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درا�سة جديدة متنح القهوة »مكانة مرموقة«
القهوة،  م�شروب  احت�شاء  ع��ن  بالتوقف  خمتلفة  ن�شائح  تتلقى  ق��د 
اإذ  واحلّد من ا�شتهالك الكافيني، هذه الن�شائح لي�شت دقيقة متاماً، 
الدم  يف  الكافيني  م�شتوى  ارتفاع  اأن  درا�شة جديدة  باحثون يف  ك�شف 
بال�شكري من  الإ�شابة  الدهون يف اجل�شم وخطر  قد يحّد من كمية 
اإم  “بي  النوع الثاين. وحتت �شوء نتائج الدرا�شة التي ن�شرت مبجلة 
الكافيني اخلالية من  املحتمل مل�شروبات  الدور  فاإن  جي ميدي�شني”، 
من  ال�شكري  ومر�ض  ال�شمنة  خماطر  تقليل  يف  احل��راري��ة  ال�شعرات 

النوع الثاين قد بات مدعوماً ببيانات اأكرث موثوقية.
لحظ الباحثون اأّن الدرا�شات ال�شابقة ت�شري اإىل اأّن �شرب 3-5 اأكواب 
بانخفا�ض  يرتبط  بالكافيني،  غني  م�شدر  وه��ي  يومياً،  القهوة  من 
القلب  واأم��را���ض  ال�شكري  مر�ض  م��ن  ال��ث��اين  بالنوع  الإ���ش��اب��ة  خطر 

والأوعية الدموية.
القائمة  بالدرا�شات  تتعلق  الآن  حتى  املن�شورة  الدرا�شة  معظم  لكن 
اأن حتدد ب�شكل موثوق عالقة �شببية  على املالحظة، والتي ل ميكن 
يقول  م��ا  على  م��وؤث��رة،  تكون  اأن  يحتمل  التي  الأخ���رى  العوامل  ب��ني 

الباحثون.
املركبات  ع��ن  للكافيني  حم���ددة  ت��اأث��ريات  اأي  ف�شل  ي�شعب  اأن���ه  كما 

الأخرى املوجودة يف امل�شروبات والأطعمة التي حتتوي على الكافيني.

منوذج ذكاء ا�سطناعي يحاكي الب�سر
ذكاء  اإط��الق منوذج  اإنها ب�شدد  النا�شئة  اإيه.اآي”  “اأوبن  �شركة  قالت 
الطريق  ميهد  مما  “جي.بي.تي-4”،  با�شم  ُيعرف  قوي  ا�شطناعي 
ولزيادة  الب�شر  يحاكي  ال��ذي  التكنولوجيا  م��ن  ال��ن��وع  ذل��ك  لنت�شار 

املناف�شة بني داعمتها مايكرو�شوفت وغوغل التابعة لألفابت.
“ت�شات جي.بي.تي”،  ال�شركة، التي طورت روبوت الدرد�شة  واأ�شافت 
مما  الو�شائط”،  “متعددة  تقنياتها  اأحدث  اأن  يف من�شور على مدونة 
حتفزه  اأن  ميكن  الن�شية  الر�شائل  وكذلك  بال�شور  تغذيته  اأن  يعني 
مل�شرتكي  متاحة  الن�ض  اإدخ���ال  ميزة  و�شتكون  حم��ت��وى.  اإن�شاء  على 
انتظار،  قائمة  وفق  الربجميات  وملطوري  بل�ض”  جي.بي.تي  “ت�شات 

بينما تظل خا�شية اإدخال ال�شور قيد املراجعة والختبار.
موظفو  بها  يتحول  ق��د  التي  الكيفية  اإىل  املرتقب  الإط���الق  وي�شري 
املكاتب اإىل الذكاء ال�شطناعي الآخذ يف التطور مل�شاعدتهم يف القيام 
مبزيد من املهام، بالإ�شافة اإىل كيفية دخول �شركات التكنولوجيا يف 

املناف�شة لك�شب الأعمال من مثل هذه التقنيات.
“جي.بي.تي-4”  اإن  اأي�شا  مايكرو�شوفت  يف  تنفيذي  م�شوؤول  وق��ال 

ي�شاعد يف ت�شغيل حمرك البحث “بينغ«.

درا�سة: جميع �سكان العامل تقريبا يتنف�سون هواًء ملوثًا
ك�شف بحث جديد اأن جميع �شكان العامل تقريبا يتنف�شون هواء ملوثاً، 
م�شتويات  فيها  تتجاوز  ل  اأم��اك��ن  يف  فقط   0.001% يعي�ض  حيث 

اجل�شيمات الدقيقة حدود جودة الهواء ال�شنوية.
للتعر�ض جلزيئات  اليومي  العامل، مت جت��اوز احلد  اأنحاء  ويف جميع 
ال�شحة  اأو�شت بها منظمة  التي  املتو�شط  املحيطة يف   ”2.5 اإم  “بي 
للنتائج  2019، وفقاً  %70 من الأي��ام يف عام  اأك��رث من  العاملية يف 

املن�شورة يف جملة جملة لن�شيت بالنيتاري هيلث.
ي�شار اإىل اأن ج�شيمات “بي اإم 2.5” عبارة عن ج�شيمات دقيقة يبلغ 
2.5 ميكرومرت، وهي وحدة طول ت�شاوي جزء من  اأقل من  قطرها 

الألف من املليمرت.
ال�شنوي  التعر�ض  ح��د  متو�شط  العاملية  ال�شحة  منظمة  وخف�شت 
املو�شى به ل� )بي اإم 2.5( من 10 اإىل 5 ميكروغرام )جزء من الألف 

من الغرام( لكل مرت مكعب من الهواء يف عام 2021.
 2.5 اإم  )بي  ل�  العاملي  ال�شنوي  املتو�شط  بلغ  الدرا�شة،  لنتائج  ووفقا 
اأعلى قيمة  الهواء، مع  32.2 ميكروغرام لكل مرت مكعب من  يبلغ 
مت قيا�شها يف �شرق اآ�شيا، عند 50، تليها جنوب اآ�شيا ب� 37.2، و�شمال 

اأفريقيا ب� 30.1.

اخلميس   16  مارس    2023  م   -    العـدد   13800  
Thursday   16    March    2023   -  Issue No 13800

»ع�سا �سحرية« مدعومة بالذكاء 
اال�سطناعي من »غوغل«

الذكاء  اأدوات  من  جمموعة  عن  لألفابت  التابعة  غوغل  �شركة  ك�شفت 
التعاونية  وال���ربجم���ي���ات  الإل����ك����رتوين  ل��ل��ربي��د  ال�����ش��ن��اع��ي خل��دم��ات��ه��ا 

وال�شحابية.
منهما  كل  ك�شف  التكنولوجيا، حيث  للمناف�شة بني عمالقي  ويف جتدد 
ع��ن روب����وت درد����ش���ة ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، اأط��ل��ق��ت األ��ف��اب��ت و���ش��ف “الع�شا 
ال�شحرية” ع������لى برنام�����جها ال�ش������هري “غ�����وغ���ل دوك�ض” الذي ميكنه 
الن�شو�ض  من  ذل��ك  غري  اأو  تدريب  خطة  اأو  ت�شويقية  مدونة  �شياغة 
يف  م�شوؤول  اأك��د  ح�شبما  امل�شتخدمني  لتقدير  وفقا  اأ�شلوبه  مراجعة  ثم 

ال�شركة لل�شحفيني.
حول  اخلمي�ض  ي��وم  فعالية  عن  مايكرو�شوفت  اأعلنت  نف�شه  الوقت  ويف 
اأن  املتوقع  من  والتي  التوليدي”،  ال�شناعي  الذكاء  يف  “البتكار  مدى 

تك�شف خاللها عن معالج امل�شتندات املناف�ض “وورد«.
بها  اخلا�شة  اجل��دي��دة  ال�شناعي  ال��ذك��اء  اأداة  اإن  اأي�شا  األ��ف��اب��ت  وق��ال��ت 
الربيد  خ��دم��ة  يف  ال��ر���ش��ائ��ل  م��و���ش��وع��ات  تلخي�ض  ع��ل��ى  ق����ادرة  �شتكون 
وتخ�شي�ض  ال�شرائح  بنظام  عرو�ض  و�شياغة  ميل”  “جي  الإلكرتوين 
التوا�شل مع العمالء وتدوين مالحظات الجتماعات يف اإطار حتديثها 
وهي جمموعة منتجات ت�شم مليارات  لربجميات “غوغل ورك�شبي�ض”، 

امل�شتخدمني على ح�شابات جمانية ومدفوعة.

دولة افرتا�سية تخرتق 
اجتماعات االأمم املتحدة

وهي  امل��ت��ح��دة،  كايال�شا  ولي���ات  متكنت 
اأن�شاأها  م��وج��ودة  غ��ري  افرتا�شية  دول��ة 
ل��ل��ج��دل، بطريقة  م��ث��ري  ه���ن���دي  رج����ل 
لالأمم  اجتماعني  اإىل  الت�شلل  م��ن  م��ا، 

املتحدة هذا العام.
الهندي  اأ����ش�������ش���ه���ا  ال���وه���م���ي���ة  ال�����دول�����ة 
وليات  وتدعي  باراما�شيفام،  نيثياناندا 
اأول دول����ة ذات  اأن���ه���ا  امل��ت��ح��دة  ك��اي��ال���ش��ا 
�شتواجه  ذل���ك،  وم��ع  للهندو�ض.  �شيادة 
�شعوبة يف حماولة حتديد موقعها على 
اأي خريطة، لي�ض ب�شبب حجمها، ولكن 

لأنه ل اأحد يعرف مكانها بالفعل.
ويف عام 2019، عندما اأعلن نيثياناندا 
اأنه  ادع��ى  ك��دول��ة،  كايال�شا  ت�شكيل  ع��ن 
الإكوادور  �شاحل  قبالة  جزيرة  ا�شرتى 
الدولة  حكومة  لكن  لها،  رئي�شي  كمقر 
ال��واق��ع��ة يف اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ن��ف��ت اأي 
املعلم  ي��ظ��ه��ر  ومل  ب��ال�����ش��ف��ق��ة.  م��ع��رف��ة 
املثري للجدل اأي ظهور علني يف ال�شنوات 
الدولة  ل��ك��ن ط���م���وح  امل��ا���ش��ي��ة،  الأرب������ع 
اخليالية منا، وح�شر ممثلوها هذا العام 

اجتماعني لالأمم املتحدة.

  م�سروب املتة.. قد يكون مرتبطا 
بزيادة خطر االإ�سابة بال�سرطان! �ص 23

تعّلم »االأملانية« جواز �سفر 
طالب الطب يف �سوريا 

داخ�����ل م���رك���ز ���ش��ح��ي ي��ع��م��ل فيه 
الطب  ط��ال��ب  يت�شّفح  م��ت��ط��وع��ا، 
باللغة  كتباً  �شا�شو  ح�شن  حم��ّم��د 
الأمل���ان���ي���ة وم���ق���اط���ع ف��ي��دي��و على 
نطق  كيفية  من  للتاأكد  النرتنت 
م�شتوى  يبلغ  اأن  اآم����اًل  ال��ك��ل��م��ات، 
لإمتام  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ال�شفر  ي��خ��ّول��ه 

درا�شته والعمل.
مع اندلع النزاع الذي يقرتب من 
بدء عامه الثاين ع�شر، باتت اأملانيا 
حت���دي���داً ح��ل��م امل���ئ���ات م���ن طالب 
لينخرطوا  الطبية  الخت�شا�شات 
يف�ّشر  ما  وهو  فيها،  العمل  ب�شوق 
ارتفاع عدد املراكز التعليمية التي 
مركز  من  �شوريا  يف  لغتها  تدّر�ض 
واحد قبل اندلع النزاع يف 2011 
اىل اأكرث من ثمانني مركزاً اليوم. 
ويقول �شا�شو “23 �شنة” الطالب 
يف ال�شنة ال�شاد�شة يف كلية الطب يف 
دم�شق لوكالة فران�ض بر�ض “اللغة 
الأملانية �شعبة للغاية، خ�شو�شاً اأن 
تدري�شها يف �شوريا ل يتّم من قبل 
ب��ه��ا«. وُي�شيف  اأ���ش��ل��ي��ني  ن��اط��ق��ني 
تتو�شط  بحرة  ق��رب  يجل�ض  بينما 
بيت  امل����ق����ام يف  ال�������ش���ح���ي  امل����رك����ز 
اللغة  اأن تعلم هذه  عربي تقليدي 
“ي�شتحق هذا العناء والتعب الذي 
�شيتال�شى مع اأول خطوة اأخطوها 
النزاع،  �شنوات  خ��الل  اأمل��ان��ي��ا«.  يف 
وج����د ال�����ش��وري��ون اأن��ف�����ش��ه��م اأم����ام 
احل�شول  لناحية  مو�شدة  اأب���واب 
غالبية  اإىل  �شفر  ت��اأ���ش��ريات  ع��ل��ى 
الأوروبية،  خ�شو�شاً  العامل،  دول 
م��ع ب��دء ت��دّف��ق م��وج��ات الالجئني 

الفارين من املعارك والق�شف.

»نايكي« تلبي مطالب ن�سطاء 
حقوق احليوان ب�ساأن الكنغر

للمالب�ض  ن���اي���ك���ي  ����ش���رك���ة  ق���ال���ت 
ال���ري���ا����ش���ي���ة اإن����ه����ا ���ش��ت��ت��وق��ف عن 
اأحذيتها  يف  الكنغر  ا�شتخدام جلد 
اأ�شابيع من خطوة  العام، بعد  هذا 
مناف�شتها  عليها  اأق��دم��ت  مماثلة 
ممار�شة  ينهي  مما  بوما،  الأملانية 
مثرية للجدل للغاية تثري غ�شب 
حقوق  ون�������ش���ط���اء  امل�������ش���ت���ه���ل���ك���ني 
بيان،  نايكي يف  وذك���رت  احل��ي��وان. 
���ش��ت��ط��رح جم��م��وع��ة جديدة  اأن���ه���ا 
م��ن اأح��ذي��ة ك��رة ال��ق��دم م��ن طراز 
تيمبو ت�شمى تيمبو ليجيند اإيليت 
خا�شة  �شناعية  م���ادة  فيها  حت��ل 
الكنغر.  ج���ل���د  حم����ل  ب���ال�������ش���رك���ة 
ووفق نايكي فاإن جمموعة اأحذية 
التي  برمييري  تيمبو  ال��ق��دم  ك��رة 
ال�شوق  يف  طرحها  املقرر  من  ك��ان 
اأي�����ش��ا من  �شتخلو  ال�����ش��ي��ف،  ه���ذا 
اأنهت  اأن��ه��ا  م�شيفة  الكنغر،  جلد 
الكنغر  ج��ل��ود  م���ورد  م��ع  �شراكتها 

الوحيد يف عام2021.

من اأجل ب�سرة متاألقة.. اإليك 
اأف�سل 8 عنا�سر غذائية

الأطعمة  من  عدد  حياة  بنمط  اأمريكيون  تغذية  وخرباء  اخت�صا�صيو  ين�صح 
الغنية ببع�ض العنا�صر الغذائية التي ميكن اأن تعزز توهج الب�صرة واإ�صراقها، 

.Shape بح�صب ما ن�صره موقع
كتاب  وموؤلف  التغذية  اخت�صا�صي  بالترن،  جاك�صون  دون  وق��ال 

ب�صرة  على  احل�صول  ميكن  اإنه   ،The Flexitarian Diet
جديدة متاًما كل 40 اإىل 56 يوًما.

الب�صرة  لهذه  الأ�صا�صية  اللبنات  "تاأتي  ق��ال:  كما 
اجلديدة من الأطعمة التي يتم تناولها بانتظام. 

لذلك اإذا "كان ال�صخ�ض" يريد احل�صول على 
ب�صرة �صحية، فاإن اأحد العوامل الرئي�صية 

هو جودة نظامه الغذائي".

وجدت درا�شة جديدة اأن التغريات التي 
�شربات  ت�����ش��ارع  م��ث��ل  للج�شم،  حت���دث 
القلب، هي التي ترتبط ب�شلوك القلق. 
ويجدد ذلك نقا�شاً عمره حوايل 150 
ع��ام��اً ح��ول م�شدر ال��ع��واط��ف، ه��ل هو 

اجل�شم اأم املخ؟
وقدمت جتربة الدرا�شة اأدلة با�شتخدام 
�شربات  معدل  اأن  على  حيوانية  من��اذج 
القلب هو الذي يحّرك �شلوك القلق، ما 
يعني اأن التغريات اجل�شدية تلعب دوراً 

رئي�شياً يف التجربة العاطفية.
جامعتي  يف  باحثون  التجربة  واأج���رى 
يف  النتائج  وُن�شرت  واأوك�����ش��ف��ورد،  لندن 

على  لالإجابة  و�شعت  "نيت�شر"،  جملة 
املفاجئة  ال��زي��ادة  مل��اذا ل ت�شبب  ���ش��وؤال: 
الرق�ض  اأثناء  القلب  �شربات  معدل  يف 
الزيادة  تعترب  بينما  القلق،  من  الكثري 
اإذا حدثت ل�شخ�ض مي�شي  املماثلة قلقاً 

يف الظالم مبفرده؟
جمموعات  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��و���ش��ل��ت 
قد  البيني  والنتباه  الدقة  من  معينة 
اأن  ي��ب��دو  م��ث��اًل،  ال��ق��ل��ق.  يف  دوراً  تلعب 
باإ�شاراتهم  يهتمون  القلقني  الأف�����راد 
لكنهم  الآخ���ري���ن،  م��ن  اأك���رث  اجل�شدية 
اإدراك��ه��ا بدقة، ما  اأق��ل ق��درة على  اأي�شاً 

ي�شبب نوعاً من الذعر اأحياناً لديهم.

اإ�سارات اجل�سم هي 
املحّرك مل�ساعر القلق

ب��ال��ب�����ش��رة عن  ال��ع��ن��اي��ة  اأن  واأ����ش���اف 
ال�شم�ض  م��ن  واٍق  ا���ش��ت��خ��دام  ط��ري��ق 

تلعب  ���ش��ح��ي��ح  ب�����ش��ك��ل  وال��ت��ن��ظ��ي��ف 
ومنط  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  رئ��ي�����ش��ًي��ا  دوًرا 

م�شتويات  تتغري  العمر،  يف  التقدم  مع  �شحي.  حياة 
الهرمون وتنخف�ض م�شتويات الكولجني وينخف�ض 
معدل جتديد الب�شرة واإ�شالحها. اعتماًدا على قدر 

مظاهر  تتطور  اأن  ميكن  ال�شم�ض،  لأ���ش��ع��ة  التعر�ض 
زيادة  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  الب�شرة،  على  ال��ب��ادي��ة  ال�شيخوخة 
حم�ض  اإن��ت��اج  وتقليل  التفاعلية  الأك�����ش��ج��ني  اأن����واع  ع��دد 
ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك وزي�����ادة الل���ت���ه���اب. ف��ي��م��ا ي��ل��ي ع���دد من 
الأطعمة الغنية بالعنا�شر الغذائية، التي اأثبتت الأبحاث 

اأنها مفيدة ل�شحة الب�شرة.

املاء
املاء  تناول  ويعترب  الرتطيب.  هو  الب�شرة  ن�شارة  مفتاح 
مبا�شر  انعكا�ض  ه��و  اجللد  اإن  حيث  الأه��م��ي��ة،  بالغ  اأم���ًرا 
مل�شتويات رطوبة اجل�شم. تعترب الأطعمة الغنية باملياه، اأو 
الأطعمة التي حتتوي على ن�شبة عالية من املاء، طريقة 
اخليار  يعترب  ال���الزم.  الرتطيب  على  للح�شول  ممتازة 
مثاًل ممتاًزا، حيث اإنه يحتوي على %95 من املاء. ومن 

اخليارات الأخرى ياأتي البطيخ واخل�ض وال�شمام.

الزنك والنحا�ض
النزرة  وامل��ع��ادن  للزنك  املمتازة  امل�شادر  اأح��د  امل��ح��ار  يعد 
الأخ�����رى م��ث��ل احل��دي��د وال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم وال��ن��ح��ا���ض، التي 
ب��ك��م��ي��ات ���ش��غ��رية، ول��ك��ن��ه��ا �شرورية  ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل�����ش��م 
لتعزيز املناعة ومكافحة اللتهابات. وميكن تناول املحار 
اأو املك�شرات اأو البذور اأو العد�ض اأو الفا�شوليا، للح�شول 

على كميات منا�شبة واأ�شا�شية للج�شم.

الدهون الأحادية
وظيفة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  ال����ده����ون  ت��ل��ع��ب 
احلاجز وهيكل الأغ�شية يف الب�شرة، وتعزيز مقاومة اآثار 
ال�شحية  اأحد الأطعمة  الأفوكادو هو  ال�شيخوخة. يعترب 
امل��م��ت��ازة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ده���ون اأح���ادي���ة غ��ري م�شبعة 

مفيدة ل�شحة الب�شرة.
من جهتها، قالت اخت�شا�شية التغذية بوين توب-ديك�ض 
 Read it Before You Eat It - كتاب موؤلفة 
اإن   ،Taking You from Label to Table
تناول الأفوكادو اليومي ثبت علمًيا اأنه يوؤدي اإىل حت�شني 
خيارات  هناك  اأن  اإىل  م�شرية  الوجه،  ب�شرة  و�شد  مرونة 

الدهون،  اأخ��رى حتتوي على  �شحية 
وزيت  والبذور  املك�شرات  بينها  من 

الزيتون والأ�شماك الدهنية.

الأحما�ض الدهنية
اأن تقلل الأحما�ض الدهنية، مثل  ميكن 

ال�شيخوخة.  �شد  حماية  وت��وف��ر  الل��ت��ه��اب  اأوميغا3-، 
ي��ع��ت��رب ���ش��م��ك ال�����ش��ل��م��ون غ�����ذاًء رائ���ًع���ا ل��ت��ع��زي��ز اإ�شراق 
الب�شرة، حيث يحتوي على اأحما�ض اأوميغا3- الدهنية، 

بالإ�شافة اإىل الربوتني. وتو�شح دكتورة توب-ديك�ض اأن 
ا للقلب وتتوافر اإىل جانب  الأحما�ض الدهنية مفيدة اأي�شً

�شمك ال�شلمون يف اجلوز وبذور ال�شيا وبذور الكتان.

الربوتني
الع�شرية،  امل�����ش��روب��ات  م��ن  العظام  م��رق  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
الأ�شا�شية  )اللبنات  الأمينية  ب��الأح��م��ا���ض  م��ل��يء  ولكنه 
الربوتني  ي��وؤدي  الكولجني.  اإىل  بالإ�شافة  للربوتني(، 
اأو  العد�ض  اأو  البي�ض  اأو  العظام  م��رق  ت��ن��اول  طريق  ع��ن 
امل��ك�����ش��رات ال��ع��دي��د م��ن ال��وظ��ائ��ف يف اجل�����ش��م. م��ن اأهم 
وظ��ائ��ف��ه ب��ن��اء الأن�����ش��ج��ة واإ���ش��الح��ه��ا، حيث اأن اجل��ل��د يف 
اإن ا�شتهالك ما يكفي من الربوتني  دورة جتديد دائمة. 
�شروري لتكوين جتمع الأحما�ض الأمينية التي يحتاجها 

اجل�شم للحفاظ على ا�شتمرار هذه الدورة.

E فيتامني
فيتامني  اإىل جانب  ال�شحية  والدهون  الربوتني  ي�شاعد 
E يف تعزيز �شحة الب�شرة. يحتوي اجلوز على �شكل معني 
من فيتامني E ي�شمى غاما توكوفريول، والذي ثبت اأنه 
يدعم جتديد اجللد ومينع تلف الب�شرة. وميكن احل�شول 
ال�شم�ض  دوار  ب���ذور  ت��ن��اول  ط��ري��ق  ع��ن   E فيتامني  على 

واللوز وال�شبانخ.

م�صادات الأك�صدة
الغنية  الأطعمة  من  والطماطم  والفراولة  التوت  يعترب 
مب�شادات الأك�شدة. توؤدي الأك�شدة اإىل �شيخوخة اجللد، 

ل�������ذا ف���������اإن م���������ش����ادات 
�شالًحا  ت��ع��د  الأك�������ش���دة 
على  للق�شاء  ���ش��رورًي��ا 
اآث�����������ار ال�������ش���ي���خ���وخ���ة. 
ت���ق���ول دك����ت����ورة ت���وب-
"فيتامني  اإن  دي��ك�����ض 
تعزيز  يف  ي�����ش��اع��د   C
تكوين الكولجني ويحد 
م��ن اآث����ار اجل����ذور احل���رة، 
مما ي�شاعد على احلفاظ على ب�شرة متينة و�شابة". 
ت�شري بع�ض الأدلة اإىل اأن الفراولة ميكن اأن تقلل من اأ�شرار 

الأ�شعة فوق البنف�شجية وتقليل اللتهاب.

C فيتامني
 ،C عندما يتعلق الأمر بتحديد الأطعمة الغنية بفيتامني 
فاإن الربتقال هو الإجابة الأكرث �شيوًعا، على الرغم من اأن 
2/1 كوب من الفلفل الأحمر حتتوي  ح�شة واحدة تعادل 
على %106 من القيمة اليومية املو�شى بها من فيتامني 
C، يف حني اأن حبة برتقالة متو�شطة توفر %78 فقط. كما 
يتوافر فيتامني C بكميات منا�شبة يف الربوكلي والكيوي. 

ي�شهم فيتامني C يف اإنتاج الكولجني ب�شكل فعال.

قائمة املمنوعات
ب�شكل عام، تتنا�شب جميع الأطعمة مع نظام غذائي �شحي 
ومتوازن، ما مل يكن هناك قيود �شحية اأو ح�شا�شية معينة. 
ولكن بع�ض اأنواع التي توؤثر ب�شكل �شلبي على الب�شرة، مثل:

املقلية. • الأطعمة 
الدهنية. اللحم  • قطع 

واملعاجلة. ال�شكر  عالية  • الأطعمة 
امل�شنعة(. اللحوم  )مثل  بال�شوديوم  الغنية  • الأطعمة 

ال�شناعية. • املحليات 
فول  على  حتتوي  التي  الأط��ع��م��ة  اأو  الأل��ب��ان  منتجات   •

ال�شويا.
• التبغ.
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�ش�ؤون حملية

تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير ال�صادرات الب�صتانية مب�صر

افتتاح املوؤمتر الدويل االأول الإنتاج وجتارة التمور مب�ساركة 18 خبريًا من 12 دولة
عقد اجتماع لل�سبكة الدولية ل�سنف املجهول مب�ساركة 20 خبريًا ميثلون 15 دولة

اأكرث من 1500 اأ�صرة م�صتفيدة

عونك يا وطن يبداأ توزيع املري الرم�ساين على االأ�سر املتعففة

تقنية متتاز باأقل تدخل جراحي ممكن

جناح االأطباء يف ا�ستخدام تقنية املنظار لعالج هبوط امل�ستقيم الكامل يف م�ست�سفيات الظفرة 

•• اأبو ظبي - الفجر

مع زيادة النمو القت�شادي والأهمية التجارية التي ميثلها 
الدول  م�شتوى  على  التمور  وجت���ارة  وت�شنيع  اإن��ت��اج  قطاع 
تنظيم  الأهمية مبكان  بات من  للتمور،  وامل�شتهلكة  املنتجة 
كاملة  ���ش��ورة  �شاأنها تقدمي  م��ن  التي  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل 
لأحدث البتكارات واملنتجات واخلدمات يف كل مرحلة من 
املوؤمتر  التوريد الدولية، وبالتايل فاإن هذا  مراحل �شل�شلة 
الذي حتت�شنه الأمانة العامة للجائزة يف العا�شمة اأبوظبي 
�شناع  ب��ني  والت�����ش��ال  للتوا�شل  رائ��ع��ة  فر�شة  يوفر  �شوف 

القرار يف هذا القطاع.
اأ�شادت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة 
بجهود  املتحدة،  العربية  بالإمارات  والبيئة  املناخي  التغري 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف ب��ن��اء ���ش��راك��ات دول��ي��ة لتنمية 
التمور على  وت�شنيع وجت��ارة  واإن��ت��اج  زراع��ة  وتطوير قطاع 
امل�شتوى الوطني والقليمي والدويل، واأ�شافت خالل كلمة 
افتتاح املوؤمتر باأن وزارة التغري املناخي والبيئة تعمل جاهدة 
من  الخت�شا�ض  جهات  مع  الدولية  العالقات  تعزيز  على 
قيمة م�شافة  م��ن  ل��ه  مل��ا  القطاع  ه��ذا  تنمية وتطوير  اأج��ل 
يف تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، واأ�شافت بان هذا املوؤمتر 
منتجي  بني  متخ�ش�ض  جت��اري  تبادل  لإن�شاء  خطوة  ميثل 
ال��ع��امل ب�شكل ع���ام وال��ت��ق��اء ك��ل اجل��ه��ات املعنية  ال��ت��م��ور يف 
خا�ض،  ب�شكل  العربية  املنطقة  يف  التمور  وجت��ارة  ب�شناعة 

لكونها متثل 80 % من اإنتاج التمور بالعامل. 
اأمني عام جائزة خليفة  اأكد الدكتور عبد الوهاب زايد  كما 
افتتاح  خ��الل  ال���زراع���ي،  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
امل��وؤمت��ر ال��دويل الأول لإن��ت��اج وجت��ارة التمور ال��ذي تنظمه 
الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير 
م�شاء  العربية،  م�شر  جمهورية  يف  الب�شتانية  ال�����ش��ادرات 
 15 ل��غ��اي��ة الأرب���ع���اء  14 م��ار���ض وي�شتمر  ال��ث��الث��اء  اأم�����ض 
مار�ض 2023 بالتوازي مع حفل تكرمي الفائزين باجلائزة 
املهريي  م��رمي  معايل  بح�شور  ع�شرة،  اخلام�شة  ب��دورت��ه��ا 
وزيرة التغري املناخي والبيئة، ومعايل الدكتور عبد احلكيم 
الواعر، م�شاعد املدير العام، املمثل الإقليمي ملنظمة الأغذية 
املهند�ض  ومعايل  اأفريقيا،  و�شمال  الأدن��ى  لل�شرق  والزراعة 
حم�شن البلتاجي، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية تنمية وتطوير 
ال�شادرات الب�شتانية. م�شيداً بالرعاية الكرمية ملعايل ال�شيخ 
رئي�ض  والتعاي�ض،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان 

جمل�ض اأمناء اجلائزة لهذا املوؤمتر.
املدير  م�شاعد  ال��واع��ر  احلكيم  عبد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأك���د 

لل�شرق  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  الإقليمي  املمثل  ال��ع��ام، 
اأنه  امل��وؤمت��ر  افتتاح  خ��الل  كلته  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأدن���ى 
ويف ظل النمو امل�شطرد يف امل�شاحات املزروعة بنخيل التمر 
على م�شتوى العامل وعلى راأ�شهم دول اإقليم ال�شرق الأدنى 
و�شمال افريقيا، التي تنتج وحدها حالياً على ما يزيد عن 
للتمور املقدر مبا يزيد عن 8.6  العاملي  الإنتاج  %75 من 
 %  65 عن  يزيد  ما  العربية  ال��دول  وت�شدر  ط��ن،  مليون 
من كمية التمور امل�شوقة عاملياً، من هنا اأ�شبح من ال�شرورة 
التمور  العاملية يف  ال��ت��ج��ارة  ق��رب على ح��رك��ة  ع��ن  ال��ت��ع��رف 
ودرا�شتها ب�شكل دقيق لتحديد الفر�ض الت�شديرية املتاحة 

ون�شب النمو املتوقعة يف خمتلف دول العامل.
واأ�شار �شعادة الأ�شتاذ عبد احلميد الدمردا�ض رئي�ض املجل�ض 
الت�شديري للحا�شالت الزراعية يف جمهورية م�شر العربية 
وت�شويق  وت�شنيع  اإنتاج  م�شتقبل  ب��اأن  املوؤمتر  افتتاح  خالل 
يف  ونحن  ج��داً،  واع��د  العربية  املنطقة  يف  التمور  وت�شدير 
املجل�ض الت�شديري للحا�شالت الزراعية يف جمهورية م�شر 
العربية نويل قطاع التمور اأهمية و�شط ارتفاع حدة املناف�شة 
حول  للتمور  امل�����ش��ت��وردة  ال���دول  ب��ني  العربية  ال��ت��م��ور  على 
العامل، كما �شهدنا ارتفاعاً ن�شبياً يف كمية التمور امل�شتهلكة 

للفرد على دار العام.
البلتاجي رئي�ض جمعية  املهند�ض حم�شن  �شعادة  اأع��رب  كما 
تنمية وتطوير ال�شادرات الب�شتانية يف كلمته خالل افتتاح 
نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  ملعايل  تقديره  عن  املوؤمتر 

وزير الت�شامح والتعاي�ض، رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة على 
رعايته لهذا املوؤمتر، م�شيداً بجهود دولة الإمارات العربية 
املتحدة التي �شاهمت يف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل 
واإنتاج التمور بجمهورية م�شر العربية من خالل اجلائزة 
الزراعة  ووزارة  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
امل�شرية، م�شيداً بامل�شتوى الرفيع من التعاون امل�شرتك بني 
لتحقيق  وامل��ج��الت  ال�شعد  كافة  على  ال�شقيقني  البلدين 

التنمية امل�شتدامة.
خالل  املوؤمتر  جل�شات  �شمن  قدمت  التي  البحوث  ورك��زت 
اجلل�شة  ت���راأ����ض  ح��ي��ث    2023 م��ار���ض   15 و   14 ي��وم��ي 
العلمية الأوىل الدكتور حممد عادل غندور والدكتور �شمري 
ع���ادل غ��ن��دور، م��ن م�شر،  ال��دك��ت��ور حممد  ق��دم  ال�شاكر، و 
ورقة بعنوان التخطيط ال�شرتاتيجي حلماية ال�شتثمارات 
العربية،  ال���دول  التمر يف  نخيل  زراع���ة  ال��ك��ب��رية يف جم��ال 
وقدم الدكتور �شمري ال�شاكر من العراق، ورقة بعنوان التمر 
الأردن،  من  هنط�ض  اأب��و  يزن  الأ�شتاذ  وق��دم  اأ�شا�شي،  كغذاء 
امل�شتقبلية،  القيمة  خلق  اآف���اق  املجهول  مت��ر  بعنوان  ورق��ة 
وقدم الدكتور اأجمد القا�شي من م�شر ورقة بعنوان تعظيم 
عماد  املهند�ض  وق��دم  التمييز،  على  ال��ق��درة  وزي���ادة  القيمة 
العي�شى من الإم��ارات، ورقة بعنوان �شناعة جتهيز التمور، 
وقدم الدكتور �شريف ال�شربا�شي من م�شر، التحديات التي 
اإنتاج نخيل التمر، وقدم املهند�ض طارق بن عابدين  تواجه 
من الم��ارات، ورقة بعنوان اأهمية ا�شتخدام تقنيات ما بعد 

احل�شاد ملعاجلة التمور. 
القا�شي  اأجم��د  الدكتور  الثانية  العلمية  اجلل�شة  وت��راأ���ض 
والدكتور ريكاردو �شالومون، حيث قدم الدكتور ر�شا مزيان 
الفر�ض  املغرب:  النخيل يف  املغرب، ورقة بعنوان قطاع  من 
والتحديات، وقدم املهند�ض اأنور حداد من الأردن ورقة بعنوان 
�شالومون  ريكاردو  الدكتور  وقدم  للتمور،  الدولية  التجارة 
من املك�شيك حالة التمور يف اأمريكا، وقدم الدكتور عبداهلل 
ب��ن ع��ب��داهلل م��ن ت��ون�����ض، ورق���ة ب��ع��ن��وان ج���ودة ال��ت��م��ور قبل 
احل�شاد وبعده وتاأثريها على الت�شويق، وقدم املهند�ض خالد 
الدويل،  الت�شويق  ترويج  بعنوان  ورق��ة  م�شر،  من  الهجان 
وقدم ال�شيد ديفيد رايلي من اأ�شرتاليا، ورقة بعنوان جتارة 
الدكتور  وق��دم  ال��واردات/ال�����ش��ادرات،  الأ�شرتالية:  التمور 
مت��ي��م ال����دوي م��ن م�����ش��ر، ورق����ة ب��ع��ن��وان تنمية ال��ت��م��ور يف 
اأجيت  ال�شيد  وقدم  امل�شتقبلية،  والتوقعات  العاملية  الأ�شواق 
التمور  وت�شويق  اإنتاج  بعنوان  ورق��ة  الهند،  من  باترا  �شينغ 
يف الهند، الو�شع احلايل والقيود، وقدم ال�شيد يا�ض جودي 
من الهند، ورقة بعنوان ا�شرتاتيجيات منو متور املجهول يف 
الهند، وقدم ال�شيد باروخ جال�شرن )بوكي( ويوفال كوهني 
التمور  لإنتاج  الدويل  الت�شويق  بعنوان  ورقة  اإ�شرائيل،  من 
ايكاردا،  من  نيان  العزيز  عبد  الدكتور  وق��دم  الإ�شرائيلي، 

ورقة بعنوان ابتكار الزراعة ال�شحراوية املتكاملة.

اجتماعات ال�صبكة الدولية ل�صنف املجهول
ال�شبكة  اجتماعات  يف  قدمت  التي  البحوث  رك��زت  حني  يف 
الدولية ل�شنف املجهول �شمن خم�ض جل�شات علمية خالل 
حتت  الأوىل  ا�شتعر�شتاجلل�شة  و  مار�ض   15 و   14 يومي 
عنوان زراعة “املجهول” ومكانته يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
اأفريقيا والتى تراأ�شها الدكتور ايت �شيت م�شطفى  و�شمال 
والدكتور �شريف ال�شربا�شي، حيث قدم الدكتور عبد الوهاب 
زايد، من الإمارات العربية املتحدة عر�شاً لكتاب “املجهول 
والجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ه��ي  ل��غ��ات  “ ب��ث��الث  ال��ت��م��ور  درة   -
وال���ش��ب��ان��ي��ة، ث��م ق��دم ال�شيد حممد غ��امن امل��ن�����ش��وري، من 
يف  املجهول  زراع��ة  ح��ول  عر�شاً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
الإمارات العربية املتحدة واآفاق تنميتها. كما قدم املهند�ض 
بعنوان  ورق��ة  الها�شمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  م��ن  ح���داد،  اأن���ور 
الأو�شط  ال�شرق  وا�شرتاتيجياته يف منطقة  املجهول  زراع��ة 
حممد  املهند�ض  وق��دم  الأردن(،  )وخا�شة  اأفريقيا  و�شمال 
ب�شري، من اململكة املغربية، ورقة بعنوان ت�شكيلة املجهول يف 

اململكة املغربية: النطاق اجلغرايف وال�شوق الدويل.
يف  ومكانته  املجهول  زراع���ة  بعنوان  الثانية:  اجلل�شة  وف��ى 

املهند�ض  وتراأ�شها  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
اأن�����ور ح�����داد وال���دك���ت���ور ري����ك����اردو ���ش��ال��وم��ون ت��وري�����ض من 
القا�شي  اأجم��د  الدكتور  ق��دم  املك�شيكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
من جمهورية م�شر العربية، عر�شا بعنوان زراعة املجهول 
)بوكي(  ب��اروخ جال�شرن  ال�شيد  كل من  ق��دم  كما  يف م�شر، 
والدكتور يوفال كوهني، ورقة بعنوان الو�شع احلايل لإنتاج 
املجهول الإ�شرائيلي، والقيود الرئي�شية، وقدم الدكتور عبد 
البا�شط عودة ابراهيم من جمهورية العراق، عر�شاً حلالة 
يف  املقرتحة،  والتو�شية  الرئي�شية  القيود  املجهول،  زراع��ة 
فل�شطني، عر�شاً  دول��ة  البنا، من  مفيد  الدكتور  ق��دم  حني 
نان�شي  املهند�ض  املجهول يف فل�شطني، وقدمت  زراع��ة  حول 
عمار، من �شورية، ورقة بعنوان اأهم الدرا�شات التي اأجريت 
الدكتور داوود ح�شني  اأك�شاد حول �شنف املجهول، وقدم  يف 
م��ن ال�����ش��ودان، ورق��ة ح��ول الو�شع احل��ايل لإن��ت��اج املجهول 
والدكتور  ال�شربا�شي  �شريف  الدكتور  وق��دم  ال�����ش��ودان،  يف 
اأجماد القا�شي، من جمهورية م�شر العربية، عر�شاً لكتاب 

اخلريطة املناخية لأهم اأ�شناف التمور املزروعة يف م�شر .
يف  ومكانته  امل��ج��ه��ول  زراع���ة  ب��ع��ن��وان  الثالثة:  اجلل�شة  ويف 
ن�شف الكرة اجلنوبي وتراأ�ض اجلل�شة �شركة غورا داون ديت، 
ا�شتعرا�ض  اأ�شرتاليا،مت  من  رايلي  ديفيد  ال�شيد  قدم  حيث 
املجهول،  النخيل  زراع��ة  تواجه  التي  التحديات  ورق��ة حول 
جنوب  جمهورية  من  ماوكابن،  مي�شيل  الدكتورة  وقدمت 
اأفريقيا، ورقة بعنوان التو�شع يف زراعة نخيل املجهول يف كل 

من جنوب اأفريقيا وجمهورية ناميبيا.
يف  ومكانته  املجهول  زراع���ة  بعنوان  ال��راب��ع��ة:  اجلل�شة  ويف 
ال���ق���ارة الأم��ري��ك��ي��ة ا���ش��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور ج��ل��ني راي����ت، من 
�شناعة  مكانة  بعنوان  ورق��ة  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
متور املجهول الأمريكية يف عام 2022، كما قدك الدكتور 
ريكاردو �شالومون توري�ض، من الوليات املتحدة املك�شيكية، 
ورقة حول الو�شع احلايل لإنتاج متور املجهول يف الوليات 

املتحدة املك�شيكية.
ومكانته  املجهول  زراع���ة  بعنوان  اخلام�شة:  اجلل�شة  وف��ى 
بهاراتي  وال��دك��ت��ور  ب��ات��را  �شينغ  اأج��ي��ت  ال�شيد  ق��دم  اآ�شيا  يف 
الهند،  جمهورية  يف  املجهول  اإن��ت��اج  ح��ول  ورق���ة  م��وه��ان��ان، 

الو�شع والإمكانيات امل�شتقبلية.
واْخ���ُت���ِت���َم الج���ت���م���اع ب��ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة ح����ول جم��م��وع��ة من 
الوهاب  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  برئا�شة  والنتائج،  التو�شيات 
زايد وم�شاركة كل من الدكتور ايت �شيت م�شطفى والدكتور 
ريكاردو  والدكتور  حداد  اأنور  واملهند�ض  ال�شربا�شي  �شريف 

�شالومون توري�ض.

•• العني - الفجر

بح�شور ال�شيخ �شعيد بن حممد بن حم العامري بداأ فريق 
على  الرم�شاين  امل��ري  ت��وزي��ع  يف  التطوعي  وط��ن  ي��ا  عونك 
�شمن  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  ق���دوم  قبيل  املتعففة  الأ���ش��ر 
حملته الرم�شانية ال�شنوية، حيث من املتوقع اأن ي�شل عدد 
اأ�شرة،   1،500 من  اأكرث  اإىل  احلملة  امل�شتفيدة من  الأ�شر 
وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية يف كافة 
اإمارات الدولة . وقال بن حم: “املري الرم�شاين” يعد من 
ومن  الأج��ي��ال  تتوارثها  التي  العريقة  الإماراتية  التقاليد 
الطقو�ض اجلميلة لالحتفاء بال�شهر الف�شيل.. منوها باأن 
الرم�شاين” ي�شكل اإحدى اأبرز املبادرات التي ينفذها  “املري 
فريق عونك يا وطن �شنويا قبيل بدء �شهر رم�شان املبارك 
ويوفر من خالله لع�شرات الأ�شر املتعففة فر�شة احل�شول 
اأف��راد كل  الغذائية ومبا يتما�شى مع عدد  على احتياجاتها 
اأ�شرة من اأجل اأن مت�شي اأوقاتها الرم�شانية باأمان و�شالم 
بعيدا عن الأعباء املادية. وتابع: هذه املبادرة جاءت التزاماً 
لن�شاطاته  وا�شتمراراً  املجتمعية،  مب�شوؤوليته  الفريق  من 
العطاء  �شمة  لأن  ذل���ك  وال��ت��ك��اف��ل��ي��ة،  اخل��ريي��ة  وم��ب��ادرات��ه 

ون�شعى  الإم��ارات��ي،  املجتمع  واخل��ري عن�شران متجذران يف 
يف  اخل��ري  وق��ي��م  مفاهيم  ودع���م  العطاء  مفهوم  اإر���ش��اء  اإىل 
واملجتمعي.  للعمل اخلريي  اإن�شانية  نافذة  كونهما  املجتمع 
واأكدت �شالم القا�شم من�شق فريق عونك ياوطن “باأن عملية 
توزيع املري الرم�شاين �شملت �شناديق خم�ش�شة، يحوي كل 

وال�شتهالكية  الغذائية  الح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  على  ���ش��ن��دوق 
كالأرز  امل��ب��ارك  ال�شهر  يف  الأ���ش��ر  حتتاجها  التي  الأ�شا�شية 
والعد�ض  والقمح  واحلليب  والدقيق  والزيت  وامللح  وال�شكر 
وغريها من املواد ، وذلك �شمن حزمة امل�شاريع الرم�شانية 
الدخل  وحم���دودي  املتعففة  لالأ�شر  الفريق  ينفذها  ال��ت��ي 

والأيتام والأفراد داخل الدولة.  واأ�شارت اأن املبادرة ت�شتهدف 
الأ�شر  وجمموعات  الوطن،  بناء  يف  ت�شارك  مهمة  �شريحة 
الأقل دخاًل ، وتاأتي �شمن جهود الفريق لدعم الفئات الأقل 
التي هي جزء  واإط��ع��ام الطعام  دخ��اًل، وجت�شيد قيم اجل��ود 

اأ�شا�شي من القيم الإماراتية العريقة.

امل���ري الرم�شاين  ���ش��الل  امل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن  واأ�����ش����ادت الأ����ش���ر 
ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة عرب 
خمتلف  ل��دع��م  امل�شتمرة  وم�شاريعها  املختلفة  م��ب��ادرات��ه��ا 
الفئات املحتاجة والتي ت�شتهدف اإ�شعادهم، خ�شو�شاً يف �شهر 

رم�شان املبارك.. 

•• اأبوظبي- الفجر

الظفرة،  م�شت�شفيات  يف  الأط��ب��اء  اأج���رى 
التابعة ل�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
ال�شحية  للرعاية  �شبكة  اأكرب  “�شحة”، 
واحدى ال�شركات التابعة ل�”بيورهيلث”، 
يف  متكاملة  �شحية  رع��اي��ة  من�شة  اأك���رب 
دولة الإمارات، عملية ا�شتئ�شال للقولون 
ال�شيني مع تثبيت امل�شتقيم باملنظار، وهي 
عملية جراحية لإ�شالح هبوط امل�شتقيم.

تاأثري  امل�شتقيم  لهبوط  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
املري�ض،  ح��ي��اة  ج����ودة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  �شلبي 
�شيوعاً،  اأك��رث  ب�شكل  الن�شاء  ي�شيب  وه��و 

هذه  اأن  ورغ��م  اخلم�شني.  بعد  وبخا�شة 
الطبية  م���ن احل�����الت  ت��ع��ت��رب  احل���ال���ة ل 
الطارئة، من املرجح اأن يعاين املر�شى من 
انزعاج كبري، بالإ�شافة اإىل زيادة احتمالية 
حدوث م�شاعفات اإذا مل يخ�شع للعالج. 
قال  الإج�����راء،  ه��ذا  طبيعة  ع��ن  متحدثاً 
ا�شت�شاري  املحاميد-  ب�شام  الدكتورفادي 
ج���راح���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى م��دي��ن��ة زاي�����د  يف 
ل�”�شحة”:  التابعة  الظفرة  م�شت�شفيات 
راجعنا املري�ض يف عيادة اجلراحة العامة 
ب�شكوى  تبارز يف منطقة ال�شرج منذ فرتة 
، و تبني  طويلة مع ح��دوث ن��زف �شرجي 
بالفح�ض ال�شريري اأنه يعاين من هبوط 

كامل يف امل�شتقيم ،  و بناء عليه مت حت�شري 
املري�ض للعمل اجلراحي ، باجراء تنظري 
الفحو�شات  ب��ع�����ض  و  ل��ل��ق��ول��ون  ك���ام���ل 
ب�شكل  اجل���راح���ة  اج�����راء  و مت  ال��دم��وي��ة 
التنظريية  اجل��راح��ة  خ��الل  من  انتقائي 
:4 فتحات �شغرية يف ج��دار البطن : مت 
ال�شيني  القولون  ا�شتئ�شال  خاللها  من 
امل��ت��ط��اول و امل�����ش��ب��ب ل��ل��ه��ب��وط و م���ن ثم 
اج��راء تثبيت للم�شتقيم و قد مت تخريج 
اأي��ام من   4 امل�شت�شفى خالل  املري�ض من 

العمل اجلراحي بحالة ممتازة .
م�شت�شفيات  لفريق  امتنانه  ع��ن  م��ع��رّباً 
اأن  اأود   : امل��ري�����ض ن.ب.ك  ق��ال  ال��ظ��ف��رة، 

اأعرب عن خال�ض امتناين و�شكري للطاقم 
ورعايتهم  اهتمامهم  على  باأكمله  الطبي 
الدعم  ان�شى  اأن  الكبرية يل، ول ميكنني 

الذي قدموه يل مابعد اجلراحة.
ال�شيني وتثبيت  القولون  ا�شتئ�شال  وُيعد 
العمليات  اإح�������دى  ب���امل���ن���ظ���ار  امل�����ش��ت��ق��ي��م 
هبوط  لإ���ش��الح  املُ�شتخدمة  اجل��راح��ي��ة 
امل�شتقيم. وي�شري م�شطلح “التنظري” اأو 
“املنظار” اإىل اجلراحة التي يتم اإجراوؤها 

عرب عدة �شقوق �شغرية جداً يف البطن. 
ويتم و�شع منظار البطن )كامريا طويلة 
ورف���ي���ع���ة( م���ن خ����الل ���ش��ق ب���ال���ق���رب من 
ُت�شتخدم  ثم  البطن.  داخل  لروؤية  ال�شرة 

ال�شقوق ال�شغرية الأخرى لو�شع الأدوات 
الإجراء  هذا  وي�شمن  اجلراحة.  لإج��راء 
اأبرزها انخفا�ض  العديد من املزايا، ومن 
�شكل  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  الع���ت���الل،  ن�شبة 
اأف�شل، وا�شتعادة وظيفة الأمعاء ب�شرعة، 
وانخفا�ض  م��ب��ك��راً،  امل�شت�شفى  وم���غ���ادرة 
وتعد  احل������ال������ة.  ظ����ه����ور  ع��������ودة  م����ع����دل 
الطبية  املن�شاآت  من  الظفرة  م�شت�شفيات 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���واق���ع���ة  امل��ت��م��ي��زة 
امل��ج��م��وع��ة . وت�شم  اأب��وظ��ب��ي. وت�����ش��م  يف 
م�شت�شفى  م�شت�شفيات،  ���ش��ت  امل��ج��م��وع��ة 
زايد، م�شت�شفى غياثي، م�شت�شفى  مدينة 
ليوا  م�شت�شفى  امل��رف��اأ،  م�شت�شفى  ال�شلع، 

وم�����ش��ت�����ش��ف��ى دمل����ا واأرب�������ع ع����ي����ادات، وهي 
الأبي�ض،  اأب��و  عيادة  املطاوعة،  ب��دع  عيادة 
ي��ا���ض، وم��رك��ز الظفرة  وع��ي��ادة �شري بني 
وتقدم هذه  زاي��د.  الأ���ش��رة مبدينة  لطب 
طبية  خ��دم��ات  وال���ع���ي���ادات  امل�شت�شفيات 
للمر�شى  خمتلفاً  تخ�ش�شاً   16 �شمن 

العيادات اخلارجية  الداخليني ومراجعي 
اأهمها  متعددة،  وتخ�ش�شات  جم��الت  يف 
والتوليد  الأطفال  وطب  الباطني  الطب 
العامة  واجل����راح����ة  ال��ن�����ش��اء  واأم�����را������ض 
واملخترب  ال�شيدلة  وخ��دم��ات  والتخدير 

والأ�شعة الت�شخي�شية.
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يعد ال�صرطان �صبًبا رئي�صًيا للوفاة يف جميع اأنحاء العامل، حيث ت�صبب يف 
ما يقرب من حالة وفاة  اأو  ما يقرب من 10 ماليني يف عام 2020،  وفاة 

واحدة من بني كل �صت وفيات.
الإ�صابة  خطر  من  املتة  �صرب  يزيد  قد  كلينك،  ملايو  ووفقا 
وي�صمى  ع�صبي،  �صاي  باأنه  متة   Yerba ويعرف  بال�صرطان. 

بب�صاطة املتة، وهو �صائع يف اأجزاء من اأمريكا اجلنوبية.

ومن غري املحتمل اأن ي�شكل املتة خطرا على البالغني 
ت�شري  ذل��ك،  وم��ع  اأحيانا.  ي�شربونه  الذين  الأ�شحاء 
ي�شربون  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  الدرا�شات  بع�ض 
كميات كبرية من املتة لفرتات طويلة قد يكونون اأكرث 
عر�شة لالإ�شابة ببع�ض اأنواع ال�شرطان، مثل �شرطان 

الفم واحللق والرئتني، كما حتذر مايو كلينك.
يكون  عندما  املتة  �شرب  ف��اإن  ال�شحة،  لهيئة  ووف��ق��ا 
بال�شرطان  الإ�شابة  بزيادة خطر  �شاخنا جدا يرتبط 

مقارنة ب�شرب املتة يف درجات حرارة منخف�شة.
الطبية  املجلة  يف  ُن�شر  م��ق��ال  ا�شت�شهد  ال��واق��ع،  ويف 
�شرب  اأن  وج��د  ال��ذي  بالبحث   )BMJ( الربيطانية 
الإ�شابة  خ��ط��ر  ب���زي���ادة  م��رت��ب��ط  "ال�شاخنة"  امل��ت��ة 

ب�شرطان املريء.
 American وا�شتند البحث، الذي ُن�شر يف جملة
 ،Association for Cancer Research
اإىل درا�شتي حالة: درا�شة اأوروغواي من عام 1988 

اإىل 2005 ودرا�شة متعددة 
 1986 م���ن  اجل��ن�����ش��ي��ات 
اإىل 1992 يف الأرجنتني 
وال�����ربازي�����ل وب����اراغ����واي 

واأوروغ�������واي، مب��ا يف ذلك 
و3229  ح���ال���ة   1400

عن�شر حتكم.
كرثة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج����د 

�شرب املتة مل توؤثر على خماطر 
الإ�شابة بال�شرطان.

"قوة الرتباط  اأن  ومع ذلك، وجدوا 
تزداد مع ارتفاع درجات حرارة املواد".

فهم  "زيادة  اأن:  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
خم���اط���ر الإ����ش���اب���ة ب��ال�����ش��رط��ان مع 

العواقب  يعزز فهم  املتة  ا�شتهالك 
ال�����ش��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 

فوائدها ال�شحية املزعومة".
"اأحد  كلينك:  مايو  وتقول 

املحتملة  ال���ت���ف�������ش���ريات 
حت���ت���وي  امل�����ت�����ة  اأن  ه������و 
ع���ل���ى ه���ي���دروك���رب���ون���ات 
عطرية متعددة احللقات 
وال�����ت�����ي   ،)PAHs(

اأن��ه��ا ت�شبب  م��ن امل���ع���روف 
ال�شرطان".

وي������ح������ت������وي دخ�������������ان ال����ت����ب����غ 
اأي�������ش���ا على  وال���ل���ح���وم امل�������ش���وي���ة 

متعددة  العطرية  الهيدروكربونات 
احللقات.

علماء  قبل  من   2012 عام  اأجريت  درا�شة  واأظهرت 
الب�شرية  القولون  �شرطان  خاليا  اأن  اإلينوي  جامعة 
للمركبات  التقريبي  ل��ل��ع��دد  تتعر�ض  ع��ن��دم��ا  مت���وت 
ك��وب واح��د من �شاي  امل��وج��ودة يف  الن�شطة بيولوجيا 

املتة.
وقالت الفريا دي ميخيا، الأ�شتاذة امل�شاركة يف كيمياء 
الأغذية وعلم ال�شموم الغذائية، اإن "م�شتقات الكافيني 
املوجودة يف �شاي املتة ل ت�شبب املوت يف خاليا �شرطان 
من  اأي�شا  تقلل  اإن��ه��ا  ب��ل  فح�شب،  الب�شرية  القولون 

عالمات اللتهاب املهمة".
اأن يحفز  الل��ت��ه��اب مي��ك��ن  م��ه��م لأن  ه���ذا  اإن  وق��ال��ت 

خطوات تطور ال�شرطان.
�شرطان  خاليا  بعزل  ميخيا  دي  قامت  الدرا�شة،  ويف 
مب�شتقات  معاجلتها  ثم  وتنقيتها  الب�شرية  القولون 

حم�ض الكافويلكوينيك )CQA( من �شاي املتة.
CQA، ماتت  ت��رك��ي��ز  ب���زي���ادة  ال��ع��ل��م��اء  ق��ي��ام  وم���ع 
 - املربمج  اخلاليا  م��وت  نتيجة  ال�شرطانية  اخلاليا 

عملية موت اخلاليا املربمج.
للو�شول  البحث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  لذلك، 
اإىل ا�شتنتاج اأكرث حتديدا حول العالقة بني �شاي املتة 

وال�شرطان.
وتن�شح مايو كلينك بقولها: "اإذا كان املتة هو فنجان 
ال�شاي اخلا�ض بك، فا�شتمتع به باعتدال. ولكن، كما 
هو احلال دائما، ا�شت�شر طبيبك قبل جتربة اأي منتج 

ع�شبي".

خبرية حتذر من "اأطعمة االإجازات" 
التي قد "ت�سر باالأ�سنان"!

حذرت طبيبة الأ�شنان، كاثرين تاناهيل، من مركز بورمتان لطب الأ�شنان، 
اأن احللويات والآي�ض كرمي، والنقطاع عن روتني العناية بالأ�شنان، ميكن 

اأن ترتك اأ�شنانك معر�شة خلطر اأكرب للتلف.
وقالت تاناهيل: "الإجازات هي وقت للعناية الذاتية والراحة وال�شرتخاء، 
الذاتية  الرعاية  من  مهم  ج��زء  هي  الفم  نظافة  اأن  نتذكر  اأن  يجب  لكن 
اأي�شا. ويف اأيام العطالت، غالبا ما يكون نظامنا الغذائي خمتلفا وميكن اأن 
يكون مليئا باحللويات وامل�شروبات الغازية والع�شائر التي ميكن اأن تلحق 
اأ�شنان  اأفواهنا، مع  اأردنا احلفاظ على �شحة  اإذا  ال�شرر بالأ�شنان. لذلك، 
روتني �شحة  ياأخذ  األ  ال�شروري  ولثة �شحية، فمن  الت�شو�ض  خالية من 

الفم لدينا عطلة اأي�شا".
ويكمن املفتاح يف تنظيف اأ�شنانك بالفر�شاة اآخر �شيء يف الليل ومرة واحدة 

على الأقل خالل النهار.
ذلك،  ومع  الفلورايد.  على  يحتوي  اأ�شنان  معجون  با�شتخدام  اأو�شت  كما 
�شحة  على  للحفاظ  قدمتها  التي  الأخ���رى  الن�شائح  م��ن  الكثري  هناك 

فمك.

التزم بعادات التنظيف اليومية املعتادة
على الرغم من اأن العطالت تدور حول ال�شرتخاء وق�شاء وقت ممتع، اإل 

اأن تنظيف الأ�شنان بالفر�شاة واخليط ل يزالن مهمني.

ا�صتخدام املاء يف اخلارج
قالت اخلبرية: "اأثناء غيابك، ا�شتخدم املياه املعباأة ل�شطف فر�شاة اأ�شنانك 

اإذا كنت يف بلد اآخر ُين�شح بعدم �شرب ماء ال�شنبور.
ومن احلكمة عدم �شطف فر�شاة اأ�شنانك حتت �شنبور املياه، بغ�ض النظر 

عن مدى قوة الرغبة يف موا�شلة عادتك املعتادة".

كن حكيما
جتنب تنظيف الأ�شنان بالفر�شاة فورا بعد امل�شروبات والع�شائر احلم�شية 
ملدة 30 دقيقة على الأقل - واإل فاإن احلم�ض يلني طبقة املينا واأنت تقوم 

بتنظيفها بالفر�شاة.

  م�سروب املتة.. قد يكون مرتبطا بزيادة 
خطر االإ�سابة بال�سرطان!

خم�سة األوان للو�سائد ت�سر النوم يجب جتنبها وفقا للخرباء

النف�ض،  توؤثر على  الأل���وان  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
وهو جزء من ال�شبب الذي يجعل اللوحات على 
�شبيل املثال، لها تاأثري عاطفي. وكذلك ميكن 
اأن يوؤثر لون الو�شادة على جودة نوم ال�شخ�ض.

وت�شري خبرية النوم اإىل اأن هناك خم�شة األوان 
اأ�شا�شية يجب جتنبها يف الو�شادة:

- اأرجواين
- اأحمر

- وردي فاحت
- بني

- رمادي
الأرجواين  اللون  اأنه يجب جتنب  يو  وتو�شح 
الذي  ب��الإب��داع  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  "يرتبط  لأن��ه 
من املرجح اأن يوقظك بدل من م�شاعدتك يف 

احل�شول على نوم هادئ ليال".
الأحمر  اللون  نف�شه، يجب جتنب  الوقت  ويف 
واأ�شافت  والعاطفة"،  ب��الإث��ارة  "مرتبط  لأن��ه 
"اإذا ك��ان��ت ل��دي��ك و���ش��ائ��د ح��م��راء، فمن  ي���و: 
والتوتر،  القلق  من  مبزيد  ت�شعر  اأن  املحتمل 
ن��وم��ك بعيد  ي��ج��ع��ل  اأن  ب�����دوره مي��ك��ن  وه����ذا 

املنال".
وع��الوة على ذل��ك، يعد اللون ال��وردي الفاحت 
خيارا �شيئا لأنه يعر�ض نف�ض خ�شائ�ض األوان 

الأحمر والأرجواين.
ن�شبيا، ل  ال��ب��اه��ت  ال��رغ��م م��ن مظهره  وع��ل��ى 
البني، حيث قالت يو  اللون  با�شتخدام  ين�شح 

"غري جذابة  اأن يجعل غرفة النوم  اإنه ميكن 
يف الليل وغري ملهمة يف ال�شباح".

وال��ل��ون ال�شيء الأخ���ري ه��و ال��رم��ادي،  لنف�ض 
اأ���ش��ب��اب ال���ل���ون ال��ب��ن��ي، ك��ون��ه ذا ط��ب��ي��ع��ة غري 

ملهمة.
ما هي الألوان اجليدة للنوم؟

قالت يو اإنه يف حني اأن بع�ض الألوان ميكن اأن 
جتعل النوم اأكرث �شعوبة، اإل اأن البع�ض الآخر 
ميكن اأن يح�شن العملية مثل اللون الأزرق اأو 
اخلزامي اأو لون البرييوينك، وهو مزيج بني 

الأزرق والبنف�شجي .
يلعب  اأن  مي��ك��ن  ال��و���ش��ائ��د  ل���ون  اأن  ح��ني  ويف 
دورا يف النوم، اإل اأنها لي�شت العامل املحدد يف 

نوعية النوم.
وبدل من ذلك، ت�شرد هيئة اخلدمات ال�شحية 
العوامل  م��ن  جمموعة   )NHS( الوطنية 
ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�����ش��اع��د يف حت�����ش��ني ال���ن���وم . 
وتت�شمن بع�ض اأمثلة عادات النوم اجليدة ما 

يلي:
- التم�شك بالروتني

- ممار�شة التمارين الريا�شية بانتظام
ت��ك��ون متعبا  ال��ف��را���ض ع��ن��دم��ا  اإىل  ال��ذه��اب   -

فقط
- احلفاظ على درجة حرارة مريحة

- التاأكد من اأن الغرفة مظلمة
- احلفاظ على الهدوء

تعني الليايل احلارة اأن احل�صول على نوم جيد قد يكون �صعبا. ومع ذلك، ل توؤثر درجة احلرارة فقط على جودة النوم، بل اإن الو�صادة قد تكون عائقا اأي�صا اأمام 
الكثريين، وبطريقة غري متوقعة.ويعد النوم مهما للغاية للج�صم، ولذلك، ميكن للحرمان منه اأن يكون له تاأثري �صار على ال�صحة النف�صية واجل�صدية.

وتقول خبرية النوم، كارين يو، اإن عدة عوامل ميكن اأن توؤثر على جودة النوم، مبا يف ذلك لون الو�صائد.
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 م�شتل عامل النباتات �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م

ملالكها ح�شن غالم ح�شن حممد ح�شن  - رخ�شة رقم:100645 
 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : م�شتل عامل النباتات �شركة ال�شخ�ض 
الواحد ذ.م.م ملالكها/ح�شن غالم ح�شن حممد ح�شن ذ.م.م )�شركة ال�شخ�ض الواحد( 
- تاأ�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( 
وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية القت�شادية و�شجلته بالتنمية القت�شادية حتت 

رقم )100645( وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

للم�شفي  به  التقدم  اع��رتا���ض  او  حق  اي  له  من  كل  فعلى  لل�شركة  قانوين  م�شفى  
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر العالن وعلى العنوان 

التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  ، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70648

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعالن بالن�شر        

 752/2023/42 جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- اوبك�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اتو�شرتاد انرتنا�شيونال لتاأجري املركبات �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  حكم بالزام املدعي عليهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعيتني مبلغ وقدره )33.999.31( درهم ثالثة وثالثون الف وت�شعمائة ت�شعة وت�شعون درهما 
وواحد وثالثون فل�شا - مع الفائدة القانونية بواقع 6% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد 
احلكم بالزام املدعي عليهما مت�شامنني برد وت�شليم ال�شيارة رقم 12/86762 ابوظبي ميت�شوبي�شي ا�شتي�شن 
درهم  الفان  دره��م   )2000( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم   2020 موديل 
كتعوي�ض عن حب�ض م�شتحقات املدعية لديهما وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد 
يوم الثنني  لها جل�شة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف مقابل  الر�شوم  املدعي عليهما  ال��زام  الدعوى 
املوافق 2023/3/20 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70392

اعالن حكم بالن�شر        
804/2022/361 ا�شتئناف اأمر اداء 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما 1- جلوبال ون جيت واي م.م.ح 2- تامناى جيفان بهينجاركار 

جيفان  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �شركة كود برو لبز �ض.م.ح

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادر يف  نبلغكم بقيد 

اأمر الأداء املقيد من قبلكم. 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  �شتني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�شم ال�شركة : براميوير خلدمات التو�صيل ذ.م.م 

 - التجاري  اخلليج   - ابوخ�شيم  �شامل  �شليمان  في�شل  2010-089 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
بردبي - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  - ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م،  رقم الرخ�شة 
الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1849182  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   956051  :
وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2023/3/9 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
بتاريخ 2023/3/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه 
ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع 
ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071 م�شطحباً معه 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دوكات هيفي تراك لتجارة قطع غيار وزينة ال�صيارات �ض.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 19 - ملك خليفه عبداهلل احمد لوتاه - ديرة نايف - ال�شكل القانوين : ذات 
 1089042 664755 رقم القيد بال�شجل التجاري :  م�شوؤولية حم��دودة  ،  رقم الرخ�شة : 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
914 ملك موؤ�ش�شة  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم  اإىل امل�شفي املعني 
042973060 فاك�ض :  حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 
042973071 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
براميوير خلدمات التو�صيل ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله لت�شفية 
 2023/3/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/9 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية دوكات هيفي تراك لتجارة قطع غيار وزينة ال�صيارات �ض.ذ.م.م وذلك 
حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/2 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

جزئي مدين    SHCFICIREA2021 /0003295 يف  الدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / وليد احمد جمعه عبدالرحمن الأمريي - العنوان:9266612 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/3/8 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / امل�شت�شفى المريكي دبي �ض.ذ.م.م - بالتايل ن�ض احلكم املحكمة مبثابة 
مليون  درهم   )1.261.732.49( مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ح�شوري 
الف و�شبعمائة واثنان وثالثون درهما وت�شعه واربعون فل�شا مع  ومائتان وواحد و�شتون 
الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام على ال تزيد الفائدة 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه  به  املق�شي  املبلغ  اأ�شل  على 

املحاماة - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - راج ك�مار غنغادران اناندام
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000601/ 

منطقة   - ال�شارقة  امارة   - العنوان:المارات   - اناندام  غنغادران  كومار  راج   : عليه  املحكوم  اإىل 
 -  0545577285 هاتف   -  24 رقم  فيال   - الكويتي  امل�شت�شفى  بجوار   - الرميلة  -�شارع  ال�شرق 

gakumaranair@gmail.com:0506646512 - بريد الكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:بنك دبي ال�شالمي 
، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :143444.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فاأنت مكلف بح�شور جل�شة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد ا�شفاق عبدالرزاق
مدين  AJCEXCICIVS2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000766/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ا�شفاق عبدالرزاق - العنوان امارة عجمان - اجلهراء - �شارع التنيف - فيال رقم 
7 - هاتف:0506465936 - رقم مكاين:4738509403

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف عجمان �ض.م.ع ، 
يف الق�شية امل�شار اليها اعاله وقد تقدم اليها بطلب لعالن املنفذ �شده بانه مت توقيع احلجز التنفيذي 
على العقار التايل رقم �شند امللكية 105310597 مبنطقة الرو�شة 2 بامارة عجمان والعقار رقم �شند امللكية 
104220793 مبنطقة اجلرف 2 بامارة عجمان، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :1091044.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/
اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  املذكورة ويف حال تخلفك عن  املحكمة  امام 

املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70353
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2023 يف الدع�ى رقم 0001450/ 
اىل املدعي عليه:عادل ال حمدلتجارة قطع غيار ال�شيارات ولوازمها امل�شتعملة 

ذ.م.م - عادل كاظم فالح ال حمد - عراقي اجلن�شية
نعلمكم بان املدعي عمربن عبدالرحمن بن علي بن ال�شدلن - �شعودي اجلن�شية 
املحكمة   - الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   -
للمدعي  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر  املحكمة  قرار  املدنية  البتدائية 
بالت�شامن فيما بينهما مبلغا وقدره )67000( درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 
5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات - 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شره - حرر بتاريخ:2023/3/7. 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعالن بالن�شر        
 1056/2023/42 جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- انوج كومار �شيام �شينغ  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اتو�شرتاد انرتنا�شيونال لتاأجري املركبات �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره )85.035.59( درهم - مع الفائدة القانونية بواقع 6% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى 
تويوتا   57636/18 رقم  ال�شيارة  وت�شليم  برد  مت�شامنني  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم  ال�شداد  متام  وحتى 
املدعية مبلغ وق��دره )2000(  يوؤديا اىل  بان  املدعي عليهما  بالزام  املدعية احلكم  ك��ورول موديل 2022 اىل 
درهم كتعوي�ض عن حب�ض م�شتحقات املدعية لديهما وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ 
قيد الدعوى الزام املدعي عليهما الر�شوم وامل�شاريف مقابل اتعاب املحاماة �شم ملف النزاع رقم 6483/2022 
- وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2023/3/22 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعالن بالن�شر        
 2037/2023/49 عمايل 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- موؤ�ش�شة املرابع العقارية - موؤ�ش�شة فردية ملالكها ورثة عبداهلل عبدالر�شول 

عبداهلل ال�شواب  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شاقيب علي �شري علي �شري احمد 

وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليه قدرها 207.166 درهم وتذكرة 
تاريخ  والفائدة 5% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  عوده مبلغ وقدره )2000( 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام رقم ال�شكوى:MB231459253AE - وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2023/3/20 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70197

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
  9058/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة �شيجما انرتبراي�شز ميدل اي�شت ذ.م.م 2- �شاتفيندر �شينغ 

جيان �شينغ مقار �شينغ  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة ام اند بي مورتار اند بال�شرت دراى مك�ض ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )536428.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:116/2023/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
مو�شوع املنازعة : دعوى تعيني خربة/بندب جلنه خربة ثنائية لثبات املبالغ املرت�شدة يف ذمة املدعي عليهم 
ل�شالح املدعيه وقدرها 06.892.261.27( درهم �شت ماليني وثمامنائة واثنان وت�شعون الفا ومئتان وواحد 

و�شتون درهم اماراتي و�شبعة وع�شرون فل�شا ولثبات ما فات املدعيه من ك�شب وما حلقها من خ�شارة  . 
املتنازع:م�شت�شفى بلهول التخ�ش�شي �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع دبي - ديرة - بور�شعيد 
املطلوب اإعالنهما :  1- اف ام �شي �شبكات المارات لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م دبي 2- �شركة عمان للتاأمني  

-  �شفتهما : متنازع �شدهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى تعيني خربة/بندب جلنه خربة ثنائية لثبات 
املبالغ املرت�شدة يف ذمة املدعي عليهم ل�شالح املدعيه وقدرها 06.892.261.27( درهم �شت ماليني وثمامنائة 
واثنان وت�شعون الفا ومئتان وواحد و�شتون درهم اماراتي و�شبعة وع�شرون فل�شا ولثبات ما فات املدعيه من 
ك�شب وما حلقها من خ�شارة- وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2023/3/28 ال�شاعة:09:00 �شباحا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70591 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

مدين  AJCFICICVS2023 /0000806 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه :الدار لال�شتقدام اليدي العامله - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى  الإبتدائية  عجمان الحتادية املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )  6 رقم 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه 
 حرر بتاريخ  2023/3/14  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
اإميان احمد الع��شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

00000

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كريترييون للتكنولوجيا �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 401 - ملك ال�شقر لدارة العقارات �ض.ذ.م.م - فرع دبي - املركز التجاري  
بال�شجل  القيد  751242 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   -
ال��ت��ج��اري : 1211336 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/9 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون 
املركز   - بردبي   - �شعيد  �شهيل  �شعيد  A ملك   -  3401  -  8B  -3401 رق��م  : مكتب  العنوان 
كافة  معه  م�شطحباً   043215356  : فاك�ض   043215355  : ه��ات��ف   - الول  ال��ت��ج��اري 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : رويال هيلز لالعالنات �ض.ذ.م.م 
ال�شكل   - اخلام�شة   الثنية   - املفلح  ف���وزان  �شهيل  �شامي  ملك   -  1302 رق��م  مكتب   : العنوان 
التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   749697  : الرخ�شة  رقم    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1207909  :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأي  لديه  وعلى من   2023/3/9 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/8
العنوان  لتدقيق احل�صابات  ا�صماعيل حجري  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض 
 : هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   - ����ض.ذ.م.م  �شلطان لال�شتثمار  510 ملك جمموعة  رق��م  : مكتب 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   042523238  : فاك�ض   042523232

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كراب �صيك للتجارة العامة ذ.م.م 
العنوان : م�شتودع رقم s25-b3 موؤ�ش�شة دبي العقاريه - جبل علي ال�شناعية الوىل  - ال�شكل 
القانوين :�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة -ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م،  رقم الرخ�شة : 978667 رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1603134 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 
ملراجعة  فيجن  �صمارت  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
احل�صابات العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري 
- هاتف : ..... فاك�ض : ...... م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : هيك�صاجون جولد للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
دبي  جممع   - ال��ع��ام��ه  للتجارة  املعتمدة  ب��ي��ان  �شركة  ملك   085-105 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
1018536 رقم   : ،  رقم الرخ�شة  ال�شكل القانوين :ذات م�شوؤولية حم��دودة   -  1 لال�شتثمار 
القيد بال�شجل التجاري : 1676770 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/23 
ملراجعة  فيجن  �صمارت  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
احل�صابات العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري 
- هاتف : ..... فاك�ض : ...... م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
املركز  A ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي -   - 3401  - 8B  -3401 العنوان : مكتب رقم   

التجاري الول - هاتف : 043215355 فاك�ض : 043215356   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
كريترييون للتكنولوجيا �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله لت�شفية 
بتاريخ 2023/3/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ا�صماعيل حجري لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 510 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار �ض.ذ.م.م - ديرة - بور�شعيد - هاتف 

: 042523232 فاك�ض : 042523238   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  ���ض.ذ.م.م وذل��ك مبوجب  رويال هيلز لالعالنات  اأع��اله لت�شفية 
بتاريخ 2023/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �صمارت فيجن ملراجعة احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 

: ..... فاك�ض : ......   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
العامة ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  للتجارة  كراب �صيك  اأع��اله لت�شفية 
 2023/2/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/7 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �صمارت فيجن ملراجعة احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 

: ..... فاك�ض : ......   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  وذل��ك مبوجب  ���ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  هيك�صاجون جولد  لت�شفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/2/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/23
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392
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العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ريكا دايريكت للتجارة �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 10J-0270 ملك مدينة دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب 2  - ال�شكل القانوين 
:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة -ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م،  رقم الرخ�شة : 1042929 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1695580 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
وعلى   2023/3/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/3/3 بتاريخ  دب��ي 
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفه - هاتف : 044421762 
044421764 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45(  فاك�ض : 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفه - هاتف : 044421762 

فاك�ض : 044421764   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  ريكا دايريكت للتجارة ���ض.ذ.م.م وذل��ك مبوجب  اأع��اله لت�شفية 
بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة الفجرية الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - كرافت ميتال للتجارة م.م.ح �شهيل احمد عثماين

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000335/ 
اإىل املحكوم عليهما : كرافت ميتال للتجارة م.م.ح 2- �شهيل احمد عثماين 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:بلوفوير 
انرتنا�شيونال م.م.ح  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :2003350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شتيل ف�رت �ص.م.ح كريان مانغاث ديفاراكان 
جيمي ج��شيف بالرتا فارغي�ص بابي

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007989/ 
اإىل املحكوم عليه : �شتيل فورت �ض.م.ح 

كريان مانغاث ديفاراكان جيمي جو�شيف بالرتا فارغي�ض بابي 
املنفذ:بنك  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :209598.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )7( ايام من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000161/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد توفيق �شلمان 

املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، هندي   اجلن�شية   - رئي�ض  يو�شف  املنفذ:اجنم 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال 

الر�شوم وامل�شاريف :66517.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 70591
حمكمة عجمان الحتادية - دائرة التنفيذ

اعالن بالن�شر 
AJCEXCISUBDIS2020 يف املنازعة امل��ش�عية رقم 0005529/ 

اإىل املحكوم عليها : املنازع �شدها/ �شابال وورلد �شابال العاملية - وعنوانها:ال�شارقة 
املنطقة احلرة باحلمرية 

ل�شالح املتنازعة/�شركة اأبو�شيف ملقاولت البناء ذ.م.م - وعنوانه:ال�شارقة النهدة 
انه مت قيد  - نخطركم من  العلوي  الطابق   - برج الحالم   - �شمرقند  �شارع   -
مكلفة  اأنت  هذا  مبوجب  الذكر  �شالف  املتنازع  قبل  من  �شدكم  تنفيذ  منازعة 
لتبليغكم ويف  التايل  اليوم  تاريخ  ايام من   7 باملنازعة خالل  ما جاء  بالرد على 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقكم الجراءات القانونية - حرر 

بتاريخ:2023/3/14. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0005065 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه :غنيمه ل�شيانة املباين ذ.م.م وممثلها القانوين اخرتبانو ف�شل كرمي 
واملدير عدنان �شليم حممد �شليم و�شاجد عرباب - جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) 1 مكتب مدير الدعوى 
( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه - حرر بتاريخ  2023/3/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

خليل ابراهيم العبدول

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى ام القي�ين الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   UAQCFICIREA2022 /0000682 يف  الدع�ى رقم

هاتف  العرب  مول  التعاون  �شارع  ال�شارقة  القامة  حمل  جمهول   - للعقارات  احلديثة  المارات  اىل:�شركة 
رقم:065400210 - �ض.ب:23936

نعلمكم بان املدعي/كرم �شعد اهلل عيد ب�شخ�شه وب�شفته وكيال عن ورثة املتويف �شعداهلل عيد وهم/حنان فرايوات ولينا عيد 
ومها عيد وبا�شل عيد - ا�شرتايل اجلن�شية العنوان/حمل القامة امارة دبي - �شارع �شيخ زايد - منطقة القوز بناية ال�شعفار 
الطابق الثاين مكتب 218 - هاتف رقم:044531888 - 0557980000 بوكالة مكتب �شهيلة املرزوقي للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية رقم الهاتف:971557890000 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ب����:يلتم�ض املدعي 
من هيئة املحكمة املوقرة:اول:قبول لئحة الدعوى وت�شجيلها وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهما بها - 
103 املنطقة  2007/9/20 على قطعة الر�ض الكائنة يف املربع ال�شكني  املوؤرخ  ثانيا:احلكم ب�شحة ونفاذ عقد البيع 
البيع على تلك الر�ض  القيوين والزام املدعي عليها الوىل بامتام اجراءات  باأم  43.594.20 قدم مربع  3 م�شاحتها 
عليها  املدعي  لدى  بت�شجيلها  وذلك  الر�ض  تلك  على  البيع  اجراءات  بامتام  الوىل  عليها  املدعي  لدى  بت�شجيلها  وذلك 
الثانية وكل ما يرتتب على ذلك من اآثار - ثالثا:الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 2.000.000 درهم 
جربا لالأ�شرار - رابعا:حتميل املدعي عليها الوىل كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - لذا يتوجب عليكم احل�شور  
امام الدائرة املدنية والتجارية الثانية ام القيوين الحتادية �شباح يوم الثالثاء املوافق:2023/3/21 ال�شاعة 08:30 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله لت�شحيح �شكل الدعوى ولتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ويف حالة عدم 

ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

منى داد رحيم الرئي�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى ام القي�ين الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   UAQCFICIREA2022 /0000682 يف  الدع�ى رقم

اىل:�شركة دائرة الرا�شي والمالك ام القيوين - جمهول حمل القامة ام القيوين منطقة الرو�شة �شارع ال�شيخ احمد بن 
را�شد املعال مبنى بلدية ام القيوين - هاتف:067655666

نعلمكم بان املدعي/كرم �شعد اهلل عيد ب�شخ�شه وب�شفته وكيال عن ورثة املتويف �شعداهلل عيد وهم/حنان فرايوات ولينا عيد 
ومها عيد وبا�شل عيد - ا�شرتايل اجلن�شية العنوان/حمل القامة امارة دبي - �شارع �شيخ زايد - منطقة القوز بناية ال�شعفار 
الطابق الثاين مكتب 218 - هاتف رقم:044531888 - 0557980000 بوكالة مكتب �شهيلة املرزوقي للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية رقم الهاتف:971557890000 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ب����:يلتم�ض املدعي 
من هيئة املحكمة املوقرة:اول:قبول لئحة الدعوى وت�شجيلها وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهما بها - 
103 املنطقة  2007/9/20 على قطعة الر�ض الكائنة يف املربع ال�شكني  املوؤرخ  ثانيا:احلكم ب�شحة ونفاذ عقد البيع 
البيع على تلك الر�ض  القيوين والزام املدعي عليها الوىل بامتام اجراءات  باأم  43.594.20 قدم مربع  3 م�شاحتها 
عليها  املدعي  لدى  بت�شجيلها  وذلك  الر�ض  تلك  على  البيع  اجراءات  بامتام  الوىل  عليها  املدعي  لدى  بت�شجيلها  وذلك 
الثانية وكل ما يرتتب على ذلك من اآثار - ثالثا:الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 2.000.000 درهم 
جربا لالأ�شرار - رابعا:حتميل املدعي عليها الوىل كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - لذا يتوجب عليكم احل�شورو 
امام الدائرة املدنية والتجارية الثانية ام القيوين الحتادية �شباح يوم الثالثاء املوافق:2023/3/21 ال�شاعة 08:30 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله لت�شحيح �شكل الدعوى ولتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ويف حالة عدم 

ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

منى داد رحيم الرئي�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2023 /0000116 يف  الدع�ى رقم

ابراهيم  �شيد  م�شطفى  ال�شيد/معتز  وميثلها  �ض.م.ح  تراث   / عليه  املحكوم   : اإىل 
الدكروري - اجلن�شية م�شر ب�شفته مديرها - العنوان:9722049 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/3/9 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / ال�شركة العربية امل�شرتكة للخدمات املالحية �ض.ذ.م.م بالتايل 
ن�ض احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
وت�شعه  درهما  وع�شرون  و�شتة  الفا  واربعون  اثنان  درهم   )42.026.49( وقدره  مبلغ 
 %5 بواقع  اعاله  به  املق�شي  املبلغ  على  القانونية  للفائدة  -بال�شافة  فل�شا  واربعون 
�شنويا من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام على ال تتجاوز ا�شل الدين - مع الر�شوم 

وامل�شاريف .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1102(

املنذر:البنك العربي املتحد
املنذر اليه:1- عبد ال�شالم حممود عبد ال�شالم ال�شريف 2- منري حممود عبد ال�شالم ال�شريف

ينذر املنذر املنذر اليهم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )118.700.423.00( درهم مائة وثمانية ع�شر مليون و�شبعمائة 
الف واربعمائة وثالثة وع�شرين درهم خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان 
بيع  املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب  بت�شوية  القانونية قبلكم للزامكم  اتخاذ كافة الج��راءات  له  املنذر يحق 
املنذر  القانون مع حفظ كافة حقوق  املنذر طبقا لن�شو�ض  للبنك  اململوكة لكم واملرهونة  العلني  باملزاد  التالية  العقارات 
الرقم   - مربع  مرت   1554.6 م�شاحته  البالغ  1243/ط  رقم  العقار  هي:1-  املرهونة  والعقارات  الخ��رى  القانونية 

احلكومي 650/ط - رقم ال�شند 4164 بتاريخ:2012/5/15 مبنطقة اخلان مبدينة ال�شارقة بامارة ال�شارقة
 4163 ال�شند  رق���م   -  631 احل��ك��وم��ي  ال��رق��م   - م��رب��ع  م��رت   3723.7 م�شاحته  ال��ب��ال��غ   442 رق���م  ال��ع��ق��ار   -2

بتاريخ:2012/5/15 مبنطقة ال�شناعية رقم 2 مبدينة ال�شارقة بامارة ال�شارقة
 4161 ال�����ش��ن��د  رق���م   -  629 احل��ك��وم��ي  ال���رق���م   - م��رب��ع  م���رت   3724 م�����ش��اح��ت��ه  ال��ب��ال��غ   443 رق���م  ال��ع��ق��ار   -3

بتاريخ:2012/5/15 مبنطقة ال�شناعية رقم 2 مبدينة ال�شارقة بامارة ال�شارقة
 4162 ال�شند  رق��م   -  340-338 احلكومي  الرقم   - مربع  مرت   747.4 م�شاحته  البالغ   983 رق��م  العقار   -4

بتاريخ:2012/5/15 مبنطقة املجاز 1 مبدينة ال�شارقة بامارة ال�شارقة
.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1105(

املنذر:بنك امل�شرق �ض.م.ع
املنذر اليها:�شركة ما�شرت لوب لتدوير الزيوت ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 207.535.22 درهم مائتان و�شبعة الف وخم�شمائة 
امتناعكم  وح��ال  تاريخه  من  يوما  ثالثون  خ��الل  للمنذر  فل�شا  وع�شرين  واثنني  دره��م  وثالثني  وخم�شة 
عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية 
املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2305 بالطابق رقم 23 مببنى فرياويز وي�شت 
 12 رق��م  الر���ض  وامل��واق��ف -g-130 على قطعة  ق��دم مربع   1.289.95 البالغ م�شاحته   4 رق��م  ت��اور 
 25 وامل��ادت��ني  القانون  لح��ك��ام  طبقا  للمنذر  وامل��ره��ون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��ام��ارة  الثالثة  الثنية  مبنطقة 
بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق   2008 ل�شنة   14 التاأميني رقم  الرهن  26 وما بعدهما من قانون  و 

الكاتب العدلاملنذر القانونية الخرى .

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:1001/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية الرابعة رقم 403

مو�شوع الدعوى :1- الزام املدعى عليها ب�شداد ما عليها من مبالغ مرت�شدة للمدعية وهو مبلغ وقدره 14.646.50 درهم 
قيمة املطالبة حمل الدعوى مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. 2- الزام املدعى عليها 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة
املدعي:ال�شركة املتكاملة خلدمات الغاز �ض.ذ.م.م

عنوانه:الإمارات- اإمارة اأبوظبي- املركزية غرب- اأبوظبي �شارع خليفة- مبنى بناية بنك امل�شرق �شقة 502
املطلوب اإعالنه :  1- �شيجما الهند�شية �ض.ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- الزام املدعى عليها ب�شداد ما عليها من مبالغ مرت�شدة للمدعية 
وهو مبلغ وقدره 14.646.50 درهم قيمة املطالبة حمل الدعوى مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

متام ال�شداد. 2- الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/3/20  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70482 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8324/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
املبلغ  ب�شداد   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 2022/2373  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

املنفذ به وقدره )51607( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ: فري�ض ليف لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م

���ش��ارع 12 مبنى فري�ض ليف لتجارة املواد  ب��ردب��ي- دب��ي-  اإم���ارة دب��ي- را���ض اخل���ور-  ع��ن��وان��ه:الإم��ارات- 
الغذائي- �شقة الر�شي

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ميزبان حيدر اباد �ض.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)51607( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

رخ�شة رقم:114447
 اجل�ري لبيع الرباويز وال�ش�ر والل�حات الفنية ذ.م.م )�شركة ال�شخ�ص ال�احد( 
 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : اجلوري لبيع الرباويز وال�شور 
واللوحات الفنية ذ.م.م )�شركة ال�شخ�ض الواحد( ذ.م.م )�شركة ال�شخ�ض الواحد( 
تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( 
وتعديالته مرخ�شة يف دائرة التنمية القت�شادية و�شجلته بالتنمية القت�شادية 

حتت رقم )114447( وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  ، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70640 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر -حمكمة ام القي�ين الحتادية 

تنفيذ  UAQCEXCIPTO2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000075/ 

اإىل املنفذ �شده :خلود عبيد يو�شف حرمول ال�شام�شي - العنوان:تعلن بالن�شر
حيث انه قد �شدر احلكم �شدك ل�شالح املنفذ:بنك برودا  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور )تنفيذ عقد الرهن( 
الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع 

30.500 درهم بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف+ املبني يف عقد الرهن
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )7( اأيام من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7136/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/794 نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )10153.23( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ: فري�ض ليف لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
عنوانه:الإمارات- اإمارة دبي- را�ض اخلور- بردبي- دبي- �شارع 12 مبنى بناية فري�ض ليف لتجارة املواد 

الغذائي- �شقة الر�شي
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ميدترينان ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10153.23( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

اإعالن مب�عد جل�شة اإدارة دع�ى بالن�شر 
يف الدع�ى 2023/253 ابتدائي جتاري

بناء على طلب/مدعي/ �شنتوريون جروب ماجنمنت �ض م ح -ذ.م.م

اىل املدعى عليه/ جولم مي�شيل لوك برنوت اجلن�شية: فرن�شا

او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف ال�شاعة  فاأنت مكلف باحل�شور امام �شخ�شياً 

الدعوى  على  لالجابة   2023/3/17 املوافق  اجلمعة  يوم  من   08:30
ار�شال  او  بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور  وتقدمي ما لديك من 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابياً.

مدير الدع�ى

     حك�مة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1103(

املنذر: بنك ابوظبي الول �ض م ع
املنذر اليها: افينا جلف جنريال تريدينغ �ض م ع

اربعة  )فقط  دره��م   4.064.697.79 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
ماليني واربعة و�شتني الف و�شتمائة و�شبعة وت�شعني درهم وت�شعة و�شبعني فل�شاً لغري( خالل 
ثالثني يوماً من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار املبنى على الر�ض رقم S51302A رقم القيد يف ال�شجل 7498425 باملنطقة 
احلرة بجبل علي باإمارة دبي باملزاد العلني ا�شتناداً لحكام ون�شو�ض قانون رهن العقارات باإمارة 

دبي والقوانني ذات ال�شلة مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1104(

املنذر: م�شرف ابوظبي ال�شالمي
املنذر اليها: عبداهلل عبدالرحمن احمد احلديدي األ علي

وثالثة  )�شبعمائة  درهم   733.670.95 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وثالثني الف و�شتمائة و�شبعني درهم وخم�شة وت�شعني فل�شا( خالل ثالثني يوماً من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
رقم  )�شقة(  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  بت�شوية  للزامكم  قبلكم 
ال�شند  رقم   6532 احلكومي  الرقم  مربع  مرت   160.1 م�شاحتها  البالغ   G قطاع   G42
الرقيبة  مبنطقة  ال�شيوح  ب�شاحية   36/54/64 امللك  رقم   2021/1/19 بتاريخ   5134
العقارات  ا�شتناداً لحكام ون�شو�ض قانون رهن  العلني  باملزاد  ال�شارقة  باإمارة  ال�شارقة  مبدينة 

باإمارة دبي والقوانني ذات ال�شلة مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1077(

املنذر: ا�ض بي كيه للعقارات
املنذر اليه: اي تي ا�ض للخدمات تو�شيل الطلبات �ض.ذ.م.م

فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي:
مبلغ  بواقع   2023/1/10 بتاريخ  امل��وؤرخ   000013 رقم  ال�شيك  امل�شتحق  ال�شيك  �شداد   -1
 2023/2/8 راأ�ض اخليمة الوطني والذي ميثل قيمة اليجار من تاريخ  5800 درهم على بنك 

اىل تاريخ 2023/4/8 حتى تاريخ ال�شداد وذلك خالل 30 يوما من ا�شتالمه هذا النذار.
ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  العني  وت�شليم  اليجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�شتاأجره  العني  اخالء   -2

مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شة.
املنذر  والزام  حقوقه  بحفظ  القانونية  الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  ذلك  وبخالف   -3

اليه جرباً ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع الخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبلية.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 
اخطار عديل

 رقم املحرر )2023/1/63634(
بالرقم  دب��ي  ب��ام��ارة  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  امل�شدقة  ال��وك��ال��ة  مب��وج��ب  ال��ن��اخ��ي  خمي�ض  ع��ب��داهلل  ميثلها/املحامي  �����ض.ذ.م.م  للتجارة  املخطر:ب�شيون 
بالرقم:784199019197682 مبوجب وكالة  اماراتيه  اكوز - مغربي اجلن�شية يحمل هوية  بالوكالة حممد  2022/1/45625 وميثله 
القانونية  الناخي للمحاماة وال�شت�شارات  املختار:مكتب عبداهلل  العنوان  بامارة دبي برقم:2021/1/282486 -  العدل  الكاتب  م�شدقة لدى 
الكائن بامارة دبي منطقة اخلليج التجاري �شارع برج خليفة - ا�شبكت تاور الطابق اخلام�ض والع�شرون مكتب رقم 2502 هاتف 042542000 - 

info@aaalegalconsultants.ae - 2527587343:مكاين
 - 3 اي��ه - الطابق الول - مكتب رق��م  1 - جممع يف  ���ش��ارع جمريا  �����ض.ذ.م.م - ام���ارة دب��ي -  ���ش��ارك �شتار للتجارة العامة  اي��ه  ب��ي  ال��ي��ه:ام  املخطر 
 -2  -  info@mbasark.com:امييل- - مكاين:2500591699   045488568  -  0564348488  - هاتف:0503374878 
ه�شام ح�شني الطيب عبوده - �شوداين اجلن�شية - امارة دبي - النهدة 1 - بناية الرزوقي - الطابق الثالث - �شقة 315 - هاتف 0505304273 

- مكاين:3604298641
املو�شوع انذار دون امل�شا�ض باحلقوق 

ب�شفتنا وكالء قانونيون نود ان نخطركم بالتي املخطرة تخطر املخطر اليهما بدفع مبلغ املديونية والبالغ قدره 365.000 درهم اماراتي حيث 
ان املخطرة دائنة املخطر اليهما باملبلغ املطالب به مبوجب عقد التفاق املربم بينهما بتاريخ:6 اكتوبر 2021 وملا كان املخطر اليهما قد متاطال يف 

�شداد املبلغ اعاله اىل تاريخه وحيث ان املخطر اليهما مل يردا هذه الموال للمخطرة
 - الن��ذار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  اي��ام عمل من  بذمتكم خالل خم�شة  املرت�شد  املبلغ  اداء  ب�شرورة  ب��الت��ي:اول  املخطر يخطركم  فان  �شبق  وملا  عليه 
ثانيا:انه ويف حال عدم ال�شداد فاإننا نيابة عن موكلنا �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم واقامة دعوى ق�شائية بقيمة املطالبة 
والتعوي�ض والفوائد القانونية املقررة وحتميلكم الر�شوم وامل�شاريف وذلك يف �شبيل ا�شرتداد حقوق موكلنا دون امل�شا�ض بايه حقوق اخرى للمخطر .

بال�كالة عن املخطر/حممد اك�ز

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

التابعة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وكافة  ذ.م.م  للتجارة  دهما  �شركة  نحن 
نفيدكم علما ان املدعو )اجيت كومار مي�شرا( اجلن�شية الهند ، املعني 
�شابقا ب�شفة مدير املوارد الب�شرية مل يعد يعمل لدينا ولدى اي من 
نهائيا  معه  التعامل  يجوز  ول   ، لنا  التابعة  املوؤ�ش�شات  او  ال�شركات 
�شوؤون ون�شاط وزبائن  �شان من  اي  الأ�شكال مبا خ�ض  �شكل من  باأي 
وتعامالت ومعامالت �شركة دهما للتجارة ذ.م.م او اي من ال�شركات او 

املوؤ�ش�شات التابعة ما اقت�شى التنويه.
�صركة دهما للتجارة ذ.م.م

ملن يهمه الأمر

70533
العدد 13800 بتاريخ 2023/3/16 

MOJAU_2023- 0117774 رقم املعاملة
اخطار عديل بال�فاء

اخطار عديل
هاتف   - الرماقية  العنوان:ال�شارقة   - المارات  ال�شام�شي/اجلن�شية  احلرميل  �شليمان  خلفان  املخطر:�شيف 

رقم:971503083089
املخطر اليها:عايده م�شبح �شامل �شعيد - اجلن�شية المارات - العنوان:ال�شارقة ك�شي�شه 3 - �شاحية الرحمانية - 

رقم القطعه 2490 - هاتف رقم:0527255544
مو�شوع الخطار:املطالبة مببلغ وقدره )30000( ثالثني الف درهما فقط لغري

اجمالية  وبقيمة  للمخطر  �شيك  بتحرير  اليها  املخطر  قامت  اليها  واملخطر  املخطر  بني  تعامل  الوقائع:نتيجة 
ال�شالمي  دبي  بنك  على  وامل�شحوب   100068 رقم  ال�شيك  التايل:1-  بالو�شف  واملبينة  درهم   30000

بتاريخ:2022/10/30 
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور ال انه اعيد دون �شرفه لن التوقيع غري منتظم مرفق �شورة 

من ال�شيك حاولت املخطرة الت�شال باملخطر اليه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى
لذلك:يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�شرورة �شداد املبلغ وقدره 30000 درهم وذلك خالل 5 ايام من تاريخه 

وال �شي�شطر ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل احل�شول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533



ثقافة وفن�ن
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وي�شت�شيف املهرجان يف دورته املقبلة اأبرز نا�شري 
كتب الأطفال والنا�شئني، وي�شارك يف فعالياته عدد 
من املبدعني والفنانني والر�شامني الذين ينقلون 
خرباتهم يف جمال اأدب الطفل من خالل برنامج 
ثقايف وفني اإىل جانب �شل�شلة ور�ض عمل يقدمها 
نخبة من اأف�شل املدربني الذين يجمعون ال�شغار 

على العلم واملعرفة والرتفيه.

وق���ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئي�ض 
هيئة ال�شارقة للكتاب: “يج�شد مهرجان ال�شارقة 
القرائي للطفل روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض الأعلى 
ال�شارقة،  ال�شارقة، وتوجيهات قرينة حاكم  حاكم 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، رئي�شة 
ال�شتثمار  نحو  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ض 

بالإن�شان بو�شفه عماد اأي م�شروع نه�شة ح�شارية 
الهتمام  ميثل  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  وخا�شة  �شاملة، 
مب��ع��ارف��ه��م وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م خ��ط��وة جوهرية 
ال�شارقة  لإم��ارة  التنموية  التطلعات  جتاه حتقيق 

ودولة الإمارات العربية املتحدة«.
جهود  امل��ه��رج��ان  “ي�شتكمل  ال��ع��ام��ري:  واأ����ش���اف 
واتاحة  الغد  اأج��ي��ال  بوعي  النهو�ض  يف  ال�شارقة 

خالل  من  مواهبهم  ليكت�شفوا  اأمامهم  الفر�شة 
ال���ق���راءة وال��ل��ع��ب وخم��ت��ل��ف ال��ف��ن��ون ال��ت��ي متهد 
ال��ط��ري��ق اأم����ام الأط���ف���ال ل���الإب���داع وامل��راه��ن��ة منذ 
وتطوير  ال��وع��ي  لنمو  ك���اأداة  املعرفة  على  ال�شغر 
لنف�شها  ال��ن��اف��ع��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وت���ك���وي���ن  ال������ذات 
وجمتمعها، ونتطلع لأن يكون املهرجان هذا العام 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ع��اون بني  مب��ث��اب��ة من�شة 

امل��ب��دع��ني وال��ف��ن��ان��ني وال��ن��ا���ش��ري��ن يف جم��ال كتاب 
الطفل، ملا لهذا القطاع من اأهمية يف تاأ�شي�ض قراء 

امل�شتقبل«.
وب���دوره���ا اأو���ش��ح��ت خ��ول��ة امل��ج��ي��ن��ي، م��ن�����ش��ق عام 
مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل، اأن الدورة ال�14 
والعرو�ض  بالفعاليات  �شتكون غنية  املهرجان  من 
التي يوؤكد من خاللها املهرجان ر�شالته  والور�ض 

لالأطفال  املخ�ش�ض  باملحتوى  الرت��ق��اء  دع��م  يف 
اأن�شطة  وت��ق��دمي  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  والنا�شئني 
ت�����ش��ع��د الأط�����ف�����ال وع���ائ���الت���ه���م وحت���ف���زه���م على 
ي�شعى  م��ا  وه��ذا  ومواهبهم،  طاقاتهم  ا�شتك�شاف 
لنا�شري  رائ��دة  اأ�شبح من�شة  الذي  املهرجان  اإليه 
الطفل  اأدب  موؤلفي  م��ن  واملبدعني  الطفل  كتاب 

والفنانني املتخ�ش�شني بر�شوم كتب الأطفال.

يومًا من الور�ض والأن�صطة املخ�ص�صة لالأطفال واليافعني  12

مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل ينطلق 3 مايو املقبل

•• دبي-الفجر:

القراءة، نّظمت مكتبة حممد  �شهر  على هام�ض فعاليات 
الكبري  الليبي  والروائي  للكاتب  را�شد جل�شة حوارية  بن 
اإبراهيم الكوين، رمز من رموز الأدب الليبي، حيث �شّلط 
ال�شوء على جتربته يف كتابة اأعماله الروائية والق�ش�شية. 
وحظيت اجلل�شة بح�شور كبري وم�شاركة وا�شعة ومميزة 

من اجلمهور.
بن  حممد  مكتبة  اإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  اجلل�شة  وح�شر 
املكتبة؛ حيث  وزّوار  واملهتمني،  الكّتاب  ونخبة من  را�شد، 
تفاعل اجلمهور ب�شكل لفت داخل اجلل�شة، وهو ما انعك�ض 

على م�شتوى النقا�ض واحلوار بني اجلميع.
اأدارت���ه���ا ال�شاعرة  وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ش��ة احل���واري���ة، وال��ت��ي 
الدينية  الإ�شكاليات  العديد من  الدكتورة بروين حبيب، 
والوجودية واأطروحات بال حلول، اإىل جانب الكثري من 

املحاور اأهمها،
 جدلية الكتابة خارج املكان، واحل�شور الطاغي وامل�شتمر 
واإ�شكاليات  واأوروب���ا،  �شوي�شرا  وغياب  و�شحرائها،  لليبيا 

ُي�شقطه من مواربات،  الهوية وتو�شيفها يف رواياته، وما 
وجتليات املراأة يف ح�شورها وغيابها، بالإ�شافة اإىل البعد 
واأ�شل  العربية  الأدب��ي��ة  والعجائبية  املر�شلة،  والفل�شفة 

احلكايات وتاأريخها.
وارتباطه  بداياته،  عن  حديثه  الكوين  اإبراهيم  ا�شتهل   
وبع�ض  العربية  واللغة  الأمازيغية  اللغة  ومنها  باللغات، 
الإجنليزية  اللغة  ومنها  يجيدها  التي  الأجنبية  اللغات 
اأنقذته  اأن اللغة الأمازيغية  واللغة الرو�شية، موؤكداً على 

من الإ�شابة بالبكم،
لأنها  نف�شه حمظوظاً  ويعترب  روحياً،  بها  ارتبط  لذلك   

اأول لغة حتدث بها.
بال�شحراء  حتتفي  التي  الكوين  اأع��م��ال  اإىل  وبالتطرق   
ق��ائ��اًل: »وجود  واه��ت��م��ام��ه الأث���ري وال��دائ��م بعواملها ذك��ر 
بها،  معي�شتي  ع��دم  رغ��م  ال��روائ��ي��ة  اأع��م��ايل  يف  ال�شحراء 
ا�شتنطاق  ا�شتطعت  اأن��ن��ي  اأهمها  ع��دي��دة  لأ���ش��ب��اب  ت��رج��ع 
العن�شر امليثولوجي )احلكايات الفلكلورية(، وذلك يرجع 
اأفالطون واأر�شطو،  اإىل اإمياين بو�شايا الأوائل بدءاً من 
التي تدعو املبدع اإىل �شرورة اأن يحافظ على الأ�شطورة، 

اع��رتف لتالميذه وهو على  ال��ذي  �شقراط  راأ�شهم  وعلى 
فرا�ض املوت بخطئه، لأنه ا�شتخدم اخلطاب املبا�شر وتخلى 
عن اخلطاب احلقيقي الذي يجب اأن ُيعتمد كحجة، واأنه 

التنوير احلقيقي»
 واأك��د الكوين على اأن التنوير هو ال��ذي اأع��اد اأوروب��ا اإىل 
النظر  اإع��ادة  اإىل  بحاجة  فاإننا  ولذلك  الأ�شلية،  منابعها 
وعدم  الوثنية،  التهمة  من  وحتريره  اجلاهلي  ال�شعر  يف 

ارتباطه بالدين. 
وحول عدم وجود الأيدلوجيا يف اأعماله الإبداعية، اأو�شح 
عاملنا  ويف  لذلك  احلقيقة،  حتتكر  »الأي��دل��وج��ي��ا  ال��ك��وين 
العربي قد حّطمت فينا روح الإبداع وروح الت�شامح، وروح 
ول��ن يتوقف نزيفنا  ن��ن��زف  ل��ذل��ك كلنا  ال��ن��ق��دي،  امل��وق��ف 
املتاأدجلون يف معاجلة واقعنا بالأيدلوجية  اإ�شرار  ب�شبب 

اخلا�شة بهم».
رغم  الليبية  البيئة  ع��ن  يكتب  اأن���ه  اإىل  ال��ك��وين  واأ���ش��ار   
الذي  املكان  املهم  لي�ض  باأنه  لإميانه  عنها،  بعيداً  هجرته 
ن�شكنه، اإمنا املهم املكان الذي ي�شكن فينا، وال�شحراء كانت 

م�شقط راأ�شه الأ�شلي.

ح�سور كبري وم�ساركة وا�سعة يف جل�سة
 الروائي الكبري اإبراهيم الكوين يف مكتبة حممد بن را�سد

لوحاتها  اأن  العتيبة  م��رية  الإم��ارات��ي��ة  الت�شكيلية  الفنانة  اأك��دت 
الت�شامح  برت�شيخ  الإم����ارات  دول��ة  م��ب��ادئ  م��ن  م�شتلهمة  الفنية 
والتعاون وال�شالم بني الدول وال�شعوب، برونق جميل حتى يرتك 
اأبعاد  اأثره العميق يف نفو�ض املتابعني، حيث حتر�ض على اإ�شفاء 

جمالية جتتذب نظر املتلقي.
وقالت العتيبة اإن موهبتها و�شغفها بالفنون الت�شكيلية واإح�شا�شها 
روؤيتها  خ��الل  م��ن  املجتمعية  القيم  تر�شخ  اجلميلة  امل��ع��امل  ب��اأن 
كفنانة ثم تنتقل اإىل الب�شر بري�شة اإبداعية حتى تالم�ض الأذواق 
الفنون  اأدر���ض  مل  املن�شود.وقالت:  الأث��ر  وتعك�ض  الفكرة  وتعمق 
التعبري عن  دواخلي حاولت  املوهبة يف  ا�شت�شعرت قيمة  وعندما 
اأعلى درجاته يف فرتة  ال�شعور يف  الإب��داع��ي، وك��ان ذلك  مكنوين 
ت�شتهويني  الأفريقية  باملراأة  اخلا�شة  اللوحات  وكانت  اجلائحة، 
وك��ن��ت اأرى ف��ي��ه��ا ل��غ��ة ع���اب���رة ل��ل��ح��دود ت��ت��ج��اوز ال��ت��ب��اي��ن��ات بني 
احل�شارات والثقافات املختلفة، فقد كنت اأدرك اأن الإمارات التي 
تتبنى القيم اجلميلة يجب اأن تكون ملهمة لنا حتى نعرب بري�شتنا 

عن هذا املكنون الإبداعي الذي يحقق لنا و�شع ب�شمة فنية عاملية 
يدونها التاريخ يف اأن�شع �شفحاته واأكرثها �شرفاً واأرفعها مكانة.

واأو�شحت العتيبة اأن م�شاركتها يف املعار�ض ترثي جتربتها وتعزز 
ر�شيدها الإبداعي، وت�شتطيع من خاللها الإطاللة على متذوقي 
تقليدية  ل��وح��ات فنية مبهرة وغ��ري  اإن��ت��اج  م��ن خ��الل  ال��ف��ن��ون، 
التي  الوطنية  القيم  ح��ول  يخاجلها  ال��ذي  ال�شعور  ه��ذا  ترتجم 
هناك  لي�ض  الإمارات.واأ�شافت:”  دول��ة  وح�شارة  ثقافة  جت�شد 
منهج فني حمدد اأقتفي اأثره، ويل اأ�شلوبي اخلا�ض يف التعبري عن 
اأفكاري ون�شر الثقافة اجلاذبة، وعك�ض القيم واملوروثات الثقافية 

امل�شتدامة يف دولة الإمارات، 
األ��وان معربة  الفكرة عرب  بتدوين  الزاهية  ال�شورة  تتجلى  حتى 
وواق���ع���ي���ة ت�����ش��اع��دين ع��ل��ى ت��ق��ري��ب ال��ف��ك��رة وجت�����ش��ي��د ال�شورة 
الإيجابية، ويف كل مكان اأحاول اأن اأنقل للجميع ال�شورة اجلميلة 
اإر�شاء ال�شالم  عن القيم الوطنية التي باتت منوذجاً يحتذى يف 

والت�شامح والتعاي�ض«.

ت�صارك يف معر�ض الفن اجلديد بلندن

مرية العتيبة: لوحاتي الت�سكيلية مبنظور فني
 ي�ستلهم قيم الت�سامح والتعاون وال�سالم

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت “هيئة ال�صارقة للكتاب” عن انطالق 
فعاليات الدورة ال� 14 من “مهرجان ال�صارقة 
 14 حتى   3 من  الفرتة  يف  للطفل”  القرائي 
ال�صارقة”،  “اإك�صبو  مركز  يف  املقبل،  مايو 
ا�صدارات  اأحدث  يومًا   12 مدار  على  مقدمًا 
كتب الأطفال و�صل�صلة من الأن�صطة والر�صوم 
والأدائية  وامل�صرحية  الفنية  والعرو�ض 

املتنوعة.
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عندما تالم�ض ال�صخ�صية النف�صية والأحا�صي�ض، فحينها تكون املمثلة حقيقية

رندة كعدي: كممثلني علينا اأن نقّدم اأدواَرنا ب�سدق واأمانة يف اأي م�سل�سل
)الثمن(؟ م�شل�شل  يف  م�شاركتك  عن  تتحدثني  • كيف 

- كنت اأرغب يف اأن اأطّل على املجتمع العربي من بابه الوا�شع من خالل �شا�شة 
)MBC1(. وعندما قراأُت الن�ض وجدُت اأن لالأم دوراً حمورياً يف امل�شل�شل، 
كونها تعمل على م�شاعدة اأفراد عائلتها يف حل م�شاكلهم ويف التقريب بينهم.
هو دور ام��راأٌة راقية ونبيلة باأفكارها وت�شرفاتها، هادئة ورزينة وبعيدة عن 
اإبراهيم )يوؤدي دوره املمثل رفيق علي اأحمد( الذي  الع�شبية اإل مع زوجها 
قاطعْته عندما خ�شرْت ابنها ومل ت�شاأ اأن تخ�شر حفيدها.هي زوجة ل تك�شر 
القوانني التي َو�َشَعها زوُجها، لأنها ترّبت على هذه الطريقة كونها تنتمي اإىل 
جيل يكّن الكثري من الحرتام لالأهل والزوج. لكن ر�شوخها كان عقالنياً، اإذ 
مل تكن �شعيفة ال�شخ�شية، بل برهنْت اأنها حتّملْت ولكنها و�شلْت اإىل مكان 

اأن  علمْت  الولد( حني  ول��د  اإل  الولد  اأغلى من  )ل  اأن  على طريقة 
حفيدها م�شاب مبر�ض ال�شرطان، فت�شتعيد �شخ�شيتها وقوتها 

بينما  اإليه  لها  بتو�شُّ بل  بغ�شب  لي�ض  ولكن  وتواجه زوجها 
لديه مرّبر،  كان  ال��زوج  براأيه. وحتى  هو ظّل متم�شكاً 

لأنه ن�شاأ على هذه الطريقة وهذا الأمر ظهر عندما 
اأن  يريد  ه��و  ج��م��ال(  رزان  )املمثلة  ل�شارة  قالت 

يحّب لكنه ل يعرف كيف.
احَلماة  �شخ�شية  بتقدمي  متّيزِت  انك  • حتى 

النموذجية التي هي مبثابة اأم؟
م�شل�شل  يف  امل��ث��ال��ي��ة  احل���م���اة  ك��ن��ت  ن���ع���م،   -
)الثمن(، ويا ليت اأن كل احلموات يت�شرفن 

ِكّنة  اأو  التعامل مع �شهر  )نادية( يف  مثل 
ال��ع��ائ��ل��ة وك��اأن��ه��م��ا ول����دان م��ن اأولده�����ا. 

اللواتي  احل��م��وات  جيل  اإىل  بالن�شبة 
هّن من عمر نادية، مل يكن هناك 

الكّنة  ك��ان��ت  ب��ل  مثالية  ح��م��اة 
غريبة عن العائلة.

التي  ال��ت��وع��ي��ة  ور����ش���ال���ة 
يف  تكمن  نادية  حتملها 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط 

تكون  اأن  ����ش���رورة 
هناك اإن�شانية 

يف 

بل  مغروراً،  ال�شديد، مل تكن �شخ�شاً  بالرغم من ثرائها  ونادية،  العالقات. 
كانت امراأة متوا�شعة كونها تتحّلى باأخالق نبيلة.

املوا�شفات  هذه  من  حتملني  اإنك  يقول  واأن  بد  ل  ُقرب  عن  يعرفك  • َمن 
على امل�شتوى ال�شخ�شي؟

- هذا �شحيح، وهذا الأمر ينطبق على كل اأدواري، وحتى تلك التي لعبُت فيها 
دور املراأة املت�شلطة اأو ال�شيئة. عندما يتقّم�ض املمثُل ال�شخ�شيَة ت�شبح جزءاً 
منه ول بد واأن يعطيها �شيئاً من ذاته. عندما تالم�ض ال�شخ�شية التي تلعبها 

املمثلة نف�شّيَتها واأحا�شي�شها، فحينها تكون املمثلة حقيقية.
• كيف تتحدثني عن ثنائيتك مع املمثل رفيق علي اأحمد يف )الثمن(، علماً 

اأنك �شكلِت ثنائياٍت ناجحًة مع غريه من املمثلني؟
اأحمد، �شعرُت  اأمام رفيق علي  - عندما وقفُت 
ب���اأن���ن���ي اأق�����ف اأم������ام ه���ام���ة ك���ب���رية. هو 
م�شرحّي  لأن��ه  عمله  يحرتم  ممثل 
النوع  ه�����ذا  وم�����ع  واأك�������ادمي�������ّي، 
اللعبة  ت�����ش��ب��ح  امل��م��ث��ل��ني  م���ن 
الريا�شة،  وت�شبه  اأك��ادمي��ي��ة 
اأي  اأو  امل�شرب  ك��رة  مثل  اأي 
ري��ا���ش��ة اأخ����رى حت��ت��اج اإىل 
���ش��خ�����ش��ني حم��رتف��ني كي 

تكون ناجحة.
اأن�����ك  ي���ع���ن���ي  وه��������ذا   •
متثلي  اأن  ���ل���ني  ت���ف�������شّ

اأمام ممّثل اأكادميي؟
�شكلُت  اأنني  مع  طبعاً،   -
ناجحة  ث���ن���ائ���ي���ة  اأي���������ش����اً 
الزين  اأح���م���د  امل��م��ث��ل  م���ع 
)ل����ل����م����وت(،  م�����ش��ل�����ش��ل  يف 
الكثري  ف���ن���ان مي��ل��ك  لأن�����ه 
م�����ن اخل��������ربة وامل����وه����ب����ة، 
بيننا  من���ّد  اأن  وا�شتطعنا 
التوا�شل  م���ن  ج�����ش��راً 
ثنائياً  ن�����ش��ك��ل  ك���ي 
حتت  ناجحاً 
اإدارة 

لن�شبح  تطويعنا  م��ن  ومت��ّك��ن  التفا�شيل  اإىل  ي��دخ��ل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  �����ِرٍج  خُمْ
مت�شابهنْي.

)للموت(؟ من  الثالث  اجلزء  يف  �شت�شاركني  • هل 
- نعم.

)الثمن(،  م�شل�شل  على  )للموت(  م�شل�شل  عر�ض  يوؤّثر  اأن  تتوقعني  هل   •
خ�شو�شا اأن الثاين موؤلف من 90 حلقة؟

- �شيتوقف عر�ض )الثمن( يف �شهر رم�شان الف�شيل كما قراأُت يف الإعالم، ول 
اأعرف اإذا كان هذا الكالم �شحيحاً. وبالن�شبة اإىل م�شل�شل )للموت 3(، فهو 
�شُيعر�ض على من�شة )�شاهد( وحمطة )اأم تي يف( اللبنانية على اأن ُي�شتكمل 

عر�ض م�شل�شل )الثمن( بعد انتهاء �شهر رم�شان املبارك اإذا �شّح ما ُن�شر.
واحد؟ وقت  يف  عمالن  لك  ُيعر�ض  اأن  يف  م�شكلة  لديك  • هل 

ان��ه ُعر�شت يل يف �شنة من ال�شنوات الأخ��رية ثالثة  - على الإط���الق. حتى 
اأكون  عندما  خاللها.  من  نف�شي  وناف�شُت  واح��د  رم�شاين  مو�شم  يف  اأعمال 
الفني  القدر  اأقّدمها  التي  ال�شخ�شيات  ��َل  اأَُح��مِّ اأن  اأ�شتطيع  باأنني  ثقة  على 

الذي ت�شتحقه، فاإنني اأ�شعر بفرح كبري كوين اأعطيُت كل �شخ�شية منها �شيئاً 
خمتلفاً عن ال�شخ�شية الأخرى.

يف  املُ�شاِركني  املمثلني  بع�ض  ومن  جابر  نادين  الكاتبة  من  اإجماع  • هناك 
اأن��ه خمتلف متاماً مب�شمونه عن جزاأيه  على  )للموت(  املو�شم اجلديد من 

الول والثاين. فهل اأنِت مع اأن يكون هناك جزء ثالث من هذا امل�شل�شل؟
- امل�شاألة تتوّقف على العر�ض والطلب وعلى الإنتاج، ول عالقة لنا يف ذلك 
ب�شدق  اأدواَرن���ا  نقّدم  اأن  علينا  كممثلني  العمل. نحن  ُم�شاِركني يف  كممثلني 
ه��و اجلزء  ن�����ش��ارك فيه  ال���ذي  ك��ان اجل���زء  ل��و  اأي م�شل�شل، حتى  واأم��ان��ة يف 

املليون.
املبداأ؟ حيث  • ومن 

- لو اأن النا�ض مل يحبوا العمل ولو اأن امل�شل�شل مل يحتّل املرتبة الأوىل على 
�شا�شات املحطات التي عر�شْته مَلا كان ُطلب اأن يكون هناك جزء جديد منه. 
م�شل�شل )للموت( ُعر�ض على من�شة )نتفليك�ض( ولي�ض على من�شة )�شاهد( 

فقط، ونحن مع النجاح.

م�شل�شل "ر�شالة الإمام" بطولة خالد النبوى، اأروى جودة، ن�شال ال�شافعى، 
الرافعى، �شلمى  اأحمد  العيلى،  اأن��ور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة  خالد 
اأبو �شيف ونخبة من جنوم الوطن العربي، اأبرزهم ال�شوريون خالد القي�ض 
وهافال حمدي، والأردنية فرح ب�شي�شو واآخرون �شيتم الإعالن عن اأ�شمائهم 
قريباً، والعمل �شيناريو وحوار ور�شة كتابة حتت اإ�شراف املوؤلف حممد ه�شام 

 –  Media Hub" �شركة  واإن��ت��اج  حجو،  ليث  ال�����ش��وري  واإخ����راج  عبية، 
�شعدى وجوهر".واأكد حممد ه�شام عبية، امل�شرف العام على كتابة م�شل�شل 
6 �شنوات من حياة الإمام ال�شافعي،  ر�شالة الإمام، اأن امل�شل�شل يتناول اآخر 
والتي ق�شاها يف م�شر، وتاأثره باحل�شارة امل�شرية، والتي امتدت حتى يومنا، 

متمنيا اأن ينال امل�شل�شل  اإعجاب اجلمهور بعد املجهود املبذول فيه.

واأ�شاف حممد ه�شام عبية، خالل مداخلة هاتفية بربنامج "احلياة اليوم"، 
مع الإعالمية لبنى ع�شل، على قناة احلياة، اأن هناك 7 كتاب �شاركوا يف كتابة 
م�شل�شل الإمام، ثالثة من �شوريا واأربعة من م�شر، موؤكدا اأن هناك تعاونا 
"امل�شل�شل روحه كلها ور�شة عمل وتفاعل وده  ، قائال:  وتناغما بني الكتاب 
وا�شح يف فريق الكتابة".وقررت ال�شركة املنتجة ال�شتعانة مبراجع تاريخى 

احللقات  مراجعة  اإىل  اإ�شافة  الت�شوير،  فرتة  ط��وال  امل�شل�شل  فريق  ي��الزم 
ب�شكل م�شتمر من قبل جممع البحوث الإ�شالمية بالأزهر ال�شريف، وكذلك 
وجود مراجع لغوى لل�شيناريو، ل�شيما اأنه يتم تقدمي العمل باللغة العربية 
الف�شحى، بالإ�شافة اإىل اأن الفرتة املا�شية �شهدت تدريب الفنانني امل�شاركني 

يف البطولة على ركوب اخليل واملبارزة بال�شيف.

خالد النبوي من كوالي�س "ر�سالة 
االإمام" قبل عر�سه يف رم�سان 

القديرة  املمثلة  تطّل  واحَلماة،  والزوجة  الأم  بدور 
جناحًا  يحقق  الذي  )الثمن(  م�صل�صل  يف  كعدي  رندة 
م�صتمر  وهو  لعر�صه  الأوىل  احللقات  منذ  بداأ  كبريًا 
يف هذا النجاح الذي توؤكده �صا�صات العر�ض وتفاعل 
تتحدث  ميديا(.كعدي  )ال�صو�صيال  عرب  معه  النا�ض 
عن دورها يف )الثمن( وثنائيتها مع املمثل رفيق علي 
م�صل�صل  من  الثالث  اجل��زء  يف  م�صاركتها  وعن  اأحمد 

)للموت( الذي �صُيعر�ض يف املو�صم الرم�صاين.

للنجم  الإمام"  "ر�صالة  م�صل�صل  عر�ض  كوالي�ض  من  �صوًرا  احلياة  قناة  ن�صرت 
 3 املقبل 2023، عرب  الرم�صانى  املاراثون  واملقرر عر�صه خالل  النبوى،  خالد 
قنوات خمتلفة، اإذ يعر�ض عرب �صا�صة قناة "احلياة"، و"dmc"و"cbc"، ف�صاًل 

عن عر�صه عرب من�صة watch it الإلكرتونية.
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كلما زادت م�ساهدة التلفزيون زاد االأمل 
اجل�سدي الذي ت�سعر به مبرور الوقت!

 and Heart Baker ك�شفت درا�شة جديدة اأجراها باحثون من معهد
يوميا  التلفزيون  م�شاهدة  وق��ت  زي��ادة  اأن   ،Institute  Diabetes

ترتبط ب�شكل كبري بزيادة �شدة الأمل اجل�شدي مبرور الوقت.
والأمل اجل�شدي �شائع عند البالغني امل�شنني، وعار�ض �شائع يف العديد من 
الأمرا�ض املزمنة، مبا يف ذلك الأ�شخا�ض امل�شابون بداء ال�شكري من النوع 

الثاين.
بيكر  ق�شم  ورئي�ض  الرئي�شي  الباحث  دن�شتان،  ديفيد  الربوفي�شور  وق��ال 
م�شاهدة  وق��ت  يف  ال��زي��ادات  اأن  »وجدنا  وال�شكري:  احلياة  لأ�شلوب  ديكني 
�شاعة  زي��ادة  الأمل اجل�شدي. وحتى  ب�شدة  تنباأت  الوقت  التلفزيون مبرور 
واحدة من وقت م�شاهدة التلفزيون اليومية ارتبطت ب�شكل كبري بها زيادة 
يف �شدة الأمل. وكانت هذه النتائج اأكرث و�شوحا لدى اأولئك الذين يعي�شون 

مع مر�ض ال�شكري من النوع الثاين«.
 ،Health Public BMC وا�شتخل�شت الدرا�شة، التي ُن�شرت يف جملة
بيانات درجة الأمل اجل�شدي با�شتخدام اأداة م�شح للتقرير الذاتي م�شدق 
على  ال��درج��ات  قيا�ض  ومت  بال�شحة.  املتعلقة  احلياة  ج��ودة  لتقييم  عليها 
اأمل  وج���ود  اإىل   0 م��ن  ممكنة  درج���ة  اأق���ل  ت�شري  حيث   ،100-0 مقيا�ض 

ج�شدي �شديد وت�شري درجة 100 اإىل عدم وجود اأمل ج�شدي.
الدرا�شة  يف  م�شاركا   4099 من  بيانات  اعتمدت  التي  الدرا�شة،  ووج��دت 
اأنه   ،)AusDiab( احلياة  ومنط  وال�شمنة  ال�شكري  ملر�ض  الأ�شرتالية 
مع زيادة متو�شط الوقت اليومي مل�شاهدة التلفزيون، يزداد الأمل اجل�شدي 

�شوءا )انخف�شت الدرجة(.
بداية  يف  اخلم�شني  �شن  يف  ه��م  مل��ن  اجل�شدي  الأمل  درج��ة  متو�شط  وك��ان 
الدرا�شة، على �شبيل املثال، 76.9، وتفاقم مبقدار 0.3 وحدة على اأ�شا�ض 

�شنوي.
واأدت زيادة �شاعة واحدة يف م�شاهدة التلفزيون اإىل تفاقم الأمل اجل�شدي 
اأك��رث من  يعادل  اأو ما  اأك���رث(،  ال��درج��ة  0.69 وح��دة )انخف�شت  مبقدار 

عامني من الأمل املرتبط بال�شيخوخة الطبيعية.
ووجدت الدرا�شة اأي�شا اأن درجات الأمل اجل�شدي للم�شابني بداء ال�شكري 

من النوع الثاين كانت اأكرث و�شوحا.
مل�شاهدة  اأط��ول  وق��ت  الثاين  النوع  ال�شكري من  داء  ل��دى جمموعة  وك��ان 
لديهم هذه  لي�ض  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن  ح��دة  اأك��رث  واأمل ج�شدي  التلفزيون 
احلالة املزمنة. والأ�شخا�ض غري امل�شابني بداء ال�شكري من النوع الثاين 
�شاعة   2.2 ب�  مقارنة  يوميا،  �شاعة   1.6 املتو�شط  يف  التلفزيون  �شاهدوا 
وقت  زاد  وعندما  ال��ث��اين.  النوع  من  ال�شكري  ب��داء  امل�شابني  لالأ�شخا�ض 
�شدة  على  التاأثري  زاد  يوميا،  �شاعة   2.5 من  لأك��رث  التلفزيون  م�شاهدة 

الأمل اجل�شدي ب�شكل اأكرب.
وميكن اأن توؤثر فرتات اجللو�ض الطويلة غري املنقطعة )ال�شلوك امل�شتقر(، 
وخا�شة م�شاهدة التلفزيون، �شلبا على التحكم يف ن�شبة اجللوكوز يف الدم 
والإن�شولني وجوانب التمثيل الغذائي الأخرى لدى امل�شابني بداء ال�شكري 
من النوع الثاين. ومثل هذه التغريات يف عملية التمثيل الغذائي تزيد من 

م�شتويات اللتهاب، والتي ميكن اأن تعمل على تعجيل الأمل اجل�شدي.

• ماذا يطلق على جمموعة اخليالة؟
- كوكبه

رواية احلرب وال�صالم. �صاحب  • من 
- تول�شتوي

ترد اإليه الكلمات؟ الذي  ال�صريف  امليزان  هو  • ما 
- الفاء والعني والالم ) فعل (

على جمموعة اخليل؟ يطلق  • ماذا 
- رعيل

• هل تعلم اأن فيتامني ج 2 حيوي ول غنى عنه للج�شم وي�شاهم يف الكل�ض وتنظيم الدورة الدموية ونق�شه 
يوؤّدي اىل مر�ض ال�شقربوط والنزلت ال�شدرية على اأنواعها

والق�شدة  وال��زب��دة  البي�ض  احل��وت و�شفار  كبد  وزي��ت  ال�شمك  زي��ت   ، امل��وج��ود يف  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  هل   •
عملية  النمو  يعوق  ونق�شه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�شفراء  واخل�شروات 
والفراط يف تناوله ي�شبب �شغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�شداع وت�شاقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�شل
• هل تعلم اأن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن اجل�شم

اأو  ال�شاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�شل  القلب  خفقات  م��ع��ّدل  اأن  تعلم  ه��ل   •
37843200 يف ال�شنة

325غم  اأما وزنه املتو�شط فهو   . اأبعاده  اآخر وكذلك  اأن حجم القلب يختلف من �شخ�ض اىل  هل تعلم   •
بالن�شبة للرجال اأما متو�شط وزنه عند الن�شاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�شم ووزنه

• هل تعلم اأن الفواكه كافة وبالأخ�ض احلم�شيات والطماطم -البندورة- حتوي كمّية كبرية من فيتامني ج 
ل اأكل اخل�شروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني ويف�شّ

اأن نق�ض فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  هل تعلم   •
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف الأع�شاب وام�شاكا حاّدا 

�ضابط املباحث
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ال�صاي الأخ�صر 
اأن  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة  ك�شفت 
الأخ�شر  ال�������ش���اي  ����ش���رب 
تقليل  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن 
ال�شمنة وكذلك اللتهابات 

يف الأمعاء.
التي  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأظ����ه����رت 
الكيمياء  جملة  يف  ن�شرت 
اأن  ال���غ���ذائ���ي���ة،  احل���ي���وي���ة 
تتغذى  ال����ت����ي  ال����ف����ئ����ران 
ع���ل���ى ن���ظ���ام غ����ذائ����ي غني 

بالدهون ت�شتكمل مع ال�شاي الأخ�شر اكت�شبت وزًنا اأقل بنحو 20 % كانت 
مقاومتها لالأن�شولني اأقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل 

بدون ال�شاي.
م�شتخل�ض  على  يحتوي  غ��ذائ��ي  نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  وك��ان��ت 
ذلك  يف  مب��ا  حم�شنة،  اأم��ع��اء  ب�شحة  تتمتع   2% بن�شبة  الأخ�شر  ال�شاي 
امل��ي��ك��روب��ات امل��ف��ي��دة يف الأم��ع��اء ون��ف��اذ اأق���ل يف ج���دار الأم���ع���اء، وه��ي حالة 
ت�شمى )الأمعاء املت�شربة(، اأكرث من تلك التي تناولت نظاًما غذائًيا بدون 
ت�شريب، وتعد الأمعاء املت�شربة م�شكلة يف الإن�شان ت�شاهم يف انت�شار التهاب 

منخف�ض الدرجة.
وقال الباحث الرئي�شي ريت�شارد برونو، الأ�شتاذ بجامعة ولية )اأوهايو( : 
اأن ال�شاي الأخ�شر ي�شجع منو بكترييا الأمعاء  توفر الدرا�شة دلياًل على 
كبري من  ب�شكل  تقلل  التي  الفوائد  �شل�شلة من  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  اجليدة، 

خطر ال�شمنة.
 – الداخلية  ال�شموم  حركة  من  ا  اأي�شً يحمي  الأخ�شر  ال�شاي  اأن  واأ�شاف 
املكون البكتريي ال�شام – من اأح�شائهم ويف جمرى الدم، كما يرتبط �شرب 
والقلب  ال�شرطان  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  خطر  بانخفا�ض  الأخ�شر  ال�شاي 

والكبد.

خلعت فرفورة اأ�شاورها ونامت.. ويف ال�شباح مل جتد الأ�شاور يف مكانها.. فت�شت بيتها، فلم جتدها 
فقالت: ابلغ ال�شرطة.. دخلت مكتب �شابط املباحث، فوجدت ال�شابط قطا يلب�ض مالب�ض ال�شباط.. 
�شبب خوفها، فناداها: تعاىل  القط عرف  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن  فقالت: ياخرب!! جئت 
لتخافى منى.. اأنا هنا يف خدمة ال�شعب.. اطماأنت ورجعت تقول له: �شرق بيتي.. �شاعت اأ�شاوري.. 
خرج ال�شابط وم�شاعده مع فرفورة.. خرج ليعاين البيت، ويعرف كيف حدثت ال�شرقة.. وكان يفكر 
وهو مي�شي معها يف الطريق و�شلوا اإىل حديقة البيت.. ونظر امل�شاعد اإىل الر�ض و�شاح قائال.. كان 
هنا ثعبان!! ل بد ان يكون هو الل�ض اخلبيث.. م�شى الثالثة وراء طريق الثعبان حتى و�شلوا اإىل 
جحره، فقال امل�شاعد: هنا اختفى الل�ض، واأخفى امل�شروقات.. واأم�شك جمرفة وراح يحفر اجلحر، 
وا�شتعد ال�شابط لقتل الثعبان بامل�شد�ض.. اما فرفورة فقالت: الثعبان ياأكلني.. ووقفت بعيدا حفر 
امل�شاعد حفر، حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد ال�شاور.. فقال ال�شابط: نبحث يف 
مكان اآخر.. وطلع الثالثة اإىل حجرة النوم، ونظر ال�شابط يف كل مكان فيها، ثم �شاأل فرفورة قائال: 
اأين و�شعت ال�شاور بعد خلفها؟ فاأ�شارت اإىل ال�شباك وقالت: هنا، هنا و�شعتها كما تعودت ان ا�شعها 
كل ليلة.. نظر ال�شابط من ال�شباك و�شحك.. ونزل الثالثة يجرون، وقال ال�شابط مل�شاعده: ت�شلق 
بيده  فاأم�شكها  الع�ض،  ال�شاور يف  امل�شاعد  وجد  عليها..  ال��ذي  الغراب  ع�ض  وانظر يف  ال�شجرة  هذه 

و�شاح: وجدتها.. وجدتها.. فقال ال�شابط لفرفورة: ل ترتكي ال�شباك مفتوحاً عند النوم!!.

مت��ك��ن ع��ل��م��اء م��ع��ه��د ك���وخ ل��ل��ب��ح��وث ال�����ش��رط��ان��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة ال��ت��اب��ع ملعهد 
A يف العامل.  ما�شات�شو�شت�ض للتكنولوجيا، من حل م�شكلة نق�ض فيتامني 
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املنتجات الغذائية مبركبات اجل�شيمات الدقيقة.
وكما هو معروف، يعترب نق�ض فيتامني A ال�شبب الرئي�شي للعمى يف العامل، 
لتقديرات اخلرباء  ووفقا  ال��وف��اة.  اإىل  ي��وؤدي  اأن  احل��الت ميكن  بع�ض  ويف 
الفيتامني،  ه��ذا  نق�ض  العامل، من  ال�شغار يف  الأط��ف��ال  ثلث  ح��وايل  يعاين 
جنوب  وبلدان  الكربى،  ال�شحراء  جنوب  الواقعة  اإفريقيا  بلدان  يف  خا�شة 
منظومة  ولعمل  ب��ل  ل��ل��روؤي��ة،  فقط  لي�ض  ج��دا  مهم   )A( وفيتامني  اآ�شيا. 
املناعة والقلب والرئتني. وهذا الفيتامني ح�شا�ض لدرجة احلرارة والأ�شعة 

فوق البنف�شجية.

وللحفاظ على خ�شائ�شه املفيدة اأطول فرتة ممكنة، ا�شتخدم الباحثون 
تقنية التغليف، حيث و�شعوه يف غالف بوليمر BMC، وافقت عليه اإدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( ل�شتخدامه يف الأدوية واملكمالت 
من  بقطر  جزيئات  ت�شكلت  بالبوليمر،  الفيتامني  خلط  بعد  الغذائية. 
100 اإىل 200 ميكرون. واأ�شاف الباحثون هذه اجل�شيمات الدقيقة يف 
عملية اختبار الفعالية، اإىل مكعبات املرق والدقيق، اأثناء التخزين واأثناء 

الن�شطة بيولوجيا  الفيتامني احتفظ بخ�شائ�شه  اأن  التح�شري. وات�شح 
حتى عند درجة حرارة 40 درجة مئوية و رطوبة ن�شبية 75 باملئة. كما ثبت 
اأنه مقاوم للتلف ب�شبب التعر�ض لل�شوء ال�شاطع ودرجات احلرارة املرتفعة 
وغليان املاء. واأظهرت الختبارات، اأن م�شتوى الفيتامني يف دماغ املتطوعني 
الذين  دم��اغ  يف  م�شتواه  يعادل  باخلبز،  املغلف   А فيتامني  تناولوا  الذين 
ب�شهولة يف  يتحرر  اأنه  اإىل  ي�شري  ما  التقليدي،  �شكله  الفيتامني يف  تناولوا 

اجل�شم.
وا�����ش����ت����ن����ادا 

ال���ن���ت���ائ���ج  ه��������ذه  اإىل 
التكنولوجيا يف �شناعة  ترخي�ض ل�شتخدام هذه  �شركتان على  ح�شلت 

الأغذية.

حل م�سكلة نق�س فيتامني A يف العامل

اإيرين وان بيك لدى و�صولها اىل حفل توزيع جوائز الفيلم الآ�صيوي ال�صاد�ض ع�صر يف هونغ كونغ. )ا ف ب(


