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طريقة تخزين خط�أ تقلل �صالحية احلليب
�ساركت اأم بريطانية حيلة ب�سيطة للم�ساعدة يف احلفاظ على احلليب 

طازجاً لفرتة اأطول، و�سط اأزمة تكلفة املعي�سة.
قامت جيما بريد، وهي اأم لطفلني، بالك�سف عن حيلة لتخزين احلليب 
اإن  فيه  قالت  اإن�ستغرام،  على  ح�سابها  على  ن�سرته  فيديو  مقطع  يف 
تخزين احلليب يف باب الثالجة اأمر خطاأ، ون�سحت بو�سع احلليب يف 

اأبرد جزء من الثالجة، وهو الرف ال�سفلي. 
وبح�سب جيما، فاإن الهواء البارد عادة ما يتجمع يف الأ�سفل، لذا فاإن 

الرف ال�سفلي للثالجة عادة ما يكون الأكرث برودة. 
و�سارع الآلف الذين �ساهدوا املقطع اإىل �سكر املراأة على هذه الن�سيحة 
وقالوا اإنهم �سيجربونها، يف حني �سارك اآخرون ن�سائح وحيل خا�سة 
اإنه  اأحد امل�ساركني،  اأط��ول، حيث قال  بهم جلعل احلليب يدوم لفرتة 
داخل  وي�سعه  احلليب  زج��اج��ة  فوهة  ع��ن  امل��ع��دين  اخلتم  بنزع  يقوم 
اإغالق الزجاجة بعد فتحها وعدم ت�سرب  اإحكام  الغطاء، لكي ي�سمن 

الهواء اإليها، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

حيلة رائعة جلعل رائحة العطور تدوم طوياًل
رائحته  على  للحفاظ  مهم  اأم��ر  عطرك  تخزين  مكان  معرفة  يعترب 
لأطول فرتة ممكنة، واإذا كنت تقوم حالياً بتخزين العطر يف احلمام، 
فهذه اأخبار �سيئة بالن�سبة لك، حيث ل ينبغي اأن يكون هذا هو املكان 
الذي تو�سع فيه العطور. و�ساركت اإميليا، التي تن�سر على تيك توك 
با�سم professorperfume، اأنك بحاجة اإىل نقل عطورك اإىل 
بعيداً عن  اأو درج خزانة”  “خزانة  مثل  “مكان بارد وجاف ومظلم” 

بخار احلمام، اأو �سوء ال�سم�س، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
ولن توفر لك هذه الن�سيحة املال فح�سب، بل �ستمنع تطاير العطر، 
مما يحافظ عليه لفرتة اأطول. وقالت اإميليا “اإذا احتفظت بعطرك 
البخار ودرج��ات احلرارة  ف��اإن كل تقلبات  يف احلمام عند ال�ستحمام، 
بتخزينه  قمت  ل��و  مم��ا  بكثري  اأ���س��رع  ب�سكل  عطرك  �ستف�سد  املرتفعة 

ب�سكل �سحيح«.
بارد وجاف ومظلم.  “”قم بتخزين عطرك يف مكان  اإميليا  وت�سيف 
اأو�سي دائماً بو�سعه يف خزانتك اأو درج املالب�س. بع�س النا�س يحتفظون 
به يف الثالجة. لي�س عليك الذهاب اإىل هذا احلد، ولكن عندما تقوم 

بتخزين العطر ب�سكل �سحيح ف�سوف يدوم ل�سنوات و�سنوات ».

مواقع التوا�صل االجتم�عي اأزمة اجليل.. اإدم�ن وعالج
مل يعد الإدمان على مواقع التوا�سل الجتماعي جمرد حتذير، بل بات 

حقيقة يعاين منه الكثريون حول العامل، رغم عدم ت�سنيفه كذلك.
ول يوجد حاليا ت�سخي�س ر�سمي، حتت م�سمى، الإدمان الإلكرتوين، 
لكن حتوم اأ�سئلة كثرية، حول التعامل مع و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

وما تفرزه من ارتدادات نف�سية، حتدث ا�سطرابا لل�سحة العقلية.
وي�سبب هذا الإدمان م�ساكل عدة وا�سطرابات نف�سية باتت لها طرق 

لعالجها وتفاديها.
التوا�سل  ا�ستخدام و�سائل  الإف��راط يف  لها  ي��وؤدي  التي  املخاطر  اأب��رز 

الجتماعي.
تعطيل الوظائف اليومية   

التنبيهات والإ�سعارات    
ا�سطرابات النوم

�سعف التغذية
اأم����ام ال�����س��ا���س��ات، يعطل  يتفق اخل����رباء ع��ل��ى اأن ق�����س��اء زم���ن ط��وي��ل 
الوظائف اليومية، حيث توؤثر خا�سية التنبيهات والإ�سعارات امل�ستمرة، 

على معدلت النوم والتغذية ال�سليمة والتوا�سل مع الآخرين. 
اأ�سرار اإلكرتونية

ت�ستيت النتباه
التعر�س للتنمر

ن�سر ال�سائعات
ي�سفر ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي عن العديد من الأ�سرار، 
والقلق  ،والك��ت��ئ��اب  ال�سائعات  ون�سر  والتنمر  النتباه  ت�ستيت  اأهمها 

ل�ساعات طويلة ،ووجهات النظر غري الواقعية عن حياة الآخرين.
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�صوهد قبل 80 األف ع�م.. مذنب 
ن�در يف طريقه نحو االأر�ض

بعد املذنب الأخ�سر، الذي ظهر يف ال�سماء ال�سهر املا�سي، ك�سفت تقارير 
اإعالمية تفا�سيل جديدة عن مذنب نادر جدا يقرتب من الأر�س و�سيكون 

مرئيا بالعني املجردة.
ر�سميا  الذي يعرف  املذنب،  اإن  الربيطانية  “ديلي ميل”  وقالت �سحيفة 
با�سم »C/2023 A3«، مت توثيقه يف 22 فرباير املا�سي بوا�سطة اأربعة 

تل�سكوبات يف جنوب اأفريقيا وت�سيلي وهاواي.
واأ�سافت اأن هذا املذنب �سوهد لأول مرة قبل 80 األف عام، اأي منذ اأن غادر 

الب�سر القدامى اأفريقيا.
واأ�سارت اإىل اأن »C/2023 A3« يتحرك ب�سرعة 290 األف كيلومرت يف 

ال�ساعة بني زحل وامل�سرتي، و�سيقرتب من ال�سم�س يف �سبتمرب 2024.
وبعدها بنحو �سهر، �سي�سل املذنب النادر اإىل اأقرب نقطة له من الأر�س، 

وبالتحديد يف 13 اأكتوبر.
واأو�سحت “ديلي ميل” اأن العلماء ل يعرفون الكثري عن هذا املذنب، لكن 
البيانات ت�سري اإىل اأنه “ج�سم كبري جدا” و�سيكون مرئيا بالعني املجردة 

يف ال�سماء عند اقرتابه من الأر�س.
“الظروف  اإن  بن�سلفانيا  جامعة  من  زان��غ  كوي�سينغ  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 
مواتية للغاية لهذا املذنب”، مربزا اأنه �سيكون اأكرث �سطوعا بحوايل 100 

مرة من املذنب الأخ�سر، الذي اأذهل العامل يف فرباير.

اأجرا�ض كن�ئ�ض النورم�ندي 
تقرع يف املو�صل

دقت ثالثة اأجرا�س قادمة من النورماندي 
امل��و���س��ل يف �سمال  ال��ف��رن�����س��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
ملنظمة  العامة  امل��دي��رة  بح�سور  ال��ع��راق، 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
تتوا�سل  فيما  اأزولي،  اأودري  )يون�سكو( 
اإعادة اإعمار تراث هذه املدينة بعد دمارها 
اإثر �سيطرة داع�س. وت�سرف اليون�سكو من 
على  خالل مبادرة “اإحياء روح املو�سل”، 
اإعادة اإعمار املو�سل القدمية، حيث يجري 
النوري  وم�سجد  كنائ�سها  تاأهيل  حالياً 
ومئذنته احلدباء التي يبلغ عمرها 850 
القدمية.  ال��ب��ل��دة  م��ن��زل يف  وم��ئ��ة  ���س��ن��ة 
ومبنا�سبة زيارتها الأوىل للعراق، توجهت 
اأزولي الثالثاء اإىل املو�سل، حيث التقت 
املو�سل  ت��اأه��ي��ل  م���واق���ع  يف  مب��ه��ن��د���س��ني 
كما  العمل،  �سري  على  واطلعت  القدمية 
�ساهد مرا�سل يف فران�س بر�س. يف كني�سة 
حديثا  بناوؤها  اأع��ي��د  التي  ال�ساعة  �سيدة 
مثل  ق��ل��ي��اًل  امل���ذه���ب  امل���ذه���ل،  “باحلجر 
الدومينيكاين  الأب  و�سفه  كما  اخلبز”، 
ب��وك��ي��ون، �سمع احل�����س��ور قرع  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
فرن�سا  من  حديثاً  و�سلت  اأجرا�س  ثالثة 

ورفعت يف برجها.

الفراولة قد متنع 
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لبن�ين ي�صنع توربني ري�ح 
لتوليد الط�قة البديلة 

يف بلدة ببنني ب�سمال لبنان، �سنع 
العمر  من  البالغ  �سب�سبي  حممد 
مواد  من  ري��اح  توربني  عاما،   25
توليد  ت��دوي��ره��ا وجن���ح يف  م��ع��اد 
جريانه.  وبع�س  لعائلته  الكهرباء 
ل��ط��امل��ا وج����د ���س��ب�����س��ب��ي ن��ف�����س��ه يف 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ال��ع��م��ل مب��ج��ال 
على  واط��ل��ع  ف��ق��راأ  والتكنولوجيا، 
بالعلوم،  �سغفه  من  انطالقا  كتب 
و�سنع العديد من النماذج الأولية 
اأ����س���م���اه )جرين  اإن�������س���اء م���ا  ق��ب��ل 

اإك�س(.
ي�سبه  مم����ا  ال���ت���ورب���ني  ���س��ن��ع  مت 
ال�����س��ف��رات وال��زع��ان��ف امل��ع��دل��ة من 
امل�ستعملة  البال�ستيكية  الرباميل 
لتوليد  بالتوربني  ملحق  وم��ول��د 
الكهرباء. كما قام �سب�سبي برتكيب 
يف  ل���س��ت��خ��دام��ه��ا  �سم�سية  األ������واح 

الأيام التي تقل فيها الرياح.
4.5 و6  امل�������س���روع م���ا ب���ني  ي��ن��ت��ج 
�سب�سبي،  ق�����ال  ح�����س��ب��م��ا  اأم����ب����ري، 

وي�ستفيد منه 6 من جريانه.
الكهرباء  اأزمة  ب�سبب  “اأكيد  وقال 
ا�سطرينا  ب��ب��الدن��ا  ع�سفت  ال��ت��ي 
نبحث عن بدائل لكهرباء الدولة.. 
خ��ط��ر ب��ب��ال��ن��ا ف��ك��رة ط��اق��ة الرياح 
املنازل  عمالة  نطبقها  ممكن  يلي 
اأنه  الأ�سا�سي  هدفنا  وك��ان  بلبنان 
نحن نخرتع مولد )بالجنليزية( 
اأعلى  ال��ك��ف��اءة  ي��ك��ون  حتى  بلبنان 

و�سعره اأقل«.
الرياح  ط���اق���ة  “لقينا  واأ�����س����اف 
ه��ي الأف�����س��ل والأ���س��ه��ل م��ن حيث 
اأك����ي����د و����س���ع���ن���ا عدة  ال���ت���ط���ب���ي���ق. 
ت�������س���ام���ي���م. ق��������راأت ال���ع���دي���د من 
كتري  املجال  بهيدا  بحثت  الكتب. 
النموذج  ب��راأي هيدا  تو�سلنا  حتى 

الأكفاأ بتوربينات الرياح«.
التوربني  “هيدا  ق��ائ��ال  وم�����س��ى 
اإل���ل���ي متوفر  ب���اق���ي  ب��ي��ت��م��ي��ز ع���ن 
تبعته...  الأعلى  بالكفاءة  بال�سوق 
م�ستفيدين  ب���ي���وت  ����س���ت  ع���ن���ا  يف 
عنا  يف  ه��ي��دا،  الطاقة  م�سدر  م��ن 
بكل  بي�ستفيدوا  تقريبا  ب��ي��وت   4
ب�س  وبيتني  الكهربائية  الأدوات 

اإ�ساءة«.
اللبنانيني  م���ن  ال��ك��ث��ري  وي��ع��ت��م��د 
التي  امل��ول��دات اخلا�سة  ع��ادة على 
تعمل بالديزل، رغم اأن ذلك اأ�سبح 

بعيد املنال بالن�سبة للكثريين.

اأطعمة خ�رقة قد ت�ص�عد يف اإبط�ء عالم�ت التقدم ب�لعمر بعد �صن االأربعني

ي��ب��داأ اجل�����ض��م يف اخل�����ض��وع ل��ت��غ��ي��رات حم����ددة يف 
الع�ضالت،  كتلة  فقدان  مثل  العمر،  من  الأربعينيات 
العمر  ف��اإن��ه  ل��ذا  ذل��ك،  وغ��ر  الهرمونية  وال��ت��غ��رات 
املنا�ضب لبدء اتباع عادات غذائية �ضحية لتتمكن من 

ال�ضتفادة من التغيرات يف العقود الالحقة.
 مع  التقدم يف ال�ضن ، مير اجل�ضم مبراحل عديدة 

اأن  وميكن  وداخليا،  خارجيا  التغيرات،  من 
واأن  خا�ضة  حمبطة،  جت��رب��ة  ت��ك��ون  

عامل  تكون  اأن  ميكن  ال�ضيخوخة 
الأم��را���ض  م��ن  للعديد  خطر 

املختلفة.
ولكن اخلرب ال�ضعيد، اأن 
خارقة  اأطعمة  هناك 

"�ضوبر  بال�  ُيعرف  ما  اأو 
ب�ضكل  تناولها  ميكنك  التي  فود"، 

اآثار  اإب��ط��اء  على  للم�ضاعدة  منتظم 
التقدم بال�ضن.

رابطاً  ثمة  اأن  اإىل  وا�سعة  درا�سة  خل�ست 
احتمال  وانخفا�س  البدين  الن�ساط  بني 
وف��اة ال��ف��رد، ول��و اقت�سرت ه��ذه احلركة 

على ب�سع دقائق يومياً.
اأوردتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت ه��ذه 
للطب  ميدي�سني"  "�سبورت�س  جم��ل��ة 
للحركة  طفيفة"  "زيادة  اأن  الريا�سي 
كافية  الن�سطني  غ��ري  الأ���س��خ��ا���س  ل��دى 

لتوفري "حماية كبرية".
و�سبق اأن اأجرَي كّم كبري من الدرا�سات عن 
منافع الن�ساط البدين، وباتت انعكا�ساته 
الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ح��ة م��ع��روف��ة على 
املتعلقة  النقاط  لكّن بع�س  وا�سع،  نطاق 
تو�سيح،  اإىل  حت��ت��اج  ب��ه 
امل�ستوى  وم���ن���ه���ا 
ال�����������دق�����������ي�����������ق 
ل���ل���ن�������س���اط 

ب�سكل  ال��ف��رد  ���س��ح��ة  لتح�سني  امل��ط��ل��وب 
ملمو�س.

وا�ستندت الدرا�سة يف �سعيها اإىل الإجابة 
 200 ح������وايل  اإىل  ال���������س����وؤال  ه�����ذا  ع����ن 
نتائج  اإىل  اأح��ي��ان��اً  خل�ست  متوافر  بحث 
بيانات  جمعوا  الباحثني  لكّن  مت�ساربة. 
هذه الدرا�سات التي تتعلق بعّينة من 30 
مليون �سخ�س يف املجموع، وتو�سلت من 
�سالبة  ل��درج��ة  وف��ق��اً  ترجيحها  خ���الل 
البدين  الن�ساط  نتائج  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة 

�سرعان ما تظهر وت�سبح ملمو�سة.
اأن ميار�س ال�سخ�س غري الن�سط  ويكفي 
ت��ت��ج��اوز م��دت��ه �ساعة  ن�����س��اط��اً ل  مت���ام���اً 
الدرا�سة  و���س��ف��ت��ه  الأ����س���ب���وع،  يف  واح�����دة 
للحّد بن�سبة  ب�"املعتدل" اإىل "ال�سديد"، 
املوت  خطر  من   )23%( تقريباً  الربع 

املبكر.

الن�ص�ط البدين ال�صئيل 
يخف�ض احتم�ل الوف�ة

توجد  ول  ك��ث��رياً،  ط��رح��ه  يتم  م�سطلح  و"�سوبرفوود" 
اأنه  اإل  اخل��ارق،  الطعام  هو  ما  لتحديد  وا�سحة  طريقة 
اأي �سيء يوفر العديد من العنا�سر الغذائية  يف الأ�سا�س 
املختلفة ويبقى عند احلد الأدنى من ال�سعرات احلرارية. 
الأمريكي  ذات"  ن��ات  ذ���س  "اإيت  م��وق��ع  ذك���ره  م��ا  بح�سب 

املتخ�س�س بالتغذية.
ويف حني اأن الأطعمة اخلارقة رائعة لت�سمينها يف نظامك 
الغذائي يف اأي وقت، اإل اأن هناك خيارات حمددة حتتوي 
على العنا�سر الغذائية املتعلقة باإبطاء عملية ال�سيخوخة 

، من اأبرزها:

الف�ضتق احللبي البي�ضتا�ضيا
تهاجم اجلذور احلرة خاليا اجل�سم ال�سليمة، وُيعتقد اأن 
هذا ال�سرر ي�ساهم يف اللتهاب وتراكم الإجهاد التاأك�سدي، 
على  ال�سيخوخة  ت�سريع  اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  ميكن  كما 
امل�ستوى اخللوي، بينما يلعب اأي�ساً دوراً اأ�سا�سياً يف تعزيز 
اأم��را���س القلب  امل��زم��ن��ة، مب��ا يف ذل��ك  احل���الت ال�سحية 
وال�سرطان، ولذلك يو�سي املتخ�س�سون يف جمال ال�سحة 
على  للم�ساعدة  الأك�����س��دة  مب�����س��ادات  الغنية  ب��الأط��ع��م��ة 
اأ���س��رار اجل���ذور احل���رة يف  ال�سليمة م��ن  حماية اخل��الي��ا 
اجل�سم، ومنها الف�ستق احللبي، اإذ اإنه يحتوي على الكثري 

من تلك امل�سادات.
من  كجزٍء  الف�ستق  من  حفنة  تناول  اأن  البيانات  وتظهر 
�سيخوخة  يف  اإيجاباً  يوؤثر  اأن  ميكن  منتظم  غذائي  نظام 

ال�سكري،  مبقدمات  امل�سابني  بني  العمر  وط��ول  اخلاليا 
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ف�����س��ت��ق اأي�����س��اً ع��ل��ى م����ادة ال��ل��وت��ني، وهي 
كاروتينويد م�ساد لالأك�سدة ي�ساعد يف دعم �سحة العني.

�ضمك ال�ضلمون
 3 اأوميغا  باأحما�س  غنية  باأنها  ال�سلمون  اأ�سماك  تعرف 
الدهنية، والتي ميكن اأن تقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س 
القلب. وتعترب من اأف�سل اخليارات الغذائية التي ت�ساعد 
للربوتني  رائعا  م�سدراً  تعد  اإذ  ال�سيخوخة،  اإبطاء  على 
الع�سالت  كتلة  على  للحفاظ  الهام  الدهون  اخل��ايل من 

وخا�سة لكبار ال�سن.

التوت الربي
الربي،  التوت  ع�سري  اأو  ال��ربي،  التوت  ملحبي  �سار  خرب 
ت�ساعد  قد  نباتية  ومبركبات  �سي  بفيتامني  غني  اإن��ه  اإذ 
على  الرتكيز  عند  خا�سًة  ال�سيخوخة،  عملية  اإب��ط��اء  يف 

ال�سيخوخة الإدراكية.
اأن تناول ما يعادل كوباً �سغرياً من  اإىل  البيانات  وت�سري 
التوت الربي يومياً على مدى ثالثة اأ�سهر قد يح�سن اأداء 

الذاكرة والوظيفة الع�سبية.

الطماطم
وف��ًق��ا لأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ي��زا ي��ون��غ، تعد 
الطماطم من الأطعمة فائقة الأهمية للم�ساعدة يف اإبطاء 

ال�سيخوخة، حيث حتتوي على الليكوبني امل�ساد لالأك�سدة، 
الذي يحارب اجلذور احلرة.

الفراولة
النباتية،  واملركبات  �سي  لفيتامني  م�سدر  هي  الفراولة 
منا�سبة  بكميات  �سي  فيتامني  ت��ن��اول  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

ميكن اأن يحميك من التدهور املعريف املرتبط بالعمر.
وتظهر بع�س البيانات اأن تناول الفراولة اأكرث من مرتني 
يف الأ�سبوع قد يوؤخر ال�سيخوخة الإدراكية، كما ي�ساعد يف 
حماية اخلاليا من اأ�سرار اجلذور احلرة وتقليل خماطر 

الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرطان.

الفلفل الأحمر
بالإ�سافة  الأك�����س��دة،  مب�����س��ادات  م��ل��يء  الأح��م��ر  الفلفل 
كما  ���س��ي،  فيتامني  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  اإىل 
يحتوي الفلفل الأحمر على م�سادات اأك�سدة قوية ت�سمى 

الكاروتينات.

الأفوكادو
املقاومة لاللتهابات  الدهنية  بالأحما�س  الأفوكادو غني 
حتتوي  اأنها  كما  ون�سارتها.  الب�سرة  نعومة  تعزز  والتي 
الأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر  من  متنوعة  جمموعة  على 
التي قد متنع الآثار ال�سلبية لل�سيخوخة. بح�سب ما ن�سره 

موقع )هيلث لين( الأمريكي.
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�ش�ؤون حملية

مبنا�ضبة العتماد املوؤ�ض�ضي للجامعة ملدة 10 �ضنوات

زكي ن�صيبة ُيكّرم الفريق الق�ئم على االعتم�د املوؤ�ص�صي جل�معة االإم�رات وي�صيد بجهودهم جلعل اجل�معة مركزًا لالإ�صع�ع احل�ص�ري والفكري حمليً� ودوليً�
تعزيز �ُصمعة اجل�معة الري�دية يف تخّطي ك�فة التوقع�ت من خالل اإنت�ج اأعم�ل اأك�دميية تعود ب�لف�ئدة االإيج�بية على املجتمع وال�صن�عة وفقً� للمع�يري الدولية واالبتك�ر

برعاية وح�ضور حممد بن خليفة بن �ضخبوط اآل نهيان

ملتقى التحدي�ت واالأمل ين�ق�ض تعريف املجتمع املحلي مبر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد واأعرا�صه، ورفع الوعي الع�م به 

•• العني- الفجر

رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  امل�ست�سار  ن�سيبة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  ك���ّرم 
اأع�ساء الفريق  الدولة- الرئي�س الأعلى جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة 
القائم على العتماد املوؤ�س�سي يف اجلامعة من الهيئتني الأكادميية والإدارية 
اإعادة جلنة الكليات واجلامعات غرب الوليات املتحدة ) وا�سك (  مبنا�سبة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  املوؤ�س�سي جلامعة  اعتمادها  تاأكيد   )WASC(

ملدة 10 �سنوات.
ويف كلمة األقاها بهذه املنا�سبة قال الرئي�س الأعلى للجامعة: “اأوّد اأن اأعرّب 
�سعورنا  ع��ن  امل�ستقبل-  جامعة   - املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  با�سم 
احلكيمة  الروؤية  لتحقيق  واملتوا�سلة  الكبرية  بجهودكم  والعتزاز  بالفخر 
ملوؤ�س�س الدولة ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” باأن تكون اجلامعة مركزاً لالإ�سعاع 
وقاطرة  وال����دويل،  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي  ال�سعيد  على  وال��ف��ك��ري  احل�����س��اري 
املُتعارف  العاملية  املعايري  اأرق��ى  على  القائمة  امل�ستدامة  الب�سرية  للتنمية 

عليها«.
وتقّدم معايل زكي ن�سيبة بال�سكر والتقدير اإىل اأع�ساء فريق العمل اخلا�س 
بالعتماد املوؤ�س�سي يف اجلامعة على جهودهم املتميزة التي اأ�سهمت يف اإعادة 
تاأكيد  املتحدة،  ال��ولي��ات  غ��رب  جلامعات  العاملي  الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة 

اعتمادها املوؤ�س�سي جلامعة الإمارات العربية املتحدة ملدة 10 �سنوات اأخرى، 
اإ�سادتها الكبرية بالقيادات الإدارية والأكادميية للجامعة وتطلعها  وكذلك 
باإجراء املزيد من التطوير يف اجلامعة، واإن�ساءها  للم�ستقبل، والتي قامت 
لأنظمة بيانات �ساملة اأ�سهمت يف تزّود اجلامعة بنهج ُمتكامل لتقييم التعّلم 

والتح�سني املُ�ستمّر للربامج الأكادميية.
كما ثّمن معاليه جهود اللجنة التوجيهية لالعتماد يف اجلامعة حل�سولهم 
على التزامهم بتح�سني اجلودة كعملية ُم�ستمّرة، مع  “وا�سك”  اإ�سادة  على 
العمل املتوا�سل والتطوير امل�ستمر والتخطيط امل�ستقبلي، مبا يف ذلك الإدارة 
ال�سرتاتيجية وامل�ستقبلية وتطوير مناذج مالية �ساملة طويلة املدى واأدوات 
حتليلية، اإ�سافة اإىل دورها الكبري يف التطوير ال�سريع واعتماد على تقنيات 

تعليم وتعّلم بديلة فّعالة خالل انت�سار جائحة كورونا.
والزدهار  التوفيق  دوام  للجميع  ن�سيبة  زكي  معايل  متّنى  كلمته  ختام  ويف 
واأفكارهم  البتكارية  اأعمالهم  من  املزيد  روؤي��ة  اإىل  ال��دائ��م  تطّلعه  م��وؤك��داً 
املُ�ستقبل  اإىل  الرا�سخة  التطّلعية  “ اإن جناحكم، وقدراتكم  املُبدعة، وقال: 
املُ�ستدام للتعليم يف جامعة الإمارات، ونهجكم التعليمي املُتكامل الرامي اإىل 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  مع  الأكادميية،  الربامج  يف  والتطوير  التح�سني 
احلقيقية  القيمة  اأب����رزت  امل���دى،  طويلة  حتليلية  اأدواٍت  وف��ق  للم�ستقبل 
التمّيز  على  اجلامعة  وق��درة  حيوية  واأثبتت  التعليمية،  ملوؤ�س�ستنا  املُتمّيزة 

الريادية  �ُسمعتها  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  ال��دويل،  امل�ستوى  على  اجلامعات  بني 
بالفائدة  تعود  اأكادميية  اأعمال  اإنتاج  خالل  من  التوقعات  كافة  تخّطي  يف 

الإيجابية على املجتمع وال�سناعة وفقاً للمعايري الدولية والبتكار، وتاأكيد 
دورها كداعم رئي�سي للروؤية الوطنية يف تخريج اأجيال امل�ستقبل املُ�ستدام ».

•• اأبو ظبي- الفجر

العربية  الإم��ارات  بدولة  املتعدد  اللويحي  الت�سلب  اأ�سدقاء  جمعية  عقدت 
املتحدة ملتقى التحديات 2023 يف قاعة ال�سيخ اأحمد بن زايد يف موؤ�س�سة 
اأبوظبي، حتت رعاية وح�سور ال�سيخ   زايد لالأعمال اخلريية والإن�سانية - 
حممد بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان – رئي�س جمل�س ال�سرف جلمعية 
اأ�سدقاء الت�سلب اللويحي املتعدد الإماراتية وامل�ست�سار الدكتور عبداحلميد 
اأ�سدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س  – رئي�س  احلب�سي  �سامل  و�سعيد  احل��ي  عبد 
والمل  التحديات  ملتقى  رئي�س   – الإم��ارات��ي��ة  املتعدد  اللويحي  الت�سلب 
و�سيوف  العلي  خمي�س  وحممد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء   2023

ال�سرف من دول اخلليج العربي وبع�س اجلمعيات املجتمعية داخل الدولة 
ق��ام �سعيد �سامل  اأن�����س احل��م��ريي  ال��ذي قدمه الإع��الم��ي  امللتقى  ب��داي��ة  يف 
اللويحي  الت�سلب  اأ���س��دق��اء  جمعية  تاأ�سي�س  ف��ك��رة  با�ستعرا�س  احلب�سي 
املتعدد يف عام 2009 م يف مدينة العني واأهدافها الإن�سانية والجتماعية 
واأعرا�سه،  باملر�س  املحلي  املجتمع  تعريف  اإىل  تهدف  اجلمعية  اأن  موؤكدا 
ورفع الوعي العام به لت�سهيل احلياة اليومية للمر�سى وعائالتهم وتقدمي 
كافة اأنواع الدعم الجتماعي والنف�سي واملعنوي والتثقيفي ملر�سى الت�سلب 
وتبادل جتاربهم وخرباتهم الفردية يف دولة الإمارات واطالعهم على اآخر 
امل�ستجدات الطبية املتعلقة باملر�س وتعزيز وعي مقدمي الرعاية ال�سحية 
اأن اجلمعية تلتزم بتقدمي كافة  اأ�ساراىل  باملر�س وت�سخي�سه وعالجه، كما 

م�ساحة  كامل  على  اآلمهم  من  للتخفيف  وذويهم  للمر�سى  الدعم  اأ�سكال 
واأع��م��ال اخل��ري والعطاء  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  اإىل جانب دوره��ا يف  ال��وط��ن، 
وتنفيذ برامج التوعية والوقاية من املر�س  وا�ستعر�ست احللقة النقا�سية 
للملتقى التحديات التى تواجه املر�سى وا�سرهم ومقدمى الرعاية ال�سحية 
الت�سلب  رئي�س جمعية  الكندري  يو�سف حممد  املتخ�س�سني مب�ساركة  من 
العربية  اململكة  م��ن   - مقبل  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور  الكويتية  الع�سبي 
ال�سعودية وم�سعل بن حممد امل�ساحكه  من دولة قطر ورود بنت حممد بن 

�سعيد ال�سكاكيني – من �سلطة عمان 
– من  امل��دين  ونا�سر  البحرين  الفتح من مملكة  اأب��و  الرحمن  ونهلة عبد 
دولة الإم��ارات  ومت مناق�سة عدة حماور يف ملتقى التحديات والمل منها 

حتديات و�سعوبات املر�س واأعرا�سه وكيفية التعاي�س مع املر�س داخل العمل 
املر�س  وتاأثري  املر�سى  دع��م  يف  والأ�سدقاء  الأ���س��رة  ودور  الأ�سرية  واحلياة 
املعنوي والنف�سي والجتماعي ودور املجتمع يف رعاية املر�سى واختتم امللتقى 

باحلديث عن اهمية التوعية باملر�س والت�سخي�س والعالج املبكر.
نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ   امللتقى  راع��ي  ق��ام  بعدها 
مت  كما  ال�سرف.  و�سيوف  املتحدثني  بتكرمي  احلب�سي  �سامل  �سعيد  يرافقه 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الطبية  واجلهات  والرعاة  ال�سركاء  تكرمي 

واملتطوعني وجميع امل�ساركني يف امللتقى تقديرا جلهودهم وم�ساهماتهم. 
هذا وقد ت�سمن امللتقى عر�س فقرة تراثية دعما ملر�سى الت�سلب اللوحي 

من تقدمي طالبات مدر�سة املنهل الدولية اخلا�سة.

حديقة احليوان�ت ب�لعني تدعم دور املراأة 
يف حم�ية احلي�ة الربية و�صون الطبيعة

•• العني - الفجر

باليوم  بالعني  احليوانات  حديقة  حتتفي  جلهودها  وتقديراً  للمراأة  دعماً 
العاملي للمراأة الذي ي�سادف الثامن من مار�س من كل عام من خالل تقدمي 

مناذج ن�سائية متيزت يف جمال �سون الطبيعة ورعاية احلياة الربية.
اإجمايل  م��ن   222 بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  يف  امل��وظ��ف��ات  ع��دد  ويبلغ 
بع�سها  متنوعة  اخت�سا�سات  يف  يعملن   ،  571 عددهم  البالغ  املوظفني 
الأول من نوعه على م�ستوى الدولة مثل تدريب الطيور اجلارحة وطب 

الت�سريح والطب البيطري.
اأتيحت  55 عاماً حيث  اإن�سائها قبل  وحظيت املراأة باهتمام احلديقة منذ 
ومدربات  مالحظات  منها  ميدانية؛  جم��الت  يف  العمل  الن�سائية  للكوادر 
وب�ستنة  تغذية  واخ�سائيات  بيطريات  ومم��ر���س��ات  وطبيبات  احل��ي��وان��ات 
�سياحة و�سفاري وغريها،  ت�سريح، ومر�سدات  وفنيات خمتربات وطبيبات 
الربية  احلياة  والإ�سرافية يف جمال حماية  الإداري��ة  للوظائف  بالإ�سافة 

ورعاية احليوانات املهددة بالنقرا�س.

نظمته جمعية الإمارات لل�ضرطان

 »حق الليلة « الأطف�ل مر�صى ال�صرط�ن مب�ص�ركة طالب املدار�ض

كلية لندن الإدارة االأعم�ل تطلق الدورة االأوىل من موؤمتر »نحو امل�صتقبل« يف دبي

اخليمة  راأ����س  ف��رع  لل�سرطان  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
الليلة”  ح��ق   “ �سعبان  م��ن  الن�سف  مبنا�سبة  فعالية 
لأط���ف���ال م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان وح�����س��ور ط����الب بع�س 
املبارك،  رم�سان  �سهر  ق��دوم  مبوعد  ا�ستب�ساراً  املدار�س 
وذلك بالتعاون مع مركز “راك مول” وفرقة “مزيود 
احلربية” وفريق “عون لأجلكم اأتينا” من مدر�سة اأذن 
للتعليم الأ�سا�سي وفريق “عون املجتمعي” من مدر�سة 
النجاح و�سيافة “دلة ال�سعب”، وتخلل املنا�سبة م�ساركة 
امل�سابقات  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة،  الأل���ع���اب  يف  الأط���ف���ال 
الثقافية وفقرة ال�سقور التي قدمها خليفة اأحمد �سيف 
اخلاطري، واي�ساً ال�ستمتاع باملاأكولت ال�سعبية وتوزيع 
الهدايا.  وقد ح�سر الفعالية �سعادة �سامل النار ال�سحي 

ع�سو املجل�س الوطني الحت��ادي �سابقاً  ومهرة حممد 
يف  لل�سرطان  الإم���ارات  جمعية  ف��رع  مديرة  �سراي  بن 
راأ�س اخليمة واأع�ساء اجلمعية �سلطان ال�سام�سي واأحمد 
وهاجر  ال�سفدي  من�سور  وم���روة  الطنيجي  ع��ب��داهلل 
يف  املتطوعني  وفريق  الطنيجي  �سالح  واأح��م��د  الكا�س 
الأُ�سر  اإن  النار يف كلمته  �سعادة �سامل  اجلمعية.   وقال 
وهي منا�سبة  الإماراتية حتتفل �سنوياً ب� “حق الليلة”، 
املبارك، ومن  �سهر رم�سان  ا�ستعداداً حللول  اجتماعية 
مميزاتها اأن الأجيال تتوارثها على مر ال�سنني والهدف 
اأن  منها غ��ر���س ال��ب��ه��ج��ة يف ن��ف��و���س الأط���ف���ال. م���وؤك���داً 
الدكتور  ال�سيخ  برئا�سة  لل�سرطان  الإم�����ارات  جمعية 
الأطفال  ب�سحة  خا�ساً  اهتماماً  تويل  ركا�س  بن  �سامل 

تاأمني  �سبيل  وامل����ب����ادرات يف  ال���ربام���ج  وت��ق��دم  امل��ر���س��ى 
واإدخال  اأمنياتهم  وحتقيق  لهم  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
البهجة وال�سرور اإىل نفو�سهم.   من جهتها قالت مهرة 

هو ج��زء من  الليلة”  “حق  اإن الحتفال يف  بن �سراي 
ال��رتاث الإم��ارات��ي الأ�سيل وعلينا واج��ب اإدخ��ال الفرح 

وال�سعادة اإىل الأطفال ال�سغار من املر�سى. 

•• دبي- الفجر

الدورة  اإط���الق  ع��ن  الأع��م��ال  لإدارة  لندن  كلية  اأعلنت 
 10 غدا اجلمعة  “نحو امل�ستقبل”  الأوىل من موؤمتر 
الكلية  دب��ي حيث تنظم  ب���ارك ح��ي��اة  ف��ن��دق  م��ار���س، يف 
امل���وؤمت���ر ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة لندن 
ق��ادة وخ��رباء قطاع  ال��ذى يجمع  لالأعمال يف اخلليج، 
اأنحاء  م��ن جميع  اأع��م��ال  ورواد  واأك��ادمي��ي��ني  الأع��م��ال 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الرئي�سية  الق�سايا  ملناق�سة  املنطقة 
افتتاحية  بكلمة  الفعالية  وتبداأ  اليوم  الأع��م��ال  قطاع 
بعنوان “تخطي احلدود - دخول دولة الإم��ارات ع�سر 
التنفيذي  الرئي�س  الها�سمي،  علي  يلقيها  الف�ساء” 
ملجموعة ال��ي��اه ���س��ات واأح���د اخل��ري��ج��ني ال��ب��ارزي��ن من 

الكلية. كما يقدم �سعادة حممد علي ال�سرفاء احلمادي، 
دائرة  اأبوظبي ورئي�س  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  ع�سو 
“بناء  عنوان  حتت  اخلتامية  الكلمة  والنقل،  البلديات 
م��ن��ظ��ور ح��ك��وم��ي« وتناق�س  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة -  امل����دن 
جم��م��وع��ة م��ن ق���ادة الأع���م���ال ال��ب��ارزي��ن م��ن خريجي 
يف  النمو  “حتقيق  مو�سوع  الأعمال  لإدارة  لندن  كلية 
الأوقات ال�سعبة - من منظور مدراء تنفيذيني رفيعي 
اأحمد  الرئي�سيني  املتحدثني  قائمة  وت�سم  امل�ستوى”. 
املالية؛  اآركابيتا  �سركة  يف  املنتدب  الع�سو  ال�سريواي، 
واأمينة طاهر، نائب الرئي�س ل�سوؤون العالمة التجارية 
وكاميل  للطريان؛  الحتاد  لدى  والرعايات  والت�سويق 
التنفيذي لل�سوؤون ال�سرتاتيجية يف  الرئي�س  هياليل، 
العاملية  التحديات  املتحدثون  ويتناول  زين.  جمموعة 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال�����س��رك��ات، وال���ط���رق ال��ت��ي مي��ك��ن من 
على  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  اأن  امل�ستدامة  للقيادة  خاللها 
امل�ستقبل وتعليقاً على هذا  العمل يف  مواكبة متطلبات 
كلية  م��اغ��اين، عميد  اأورت��ال��و  ق��ال فران�سوا  امل��و���س��وع، 
لندن لإدارة الأعمال: “ي�سرنا اأن نطلق الدورة الأوىل 
الفعالية  يف دبي وجتمع  امل�ستقبل”  “نحو  من موؤمتر 
الأعمال  وجمتمع  اخلليج  دول  م��ن  رائ���دة  �سخ�سيات 
الأو���س��ع للتوا�سل وال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���ربات يف دبي، 
الأعمال  ل��ري��ادة  م��ن��ارة  بكونها  ت�ستهر  ال��ت��ي  الإم�����ارة 
والبتكار يف ال�سرق الأو�سط. وينطلق املوؤمتر يف املكان 
خالله  من  تتوا�سل  ملتقى  وي�سكل  املثاليني،  والزمان 
نخبة من اخلرباء واملبتكرين يف قطاع الأعمال لدرا�سة 

م�ستقبله«
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ي�ضتبعد النظام الغذائي النباتي املنتجات احليوانية متاما، ما يعني 
عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان مثل البي�ض واجلنب.

وبينما يقلق الكثر من النا�ض ب�ضاأن عدم قدرتهم على احل�ضول على 
ما يكفي من الربوتني اإذا حتولوا اإىل نظام غذائي نباتي، �ضتجد اأن 
اأف�ضل م�ضاحيق الربوتني النباتي ميكن اأن ت�ضاعدك يف احل�ضول على 

الربوتني الذي حتتاجه.

وجد فريق من الباحثني اأن مركبا ن�سطا بيولوجيا 
قد  بيالرغونيدين،  ُي�سمى  ال��ف��راول��ة  يف  م��وج��ودا 
الليفي  ت��او  ت�سابك  م��ن  اأق���ل  ب��ع��دد  مرتبطا  ي��ك��ون 

الع�سبي يف الدماغ.
ويعرف ت�سابك تاو باأنه اأحد ال�سمات املميزة ملر�س 
األزهامير، والذي ينتج عن تغريات غري طبيعية يف 

بروتينات تاو التي ترتاكم يف الدماغ.
باحثون  اأج��راه��ا  التي  اجل��دي��دة،  الدرا�سة  وُن�سرت 
من املركز الطبي جلامعة را�س الأمريكية، يف جملة 

 19 يف   Alzheimer's Disease
يوليو.

الدرا�سة،  م��وؤل��ف��ة  وق���ال���ت 
ال�����دك�����ت�����ورة ج����ويل 

اأ�ستاذة  �سنايدر، 
م�������������س������ارك������ة 

واأخ�����س��ائ��ي��ة اأم����را�����س الأع�������س���اب يف م���رك���ز را����س 
األزهامير يف املركز الطبي بجامعة را�س يف �سيكاغو: 
لاللتهابات  امل�����س��ادة  اخل�����س��ائ�����س  اأن  يف  "ن�سك 
يقلل  قد   )pelargonidin( لبيالرغونيدين 
من  يقلل  قد  ما  ع��ام،  ب�سكل  الأع�ساب  التهاب  من 

اإنتاج ال�سيتوكني".
وال�����س��ي��ت��وك��ي��ن��ات ه���ي ب��روت��ي��ن��ات ت��ن��ت��ج��ه��ا اخلاليا 
املختلفة.  اللتهابية  ال�ستجابات  تنظم  اأن  وميكن 
األزهامير مثل  باأمرا�س  الدماغ  التهاب  ووقع ربط 
البيانات  وت�سري  والت�سابك.  اللويحات 
اإىل اأن بيالرغونيدين قد يحمي 
ال�سن  يف  امل���ت���ق���دم  ال����دم����اغ 
مبر�س  الإ�����س����اب����ة  م����ن 

األزهامير.
وم����������ن ب��������ني اأن������������واع 
تعد  ال������ت������وت������ي������ات، 
امل�سدر  ال����ف����راول����ة 

الأكرث وفرة للبالرغونيدين.
وق��ال��ت ب��وغ��ا اأغ�����اروال، م��وؤل��ف��ة ال��درا���س��ة امل�ساركة 
األزهامير،  را���س  مركز  يف  التغذوية  الأوب��ئ��ة  وعاملة 
فح�س  يجب  "بينما  را���س:  بجامعة  الطبي  املركز 
البيالغونيدين ب�سكل اأكرب لدوره يف احلفاظ على 
�سحة الدماغ لدى كبار ال�سن، فاإن هذا يعطي 
تغيريا ب�سيطا ميكن لأي �سخ�س اإجراوؤه يف 

نظامهم الغذائي".
ح�سلوا  التي  البيانات  يف  الباحثون  ونظر 
عليها من درا�سة جارية طويلة املدى، بداأت 

يف عام 1997.
م�ساركا   575 جمموعه  ما  هناك  وك��ان 
م��ت��وف��ى م��ع م��ع��ل��وم��ات غ��ذائ��ي��ة كاملة 
اجلثث  اأدمغة  وت�سريح  املتابعة  اأثناء 
وفاتها  ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  ك����ان  ال���ت���ي 

�سنة.  91.3
وكان ما جمموعه 452 �سخ�سا 
 APOE غري حاملني للجني
4 وما جمموعه 120 م�ساركا 
مع APOE 4، وهو اأقوى 
ج����ني ع���ام���ل خ���ط���ر وراث�����ي 

ملر�س األزهامير.
امل�ساركني  ت��ق��ي��ي��م  ووق�����ع 
ح������ول ال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي 
تكرار  ا�ستبيان  با�ستخدام 
ال��ط��ع��ام مل���دة ت�����س��ل اإىل ما 
يقارب 20 عاما من املتابعة 
املر�سي  والتقييم  ال��وف��اة  ق��ب��ل 

الع�سبي املعياري بعد الوفاة.
اختبارا  �سخ�س  ك��ل  تلقى  ال��درا���س��ة،  ف��رتة  وخ��الل 
املعرفية يف خم�سة جمالت:  للقدرة  �سنويا  قيا�سيا 
والذاكرة  ال��ع��ام��ل��ة،  وال���ذاك���رة  العر�سية،  ال��ذاك��رة 
وال�سرعة  املكانية،  الإب�����س��اري��ة  وال��ق��درة  ال��دلل��ي��ة، 

الإدراكية.
اأعمارهم  تبلغ  الذين  الأ�سخا�س  الدرا�سة  وت�سمل 
اأكرث  يف  يقيمون  كانوا  والذين  اأكرب،  اأو  عاما   65
عامة  �سكنية  ووح���دات  للتقاعد  جمتمعا   40 م��ن 

لكبار ال�سن عرب �سمال اإلينوي.
البي�س  من  باملدار�س  التحقوا  الذين  معظم  وك��ان 
على  امل�ساركني  واتفق جميع  املعروف،  دون اخلرف 
اخل�سوع للتقييمات ال�سريرية ال�سنوية اأثناء حياتهم 
هي  النتائج  وكانت  ال��وف��اة.  بعد  اأدمغتهم  وت�سريح 
نف�سها بعد تعديل الباحثني لعوامل اأخرى ميكن اأن 
توؤثر على مهارات الذاكرة والتفكري، مثل التعليم، 

.C وفيتامني ،E وفيتامني ،APOE 4 وحالة
ال��ت��اأث��ري على  "مل نالحظ نف�س  اأغ����اروال:  وق��ال��ت 
الأ�سخا�س الذين لديهم جني APOE 4 املرتبط 
مبر�س األزهامير، ولكن قد يكون ذلك ب�سبب حجم 
اأ���س��غ��ر م��ن الأف����راد يف ه��ذه ال��درا���س��ة الذين  عينة 

لديهم اجلني".
"كانت الدرا�سة قائمة على املالحظة ومل  وتابعت: 
حاجة  وهناك  مبا�سرة.  �سببية  عالقة  وج��ود  تثبت 
التغذية يف مر�س  البحث لفهم دور  اإىل مزيد من 
األ��زه��امي��ر، ول��ك��ن ه��ذه ال��درا���س��ة تعطينا الأم���ل يف 
كيف ميكن ملكونات غذائية معينة مثل التوتيات اأن 

ت�ساعد يف �سحة الدماغ".

تغير ب�ضيط ميكن اإجراوؤه يف نظامك الغذائي

الفراولة قد متنع مر�ض األزه�مير!

م� ت�أثري القهوة على �صحة الدم�غ؟

قد يعيق النوم
ي�سري اأخ�سائي التغذية تري�ستي بي�ست اإىل 
ال��ي��وم، قد  اأي وق��ت من  القهوة يف  اأن �سرب 
على  القهوة  تاأثري  ب�سبب  ليال،  النوم  يعيق 

الدماغ.
يقول بي�ست: اإحدى الطرق الأ�سا�سية التي 
تفاعلها  هي  ال��دم��اغ  على  القهوة  بها  توؤثر 
هذا  يلعب  الأدينوزين،  الع�سبي  الناقل  مع 
لأنه  ال��ن��وم  تعزيز  يف  دورا  الع�سبي  الناقل 

ي�����رتاك�����م ع����ل����ى م�����دار 
ال��ي��وم، ومع 

ذل������ك 

فهو م�سابه يف الرتكيب اجلزيئي للكافيني، 
على  الكافيني  م��ع  يتناف�س  اأن���ه  يعني  مم��ا 
مواقع امل�ستقبالت يف الدماغ، ويفوز الكافيني 

وي�سبب تاأثريا مثبطا ل� الأدينوزين".
وفًقا ل� بي�ست :"هذا �سبب كبري لعدم متكن 
النوم  قلة  اأو  ال��ن��وم  م��ن  النا�س  م��ن  الكثري 
عندما ي�سربون 
القهوة يف 
وق�����ت 

معني من اليوم".
و ي�سيف بي�ست:"ب�سرف النظر عن احتمال 
تاأثري  للقهوة  اأن  ُوج��د  فقد  نومك،  تعطيل 

اإيجابي على �سحة عقلك واإدراكك".
يقول بي�ست: "اإن التاأثري املفيد للقهوة على 
ع��ل��ى حت�سني وظائف  ق��درت��ه��ا  ه��و  ال���دم���اغ 
الكافيني  ي��ع��زز  امل��ع��رف��ي��ة،  امل���خ وال��وظ��ائ��ف 
اإطالق النواقل الع�سبية املفيدة مبا يف ذلك 
الدوبامني وال�سريوتونني والنورادرينالني، 
وهذا يوؤدي اإىل حت�سني وقت رد الفعل واملزاج 

والفهم، وامتداد النتباه".
تاأثريات  للكافيني  اأن  بالتاأكيد  ثبت  بينما 
اإج���راء  ي��ت��م  اإي��ج��اب��ي��ة  معرفية 
من  امل�����زي�����د 
الأب����ح����اث 
ح������ال������ي������ا 
ح�����������������������ول 
اأن  اإم����ك����ان����ي����ة 
هذه  ب���ع�������س  ت����اأت����ي 
ال������ف������وائ������د امل����ع����رف����ي����ة 
ال��ق��ه��وة منزوعة  اأي�����س��ا م��ن 
م�سادات  اأن  يعني  مما  الكافيني، 
الأك�سدة يف هذا امل�سروب قد تلعب دورا 

كبريا اأي�سا.

تفيد  القهوة  يف  الأك�����ض��دة  م�����ض��ادات 
�ضحة الدماغ

ب�سكل طبيعي  يقول مورجن كلري:"القهوة 
املعروفة  القوية  الأك�سدة  مب�سادات  مليئة 
ال�����دم�����اغ، متنع  ت�����س��اع��د يف ���س��ح��ة  ب���اأن���ه���ا 
م�����س��ادات الأك�����س��دة واأك����رث م��ن م��ائ��ة مادة 
الأوعية  تلف  ال��ق��ه��وة  يف  بيولوجيا  ن�سطة 
تروية  يف  ت�ساعد  قد  وبالتايل  وال�سرايني، 
الدم )القوة ال�سحية التي مير بها الدم يف 
جميع اأنحاء اجل�سم(، مما يعني تدفق الدم 

ال�سحي اإىل الدماغ".
مفيدة  ت��ك��ون  ق��د  :"القهوة  ك��ل��ري  ي�سيف 
اأي�سا يف الطرق الوقائية، م�سادات الأك�سدة 
امل��وج��ودة يف ال��ق��ه��وة حت���ارب اأي�����س��ا اجلذور 
خاليا  ي�سيب  ال���ذي  ال�����س��رر(  )اأي  احل���رة 
اجل�����س��م، مم��ا ق��د ي��وف��ر ت��اأث��ريا وق��ائ��ي��ا �سد 

اأمرا�س الدماغ."
و يتابع كلري:"بالن�سبة للجزء الأكرب ميكن 
�سحة  يف  اإي��ج��اب��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  اأن  ل��ل��ق��ه��وة 
الفوائد  ه���ذه  �ستتاأثر  ذل���ك  وم���ع  دم��اغ��ك، 
بكيفية �سربك للقهوة، لذا �سع يف اعتبارك 
م���ق���دار ال���ك���رمي وال�����س��ك��ر امل�������س���اف ال���ذي 

ت�ستخدمه".

تعد الفوائد ال�ضحية للقهوة مو�ضوعا مثرا للجدل هذه الأيام، ويتحدث البع�ض عن كونها �ضحية متاما، بينما يقول اآخرون اأن هناك عواقب �ضحية يجب البحث 
عنها، فما حقيقة اأثر القهوة؟

اأ�ضار بع�ض اأخ�ضائيو التغذية اإىل اأن القهوة لها فوائد كثرة ولها بع�ض التاأثرات اجلانبية على �ضحة بع�ض الأ�ضخا�ض تبعا للكمية والنوع:

اأعرا�ض �صرط�ن الدم التي 
تظهر يف ال�صب�ح

ك�سف اأطباء الأورام اأعرا�س �سرطان الدم، التي تظهر فجاأة يف ال�سباح.
حيث  من  تختلف  ال�سرطان،  اأعرا�س  اأن  اإىل   ،Express موقع  وي�سري 
انت�سار اخلاليا. ولكن الأطباء ك�سفوا الأعرا�س "املفاجئة" ل�سرطان الدم، 

التي ميكن اأن تظهر يف ال�سباح.
ويعترب علماء كلية ال�سحة العامة بجامعة كاليفورنيا ب�سان فران�سي�سكو، 
اأن التعب والوهن بغ�س النظر عن فرتة النوم، ميكن اأن ي�سري اإىل �سرطان 

الدم.
التعب  "يوؤثر  املتحدة:  اململكة  يف  ال�سرطان  بحوث  مركز  خ��رباء  ويقول 
و�سدته  مدته  يف  يختلف  ولكنه  وعاطفًيا.  ج�سدًيا  ال�سخ�س  يف  املر�سي 

وتكرر حدوثه".
ويحدد اخلرباء الأعرا�س الأخرى ل�سرطان الدم:

- ال�سحوب اأو التعب الظاهر؛
- �سيق التنف�س؛
- �سعف املناعة؛

- كدمات اأو نزيف الدم الذي يتكرر حدوثه؛
- فقدان الوزن.

ووفقا لالأطباء، عند وجود هذه الأعرا�س يجب ا�ست�سارة اأخ�سائي اأمرا�س 
الباطنية، الذي يقرر بعد التعرف على احلالة، اإما و�سف العالج، اأو اإجراء 

التحاليل الالزمة اإذا ظهرت لديه �سكوك معينة.

فمن املعر�ض لالإ�ضابة ب�ضرطان الدم؟
ي�سري اخلرباء، اإىل اأنه يف معظم احلالت يكون من ال�سعب حتديد اأ�سباب 

املر�س. ولكن هناك عوامل ت�ساعد وتزيد من تطور �سرطان الدم.
الذي  احل��اد،  ال��دم  �سرطان  هو  خطورة  الأك��رث  ال��دم  �سرطان  وي�سيفون، 
يتطور ب�سرعة ويهاجم اجل�سم بقوة. وهذا النوع يحتاج اإىل عالج فوري. 
ووفقا لبيانات مركز بحوث ال�سرطان يف اململكة املتحدة، ي�سيب هذا النوع 
كبار ال�سن عادة. كما اأن الإ�سعاع يزيد من خطورة تطور املر�س. بالإ�سافة 
اإىل ذلك ت�ساعد عوامل اأخرى مثل اأمرا�س الدم وال�ستعداد الوراثي على 

تطور �سرطان الدم.
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العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:314/2023/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي ال�ستئنافية ال�سابعة رقم 858

كلي  رق���م:48/2022 جت��اري م�سريف  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:ماك�س �ستيل لل�سناعة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع دبي - ديرة - �سقة مكتب رقم 903 - ملك ام ام 

جروب اأوف كوبنيز - وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي
املطلوب اإعالنه:  1- تبارك لال�ستثمار ملالكها تبارك لال�ستثمار التجاري �سركة ال�سخ�س الواحد 

�س.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:

. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/13  ال�ساعة 09.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد 
، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70608 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:904/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )404796.51( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ الوفاء وحتى ال�سداد التام �سم ملف النزاع رقم 1154/2023. 
املدعي:�سركه ر�ساميل لال�ستثمار

ا�سبكت تاور - مكتب  ال�سيخ زايد - مبنى  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع  عنوانه:المارات - 
 info@amalkhamisadvo.com:3203 بجوار باي افينو مول - هاتف 042594931 - بريد الكرتوين

- مكاين:2527857343
املطلوب اإعالنه :  1- اأمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)404796.51( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ الوفاء وحتى ال�سداد التام 
�سم ملف النزاع رقم 1154/2023 - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/13  ال�ساعة 09.00 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70197

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:621/2023/49 عمايل 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى العمالية ال�ساد�سة رقم 287
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )15200( وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم رقم 

 .MB236783935AE:ال�سكوى
املدعي:حممد كا�سف غالم علي

- مبنى  الرباحة  ال�سارع  ا�سم   - الرباحة   - دي��رة  - منطقة  دبي  ام��ارة   - املتحدة  العربية  عنوانه:المارات 
�ستون - الطابق 1 - رقم ال�سقة 101

املطلوب اإعالنه :  1- بيت الهرم خلدمات حتميل وتفريغ الب�سائع  -  �سفته : مدعي عليه 
 )15200( وقدرها  عماليه  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   -  MB236783935AE:ال�سكوى رقم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  09.00 �س يف  ال�ساعة    2023/3/14 املوافق   الثالثاء  
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70642

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
يف الق�صية رقم 6089 ل�صنة 2022 مدين جزئي - حمكمة ال�ص�رقة االحت�دية االبتدائية

املدعي:�سركة اجنل فرايت �سريف�سز �س.ذ.م.م
املدعي عليه:حممد الطاف رحمة خان

املطلوب اعالنه:حممد الطاف رحمة خان
املدعي  املذكورة اعاله فاننا نخطر  بال�سارة اىل قرار ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى 
عليه بح�سورها عن طريق من ميثلهما او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة املقرر 
عقده يوم اجلمعة املوافق:2023/3/10 يف متام ال�ساعة 10:30 �سباحا وذلك على برنامج 
teams ويرجى التوا�سل مع اخلبري على الرقام املوجودة اأدناه للح�سول على الرابط 
اخلربة  باأعمال  البدء  يتم  �سوف  ح�سوركم  عدم  حال  يف  بانه  علما  بالجتماع  اخلا�س 

وتقدمي التقرير على �سوء امل�ستندات املتوفرة لدينا .
اخلبر احل�ضابي
اإ�ضماعيل  حجر

اإعالن بالن�ضر حل�ضور اجتماع خربة ح�ضابية

70021

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0007307 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�سركة بيكون لالن�ساءات �س.ذ.م.م - فرع دبي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى املرفوعة من/املدعي:ا�س كيه ار ملقاولت البناء �س.ذ.م.م

درهم   )7.547.711.29( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  ب���:الزام  فيها  تطالبكم  والتي 
 - فل�سا  وع�سرون  وت�سعة  درهما  ع�سر  واحدى  و�سبعمائة  الف  واربعون  و�سبعة  وخم�سمائة  ماليني  �سبعة 
والفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع تعوي�س املدعية عن ال�سرر الواقع 
عليها والك�سب الفائت عن التاأخري يف ال�سداد كتعوي�س جابر لالأ�سرار املادية واملعنوية - ثالثا:الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حممد ح�ضني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
مدين    SHCFICICIVS2023 /0001383 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :بدرية �سعيد حممد عبيد ال�سعدي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى املرفوعة من/املدعي:الوفاء لتاأجري ال�سيارات

والتي تطالبكم فيها ب���:1- مطالبة مببلغ 10421 درهم 2- الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم 
4- �سمول احلكم بالنفاذ املعجل  3- اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء  وامل�ساريف 

طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/13 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حممد ح�ضني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
مدين    SHCFICICIVS2023 /0000703 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :اأ�سرف بن مربوك رزقائي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى املرفوعة من/املدعي:انتوين ندوبا

بالكامل وهو  امل�ستحق  املبلغ  بان يوؤدي للمدعي  املدعي عليه  ب���:بالزام  والتي يطالبكم فيها 
بال  املعجل  بالنفاذ  م�سمول  حكما  املحكمة  ور�سوم  م�ساريف  جميع  حتميله  مع   78000

كفالة .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حممد ح�ضني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري    SHCFICICIOMS2023 /0001527 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ا�سوار القد�س ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ موؤ�س�سة فردية ميلكها ماأمون وهيب 
جميل ابوذيب - اأردين اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة 

تطلب املدعي من املحكمة املوقرة احلكم بالتي:اول:بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن والت�سامم 
للمدعية مبلغ ومقداره )228.696.87( درهم مائتان وثمانية وع�سرون الف و�ستمائة و�ستة وت�سعون 
اقامة  تاريخ  من   %12 بواقع  املطالبة  مبلغ  على  القانونية  الفائدة  مع   ، فل�سا  وثمانون  و�سبعة  درهم 

الدعوى وحتى متام ال�سداد - ثانيا:حتميل املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 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 على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

عائ�ضة ابراهيم الهرمودي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0005094 يف  الدعوى رقم

اإىل حممود عبدال�سالم حممد عبدال�سالم - جمهول حمل القامة - عجمان النعيمية 3 �سارع الكويت بناية 
دينا �سقة رقم 204 مبنى برقم مكاين 4483408616 ت 055568251 - 0528292437

حمل  العنوان   - ال�سام�سي  ترمي  حمد  عبيد  حمد  مالكها  ال�سيارات  لتاأجري  فورمول  املدعي  بان  نعلمكم 
rayan75@hotmail.:القامة عجمان �سارع بدر - ت:0505815807 - المييل اللكرتوين

التي  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  املدعي  ب���:يلتم�س  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   com
الفائدة  للمدعي مبلغ )11055( درهما مع  يوؤدي  بان  املدعي عليه  الزام   - اأقرب جل�سة ممنكة  حتديد 
الق�سائية  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام   - التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
وامل�سروفات - لذا يتوجب عليكم احل�سور امام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد املدنية والتجارية الثانية 
حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم املوافق:2023/3/14 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  عنكم  ينوب  وكيل معتمد  ار�سال  او  وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2023/3/7  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

مرمي ابراهيم البلو�ضي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
مدين    SHCFICICIVS2023 /0001532 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :املارت اهلل وزير خان - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي حت�سيل خان ماجنال - افغان�ستان اجلن�سية

2- الزام املدعي عليه  5000 درهم  قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:1- الزام املدعي عليه مببلغ 
لدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 3- اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء 4- �سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية .
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية  يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

عليه بنفذ اعالن املدعي عليه بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

عاي�ضه علي حممد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70535
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0007817 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / كري�سنا كومار ماجهى - العنوان:9641799 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/01/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / ال�سلع لتاأجري ال�سيارات ،  
املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  :ن�س  بالتايل 
درهما  ع�سر  وثالثة  وثالثمائة  �سبعة  درهم   )7313( مبلغ  بدفع  عليه 

للمدعي والزمته بالر�سوم وامل�ساريف .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة
ا�سم ال�سركة : بي اف ام لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة لأغرا�ض الت�ضدير �ض.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 1501/42 ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�س �س.ذ.م.م - بردبي - املركز 
التجاري الول - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 1023182 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1664240 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
اأعاله ، وذلك  دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام 
لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071 م�سطحباً 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : ايه تي او زد للو�ضاطه التجارية �ض.ذ.م.م 
1601 - ملك نيتو ا�سوك �سويكر اماين - اخلليج التجاري - ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 939976 رقم القيد بال�سجل التجاري 
1550389 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف   :
ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل 
بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 وعلى من 
ام لتدقيق احل�ضابات  ات�ض ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه 
ديرة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
كافة  معه  م�سطحباً   042973071  : فاك�س   042973060  : هاتف   - بور�سعيد   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70021
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 

   042973071 :
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية بي اف ام لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة لأغرا�ض الت�ضدير �ض.ذ.م.م 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/6 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2023/3/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 

   042973071 :
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية ايه تي او زد للو�ضاطه التجارية �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2023/3/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/7 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ضهاب بن ح�ضني بن حممد الكردي 
فاتن بنت �ضعود بن �ضنو�ضي حمرو�س

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005531/ 
بناية مزون  امارة عجمان منطقة اجلرف  املختار  العنوان:العنوان   - الكردي  بن حممد  بن ح�سني  �سهاب   : عليه  املحكوم  اإىل 
الغامن مقابل حمكمة عجمان الحتادية الطابق الول مكتب رقم 105 مكتب املحامي حممد عبداهلل ويو�سف احلمادي للمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية امييل:advom.y@gmail.com - هاتف رقم 067406040
فاتن بنت �سعود بن �سنو�سي حمرو�س - العنوان:العنوان املختار امارة عجمان منطقة اجلرف بناية مزون الغامن مقابل حمكمة 
وال�ست�سارات  للمحاماة  احلمادي  ويو�سف  عبداهلل  حممد  املحامي  مكتب   105 رقم  مكتب  الول  الطابق  الحتادية  عجمان 

القانونية امييل:advom.y@gmail.com - هاتف رقم 067406040
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:ا�سا�س العقارية �س.ذ.م.م وميثلها مديرها احمد 
ح�سني ح�سن حممد المريي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، 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 :5797.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار 
، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن بطلب مقدم بالن�ضر 

كلي   جتاري   SHCEXCICOM2021 /0003074 يف  الق�ضية رقم
رقم املرجعي:0306202315203444

تاريخ ال�سدار:2023/3/7
اىل املحكوم عليه 1- موؤ�س�سة كاب�سي لتجارة الأ�سباغ )موؤ�س�سة فردية( 2- �سالح ناجي ح�سني 

الأبق�س الأبق�س 3- مرمي �سعيد ح�سني بن �سرور الكتبي الكتبي.
نعلمكم بان دائرة التنفيذ يف حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - قد قررت 
يف التاريخ املذكور اعالنكم باأن طالب التنفيذ:بنك م�سر فرع دبي قد تقدم اليها بطلب اعالن 
رقم   154 ملك  احلمرية  ال�سناعية  عرقوب  منطقة  ار�س   1 العقارات  على  احلجز  حم�سر 
حكومي  رقم   -  721 ملك  احلمرية  ال�سناعية  عرقوب  منطقة  3/ار�س   -  346 حكومي 
759 - 2/ار�س منطقة عرقوب ال�سناعية احلمرية ملك 672 - رقم حكومي 523  4 ار�س 

منطقة ال�سجعة ال�سارقة امللك 892 - رقم حكومي 151.  
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70591
اإعالن مدعي عليه  بالن�ضر 

اأداء اأمر   SHCFICIPL2023 يف الدعوى  رقم 0000980/ 
اىل املدعي عليه:عبداهلل حميد علي اأحمد �سطاف ال علي - المارات العربية 

املتحدة/اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:العامل اجلديد ملقاولت البناء ملالكها حممد طرار مطر 
�سامل - المارات العربية املتحدة اجلن�سية - قد اقام الدعوى املذكورة امام 
حمكمة ال�سارقة - الحتادية ، املحكمة البتدائية املدنيه - قرار املحكمة نامر 
بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )42950( درهم والزمته 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

والزمته بامل�سروفات - حرر بتاريخ:2023/3/3 . 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0004674 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�سباوؤون �ستار لتجاره الزيوت ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  1مكتب   ( رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�سارقة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   ) الدعوى 
ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى 
من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

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

خليل ابراهيم العبدول

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة ال�ضتئنافية املدنية
مدين   SHCAPCICIVS2022 /0001781 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / �سركة امليثاق ملقاولت البناء ذ.م.م - العنوان:9714636 

الدعوى   املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2023/01/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / ا�سفاق احمد ورثة املتويف/مهتاب احمد ا�سفاق احمد 
 ، املتويف  والدة  احمد  ا�سفاق  احمد  مهتاب  املتويف  ورثة  من  ماي  كانيز   ، املتويف  والد 
بالتايل:حكمت املحكمة بقبول ال�ستئناف �سكال ويف مو�سوع ال�ستئناف الغاء احلكم 
امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدها بان توؤدي للم�ستاأنفني مبلغ وقدره 
)250 الف مائتني وخم�سون الف درهم توزع بينهما بال�سوية ورف�ست ماعدا ذلك من 
طلبات والزمت امل�ستاأنف �سدها الر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم اتعاب املحاماة ، حكما 

قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة ال�ضتئنافية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعالن بالن�ضر

 رقم املحرر )929/2023(
ال�سخ�س  �سركة  الوطنية  ال�سكوك  �سركه  ملالكها  الوطنية  املخطر:ال�سركة  مقدمه 
املحامي/احمد  بوكالة   - ���س.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  خا�سة  م�ساهمة  الواحد 

ح�سن املازمي
�سد املخطر اليهم:1- فيوت�سر جيت لال�ستثمار �س.ذ.م.م 2- جينتان نافني رامبهاى 

نفني ك�سافجي رامبهاى - هندي اجلن�سية
البالغ  اع��اله  ال�سيكات  قيمة  �سداد  بوجوب  ننذركم  الكتاب  هذا  مبوجب  جئنا  لذلك 
الف  و�سبعون  وثمانية  ارب��ع��م��ائ��ة  دره���م   )478.044( وق���دره  اج��م��ايل  جمموعها 
واربعة واربعون درهم للمخطرة وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخه وال 
�سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم 

وحمتفظني بكافة احلقوق لية جهة كانت  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

90197 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
ليرباتور�س ماركتينغ اأوبري�سنز ماجنمينت ليمتد  �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست 

وفقاً لقانون ت�سجيل ال�سركات يف منطقة اأبوظبي احلرة 2011  رقم الت�سجيل 669  رقم رخ�سة: 
الطويلة ابو   280، رقم  بنايه   ،67A، 100D، 237D رقم  مكتب  والكائنة   ADFZ-10228

ظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها والذي مت اإتخاذه 
بوا�سطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ        28-02-2023 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة 

ليرباتور�س ماركتينغ اأوبري�سنز ماجنمينت ليمتد.
وفًقا لذلك ، يجب على اأي طرف معني لديه دعوى �سد ال�سركة اأو لديه اعرتا�س على احلل تقدمي 

هذا العرتا�س كتابًة ، ل يزيد عن اأربعة ع�سر )14( يوًما من تاريخ ن�سر هذا الإ�سعار اإىل ما يلي:
لعناية �سلطة املنطقة احلرة

منطقة ابوظبي احلرة
�س.ب: 54477

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
ADFZ@adpc.ae   :امييل

اإ�ضعار ت�ضفية

70197

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  448/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

 ، القيمة  ن��زاع حم��دد   467/2022 رق��م  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )8246( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : زعبيل لتاأجري ال�سيارات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
���س��ارع الكرامة - مبنى ارن��ك��و - �سقة  ب��ردب��ي -  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - الكرامة - 

الثاين
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عظيم حممد عزيز - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )8246( وق��دره  به  املنفذ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70591

يف الق�صية رقم 2022/4534 جت�ري جزئي عجم�ن
اىل املدعي عليه:�سركة �ستار جيجا ا�ستبل�سمنت ليمتد

يتوجب عليكم احل�سور لجتماع اخلربة الثاين املحدد له جل�سة يوم الثنني املوافق:2023/3/13 يف متام 
ال�ساعة 10:00 �سباحا عن طريق من�سة التوا�سل املرئي تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه

Topic:2022.2022 بخ�سو�س اجتماع اخلربة العقارية الثاين زووم يف الدعوى رقم 4534 ل�سنة

والدعوى مرفوعة �سدكم من املدعي:ري�سكول ديار 
ويرجى ار�سال مالديكم من م�ستندات ومذكرات على الربيد ادناه:

 exp.dr.ebraheim@gmail.com
وهاتف رقم:0501585115 ويف حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها

اخلبري العقاري/د. ابراهيم علي لهب�س 

اإعالن بالن�ضر  ملوعد اجتماع اخلربة
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العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
انذار عديل بالن�ضر
 رقم )2023/945(

املنذره:�سركة املعرفة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره �س.ذ.م.م
بوكالة  بتاريخ:2022/11/17  برقم:387655/1/2022  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب 

املحامي/�سعيد الربق
�سد املنذر اليها:�سركة �سيف جلف للمقاولت �س.ذ.م.م

وعنها/فينكاتا �سيفا كومار كاجنومارتي فينكاتا - اجلن�سية هندي
ب�سفته مدير �سركة �سيف جلف للمقاولت �س.ذ.م.م

ال�����س��داد والوفاء  ب�سرعة  الن���ذار وذل��ك  م��ا ج��اء بهذا  اليه بباطن  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر ينذر  امل��و���س��وع 
39338 ، ورقم و-75810  بامل�ستحقات املالية عن ايجار ال�سيارتني امل�سجلة حتت رقم و - 
اي��ام على  ام��ارات��ي وذل��ك خ��الل خم�سة  ال��ف دره��م  205000 مائتان وخم�سة  مببلغ وق��دره 
القل وفقا لن�س املادة 1/144 من قانون الجراءات املدنية ومن تاريخ العالن بهذا النذار 

وال �سي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية حيال ذلك. وهذاوللعلم والحاطة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
انذار عديل بالن�ضر
 رقم )2023/939(

املنذره:�سركة املعرفة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره �س.ذ.م.م
مبوجب وكالة م�سدقة برقم:387655/1/2022 بتاريخ:2022/11/17 بوكالة املحامي/�سعيد الربق

�سد املنذر اليها:�سركة ارمادا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م
وعنها ال�سيد/حممد برويز راهي حممد عامل �سودهرى - اجلن�سية باك�ستان

ب�سفته مدير �سركة ارمادا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م
املو�سوع تنذر املنذرة �سركة املعرفة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ���س.ذ.م.م وعنها ال�سيد/ح�سرت �سيد فتح جان 
املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  ارم��ادا  �سركة  اليها  املنذر  تنذر  الركاب  لنقل  املعرفة  �سركة  ومدير  �سريك  ب�سفته 
�س.ذ.م.م وعنها ال�سيد/حممد برويز راهي حممد عامل �سودهري ب�سفته مدير �سركة ارمادا لنقل الركاب باحلافالت 
املوؤجرة بباطن ما جاء بهذا النذار وذلك ب�سرعة ال�سداد والوفاء بامل�ستحقات املالية ايجار ال�سيارة امل�سجلة حتت رقم 
O-18611 من تاريخ 2019/1/2 وحتى تاريخ 2020/1/1 وكذلك ال�سيارة من نوعية/تويوتا كو�سرت بدون 
اجمالية  بقيمة   2020/3/24 تاريخ  وحتى   2019/3/25 تاريخ  من   E/10634/وهو الت�سجيل  رقم  �سائق 
132000 دره���م م��ائ��ة واث��ن��ان وث��الث��ون ال��ف دره���م م�ستحقات ودي���ون  واج��ب��ة ال��دف��ع م��ن قبل ال�سركة  وق��دره��ا 
املنذر اليها وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ العالن بهذا النذار وال �ست�سطر ال�سركة املنذرة ا�سفة لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية وطلب التعوي�س جراء ذلك ، وهذا للعلم والحاطة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
ترغب �سركة بي ام جي كون�سلتينج منطقة حرة ذ.م.م وحتمل الرتخي�س رقم 98741 

الكائنة يف SD92-16 الطابق الأر�سي املبنى co working-16 مدينة دبي 
لالنرتنت ، دبي ، المارات العربية املتحدة ، املرخ�سة من �سلطة دبي للتطوير ، يف العالن 
عن قرارها املتخذ مبوجب قرار جمل�س الدارة ال�سادر يف اجتماع جمل�س الدارة املنعقد يف 

14 فرباير 2023 ب�سان اغالق �سركة:بي اإم جي كون�سلتينج منطقة حرة - ذ.م.م وحلها.
ووفقا لذلك يجب على اي طرف معني لديه دعوى �سد ال�سركة تقدمي مطالباته املعلقة يف 

غ�سون 45 يوما من الخطار عن طريق الربيد امل�سجل او بالت�سال ب�����:
ال�سيد/انوب بالكري�سنا بيالى
املدقق:ان بي ملراجعة احل�سابات

�س.ب:119839 ، دبي ، المارات العربية املتحدة - هاتف:971565462655+
anoop@3aglobal.ae:بريد الكرتوين

لن ينظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الخطار البالغة 45 يوما.

اإخطار بت�ضفية ال�ضركة

70021

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0005133 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / البيت اجلميل ل�سيانة املباين ذ.م.م - العنوان:9692409 
عدي جنيب حكمت �سلوم العنوان: 9692410

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/3/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح / التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م بالتايل ن�س احلكم اإلزام 
املدعى عليها الأوىل اأن توؤدي للمدعية 140091.61 درهم واألزمتها اأن توؤدي لها فائدة 
ال�سداد  املطالبة احلا�سل يف 2022/11/18 وحتى متام  تاريخ  قانونية قدرها 5% من 

واألزمت املدعى عليها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة .
حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتباراً من اليوم التايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0009655 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / علياء عبدالرازق حممد عبداهلل الهويل - العنوان:97098750 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/1/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
ن�س احلكم: حكمت  بالتايل:  علي  ال  �سليمان  /عائ�سة حممد عبداهلل  ل�سالح  اأعاله 
املحكمة مبثابة احل�سوري: باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعيه مبلغ 90.000 درهم 
ت�سعون الف درهم بال�سافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�سي به اأعاله بواقع %5 
اأ�سل الدين مع الر�سوم  �سنوياً من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز 
طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�س  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف 

حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتباراً من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2173/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 190/2021 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )61.690( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نبال ح�سني حممود
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املطار - مبنى ال�سركال - �سقة 103

املطلوب اإعالنه : 1- اأمين عيد عبدالفتاح ح�سانني - �سفته : منفذ �سده
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  مو�سوع الإع��الن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )61690.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

جتاري    SHCFICICOMS2023 /0001444 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه :عبداحلميد ايوب عي�سى البطاط - جمهول حمل الإقامة 

اعالن املدعي عليه بالن�سر باللغة العربية امام مكتب ادارة
فيها  يطالبون  اجلن�سية  اأردين   - البطاط  عي�سى  اأيوب  عليه/عبداحلميد  املدعي  �سد  املدعيني  رفع 
بالتايل:1- قبول ت�سجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه بالئحتها 2- احلكم 
بف�سل املدعي عليه من �سركة اأرتي�ستا لالن�ساءات ذ.م.م مع ما يرتتب على ذلك من اآثار 3- احلكم بالزام 

املدعي عليه بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/8  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حمدة حممد اآل علي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : اميكو توتال للبرتوكيماويات ذ.م.م 
العنوان : مكتب 1509 ملك ال�سيخ حممد بن علي بن را�سد النعيمي - ديره - النهدة الوىل 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 907135 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1514860  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2023/1/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/10 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ضامل ال�ضيابى حما�ضبون 
قانونيون ومدققوا ح�ضابات العنوان : مكتب 303 - ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم 
كافة  معه  م�سطحباً   042274080  : فاك�س   042272828  : هاتف   - البطني  رق��ة   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : تكنو ليف تيليكوم للتجارة ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 975037 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1597944 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات 
 : هاتف   - البطني  رق��ة   - مكتوم  ال  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  ملك   -  303 مكتب   : العنوان 
042272828 فاك�س : 042274080 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : �ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات العنوان : مكتب 
 042272828  : - هاتف  البطني  رقة   - ال مكتوم  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  - ملك   303

فاك�س : 042274080   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية اميكو توتال للبرتوكيماويات ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : �ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات العنوان : مكتب 
 042272828  : - هاتف  البطني  رقة   - ال مكتوم  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  - ملك   303

فاك�س : 042274080   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية تكنو ليف تيليكوم للتجارة ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2023/2/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000455 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�سنية حممد خلف القطران - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  ، قد  املطوع - كويتي اجلن�سية  الدولة  �سعود  �سعود عبدالرحمن  املدعي يعقوب يو�سف  ان  نعلمكم 
اعاله ويطالب فيها التي:اول ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليهم ب�سورة من الالئحة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة 
لنظرها - ثانيا:الق�ساء بف�سخ عقد بيع ال�سقة رقم 1401 وال�سقة رقم 1402 والكائنني بالطابق الرابع ع�سر بالعقار 
الكائن على القطعة رقم 606 مبنطقة النهدة بامارة ال�سارقة - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )1520000( درهم وذلك عن القيمة ال�سوقية لل�سقتني والتي تقدر القيمة الجمالية 
لهما مببلغ اجمايل وقدره 800000 ثمامنائة الف درهم + مبلغ 80000 ثمانون الف درهم �سنويا وهو ميثل التعوي�س 
عن الك�سب الفائت والذي هو عبارة عن القيمة اليجارية ال�سنوية لل�سقتني وذلك من تاريخ 2013/8/14 حتى تاريخ 
2022/8/14 وما ي�ستجد من  ا�ستالم املدعي لقيمه الوحدتني باجمايل مبلغ وقدره )720( الف درهم حتى تاريخ 

قوات ك�سب - رابعا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12
الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/8  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حميد عبداهلل ال�ضعيدي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 1504 ل�ضنة 2019

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
املنفذ �سده / مركز ال�سارقة لال�ستثمار �س.ذ.م.م 

ل�سالح طالب التنفيذ / ال�سيخة اميان �سقر حممد القا�سمي 
للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء املوافق:2023/3/15 

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده )لعلى عطاء( واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 

املقدر  الثمن  20% من  ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
للعقار - فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات  اللكرتوين 
من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام 

على الأقل. 
عن / رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

اأر�س ف�ساء قطعة رقم 59/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
بيانات العقار

950.000 درهم

�سعر التثمني

1.170.000 درهم

1.090.000 درهم

630.000 درهم

1.650.000 درهم

1.270.000 درهم

1.630.000 درهم

3.526.6 مرت مربع

م�ساحة الأر�س

5.440.9 مرت مربع

1.446.7 مرت مربع

779.8 مرت مربع

1.916.6 مرت مربع

1.691.0 مرت مربع

2.162.8 مرت مربع

اأر�س ف�ساء قطعة رقم 60/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 62/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 59/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 145/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 147/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 148/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 1504 ل�ضنة 2019

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  للمنفذ �ضده )ن�ضرا(
املنفذ �سده / مركز ال�سارقة لال�ستثمار �س.ذ.م.م 

ل�سالح طالب التنفيذ / ال�سيخة اميان �سقر حممد القا�سمي 
للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء املوافق:2023/3/15 

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده )لعلى عطاء( واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 

املقدر  الثمن  20% من  ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
للعقار - فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات  اللكرتوين 
من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام 

على الأقل. 
عن / رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

اأر�س ف�ساء قطعة رقم 59/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
بيانات العقار

950.000 درهم

�سعر التثمني

1.170.000 درهم

1.090.000 درهم

630.000 درهم

1.650.000 درهم

1.270.000 درهم

1.630.000 درهم

3.526.6 مرت مربع

م�ساحة الأر�س

5.440.9 مرت مربع

1.446.7 مرت مربع

779.8 مرت مربع

1.916.6 مرت مربع

1.691.0 مرت مربع

2.162.8 مرت مربع

اأر�س ف�ساء قطعة رقم 60/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 62/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 59/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 145/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 147/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة
اأر�س ف�ساء قطعة رقم 148/2 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�ضداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

يف الق�ضية التنفيذية رقم 371 ل�ضنة 2022
املنفذ �سده / جمال عبدالعزيز نا�سر العوي�س 

ل�سالح املنفذ له / ميثاء حممد ال�سريف يو�سف الها�سمي 
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينه اأدناه عن طريق املزاد العلني : 

2022 اخطاركم بوجوب �سداد  371 ل�سنة  التنفيذية  الق�سية  التنفيذ( يف  لذا قررت املحكمة )دائرة 
التنفيذية اعاله ب�سندوق املحكمة مبلغ وقدره )1.803.350(  الق�سية  الدين املرتتب يف ذمتكم يف 
املنا�سب  القرار  ، وال فان املحكمة �ستتخذ  اريخ تبليغك بخطابنا هذا  15 يوما من  درهم وذلك خالل 
ب�سان طرح العقار املذكور اعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�س املادة 152 فقرة 2 من الالئحة 
التنفيذية 57 ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الجراءات املدنية - 

يق�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اعاله . 
عن / رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

قطعة رقم 2/3470 ملك مبنطقة ال�سناعية 5 بامارة ال�سارقة
قطعة رقم 1/3470 ملك مبنطقة ال�سناعية 5 بامارة ال�سارقة

6 ح�س�س من ا�سل 32 ح�سة يف العقار رقم 69/3184 ملك مبنطقة ار�س امل�ستودعات بامارة ال�سارقة
6 ح�س�س من ا�سل 32 ح�سة يف العقار رقم 689/53 ملك مبنطقة ال�سناعية 13 بامارة ال�سارثة

6 ح�س�س من ا�سل 32 ح�سة يف العقار رقم 6688 ملك مبنطقة الطيبة 2 بامارة ال�سارقة
6 ح�س�س من ا�سل 32 ح�سة يف العقار رقم 707 ملك مبنطقة اجلزات باإمارة ال�سارقة

قطعة رقم 3470 ملك مبنطقة ال�سناعية 5 بامارة ال�سارقة
6 ح�س�س من ا�سل 32 ح�سة يف العقار رقم 691 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اإنفوي للمقاولت العامة

 رخ�سة رقم: CN 1147658 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان �سعيد زهران حمد احلامتى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كميل جرجى ع�سفورا %100
تعديل اإ�سم جتاري من/اإنفوي للمقاولت العامة

ENVOY GENERAL CONTRACTING

 اإىل/اإنفوي للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ENVOY GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإع����������الن
لل�سيانة  كنج  �سيتى   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

  CN 1037982 :العامة والتنظيف رخ�سة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/�سيتى كنج لل�سيانة العامة والتنظيف
CITI-KING GENERAL MAINTENANCE &  CLEANING 

 اإىل/�سيتي كينغ خدمات ادارة املن�ساأت
CITI KING FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : األركائز املالية لتح�سيل الديون

 رخ�سة رقم: CN 1297934 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 300000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/يعقوب يو�سف حممد غريب املن�سورى من مالك اىل �سريك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بالو باول مانكيديل اوتوب باولي�س مابيال %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مايا مينون �ساندرا�سيكارا مينون راما�ساندران %48

تعديل ن�سب ال�سركاء/ يعقوب يو�سف حممد غريب املن�سورى 100% اىل 2 %
تعديل اإ�سم جتاري من/األركائز املالية لتح�سيل الديون

FINANCE TRESTLE DEBT COLLECTIONS
 اإىل/األركائز املالية لتح�سيل الديون ذ.م.م

FINANCE TRESTLE DEBT COLLECTIONS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : املثال لالر�سيات

 رخ�سة رقم: CN 1496549 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل �سكل قانوين من / موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد حمد �سامل املهرى من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يار حممد امري �سامان %99
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد حمد �سامل املهرى 100% اىل 1 %

تعديل اإ�سم جتاري من/املثال لالر�سيات 
IDEAL FLOORING 

 اإىل/املثال لالر�سيات ذ.م.م
IDEAL FLOORING L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : امي لدارة م�ساريع البناء ذ م م

رخ�سة رقم: CN 1100304 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يوحنا اميل العكره
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن �سلطان ح�سني يو�سف ال على

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يوحنا اميل العكره %100
تعديل اإ�سم جتاري من/امي لدارة م�ساريع البناء ذ م م

AIM BUILDING PROJECT MANAGEMENT LLC

 اإىل/امي لدارة م�ساريع البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AIM BUILDING PROJECT MANAGEMENT - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإلغاء اإعالن �ضابق
الرخ�سة   بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري:امري التعمري  رقم: 1155303 
لعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

فقدان �صه�دات اأ�صهم

فقدت �ضهادات ا�ضهم �ضادرة عن )م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي( بال�ضماء التالية:

�ضهما  150 بعدد   10172247 ال�ضهادة  رقم  القبي�ضي  1-�ضامل خادم حممد 

�ضهما  151 بعدد   10172254 ال�ضهادة  رقم  القبي�ضي  حممد  خادم  �ضامل  خادم   -2

�ضهما  150 بعدد   10172255 ال�ضهادة   رقم  القبي�ضي  حممد  خادم  �ضامل  عي�ضى   -3

�ضهما  151 بعدد   10172250 ال�ضهادة  رقم  القبي�ضي  حممد  خادم  �ضامل  حممد   -4

�ضهما  151 بعدد   10172256 ال�ضهادة   رقم  القبي�ضي  حممد  خادم  �ضامل  عائ�ضة   -5

�ضهما   151 بعدد   1096907 ال�ضهادة  رقم  القبي�ضي  خادم  �ضامل  اهلل  عبد  بخيته   -6

�ضهما   151 بعدد   10172257 ال�ضهادة  رقم  القبي�ضي  حممد  خادم  �ضامل  �ضما   -7

ابوظبي  م�ضرف  ف��روع  من  ف��رع  لأق��رب  ت�ضليمهم  يجدهم  ممن  ال��رج��اء 

الإ�ضالمي. او الت�ضال على تلفون رقم 0504447796 م�ضكورا.

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
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•• ال�شارقة-الفجر: 

الإبداعية  ب��ال��ط��اق��ات  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
يف  مهاراتهم  وتطوير  ال�سباب،  للُكتاب 
ت��ق��ن��ي��ات ك��ت��اب��ة ال���رواي���ة، اأط��ل��ق��ت هيئة 
اجلائزة  مع  بالتعاون  للكتاب،  ال�سارقة 
جل�سات  اأوىل  العربية،  للرواية  العاملية 
التي  “ندوة”،  عمل  ور�سة  وحما�سرات 
الأردين  ال��روائ��ي  م��ن  ك��ل  عليها  ي�سرف 
العمانية  وال���روائ���ي���ة  ب���رج�������س،  ج����الل 
من   12 حتى  وت�ستمر  خ��ل��ف��ان،  ب�سرى 

مار�س اجلاري.
للكتاب”  ال�������س���ارق���ة  “هيئة  وت�����س��ع��ى 
العربية”  ل��ل��رواي��ة  العاملية  و”اجلائزة 
اإتاحة  اإىل  ال��ور���س��ة  ب��رن��ام��ج  م��ن خ��الل 
الفر�سة اأمام الُكّتاب ال�سباب لال�ستفادة 
من خربات وجتارب نخبة من الروائيني 
الور�س  ب��رن��ام��ج  يت�سمن  حيث  ال��ع��رب، 
اأ���س��ال��ي��ب وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��م��ك��ن م���ن كتابة 
عمل روائي متكامل، �سواء على م�ستوى 
ال�سكل  اأو  ال��ل��غ��ة،  اخ��ت��ي��ار  اأو  الأ���س��ل��وب، 

ال�سردي. 
 

ُك��ت��اب واع��دي��ن م��ن ع���دة دول   8
عربية 

و�سارك يف ور�سة “ندوة” 8 ُكتاب �سباب 
من عدة دول عربية، هي دولة الإمارات 
واملغرب،  وفل�سطني،  امل��ت��ح��دة،  العربية 
وم�سر،  وال�����س��ودان،  والأردن،  و���س��وري��ا، 
مدار  ع��ل��ى  ي��خ��و���س��ون  ع��م��ان،  و�سلطنة 
متكاماًل يف عنا�سر  اأيام برناجماً  �سبعة 

الق�س،
احلبكة،  وت��ط��وي��ر  ال�سخ�سيات،  وب��ن��اء   
و�سياغة احلوار، اإىل جانب اإعداد امللفات 

املرجعية لعوامل الرواية. 
برج�س،  ج�����الل  ال�����روائ�����ي�����ان،  وي����رك����ز 
وب�����س��رى خ��ل��ف��ان، خ���الل ال��ور���س��ة، على 
والتقنيات  ب�����الأدوات  امل�����س��ارك��ني  ت��زوي��د 
العملية مل�ساعدتهم على بداية وا�ستكمال 
م�ساريعهم الرواية، مثل اإن�ساء اخلطوط 
ومراجعة  الأدب��ي��ة،  لالأعمال  العري�سة 
التعليقات،  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  امل�����س��ودات، 
عرب جمموعة من املحا�سرات والتمارين 
ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  وامل��ن��اق�����س��ات 
م��ه��ارات��ه��م ونقل  ع��ل��ى �سقل  امل�����س��ارك��ني 

كتاباتهم اإىل امل�ستوى الحرتايف. 
 

ال�ضباب  ال���ُك���ّت���اب  اأم�����ام  ف��ر���ض��ة 
لحرتاف الرواية 

ويف تعليقها على انطالق الور�سة، اأكدت 
الفعاليات  اإدارة  مديرة  املجيني،  خولة 
والت�سويق يف هيئة ال�سارقة للكتاب، على 
الُكّتاب  جتمع  التي  الكتابة  ور�س  اأهمية 
يف  الكبرية  التجارب  باأ�سحاب  ال�سباب 
عامل الرواية، م�سرية اإىل اأنها تفتح اأمام 

اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ال��روائ��ي��ني العرب 
اأعمال  الرواية وتقدمي  الباب لحرتاف 
وتدعم  العربية،  الأدب��ي��ة  املكتبة  ت��رثي 

جمال الكتابة يف املنطقة. 
�سناعة  بواقع  النهو�س  “اإن  واأ�سافت: 
تتطلب  متكاملة،  عملية  العربي  الكتاب 
رف����ع م���ه���ارات ال��ن��ا���س��ر، وت��ي�����س��ري �سبل 
نف�سه،  الوقت  ال��ق��ارئ، ويف  اأم��ام  املعرفة 
الُكّتاب اجلدد  الرتقاء مبهارات  تتطلب 
ودع���م م��واه��ب��ه��م، ل��ه��ذا ن��ح��ر���س خالل 

اأن  ال�سنوية  وفعالياتنا  جهودنا  برنامج 
نخ�س�س ور�ساً وفعاليات حتتفي بالأدباء، 

وت�ستثمر بقدرات الُكّتاب ال�سباب«.
اجلائزة  من�سقة  فلور مونتانارو،  وقالت 
العاملية للرواية العربية: تفتخر اجلائزة 
مع  بالتعاون  العربية  ل��ل��رواي��ة  العاملية 
ال�سارقة للكتاب لإقامة م�سروعها  هيئة 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  “الندوة”،  ال�سنوي، 
الور�سة لأ�سباب  انقطاع عن تنظيم  بعد 
الندوة  تهدف  بحيث  باجلائحة.  تتعلق 

الُكّتاب  ب���ني  ي��ج��م��ع  ل���ق���اء  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
م����ن خمتلف  امل���وه���وب���ني  ال�������س���اع���دي���ن 
الأدبية  واخللفيات  اجلغرافية  الأقطار 
مهاراتهم  وت���ط���وي���ر  الأف����ك����ار  ل���ت���ب���ادل 
الأدب������ي������ة، ومت���ن���ح ل���ه���م ف���ر����س���ة ن�����ادرة 
تقنيات  ومناق�سة  الكتابة،  على  للرتكيز 
اأدبية عامة مع  ال�سرد احلديث وق�سايا 
اإ�سراف  وحتت  نف�سها،  احلرفة  اأ�سحاب 
املتمر�سني كم�سرفني،  الكّتاب  اثنني من 

لهما خربة عميقة يف كتابة الرواية.   
واأ�سافت: وُيذكر اأن عدداً من امل�ساركني 
ال�����س��اب��ق��ني يف ال���ن���دوة ق���د و���س��ل��وا اإىل 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ق�����س��رية ل��ل��ج��ائ��زة اأو ف���ازوا 
و�سهال  �سعداوي  اأح��م��د  بينهم  م��ن  بها، 
ال���ع���ج���ي���ل���ي وحم����م����د ح�������س���ن ع����ل����وان، 
ونتطلع  واآخ���رون،  الدين  عز  ومن�سورة 
مبا�سر  ب����دور  اجل���ائ���زة  ت�����س��ه��م  اأن  اإىل 
الكتابة  ع��امل  يف  امل��واه��ب  ا�ستك�ساف  يف 

الروائية وتنميتها. 
ي�سار اإىل اأن جالل برج�س روائي اأردين 
فاز باجلائزة العاملية للرواية العربية يف 
دورتها الرابعة ع�سرة عن روايته “دفاتر 
ب�سرى  العمانية  الروائية  اأما  الوراق”. 
الق�سرية  للقائمة  فرت�سحت  خ��ل��ف��ان، 
للجائزة العاملية للرواية العربية يف العام 
�سرية  “دل�ساد:  رواي��ت��ه��ا  ع���ن   2022
على  ح�����س��ل��ت  ال��ت��ي  وال�سبع”،  اجل����وع 
دورتها  يف  العربية  للرواية  كتارا  جائزة 
الثامنة يف العام نف�سه، يف فئة الروايات 

العربية املن�سورة. 

تنظمان برناجمًا اأدبيًا بعنوان )ندوة( ي�ضتمر حتى 12 مار�ض  

ال�ص�رقة للكت�ب واجل�ئزة الع�ملية للرواية العربية جتمع�ن
 8 كت�ب �صب�ب يف ور�صة اإبداعية مع جالل برج�ض وب�صرى خلف�ن  

•• ال�شارقة-الفجر: 

تعزيزاً حل�سورها الفاعل يف املحافل الثقافية املحلية والدولية و�سعياً منها 
يف دعم �سناعة الن�سر يف الإم��ارات والتعريف به، ت�سارك جمعية النا�سرين 
الإماراتيني يف الدورة ال�60 من معر�س بولونيا لكتاب الطفل التي انطلقت 
فعالياته يف 6 وت�ستمر حتى 9 مار�س 2023 يف مدينة بولونيا الإيطالية.

�سة  وعرب جناحها اخلا�س، تعر�س اجلمعية اأهم ّاإ�سدارات النا�سرين املخ�سَّ
تاأليفاً  والتعليمية؛  والعلمية  الأدب��ي��ة  الكتب  بني  تتنوع  والتي  لالأطفال، 
بينهم  من  الإم��ارات��ي��ني؛  النا�سرين  من  ع��دداً  اجلناح  وي�ستقبل  وترجمة. 
»نور«  دار  ممثلة  ع��رب  ون��ور  للن�سر،  »ال��ظ��ب��ي«  دار  ممثلة  ال��زع��اب��ي  عائ�سة 

للن�سر، وعبداهلل الكعبي ممثل دار الرم�سة للن�سر.
ونا�سرين  اللقاءات بني ممثلي اجلمعية  تنظم اجلمعية جمموعة من  كما 
�سناعة  اخل��ربات يف جم��ال  ال�ستفادة من  بهدف  ودوليني  ع��رب  ومثقفني 
الن�سر، وتعزيز التوا�سل بني النا�سرين الإماراتيني والدوليني، وتي�سري كّل 

بل اأمام املهتمني بتاأ�سي�س �سركات للن�سر يف الأ�سواق العربية. ال�سُّ
 

تبادل اخلربات
بالندوات  احل��اف��ل��ة  ب��ال���س«  ب��وك  »ب��ول��ون��ي��ا  فعاليات  يف  اجلمعية  وت�����س��ارك 
امل�ساركني �سمن جناح اجلمعية  النا�سرين الإماراتيني  والربامج؛ ما مينح 
فر�سة لتبادل اخلربات فيما بينهم وبحث �سبل التعاون امل�سرتك على �سعيد 
احل�سول  وكيفية  الن�سر  حقوق  بيع  اآليات  �سمنها:  من  �سّتى؛  مو�سوعات 
عليها. وقال را�سد الكو�س، املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين الإماراتيني: 
�سمن  ال�60  دورت��ه  يف  الطفل  لكتاب  بولونيا  معر�س  يف  م�ساركتنا  “تاأتي 
معار�س  يف  الإم��ارات��ي��ة  الن�سر  دور  ح�سور  تعزيز  اإىل  جمعيتنا  م�ساعي 
العاملية الكربى بهدف الرتويج لأعمالها، وتو�سيع قاعدة عالقاتها  الكتب 
خمتلف  بني  التفاعل  ملفهوم  تر�سيخاً  الدوليني  اأٌقرانها  مع  ال�سرتاتيجية 
التجارب  اأه��ّم  على  الط��الع  عن  ف�ساًل  الإن�سانية،  واحل�����س��ارات  الثقافات 

العاملية يف �سناعة كتب الأطفال«. 

اإىل دعم م�ساركة دور  الع�سر تهدف  وعرب مبادرة جديدة مواكبة لتقنيات 
ور  الن�سر الإماراتية يف معار�س الكتب املحلية والدولية، تتيح اجلمعية للدُّ
عر�س  اإمكانية  املعر�س،  يف  م�ساركة  ولي�ست  مظّلتها،  حتت  تن�سوي  التي 
اإ�سداراتها وعقد �سفقات بيع و�سراء حقوق الن�سر عن ُبعد، وذلك با�ستخدام 

ومن  بالكتب.  اخلا�سة   QR Codes ال�سريعة  ال�ستجابة  رم��وز  تقنية 
اأم��ام جمهور املعر�س فر�سة  امل��ب��ادرة  ال��رم��وز، توفر ه��ذه  خ��الل م�سح تلك 
الطالع على اإ�سدارات 25 دار ن�سر اإماراتية، وذلك �سمن جهود اجلمعية 

الهادفة اإىل التعريف بحركة الن�سر و�سناعة الكتاب يف الإمارات.

ت�سمح  وم����راآة  “تويرت”،  ج���دار  اجلمعية  ج��ن��اح  �سي�سم  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل 
رواياتهم  اأو  كتبهم  عناوين  م�ساركة  خ��الل  م��ن  معها  التفاعل  للزائرين 
لة على و�سائل التوا�سل الجتماعي. ويف الوقت ذاته، �سي�سّكل اجلناح  املف�سَّ
ومناق�سة  اجلمعية،  اأع�ساء  مع  التوا�سل  اأجل  من  للنا�سرين  ة  من�سَّ اأي�ساً 
الأدب  ترجمة  على  الرتكيز  مع  ترجمتها،  واإمكانات  الكتب  ت��داول  فر�س 

الإماراتي اإىل اأكرث اللغات العاملية انت�ساراً.  
 

احتفاًء باملراأة
ولكون املعر�س يتزامن مع اليوم العاملي للمراأة، جتدر الإ�سارة اإىل اأن »جمعية 
فاعاًل يف  2009 دوراً  العام  تاأ�سي�سها يف  النا�سرين الإماراتيني« لعبت منذ 
باإجنازاتها، ومتكينها  والعربية والحتفاء  الإماراتية  والكاتبة  النا�سرة  دعم 
من املناف�سة وترك ب�سمتها يف هذا القطاع. وهذا ما توؤكده الكاتبة عائ�سة 
يف  ح�سورها  اإثبات  من  متكنت  العربية  امل��راأة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  الزعابي، 
جمال �سناعة الن�سر، ل�سيما املراأة الإماراتية ملا تقدمه دولة الإمارات من دعم 
لها، خا�سة من خالل »جمعية النا�سرين الإماراتيني« التي تعمل على متكني 
النا�سرة الإماراتية من التغلب على التحديات التي تواجهها يف �سوق الن�سر 
بكل الو�سائل. مو�سحًة اأن امل�ساركة يف معار�س دولية، مثل “بولونيا لكتاب 
ُتَعدُّ واحدًة من تلك الو�سائل التمكينية كونها متّثل فر�سة لدعم  الطفل”، 
النا�سر املحلي لت�سويق اإ�سداراته، وفتح املجال اأمامه لال�ستفادة من خربات 
باجلهود  الكعبي  عبداهلل  اأ�ساد  جهته،  الكتب.ومن  �سناعة  عامل  يف  جديدة 
اأعمال الن�سر الإماراتية  التي تبذلها »جمعية النا�سرين الإماراتيني« لدعم 
الإماراتيني  النا�سرين  اأعمال  الإماراتيني، وتو�سعة ح�سة  للُكّتاب  والرتويج 
حملياً ودولياً، وتقدمي كل الّدعم الالزم مل�ساركة الكاتب الإماراتي يف املحافل 
يف  الفاعل  دوره���ا  اإىل  م�سرياً  وال����دويل.  العربي  امل�ستويني  على  الثقافية 
التاأهيلية  الربامج  جمموعة  خالل  من  الإماراتي  الكتاب  ب�سناعة  الرتقاء 
املجال، وجهودها يف  العاملني يف هذا  التي تنظمها لرفع كفاءة  والتدريبية 
بحماية  البالغ  واهتمامها  بها،  اخلا�سة  والقوانني  املهنة  �سروط  حت�سني 

جميع احلقوق املتعلقة بالن�سر، مثل امللكية الفكرية والرتجمة.

عرب م�ضاركتها يف معر�ض بولونيا لكتاب الطفل 2023

)الن��صرين االإم�راتيني( تعّزز ح�صور االإنت�ج الفكري االإم�راتي دوليً�

جملة �ص�عر املليون ت�صلط ال�صوء على 
اأهمية اجلوائز الثق�فية وال�صعرية العربية 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  يف  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ن  ���س��در 
والرتاثية باأبوظبي العدد 194 من جملة “�ساعر املليون” م�ستمال على 
�سلط  كما  الثقافية،  والأخ��ب��ار  وال�ستطالعات  املتنوعة  املو�سوعات  ع��دد 

ال�سوء على اأهمية اجلوائز الثقافية وال�سعرية يف عاملنا العربي. 
على  ال�سعراء  اأم��ري  “لقب  عنوان  حتت  ج��اءت  التي  العدد  كلمة  وتناولت 
حمطات الربنامج وجناحاته التي حققها يف  اأو ق�سيدتني”  بعد ق�سيدة 
املو�سم العا�سر وموا�سمه ال�سابقة، ودور ع�ساق ال�سعر العربي الذين عاي�سوا 
اأجواء مفعمة بالتناف�س خالل املو�سم احلايل، كان فر�سانها ال�سعراء الذين 
اللقب  على  احل�سول  يف  رغبة  العربي  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ت��واف��دوا 

ال�سعري الأهم. 
يف  ك��ب��رية  مناف�سة  ينتظرون  ال��ذي��ن  املتابعني  ت��وق��ع��ات  اإىل  تطرقت  كما 
احللقة اخلتامية من الربنامج، وياأملون يف اأن يتّوج باللقب من ي�ستحقه، 
تلك  تعرّب عن  �سعرية مده�سة  لوحة  املو�سم  ال�سعراء يف ختام  ي�سنع  واأن 
ون�سف  قبل عقد  انطالقته  منذ  الربنامج  التي ح�سدها  واملكانة  القيمة 

من الزمن. 
اأبرزها ختام مهرجان  واملتابعات  الأخبار  اأي�سا جمموعة من  العدد  و�سم 
الظفرة 16 وتتويج الفائزين ببريق الإمارات �سمن فعاليات املهرجان، اإىل 
جانب م�ساركة اأكادميية ال�سعر يف معر�س م�سقط الدويل للكتاب 2023، 

واأبرز جمريات برناجمي املنكو�س واأمري ال�سعراء. 
ويف ا�ستطالع مو�سع، اأ�ساء العدد على اأهمية اجلوائز الثقافية والأدبية يف 
اأكد عدد  اإذ  عاملنا العربي، ودوره��ا يف تن�سيط احل��راك الثقايف يف املنطقة، 
من ال�سعراء اأنها باتت �سرورة، ول بد من اإطالق املزيد منها حتى يح�سل 
تطرق  اآخ��ر،  ا�ستطالع  ويف  امل�ستحق.  والتكرمي  املكانة  على  العربي  املبدع 
عدد من جنوم م�سرح �ساطئ الراحة اإىل اأ�سباب ال�سهرة ومعايري التقييم 
القليلة  ال�سنوات  يف  ال�سعرية  ال�ساحة  على  ط��راأت  التي  التحولت  واأب��رز 
املا�سية، م�سريين اإىل اأن مواقع التوا�سل الجتماعي باتت مكتظة بال�سعر 
امل�ستهلك، واأكدوا يف الوقت نف�سه اأن هناك جمهورا ر�سينا يتابع بدقة ول 

يحب ال�سجيج يف الغالب. 
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)ع�ضرة عمر( عمل اجتماعي عائلي م�ضّوق

م�ريت� احلالين: اأح�ول التوفيق بني الغن�ء والتمثيل
• كيف تتحدثني عن م�سل�سلك اجلديد الذي �ستطلني من خالله 

يف املو�سم الرم�ساين 2023؟
- امل�سل�سل ا�سمه )ع�سرة عمر(، وهو عمل اجتماعي عائلي م�سّوق، 
وي�ساركني بطولته املمثل جو �سادر، بالإ�سافة اإىل جمموعة كبرية 

من املمثلني اللبنانيني، بينهم روزي اخلويل وملى لوند وغريهما.
�سركة  واإنتاج  اأحمد حمدي  واإخ��راج  م��رواين  لبنى  كتابة  وهو من 
)م��روى غ��روب(. واأق��ّدم يف امل�سل�سل �سخ�سية )ب��ريل(، وهي فتاة 
اأن  تكت�سف  ولكنها  عائلتها،  م��ن  وقريبة  وحنونة  وطيبة  ��ب��ة  حُمِ
هناك �سراً خمباأ عليها، وتدور ق�سة امل�سل�سل حول كيفية ت�سّرفها 

واكت�سافها له.
• هل ت�سرين على اأن تكوين بطلة يف الدراما املحلية، وكم ميكن 
اأن ي��وؤّث��ر ذل���ك ع��ل��ى ت��واج��دك يف ال���درام���ا امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي حتقق 

انت�ساراً اأكرب للفنان؟
- عندما ُيعر�س علّي م�سل�سل، �سواء كان حملياً اأو م�سرتكاً، فاإنني 
اأن��ه ُمنا�ِسب يل على  ال��دور ووج���دُت  اأعجبني  اأواف���ق عليه يف ح��ال 
قراأُت  وعندما  والإن��ت��اج.  والإخ���راج  الن�س  اأي  كله،  العمل  م�ستوى 
ن�س م�سل�سل )ِع�سرة عمر(، اأعجبني كثرياً و�سعرُت باأنني اأ�ستطيع 
اأن اأعطيه. ول عالقة لقبويل بهذا العمل بكونه م�سل�ساًل لبنانياً، 
ممثلني  جانب  اإىل  م�سرتكة  م�سل�سالت  يف  �ساركُت  اأن  �سبق  لأنني 

�سوريني ولبنانيني.
م�سل�سل  بعد  غ���روب(  )م���روى  �سركة  م��ع  ال��ث��اين  العمل  اإن���ه   •
املنتج مروان  مع  التمثيلية  �ستح�سرين جتربتك  فهل  )حكايتي(، 

حداد يف الدراما اللبنانية؟
- اأحب مروان حداد كثرياً واأقّدره واأت�سّرف بالعمل معه. هو اكت�سف 
الوجوه  اأم���ام  الفر�سة  اأت���اح  كما  لبنان،  يف  التمثيل  جن��وم  غالبية 
اأو  اأو يف الخ��راج  التمثيل  اأعماله �سواء يف  اجلديدة كي ت�سارك يف 

الكتابة، و�سواها من املجالت الأخرى التي لها عالقة بالتمثيل.
اأول َمن اختارين لأول دور بطولة متثيلية، لأنه  مروان حداد هو 
وثق بي واآمن مبوهبتي، مع اأنه مل تكن يل اأي جتارب متثيلية قبل 
التعامل معه، لأنني با�سرت بت�سوير م�سل�سل )حكايتي( قبل عر�س 

م�سل�سل )2020(، واأقّدر هذه الناحية كثرياً.
ت��وج��د لديه  ل  اأي�����س��اً  ه��و  اأن���ه  م��ع��ه، كما  اأ�ستغل ح�����س��راً  لكنني ل 
الطريقة  بهذه  يفكر  ول  اآَخ��ري��ن،  ُمْنِتجني  مع  تعاملي  يف  م�سكلة 
على الإطالق، بل َيفرح من اأجلي كثرياً. ل ميكن اأن اأن�سى ف�سله 
اأبداً، كما اأحب التعامل معه، ولكن هذا ل يعني اأنني ل اأ�ستطيع اأن 
اأنا منفتحة على العرو�س كافة من خمتلف  اأتعاون مع غريه، بل 
ال���دور الذي  اأط��ل م��ن خ��الل  اأن  �سركات الإن��ت��اج. وك��ل م��ا يهّمني 

ينا�سبني والذي اأعطيه حقه.
لتكرار  كاٍف  �سبب  • جناحك مع جو �سادر يف )حكايتي(، هل هو 

ثنائيتك معه يف )ِع�سرة عمر(؟
يف  وحالياً  )حكايتي(  م�سل�سل  يف  جو  مع  اجتمعت  اأنني  �سحيح   -
�سيء  اأي  ول يوجد  العملني خمتلفان متاماً  ولكن  )ِع�سرة عمر(، 
معاً  اأحبونا  والنا�س  ناجحة،  ثنائية  وجو  �سّكلت  بينهما.  م�سرتك 

لَنا هذا الأمر حتى من خالل تعليقات )ال�سو�سيال ميديا(،  وقد و�سَ
ولذلك رغب مروان حداد يف اأن نكرر هذه الثنائية واأنا �سعيدة بها 

كثرياً.
جديد،  درامي  عمل  كل  مع  بالتزامن  جديدة  اأغنية  • تطرحني 
وبني  التمثيل  ب��ني  ل��ل��ت��وازن  تعتمدينها  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��ي  ف��ه��ل 
بعنوان )عامل  اأغنية جديدة  اأخ��رياً  اأنك طرحت  الغناء، خ�سو�ساً 

تاين(؟
- مبا اأنني اأجمع بني الغناء والتمثيل، فاإنني اأحاول التوفيق بينهما 
ولكنني ل اأخطط لأن اأطرح اإىل جانب اأي عمل متثيلي جديد يل 
اأغنية جديدة، بل هذا الأمر يح�سل عن طريق ال�سدفة، خ�سو�ساً 

اأنني اأحب اأن اأمّيز بني ماريتا التي تغّني وبني ماريتا التي متّثل.
اأكون  فاإنني  ج��دي��دة،  متثيلية  باأعمال  مرتبطة  اأك���ون  ل  وعندما 
م�سغولة بالتح�سري لأعمايل الغنائية. بعد عر�س م�سل�سل )ِع�سرة 
عمر(، ميكن اأن اأطرح اأغنية جديدة اأو اأن اأخطط للتح�سري لأعمال 

غنائية جديدة لأنني اأحب التمثيل والغناء واأحب التواجد فيهما.
الراق�سة،  الإيقاعية  الأغنيات  حتققه  ال��ذي  النجاح  ظل  يف   •
يقّدمه  ال���ذي  الغنائي  ب��ال��ل��ون  يتم�سك  اأن  بالفنان  يفرت�س  ه��ل 
اإن  يقال  اأن��ه  خ�سو�ساً  ال�سائدة،  املو�سة  ي�ساير  اأن  ل  يف�سّ اأن��ه  اأم 
ويتنا�سى  ويرق�س  يغني  كي  الإيقاعية  الأغنيات  يف�سل  اجلمهور 

الأزمات التي يعي�سها؟
الفنية،  ال�ساحة  على  موجودة  الإيقاعية  الأغنيات  كانت  لطاملا   -
وكذلك الرومان�سية والكال�سيكية والطربية، لأن مزاج النا�س لي�س 
اأخرى  واأحياناً  رومان�سية  اأعمال  �سماع  يريدون  اأحياناً  بل  واح��داً، 
ي�سعرون باحلاجة ل�سماع نوع اآخر من الأغنيات. الفن فيه من كل 

�سيء، ومن خالله يعرّب الفنان عن اإح�سا�سه و�سعوره وجتاربه.
واأنا اأختار الأغنية التي اأ�سعر باأنني اأميل اإليها يف وقتها، كما اأحر�س 
تاين(  )ع��امل  الأخ��رية  اأغنيتي  مثاًل،  للتكرار.  منعاً  التنويع  على 
كانت رومان�سية وفيها الكثري من التفاوؤل واحلب والفرح مع اأنها 
ال�سيف فيها  اإيقاعية لف�سل  اأغنيات  هادئة، كما جهزت جمموعة 
الأخرية  اأغنيتي  اأوًل  اأط��رح  اأن  لت  ف�سّ ولكنني  الفرح،  من  الكثري 

لأنني �سعرُت باأنها ُمنا�ِسبة اأكرث لف�سل ال�ستاء.
اأََحبَِّك  �سواء  م�سكلة  لديك  توجد  ل  اأن��ه  اإىل  اأ�سرِت  اأن  �سبق   •
النجاح  اأن��ك حتققني  ترين  فهل  التمثيل،  اأم يف  الغناء  البع�س يف 

ذاته يف كال املجالني؟
عن  اأو  الغنائية  اأعمايل  عن  النا�س  ي�ساألني  عندما  كثرياً  اأف��رح   -
عندما  يفرح  منا  �سخ�س  وكل  ال�سا�سة،  على  اأقّدمها  التي  الأدوار 
الغناء  اأعمل يف جمايْل  لأنني  �سعيدة جداً  الكلمة احللوة.  ُتْفِرُحه 

والتمثيل، لأنني اأحبهما وقادرة على اجلْمع بينهما.
وتوجد  والتمثيل  الغناء  بني  جمعُت   )2020( م�سل�سل  يف  مثاًل، 
لدّي الكثري من الأحالم التي اأ�سعى اإىل حتقيقها م�ستقباًل، واأ�سعر 
باأنني اأ�سري على الطريق ال�سحيح و�سعيدة جداً بكل جناح اأحققه.

الغنائية  الوليد  �سقيقك  وجتربة  جتربتك  بني  تقارنني  كيف   •
م���ع اأن����ك دخ���ل���ٍت امل���ج���ال ق��ب��ل��ه، وه����ل ت���واج���ده يف ب��ع�����س حفالت 

وال��دك��م��ا وال��غ��ن��اء معه ي��ع��ود اإىل ك��ون��ه ق����ادراً على غ��ن��اء اللون 
نف�سه الذي يقدمه والدك؟

- بداأُت بالغناء منذ الطفولة وكنت اأ�سارك والدي دائماً يف 
الغناء عندما نتواجد يف احلفالت اأو اجلل�سات اخلا�سة، 

ولكن حني احرتفُت الغناء قررُت اأن اأركز على اأن تكون 
لدّي هوية غنائية م�ستقّلة واأن اأعتمد على نف�سي. 

ولكن عندما تكون هناك منا�َسبة معّينة اأو فر�سة 
لأن نغني معاً، فال �سيء مينع ذلك.

مثلي  فهو  الوليد،  �سقيقي  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 
وميكن اأن ي�سارك والدي الغناء على امل�سرح، 

لكن يف مرات حمدودة والأم��ور حت�سل 
لها،  طاً  خمطَّ ولي�س  عفوي  ب�سكل 

اإحدى  يف  الوليد  يتواجد  ك��اأن 
حفالت والدي، عدا عن اأن 

النا�س اأحياناً هم الذين 
ي��ط��ال��ب��ون ب��غ��ن��ائ��ي اأو 
ب����غ����ن����اء ال����ول����ي����د مع 

والدي.
اللون  اأن  يف  �سك  ول 
الغنائي الذي يقّدمه 
ال���ول���ي���د ق���ري���ب من 
الذي  الغنائي  ال��ل��ون 
ي��ق��ّدم��ه وال�����دي، كما 
ان�������ه ي���غ���ن���ي األ������وان������اً 
َت�ساُبه  اأخرى، ويوجد 

واأنا  �سوتيهما،  بني  كبري 
اأ�ستطيع  ل�ست مثله ولكنني 

اأغ��ّن��ي م��ع وال���دي )قويل  اأن 
����ك وب����غ����ار(،  ج����اي����ي( و)ب����ح����بِّ

اللون  اأغ��ن��ي  اأن  ���س��رط��اً  ولي�س 
البلدي كي اأغني معه.

جديدة  م�����س��اري��ع  ل��دي��ك  • ه��ل 
للفرتة املقبلة؟

اأوا�سل ت�سوير م�سل�سل  - حالياً 
�سارته  و�ستكون  ع��م��ر(،  )ِع�����س��رة 
ب�سوتي، كما ان هناك جمموعة 
التي  الأغ�����ن�����ي�����ات  م�����ن  ك�����ب�����رية 
ان�سغايل  ال�سنة.  هذه  �ساأطرحها 
بالتمثيل والظروف التي مر بها 
الغنائية،  اإن��ت��اج��ات��ي  اأب��ط��اآ  لبنان 

ن�ساطي  مل����زاول����ة  ع����دت  ول��ك��ن��ن��ي 
الغنائي جمدداً واإكمال ما كنت قد 

توقفُت عنده.

اإبراهيم ي�ضرى
ج�سد الفنان الراحل اإبراهيم ي�سرى، �سخ�سية الإمام ال�سافعى يف م�سل�سل "ع�سر 
الأئمة"، الذى مت انتاجه عام 1997، والتي كانت تدور ق�سته حول حياة اأئمة 
الإ�سالم الثالثة وهم، الإم��ام ابن حنبل، والإم��ام ال�سافعى، والإم��ام مالك، 
ريا�س،  حممد  م��ن،  كل  ي�سرى  اإبراهيم  بجوار  العمل  بطولة  يف  و�سارك 
عبد اهلل غيث، فايزة كمال، منال �سالمة، �سفاء الطوخي، مفيد عا�سور، 
واإخراج  اإبراهيم،  الدين  بهاء  تاأليف  من  وامل�سل�سل  �سليم،  ف��وؤاد  واأحمد 

ح�سام الدين م�سطفى

اإميان البحر دروي�ض
ج�سد الفنان اإميان البحر دروي�س �سخ�سية الإمام ال�سافعى يف م�سل�سل 
بعنوان "الإمام ال�سافعى"، عام 2007، والذى يتناول ال�سرية الذاتية 
ئ��م��ة الذين ر�سموا معامل  اأب��رز الأ ب��ات مع الزمن واح��د من  له وال��ذي 

�سالمي لقرون طويلة وحياته بني مكة والعراق وم�سر. الفقه الإ

عاكف جنم
ال�سافعى يف م�سل�سل  الفنان الأردين عاكف جنم، �سخ�سية الإم��ام  ج�سد 
بعنوان "الإمام" عام 2017، وقدم امل�سل�سل ق�سة الإمام اأحمد بن حنبل، 
و�سارك يف العمل كل مهيار خ�سور و�سلوم حداد وقا�سم حملو و جيانا عيد 

وعاكف جنم وتاأليف حممد الي�ساري واإخراج عبد الباري اأبو اخلري.

خالد النبوى
�سهر رم�سان  ال�سافعى يف  الإم��ام  النبوى �سخ�سية  الفنان خالد  يج�سد 
املقبل من خالل م�سل�سل "ر�سالة الإمام"، ويتطرق امل�سل�سل اإىل ال�سنوات 
التي ق�ساها الإمام ال�سافعي يف م�سر حيث ح�سر اإليها عام 198 ه� 
/ 813 م�  واألقى درو�سه يف جامع عمرو بن العا�س، ونبغ على 

يديه العديد من العلماء امل�سريني.

فن�نون ج�صدوا �صخ�صية االإم�م ال�ص�فعي قبل خ�لد النبوي

الرم�ضاين  املو�ضم  يف  احل��الين  ماريتا  الفنانة  تطل 
2023 مب�ضل�ضل )ِع�ضرة عمر(، وهو الثاين الذي تقّدم 
فيه دور البطولة املطلقة اإىل جانب املمثل جو �ضادر.
اأغنية  اأ�ضابيع  قبل  طرحت  قد  كانت  التي  احلالين 
ت��اين(، حتدثت يف هذا احل��وار عن جديدها  )عامل 

الغنائي والتمثيلي:

اأيام قليلة تف�ضلنا عن املاراثون الدرامي يف �ضهر رم�ضان املبارك، وينتظر ع�ضاق الأعمال الدينية والتاريخية اأحد اأهم امل�ضل�ضالت التي �ضتعر�ض يف ال�ضهر الكرمي 
بعدما قررت ال�ضركة املتحدة للخدمات الإعالمية اإعادة الأعمال الدينية والتاريخية يف الدراما بعد غيابها ل�ضنوات كثرة ب�ضبب التكاليف ال�ضخمة، وهو م�ضل�ضل 

ال�ضافعي. الإمام  �ضخ�ضية  ج�ضدوا  الذين  الفنانني  اأبرز  نك�ضف  ال�ضياق  هذا  ومن  م�ضر،  يف  ال�ضافعى  الإمام  ق�ضاها  التي  الفرتة  يتناول  الإمام" الذى  "ر�ضالة 
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ابتك�ر طريقة لتقليل خطر االإ�ص�بة 
ب�لغلوكوم� بن�صبة 30 ب�ملئة

م�سكالت  لك�سف  ج��دي��دة  طريقة  الطبية  ف��ورون��ي��ج  جامعة  علماء  ابتكر 
الروؤية التي ميكن ان تتطور اإىل الغلوكوما )املاء الأزرق(.

العيون  ط��ب  ق�سم  رئي�سة  كوفاليف�سكايا  م��اري��ا  ال��ربوف��ي�����س��ورة  وت�����س��ري 
باجلامعة يف مقابلة مع وكالة تا�س الرو�سية لالأنباء، اإىل اأن هذه الطريقة 

ت�سمح بتخفي�س خطر الإ�سابة باملر�س بن�سبة 30 باملئة.
التاأثري يف وظيفة الع�سب  "ميكننا با�ستخدام التحفيز ال�سوئي،  وتقول: 
ال�سوئي اجلزئي،  ابتكار جهاز للتحفيز  العني. وقد مت  الب�سري و�سبكية 
الف�سيولوجيا  ا�ستخدمناه يف درا�سة جتريبية يف خمترب كرافكوف )ق�سم 
النتائج  ال�سريرية للروؤية( يف املركز الوطني لبحوث طب العيون، وكانت 

جيدة وبهذه الطريقة ميكن منع تطور الغلوكوما احلاد".
وت�سيف كوفاليف�سكايا، هذا اجلهاز من ابتكار الربوفي�سورة ماريا زويفا، 
تقنيات  با�ستخدام  ال��ع��ي��ون،  لبحوث  الوطني  امل��رك��ز  يف  الباحثني  ك��ب��رية 
مع  ن��ظ��ارات خا�سة مدجمة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الأب��ع��اد،  الثالثية  الطباعة 
حمفز �سوئي برتدد معني، ويخ�سع لالختبارات منذ عام 2017 ، حيث 
�سعر املر�سى بعد خ�سوعهم لع�سر جل�سات بتح�سن الروؤية وحدتها واإدراك 

الألوان وتقليل خطر الإ�سابة بالغلوكوما بن�سبة 30باملئة.

نق�ض فيت�مني حمدد قد يكون ال�صبب 
الرئي�صي للعمى.. لكن ميكن الوق�ية منه!

على الرغم من اأن �سعف الب�سر اأمر ل مفر منه مع التقدم يف العمر، اإل 
جتنب  ميكنك  الواقع،  ويف  النا�س.  ملعظم  بالن�سبة  كذلك  لي�س  العمى  اأن 
العمى من خالل اتباع اأ�سلوب حياة �سحي، واإ�سافة ما يكفي من فيتامني 
لأن نق�سه ميكن اأن ي�سبب العمى ب�سكل مبا�سر.  الغذائي  نظامك  يف   A
ال��ذي ميكن  للعمى  الرئي�سي  "ال�سبب  A هو  الواقع، نق�س فيتامني  ويف 
اأنحاء العامل، كما حتذر الأكادميية  الوقاية منه" لدى الأطفال يف جميع 
يف  مهما  دورا  الفيتامني  ويلعب   .)AAO( ال��ع��ي��ون  لطب  الأم��ري��ك��ي��ة 
روؤيتك. وكما تو�سح AAO، لروؤية الطيف الكامل لل�سوء، حتتاج عينك 
وتو�سح:  �سحيح.  ب�سكل  لتعمل  عينك  ل�سبكية  معينة  اأ�سباغ  اإن��ت��اج  اإىل 
فيتامني A يوقف اإنتاج هذه الأ�سباغ، ما يوؤدي اإىل العمى الليلي.  "نق�س 
وحتتاج عينك اأي�سا اإىل فيتامني A لتغذية اأجزاء اأخرى من عينك، مبا 
يف ذلك القرنية". وت�سيف: "بدون فيتامني A الكايف، ل ت�ستطيع عيناك 
زيادة  �سحيح".كيفية  ب�سكل  ترطيبهما  على  للحفاظ  كافية  رطوبة  اإنتاج 

فيتامني A  ت�سمل امل�سادر اجليدة لفيتامني A )الريتينول( ما يلي:
- جبنة.
- بي�س.

- الأ�سماك الزيتية.
- احلليب والزبادي.

- منتجات الكبد.

•  ما اأول دولة �ضرعت بالألعاب الأوملبية؟
- اليونان.

الواحدة؟ الياردة  يف  توجد  بو�ضة  • كم 
-36 بو�سة.

دولة توجد بحرة قارون؟ • باأي 
م�سر.

احلقيقي؟ املتنبي  اإ�ضم  • ما 
اأحمد بن احل�سني.

بالعامل؟ املحيطات  اأكرب  هو  • ما 
- املحيط الهادي.

املدن كانت عا�ضمة الدولة العبا�ضية؟ • اأي 
- بغداد.

• هل تعلم اأن الهند بها اأكرب عدد من مكاتب الربيد واأكرث من اأي دولة اأخرى، بحوايل 100،000 مكتب 
بريد.

• هل تعلم اأنه ل ميكنك طي ورقة اأكرث من 7 مرات متتالية.
• فر�ساة الأ�سنان الكهربائية مت اإخرتاعها �سنة 1939م.

• �سركة بور�س ت�سنع اجلرارات الزراعية اأي�سا وهذا ماكانت ت�سنعه قبل دخولها ملجال �سناعة ال�سيارات.
• عظم فخذ الإن�سان اأقوى من اخلر�سانة الإ�سمنتية.

• اأكرب عدد من النا�س لديهم ح�سا�سية من احلليب اأكرث اأي طعام اآخر.
• عدد الذين ميوتون �سنويا ب�سبب ل�سعات النحل هم اأكرث ممن ميوتون ب�سبب لدغات الثعابني ال�سامة.

• ال�سخ�س الطبيعي ي�سحك 10 مرات يف اليوم.
• املحيط الأطل�سي اأكرث ملوحة من املحيط الهادئ.

• الغدد اللعابية يف فمك تنتج اأكرث من 1 لرت من اللعاب يوميا.
• الريح لي�س له �سوت اإل حني يعرت�سه �سيء ما.

• عادة ت�سمية الأعا�سري والعوا�سف الإ�ستوائية باأ�سماء بداأت ر�سمياً يف عام 1953م.

�سر القزم
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فوائد اجلوز 

ي��ع��ادل ثلث كوب  ت��ن��اول م��ا  اأن  اإل��ي��ن��وي الأم��ري��ك��ي��ة،  اأك��د باحثون بجامعة 
اإنتاج الأحما�س ال�سفراوية الزائدة،  اأ�سابيع، ُيقلل من   6 من اجلوز، ملدة 

ويخف�س م�ستويات الكولي�سرتول ال�سيئ.
وتو�سل الباحثون لهذه النتيجة، من خالل درا�سة قاموا خاللها بتحليل 
 30 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  �سخ�سً  48 ل�  ال�سيئ  الكولي�سرتول  م�ستويات 

و65 عاًما على مدى �ستة اأ�سابيع.
التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�سابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�سع 
مع  الكاملة  للحوم  اإ�سافة  اململح،  غري  اجل��وز  من  جراًما   43 اإعطاوؤهم 
اجللد وغريها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 
لالأمعاء،  كبري  ب�سكل  اجل��وز  فائدة  الباحثون،  واكت�سف  ميل(.  ل�)الديلي 
احتوائه  رغم  وهذا  اجل�سم،  يف  اجليدة  الكولي�سرتول  م�ستويات  وحت�سني 

على ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية.

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفال �سغريا بحجم الكف ا�سماه والده كركور عا�س كركور وبقي علي هذا املقا�س ل يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�سيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�سر �سنوات امتنع عن ال�ستحمام ال عند اول �سوء للفجر وقال لو 
و�سعتوا املاء على ج�سدي �ساأكرب جدا ول ي�سعني هذا البيت ف�سحكت الم و�سحك الب فقال كركور ح�سنا هيا 
�سريوا خلفي وعند نبع النهر و�سعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكرب 
ويكرب وي�سبح بحجم الب والم ا�سعاف املرات ثم قال ب�سوت جهوري الن هذا �سري و�سركم.. كتم الب هذا 
ال�سر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها ويرحلوا لنه �سيجعل منها ق�سرا عظيما 
وحدائق غناء ف�سيحة لبنته المرية فغ�سب النا�س وثاروا لكنه اطلق عليهم كالبه وحرا�سه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �سربه احد احلرا�س فادمي راأ�سه ففزعت ام كركور و�سرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�سرر من عينيه واق�سم ان يهد ق�سر احلاكم على راأ�سه فوقف احلرا�س 
ي�سحكون ورف�سه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�س 
ويكرب وا�سبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع حرا�س احلاكم وم�سى اإىل الق�سر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�سرب الق�سر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرية واخذ يرفع الرتاب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �سرخ وقال الن ل يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�سوا يف �سالم 

وا�سكروا اهلل وم�سى كركور واختفى يف الظالم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�سغري.

اأكدت تاتيانا �سورنينكوفا الأخ�سائية يف علم النوم، 
اأن الإجهاد يوؤثر �سلبا لي�س فقط يف احلالة العامة 
ل��ل��ج�����س��م، ب��ل ويف ج����ودة ال���ن���وم. وت�����س��ري يف حديث 
ب�سبب  اأن��ه  اإىل  لالأنباء  الرو�سية   prime لوكالة 
ال�سريع  النوم  ال��ت��وازن بني مراحل  يختل  الإج��ه��اد 

والنوم البطيء.
اأح�����د م��ظ��اه��ر الإج����ه����اد ه���و زي����ادة  "اإن   وت����ق����ول، 
وانخفا�س  ال��ن��وم،  ع��ن��د  الليلية  الرت��ع��ا���س  ن��وب��ات 
ذك��ري��ات الأح�����الم، وزي����ادة عتبة ال���س��ت��ي��ق��اظ. ويف 
الأحالم  الإجهاد يف حمتوى  يوؤثر  احل��الت،  بع�س 

و�سدتها".

وتن�سح الأخ�سائية، مبا يلي:-
�سحية  وج��ب��ات  ث��الث  ت��ن��اول  بالتغذية-  التحكم   -

ومتوازنة.
- با�ستبعاد وجبة ع�ساء ثقيل قبل النوم على الأقل 
واحلارة،  املاحلة  الأطعمة  وجتنب  �ساعات،  بثالث 
ينتج  التي  بالرتيبتوفان،  الغنية  الأطعمة  وتناول 
منها اجل�سم هرمون النوم امليالتونني، مثل اجلنب 

وال�سبانخ والدجاج ومنتجات الألبان.
- جت��ن��ب ال��ن��ي��ك��وت��ني وال��ك��اف��ي��ني ق��ب��ل ���س��اع��ات من 
اخللود للنوم. لأن هذه املن�سطات قد تبقيك متيقظا 
اأن ي�سبب  املعتاد. ميكن  عندما يحني موعد نومك 

الكحول اأي�سا م�سكلة للنوم.
- التخل�س من خمتلف الأفكار ال�سلبية.

- اخذ حمام غري دافئ قبل الذهاب اإىل النوم.
وت�����س��ي��ف، ل داع����ي ل��ل��ذع��ر واخل����وف يف حالة 

ال�ستيقاظ ليال، ول حاجة للنظر اإىل ال�ساعة 
ملعرفة الوقت، بل يجب ال�سرتخاء والعودة 

اإىل النوم.
ويجب اأن نتذكر دائما، اأن احلالة 

والف�سيولوجية  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
على  ك�����ث�����ريا  ت���ع���ت���م���د 

نوعية النوم.

ن�ص�ئح من اأخ�ص�ئية بعلم النوم للتع�مل مع االإجه�د واالأرق

عار�ضة تقدم زيا من جمموعة بوتيجا فينيتا خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف ميالنو، اإيطاليا. )رويرتز(


