يف 
ال�ساي الأخ�سر والعنب والتوت الأزرق والنبيذ 

الأحمر واأطعمة اأخرى، 
قلال من تكوين اللويحات يف اخلاليا الع�سبية. 
اأو  الآث��ار اجلانبية  القليل من  وفعلوا ذلك مع 

من دونها.
اإليها يف  تو�سلوا  التي  النتائج  الباحثون  ون�سر 
 Free Radical Biology and جملة

.Medicine
وت�سري الدرا�سة اإىل اأن الكاتي�سني )وهو مركب 
والري�سفرياترول،  ال��ف��الف��ان��ولت(  �سنف  م��ن 
والتي  لاللتهابات،  م�سادة  خ�سائ�س  ميتلكان 

قد تف�سر قدرتهما على اإزالة اللويحات.
واأعلن باحثو جامعة تافت�س عن النتائج 

ال�����������ت�����������ي 

 Free Radical جملة  يف  اإل��ي��ه��ا  تو�سلوا 
.Biology and Medicine

�سيوعا  الأك���رث  ال�سكل  الزهامير  مر�س  ويعد 
للخرف،

الع�سبية  اخلاليا  بني  التوا�سل  بقلة  ويتميز   
يف الدماغ، ما يوؤدي اإىل فقدان الوظيفة وموت 

اخلاليا.
تتجمع  الزهامير،  مبر�س  امل�ساب  الدماغ  ويف 
الربوتينات  لبع�س  الطبيعية  غري  امل�ستويات 
التي حتدث ب�سكل طبيعي معا لت�سكيل لويحات 

ت����ت����ج����م����ع ب�������ني اخل�����الي�����ا 
ال���ع�������س���ب���ي���ة وت���ع���ط���ل 

وظيفة اخللية.
وع����������م����������ل 

يبطئ  ق��د  م��ا  فهم  على  تافت�س  جامعة  باحثو 
تقدم مر�س الزهامير،

 واختربوا 21 مركبا خمتلفا يف يف منوذج ثالثي 
يف  باملر�س  امل�سابة  الع�سبية  للخاليا  الأب��ع��اد 
املخترب، مزروعة من خاليا جلد ب�سرية والتي، 

من خالل اإعادة الربجمة اجلينية، 
ذاتية  ع�سبية  جذعية  خاليا  اإىل  حتويلها  مت 

التجديد. 
ك��م��ا ق��ام��وا ب��ق��ي��ا���س ت��اأث��ري امل��رك��ب��ات ع��ل��ى منو 
لويحات بيتا اأميلويد اللزجة، والتي تتطور يف 

اأدمغة امل�سابني باملر�س.
فعاليتها  والري�سفرياترول  الكاتي�سني  واأثبت 
اخلاليا  تلك  يف  اللويحات  تكون  م��ن  احل��د  يف 
الآثار  م��ن  القليل  م��ع  ذل��ك  وفعلوا  الع�سبية. 

اجلانبية اأو مع انعدامها.
الباحثون  ووجد 
اأن  اأي�����������س�����ا 
ب����������ع���������������������س 
امل������رك������ب������ات 
الأخ�������������������رى 
ال������������ت������������ي مت 
اخ��ت��ب��اره��ا، مبا 
الكركمني  ذل���ك  يف 
ودواء  ال����ك����رك����م،  م�����ن 
ميتفورمني،  ال���������س����ك����ري 
�سيتيكولني،  ي�����س��م��ى  وم���رك���ب 

متنع اأي�سا تكوين اللويحات.
اخلم�س،  املركبات  ه��ذه  اأن  النتائج،  وتو�سح 
الكاتي�سني والري�سفرياترول، والكركمني، ودواء 

�سيتيكولني،  وم��رك��ب  م��ي��ت��ف��ورم��ني،  ال�����س��ك��ري 
لديها "وقاية قوية حقا من هذه اللويحات".

وقالت الدكتورة دانا كرينز،
للهند�سة  تافت�س  كلية  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ب��اح��ث��ة   

وقائدة الدرا�سة:
اأظهر  منها  بع�سا  لأن  احل���ظ  حالفنا  "لقد   
بع�س الفعالية القوية. ويف حالة هذه املركبات 

التي اجتازت الفح�س، 
بعد  مرئية  لويحات  اأي  تقريبا  لديها  يكن  مل 

نحو اأ�سبوع".
الأزرق  والتوت  الأخ�سر  ال�ساي  اأن  اإىل  وي�سار 
غ��ن��ي��ان مب��رك��ب��ات ال��ف��الف��ون��وي��د، ال��ت��ي ميكن 

للخاليا  امل��دم��رة  احل���رة  اجل���ذور  تقلل  اأن 
وتعزز  ال���دم���اغ  الل���ت���ه���اب يف  وت���ه���دئ 

تدفق الدم يف الدماغ.
تو�سل  التي  النتائج  تقول  ول 

جامعة  ب����اح����ث����و  اإل����ي����ه����ا 
ب�����س��ك��ل قاطع  ت��اف��ت�����س 

اخل�سائ�س  اأن 
ال�������وق�������ائ�������ي�������ة 

ب  ع�سا لالأ
ت  كبا للمر
 21 ال�������������� 

ال���ت���ي متت 
درا������س�����ت�����ه�����ا 

���س��ت�����س��اع��د يف 
على  ال����ت����غ����ل����ب 

ت�������ط�������ور اخل�����������رف. 
ف�����ب�����ع�����������س امل������رك������ب������ات 

يتم  ل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  درا�ستها،  مت��ت  التي 
امت�سا�سها ب�سهولة يف اجل�سم اأو جمرى الدم.

ومل تتمكن بع�س املركبات من اخرتاق احلاجز 
الدموي الدماغي،

 وه��و ح��اج��ز ب��ني الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة يف الدماغ 
منها  تتكون  التي  الأخ��رى  واملكونات  واخلاليا 

اأن�سجة املخ.
وال��������غ��������ر���������س م���ن 

احل����������اج����������ز 

ال��دم��وي ال��دم��اغ��ي ه��و احل��م��اي��ة م��ن ال�سموم 
اأن  ميكن  التي  الأم��را���س  م�سببات  اأو  املنت�سرة 

ت�سبب التهابات الدماغ.
وه��ن��اك ح��اج��ة اإىل م��زي��د م��ن ال��درا���س��ة حول 
ب�سكل  لتتغلغل  للتكيف  امل��رك��ب��ات  ه��ذه  قابلية 
الدموي  واحل����اج����ز  ال�����دم  جم����رى  يف  اأف�������س���ل 

الدماغي، وفقا للدكتورة كرينز.
مهمة  فريقها  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  لكن 
لأنه ل يوجد حاليا عالج ملر�س األزهامير 
اإبطاء  على  تعمل  ال��ت��ي  وال��ع��الج��ات 
ت������ق������دم امل��������ر���������س حم����������دودة 

الفعالية.

بينها �ل�ساي و�لتوت.. 

مرّكبات تثبت »فعالية قوية« يف تقليل تر�شبات الدماغ امل�شببة للزهامير

هل ميكن ملمار�شة الريا�شة اأن تعالج الكتئاب؟

وت�سري درا�سة اأجريت على اأكرث من 37 األف 
�سخ�س اإىل اأن زيادة الن�ساط قد مينع النا�س 
من الإ�سابة بالكتئاب والقلق يف املقام الأول.
وخل�س الباحثون اإىل اأنه اإذا متكن اجلميع 
من ممار�سة التمارين الريا�سية القوية 
ما   - الأ����س���ب���وع  يف  دق��ي��ق��ة   75 مل����دة 
ويت�سمن  ب�سعوبة  تتنف�س  يجعلك 
ذل����ك اجل����ري وال�����س��ب��اح��ة - فقد 
 19% مينع ذل��ك م��ا يقرب م��ن 

من حالت الكتئاب والقلق.
واإذا اأجنزنا جميعا ما بني �ساعتني 
�ساعات  وخم�س  ال�ساعة  ون�سف 
 - املعتدل  الن�ساط  من  اأ�سبوعيا 
اأ�سرع  ب�سكل  تتنف�س  يجعلك  ما 
وركوب  ال�سريع  امل�سي  ويت�سمن 
ال����دراج����ات وال��رق�����س - ف��ق��د ل 
ت�سخي�س  من   13٪ اأب��دا  يحدث 

الكتئاب والقلق.
اأن ما  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����س��ري ه���ذه 
يقرب من ثلث ح��الت الكتئاب 
والقلق، والتي توؤثر على واحد 
م����ن ك����ل خ��م�����س��ة ب���ال���غ���ني يف 
اململكة املتحدة، ميكن الوقاية 

منها من خالل ممار�سة الريا�سة.
مورالي�س،  �سيلي�س  ك��ارل��و���س  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
غال�سكو:  جامعة  م��ن  ال��درا���س��ة  م��ع��دي  كبري 
لأن  العامة،  لل�سحة  جدا  قوية  ر�سالة  "هذه 
للجميع  وميكن  جمانية،  الريا�سية  التمارين 

زيادة مقدار ما يقومون به يف اأ�سبوع".
 BMC ونظرت الدرا�سة، التي ُن�سرت يف جملة
Medicine، اإىل الأ�سخا�س الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 37 و73 عاما والذين ل يعانون 
اللياقة  اأجهزة تتبع  اإعطاوؤهم  القلق. ومت  من 

البدنية ملراقبة الن�ساط البدين.
يف  �سنوات  �سبع  مل��دة  متابعتهم،  مت��ت  وعندما 
امل��ت��و���س��ط، اأ���س��ي��ب ح���وايل %3 ب��الك��ت��ئ��اب اأو 

القلق.
وب���ن���اء ع��ل��ى ال���ن���ت���ائ���ج، ح�����س��ب ال���ب���اح���ث���ون اأن 
الأ���س��خ��ا���س امل�����س��ت��ق��ري��ن ال���ذي���ن حت���ول���وا اإىل 

اأ�سبوعيا  دقيقة   150 اإىل   75
�سيكونون  ال��ق��وي  الن�ساط  م��ن 

عر�سة  اأق���������ل 
ل�����الإ������س�����اب�����ة 
اأو  ب��الك��ت��ئ��اب 

بن�سبة  ال���ق���ل���ق 
.29٪

اإىل   150 مم��ار���س��ة  اأن  كما 
300 دقيقة اأ�سبوعيا من الن�ساط 
يقلل  اأن  �ساأنه  املعتدل من  البدين 
م���ن خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب��ال��ق��ل��ق اأو 

الكتئاب بن�سبة 47%.
من  م����زي����د  اإىل  ح����اج����ة  وه����ن����اك 

البحث، 
الدرا�سة  م��ع��دو  ي��ف��ه��م  مل  ح��ي��ث 
اإذا كان التمرين هو الذي  بعد ما 

يحدث الفرق.
البدين  الن�ساط  اأن  من  الرغم  وعلى 

يغمر الدماغ باملواد الكيميائية املكافئة، 
اإل اأن الفوائد قد تكون اأكرث عند ممار�سة 

اآخ���ري���ن والدفع  اأ���س��خ��ا���س  ال��ري��ا���س��ة م���ع 
التوا�سل  م��ن  عليه  نح�سل  ال���ذي 

الجتماعي.

�لإ�سابة  خلطر  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ص  ثلث  �أن  �إىل  در��سة  تو�سلت 
�لتمارين  ممار�سة  خــالل  من  مينعوه  �أن  ميكن  و�لقلق  بالكتئاب 
�لريا�سية �لكافية.ويعرف �لتمرين باأنه عالج معروف ملن يعانون من 

�لكتئاب، حتى �أن �لأطباء ي�سفونه.
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العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
 اإعالن حكم بالن�صر 

 رقم الدعوى 2022/435 جتاري جزئي 
املدعي : و�سيم ربيع �سرحان اجلن�سية / �سوريا 

اىل املدعي عليه : �سودري حممد �سفيق جومان - اجلن�سية / باك�ستان 
احلكم  بحقك  ا���س��درت   2022/7/18 بتاريخ  املحكمة  ب��اأن  الح��اط��ة  يرجى 
بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل 
والزامهما  دره���م(  ال��ف  )ث��الث��ون  دره���م   30000 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
حكما  ذل��ك.   على  زاد  فيما  الدعوى  ورف�س  وامل�ساريف  بالر�سوم  مت�سامنني 
به  ل��الإع��الن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
�سوف  املحكمة  فاإن  اإليه  امل�سار  الطعن على احلكم  امليعاد دون  وبانق�ساء هذا   ،

تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70021 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر

اإعالن �صحيفة الطعن رقم 2022/1492  
بوكالة املحامي / يعقوب املازمي 

للو�ساطة  البحر  2- جنم   ، للعقارات )مطور عقاري(  ج��روب  كينجز   -1  : اإىل 
 2022/342 رق��م  ال�ستئناف  احل��ك��م  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن   - ال��ع��ق��اري��ة 
جتاري  ال�سادر بتاريخ 2022/10/25 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف 
اليه  امل�سار  الطعن  يف   ، ف��ردي��ة(  )موؤ�س�سة  العقارية  للو�ساطة  باملريا  الطاعن/ 
اعاله وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم 
وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�صكيلي

مدير مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة
 املحكمة الحتادية العليا

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر

اإعالن �صحيفة الطعن رقم 2022/1557  
بوكالة املحامي / حممد اللنجاوي   

اإىل : 1- منوجهر رم�سان جهانفر 
ال�سادر  2022/411 جتاري  رقم  ال�ستئناف  بان احلكم  لديكم  ليكن معلوما 
الطاعن/  ط��رف  م��ن  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  ق��د   2022/11/22 بتاريخ 
ايداع  اع��اله وعليكم  اليه  امل�سار  الطعن  ، يف  الزرعوين  حممد عقيل علي ح�سن 
التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة 
يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�صكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة
 املحكمة الحتادية العليا

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �صركة الوادي الخ�صر للعقارات ذ م م
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005303/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة الوادي الخ�سر للعقارات - ذ م م - العنوان : عجمان الرا�سدية جراند مكاتب 
الرا�سدية 3 رقم الرخ�سة 49702 هاتف 0556214120 رقم مكاين 4297109299  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سيف �سامل �سيف الكعبي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 86468.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2022 /0003922 اإخطار دفع يف  الق�صية رقم
اإىل املحكوم عليه : جممع ا�ستهالكي )�سوبرماركت( جزيره املدينة - ذ م م  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 11032.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004765 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : البدور لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/9 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   UAQCFICIREA2022 /0000708 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد بن حمود بن �سعيد الرا�سدي  
جمهول حمل الإقامة  

اأم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   23/1/2023 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  القيوين 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 
بو�سفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/11 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
رقم الرخ�صة : 51410

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

ال�سم التجاري : ال�سهد لتجارة اللكرتونيات واحلا�سب اليل )ذ م م(    
اللكرتونيات  لتجارة  ال�سهد   : هي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
واحلا�سب اليل )ذ م م( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�سركات الحتادي رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة 
يف دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته بالتنمية القت�سادية حتت رقم )51410( 

وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  �لند�ء لتدقيق �حل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة ال�سارقة ،  هاتف : 067470980 ، �س.ب : 984 

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

فقد كل من الآتي ا�سمائهم �سهادات ا�سهم من �سركة اأبوظبي 
الوطنية للتكافل وهم : 

)1( عبداهلل حممد �سعيد م�سفر الظاهري اإماراتي اجلن�سية 
عدد ال�سهم 2205 �سهما 

)2( موزة را�سد علي الظاهري - اإماراتية اجلن�سية 
عدد ال�سهم 3675 �سهما �سهادة رقم 20648 

من يجدهم عليه الإت�سال بال�سركة املدونة اأعاله او رقم 
تليفون 0506121255 

فقدان �صهادة ا�صهم 
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2023/274( 
  املنذر / بنك دبي الإ�سالمي  

  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���س  بامارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية 
2021/1/205395 وعنوانه امارة دبي - منطقة  ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 

ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�سارع مكة - جممع  اإم��ارة عجمان - منطقة احلميدية -  راب��ني كوتي - هندي اجلن�سية - وعنوانه  اك��ات  باليكال  بابو  �سبيب  اليه /  املنذر 

اكرم - بيت رقم 106 - هاتف رقم 0528495972
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )12633.25( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
وتكرارا  م��رارا  اليه  املنذر  قد طالب  املنذر  ان  دره��م، وحيث   )12633.25( مبلغ  بذمته  تر�سد  املنذر حتى  ل�سالح  املركبة  اق�ساط  �سداد 
ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات 

القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة �ل�سنعلون �ملركبةنوع �ملركبة�لفئةجهة �لرتخي�صرقم �ملركبة

2014�بي�ص لوؤلوؤيني�سان �سنرت�3�ل�سارقة34228
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار، وال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
رقم الرخ�صة : 60668

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

ال�سم التجاري : وادي حتا للخياطة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م نعلن للجميع 
بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : وادي حتا للخياطة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م 
م �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - ذ م م )�سركة ال�سخ�س الواحد( تا�س�ست يف امارة 
عجمان مبوجب قانون ال�سركات الحتادي رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته 
بالتنمية القت�سادية حتت رقم  التنمية القت�سادية و�سجلته  دائرة  مرخ�سة يف 

)60668( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق �حل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �س.ب :   

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000690 يف  الدعوى رقم الإ�صتئناف

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده : 2 - �سركة نويل للتجارة العامة )ذ م م( 

عنوانه : اإمارة عجمان ، املنطقة ال�سناعية اجلديدة ، �سربة حمل رقم 3 ، �س ب 7567 
عجمان ، هاتف رقم 050/4620848 ، 06/7431373

ا�ستاأنف  قد  الرحماين  يو�سف  اأحمد  عبدال�سالم   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
/0000690 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم 

AJCAPCIPOR2020 املحكمة الإ�ستئناف املدنية - جتاري )جزئي(.  فيقت�سي 
 ....... يوم   ...... الق�ساء  بدار  عجمان  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك 
بينات ويف حالة  10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من  ال�ساعة   14/2/2023 املوافق 

عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

عمر را�صد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإ�صتئنافية ال�صرعية الحتادية
ال�صخ�صية    الأحوال   /  SHCAPSHPAF2022 /0000593 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ماجد نبيل �سيف كريده ال�سام�سي 
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية ال�سرعية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ل  وذلك خالل مدة 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
حرر بتاريخ  2023/1/17  

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين    AJCFICIREA2022 /0005040 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روعة بنت املن�سفي اجلامي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  على ع�سرة 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/18 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن بالن�صر

رقم )232/2023(
املنذر/ �سركة / مركز يونيك لالأعمال .�س.ذ.م.م. 

 784-1973-6304032-6 رقم  اماراتية  ويحمل هوية  اجلن�سية  ، هندي  تاراييل  اهلل هيالر  عبد  وميثلها 
وميثله ال�سيد/ جميب رحمن تاتاتازهات، مبوجب الوكالة القانونية املحررة برقم 10940/1/2023 بتاريخ 

هاتف : 0507845217  - املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   : العنوان   2023/1/6
 - AB PLAZAB املنذر اإليه : كليم عبا�س ل�سيانة املباين ذ.م.م - العنوان : امارة دبي - منطقة املمزر - بناية
مكتب رقم 41 - 1101 - رقم الر�س : 0-483، رقم البلدية : 920-134 رقم هاتف : 0586221390

املو�سوع : يخطر املنذر / املنذر اإليه ب�سرورة دفع قيمة اليجار املتاخرة وقيمتها 14،666 درهم ذلك يف خالل 
مدة اأق�ساها ٣٠ يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا الأنذار او اخالء العني املذكورة وت�سليمها للمنذر باحلالة التي ت�سلمها 
علها مع اأ�سالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغله للعني مع 
ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي. واإل �ست�سطر املنذر اأ�سفا اإىل اتخاذ الإجراءات الق�سائية 
املنذر  اإيجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر، ويحتفظ  الالزمة وللمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�سرر على التاأخري يف اخالء العقار املذكور وحتميل املنذر 

اإليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2023/310(

املخطر / حممد �سعيد خمي�س العدل العميمي
�سد / املخطر اإليه / يو�سف حنا زهرة - لبناين اجلن�سية

- يتوجه املخطر اإىل املخطر اإليه بهذا الإخطار للعلم مبا جاء به وما اأ�ستمل عليه ونفاذ مفعوله 
قانوناً يف مواجهته، مع التنبيه عليه ب�سرورة �سداد مبلغ 400،000 درهم )اربعمائة الف درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اإ�ستحقاق احلا�سل يف 5/7/2022 وحتى متام ال�سداد 
، ويف حالة  او تبليغه بفحوى وم�سمون هذا الإخطار  ايام من تاريخ علمه  وذلك خالل خم�سة 
باتخاذ  املخطر  يقوم  ف�سوف  الإخطار  بهذا  الواردة  الطلبات  تنفيذ  اإليه  املخطر  ا�ستجابة  عدم 
كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ �سائر حقوقها جتاه املخطر اإليه من ا�ستحقاق املخطر 
يف املطالبة باملبالغ املرت�سدة يف ذمة املخطر اليه مو�سوع الإخطار ف�سال عما يراه منا�سباً من 
تعوي�سات مع اإلزام املخطر اإليه ف�سال عن ذلك بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة 

م�سمول بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 70197
اإعالن بالن�صر 

دعوة حل�صور اجتماع خربة ح�صابية عن بعد
يف الدعوى رقم 2022/2381 جتارى جزئي - دبي

ب�سفتي اأنا / رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي خبري ح�سابي مكلفة من قبل مقام حمكمة دبي الإبتدائية 
املوقرة باإجراء اخلربة احل�سابية فى الدعوى رقم 2022/2381 جتاري جزئي - دبي.

املرفوعة من املدعية / الإمارات دي�سرتيكت كولينج )اإمييكول( �س ذ م م
�سد / املدعى عليها / ادفان�سد لوندري ذ م م - فرع دبي

فاإننا قد قررنا دعوة ال�سادة / ادفان�سد لوندري ذ م م - فرع دبي - ب�سفتها املدعى عليها بالدعوى املذكورة 
يوم   reem.alnuaimidxb@gmail.com الإلكرتوين  الربيد  عرب  اخلبرية  مع  لالإجتماع 
 ZOOM اجلمعة املوافق 2023/1/20 ال�ساعة العا�سرة �س�باحاً )10:00( عرب برنامج التوا�سل

من خالل الرابط التايل : 
https://us04web.zoom.us/j/74819761588?pwd=lr747BYv7bM5j5BLHsb6AJY7a76aYA.1
اأو  دفوع  اأو  م�ستندات  من  مالديكم  لتقدمي  وذلك   04/2517720 رقم  هاتف  علي  الإت�سال  اأو 

مذكرات.
اخلبرية احل�سابية 
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري      SHCFICICOMS2023 /0000293 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة ال�سباح العاملية للمقاولت الإلكرتوميكانيكية )ذ.م.م(
جمهول حمل الإقامة 

اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/01/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
اأول : قبول الدعوى �سكاًل واإعالن املدعى عليها ب�سورة عنها اأ�سوًل.

ثانيا ً: الق�ساء باإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ وقدره 144،180،71 درهم )مائة اأربعة 
12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  فل�سا( مع  و�سبعون  واإحدى  درهم  وثمانون  ومائة  األف  واأربعون 

تاريخ قيد الدعوى حتى ال�سداد التام.
ثانيا: اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 70591
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   /  AJCFICIPOR2022 /0004710 يف  الدعوى رقم

مل�سروع  واملطور  املالك  م  م  ذ  للعقارات  جلف  �سوم  �سركة   : عليه  املدعي  اإىل 
الزهور - جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   07/02/2023 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

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

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
العجائب ال�صبعة لل�صياحة �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0007459/ 
اإىل املحكوم عليه : العجائب ال�سبعة لل�سياحة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م   

العنوان : ال�سارقة الريموك �سارع ال�سيخ �سقر بن خالد القا�سمي حمل رقم 2 ملك خمي�س علي عبداهلل 
البلو�سي حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد عبدالتواب حممد فرح - اجلن�سية م�سري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 31471.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر

اإعالن �صحيفة الطعن رقم 2022/1537  
بوكالة املحامي / خالد الزرعوين 

اإىل : 1- فالح حم�سن خلف 
ال�سادر  2022/885 جتاري  رقم  ال�ستئناف  بان احلكم  لديكم  ليكن معلوما 
الطاعن/  ط��رف  م��ن  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  ق��د   2022/10/26 بتاريخ 
واحة النهرين واخر ، يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم 
تقدميها  ي��رى  التي  وبامل�ستندات  عنكم  امل��وك��ل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة 
لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
ليلى حممد ال�صكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     المارات العربية املتحدة
 املحكمة الحتادية العليا

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن بالن�صر

رقم )2023/139(
املنذر / موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر 

املنذر اليه / �سلطان عتيق مهدي عبد اهلل
�سلمان  عليه  املحجور  لفيال  بالإخالء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
281،666 درهم )مئتان  غالم عبا�س ودفع متاأخرات الجرة وقدرها 
اأق�ساها  مدة  خالل  درهم(  و�ستون  �ستة  و�ستمائة  األف  وثمانون  وواحد 
ثالثون يوم تاريخ ن�سر هذا النذار ، وال �سي�سطر املنذر ايل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية، مع الزامكم ب�سداد املتاأخرات والر�سوم وامل�سروفات 

واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
جلان ف�س املنازعات اليجارية - ال�صارقة 

 ق�صم التنفيذ
الق�صية التنفيذية رقم 1360 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
املنفذ �سدهم / 1- باري�س غالريي �س ذ م م  ، 2- حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم 

الفهيم   علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  ابراهيم   -3
ل�سالح طالب التنفيذ / 1- حممد بن احمد بن �سعيد القا�سمي 2-�سيتاديل بروبرتي�س العقارية  

للمزادات  الإمارات  على موقع  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  ال�سارقة  اليجارية يف  املنازعات  تعلن جلان ف�س 
وذلك   ،  2023/2/8 املوافق  الربعاء  يوم  ع�سر ظهرا  الثانية  ال�ساعة  www.emiratesauction.ae يف متام 
لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده الثاين )لعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : العقار رقم 421 ملك 
2،770،000 درهم )مليونان و�سبعمائة و�سبعون الف درهم( ب�سعر   : التثمني  ، �سعر  ال�سارقة  باإمارة  النباعة  مبنطقة 

بداية العر�س بعد التخفي�س : 1،385،000 درهم ، وهو عبارة عن بناية طابق ار�سي + عدد 3 طوابق متكررة. 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
في�صل عي�صى املن�صوري 

رئي�س ق�صم تنفيذ الحكام اليجارية بالوكالة 

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
جلان ف�س املنازعات اليجارية - ال�صارقة 

 ق�صم التنفيذ
الق�صية التنفيذية رقم 1360 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سدهم / 1- باري�س غالريي �س ذ م م  ، 2- حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم 

الفهيم   علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  ابراهيم   -3
ل�سالح طالب التنفيذ / 1- حممد بن احمد بن �سعيد القا�سمي 2-�سيتاديل بروبرتي�س العقارية  

للمزادات  الإمارات  على موقع  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  ال�سارقة  اليجارية يف  املنازعات  تعلن جلان ف�س 
وذلك   ،  2023/2/8 املوافق  الربعاء  يوم  ع�سر ظهرا  الثانية  ال�ساعة  www.emiratesauction.ae يف متام 
لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده الثاين )لعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : العقار رقم 421 ملك 
2،770،000 درهم )مليونان و�سبعمائة و�سبعون الف درهم( ب�سعر   : التثمني  ، �سعر  ال�سارقة  باإمارة  النباعة  مبنطقة 

بداية العر�س بعد التخفي�س : 1،385،000 درهم ، وهو عبارة عن بناية طابق ار�سي + عدد 3 طوابق متكررة. 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
في�صل عي�صى املن�صوري 

رئي�س ق�صم تنفيذ الحكام اليجارية بالوكالة 
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العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
انذار عديل بالن�صر
رقم )279/2023(

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
املنذر اإليه : 1- �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي

وميثله / في�سل �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي
كا�سيلز موؤ�س�سة   -  2

وميثلها مالكها �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي
- ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 222،160،053،27  درهم )مائتان واثنني وع�سرين 
تاريخه  يوما من  فل�سا( خالل ثالثون  و�سبعة وع�سرين  درهم  الف وثالثة وخم�سني  و�ستني  مليون ومائة 
قبلكم  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  فان  املهلة  هذه  خالل  ال�سداد  عن  امتناعكم  وحال 
البالغ   1473 رقم  )ار�س(  العقار  بيع   - طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم 
م�ساحته 61338 مرت مربع - الرقم احلكومي : 262 - رقم ال�سند 982 بتاريخ 2005/2/16 مبنطقة 
القانون  اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لن�سو�س  العلني  باملزاد  ال�سارقة  باإمارة  ال�سارقة  املدام مبدينة 

والقرارات ذات ال�سله مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن عديل بالن�صر

رقم )2022/152127(
املنذرة / فري�ست �سيكيورتي جروب )�س.ذ.م.م(

املنذر اإليها : كونفريتر الكرتوميكانيكال
املو�سوع : 

اأداء مبلغ وقدره  وتنبه عليها وتفهمها بوجوب  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة 
اأ�سطرت  واإل  تاريخه  من  اأيام  خم�سة  خالل  درهم   1،625،855.83
لقت�ساء  اإليها  املنذر  �سد  الالزمة  القانونية  الإجراءات  لتخاذ  املنذرة 
والفائدة  املدنية  والتعوي�سات  الق�سائية  الر�سوم  اإىل  اإ�سافة  املبلغ 

القانونية وما تكبدته املنذرة من اأ�سرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/152128(
املنذرة / فري�ست �سيكيورتي جروب )�س.ذ.م.م(

�سد / املنذر اإليها : اي وبي بر�سكفيد�س و�سكاه �س.ذ.م.م
اأداء  بوجوب  وتفهمها  عليها  وتنبه  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة   : املو�سوع 
تاريخه  من  اأيام  خم�سة  خالل  درهم   1،625،855.83 وقدره  مبلغ 
املنذر  �سد  الالزمة  القانونية  الإجراءات  لتخاذ  املنذرة  اأ�سطرت  واإل 
املدنية  الر�سوم الق�سائية والتعوي�سات  اإىل  اإ�سافة  املبلغ  اإليها لقت�ساء 

والفائدة القانونية وما تكبدته املنذرة من اأ�سرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
انذار عديل بالن�صر
رقم )279/2023(

املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
املنذر اإليه : 1- �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي

وميثله / في�سل �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي
كا�سيلز موؤ�س�سة   -  2

وميثلها مالكها �سعيد نا�سر عبد اهلل حمد الرميثي
- ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 222،160،053،27  درهم )مائتان واثنني وع�سرين 
مليون ومائة و�ستني الف وثالثة وخم�سني درهم و�سبعة وع�سرين فل�سا( خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب  بيع العقار )ار�س( رقم 609 البالغ م�ساحته 61338 
املدام مبدينة  2005/2/16 مبنطقة  بتاريخ   982 ال�سند  رقم   -  262  : الرقم احلكومي   - مرت مربع 
ال�سارقة باإمارة ال�سارقة باملزاد العلني اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لن�سو�س القانون والقرارات ذات 

ال�سله مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
انذار عديل بالن�صر

رقم )63/2023(
املخطر / عزيز حاجي قل حممد

بوكالة املحامني / د. عبد اهلل ال�سعيدي واأحمد عبيد البدواوي وحمد عبد اهلل 
ال�سعيدي

املخطر اإليه : جرين هيماليا خلدمات التنظيف
تنذر املنذره اإىل املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ )20.000 درهم ع�سرون الف درهم( 
ملوكلتنا املخطره / عزيز حاجي قل حممد ، والذي ميثل قيمة املبلغ املرت�سد كمديونية 
ا�ستالمكم هذا  تاريخ  اأيام من  �سبعة  املرتجع وذلك خالل  بال�سيك  والثابت   ، بذمتكم 
الإعالن اإعمال وتطبيقا ل�سريح قانون الجراءات املدنية ، واإل �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ 

ما يلزم من اإجراءات قانونية جتاهكم حلفظ حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن بالن�صر مبوعد اجتماع خربة احل�صابية 

يف الدعوى رقم : 2022/32107 عمايل جزئي
لدى حمكمة عجمان البتدائية - دائرة اليوم الواحد 

املرفوعة من املدعي / على اكرب �صري بهادار خان
�صد املدعى عليها �صركة اب�صادي للمقاولت الكهربائية وال�صحية

اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�سابية عرب تطبيق  ال�سيد / علي اكرب �سريبهادار خان، نوجه اإليك الدعوة للح�سور �سخ�سياً 
الثالثاء املوافق 2023/1/24 يف متام ال�ساعة الثانية ظهراً عرب رابط موقع الدخول : يوم  انعقاده  “ZOOM” واملقرر 

-https://us05web.zoom.us/j/86515863941?pwd=YUFIdU95Y3FPdIEzTIBRZE42M3QyUT09
Meeting ID: 865  1586  3941
Passcode: 8vT9YB

وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل قانوين 
عنكم خالل املهلة املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة

اخلبري احل�سابي
CGMA - CPA اأحمد حممد

مدير مبكتب يو ا�س اف ايه ايه اف لال�ست�سارات ال�سريبية
ع�سو باجلمعية الأمريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني حتت رقم - 24315 

ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني حتت رقم 824 الإمارات العربية املتحدة 
خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل حتت رقم - 473 الإمارات العربية املتحدة 

خبري حما�سبي مقيد بوزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية رقم 740853058 - مملكة البحرين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعالن اإجتماع اخلربة الأول 

يف الدعوى رقم 309/2022 جتاري كلي
املقامة من املدعية : �سكيل انفرا �سيليو�سنز �س.م.ح

ب�سفتها �سريكاً ب�سركة ا�سكل برو للتكنولوجيا ذ.م.م بن�سبة %49
�سد املدعى عليهما :  الأول : ا�سكل برو للتكنولوجيا

الثاين : مروان �سالح احمد عبداهلل الهاجري
)نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي املوقرة 
وعليه   - اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  بحكم  الواردة  احل�سابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ 
اإجتماع اخلربة الأول املقرر له  نعلن املدعى عليها الأوىل )ا�سكل برو للتكنولوجيا( حل�سور 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2023/1/26 يف متام ال�ساعة 11:30 �سباحا وذلك من خالل 

تطبيق زوم.
فاك�س : 971-42997793+
هاتف : 971-42997711+

اخلبري احل�صابي / اليازية خليفة املري

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعالن مدعى عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإ�صتئنافية املدنية الحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000929 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : بديوي بالل  

جمهول حمل الإقامة  
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية - مكتب رقم )مكتب  الإ�ستئنافية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )3 الإ�ستئناف   - الدعوى  مدير 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/12 م.  

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:2166/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٣٠٠٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:�سامر زيود علي
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - منطقة املجاز ٣ - �سارع العروبة - بناية الغامن لالعمال - الطابق 12 

مكتب رقم 12٠6 
املطلوب اإعالنه :  1- ب�سام �سليمان زيود  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٣٠٠٠٠٠( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2٠2٣/1/24 ال�ساعة:٠9:٠٠ �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:5645/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 76٣

مو�سوع املنازعة : احلكم بالزام املتنازع �سدها بان يوؤدي مبلغا وقدره )2٠.9٠٠.٠٠( ع�سرون الفا وت�سعمائة درهم ل�سالح 
املتنازعه والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف 2٠21/8/8 وحتى متام ال�سداد مع ت�سمني املتنازع 

�سدها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي

 P2- 68- P2- 69 عنوانه:المارات  - امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الول - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى حمل رقم
ملك ليدر �سبورت للتجارة - وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 

املطلوب اإعالنه :  1- كو�سرتا للدعاية والعالن �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املتنازع �سدها بان يوؤدي مبلغا وقدره )9٠٠.٠٠.2٠( 
ع�سرون الفا وت�سعمائة درهم ل�سالح املتنازعه والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف 2٠21/8/8 وحتى 
متام ال�سداد مع ت�سمني املتنازع �سدها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق:2٠2٣/1/٣1 ال�ساعة:٠9:٠٠ �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:517/2022/254 منازعة مو�صوعية تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة املنازعات املو�سوعية رقم 269

مو�سوع املنازعة : املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�سوعية يف التنفيذ رقم ٣6٠2/2٠22 تنفيذ �سيكات جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف  . 

املتنازع:تي ات�س او اي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - واخرون
ت��اور - الطابق 2٠ - بالقرب من  اأرينكو  ال�سيخ زاي��د - منطقة تيكوم - مبنى  عنوانه:امارة دبي - بردبي  - �سارع 
 info@relaw.ae:الكرتوين بريد   - - هاتف متحرك:9714٣٣٣8815  القانوين  يعلن على وكيله  مدار�س جيم�س 

- وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك 
املطلوب اإعالنه :  1- انطون ميالد عبد ال�سيد جربائيل  -  �سفته : متنازع �سده 

رقم  التنفيذ  املو�سوعية يف  املنازعة  باحلكم يف  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
املوافق:2/14/2٠2٣  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف-  والر�سوم  جت��اري  �سيكات  تنفيذ   ٣6٠2/2٠22
ال�ساعة:٠8:٣٠ �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين 
- اخلدمات العامة - جداول جل�سات الق�سايا ول يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم بانه لكم احلق بتقدمي ما 

لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم قبل اجلل�سة ب��� ٣ يوما من خالل نظام الطلبات الذكية.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1002/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 24٣/2٠22 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )519284( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : عبدال�سالم اكرب
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الظفرة - مبنى بناية ذا جرين - �سقة 516

وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن املنطقة الثنية اخلام�سة 
- رقم الر���س 9 - ا�سم الربج ذا ويند تاور the wind tower - 2 2 - نوع الوحده مكتب - رقم 

املكتب 5٠6 - وفاء للمبلغ املطالب به )519284( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2703/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٠22/2٣87 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٣5.152.78( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : هيئة كهرباء ومياه دبي �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - زعبيل الوىل - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى ابراج الم��ارات - 

�سقة ٣5
املطلوب اإعالنه : 1- عدنان طاهر ميان حممد طاهر - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣5152.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5344/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

بال�ستئنافات  واملوؤيد  الدعوى رقم 2251/2٠2٠ جتاري جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وق��دره )9٣4.714.88(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف جتاري   1165/2٠21 -  1155/2٠21 -  1115/2٠21

درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك ال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع امل�ستقبل - مبنى ابراج رجال العمال 
ا�سبكت تاور - �سقة ٣4٠1 رقم مكاين:2527587٣4٣

ر�ساد جان  املتبوىل 4-  يا�سني  ���س.ذ.م.م ٣-  اي�ست  �سليم رميا 2- فايب ميدل  : 1- جان  اإعالنهم  املطلوب 
الريا�سى - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9٣4714.88( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 70197

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:2745/2022/305 ا�صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 2٠1
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:5٣9/2٠22 جتاري جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:التميمي للعقارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بنك دبي ال�سالمي - 
الطابق الثاين ع�سر - مكتب رقم 12٠7 

املطلوب اإعالنه :  1- اوتربدينج فان دي هاندل للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها �سيمور 
�سليمان ب�سخ�سه ك�سريك وب�سفته مدير للخ�سم املدخل  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:5٣9/2٠22 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2٠2٣/2/6  ال�ساعة 1٠.٠٠ �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70408

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:19/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم 4٠٠

مو�سوع الدعوى : املطالبة باحالة النزاع رقم 588٣/2٠22 نزاع حمدد القيمة اىل املحكمة املخت�سة وقيد الدعوى وحتديد جل�سة 
لنظرها واعالن املدعي عليه ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمتنازع 
مبلغ )29562.15( درهم ت�سعة وع�سرون الفا وخم�سمائة واثنان و�ستون درهما وخم�سة ع�سر فل�س - والفائدة القانونية بواقع ٪9 

من تاريخ ال�ستحقاق لل�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:تور�س لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع البراج - داماك اك�سل تور - مكتب رقم 2٠٠6 - رقم مكاين:2542586٠46
املطلوب اإعالنه :  1- �سيتوماداوان ويلوتادات  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحالة النزاع رقم 588٣/2٠22 نزاع حمدد القيمة اىل املحكمة 
املحاكمة  لها وبعد  املحدد  املدعي عليه ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد  الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالن  املخت�سة وقيد 
درهما  و�ستون  واثنان  الفا وخم�سمائة  وع�سرون  ت�سعة  درهم   )29562.15( مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم 
وخم�سة ع�سر فل�س - والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق لل�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف - وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2٠2٣/1/24  ال�ساعة ٠9.٠٠ �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  14734/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 2٣٠

ال�سيك رقم 1854 بقيمة  ان الطالب ب�سدد قيد تنفيذ �سيكات ب�سبب ا�سرتجاع  التنفيذ : حيث  مو�سوع 
)6٠527٣( درهم ال�سادر عن ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م لعدم كفاية الر�سيد .

طالب التنفيذ : بارابورام توما�س �ستيفان
 ٣٠7 رقم  �سقة   - ري�سيدان�س  يونيان   - لال�ستثمار  دبي  بردبي - جممع   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

اأ - اأقرب م�سفى ان ام �سي رقم مكاين ٣611198717
املطلوب اإعالنهما : 1- ايلمك لالأعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م 2- رهيف حنا ابراهيم - �سفتهما : 

منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)61٠468( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 70533

اعالن بالن�صر        
 245/2023/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- اجيث كومار اجانور موهانان - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة - م�ساهمة عامة 
وميثله :�سيخة احمد عبداهلل �سلطان 

درهم   )7146( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠2٣/2/7 ال�ساعة ٠9:٠٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن بالن�صر        

 101/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- ماهي�س كومار �سيتى كاجور جاياراما �سيتى - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة - م�ساهمة عامة 

وميثله :�سيخة احمد عبداهلل �سلطان 
درهم   )7656( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠2٣/2/7 ال�ساعة ٠9:٠٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

تغيري ا�صـم / حنني عبداهلل حممد الوطنى ال علي 
ال  الوطنى  حممد  عبداهلل  )حنني  املواطنة  تقدمت 
علي( بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها 

من )حنني( اىل)الرمي(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام  

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

تغيري ا�صـم / زينب جمعه ابراهيم احلو�صني 
احلو�سني(  ابراهيم  جمعه  )زينب  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)زينب( اىل)املها(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام  

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

تغيري ا�صـم / ريا�س حممد احمد �صالح ال�صعدي 
ال�سعدي(  �سالح  احمد  حممد  )ريا�س  املواطن  تقدم 
ا�سمه من  بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

)ريا�س( اىل)فالح(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام  

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2536/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، دبي  رقم 22627/2٠22 ج��زاء  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )56.٣٣٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ا�سماء عبداللطيف علي عي�سى العي�سى
عنوانه:حمله املختار مكتب وكيله القانوين/مكتب عبد الرحمن احمد للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - 

الكائن يف - امارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني - الطابق 11
املطلوب اإعالنه : 1- موافى قدري موافى نبهان - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)56٣٣٠.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

تغيري ا�صـم / ب�صرى �صالح علي عبداهلل اجلنيبي 

تقدمت املواطنة )ب�سرى �سالح علي عبداهلل اجلنيبي( 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)ب�سرى( اىل)رو�سه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام  

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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•• دبي-الفجر:

نظمت موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية، 
ي��ن��اي��ر اجل����اري،   18 اأم�����س الأول الأرب���ع���اء  ي���وم 
اأم�سية �سعرية لل�ساعرة �سيخة املطريي، ح�سرها 
والإعالميني  والكتاب  الأدب��اء  من  نوعي  جمهور 
ق������راأت املطريي  ال���ع���ام���ة، ح��ي��ث  وال�����س��خ�����س��ي��ات 
بلغة  القدمية واجلديدة  الق�سائد  جمموعة من 

دافئة ممزوجة بالرومان�سية واحلنني.
حيث  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  ال�ساعر  الأم�سية  ق��دم 
وقافية  املعنى  قافية  قافيتني..  بني  قال:)تقف 
العطاء  اإل  تعطي  ل  كنخلة  �ساخمة  امل�سمون.. 
اجل���ن���ّي.. ت��ك��ت��ب ب��روح��ه��ا ن��ب�����س��اً ل ي��الم�����س اإل 
القلوب والوجدان.. تكتب ب�سمت ميار�س �سطوته 
ال�سعرية، فال تكون اإل يف املقدمة.. حيث يحق لها 
اإل �سيخة.. �سخ�سية..  اأن تكون..ل ي�سبه �سيخة 

و�سلوكاً.. و�سعراً..
بل  اأبي”  ك��ان  ال�سعر  “اأن  اأن��ا كما قالت  واأظ���ن.. 
واأخواتها  واأخوانها  واأمها  اأبوها  ال�سعر  باأن  اأجزم 
وجريانها حتى �سابع جار. هي بحر زاخر باأجمل 
باأبعاد  �سعٍة  ذات  �سحراء  وه��ي  الق�سيد..  دان���ات 
وروؤى.. وهي �سماء مر�سعة باأحلى جنوم ال�سعر.. 

وهي ماء ال�سعر وزلله..
واأ�ساف الها�سمي: متار�س ال�سعر باإميان ويقني، 
اأع��ذب ال�سعر واأ���س��دق��ه.. لن  اإل  ل��ذا ل تقدم لنا 
ن��ح��اور ول���ن ن�����س��األ ال���ي���وم.. ن��ح��ن ه��ن��ا لن�ستمتع 
بال�سعر ولأن ما �ستقوله �سيخة ل ميكن اأن ت�سع 

بعده اإل نقطة وكفى.
الق�سائد  ب��ع�����س  امل����ط����ريي  ���س��ي��خ��ة  ق������رات  ث����م 
حيث  دواوي��ن��ه��ا  جممل  م��ن  الوطنية  الوجدانية 
اأهدت بع�سها ل�سعراء كبار اأمثال املتنبي وال�سياب 
عذبة  وبلغة  ال�سايغ،  وحبيب  دروي�����س  وحم��م��ود 
حلقت يف اأجواء من ال�سحر والوجدانيات فح�سرت 
وغلب  الناعمة  املوحية  وال�سور  اجلميلة  املعاين 
الع�سق  على جممل ق�سائدها �سدى الذات وبوح 

واحلنني.
املدير  الها�سمي  اإبراهيم  �سكر  الأم�سية  ويف ختام 
ب���ن ع��ل��ي العوي�س  ���س��ل��ط��ان  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
درع  لها  وقدم  املطريي  �سيخة  ال�ساعرة  الثقافية 

العوي�س التذكارية.
ال��ع�����س��رات م���ن الن�سخ  امل���ط���ريي  ب��ع��ده��ا وق���ع���ت 
دائرة  عن  ال�سادر  نقطتان”  “فا�سلة  لديوانّيها 
ال�سادر  اأنا”  “واأظن  الثقافة يف ال�سارقة وديوان 

عن احتاد ُكتاب واأدباء الإمارات.

الأ�سوات  اأب�����رز  م���ن  امل���ط���ريي  ���س��ي��خ��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ال�����س��ع��ري��ة ال�����س��اب��ة يف ال�����س��اح��ة الإم���ارات���ي���ة وقد 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كرمها 
بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة  مهرجان  �سخ�سية  باعتبارها  ال�سارقة 
لل�سعر العربي الدورة )19( والذي تنظمه دائرة 
من  ال��زه��راين  ح�سن  ال�ساعر  جانب  اإىل  الثقافة 

اململكة العربية ال�سعودية.
املراأة  ال�سارقة لإبداعات  بجائزة  اأخرياً  كما فازت 
اخلليجية، ويف ر�سيدها عدد من الكتب ال�سعرية 
اأكرثي  ال��وداد، للحنني بقية، يا  واأبرزها: مر�سى 
ق�سائدها  بع�س  ُترجمت  وقد  وغريها.  واأق��ل��ي.. 
والربتغالية  والأمل��ان��ي��ة  والفرن�سية  لالإجنليزية 
والرو�سية، وح�سلت على املركز الثاين يف برنامج 

اأمري ال�سعراء عام 2019.
رئي�سة  من�سب  املطريي  �سيخة  ال�ساعرة  وت�سغل 
جمعة  مب��رك��ز  وال��وث��ائ��ق  الوطنية  الثقافة  ق�سم 
ثقافياً  برناجماً  وتقدم  وال��رتاث  للثقافة  املاجد 
اأمني ال�سر  اإذاع��ة ال�سارقة، كما ت�سغل من�سب  يف 
ال��ع��ام��ة لحت���اد ك��ت��اب واأدب�����اء الإم������ارات، وحتمل 
الأدبية  وال��رواب��ط  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  ع�سوية 

داخل وخارج الإمارات.

ال�شاعرة �شيخة املطريي حتلق يف عامل  من البوح واحلنني يف موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلن امللتقى العربي لنا�سري كتب 
ب����اب الرت�سح  ف��ت��ح  ع���ن  الأط����ف����ال 
للدورة العا�سرة 2023 من جائزة 
امللتقى لأف�سل كتاب للطفل والتي 
اأف�سل  جائزة  هي:  فئات   3 ت�سمل 
للفئة  املبكرة  الطفولة  لفئة  كتاب 
�سنوات،   )6( ق��ب��ل  مل���ا  ال��ع��م��ري��ة 

وجائزة اأف�سل كتاب لفئة الطفولة 
 7( من  العمرية  للفئة  املتو�سطة 
كتاب  اأف�سل  وجائزة  �سنة،   )11  -
من  العمرية  للفئة  اليافعني  لفئة 

)12- 16( �سنة.
وي�ستمر تلقي طلبات الرت�سح حتى 
28 فرباير املقبل، فيما تبلغ قيمة 
اإماراتي،  األ��ف دره��م   75 اجل��ائ��زة 
األ����ف دره����م ل��ك��ل فئة،   25 ب��واق��ع 

وي�ستهدف امللتقى بجائزته اإحداث 
�سناعة  جم�����ال  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
العربية،  املنطقة  يف  الأطفال  كتب 
تبني  اإىل  الطفل  اأدب  كتاب  ودف��ع 
تعزز  وه��ادف��ة  ج��دي��دة  مو�سوعات 
يف  واملجتمعية  احل�����س��اري��ة  ال��ق��ي��م 
ن��ف��و���س الأط����ف����ال وال��ن��ا���س��ئ��ة، مع 
الرتكيز على اللغة العربية كوعاء 

فكري اأ�سيل.

التعريف  اإىل  اجل��ائ��زة  ت�سعى  كما 
العربي  امل��ل��ت��ق��ى  اأع�����س��اء  ب��ت��ج��ارب 
ل��ن��ا���س��ري ك��ت��ب الأط����ف����ال واإب������راز 
الطفل يف  اإث���راء مكتبة  دوره���م يف 
حتفز  التي  بالكتب  العربي  العامل 
على املطالعة وت�سجع على القراءة 
وتهتم بق�سايا الطفولة وت�سهم يف 
الرت��ق��اء ب��الإن��ت��اج الإب��داع��ي لدور 
ع�سوية  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  ال��ن�����س��ر 

امللتقى.
وي�سرتط للتقدم للجائزة اأن يكون 
العربي  امللتقى  يف  ع�سوا  امل��ت��ق��دم 
تكون  واأن  الأط��ف��ال،  كتب  لنا�سري 
الكتب املقدمة للتناف�س على فئات 
تتجاوز  ل  بحيث  حديثة،  اجلائزة 
�سنوات اإ�سدارها الأعوام “2021، 
يكون  ل  واأن   ،”2023  ،2022
امللتقى  ب��ج��ائ��زة  ف����از  ق���د  ال��ن��ا���س��ر 
الكتاب  ي��ك��ون  واأن   ،2022 للعام 
العربية  وب��ال��ل��غ��ة  ورق���ي���ا  امل��ر���س��ح 
ولالطالع  اإليها،  مرتجماً  ولي�س 
وتفا�سيل  �سروط  من  املزيد  على 
موقع  زي���������ارة  مي���ك���ن  ال���رت����س���ي���ح 
www.acbpub. امل��ل��ت��ق��ى: 

gov.ae
لنا�سري  العربي  امللتقى  وي�ستعد   
جمموعة  لتنظيم  الأط���ف���ال  ك��ت��ب 
ن�����دوات وج��ل�����س��ات ح���واري���ة خالل 

م�ساركاته املقبلة يف معار�س الكتب 
بهدف  اجل����اري،  ال��ع��ام  يف  العربية 
وم����ا حققته  ب���اجل���ائ���زة  ال��ت��ع��ري��ف 
وحتفيز  ال�سابقة،  دورات��ه��ا  خ��الل 
الطفل  اأدب  وك���ت���اب  ال��ن��ا���س��ري��ن 

والر�سامني على امل�ساركة يف جوائز 
ندواته  اأوىل  وي�����س��ت��ه��ل  امل��ل��ت��ق��ى، 
اجل��اري يف  يناير  نهاية  التعريفية 

معر�س القاهرة الدويل للكتاب.
العربي  امل���ل���ت���ق���ى  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

تاأ�س�س  الأط����ف����ال  ك��ت��ب  ل��ن��ا���س��ري 
وي�سم  ال�����س��ارق��ة،  يف   2013 ع���ام 
من  ن�����س��ر  دار   100 ع�����س��وي��ت��ه  يف 
وي�سعى  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  خمتلف 
املختلفة  واأن�سطته  ب��راجم��ه  ع��رب 

اإىل تطوير  امللتقى  واأبرزها جائزة 
الأطفال، وتو�سيع  ن�سر كتب  مهنة 
امل�سرتك  والعمل  التعاون  جمالت 
يف  العاملني  العرب  النا�سرين  بني 

�سناعة كتاب الطفل.

ت�سمل 3 فئات وت�ستهدف �لرتقاء مب�سمون و�سكل كتب �لأطفال �لعربية

جائزة امللتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال ت�شتقبل طلبات الرت�شح لدورة 2023 حتى 28 فرباير

تنظم اإدارة امل�سرح بدائرة الثقافة بال�سارقة غدا 
الن�سخة الثامنة من مهرجان خورفكان امل�سرحي 
املحلية  امل�سرحيات  من  جمموعة  �سيقدم  ال��ذي 
وو الفعاليات وامل�سابقات اإ�سافة اإىل العديد من 
العرو�س الأدائية ال�سعبية واحلديثة التي متثل 

جمموعة من ثقافات العامل.
ي�س�����تمر  ال���ذي  امله����رجان  فعال���يات  وتنط���لق 
الظهي���رة  ب��ع��د  م��ا  فت����رة  خ���الل  واح��������������د  ل��ي��وم 
هو  اأن�سطته  واأول  الليل  منت�سف  اإىل  وت�س���تمر 
موكب »امل�سرية« الذي يتحرك من و�سط املدينة 
ملنتزه  امل��ف��ت��وح  الف�ساء  يف  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع  اإىل 

خورفكان -
 ب��ج��ان��ب ن�����س��ب امل��ق��اوم��ة ح��ي��ث ���س��م��م��ت ثالث 
من�سات مت متييزها بالألوان )الأزرق، والأحمر، 
اأمامها  ومتتد  العرو�س  ل�ست�سافة  والأخ�سر( 

م�ساحات تت�سع ملئات املتفرجني.
النحا�سية  الآلت  ف��رق��ة  امل�����س��رية  يف  وت�����س��ارك 
وم���وؤدون  وخ��ي��ال��ة  وك�سفية  مدر�سية  وجم��ام��ي��ع 
لعرو�س ال�سريك والدمى وهواة اقتناء ال�سيارات 
واأ�سباغ  ب�سور  املزينة  مبركباتهم  الكال�سيكية 
اإ�سافة   ، للتظاهرة  الثقايف  البعد  م��ع  تتماهى 
اأع��الم وجنوم الدراما وامل�سرح يف  اإىل نخبة من 

الإمارات واخلليج.

الثقافة  ميثل  �سعبي  عر�س  امل�سرية  موكب  يلي 
امل�سرية ويقدم يف )امل�سرح الأحمر( يليه عر�سان 
م�سرحيان مدر�سيان يقدمان يف )امل�سرح الأزرق( 
عاتكة  ملدر�سة  ال��ق��راءة«  »حديقة  بعنوان  الأول 
بعنوان  وال���ث���اين  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم  زي���د  ب��ن��ت 
اأبي  بنت  جمانة  ملدر�سة  جناحي«  �سر  »موهبتي 

طالب للتعليم الأ�سا�سي.
و يف فرتة امل�ساء ي�سهد اجلمهور العر�س الفائز 
باجلائزة الكربى للن�سخة املا�سية من مهرجان 
كلباء للم�سرحيات الق�سرية وهو بعنوان »الآن�سة 
ف���ق���رات املهرجان  ت���ت���واىل  ث���م  ج���ول���ي���ا«.. و م���ن 
الفولكلوري  ال��ع��ر���س  اجل��م��ه��ور  �سيتابع  ح��ي��ث 
لفرقة  ك��ام��ل«  »اأن����ا  م�سرحية  ث��م  ال��ب��ي��الرو���س��ي 
مفو�سية ك�سافة ال�سارقة ومن بعدها تقدم فقرة 
الأ�سماء  اإعالن  الهبان يليها برنامج  باآلة  اأدائية 
الفائزة يف م�سابقتي »عرو�س املهرجان« و«اأمرية 

املهرجان«.
اأي�������س���اً تقدمي  وي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج ال���ع���رو����س 
م�سرحية الأطفال »بحرية ال�سالم« التي تقدمها 
فرقة م�سرح راأ�س اخليمة وامل�سرحية الكوميدية 
اإىل ج��ان��ب جمموعة  وب�����زار«  »ك��رك��م  ال��ن��اج��ح��ة 
متنوعة من الفنون ال�سعبية الهندية والأفريقية 

�ست�سحب الربنامج.

فعاليات متنوعة يف مهرجان خورفكان امل�شرحي الثامن توا�شل حلقات البث املبا�شر 
لربنامج »اأمري ال�شعراء«

•• اأبوظبي -وام :

الذي يعقد  ال�سعراء«  »اأم��ري  املبا�سر من برنامج  البث   توا�سلت حلقات 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  م��ن  بتنظيم 
الرتاث  �سون  اإىل  الهادفة  الثقافية  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  باأبوظبي، 

الثقايف، وتعزيز الهتمام بالأدب وال�سعر العربي.
واأقيمت اأم�س الأول على م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي، احللقة الثالثة 
من حلقات البث املبا�سر من الربنامج »اأمري ال�سعراء« يف مو�سمه العا�سر، 
والذي يعد اأ�سخم م�سابقة تلفزيونية لل�سعر الف�سيح يف الوطن العربي، 

وذلك عرب قناتي اأبوظبي وبينونة.
واأع�ساء  الإعالمية جلني عمران يف م�ستهل احللقة باجلمهور  ورحبت 
جلنة حتكيم الربنامج الدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة 
العربية، والدكتورة اأماين فوؤاد، اأ�ستاذة النقد الأدبي احلديث باأكادميية 
وحتليل  ال�سيميائيات  اأ�ستاذ  حجو،  حممد  والدكتور  بالقاهرة،  الفنون 
اخلام�س  حممد  جامعة  يف  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  بكلية  اخل��ط��اب 

بالرباط.
اأتى  حيث  املا�سية  للحلقة  اجلمهور  ت�سويت  نتيجة  عن  الإع���الن  ومت 
تاأهل  كما  امل��ائ��ة،  يف   64 ن��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��ري  جن��اة  ال�ساعرة  ل�سالح 

ال�ساعر عبد الواحد بروك بنتيجة 62 يف املائة.
اأمام  ق�سائدهم  الثالثة  احللقة  يف  امل�ساركون  ال�سعراء  األقى  ذلك  عقب 
اأع�ساء جلنة التحكيم ، ويف اخلتام قررت اللجنة تاأهل ال�ساعرة عائ�سة 
ال�سعراء  لينتظر  خم�سني،  من   45 بدرجة  ُعمان  �سلطنة  من  ال�سيفي 
املتبقون نتيجة ت�سويت اجلمهور لختيار �ساعرين يلتحقان باملتاأهل من 
�سعراء احللقة، حيث نال اأحمد مدين من م�سر 44 درجة ونال حممد 
حممود حما�سنة من الأردن 43 درجة اأما عمر ح�سني املقدي من اليمن 

فنال 41 درجة.

�شبكة قنوات 
تلفزيون اأبوظبي 

تطلق دورتها 
الرباجمية اجلديدة 
التابعة  اأبوظبي  تلفزيون  ق��ن��وات  �سبكة  اأعلنت 
لأبوظبي لالإعالم عن اإطالق الدورة الرباجمية 
اجلديدة لقناة اأبوظبي يف يناير اجلاري، والتي 

 . تاأتي �سمن حملة »ل يفوتك«لعام 2023 
وت��ت�����س��م��ن ال�����دورة ال��رباجم��ي��ة اجل���دي���دة باقة 
الدرامية  والأع�����م�����ال  ال����ربام����ج  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
لالإعالم  اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  تعك�س  املتميزة، 
املرتكزة على تلبية تف�سيالت اجلمهور وتقدمي 
حمتوى اإعالمي رقمي ومبتكر يواكب تطلعاته 

واهتماماته. 
برنامج  يف  ال�����س��ب��اب  ج��م��ه��ور  ال��ق��ن��اة  ت�ستقطب 
بالريا�سات  اخل���ا����س  ال��رتف��ي��ه��ي  امل�����س��اب��ق��ات 
 Master of“ نوعه  من  الأول  الإلكرتونية 
ليقدم جتربة فريدة من نوعها   »E-sports
املنطقة،  وال��الع��ب��ني يف  ال���ف���رق  اأف�����س��ل  جت��م��ع 
الأو�سط  ال�سرق  اأبطال  بلقب  والفوز  للمناف�سة 

و�سمال اأفريقيا. 
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در�ست �لخر�ج كي ل �أح�سر جتربتي يف جمال معني

تانيا فخري: منذ بداية وعيي 
واأنا اأع�شق التمثيل 

• ملاذا اأنِت بعيدة عن تخ�س�سك الأ�سا�سي. فمع اأنك در�سِت 
الإخراج، ولكنك تعملني يف جمال التمثيل؟

جامعة  يف  وال�سينمائي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  الإخ�����راج  در���س��ُت   -
الك�سليك، ولكن التمثيل ياأخذ مني كل وقتي لأنني اأتنّقل 

من م�سروع اإىل اآَخر.
عام  ا�ستغلُت  ولكنني  كممثلة،  يعرفني  وال��ك��ل   
فيليب  امل��خ��رج  م��ع  اأ���س��ه��ر   8 مل���دة   2014
عندما  )ا���س��م��ع��ي(  فيلم  يف  عرقتنجي 

اأنهيُت درا�ستي اجلامعية.
التمثيل؟ جمال  دخلِت  • وكيف 

م�سل�سل  يف  ك���ان���ت  ب���داي���ت���ي   -
لب�س،  ك���ارم���ن  م���ع  )ه�������روب( 
وه��������و م������ن ك����ت����اب����ة ك����ل����ودي����ا 
اأبي  ميالد  واإخ���راج  مر�سليان 
ك���ان���ت تعمل  وال����دت����ي  رع�����د. 
ال�سينما  يف  جتميل  ك��خ��ب��رية 
اأتواجد  وك��ن��ُت  وال��ت��ل��ف��زي��ون، 
الت�سوير  م����واق����ع  يف  م��ع��ه��ا 

دائماً.
16 من  ال�����  ك��ن��ت يف  ع��ن��دم��ا 
معها  اأذه��������ب  ك���ن���ت  ع����م����ري، 
م�سل�سل  ت�����س��وي��ر  م��وق��ع  اإىل 
اإىل فتاة  )ه���روب( واح��ت��اج��وا 
فقلُت  الأدوار،  ب��اأح��د  للقيام 
اأق����وم  اأن  ل��ه��م ه���ل مي��ك��ن��ن��ي 
فوافقوا،  )ك��ا���س��ت��ي��ن��غ(  ب���� 
اأمام  التجربة  وح�سلْت 
اأبي رعد  املخرج ميالد 
ال���دور.  اإيّل  واأ���س��ن��د 
كّرت  بعدها  وم��ن 
وكانت  ال�����س��ب��ح��ة 
الثانية  جتربتي 

من خالل م�سل�سل )جذور(.
الإخراج؟ من  اأكرث  التمثيل  اأحببِت  اأنك  يعني  هذا  • هل 

- ع�سقي وغرامي هو التمثيل. منذ بداية وعيي واأنا اأتابع الدراما 
لها  حبي  �سدة  وم��ن  معهم،  واأتفاعل  املمثلني  مع  واأ�سحك  واأب��ك��ي 

وتعلُّقي بها قررُت اأن اأدخل املجال.
التمثيل؟ ولي�س  الإخراج  در�سِت  • وملاذا 

- لأنني مل اأرغب يف اأن اأح�سر جتربتي يف جمال معني. ولو اكتفيُت 
التمثيل،  �ساأعمل فقط يف جمال  اأنني  يعني  التمثيل، هذا  بدرا�سة 
ولذلك قررت درا�سة الإخراج كي اأمتكن من تعلُّم كل ما له عالقة 
خالل  م��ن  اأتعلمه  اأن  فيمكن  التمثيل،  اأم��ا  م��ا.  لعمٍل  بالتح�سري 

م�ساركتي يف دورات تدريب خا�سة.
كممثلة؟ جتربتك  يف  لالإخراج  درا�ستك  ت�ساعدك  • كم 

- اأحب اأن اأ�سري اإىل اأن م�سل�سل )هروب( ثم )جذور( ومن بعدهما 
)اتهام( و)يا ريت(،

 كلها اأعمال �ساركُت فيها خالل درا�ستي املدر�سية واجلامعية، لأنني 
الأعمال  من  جمموعة  هناك  تكون  واأن  موهبتي  اأمّن��ي  اأن  حاولُت 
يف ر���س��ي��دي ال��ف��ن��ي، وك��ان��ت ل���دّي جن��اح��ات ق��ب��ل اأن اأن��ه��ي اإجازتي 

اجلامعية.
اأ�سياء كثرية. مثاًل،  التح�سري لعمٍل وقبل تقدميه للنا�س يتطلب 

خالل انتظاري للكامريا،
 اأعرف ما الذي يقوم به مهند�س ال�سوت وما الذي يريده املخرج 
لها  للمهنة وتقديري  اأن احرتامي  الت�سوير، عدا عن  مني خالل 

يكون اأكرب،
لال�ستمرار  واأطمح  دوؤوب  ب�سكل  اأجلها  من  اأ�ستغل  اأنني  خ�سو�ساً   

فيها، ولذلك ت�سبح نظرتي اإليها خمتلفة.
اأدائه  يف  وي��رى  خمتلفة  ت�سبح  املمثل  اإىل  املُ�ساِهد  نظرة  وحتى   

احرتافية عالية.
والدراما  املحلية  ال���درام���ا  ب��ني  كممثلة  جت��رب��ت��ك  يف  ن��ّوع��ِت   •

امل�سرتكة، 
وقالئل هم املمّثلون الذين ا�ستغلوا يف الدراما امل�سرتكة وعادوا اإىل 

املحلية. فما الفارق بينك وبينهم؟
- جتربتي املحلية تقت�سر على م�سل�سلني هما )هروب( و)راحوا(، 

عندي  الأ�سا�سية  املعايري  م�سرتكة.  درام���ا  ه��ي  الأخ���رى  واأع��م��ايل 
الفني �سواء  اأر�سيفي  اإىل  ي�سيف  اأن يكون دوراً  للقبول بالدور هي 

كان حملياً اأو م�سرتكاً، 
وخمرجون  ممثلون  معهم،  اأتعامل  الذين  الأ�سخا�س  يهّمني  كما 

وكّتاب و�سركات اإنتاج.
الأجر؟ عند  تتوقفني  • األ 

- اأنا يف املهنة منذ 12 عاماً ومتّكنُت من عمٍل اإىل اآخر من اأن اأحرز 
املمثلني  اأتفّهم  ولكنني  الأج��ر.  كما  التجربة  م�ستوى  على  تقدماً 
الذين يرف�سون بع�س الأدوار، وهذا حقهم. وهذا هو الأمر الذي 
حاولُت الإ�سارة اإليه عندما قلت اإنه يهمني كثرياً الأ�سخا�س الذين 
ا�ستغل معهم. واإذا توافرت �سركة الإنتاج التي تعطيني ما اأ�ستحقه 
كدوٍر اأوًل ومن ثم كاأجر، فال مانع لدي من العمل معها �سواء كان 
ال�سبب  كافة هو  ال�سعد  الح��رتاُم على  اأو م�سرتكاً.  العمل حملياً 

الأ�سا�سي الذي يجعلني اأوافق على اأي عمل واأ�سارك فيه.
هل  )التحدي(،  م�سل�سل  من  الثاين  اجل��زء  كان  اأعمالك  اآخ��ر   •
اأن��ه��ا حت��ول��ت مو�سة يف  اأع��م��ال الأج����زاء، خ�سو�ساً  اأن���ت م��ع ف��ك��رة 

الدراما العربية؟
م يف ال��دور وتطّور يف ال�سخ�سية، فاأنا مع  - يف حال كان هناك تقدُّ

الأعمال املوؤلفة من اأجزاء. 
اخلارج  يف  منت�سرة  ه��ي  ب��ل  حملية،  لي�ست  الأج����زاء  اأع��م��ال  ثقافة 

اأي�ساً.
• �ساركت يف اأعمال م�سرتكة من اإنتاج �سركات م�سرية، ولكنك مل 
توؤمن  امل�سرتكة  الدراما  اأن  ترين  فهل  امل�سرية،  الدراما  يف  تطّلي 

للممثل انت�ساراً يعّو�س له من هذه الناحية؟
مكانتها  جتربة  لكل  وتبقى  امل�سرية،  الدراما  يف  امل�ساركة  اأمتنى   -

وطْعمها.
الدراما  اأن  كما  واأهميتها،  امل�سرية  ال��درام��ا  ت��اري��خ  يعرف  وكلنا   
اأن يكون الفنان  العربية فر�ست نف�سها كثرياً، ويبقى الأمر الأهّم 

معروفاً بني اأهله ونا�سه.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

- ب�سدد قراءة عملني من النوع العربي امل�سرتك، ولكنني مل اأوّقع 
عليهما حتى الآن.

الرتكية"  "اجلبهة  على  تن�سط 
ع���م���ل���ي���ات ت�������س���وي���ر م����زي����د من 
املُ�ستن�سخة  العربية  امل�سل�سالت 
عن اإنتاجات تركية. وكانت �سركة 
اأفرع �سركات جمموعة  اأحد   ،o3
اأيام ببث  MBC، قد بداأت قبل 
الأول من م�سل�سل جديد  املو�سم 
بطولة  م��ن  "الثمن"،  ب��ع��ن��وان 
جّمال  ورزان  خ����ي����اط  ب���ا����س���ل 
يقّلد  العمل  معو�س.  ونيكول 
عر�س  مل�سل�سل  ق��دمي��ة  ق�����س��ة 
ال�سا�سات  ع��ل��ى   2006 ع����ام 
الرتكية بعنوان "ويبقى احلب"، 
بطولة خالد اأرغن�س، وكان موؤلًفا 
م���ن ت�����س��ع��ني ح��ل��ق��ة. ج���رت دبلجة 
اليوم  لي�سبح  العربية  اإىل  امل�سل�سل 
عليه  احلكم  ميكن  ل  ج��دي��دة،  بن�سخة 

وهو ل يزال يف احللقات الأوىل.
تكلف  ل  الأع����م����ال  ه����ذه  اأَنّ  وي���ب���دو 
جتربهم  اأو  ك��ث��رًيا،  الإن��ت��اج  �سركات 
اخلا�سة  الإن��ت��اج��ات  تقليل  على 
�ستنتظر  ب��ل  ال��ك��رمي،  بال�سهر 
هذه  بيع  اإمكانية  ال�سركات 
اخلجولة  الإن����ت����اج����ات 
الآن.  ت�سور  ال��ت��ي 
ك����م����ا ه������و ح����ال 
م�سل�سل "النار 
 " ر لنا با
ال�������������������ذي 
�س  �سيعر
ع��������������ل��������������ى 
ال�����������س�����ا������س�����ة 
ال�سعودية، واأي�ساً 
الزند"،  "عا�سي 
اإنتاج  من  اأعمال  وهي 

برودك�سن" اللبنانية.  اآرت  "�سيدرز 
ولن يتجاوز عدد امل�سل�سالت امل�سرتكة اخلا�سة 
مبو�سم رم�سان اأ�سابع اليد الواحدة. ال�سبب 
نف�سه  الذي فر�س  الوقت  بالطبع هو: عامل 
ال�سركات  هذه  وان�سغال  الإنتاج،  �سركات  على 
للمو�سم  امل����رادف����ة  "املن�سات"  ب���اإن���ت���اج���ات 
من  مبزيد  اأي�ساً  يلزمها  والتي  الرم�ساين، 

الإنتاجات. 
مثاًل، بداأ يوم اخلمي�س املا�سي ت�سوير م�سل�سل 
ن�سيب  نادين  يعيد  اأن  املفرت�س  "واأخرياً"، 
اإخفاقها  بعد  الرم�سانية  املناف�سة  اإىل  جنيم 
يف اجلزء الثاين من م�سل�سل "�سالون زهرة" 
اأمام  بوعيد.  جو  واملخرج  مر�سليان،  لكلوديا 

لكن  لالنتهاء،  يوًما  ت�سعني  من  اأق��ل  املخرج 
دخول  بعد  حّتى  ت�سوير،  عمليات  عن  يحكى 

�سهر رم�سان وبدء العر�س. 
وب��ح�����س��ب امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���وف���رة ي��ب��دو اأن����ه مّت 
كتبه  ال��ذي  "واأخرياً"  حلقات  ع��دد  تخفي�س 
اإىل  النا�سر  اأ�سامة  ويخرجه  �سحادات  ب��الل 
15 حلقة كحل وحيد للحاق مبو�سم رم�سان، 
ن�سيب جنيم، وق�سي  نادين  ك��اًل من  اأن  رغ��م 

خويل كانا عرّبا عن رف�سهما لهذا احلل.
ال�سوء  "ال�سّباح"  ���س��رك��ة  اأع��ط��ت  امل��ق��اب��ل  يف 
حممد  للمخرج  اأ�سابيع  ثالثة  قبل  الأخ�سر 
م�سل�سل  بت�سوير  فعاًل  وب���داأت  ال��ع��زي��ز،  عبد 
فهد  وعابد  ب�سار  كاري�س  مع  بالنار"  "النار 

وان�سم اأخرًيا جورج خباز. امل�سل�سل من كتابة 
ال�ساب مع  اأول جتربة للكاتب  رام��ي كو�سا يف 
قدم  بعدما  برودك�سن"،  اآرت  "�سيدرز  �سركة 
عام "2020" م�سل�سل "اأولد اآدم"، من اإخراج 

الليث حجو، واإنتاج "اإيغل فيلمز".
جبهة  ع��ل��ى  فيلمز"  "اإيغل  ���س��رك��ة  وت��ن�����س��ط 
الن���ت���ه���اء م���ن ت�����س��وي��ر اجل�����زء ال���ث���ال���ث من 
جابر  ن��دي��ن  ك��ت��اب��ة  م��ن  "للموت"،  م�سل�سل 
امل�سل�سل  فريق  ع��اد  اإْذ  اأ�سمر.  فيليب  واإخ���راج 
ق��ب��ل ���س��ه��ر م���ن ت��ون�����س، ح��ي��ث اأن���ه���ى املخرج 
املتعلقة باجلزء  امل�ساهد  اأ�سمر ت�سوير معظم 
ال��ث��ال��ث، وال����ذي ان�����س��م اإل��ي��ه امل��م��ث��ل ال�سوري 
اخلال.  ورد  اللبنانية  واملمثلة  ور  خ�سّ مهيار 

على  تغرًيا جذرًيا طراأ  ف��اإّن  للم�سادر،  ووفًقا 
وجوه  ا���س��ت��ق��دام  ناحية  م��ن  الق�سة،  اأح����داث 
جديدة، لعلها ت�سُدّ من الإخفاق الذي حلق به 

طوال مو�سمني �سابقني.
م�سل�سل  ت�سوير  واح���د  �سهر  خ��الل  وينتهي 
�سامر  امل���خ���رج  ب����داأ  ال����ذي  الزند"  "عا�سم 
ب�سورية  حم�س  مدينة  يف  تنفيذه  ال��ربق��اوي 
منذ حوايل �سهرين، ويجمع بني دانا مارديني 
وتيم ح�سن بعد غيابه عن املو�سم الرم�ساين 

ل�سنتني.
ه���ل ي��ل��ح��ق ���س��ن��اع ال���درام���ا ال���وق���ت، وينتهي 
ال�سوم؟  �سهر  بلوغ  قبل  امل�سل�سالت  ت�سوير 

�سوؤال �ستتو�سح الإجابة عنه خالل اأيام.

الدراما امل�شرتكة يف رم�شان: �شراع مع الوقت

�سّن  يف  �إليها  �لأنظار  تلفت  �أن  فخري  تانيا  �ملمثلة  ��ستطاعت 
يف  و�لدتها  مع  �لت�سوير  مو�قع  يف  وجوُدها  و�ساَعَدها  مبكرة، 
دخول �ملجال وكانت �أوىل جتاربها مع �ملخرج ميالد �أبي رعد يف 
�جلزء  �أعمالها  �آِخر  وكان  �ل�سبحة  كّرت  ثم  )هروب(،  م�سل�سل 

�لثاين من م�سل�سل )�لتحدي(.
عن  �لتمثيل،  مع  م�سو�رها  عن  �حلــو�ر  هذ�  يف  حتدثت  فخري 

�أحالمها يف �ملهنة وم�ساريعها للفرتة �ملقبلة.
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فوائد �شحية غري متوقعة 
للقرفة مثبتة علميا

ففي  ال��ع��امل.  يف  املعروفة  التوابل  اأق��دم  من  واح��دة  باأنها  القرفة  تو�سف 
م�سر القدمية، كانت قيمتها اأعلى من الذهب.

ال��ط��ع��ام م��ذاق��ا مميزا،  امل���ذاق م��ا مينح  واإىل ج��ان��ب كونها لذع���ة وح��ل��وة 
وت�ستخدم  الأم��را���س.  من  العديد  لعالج  ق��رون  لعدة  القرفة  ا�ستخدمت 
ب�سكل خا�س يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء كونها ت�ساعد يف منع اللتهابات 

الفريو�سية وتعزز املناعة.
واأكد العلم الفوائد ال�سحية العديدة املرتبطة بالقرفة:

م�سادات الأك�سدة
القرفة غنية مب�سادات الأك�سدة - مبا يف ذلك البوليفينول - التي حتمي 
اأن�����س��ج��ة اجل�����س��م م��ن الإج���ه���اد ال��ت��اأك�����س��دي والأم���را����س امل��رت��ب��ط��ة ب��ه مثل 

ال�سرطان واأمرا�س القلب التاجية واللتهابات.

احلماية من اأمرا�س القلب
وم�ستويات  ال��ث��الث��ي��ة  وال���ده���ون  ال����دم  ���س��غ��ط  بخف�س  ال��ق��رف��ة  ت��رت��ب��ط 

الكولي�سرتول و�سكر الدم لدى امل�سابني باأمرا�س التمثيل الغذائي.

حت�سني ح�سا�سية الإن�سولني
مقاومة  تقليل  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون  ق��د  ال��ق��رف��ة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
اأن يح�سن  الذي ميكن  الإن�سولني  الإن�سولني، وزيادة احل�سا�سية لهرمون 

التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

احلماية من الأمرا�س التنك�سية الع�سبية
بع�س املركبات املوجودة يف القرفة لها تاأثري على بروتني تاو، وهو بروتني 

يف الدماغ مرتبط مبر�س األزهامير.
ويف درا�سة اأجريت على الفئران يف عام 2014، كانت القرفة مبثابة حماية 
للخاليا الع�سبية و�ساعدت يف حت�سني الوظيفة احلركية للفئران امل�سابة 

مبر�س باركن�سون.

م�ساد لاللتهاب
تعد القرفة م�سادا طبيعيا لاللتهابات مينع اإفراز حم�س الأراكيدونيك، 
وهو حم�س دهني ي�سبب اللتهاب. وميكن اأن يت�سبب حم�س الأراكيدونيك 

هذا اأي�سا يف تخرث الدم.
ه��ن��اك نوعني  اأن  اإل  ت��ب��دو مت�سابهة،  ق��د  ال��ق��رف��ة  اأن����واع  ك��ل  اأن  ويف ح��ني 
الأكرث  وهي   ،)Cassia cinnamon( ال�سليخة  القرفة  خمتلفني: 
كالهما   ،)Ceylon cinnamon( ال�سيالنية  وال��ق��رف��ة  �سيوعا، 
مي��ت��ل��ك ال�����س��ف��ات امل��ف��ي��دة امل��و���س��وف��ة اأع�����اله. وم���ع ذل����ك، حت��ت��وي قرفة 
الأن���واع  م��رّك��ب م��وج��ود يف بع�س  ال��ك��وم��اري��ن، وه��ي  م���ادة  ال�سليخة على 

النباتية ميكن اأن يكون �سارا اإذا مت تناوله بكميات كبرية.

؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �كرب  هو  • ما 
اإىل ما يزيد  اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�سل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �سيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت الأزرق ف�سار اليوم نادر الوجود  
؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �أطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�سفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

؟ �لعامل  يف  بلد  �كرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�سابق  ال�سوفيتي  الحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��رب   
م�ساحة  ���س��د���س  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�ساحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�سمة  مليون   276 �سكانه  عدد  ويبلغ  الياب�سة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�سيمه  ال�سوفيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�ساحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �سكانها في�سل 

اإىل 26 مليون فقط 

-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.
-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�سرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�س و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�س( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�س هو الأملا�س.

-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.

القالدة املر�صعة 
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�لليمون 
اإ�سافته  اأو  الليمون  ت��ن��اول  على  خ���رباء  ح��ث 
منافع  من  فيها  ملا  نظرا  الطعام،  وجبات  اإىل 
عن  ���س��درت  �سابقة  درا���س��ة  وبح�سب  للج�سم. 
ج��ام��ع��ة اأوه���اي���و الأم��ري��ك��ي��ة، ف���اإن جم���رد �سم 
على  وي�ساعد  الإن�سان  يفيد  الليمون،  رائحة 
امل�سادر  م��ن  الليمون  وي��ع��د  م��زاج��ه.  حت�سني 
اإفراغ  فعند  بالألياف،  اجل�سم  لتزويد  املهمة 
ر�سه  اأو  ال�سلطة  على  الثمرة  من  واح��د  ك��وب 

على الأطعمة املقلية، خالل اليوم الواحد، �سيح�سل اجل�سم على 5.9 غرام 
من الألياف. وتو�سي املعايري ال�سحية الدولية، باأن يح�سل الإن�سان على 
قدر من الألياف يراوح بني 25 و38 غراما يف اليوم الواحد، ولذلك، فاإن 

الليمون ي�ستطيع اأن ميد اجل�سم بن�سبة مهمة مما يحتاجه.
فاإن  احل��راري��ة،  ال�سعرات  الليمون ل يحتوي على عدد كبري من  اأن  ومبا 
�سغط  �سبط  ع��ن  ف�سال  ال��زائ��د  ال���وزن  خف�س  على  ت�ساعد  الثمرة  ه��ذه 
الدم وم�ستوى الكولي�سرتول يف الدم. ويزود الليمون، ج�سم الإن�سان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، لأن الكوب الواحد من ع�سري الليمون ميد الرجل 
اإىل  ي�سل  اأعلى  م�ستوى  امل��راأة فتح�سل على  اأم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�ساعد  الأمر  وهذا  لالأك�سدة،  امل�سادة  مبواده  الليمون  وميتاز   .150%
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�سكل  تنمو  اأن  على  اجل�سم  اأن�سجة 
الأ�سرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. وللح�سول على مادة احلديد 
من الطعام، فيتم اإ�سافة ع�سري الليمون اإىل بع�س الأطباق ال�سهرية مثل 

ال�سبانخ والوجبات النباتية الأخرى. 

يف اأثناء اإحدى الرحالت املدر�سية اإىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �سل�سلة ذهبية كبرية بها 
قالدة مر�سعة وقد �سقطت اأ�سفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون اأن يراها اأحد لكنها �ساهدتها 
بامل�سادفة فوقفت لتتلفت حولها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القالدة وتنظر اليها نظرة �سريعة ثم ت�سعها 
يف جيب البنطلون وهي تتح�س�سها كم هي ثقيلة، وت�ساوي ثروة، اأ�سرعت وان�سمت اإىل �سديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �سح، هل هي خمطئة هل تبلغ امل�سرفة اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن.. هل تبحث بنف�سها عن 
�ساحبة القالدة هل ..اأ�سئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�سكاتها بالندماج و�سط زميالتها وال�ستمتاع اإىل 
�سرح امل�سرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�س�س جيبها ومتني نف�سها با�سياء كثرية مثل بيع القالدة و�سراء مالب�س 
كثرية، لأنها �ست�سرتي حذاء جديدا مثل �سديقتها بل رمبا اإ�سرتت اأي�سا بع�س الذهب وال�سطوانات احلديثة 
لتبحث عنها  ال�سرطة  القالدة  اأخربت �ساحبة  ال�سكوك رمبا  راودتها  وم�سجال جديدا.. وهدية لأمها ولكن 
ورمبا اإن باعتها اأم�سك بها رجال ال�سرطة.. ورمبا ينت�سر اخلرب فت�سبح ل�سة.. اآه �ستفقد املدر�سة و�ستفقد حب 

اأمها واأبيها واأخواتها.. و�سديقاتها، �ستفقد كل �سيء لأنها �ست�سبح ل�سة.. �سي�سبب اخلرب احراجا لأهلها .. 
 اأ�سيبت ب�سداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�سرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجلولة وقبل انتهائها 
اأنحاء املتحف وت�سمع هم�سات هناك  وج��دت حركة ت�سدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتجولون يف 
قالدة ذهبية مر�سعة فقدت من املتحف و�ستغلق الأبواب على الزوار للبحث عنها فاأح�ست برعب فظيع وتوقف 
تفكريها حلظة قبل اأن تلمح لوحة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�سيدات فان�سحبت ببطئ وذهبت اإىل ذلك 
الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القالدة وم�سحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�س وخرجت 
اإحدى ال�سرطيات هي من دخلت  اآخر واأغلقته عليها وكانت  اأح�ست باأحد قادم فاأ�سرعت ودخلت حماما  حني 
اإىل احلمام ف�ساهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�س ذلك احلمام 
وخرجت ومل جتد �سيئا ثم ا�ستكملت تفتي�س باقي احلمامات لتجد القالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هداأ من 
روع مدير املتحف وظهرت ابت�سامته وهو يقول كان من ال�سعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�سفارات، واأعتقد اأن 

الل�سة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل.
اأكن اأعرف اأن هناك �سفارات �ستنطلق  �سمعته كاترين فقالت يف نف�سها نعم حمدا هلل ولكني ل�ست ل�سة ومل 
واإل كنت مت رعبا فلتذهب القالدة اإىل اجلحيم وهنا اقرتبت امل�سرفة لتطمئن عليها فابت�سمت كاترين وقالت 

احلمد اهلل لقد ذهب ال�سداع اإىل اجلحيم!.

يرتبط �سيق التنف�س يف حالت كثرية بقلة الن�ساط البدين 
وزي��ادة ال��وزن. ولكن غالبا ما تكون امل�سكلة اأعمق من ذلك 

بكثري وخا�سة اإذا كان ال�سخ�س من املدخنني.
وي�سري الدكتور اأندريه كولي�سوف، اأخ�سائي اأمرا�س الرئة، 
اإىل  اأن يوؤدي  اأن مر�س الن�سداد الرئوي املزمن ميكن  اإىل 

الإعاقة والوفاة.
ووفقا للخرباء، التدخني هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية لتطور 
هذا املر�س الرئوي املزمن. ومن الأ�سباب الأخرى عمليات 
التهابات  وك��ذل��ك  والأل��ي��اف،  امل���واد  وبع�س  ال�سارة  الن��ت��اج 
اأمرا�س  ال��ط��ف��ول��ة واأي�����س��ا  ال��ت��ن��ف�����س��ي يف م��رح��ل��ة  اجل���ه���از 

الق�سيبات الهوائية والبيئة ال�سارة.
اأ�سم  املزمن  الرئوي  الن�سداد  على مر�س  اخل��رباء  ويطلق 
ال��رئ��ة تظهر لدى  اأم��را���س  لأن معظم  امل��دخ��ن��ني،  م��ر���س 
املدخنني. لذلك فاإن اأف�سل طريقة للوقاية من هذا املر�س 
هي الإقالع عن التدخني. ولكن يجب اأن نعلم اأن التدخني 
"ال�سلبي" ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�سابة بهذا املر�س، نتيجة 

ا�ستن�ساق دخان ال�سجائر.
ووفقا لالأطباء، ميكن الوقاية من املر�س اأي�سا بالتطعيم، 
واأجهزة  واملوؤينات  الهواء  تنقية  اأجهزة  با�ستخدام  وكذلك 

ترطيب الهواء.

الوقاية من تفاقم مر�س املدخنني اخلطري

رجل ينقل �سجرة برتقال على در�جة بخارية قبل حلول �لعام �لقمري �جلديد يف هانوي، فيتنام -� ف ب


