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�سوبر فروت.. هذه الفاكهة �ستمنحك اجل�سم املثايل
اأن العنب الربي هو مفتاح احل�صول على  اإىل  تو�صلت درا�صة حديثة 

اجل�صم الر�صيق والأكرث لياقة ملن يتناولونه با�صتمرار.
العنب  اأن   ،Nutrients الباحثون يف درا�صة ن�صرت يف جملة  واأك��د 
دهون  وح���رق  ال��ري��ا���ص��ي  الأداء  حت�صني  يف  ي�صاعد  اأن  مي��ك��ن  ال���ربي 
اجل�صم. ووجد الفريق البحثي اأن تناول 25 جراًما من العنب الربي 
اأث��ن��اء ممار�صة  ال��ده��ون  م��ن  امل��زي��د  ح��رق  اإىل  اجل�صم  يدفع  املجفف، 
يومًيا  بالتجميد  املجففة  الفاكهة  الكمية من  وتعادل هذه  الريا�صة. 
تناول كوب من الفاكهة يف �صكلها الطبيعي، بح�صب ما اأوردته �صحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
عالوة على جعلك اأكرث ر�صاقة، ت�صاعد الفاكهة املذكورة ع�صالتك يف 
توفري اإمدادات اجلليكوجني النادرة، وهي امل�صدر الرئي�س للطاقة يف 

اجل�صم.
ي�صاعدك  اأن  ميكن  ال��ربي  العنب  اأن  يعني  فهذا  الباحثني،  وبح�صب 
على ممار�صة الريا�صة لفرتة اأطول وحتى اأن توؤدي ب�صكل اأف�صل من 

الناحية النظرية.
الدهنية  الأحما�س  بتفكيك  اجل�صم  يقوم  الريا�صة،  ممار�صة  وعند 

للح�صول على الطاقة، وهي عملية تعرف با�صم "اأك�صدة الدهون".

اكت�ساف �سلة بني اإنزمي يف الأمعاء واكتئاب �سن الياأ�س
وج���د ب��اح��ث��ون اآل���ي���ة غ���ري م��ع��روف��ة ���ص��اب��ق��اً ت��رب��ط ب��ك��ت��ريي��ا الأمعاء 
ال�صكل  ه��و  الن�صاء. وال���ص��رتادي��ول  ل��دى  وال���ص��رتادي��ول والك��ت��ئ��اب 

الأ�صا�صي لالإ�صرتوجني خالل �صنوات الإجناب.
وبداأت الدرا�صة يف جامعة ووهان بال�صني من مالحظة اأن م�صتويات 
ال����ص���رتادول يف دم ال��ن�����ص��اء امل�����ص��اب��ات ب��اك��ت��ئ��اب ق��ب��ل ان��ق��ط��اع ال���دورة 

ال�صهرية كانت اأقل بحوايل 43%.
ميكروبيوم  عينات  جمع  مت  اإك�صربي�س"،  "مديكال  موقع  وبح�صب 
اأنه  الخ��ت��ب��ارات  واأظ��ه��رت  الطمث.  انقطاع  قبل  الن�صاء  م��ن  الأم��ع��اء 
اأح�صاء  يف   77.8% بن�صبة  ال�صرتاديول  تدهور  �صاعتني  غ�صون  يف 
%19.3 فقط يف املجموعة غري  الن�صاء امل�صابات بالكتئاب وبن�صبة 

امل�صابة بالكتئاب.
ق��ادرة على  املجموعتني  كلتا  لو كانت  اأن��ه حتى  اإىل  النتيجة  واأ���ص��ارت 
اإنتاج ا�صرتاديول مب�صتويات �صحية، فاإن �صيئاً ما كان ي�صبب اأو ي�صرع 

من تفكك ال�صرتاديول يف بيئة امليكروبيوم.

غزة.. اأ�سحاب الهمم يخو�سون جتربة الرماية بالقو�س
يف  م��رة  لأول  الهمم  ذوي  من  وال�صابات  ال�صبان  من  الع�صراُت  خا�س 
مبادرٍة  وال�صهم، �صمن  القو�س  با�صتخدام  الرماية  قطاع غزة جتربَة 
الفئة  الرماية بهدف الرتفيه عن هذه  اأحُد ُمرِتيف  اإن�صانية نفذها 

وتعزيز القوة اجل�صدية والنف�صية لديهم.
بالقو�س  الرماية  وتعليم  نا�صط يف جمال �صناعة  اأبو م�صاعد  ممد 
الع�صرات  اأع��وام، يقوم هنا لأول مرة بتدريب   6 وال�صهم يف غزة منذ 
من ال�صباب وال�صابات من ذوي الهمم على هذه الريا�صة، �صمن مبادرة 
اإن�صانية اأطلقها بهدف الرتفيه والتفريغ النف�صي عن هذه ال�صريحة .
يقول ممد اأبو م�صاعد: " بداأنا هذه احلملة واخرتنا هذه ال�صريحة 
لأنها الأحق ، حتى ياأخذوا حقهم يف ممار�صة هذه الريا�صة التي لها 

جانب كبري يف التفريغ النفعايل وتفريغ الطاقات ال�صلبية "
مل تكن بداية املتدربني هنا على هذه الريا�صة �صهلًة كما كانوا يعتقدون 
والرتكيز  والقوة  للدقة  اختباراً  تعترب  وال�صهم  بالقو�س  فالرماية   ،
لكنها بال �صك كانت جتربة ممتعة لهم.ويقول ممد ال�صنداوي، وهو 
لعب من ذوي الهمم: "ال�صراحة لعبة ممتازة وجريئة ، بدها �صوية 

تركيز ولكنها ممتعة كثرياً".
يروى فرح الأ�صرم، هو لعب اآخر من ذوي الهمم جتربته الأوىل مع 
هذه الريا�صة: " لأول مرة كان توتر ، وكثري حلوة كتجربة لأول مرة 
لأ�صحاب  الريا�صة  ه��ذه  اأدرج���ت   1960 ع��ام  يف  انب�صطت".  فكثري 
ذلك  ومنذ   ، اإيطاليا  يف  الباراملبية  لالألعاب  دورة  اأول  خ��الل  الهمم 
الأوملبية  الألعاب  اأ�صا�صياً من برنامج مناف�صات  اأ�صبحت جزءاً  احلني 

لهذا ال�صريحة .
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مالب�س البالة مو�سة جديدة 
بني ال�سباب يف العراق 

ي�صري  ب��غ��داد،  �صمال  يقع  اأخ�صر  ب�صتان  يف  الفارهة  النخيل  اأ�صجار  حتت 
�صبان و�صابات على مهل باأكتاف مرفوعة مثل عار�صي الأزياء يف العرو�س 
يف  هوليوود  اأزي���اء  ت�صبه  اأنيقة  كال�صيكية  مالب�س  ي�صتعر�صون  العاملية، 

ال�صبعينيات... لكنها مالب�س م�صتعملة من البالة.
اآثار التغري املناخي يف العراق،  اإىل  ُنّظم عر�س الأزي��اء هذا للفت النتباه 
لكّن اأي�صاً ليعك�س اهتماماً مت�صاعداً باملالب�س امل�صتعملة يف اأو�صاط ال�صباب، 

وهي ظاهرة منت�صرة اأ�صاًل يف الغرب.
ومنّظم  عاماً   25 العمر  البالغ من  ال�صعر  قا�صم، م�صفف  ممد  ويقول 

العر�س، "ل نريد الإكثار من ت�صنيع املالب�س، يجب اإعادة تدويرها".
على مقربة من املكان، رعاة اأغنام �صغار مع حيواناتهم يتاأملون العار�صني 
اأنغام  ال��ذي��ن غالبيتهم ط���الب ج��ام��ع��ي��ون غ��ري م��رتف��ني مي�����ص��ون ع��ل��ى 

املو�صيقى على مدرج �صغري يف ب�صتان يف قرية احل�صينية �صمال بغداد.
اللون الغالب على الثياب هو الأخ�صر، ويقول املنظمون اإن هدف العر�س 

التوعية واحل�ّس على الت�صجري ملكافحة الت�صحر املت�صاعد.
الآن  ويعي�س  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  وع��دم  والنزاعات  احل��روب  اعتاد  بلد  يف 
امل�صتعملة  الثياب  ت�صمح  العامل،  على  النفتاح  ماولة  مع  ن�صبياً  ه��دوءاً 
عن  بعيداً  مقبولة،  باأ�صعار  بهم  خا�صة  هوية  ير�صموا  ب��اأن  الهواة  لهوؤلء 

العالمات التجارية العاملية التي اأ�صبح لها وجود خجول يف بغداد.

ارتفاع الأ�سعار يخيم 
على ال�سيام يف الأردن

ينتظر اأحمد اأبو يا�صني 49 عاماً راتبه 
ال�صهري من وظيفته احلكومية بالأردن 
ب���ف���ارغ ال�����ص��رب ك���ي ي��ت�����ص��ن��ى ل���ه �صراء 
الذي  رم�صان  ل�صهر  اأ�صرته  احتياجات 

يبداأ نهاية هذا الأ�صبوع.
عادة ما ي�صتعد الأردنيون ل�صهر رم�صان 
ق��ب��ل اأ���ص��ب��وع م��ن ح��ل��ول��ه ب��الإق��ب��ال على 
الأ������ص�����واق و�����ص����راء م�����ص��ت��ل��زم��ات��ه��م من 
ي��ط��ل��ق عليه  م���ا  اأو  وال�������ص���راب  ال��ط��ع��ام 
بذروة  ميتاز  �صهر  يف  رم�صان"،  "مونة 
الزيادة  نتيجة  الأ�صعار  وارتفاع  الإنفاق 
يف ال��ط��ل��ب. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن معدلت 
اأن  ال��ت��ج��ار  ي��ت��وق��ع  امل��رت��ف��ع��ة،  الت�صخم 
نهاية  م��ع  التجارية  احل��رك��ة  تت�صاعف 
الأ�صبوع احلايل تزامنا مع �صرف رواتب 
التح�صري  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع 
"لطرود اخلري" التي تقدمها اجلمعيات 

اخلريية لالأ�صر الفقرية واملحتاجة.
ومع اقرتاب �صهر ال�صيام الذي يبداأ يف 
املطالبات مبراقبة  تكرث  الأ�صبوع  نهاية 
الأ�صواق من حيث املخزون وتوفر ال�صلع 
املعرو�صة اإىل جانب منع الحتكار ورفع 

الأ�صعار.

خبرية تو�شي بتناول املوز للم�شاعدة
�ص 23 يف احلفاظ على وظائف القلب الطبيعية

فنلندا  ترتبع على عر�س 
ال�سعادة يف العامل

تربعت فنلندا على عر�س ال�صعادة 
التوايل،  ع��ل��ى  ال�����ص��اد���ص��ة  ل��ل�����ص��ن��ة 
يف  بلد  "اأ�صعد  لقب  نالت  اأن  بعد 
العامل"، يف ت�صنيف ي�صدر �صنويا 

باإ�صراف الأمم املتحدة.
ال�صكندنافية  ال���دول���ة  وت�����ص��ت��ه��ر 
التي ت�صم اآلف البحريات وغابات 
�صا�صعة، بنظام رعاية وا�صع النطاق 
وثقة �صكانها الكبرية جتاه ال�صلطة 
وم����ع����دلت م��ن��خ��ف�����ص��ة م����ن عدم 
البالغ  الفنلنديني  ب��ني  امل�����ص��اواة 

عددهم 5،5 ماليني ن�صمة.
ومع اأن ترتيب اأوكرانيا ارتفع من 
98 اإىل 92 هذا العام رغم احلرب 
عالمتها  اأّن  اإل  اأرا���ص��ي��ه��ا،  ع��ل��ى 
الإجمالية انخف�صت من 5،084 

اإىل 5،071 على 10.
اإميانويل  يان  الربوفي�صور  واأ�صار 
دو نوف، اأحد معّدي التقرير، اإىل 
"تزايد كبري لالإح�صا�س بالتعاطف 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  الآخ���ري���ن  م���ع 
التقرير  اأوكرانيا" رغم ما و�صفه 
والأ������ص�����رار  امل���ع���ان���اة  ب�"ج�صامة 
ال  م��ن��ذ  اأوكرانيا"  يف  املُ�����ص��ّج��ل��ة 
عام  فرباير  يف  لأرا�صيها  الرو�صي 

.2022
عام  اأّن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ���ل  وت���و����صّ
التي  املمار�صات  "ارتفعت   2022
كبرية  ب�صورة  لطف  على  تنطوي 
يف  ان��خ��ف�����ص��ت  بينما  اأوك���ران���ي���ا  يف 
املمار�صات  رو�صيا". ومن بني هذه 

م�صاعدة الغرباء واأعمال التربع.
"ارتفاع  اإىل  واأ�صار التقرير كذلك 
ال�����ص��ع��ور ل���دى الأوك���ران���ي���ني ب���اأّن 
هدفاً م�صرتكا يجمعهم، بالإ�صافة 
ال�صلطات  يف  ال��ث��ق��ة  ت���زاي���د  اإىل 
كان  مب����ا  م���ق���ارن���ة  الأوكرانية" 
الو�صع عليه عقب �صم رو�صيا �صبه 
اأرا���ص��ي��ه��ا عام  اإىل  ال��ق��رم  ج��زي��رة 

.2014

حريق �سخم يلتهم كني�سة 
����ص���بَّ ح���ري���ق ���ص��خ��م ب��ك��ن��ي�����ص��ة يف 
لولية  التابعة  برلينغتون  مدينة 
اأدى  م��ا  الأم��ري��ك��ي��ة،  نيوجري�صي 

لتدمري اأجزاء كبرية منها.
اإ�س  ب��ي  �صي  ق��ن��اة  م��وق��ع  وبح�صب 
من  املئات  تدخل  فقد  الأمريكية، 
مل��ك��اف��ح��ة حريق  رج�����ال الإط����ف����اء 
اأوف  ف����اون����ن  م���رك���ز  يف  ���ص��خ��م 
لي����ف مب��دي��ن��ة ب��ريل��ي��ن��غ��ت��ون، يف 
نيوجري�صي. ولفتت اإىل اأن اللهب 
اج����ت����اح ك����ام����ل اجل�������زء الأم����ام����ي 
م�صرية  ال�صقف،  وان��ه��ار  للكني�صة 
اإىل ع��دم وج��ود تقارير عن وجود 
م�صابني حتى الآن، كما مل يعرف 

�صبب اندلع احلريق بعد.

ال�ستيقاظ يف الرابعة فجرًا �سيغري حياتك.. وهذه فوائده!

يعد اال�ستيقاظ مبكرًا عادة مرتبطة بالنجاح، 
حيث ادعى العديد من 
االأ�سخا�ص الناجحني 

اال����س���ت���ي���ق���اظ  اأن 
ال��راب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  يف 

حا�سمًا  ع��ام��ًا  ك��ان  �سباحًا 
اخلبري  وا���س��ت��ع��ر���ص  اإجن���ازات���ه���م.  يف 

اال�ستيقاظ  فوائد  برينز،  �ستيف  االأمريكي 
مبكرًا وكيفية تطوير هذه العادة اال�ستيقاظ 
يف ال�ساعة 4:00 �سباحًا. و�سواء كان ال�سخ�ص 
اأو  متاأخرة  �ساعات  حتى  ال�سهر  على  معتادًا 

ي�ستيقظ يف ال�سباح الباكر، ميكن اأن يكون 
االأم��ر  لهذا  التعر�ص  يف  ف��وائ��د  هناك 

لتحقيق مزيد من الفهم واالإدراك لقوة 
يف  الفعال  واأثرها  مبكرًا  اال�ستيقاظ 

نتعر�ص  و�سوف  احلياة،  اأ�سلوب  تغيري 
الأبرز هذه النقاط فيما يلي.

يعترب النظام الغذائي اأحد اأهم العوامل التي توؤثر 
يف متالزمة تكي�س املباي�س التي ت�صيب اأكرث من 
من  بد  ل  لذا  العامل،  حول  الن�صاء  من   10%
للتخفيف  معينة  اأغذية  على  يحتوي  نظام  اتباع 

من حدة هذا املر�س.
ف��ي��م��ا ي��ل��ي جم��م��وع��ة م���ن الأغ����ذي����ة ال���ت���ي يجب 
حالة  ل��ت��ح�����ص��ني  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  ت�صمينها 
امل�صابات بتكي�س املباي�س، بح�صب �صحيفة تاميز 
اأوف اإنديا:  الكربوهيدرات املقعدة: الكربوهيدرات 
متنحك  التي  الأ�صا�صية  الغذائية  العنا�صر  م��ن 
ال��ق��ي��ام مب��ه��ام خمتلفة  يف  ت�صاعد  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

خ��الل ال��ي��وم. وم��ع ذل���ك، ف���اإن ت��ن��اول امل�صابات 
بتكي�س املباي�س للكربوهيدرات العادية ميكن اأن 
يت�صبب يف ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم، مما يوؤثر 

ب�صكل اأكرب على ا�صتخدام الأن�صولني.
ب����دًل م���ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ال���ع���ادي���ة، ي��ج��ب على 
اختيار  دائماً  املباي�س  تكي�س  متالزمة  مري�صات 
اأطول  الكربوهيدرات املعقدة، لأنها ت�صتغرق وقتاً 
اله�صم  عملية  اإب���ط���اء  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  لتتحلل، 
الأمثلة  بع�س  الدم.  ال�صكر يف  م�صتويات  وتنظيم 
البني  الأرز  ه���ي  امل��ع��ق��دة  ال���ك���رب���وه���ي���درات  ع��ل��ى 
وال��ك��ي��ن��وا وال�����ص��وف��ان وال��دخ��ن وال��ع��د���س والفول 
والذرة  والبازلء  والبطاط�س  والبذور  واملك�صرات 

قد  الأل��ب��ان:  منتجات  جتنب  والكمرثى.  والتفاح 
من  يعانني  اللواتي  الن�صاء  م��ن  العديد  تالحظ 
تزداد  املتالزمة  هذه  اأن  املباي�س  تكي�س  متالزمة 
�صوءاً مع ا�صتهالك منتجات الألبان، وهذا ما اأكدته 
هيومان  جملة  يف  ُن�صرت  التي  ال��درا���ص��ات  اإح���دى 
2013. هناك  دايتيتك�س يف عام  اأند  نيوتري�صني 
وحليب  ال�صوفان  كحليب  املغذية  البدائل  بع�س 
ال��ل��وز وح��ل��ي��ب ال�����ص��وي��ا، وك��ذل��ك ال��ت��وف��و وبدائل 

اأخرى خالية من الالكتوز.

اأطعمة تخفف من تكي�س املباي�س

والتحفيز الإنتاجية  زيادة   .1
الوقت  م��ن  امل��زي��د  لديك  يكون  مبكراً،  ت�صتيقظ  عندما 
للتخطيط ليومك وممار�صة الريا�صة واإكمال عملك دون 

ت�صتيت النتباه.
والتحفيز  الإن��ت��اج��ي��ة  زي����ادة  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 

لتحقيق اأهدافك.
الأهداف لتحقيق  الوقت  من  مزيد   .2

ميكنك اإ�صافة عدة �صاعات اإ�صافية اإىل يومك من خالل 
ال�صتيقاظ مبكًرا.

يف  للعمل  الإ�صافية  ال�صاعات  ه��ذه  ا�صتخدام  ميكن  كما 
مت  التي  املهام  اإكمال  اأو  الدرا�صة  اأو  ال�صخ�صية  امل�صاريع 

تاأجيلها.
الوقت اإدارة  مهارات  حت�صني   .3

النف�س.  و�صبط  الن�صباط  يتطلب  املبكر  ال�صتيقاظ 
اإدارة  م��ه��ارات  اإىل حت�صني  ال��ع��ادة  ه��ذه  ت���وؤدي  اأن  وميكن 

الوقت والقدرة على حتديد اأولويات املهام ال�صرورية.
النف�صية ال�صحة  حت�صني   .4

اأظهرت الأبحاث اأن الأ�صخا�س الذين ي�صتيقظون مبكًرا 
مييلون اإىل انخفا�س م�صتويات التوتر والقلق.

يومك  ت��ب��داأ  اأن  ميكنك  م��ب��ك��ًرا،  ال�صتيقاظ  خ��الل  وم��ن 
على �صحتك  اإيجابي  ب�صكل  ي��وؤث��ر  وم��رون��ة، مم��ا  ب��ه��دوء 

العقلية.
اأف�صل نوم  جودة   .5

ميكن اأن ي�صاعد الذهاب اإىل الفرا�س مبكًرا وال�صتيقاظ 
مبكًرا يف تنظيم جدول نومك، مما يوؤدي اإىل نوعية نوم 

اأف�صل.
كذلك ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ال�صعور مبزيد من الراحة 

والنتعا�س طوال اليوم.
ال�صحية الأكل  عادات   .6

الوقت  م��ن  امل��زي��د  لديك  يكون  مبكًرا،  ت�صتيقظ  عندما 
هذا  لوجباتك.  والتخطيط  �صحية  فطور  وجبة  لإع��داد 
عامة  و���ص��ح��ة  �صحية  اأك���ل  ع����ادات  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

اأف�صل.
الريا�صة ممار�صة   .7

كما مينحك ال�صتيقاظ مبكراً مزيداً من الوقت ملمار�صة 
الريا�صة، وحت�صني �صحتك البدنية وعافيتك ب�صكل عام.

الإبداع 8.زيادة 
اأكرث  يكونوا  اأن  اإىل  مييلون  النا�س  اأن  الأبحاث  وك�صفت 
اإبداًعا يف ال�صباح. ميكنك ا�صتخدام وقت الذروة الإبداعي 

هذا للعمل على م�صاريع اإبداعية اأو طرح اأفكار جديدة.
بالإجناز اأكرب  �صعور   .9

ثقتك  ي��ع��زز  اأن  ميكن  امل��ه��ام  واإجن����از  م��ب��ك��ًرا  ال�صتيقاظ 
بنف�صك ويحفزك لإجناز املزيد.

املعزز ال�صخ�صي  النمو   .10
كذلك ميكن اأن مينحك املزيد من الوقت لأن�صطة النمو 
ال�صخ�صية مثل القراءة اأو كتابة اليوميات اأو التاأمل، مبا 

الذات  الذاتي وحت�صني  الوعي  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
والتنمية ال�صخ�صية.

كيفية التعود على اال�ستيقاظ فجرًا
قد يكون تغيري ع��ادات نومك اأم��راً �صعباً، لكن اب��داأ ذلك 
ملدة  4:00 �صباحاً  ال�صاعة  ال�صتيقاظ يف  تدريجياً عرب 

يوم واحد ثم قم بزيادة عدد املرات تدريجياً.
وح����اول ال���ص��ت��ي��ق��اظ يف امل��وع��د نف�صه ك��ل ي����وم، ح��ت��ى يف 
لال�صتيقاظ  نف�صك  ادفع  كذلك  الأ�صبوع.  نهاية  عطالت 
م��ب��ك��راً ك��ل ي���وم وا���ص��ت��خ��دم ال��وق��ت الإ����ص���ايف للعمل على 
حتقيق اأهدافك. ومن ال�صروري اإن�صاء روتني ثابت لوقت 
اليومية  الأن�صطة  ت�صمل  اأن  وميكن  ال��ن��وم.  اإىل  ال��ذه��اب 
القراءة اأو التاأمل اأو ال�صتحمام مباء دافئ مل�صاعدتك على 

ال�صرتخاء والنوم ب�صهولة.

التخل�ص من م�سببات الت�ستت
نومك،  الت�صتيت يف غرفة  عوامل  تخل�س من  ذل��ك،  اإىل 
مبا ي�صمل اإيقاف ت�صغيل الأجهزة الإلكرتونية اأو ا�صتخدام 

�صتائر معتمة اأو ارتداء �صدادات اأذن حلجب ال�صو�صاء.
�صبب  ابحث عن  اأكرث جاذبية،  ال�صتيقاظ مبكراً  وجلعل 
للقيام بذلك. قد يكون هذا العمل يف م�صروع �صخ�صي اأو 
ممار�صة الريا�صة اأو ال�صتمتاع بروتني �صباحي هادئ قبل 

اأن ي�صتيقظ بقية العامل.
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�ص الدولة

عبداهلل بن زايد ي�سهد حفل تخريج الدفعة الـ 42 من طلبة جامعة الإمارات

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ ممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، �صهد �صمو 
ال�صيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل، اأول اأم�س حفل تخرج الدفعة ال� 
42 من الطلبة احلا�صلني على تقدير ممتاز يف 
جامعة الإمارات العربية املتحدة، والبالغ عددهم 
البكالوريو�س  برامج  من  وطالبة  طالباً   621
من  والدكتوراة"  "املاج�صتري  العليا  والدرا�صات 
اأقيم  وال����ذي  وال��ك��ل��ي��ات،  �صات  التخ�صّ خمتلف 
يف ال��ق��اع��ة ال��ك��ربى ب��امل��ب��ن��ى ال��ه��اليل يف احلرم 

اجلامعي مبدينة العني.
ح�صر احلفل اإىل جانب �صموه، عدٍد من ال�صيوخ 
والوزراء وال�صفراء وكبار امل�صوؤولني واأولياء اأمور 

اخلريجني.
لدولة  الوطني  بال�صالم  احلفل  مرا�صم  وب���داأت 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ت���اله ع��ر���س فيلم 
اأدى  ت�صجيلي عن م�صرية جامعة الإم��ارات، كما 
الق�صم  ال�صحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  خريجو 

الطبي.
الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  وق��ال 
الأعلى  الرئي�س  الدولة،  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب 
حّققتُه  م��ا  "اإَنّ  ك��ل��م��ت��ه:  يف  الإم������ارات  جل��ام��ع��ة 
اجلامعة منذ تاأ�صي�صها وحتى اليوم يرتجم نهَج 

اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له،  املغفور  موؤ�ص�صها 
باأن  وروؤي��ت��ه احلكيمة   ،" ث��راه  "طّيب اهلل  نهيان 
واملعرفة،  للعلم  ومنارة  امل�صتقبل،  جامعة  تكون 

ومركزا لالإ�صعاع احل�صاري والفكري".
وقدم معاليه ال�صكِر اجلزيِل اإىل �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ممد  ال�صيخ 
دعمه  ل�����ص��م��وه  "ُنقّدَر  وق����ال:  اهلل"؛  "حفظه 
الدولة،  يف  ال��ع��ايل  التعليم  مل�صرية  ال��الم��دود 
ق دولة الإمارات يف ظّل قيادته  وندعو اهلل اأن يوِفّ
احلكيمة لتظل رايتها مرفوعة وخّفاقة دائما يف 

كافة املحافل الإقليمية والعاملية".
جامعة  ت��ك��ون  اأْن  "�ُصعدنا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
التي  املُتميّزة  العلمية  املكانة  ه��ذه  يف  الإم����ارات 
حت��ظ��ى ب��ه��ا ال���ي���وم وال���ت���ي ن��ح�����ص��د ث���م���اره���ا يف 
وبناتنا  اأبنائنا  م��ن   42 ال���  الدفعة  ت��خ��ّرج  حفل 
الفخورين بهويتهم وانتمائهم وُمعّززين بالقيم 

الوطنية".
�صتوا�صل  الإم����ارات  جامعة  "اأَنّ  معاليه:  واأك���د 
وعمل  ب�صغف  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  م�صريَتها 
املوؤهلني  اخل��ري��ج��ني  م��ن  اأج��ي��ال  لإع����داد  دوؤوب 

فنيٍة  مب��ه��اراٍت  يتمتعوَن  رف��ي��ع��اً،  علمياً  ت��اأه��ي��اًل 
ُمتطلباِت  حتقيق  يف  وي�صاهمون  عاليٍة،  ومهنيٍة 
الأجندِة الوطنيِة للدولِة و�صوًل ملئويِة الإماراِت 
العلميِة  امل���ج���الِت  ك��اف��ِة  يف  وذل����َك   ،  2071
والإن�صانيِة والتي ت�صمُل اأي�صاً، العلوَم املتقّدمِة يف 
، والهند�صِة، والبيئِة وال�صتدامِة، والتغرّيِ  الطِبّ
والذكاِء  الوراثيِة،  والهند�صِة  والف�صاِء،  املناخي 
التنمية  م�صريِة  دع��م  يف  لالإ�صهام  ال�صطناعي، 
يف  الر�صيدِة  قيادتنا  جهود  وتعزيز  املُ�صتدامة، 
عاماً  اخلم�صنَي  م��دى  على  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 

املُقبلة والتطّلع اإىل الريادة العاملية".
واأل���ق���ى ال��ط��ال��ب اأح���م���د م��م��د ال��ع��ت��ي��ب��ة كلمة 
وجت�صيد  الآم���ال  قيَق  حَتْ "اإن  وق��ال  اخلريجني، 
احلثيِث  وال�����ص��ع��ِي  بالعلم،  اإل  َي��ِت��م��ان  ل  ال����روؤى 
نحَو من�صِة التمّيِز وطريِق الَنّجاح، وتبّواأ الّريادة 
كانت وما  امل��ج��الت، فمن هنا  �صتى  وال��ق��ي��ادة يف 
زالت جامعتنا جامعة الإمارات العربية املتحدة، 
منارة للعلم واملعرفة والفكر والإبداع، م�صتلهمًة 
يف ذلك فكر املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان - طَيَّب اهلُل ثراه".

اخلِريِجني،  زمالئي  عن  نيابة  "اأتقدم  واأ�صاف: 
ب��اأ���ص��م��ى اآي����ات ال�����ص��ك��ر وال��ع��رف��ان، مل��ق��ام �صاحب 
رئي�ِس  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ِن  ممد  ال�صيِخ  ُمو  ال�ُصّ
الالمدود  �صموه  لدعم  اهلل"،  "حفَظُه  الدولِة 
ال��ت��ع��ل��ي��م بالدولة  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ص��ت��م��رة  ورع��اي��ت��ه 
والرتقاء به نحو م�صتقبل م�صرق، فهذه منا�صبة 
الدوام  على  تعك�س  جميعا،  قلوبنا  على  ع��زي��زة 
واهتماٍم  رع��اي��ٍة  ِم��ْن  الر�صيدُة  قيادتنا  توليه  ما 
نه�صة  بناِء  اأج��ل  من  الطلبة،  لأبنائها  ومتابعة 
خلدمته،  الطاقات  وت�صخرِي  وم�صتقبله،  الوطن 

وتوفرِي الإمكانات مل�صريتِه الرائدة".
اجلامعة  خريجي  من  اجل��دي��دة  الدفعة  وت�صم 
2584 طالباً وطالبة، منهم 621 من الطلبة 

احلا�صلني على تقدير ممتاز.
العربية  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املتحدة تاأ�ص�صت يف العام 1976 على يد املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب اهلل 
ثراه " لتكون اأول جامعة وطنية، ذات روؤية ت�صعى 
من خاللها لتكون مركزاً اأكادميياً وبحثياً رائداً 
من نوعه يف املنطقة، وعلى مدى اأكرث من خم�صة 
عقود، �صهدت اجلامعة تطورا وتو�صعا يف الكليات 
وامل�صاقات الدرا�صية مبا واكب اأحدث الجتاهات 

الأكادميية يف العامل.
وي��وج��د يف اجل��ام��ع��ة اأك���رث م��ن 14 األ���ف طالب 
 900 من  اأك��رث  وت�صم  كليات،  ت�صع  يف  وطالبة 

ع�صو هيئة تدري�س.
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مت  وقد  املعروفة،  االأم��را���ص  اأق��دم  اأح��د  النقر�ص  يعد 
التعرف عليه الأول مرة من قبل قدماء امل�سريني نحو عام 
االأثرياء  قدميا  املر�ص  هذا  املياد.واأ�ساب  قبل   2640
وامللوك، الذين يتناولون عادة كميات كبرية من اللحوم 
التي قد تقوي احتمال االإ�سابة باملر�ص مقارنة بباقي 
 )Gout( النقر�ص  اأ�سبح  وبالتايل،  املجتمعية،  الفئات 

يعرف ب�سكل وا�سع با�سم "داء امللوك".

للتهاب  �صيوعا  الأك��رث  ال�صكل  هو  والنقر�س 
امل��ف��ا���ص��ل الل��ت��ه��اب��ي، ح��ي��ث ي���رتاك���م حم�س 
البول، اأو حم�س اليوريك اأو احلام�س البويل 
بالبيورين،  الغنية  الأطعمة  يف  ثانوي  )منتج 

مثل اللحوم والكحول(،
�صكل  على  ب��ل��ورات  وي�صكل  اجل�صم،   يف 

اإب��رة داخ��ل وح��ول املفا�صل، وع��ادة ما 
تبداأ يف القدم.

وت����وؤدي ال��رت���ص��ب��ات ال��ب��ل��وري��ة اإىل 
وتورم  ال�����ص��دي��د  الأمل  م��ن  ن��وب��ات 
اإىل  ت��ت��ط��ور  اأن  امل��ف��ا���ص��ل، ومي��ك��ن 

ت���ل���ف امل���ف���ا����ص���ل امل����زم����ن، ال����ذي 
يحد من حركة املري�س ونوعية 

احلياة.
حم�س  ف�������رط  اع����ت����رب  ول����ط����امل����ا 

ال���دم مثابة  ال��ي��وري��ك يف 
ال�صبب 

الرئي�صي للنقر�س،
الذين  ف��اإن معظم  متوقع،  ب�صكل غري  ولكن   
ي��ع��ان��ون م���ن ارت���ف���اع م�����ص��ت��وي��ات ال����ي����ورات ل 
بالفعل  ي�����ص��اب��ون 
باملر�س.

يف  و

ال��واق��ع، يعد ف��رط حم�س ي��وري��ك ال���دم دون 
اأع���را����س اأك���رث ان��ت�����ص��ارا ب��اأرب��ع��ة اأ���ص��ع��اف من 

النقر�س.
وُيظهر مر�صى النقر�س اأي�صا م�صتويات اأعلى 
املفا�صل  �صائل  يف  ال��ب��ول  م��ن  غام�س  ب�صكل 

مقارنة بالدماء.
وبالتايل يجب األ يكون فرط حم�س اليوريك 
يف الدم هو ال�صيء الوحيد الذي يحفز تر�صب 

بلورات اليورات يف املفا�صل.

املر�ص  ي�سبب  اأن  ميكن  ال��ذي  ما  اإذن 
اأي�سا؟

الإنرتنت  على  ُن�صرت  ج��دي��دة  درا���ص��ة  يف 
جملة  يف   2022 دي�صمرب   1 يف 
 Arthritis &

 ،Rheumatology
حدد فريق بحث دويل بقيادة 

�صان  كاليفورنيا  بجامعة  ال��ط��ب  كلية 
النقر�س  ي�صبب  جديدا  جزيئيا  م�صارا  دييغو 

وتطوره اإىل تاآكل الأن�صجة.
بروتني  وه��ي  التزييت،  م���ادة  النتائج  وت�صع 
م��وج��ود يف ���ص��ائ��ل امل��ف��ا���ص��ل، ك��ه��دف عالجي 

جديد للوقاية من املر�س وعالجه.
العوامل  با�صتك�صاف  مهتمني  العلماء  وك���ان 
الوراثية التي ل توؤدي اإىل م�صتويات عالية من 
ولكن  ال��ب��ول،  حم�س  ت���داول 
التحديد  وج���ه  ع��ل��ى 
البول  اإن���ت���اج  اإىل 
وتر�صب البلورات 

داخل املفا�صل.
بذلك،  ول��ل��ق��ي��ام 
بدرا�صة  ق���ام���وا 
ح��ال��ة ن�����ادرة من 
النقر�س،  مر�س 
ح�����ي�����ث ط�������ورت 
م�������ري���������������ص�������ة 
روا�صب بلورية 
حم�س  م������ن 
البوليك وتاآكل 
مفا�صلها،  يف 
تظهر  مل  ول�����ك�����ن 

م�صتويات عالية من حم�س البول يف دمها.
وقال كبري املوؤلفني روبرت تريكيلتاب، اأ�صتاذ 

دييغو،  �صان  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  الطب 
ال��روم��ات��ي��زم يف نظام  اأم���را����س  ورئ��ي�����س ق�صم 
القدامى  املحاربني  ل�صوؤون  ال�صحية  الرعاية 

يف �صان دييغو: 
ب�صكل طبيعي  الذي يحدث  ال�صطراب  "هذا 
وغ����ري م��ع��ت��اد ل��ل��غ��اي��ة ي���وف���ر ف��ر���ص��ة فريدة 
ل��ل��ن��ظ��ر يف ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ص��ل ال��ن��ق��ر���ص��ي من 

خالل عد�صة خمتلفة،
يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  اجل��زي��ئ��ي��ة  العمليات  وف��ه��م   
املر�س بغ�س النظر عن فرط حم�س اليوريك 

يف الدم".
الكامل وت�صل�صل  ت�صل�صل اجلينوم  وبا�صتخدام 
والأ�صاليب  ال���ري���ب���وزي،  ال����ن����ووي  احل��م�����س 
ال��ربوت��ي��ن��ي��ة ال��ك��م��ي��ة، مت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون من 
امل�صار اجلزيئي الرئي�صي الذي تعطل  حتديد 

يف املري�صة، 
م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���س ك��ب��ري يف مادة 
للت�صحيم  كمادة  لوبري�صني )يعمل  الت�صحيم، 
يف ال�����ص��ائ��ل ال������زليل امل����وح����ود ب���ال���ق���رب من 

الغ�صروف(.
الت�صحيم  املخاطي  ال��ربوت��ني  وي��وف��ر 
لأن�صجة  واحل����م����اي����ة  الأ����ص���ا����ص���ي 
املفا�صل، وينظم وظيفة نوع معني 
من خاليا الدم البي�صاء التي تعزز 

اللتهاب يف املف�صل.
الظروف  اأن��ه يف ظ��ل  اإ�صافية  واأك���دت جت��ارب 
ال�����ص��ح��ي��ة، مي��ن��ع ب��روت��ني ال��وب��ري�����ص��ني اإف����راز 
)اإنزمي  الزانثني  واأك�صيداز  البويل  احلم�س 
الدم  خاليا  بوا�صطة  ال��ب��ويل(  احلم�س  ينتج 
البي�صاء املن�صطة، كما مينع البول من التبلور 

يف املف�صل.
العديد من  بتقييم  ذل��ك  بعد  الباحثون  وق��ام 
املر�صى الذين يعانون من ال�صكل ال�صائع من 

النقر�س 
ب�صكل  انخف�صا  �صجلوا  اأي�����ص��ا  اأن��ه��م  واأك�����دوا 

ملحوظ من م�صتويات اللوبري�صني.
ويقرتح الباحثون اأن ما اإذا كان مري�س فرط 
الدم ي�صاب بالنقر�س اأم ل قد يتاأثر بالتغريات 
اجلينية التي ميتلكها للوبري�صني واجلزيئات 
الأخ��رى التي تتحكم يف اإنتاجه اأو تدهوره يف 

املف�صل.
تو�صلنا  التي  النتائج  "تظهر  الفريق:  وق��ال 
ال��ت�����ص��ح��ي��م ق���د ت��ك��ون عالمة  اأن م����ادة  اإل��ي��ه��ا 
بيولوجية جديدة لتتبع خطر اإ�صابة املر�صى 

بالنقر�س، 
ع��ل��ى مادة  ل��ل��ح��ف��اظ  اجل���دي���دة  الأدوي������ة  واأن 
اأن حتد من حدوث  وزيادتها ميكن  الت�صحيم 

وتطور التهاب املفا�صل النقر�صي".

اأحد اأقدم االأمرا�ص املعروفة

درا�سة حتدد اأهدافا عالجية 
جديدة لـ"داء امللوك"

خبرية تو�سي بتناول املوز للم�ساعدة
 يف احلفاظ على وظائف القلب الطبيعية

امل�صجلة  التغذية  خ��ب��رية  واأو���ص��ح��ت 
�صونا   ،Nutrigums ل���دى 
العديد  "هناك  وي��ل��ك��ي��ن�����ص��ون: 
م���ن ج���وان���ب من���ط احل���ي���اة غري 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�صحية 
ل���ه���ا ت����اأث����ري ع���ل���ى ���ص��غ��ط ال����دم 
م��ث��ل؛ امل�����ص��روب��ات ال��ت��ي حتتوي 
ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ني وزي�������ادة ال����وزن 
وال�����ت�����دخ�����ني وع���������دم مم���ار����ص���ة 
الريا�صة والإفراط يف تناول امللح 
هناك  واخل�����ص��روات.  الفواكه  وقلة 
عدة طرق خلف�س �صغط الدم املرتفع 
تناول  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  دواء،  ب���دون 
البوتا�صيوم  التي حتتوي على  الأطعمة 
وامل��غ��ن��ي�����ص��ي��وم وف��ي��ت��ام��ني B ي�����ص��اه��م يف 

احلفاظ على �صغط الدم الطبيعي".
واأو�صت بتناول املوز كطريقة خلف�س �صغط الدم.

بالبوتا�صيوم  غني  ولكنه  فح�صب،  مغذيا  لي�س  "املوز  وق��ال��ت: 
بارتفاع  الإ�صابة  يقلل من خماطر  اأم��ر  - وهو  بالألياف  ومليء 
البوتا�صيوم معدن رئي�صي خلف�س  �صغط الدم واأمرا�س القلب. 
اجل�صم.  يف  ال�صوديوم  كمية  م��وازن��ة  على  وي�صاعد  ال��دم  �صغط 
لن مينحك املوز يف اليوم دفعة من الطاقة فح�صب، بل �صي�صاعد 

اأي�صا يف احلفاظ على وظائف القلب الطبيعية. 
امل�صتويات  اأي�صا ج�صمك على احلفاظ على  البوتا�صيوم  وي�صاعد 
الطبيعية لل�صوائل داخل خاليانا وي�صاعد يف تقل�صات الع�صالت 
اإىل  اأنحاء اجل�صم  ال��دم يف جميع  ما يحافظ على �صخ  والقلب، 

الأع�صاء احليوية".
واأيد ذلك درا�صة ن�صرت يف جملة القلب الأوروبية هذا العام.

وك��ج��زء م��ن ال��ب��ح��ث، حلل ال��ف��ري��ق ب��ي��ان��ات اأك���رث م��ن 24000 
�صخ�س. واأكمل امل�صاركون ا�صتبيانا حول عادات منط حياتهم ثم 

مت قيا�س �صغط الدم لديهم، ومت جمع عينة بول.
ومت ا�صتخدام ال�صوديوم والبوتا�صيوم يف البول لتقدير املدخول 

الغذائي.
ووجد اأنه بني الن�صاء كان هناك �صلة بني ا�صتهالك البوتا�صيوم 
ت��ن��اول البوتا�صيوم،  ال��ن�����ص��اء - ف��م��ع ارت��ف��اع  ل���دى  ال���دم  و���ص��غ��ط 
انخف�س �صغط الدم، ومع ذلك، مل يتم اإجراء هذا الرتباط بني 

الرجال.
وقالت الدرا�صة: "ت�صري البيانات اإىل اأن الن�صاء الالئي يتناولن 
كميات كبرية من ال�صوديوم على وجه اخل�صو�س ي�صتفدن اأكرث 
من تناول كميات كبرية من البوتا�صيوم فيما يتعلق ب�صغط الدم 

النقبا�صي".
وُيقا�س �صغط الدم برقمني: ال�صغط النقبا�صي )الرقم الأعلى( 
وال�صغط النب�صاطي )اأقل(. وال�صغط النقبا�صي هو القوة التي 
هو  النب�صاطي  وال�صغط  ج�صمك  ح��ول  ال���دم  قلبك  بها  ي�صخ 

مقاومة تدفق الدم يف الأوعية الدموية.

من املعروف اأن البوتا�سيوم ي�ساعد يف خف�ص �سغط الدم الأنه ي�ساعد اجل�سم على فقدان ال�سوديوم عن 
طريق البول، ما يخفف التوتر يف االأوعية الدموية.

ومثل العديد من احلاالت، يعد النظام الغذائي اأحد اأ�سباب ارتفاع �سغط الدم. وعلى وجه التحديد، 
فاإن تناول الكثري من امللح هو ال�سبب الرئي�سي.

ولكن بالطريقة نف�سها التي ميكن اأن يت�سبب بها النظام الغذائي يف ارتفاع �سغط الدم، ميكن اأن ي�ساعد 
اأي�سا يف معاجلته.
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العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : باتار فالي لل�صيانة العامة

رخ�صة رقم: CN 3881956 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  50000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صفر را�صد �صاهني الق�صيلي املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  �صعيب عامل مطلوب ح�صني %100

تعديل اإ�صم جتاري من/باتار فالي لل�صيانة العامة  
BUTTERFLY GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/باتار فالي لل�صيانة العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BUTTERFLY GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : بقالة رواد املدينة

رخ�صة رقم: CN 1193647 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  100000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد ممد نا�صر عبداهلل الهاجري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  ممد كنهى يلينهييل %100
تعديل اإ�صم جتاري من/بقالة رواد املدينة  

RUWAD ALMADEENA GROCERY

 اإىل/بقالة رواد املدينة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RUWAD ALMADEENA GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : رد هد لدارة املرافق

رخ�صة رقم: CN 1294933 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  50000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زايد احمد عبدالكرمي عمر جاوى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  ممد زهري ممد احمد %100
تعديل اإ�صم جتاري من/بقالة رواد املدينة  

RED HEAD FACILITIES MANAGEMENT

 اإىل/رد هد لآدارة املرافق - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RED HEAD FACILITIES MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كافترييا فور باي فور - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م رخ�صة رقم: CN 1682374 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال من 50000 اىل  100000

تعديل ال�صكل القانوين من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�صوؤولية مدودة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  �صيد را�صى احمد %50

تعديل اإ�صم جتاري من/كافترييا فور باي فور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  

FOUR BY FOUR CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/كافترييا فور باي فور ذ.م.م

FOUR BY FOUR CAFETERIA L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : الطاو�س للهواتف املتحركة والكمبيوتر 

ذ.م.م  رخ�صة رقم: CN 2430382 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل  50000

تعديل ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية مدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عوي�س احمد ممد ا�صرار

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حامد م�صلم بخيت العامري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  �صديق �صاكانتاكات %100

تعديل اإ�صم جتاري من/الطاو�س للهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م    
AL TAWOOS COMPUTERS AND MOBILE PHONES L.L.C

 اإىل/كلود 9 للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CLOUD 9 MOBILE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اوليمري لتجميل ال�صيدات

رخ�صة رقم: CN 1098502 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل  250000

تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية مدودة
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/بابيتا ريدى رايا بروجادا من مالك اىل �صريك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/بابيتا ريدى رايا بروجادا من مالك اىل مدير

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  عائ�صة بي م�صطفى دا�صتاجري ليباى %50
تعديل ن�صب ال�صركاء/بابيتا ريدى رايا بروجادا من 100% اىل %50

تعديل ن�صب ال�صركاء/بابيتا ريدى رايا بروجادا من 100% اىل %0
تعديل اإ�صم جتاري من/اوليمري لتجميل ال�صيدات    

OHLIEMER BEAUTY SALOON
 اإىل/اوليمري لتجميل ال�صيدات ذ م م

OHLIEMER BEAUTY SALOON L.L.C 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بايونري 

بلدجن لل�صيانه العامة وادارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2220896 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
ال�ص�����ادة/ابراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ريفريا انرتنا�صونال للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4385543 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تران�صبورتر لنقل الركاب باحلافالت 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3998643 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
املارية  �صمال   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم: CN 1345502  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صيف عي�صه ممد را�صد املزروعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي ن�صر اهلل علي نا�صر الرجيبى %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإعان ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية مدودة

ال�صم التجاري:لوجن ل�صتينج لل�صيانة العامة واعمال الطالء ذ.م.م
عنوان ال�صركة:م�صفح جنوب ايكاد 0.3 ال�صيد �صمو ال�صيخ ممد بن خليفة 

بن زايد واخرين
CN 2512288 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�صركة وت�صفية  حل   -  1

قانوين  كم�صفي   ، قانونيون  ما�صبون  بارترنز  ايه  ال�صاده/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  م�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/15   لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2023/1/91277  

تاريخ التعديل:2023/03/21
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإعان ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية مدودة

ال�صم التجاري:مطعم مك�س اند بك�س ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 4425195 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�صبة  ال�صاده/الحتاد  تعيني   -  2
اجلمعية  م�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/3/14   لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305011365  

تاريخ التعديل:2023/03/21
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : انوفيتيف �صوليو�صنز للتجارة العامة - �صركة 

ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم: CN 4483540 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صكل القانوين من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م  اىل �صركة ذات م�صوؤولية مدودة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة  فواز عبداهلل احمد بدر احلوطى %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد نا�صر احمد فهد عبداللطيف المري %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فواز عبداهلل احمد بدر احلوطى %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد نا�صر احمد فهد عبداللطيف المري %25

تعديل اإ�صم جتاري من/انوفيتيف �صوليو�صنز للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م    
INNOVATIVE SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/انوفيتيف �صوليو�صنز للتجارة العامة  ذ م م
INNOVATIVE SOLUTIONS GENERAL TRADING L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : مطعم ايتهان�س لومي

 رخ�صة رقم: CN 4206450 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/مطعم ايتهان�س لومي  

EATHANS LOMI RESTAURANT

 اإىل/مطعم وخمبز ايتهان�س لومي

EATHANS LOMI RESTAURANT  AND BAKERY 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : فا�صت ديل لال�صت�صارات 

العالقات العامة ذ.م.م
 رخ�صة رقم: CN 1197321 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/فا�صت ديل لال�صت�صارات العالقات العامة ذ.م.م  
FAST DEAL PUBLICE RELATIONS CONSULTANCY L.L.C

 اإىل/فا�صت ديل خلدمات ال�صركات ذ.م.م
FAST DEAL CORPORATE SERVICES L.L.C 

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

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن اإجتماع اخلربة

يف الدعوي رقم 1417 ل�شنة 2021 مدنى جزئي - ال�شارقة
املقامة من / هيليثوم ميديتك برايفت ليمتد وميثلها ال�صيد / ممد عزيز وامل�صماة �صابقاً / �صوتوري�س 

اإنديا برايفت ليمتد 
�س.ذ.م.م فاكتورينج  مانو  ميدكال  مينا   -2 الطبية،  للتجهيزات  يا�صور  �صركة  �صد/1- 

نعلن نحن اخلبري احل�صابي / ممد نا�صر التالي ، اأنه مت تعيننا من مكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�صة 2023/2/26 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله كما نعلن املدعي عليهما )�صركة يا�صور للتجهيزات الطبية ، مينا ميدكال مانو فاكتورينج 
.�س.ذ.م.م( حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم الثنني املوافق 03-04-2023 يف متام ال�صاعة 
 )ZOOM( بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم املرئي  الت�صال  خالل  من  وذلك  م�صاًء   1:00

بالدخول علي الرابط ادناه، ويف حال اأي ا�صتف�صارات يرجي الت�صال علي رقم 043413632
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81989249885?pwd=eGsrUXFvS2k4WIJvWXIIdUN
pakYwQT09
Meeting ID: 819 8924 9885 Passcode : 473609
خبري ح�شابي / حممد نا�شر التلي 
قيد وزارة العدل )601(

اإعلن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  6974/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ احلادية ع�صر رقم 296 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، 2020/2703 جت��اري جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
)4752637.24  درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:دبي ادفانتج للمقاولت - �س ذ م م  
اق��ب��ال ت :  1909 ملك ممد نا�صر ممد  ، مكتب رق��م  اب��ري��ك��وت  ب��رج  ن��د ح�صا -  ب��ردب��ي -  اإم����ارة دب��ي -   : ع��ن��وان��ه 
043337034 - ف : 043337035 - متحرك : 0505535660 / 0509722117 �س ب 236049 رقم 

مكاين )3711878298( - وميثله : ممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
املطلوب اإعالنه : عبدالعزيز غالم دروي�س لنجاوى  - ال�صفة : منفذ �صده 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية بزن�س افينيو بور �صعيد - M03 مكاين : 3248594620 - 
 info@advolaw.com  -  042552111  -  0508433333

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�صاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
0712 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   679،562.55  : التقييم   - مربع  مرت   65.03
0805 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   713،449.05  : التقييم   - مربع  مرت   70.33
0705 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   712،409.16  : التقييم   - مربع  مرت   70.33
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعلن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم 6974/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ احلادية ع�صر رقم 296 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، 2020/2703 جت��اري جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 

)4752637.24  درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:دبي ادفانتج للمقاولت - �س ذ م م  

اق��ب��ال ت :  1909 ملك ممد نا�صر ممد  ، مكتب رق��م  اب��ري��ك��وت  ب��رج  ن��د ح�صا -  ب��ردب��ي -  اإم����ارة دب��ي -   : ع��ن��وان��ه 
043337034 - ف : 043337035 - متحرك : 0505535660 / 0509722117 �س ب 236049 رقم 

مكاين )3711878298( - وميثله : ممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
املطلوب اإعالنه : عبدالعزيز غالم دروي�س لنجاوى  - ال�صفة : منفذ �صده 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية بزن�س افينيو بور �صعيد - M03 مكاين : 3248594620 - 
 info@advolaw.com  -  042552111  -  0508433333

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�صاعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
0712 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   679،562.55  : التقييم   - مربع  مرت   65.03
0805 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   713،449.05  : التقييم   - مربع  مرت   70.33
0705 - امل�صاحة :  125 - منطقة مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مان�صي�صرت - رقم الوحدة :  وح��دة  عقارية - رقم ار�س 

درهم   712،409.16  : التقييم   - مربع  مرت   70.33
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعلن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 999/2023/42 جتاري  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�صر رقم 414
مو�صوع الدعوى : بناء عليه ، نلتم�س من مقام مكمتكم املوقر الأتي :- الت�صريح لنا بت�صجيل الدعوى املاثلة، وحتديد اقرب جل�صة 

ممكنه لنظر مو�صوعه، مع اعالن املدعى عليهما ب�صورة من لئحته وبتاريخ موعد اجلل�صة املقررة لنظرها.
تكليفه  ال�صالحيات، مع  وبذات  المانة  بذات  2022/512 تعيني خربة،  رقم  بالدعوى  املنتدب  ال�صيد اخلبري  باإعادة ندب  الق�صاء 
بت�صفية املدعى عليها الوىل )ويب ليتك�س �س م ح( ومن ثم ت�صفية احل�صاب بني اطراف الدعوى املاثلة ، والك�صف عما اإذا قد قام املدعى 
عليه الثاين ب�صداد قيمة ن�صيبة من راأ�س مال ال�صركة املدعى عليها الوىل املقرر 30% من قيمة را�س مالها من عدمه، ومن ثم الك�صف 
املدعى  بح�صاب  درهم  عما اإذا قام املدعى عليه الثاين باإيداع املبالغ املالية املحولة اليه من قبل املدعي والبالغ قيمتها 94،141.93 
عليها الول من عدمه، والك�صف اي�صا عما اذا قام املدعى عليه الثالث باإيداع قيمة املبالغ املالية امل�صلمة اليه من قبل �صديق املدعي، 
املتمثل بال�صيد/وائل �صليمان ، وبالبالغ قيمتها مبلغ وقدرة 139،200 درهم بح�صاب املدعى عليها الوىل من عدمه، وبالخرية وبعد 

ت�صفية ال�صركة املدعى عليها الوىل الك�صف
املدعى : عمرو ممد �صالح اأحمد خيوه - عنوانه : دولة الكويت - باإمارة دبي - منطقة ديرة مركز البخيت التجاري بجوار مركز 

القبائل. الطابق الثاين. مكتب رقم 201 هاتف رقم 0527332337 - 042664411 
املطلوب اإعالنهما : 1- ويب لينك�س �س م ح - �صفته مدعى عليه، 

�صفته مدعى عليه الري�س-  يو�صف  عمر  ابراهيم   -2
، نلتم�س من مقام مكمتكم املوقر الأت��ي :- الت�صريح لنا بت�صجيل  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�صوعها بناء عليه  مو�صوع الإع��الن : قد 
الدعوى املاثلة، وحتديد اقرب جل�صة ممكنه لنظر مو�صوعه، مع اعالن املدعى عليهما ب�صورة من لئحته وبتاريخ موعد اجلل�صة املقررة 
2022/512 تعيني خربة، بذات المانة وبذات ال�صالحيات، مع  لنظرها. الق�صاء باإعادة ندب ال�صيد اخلبري املنتدب بالدعوى رقم 
تكليفه بت�صفية املدعى عليها الوىل )ويب ليتك�س �س م ح( ومن ثم ت�صفية احل�صاب بني اطراف الدعوى املاثلة ، والك�صف عما اإذا قد 
قام املدعى عليه الثاين ب�صداد قيمة ن�صيبة من راأ�س مال ال�صركة املدعى عليها الوىل املقرر 30% من قيمة را�س مالها من عدمه، 
درهم  ومن ثم الك�صف عما اإذا قام املدعى عليه الثاين باإيداع املبالغ املالية املحولة اليه من قبل املدعي والبالغ قيمتها 94،141.93 
بح�صاب املدعى عليها الول من عدمه، والك�صف اي�صا عما اذا قام املدعى عليه الثالث باإيداع قيمة املبالغ املالية امل�صلمة اليه من قبل 
�صديق املدعي، املتمثل بال�صيد/وائل �صليمان ، وبالبالغ قيمتها مبلغ وقدرة 139،200 درهم بح�صاب املدعى عليها الوىل من عدمه، 
2023/3/27 ال�صاعة 9.00  وبالخرية وبعد ت�صفية ال�صركة املدعى عليها الوىل الك�صف.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر

حمكمة ال�شارقه الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
عبداهلل عمر حم�شن الكاف عمر عبداهلل عمر حم�شن الكاف طارق عبداهلل عمر حم�شن 
الكاف حممد عبداهلل عمر حم�شن الكاف بدر عبداهلل عمر حم�شن الكاف في�شل عبداهلل 

عمر حم�شن الكاف خالد عبداهلل عمر حم�شن الكاف رمي عبداهلل عمر حم�شن الكاف 
فاطمة عبداهلل عمر حم�شن الكاف ماجد عبداهلل عمر حم�شن الكاف 
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICIVS2021/0001784 - مدين

اإىل : املحكوم عليه : عبداهلل عمر م�صن الكاف 
العنوان : اإمارة ال�صارقة - منطقة العزرة - �صارع ال�صالم / �صارع رقم 81 منزل رقم 18 - بالقرب من م�صجد 

�صفيان بن عيينة - هاتف : 0503504849
عمر عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة - هاتف رقم 0503503849 

طارق عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - الغزرة - هاتف رقم 0503503849 
ممد عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 

بدر عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 
في�صل عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 

خالد عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 
رمي عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 

فاطمة عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة 
ماجد عبداهلل عمر م�صن الكاف العنوان: ال�صارقة - منطقة العزرة

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ عزيزة ا�صماعيل ممد عبدالهادي ا�صماعيل ، اجلن�صية بحريني - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
2021/3/17  و حتى  346،760 درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة 5% �صنويا  من تاريخ  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 
متام ال�صداد.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا 
الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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تغيري ا�شـم / طرفه احمد على حممد احلميدي ال�شحي  
تقدم املواطن / احمد على ممد احلميدي ال�صحي / 
ابنته  ا�صم  بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  بطلب اىل ق�صم 

القا�صرة من )طرفه( اىل )مرمي( 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�صم ال�صركة : مالديني )�ص.ذ.م.م(  
العنوان : مل ملك �صتي �صنرت - ديرة - بور�صعيد - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
مدودة ، رقم الرخ�صة : 509114 رقم القيد بال�صجل التجاري : 52125 مبوجب 
التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  هذا 
ق���رار م��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  لديها 
2023/3/20 وعلى  بتاريخ  العدل ماكم دبي  واملوثق لدى كاتب   2023/3/20
االن�ساري  & اأم  ايه  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
 : فاك�س   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  -امل��رك��ز  نهيان  ال  �صلطان  ب��ن 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2955598

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي :  ايه & اأم االن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان 
 04-2955598 2955582-04 فاك�س :  - املركز التجاري الأول - هاتف : 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
وذل��ك مبوجب ق��رار ماكم دبي بتاريخ  مالديني )���ص.ذ.م.م(  اأع��اله لت�صفية 
 2023/3/20 بتاريخ  العدل ماكم دبي  20223/3/20 واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 
املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2023 /0000556 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : تريا فلورا لتجميل ال�صاحات وميثلها / �صجاد الدين ملك الدين 
ملك الدين ب�صفته مالكها   حيث انه  قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املدعي املنفذ كيلتون�س لتجميل ال�صاحات والأحوا�س �س ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها 
اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 913324.0

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شتياق احمد الطاف ح�شني  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001337/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�صتياق احمد الطاف ح�صني - 567894499 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ممد جهينجر علم ممد جميب الرحمن - اجلن�صية بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5470.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  272/2022/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1055 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )449831.72 درهم( 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: ديار للتطوير - �س م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرب�صاء الوىل بردبي - �صارع 373 مبنى ديار املكتب الرئي�صي - الطابق 
ال�صاد�س ق�صم ال�صوؤون القانونية - بجوار مول الإمارات  - وميثله :علي م�صبح علي �صاحي  

املطلوب اإعالنه : زهونق يل �صينغ - ال�صفة : منفذ �صده - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�صبا - بردبي - دبي - مبنى روبي ال�صكني - �صقة 
qq.co@459845  -  0506352456  - تاور  بال�س  خلف   - لل�صيلكون  دبي  واحة   - ال�صاد�س  الطابق   -  601

�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  01:00:00م ويف  ال�صاعة   2023/3/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : حق منفعة على وحدة عقارية حتى 2117/12/30 املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�س 1081 
1 - ا�صم املبنى : روبي ري�صيدن�س - رقم الوحدة : 106 - امل�صاحة : 72.40 مرت مربع - التقييم :  - رقم البلدية : 0-626 / رقم املبنى : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات  درهم.    410260.72

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة
ا�صم ال�صركة : هليبت كوم لتجارة وا�ساح االجهزة االلكرتونية �ص ذ م م  

ال�صناعية  القوز   - بردبي   - العقارية  دب��ي  موؤ�ص�صة  ملك   9-8-7 رق��م  م�صتودع   : العنوان 
الثالثة - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية مدودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�صة : 752574 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1492889 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
2023/3/3 واملوثق لدى كاتب  ، وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ  اأعاله  املذكورة 
العدل ماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة )فرع دبي( - العنوان 
 - التجاري  دبي  �صركة مركز  - ملك   TO5-FLR03-02.03/03/08 رقم  : مكتب 
املركز التجاري 2 - هاتف : 3889925-04 فاك�س : 3889915-04 م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة )فرع دبي( - العنوان 
 - التجاري  دبي  �صركة مركز  - ملك   TO5-FLR03-02.03/03/08 رقم  : مكتب 
3889915-04 مبوجب هذا  3889925-04 فاك�س :  2 - هاتف :  املركز التجاري 
تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
وذلك مبوجب  هليبت كوم لتجارة وا�ساح االجهزة االلكرتونية �ص ذ م م 
قرار ماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2023/3/3 وعلى من 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006032 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ماهي�س كومار �صياجمي - العنوان : 9600504  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/2/20 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / من�صور ممد احمد م�صطفى - بالتايل : ن�س 
احلكم - قررت املحكمة : الزام املدعي عليه برد مبلغ قدره 8000 درهم )ثمانية 
اآلف درهم( للمدعي ، والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره 2000 درهم )الفي 
درهم( قيمة ما انفقه املدعي لإ�صالح ال�صيارة ، والزامه بفائدة بواقع 5% �صنويا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على األ تزيد على ا�صل 

املبلغ املق�صى به ، مع الزامه مب�صروفات الدعوى. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2023 /0001785 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عقيب �صاجد �صاجد ممود
العنوان : 9760998  

هذه  عليك  حكمت  قد   2023/2/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�صالح / احمد هادي �صعد خلف - بالتايل : ن�س احلكم.
درهم   12000 مبلغ  الطالب  اىل  يوؤدي  بان  �صده  املقدم  بالزام  ناأمر 
الدعوى وحتى  5% من تاريخ رفع  )اثني ع�صر الف درهم( والفائدة 

متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري     AJCFICICOMS2023 /0000986 يف  الدعوى رقم

 / م( وميثلها كل من  م  )ذ  البال�صتيكية  لل�صناعات  : يوين بال�صت  املدعي عليه  اإىل 
غ�صان حمد م�صطفى عبدالفتاح - اجلن�صية : الردن ، وال�صيد/ ممد جمال العا�صق 

- اجلن�صية : فل�صطني، ب�صفتهم )مدير( - جمهول مل الإقامة 
مكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/28 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/3/16 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
حماكم دبي - فرع الطوار

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم املحرر 2023/1/118173 

املنذر : �صوجمى ناجني ميباين - هندي اجلن�صية
املنذر اإليهم : التقنية العربية للوحات �س.ذ.م.م - وميثلها املدير ر�صا ممد 

عوده عواد - اردين اجلن�صية
ل��ذل��ك ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر اإل��ي��ه��م ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���ص��د ب��ذم��ت��ه وق���دره 
)81،963( احدى وثمانون الفاً وت�صعمائة وثالثة و�صتون درهم اماراتي 
ت��اري��خ ا�صتالمه الن����ذار و ال  اأي���ام م��ن   5 وذل���ك م��ن خ��الل م��دة اق�صاها 
�صي�صطر املنذرين لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ لهم حقهم 
مبا فيها اإقامة الدعاوى الق�صائية وا�صت�صدار اأمر الداء مع حتميل املنذر 

اليه� بكافة ر�صوم م�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل 

اإنذار عديل بالن�شر 

70535

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن بالن�شر 

حل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية
يف الدعوي رقم 2022/9134 جتاري جزئي ال�شارقة

اخلربة  باأعمال  تكليفنا  على  بناء   - ح  م  م  كومباين  اتالنتك  وي�صت   : اإعالنه  املطلوب 
م  م  ذ  ���س  العاملية  ف���اروق  امل��دع��ي/ قرطا�صية  م��ن  املقامة  اأع���اله  ال��دع��وي  احل�صابية يف 
وب�صفتك مدعي عليك، نخطرك باأنه قد تقرر عقد جل�صة اخلربة احل�صابية الثانية يف 
متام احلادية ع�صر �صباح يوم 2023/3/28 عرب تقنية الت�صال املرئي )زووم( ويتعني 
ح�صوركم اأو ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد لتقدمي دفاعه قبل طلبات املدعي. كما 
يتعني الت�صال باخلبري املنتدب قبل اجلل�صة لتزويدكم برابط اجلل�صة. علما اأن اخلرية 

�صتبا�صر اأعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�صور.
اخلبري احل�شابي / احمد ابراهيم عبدالرحيم
رقم القيد بوزارة العدل 523      
 0505703317
Aexpert523@hotmail.com

اإعلن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اإعلن بالن�شر 

للح�شور اأمام اخلربة يف الجتماع املحدد 
بالدعوى رقم 2023/102 تعيني خربة دبي

املتنازع �صده / �صركة منازل جلوبال للتطوير العقاري ذ م م
اإ�صماعيل  نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من املتنازعة/ رحاب 
اأحمد اإ�صماعيل الأحمد ، وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة )عن بعد( واملقرر 
�صوفت  برنامج“مايكرو  عرب  “وذلك  �صباحا   11.00 ال�صاعة  متام  يف   2023/3/28 املوافق  الثالثاء  يوم 

تيمز” وان رابط الجتماع هو :
 https://teams.live.com/meet/9465773708587?p=EzkNqo4qHJYP9yMQiO
عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  وتقدمي  املحدد  باملوعد  احل�صور  يرجى 

احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�صتف�صار الت�صال بالرقم : 050-6498498

marwanalraeesi@hotmail.com :الربيد اللكرتوين
اخلبري احل�شابي / مروان اأحمد الرئي�شي

اإعلن اإجتماع خربة 

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 70608
اعلن بالن�شر

رقم )2023/1/1185(
املنذر : ال�صيد الدار فخر الدين الكردي �صوري اجلن�صية، يحمل بطاقة هوية مقيم اإماراتية رقم  

 784-1977-8095284-8
ن��ي��ك��ول، روم��ان��ي��ا اجلن�صية حت��م��ل ج���واز �صفر رقم  ان���دري���ا  ال�����ص��ي��دة/ ك��ات��ال��ي��ن��ا  ال��ي��ه :  امل��ن��ذر 

055443008
املو�صوع : �صيغة طلب اعالن بالن�صر يف النذار رقم )2023/1/42195(

فاأنه وبالنظر اإىل ما ذكر اأعاله فان املخطرة تتوجه اإليكم بالإخطار الراهن للتنبيه مبا ا�صتمل 
، كما نخطر كم ب�صرورة رد مبلغ  عليه هذا الإخطار ولنفاذ مفعوله قانوناً يف املدة القانونية 
التامني امل�صتحق بذمتكم للمخطر و البالغ 6250  )�صتة الف و مئتان وخم�صون درهم( املتفق 
عليه و يف حال قيامكم مبخالفة ماجاء يف النذار فاإن املنذر ينذركم بانه �صيقوم باللتجاء اىل 
الر�صوم  اىل  بال�صافة  القانون  عليكم  فر�صه  مبا  للزامكم  اليجارية  املنازعات  ف�س  مركز 

وامل�صاريف والأتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/1187(

املنذرين :1- احمد وجيه �صبل البابلي - م�صري اجلن�صية
اجلن�صية م�صري   - ممود  جابر  احمد  ممد   -2

املنذر اإليه : ا�صالم ثروت عبد الرحمن اإ�صماعيل - اجلن�صية م�صر
ل��ذل��ك ي��ن��ذر امل��ن��ذري��ن امل���ن���ذر اإل���ي���ه ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���ص��د ب��ذم��ت��ه وق���دره 
مدة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ام��ارات��ي  دره���م  ال��ف  ث��الث��ون  دره���م   )30،000(
اق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه النذار وال �صي�صطر املنذرين لتخاذ 
كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ لهم حقهم مبا فيها اإقامة الدعاوى 
احلقوقية و املدنية للمطالبة باأ�صل احلق مع حتميل املنذر اليه� بكافة ر�صوم 

م�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن اجتماع خربة بالن�شر

الدعوى رقم 2023/955 جتاري - حمكمة ال�شارقة الحتادية
اإىل املدعى عليه الثاين : خالد عبد العزيز خمي�س حميدة

نظرا لوجود دعوى مرفوعة �صدك من املدعية : �صركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية 
ما�صبيا  خبريا  وتعييننا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مكمة  اأمام  املحدودة 
اخلربة  اجتماع  ح�صور  يرجى  به،  ال�صادر  احلكم  مبوجب  اليها  امل�صار  الدعوى  يف 
الواحدة ظهرا  ال�صاعة  2023/3/28 يف متام  املوافق  الثالثاء  يوم  املزمع عقده 
الجتماع  0529900993 وح�صور   : املحمول  رقم  على  باخلبري  الت�صال  بعد 
عرب برنامج زووم. يرجى الطالع واح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات مرتجمة 
اإىل اللغة العربية ن�صخة للخربة ون�صخة للمدعية واملدعى عليها الأوىل واحل�صور 

يف املوعد املحدد. 
اخلبري املحا�شبي / د اأن�شار حممد اأحمد �شديق
حممول 0529900993

اإعلن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
املو�شوع : طلب ن�شر اإعلن �شحفي

با�شتدعاء املحتكم �شدهم
 : رق��م  التحكيم  ف��رد يف  تعيينا كمحكم  اأع����اله، وح��ي��ث مت  امل��ذك��ور  امل��و���ص��وع  اإىل  ب��الإ���ص��ارة 

/ دعوة  قررنا  فقد  اأبوظبي  حتكيم  مركز   2022/40
املحتكم �صدهم / - تعمري القاب�صة لالإ�صتثمار ذ.م.م - فرع اأبوظبي 

- تعمري القاب�صة لالإ�صتثمار ذ.م.م - دبي. 
حل�صور اجتماع التحكيم الأول املقامة من : ال�صيد / ممد علي �صم�صي ال�صيد / �صيد اأخلد 
 ZOOM بعد عن طريق تطبيق  التحكيم عن  اجتماع  ر�صيدي. وعليه ندعوكم حل�صور 
كافة  اإر���ص��ال  وي��رج��ي منكم  3 ظ��ه��را،  ال�صاعة   2023/3/24 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة  وذل��ك 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�صوركم لالإجتماع.
للتوا�صل مع املحكم :  هاتف / 0589796038

salemoffice123@gmail.com / امييل
املحكم الفرد : �شامل حممد بالعمى

اإعلن اإجتماع خربة 

70408 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن قرار بالتنفيذ   

 207/2019/6664 تنفيذ جتاري
اإىل املنفذ �صدهم / 1- طرواده لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة )�س.ذ.م.م( ، 2/ نوؤا�س 
بال�صاحنات  امل��واد  لنقل  ملديونية ط��روادة  ب�صفته كفيل �صامن   - الغفور  احمد عبد 
الثقيلة )�س.ذ.م.م( / 3- بايون لل�صناعه.�س.ذ.م.م - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية 
طروادة لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة )�س.ذ.م.م( - جمهويل مل الإقامة.  مبا اأن 

الطالب التنفيذ / البنك التجارى الدوىل �س.م.ع
تخطركم بالقرار ال�صادر من �صعادة قا�صي التنفيذ بتاريخ 2023/2/24 املت�صمن 
فيه اعالنكم بحويل احلجز التحفظي 59-2019 جتاري اىل حجز تنفيذي على 

ذمة التنفيذ املاثل وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU-2023- 0112958 رقم املعاملة

اخطار عديل ب�صداد مبلغ 22000 درهم اإماراتي
املخطر / ار�صاد ممود ليق ممد - بك�صتاين اجلن�صية

العنوان : عجمان - الرا�صدية  2 - برج الرا�صدية )ايه 3( - �صقة رقم 1008
Arshad،mehmood19761@gmail.com الرقم املكاين للعنوان : هاتف رقم : 0544441406 - بريد الكرتوين

املخطر اليه / ممد ار�صد دلدار ح�صني - باك�صتاين اجلن�صية
العنوان : ال�صارقة 15 �صارع اخلزامية - �صاحية مغدير - فيال رقم 5

رقم الهاتف : 0557443311
ال�صرح : بتاريخ 2020/11/25 حرر املنذر اليه ال�صيك رقم )174( وامل�صحوب على بنك يونايتد بنك ليمتيد ل�صالح املنذر بقيمة 

الف درهم اماراتي(، وع�صرون  )اثنان  درهم   22000
وحيث ان املخطر عندما تقدم لفرع البنك املذكور اعاله ل�صرف ال�صيك �صالف الذكر اأفاد البنك بان ح�صاب املخطر اليه مغلق،

ال�صيك رقم )174( وامل�صحوب علي بنك يونايتد بنك ليمتيد  �صداد قيمة  اليه ب�صرورة  فاإن املخطر ينبه على املخطر  وملا كان ذلك 
ل�صالح املنذر بقيمة 22000 درهم )اثنان وع�صرون الف درهم اماراتي( خالل 10 يوم من تاريخ اخطاره بهذا الخطار وال �صيتخذ 
املخطر الجراءات القانونية املن�صو�س عليها يف القانون يف مواجهة املخطر اليه، لذلك ، ينبه املخطر علي املخطر اليه ب�صرورة �صداد 
ايام من تاريخ هذا   5 املذكور اعاله يف موعد اق�صاه  ال�صيك  22000 درهم )اثنان وع�صرون الف درهم اماراتي( قيمة  مبلغ وقدره 
الخطار، مع حفظ كافة حقوق الطالب الخري.  ولأجل العلم،،، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً ، وهذا اخلطار منا بذلك...
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
 اإخطار عديل اخراج وكيل خدمات 

MOJAU-2023- 0121106 رقم املعاملة
اخطار عديل

ب�صفتي   784199453171797 رقم  بطاقة  واأحمل  اجلن�صية  افغان�صتاين   - باز  جنت  رحمان   : املخطر 
مالك للرخ�صة التجاريه/ �صيح �صعيب ملقاولت التك�صية والر�صيات والنجارة امل�صلحة - رخ�صة رقم 737837 

املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقه - العنوان : ال�صارقه - هاتف رقم 0524266122
املخطر اإليه : هزاع مبارك ممد مبارك اماراتي اجلن�صية - يحمل هويه رقم 784199504096928

العنوان : دبي - اأبو هيل - �صارع رقم 6 - هاتف رقم 0525822955 
يخطر بر�صاله ن�صيه الوقائع : )0525822955(

اإليه هو وكيل خدمات لدى الرخ�صه التجاريه )�صيح �صعيب ملقاولت التك�صية و الر�صيات و  اأن املخطر  حيث 
النجارة امل�صلحة رخ�صه رقم 737837 - املخطر اإليه ممتنع عن احل�صور لإجناز مايلزم من املعامالت لت�صيري 
م�صالح الرخ�صه مما احلق باملخطر بالغ ال�صرر ، وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اإليه ب�صرورة ح�صور 
اإىل مقر الدائرة القت�صاديه واإل �صوف ي�صطر اأ�صفا لإتخاذ الإجراءات القانونيه �صده وعليه يلتم�س املخطر من 

�صعادة الكاتب العدل بال�صارقه اإخطاركم هذا ر�صميا. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 210/2023/60 امر اداء  
املنظورة يف : اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 82000 درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك والر�صوم وامل�صاريف

املدعى : امرية البا�س لتجارة املن�صوجات والقم�صة - �س ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عيال نا�صر - ديرة - دبي - مبنى مل رقم 7 ملك يو�صف ممد ر�صول  

املطلوب اإعالنه : 1- برويز يون�س نايك - �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت مكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2023/1/30

بالزام املدعي عليهما بالت�صامن باداء للمدعية وقدره )82000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت طلب النفاذ املعجل. ولكم احلق يف اإ�صتئناف 

الأمر اأو التظلم منه بح�صب الأحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الإجراءات املدنية. 
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70642 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 
اعلن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1620/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

ا�صوك كومار   -3 نايار،  بارامي�صواران  2-�صوكومار   ، 1- �صيبو امبيكا �صوريندران  اإىل مكوم عليه 
�صيالبان ، 4- راجيندران بادمانابهان بها�صكاران - جمهويل مل الإقامة - مبا ان مكوم له : فا�صت 
لتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م  - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2023/3/15 
حكمت املحكمة ح�صوريا بالن�صبة للمدعي عليها الثانية ومبثابة احل�صوري بالن�صبة للباقني :  اأول 
: يف الدعوى الأ�صلية : بالزام املدعي عليهما واخل�صوم املدخلني بالت�صامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
وقدره 33،778 درهم اإماراتي ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد 
التام ، والزمتهم الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 1000 درهم اتعاب املحاماة ، ورف�صت ما عدا ذلك من 
الر�صوم وامل�صاريف  املدعية تقابال  ، والزمت  املتقابلة : برف�س الدعوى  طلبات. ثانيا : يف الدعوى 
ومبلغ 1000 درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
را�صد بن  ال�صيخ ممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13805 بتاريخ 2023/3/22 

اعلن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 1920/2023/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة ع�صر رقم 763  
مو�صوع املنازعة : اأول : احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان يوؤديا للمدعية 340827 درهم )ثالثمائة واربعون 
الف وثمامنائة و�صبعة وع�صرون درهم فقط ل غري( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإ�صتحقاق املوؤرخ 31 يناير 2019 

وحتى تاريخ متام ال�صداد وذلك بالت�صامن فيما بينهما. ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليها بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : بوير ويك ل�صناعات الثاث - �س ذ م م

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�س اخلان - مبنى ا�صا�س - �صقة 504 - بجانب م�صرف ال�صارقة 
  admin@bineiduae.com : الإ�صالمي  - الهاتف : 065659500  - 0555627999 - بريد اإلكرتوين

وميثله : �صفية �صلطان احمد نور اأحمد 
املطلوب اإعالنه : 1- لوكافوري للخدمات الفنية - ذ م م - �صفته : متنازع �صده 

�صده  متنازع   : �صفته   - م  م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير  قوة   -2
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها اأول : احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان يوؤديا للمدعية 
340827 درهم )ثالثمائة واربعون الف وثمامنائة و�صبعة وع�صرون درهم فقط ل غري( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من 
املدعي  بالزام  بالت�صامن فيما بينهما. ثانيا : احلكم  ال�صداد وذلك  2019 وحتى تاريخ متام  31 يناير  امل��وؤرخ  الإ�صتحقاق  تاريخ 
9.00 �صباحا يف قاعة  2023/4/4 ال�صاعة  عليها بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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••  دبي -د.حممود علياء

تزامناً مع �صهر القراءة، وتثميناً للدور 
ال����رائ����د يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة يف 
الثقافية  باحلركة  والنهو�س  املجتمع، 
الثقافة  ن�������دوة  ك����رم����ت  ع�������ام،  ب�����ص��ك��ل 
القراءة   والعلوم بع�س مبادرات ونوادي 
رئي�س  البدور  بالإمارات، بح�صور بالل 
جمل�س اإدارة الندوة، علي عبيد الهاملي 
رئي�س  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
القا�صم  �صالح  ود.  الإعالمية،  اللجنة 
املدير  اخلياط  وجمال  الإداري،  املدير 
اللجنة  رئي�صة  �صلطان  وعائ�صة  امل���ايل، 

الثقافية ولفيف من املهتمني والأدباء.
جاءت املبادرة لتوؤكد تثمني الدور الذي 
القراءة،  و���ص��ال��ون��ات  ن�����وادي  ب���ه  ت��ق��وم 
م��ن حب  املجتمع  اأف���راد  تغر�صه يف  وم��ا 
بالقراءة واملعرفة وال�صغف بهما، ملا لهما 
من اأهمية يف ارتقاء الأمم واحل�صارات، 
ما حدا بالقيادة الر�صيدة اأن تتخذ �صهرا 
�صعاراً  وال��ك��ت��اب  ب���ال���ق���راءة،  ل��الح��ت��ف��اء 

ودلياًل وروحاً.
واأكد بالل البدور اأن احتفالية التكرمي 
اأتت لت�صليط ال�صوء على جهود وتفاين 
ن��وادي ال��ق��راءة يف القيام ب��دوره��ا الذي 
توؤمن به، وهدفها يف ن�صر املعرفة، وخلق 
من  عري�صة  قاعدة  لدى  قرائية  ذائقة 
الكوكبة  بتلك  ال��ب��دور  واأ���ص��اد  املهتمني. 
من النوادي التي توؤكد عمق روؤية القيادة 
لالحتفاء  �صهر  تخ�صي�س  يف  احلكيمة 
من  �صواء  القرائية،  واجلهود  بالقراءة 
اأو اجلوائز  ال�صالونات والأندية،  خالل 
وامل�صابقات الأدبية، وما تقوم به و�صائل 
الإعالم من تخ�صي�س برامج و�صفحات 

ملد القارئ مبزيد من املعرفة.
ومن هنا توجب الوقوف يف �صهر القراءة 
الوطني، وقفة حتية لكل نوادي القراءة 

التي وج��ب تكرميها  يف دول��ة الإم����ارات 
تقديراً لدورها ومنها:

تاأ�ص�س  ال����ذي  الأدب�����ي  امل��ل��ت��ق��ى  ���ص��ال��ون 
ال�صيدة  يد  على  باأبوظبي   1995 ع��ام 
الرتقاء  ب��ه��دف  امل��ط��وع  �صديق  اأ���ص��م��اء 
ال��ف��ك��ري��ة، وي�صم  امل��ع��رف��ي��ة  ب���ال���ق���درات 
جن�صيات  خمتلف  من  �صيدات  ال�صالون 
الوطن العربي. وتلتقي ع�صوات امللتقى 
م���رت���ني يف ال�����ص��ه��ر مل��ن��اق�����ص��ة ع��م��ل من 
الأعمال الأدبية اأو الفكرية اأو الثقافية، 
بالإ�صافة اإىل ا�صت�صافة اأحد ال�صخ�صيات 
البارزة من املبدعني واملفكرين والأدباء 
والإعالميني والنّقاد، وت�صلمت التكرمي 

عن ال�صالون د. عزة جالل ها�صم.
واملعرفة  للفكر  م��م��د  �صما  وجم��ل�����س 
ال�����ذي ه���و ق���ائ���م، م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه عام 
1997 برئا�صة �صمو ال�صيخة الدكتورة 
نهيان،  اآل  خ��ال��د  ب��ن  م��م��د  ب��ن��ت  �صما 

ع��ل��ى م��ب��ادئ را���ص��خ��ة يف ال��ع��م��ل الثقايف 
اأهمها دعم الثقافة الوطنية،  والفكري، 
الثقافة  وب��ني  بينها  معريف  ج�صر  وبناء 
الفكرية  ال��ت��وج��ه��ات  ال��ع��امل��ي��ة وخم��ت��ل��ف 
عالقة  خلق  على  والرتكيز  التنويرية، 
القراءة،  وب��ني  املجتمع  ب��ني  م�صتدامة 
منتظمة  فكرية  لقاءات  املجل�س  ويعقد 
العاملية والعربية  الروايات  ُتناق�س فيها 
والفل�صفية،  والثقافية  الفكرية  والكتب 
امل���ج���ل�������س د. م����وزة  ت����ك����رمي  وت�����ص��ل��م��ت 

ال�صومي.
�صمو  اأطلقتها  الثقافة  بحر  وموؤ�ص�صة 
ال�صيخة رو�صة بنت ممد بن خالد اآل 
نهيان، بدعم وم�صاهمة من اأخواتها �صمو 
ال�صيخة �صيخة بنت ممد بن خالد اآل 
نهيان و�صمو ال�صيخة ميثاء بنت ممد 
ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان، وال���ذي ان��ط��ل عام 
اأدبي يناق�س الأعمال  2004م كملتقى 

الروائية املميزة، وبعد مرور عدة اأعوام، 
وحتديداً يف عام 2013، انتقل لي�صبح 
موؤ�ص�صة اأ�صهمت ول تزال ب�صكل وا�صع يف 
الإم��ارات��ي، فتحت  الثقايف  امل�صهد  اإث��راء 
امل��ب��دع��ني يف �صتى  اأب������واب احل������وار م���ع 
د.  ال�صالون  تكرمي  وت�صلمت  امل��ج��الت. 

�صيخة ال�صام�صي.
دبي  تاأ�ص�س يف  ال��ذي  ال��رواي��ات  وملتقى 
30 ع�صوة  2009، وي�صم حوايل  عام 
يهتم  العربية.  اجلن�صيات  خمتلف  من 
وي�صجع  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ب��ال��ق��راءة 
م�صتوى  رف���ع  اإىل  ي��ه��دف  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا، 
التذوق الفني للفنون الأدبية، والتعرف 
والإن�صانية  اجل��م��ال��ي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  ع��ل��ى 
والج���ت���م���اع���ي���ة، م���ن ج���ه���ة، وم����ن جهة 
م���ع���ارف يف خمتلف  ل��ت��ح�����ص��ي��ل  اأخ�����رى 
العلوم الأخرى، كما اأ�ص�س امللتقى “�صيما 
الروايات” يف جمال فن ال�صينما، حيث 

يعر�س اأهم الأعمال الروائية وامل�صرحية 
وت�صلمت  ع���ر����س،  ���ص��ا���ص��ة  خ����الل  م���ن 

التكرمي موؤ�ص�صته داليا اأبو العطا.
»اقراأ«  للكتاب  العربي  املنتدى  ومبادرة 
التي تاأ�ص�صت يف عام 2011 متا�صياً مع 
يحث  التي  والب��ت��ك��ار  التجديد  فل�صفة 
عليها قادة الإمارات، حيث كان من اأوائل 
الأندية القرائية العربية يف دبي كمالذ 
لل�صغوفني بلغة ال�صاد. واختار الأع�صاء 
الروايات  ب���ق���راءة  الل���ت���زام  امل��وؤ���ص�����ص��ون 
وذلك  العربية  البوكر  جلائزة  املر�صحة 
لالطالع على اأحدث ما ينتجه املثقفون 
والكّتاب العرب. تنوعت ن�صاطات املنتدى 
بالإ�صافة  الأدب��ي��ة،  غري  الكتب  لت�صمل 
الإجنليزية  املرتجمة عن  الروايات  اإىل 
وال���رو����ص���ي���ة وال��ف��رن�����ص��ي��ة وغ���ريه���ا من 
التكرمي  وت�����ص��ل��م��ت  ال��ع��امل��ي��ة  امل���وؤل���ف���ات 

موؤ�ص�صتها مها �صاكر. 

ومبادرة ا�صرتاحة معرفة التي اأطلقتها 
موؤ�ص�صة ممد بن را�صد اآل مكتوم بهدف 
تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية 
وقد   .2013 مايو  يف  معرفياً  املتحدة 
اأ�صهمت يف ن�صر ثقافة القراءة يف املجتمع 
داخ��ل وخ��ارج الإم���ارات، كما عملت على 
من  الع�صرات  نظمت  حيث  املعرفة  نقل 
اجلل�صات املعرفية ملتخ�ص�صني من �صتى 
الوجود  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ت  التخ�ص�صات، 
يف  الرئي�صية  الكتب  معار�س  يف  الفاعل 
الدولية، منذ  واملعار�س  الإم��ارات  دول��ة 
القراءة،  ع��ام  مع  تزامًنا   2016 العام 
العوي�س  ���ص��امل  امل���ب���ادرة  ت��ك��رمي  وت�صلم 

مدير برنامج دبي الدويل للكتابة.
انطلقت  ال��ت��ي  ال��ق��راءة  �صرفة  وم��ب��ادرة 
�صخ�صية  م���ب���ادرة  وه���ي   ،2019 ع���ام 
ُكتب  ل��ق��راءة  املثقفني  م��ن  نخبة  جتمع 
الت�صامح عرب ن�صر  خمتارة لتعزيز قيم 

من  اأك���رث  عقد  مت  الإي��ج��اب��ي��ة.  الثقافة 
من  ُنخبة  مب�صاركة  ق���راءة  �صرفة   70
املثقفات املواطنات ومن املنطقة العربية، 
واأطلقت �صرفة القراءة العاملية يف اإك�صبو 
الأجنحة  ك���ان���ت  ح���ي���ث   2020 دب�����ي 
املتناثرة يف اأنحاء الإك�صبو كتاباً مفتوحا 
ال��ب��ل��دان وم�صرية  ال���زائ���ر ق�����ص��ة  ي���ق���راأ 
اإجنازاتهم ويتعرف على ثقافاتهم، وقد 
القراءة على عدة جمالت  ركزت �صرفة 
ال�صحة  ال�صرتاتيجية،  الإدارة،  منها: 
الإنتاجية،  امل��ه��ن��ي��ة،  احل��ي��اة  النف�صية، 
والت�صال،  ال��ت��وا���ص��ل  ال�����ذات،  ت��ط��وي��ر 
والت�صامح  وال�صعادة  القراءة  الت�صويق، 
عزة  موؤ�ص�صته  امل���ب���ادرة  ت��ك��رمي  وت�����ص��ل��م 

�صليمان.
املنتدى  ب�����ص��ال��ون  امل�����ب�����ادرات  وخ��ت��م��ت 
ال��ث��ق��ايف ال���ذي ت��اأ���ص�����س يف ع���ام 2020، 
العزلة  مل���واج���ه���ة  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ك��خ��ط��وة 
وباء  اإج����راءات  فر�صتها  ال��ت��ي  ال�صاملة 
ا�صتقطب  ع��ل��ى اجل��م��ي��ع. وق���د  ك���ورون���ا 
والإعالمي  املجتمعي  الهتمام  املنتدى 
املتميزة  واللقاءات  اجلل�صات  خالل  من 
التي �صارك فيها كبار اأهل الفكر والأدب 
ر�صالة  وتتلخ�س  وامل�صوؤولني.  والثقافة 
����ص���ال���ون امل���ن���ت���دى يف اع���ت���ب���ار ال���ق���راءة 
ه��ي ال��ط��ري��ق الأ���ص��ل��م ل��ب��ن��اء وع���ي جيد 
والختالف  بالتنوع  ت��ع��رتف  وح����وارات 
وم�صتمر  حقيقي  ت��اأث��ري  لإي��ج��اد  البناء 
ب���ع���ي���داً ع����ن ال��ت��ع�����ص��ب و����ص���ي���ق الأف�����ق 
عائ�صة  م��وؤ���ص�����ص��ت��ه  ال��ت��ك��رمي  وت�����ص��ل��م��ت 

�صلطان.
ال��دور الرائد لهذه  من اجلدير بالذكر 
العزلة  ك�صر  يف  والأن���دي���ة  ال�����ص��ال��ون��ات 
اأث���ن���اء جائحة  ال���ع���امل  ال���ت���ي اج��ت��اح��ت 
الأندية  تلك  حر�صت  حيث   19 كوفيد 
على اأن تكون ب�صي�س اأمل ونافذة جناة 

ومعرفة للقارئ واملجتمع ب�صكل عام.

تكرمي مبادرات ونوادي القراءة  بالإمارات يف ندوة الثقافة والعلوم

•• لندن - وام:

ا���ص��ت��ع��ر���س ���ص��ع��ادة م��م��د ج���الل ال��ري�����ص��ي مدير 
اللجنة  رئي�س  “وام”،  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ام 
العليا املنظمة للكونغر�س العاملي لالإعالم، املحاور 
الأ�صا�صية الثمانية ملخرجات الدرا�صة البحثية “بناء 
الإعالمي”  الت�صليل  اإعالمية يف ع�صر  موؤ�ص�صات 
ملخترب م�صتقبل الإعالم على مدى يومني “اأم�س 
الول وام�س” يف مدينة لندن باململكة املتحدة اأمام 

جمموعة وا�صعة من موؤ�ص�صات الإعالم الدويل.
و تعد الدرا�صة - التي ت�صكل معلوماتها ومتوياتها 
احليوية  امل��ج��الت  �صتى  يف  عاملية  اأهمية  املتنوعة 
وتو�صيات خرباء خمترب م�صتقبل  نقا�صات  نتاج   -
الإعالم التي مت تداولها من امل�صوؤولني الإعالميني 
واملرا�صلني الدوليني والباحثني الأكادمييني �صمن 
اأجندة وفعاليات الن�صخة الأوىل للكونغر�س العاملي 
الوطنية  اأبوظبي  �صركة  نظمته  وال��ذي  ل��الإع��الم، 
مع  ا�صرتاتيجية  ب�����ص��راك��ة  “اأدنيك”  للمعار�س 

خالل �صهر نوفمرب املا�صي. “وام”، 
واأكد رئي�س اللجنة العليا املنظمة للكونغر�س العاملي 
البحثية  الدرا�صة  خمرجات  اأهمية  على  لالإعالم 
بها  ت�صطلع  ت�صاركية  وم�صوؤولية  عاملية  كاأولوية 
خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ص�����ص��ات الإخ���ب���اري���ة والإع���الم���ي���ة من 
اإعالمية  موؤ�ص�صات  بناء  نحو  العامل  دول  خمتلف 
مرنة يف ع�صر الت�صليل الإعالمي، هدفها الأ�صا�صي 
التعاون املُ�صتدام يف ت�صارك املعلومات ون�صر الأخبار 
ال�صحفي  املحتوى  و�صناعة  لل�صائعات  والت�صدي 

الب�صرية  والرقمي خلدمة  والتلفزيوين  والإذاع��ي 
جمعاء وبجميع لغات العامل يف خمتلف القارات.

وتف�صياًل تعترب الدرا�صة البحثية “بناء موؤ�ص�صات 
مرجعاً  الإعالمي”  الت�صليل  ع�صر  يف  اإعالمية 
فريق  اإل��ي��ه  تو�صل  بحثياً  وُملخ�صاً  ُم��ه��م��اً  دول��ي��اً 
التحرير  وروؤ�����ص����اء  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني  اخل�����رباء  م���ن 
اإىل  ا�صتناداً  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  من  واملرا�صلني 
بع�س الدرا�صات والأبحاث التي اأجريت يف خمتلف 
واملرئية  وامل�صموعة  املكتوبة  الإع���الم  تخ�ص�صات 
وال��رق��م��ي��ة، وت��ن��اول��ت حت��ل��ي��اًل م��و���ص��ع��اً ملو�صوعني 
رئ��ي�����ص��ي��ني ي�����ص��غ��الن ب��ا���ص��ت��م��رار اه���ت���م���ام خ���رباء 
امل�صرتك  العمل  ا�صتدامة  اأولهما  الإع��الم،  �صناعة 
اإليها  ي��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي  امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع���الم���ي���ة  ب���ني 
التعاون  وثانيهما  واملتخ�ص�صني،  اخل��رباء  ه��وؤلء 
الإعالمي الدويل يف مواجهة الت�صليل الإعالمي 

وت�صحيح املعلومات اخلاطئة.
الدرا�صة  ل��ه��ذه  التنفيذي  املُ��ل��خ�����س  ا�صتمل  وق���د 
يلي:  كما  رئي�صية  م���اور  ثمانية  على  البحثية 
الإعالمي  للموروث  املُ�صتدام  الإ�صالح  حول  اأوًل: 
يف  ال�صتثمار  زي���ادة  امل�صتدام  الإ���ص��الح  يتطلب   ..
الإعالم الرقمي، وتطوير متوى فريد، واعتماد 
ال�صحفية،  التقارير  واإع��داد  للتحليل  اإبداعي  نهج 
ك��م��ا ي��ع��ت��م��د ه���ذا الإ����ص���الح ع��ل��ى زي�����ادة امل�صاركة 
اهتمامات  اإىل  وال�صتماع  املحلية  املجتمعات  م��ع 
يجعل  مما  لها،  وال�صتجابة  واحتياجاتهم  النا�س 
ا�صتدامة  اأك��رث  والإع��الم��ي��ة  الإخ��ب��اري��ة  املوؤ�ص�صات 
اأو  الرقمي  الع�صر  العمل يف  موا�صلة  على  وق��درة 

ع�صر املعلومات امل�صللة، بغ�س النظر عن احلجم 
اأو املوقع، فمثاًل مُيكن ت�صخري اإمكانيات  اأو املوارد 
الذكاء ال�صطناعي يف اإنتاج متوى اإعالمي موجه 
الرتفيه  بني  التوازن  ثانياً:  التوجهات.  متعدد  اأو 
املوؤ�ص�صات  ع��ل��ى  يتعني   .. وامل��ع��ل��وم��ات  ب��ح��ي��ة  وال��رِّ
واملواد  املعلومات  توفري  يف  ال�صتثمار  الإعالمية 
املتعددة،  امل�صتهليكن  لحتياجات  تلبيًة  الرتفيهية 
واملعلومات  والربحية  الرتفيه  بني  ال��ت��وازن  اأن  اإذ 
اأ�صا�صي يف ظل التطورات التكنولوجية  هو مطلٌب 
واآثارها املتنوعة على تف�صيالت اجلماهري، خا�صًة 
اإذا اأتقنت هذه املوؤ�ص�صات تلبية احتياجات اجلماهري 
من  امل�صاهمني  لل�صركاء  اأرب��اح  وحتقيق  جهة،  من 
جهة اأخرى، ولذا ثمة حاجة م�صتمرة نحو اأهمية 
متا�صياً  املختلفة  الإعالمية  الإنتاجات  يف  التوازن 
م��ع م��ا وف��رت��ه و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي من 
الرتفيه  و�صناعة  املعلومة  اإن�صاء  يف  متاحة  بدائل 
يف  الإعالمية  الأمية  معاجلة  ثالثاً:  واح��د.  اآن  يف 
ع�صر الت�صليل الإعالمي .. اأ�صبح التفاعل اليومي 
م���ع امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة اأم�����را اع��ت��ي��ادي��ا يف عمل 
وقنواتها  مقراتها  مبختلف  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
املعلومات  ظاهرة  اأن  ورغ��م  ال�صحفية،  وطواقمها 
برجميات  اأن  اإل  ك��ل��ي��اً،  ب��ج��دي��دة  لي�صت  املُ��ل��ف��ق��ة 
واأدوات و�صائل التوا�صل الجتماعي �صاهمت ب�صكل 
الكاذبة،  والأخ��ب��ار  املعلومات  ه��ذه  تف�صي  يف  كبري 
تكلفة  انخفا�س  العتبار  يف  و�صعنا  ما  اإذا  خا�صًة 
م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات والأخ���ب���ار و���ص��رع��ة و�صولها 
اإىل ���ص��رائ��ح وا���ص��ع��ة م��ن اجل��م��اه��ري، الأم����ر الذي 

نحو  وم��وؤ���ص�����ص��ي  ج��م��اع��ي  ب�صكل  ال��ع��م��ل  ي�صتدعي 
الت�صدي ملثل هذه املمار�صات التي و�صفت بالأمية 
فعلى  الإع���الم���ي،  الت�صليل  ع�صر  يف  الإع��الم��ي��ة 
قانون  باإ�صدار  الأوروب���ي  الحت��اد  قام  املثال  �صبيل 
امل��م��ل��ك��ة املتحدة  ال��رق��م��ي��ة، واأ�����ص����درت  اخل���دم���ات 
ق��ان��ون الأم�����ان ع��رب الإن���رتن���ت، وذل����ك كخطوات 
املعلومات  ملكافحة  اأو���ص��ع  منهجية  اإط��ار  يف  عملية 
فر�صة لإعادة ت�صور   :»Z املُ�صللة. رابعاً: “اجليل
اجليل  يرتبط   .. والتقارير  الإع��الم��ي��ة  التغطية 
امُلتعددة  وا�صتخداماتهم  حت��دي��داً  بال�صباب   »Z«
ا�صتهالكي  كمحتوى  الق�صري  امل��رئ��ي  للمحتوى 
الق�ص�صي  ال�صرد  يف  ُمبتكرة  اأ�صاليب  على  يعتمد 
والتغطية الإعالمية ملختلف الأن�صطة والفعاليات 
وينقل  والنزاهة  بال�صفافية  يت�صم  متوى  كونه 
الأحداث ب�صكل مبا�صر، وهو ما �صكل عاماًل ُمهماً 
يف اع��ت��م��اد و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ك���اأدوات 
اأكرث  امل�صتخدمني  ل���دى  بثقة  حت��ظ��ى  وم��ن�����ص��ات 
والإخبارية  الإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  ثقتها  م��ن 
اأن  اأ���ص��ا���س  على  العمل  املهم  م��ن  ول��ذا  التقليدية، 
خ�صائ�س  وفيه  للمتابعني،  ممتعاً  املحتوى ُ يكون 
مدرو�س  نحو  على  والت�صويق  والإث�����ارة  ال��رتف��ي��ه 
ومفيد. خام�صاً: عامل امليتافري�س: هل مُيثل ثورة 
امليتافري�س  ع��امل  يعتمد   .. الإع����الم؟  �صناعة  يف 
والفرتا�صية،  واملُ���ع���ززة  امل��ادي��ة  اخل�صائ�س  على 
وي���وف���ر ب��ي��ئ��ة م���وات���ي���ة ل��ت��وظ��ي��ف ت��ق��ن��ي��ات قائمة 
عمليات  ت�صهل  التي  البلوك�صني  تكنولوجيا  على 
نطاق  على  واملحتوى  احلقائق  �صحة  من  التحقق 

امليتافري�س  ي�����ص��اه��م  ك��م��ا  ف�����وري،  وب�����ص��ك��ل  وا����ص���ع 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  م���ن  ُم��ب��ت��ك��رة  ك��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وحترير  جلمع  ومذهلة  جذابة  ط��رق  توفري  على 
تقنيات  ت�صخري  عرب  املوثوقة  اخلربية  الق�ص�س 
 Chat( مثل  الن�صو�س  توليد  كتطبيقات  ع��دة 
وتطبيقاته  امليتافري�س  م��ع  والتفاعل   ،)GPT
يف  ومرونة  تفاعلية  اأك��رث  امل�صتخدم  جتربة  يجعل 
بيئة �صحفية ُمبتكرة وُمتجددة التطوير والبتكار، 
وُترثي عالقة القراء اأو املتابعني اأو امل�صاهدين مع 
التقنيات  ت�صتخدم  اإعالمية  من�صة  اأي��ة  م�صمون 
اإىل  املعركة  نقل  �صاد�صاً:  للميتافري�س.  اجلديدة 
ُيق�صد مب�صطلح  مرحلة “ال�صتنزاف العظيم” .. 
جائحة  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  العظيم”  “ال�صتنزاف 
كورونا نظراً ملا �صهدته �صناعة الإعالم حول العامل 
من �صعوبات مادية بالغة يف الحتفاظ باملوظفني 
خ��ا���ص��ًة يف ظ���ل ال��ع��م��ل ع���ن ُب��ع��د وت��ن��ام��ي ق���درات 
تطبيقات وبرجميات الذكاء ال�صطناعي املرتبطة 
بتحرير الن�صو�س والق�ص�س اخلربية، ولذا حتتاج 
اأنظمة  وج��ود  اإىل  با�صتمرار  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
حت�صني  على  وتعمل  ج��ان��ب،  م��ن  م��رن��ة  موؤ�ص�صية 
الإنتاجية ودقة الق�ص�س اخلربية من جانب اآخر، 
كالدقة  الأ�صا�صية  اخلربية  بالقيم  الحتفاظ  مع 
والفورية والآنية يف ظل التعامل مع كميات كبرية 
ثالث.  جانب  من  املُ�صللة  والأخ��ب��ار  املعلومات  من 
ثمة   .. الذكي  الإع��الم  تنظيم  اإىل  الدعوة  �صابعاً: 
ُين�صر يف مواقع التوا�صل  حاجة ُملحة لتنظيم ما 
ت��ط��ب��ي��ق��ات وبرجميات  ت���وف���ره  وم���ا  الج��ت��م��اع��ي، 

اأ�صدر  مثاًل  ال�صدد  هذا  ويف  ال�صطناعي،  الذكاء 
الحتاد الأوروب��ي قانون الأ�صواق الرقمية وقانون 
ين�صان على  القانونان  الرقمية، وهذان  اخلدمات 
التوا�صل  الإل��ك��رتون��ي��ة وم��واق��ع  امل��ن�����ص��ات  ��ل  ��مُّ حَتَ
اأي متوى  القانونية جتاه  امل�صوؤولية  الجتماعي 
خُمالف غري ُملتزٍم بالن�صو�س القانونية املذكورة، 
املن�صات  ه����ذه  ت���ق���وم  اأن  ا���ص��ت��دع��ى  ال�����ذي  الأم������ر 
باإعادة  الجتماعية  التوا�صل  ومواقع  الإلكرتونية 
خالل  م��ن  الداخلي  التنظيم  اأو  ال��ذات��ي  التنظيم 
اع��ت��م��اد ح��زم��ة م���ن امل��ع��اي��ري وال���ق���واع���د اخلا�صة 
لال�صتخدام، والتي يتم حتديثها با�صتمرار ل�صمان 
اجلهات  اأن  اإل  ل��ه��ا،  القت�صادية  امل�صالح  حماية 
با�صتمرار  اأي�����ص��اً  ت��ع��م��ل  وال��رق��اب��ي��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
ال�صخ�صية  بياناتهم  حلماية  الأف���راد  متكني  نحو 
ُيلقي  احل���ال  وبطبيعة  معلوماتهم،  وخ�صو�صية 
وطبيعة  امل�صتخدم  جتربة  على  بظالله  كله  ذل��ك 
والرقمية  الإع���الم���ي���ة  امل���ح���ت���وي���ات  م���ع  ت��ف��اع��ل��ه 
امل��ت��ن��وع��ة. ث��ام��ن��اً: الأخ���ب���ار امل��ح��ل��ي��ة املُ�����ص��ت��ق��اة من 
ال�صكان املحليني .. مُيكن اأن توفر التقارير املحلية 
من قبل ال�صكان املحليني منظوراً اأف�صل لالأحداث 
والق�صايا والق�ص�س املُت�صلة ب�صياقهم املحلي، واأن 
والتوا�صل بني  بالنتماء  ال�صعور  تعزيز  ت�صاعد يف 
ال�صكان، كما تلعب الأخبار املحلية اأي�صاً دوراً ُمهماً 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  الإعالمية،  املحتويات  اإث���راء  يف 
عالقة  وج��ود  وي�صمن  وامل�صداقية  ال�صفافية  قيم 
الإخبارية  املوؤ�ص�صات  ب��ني  الأم���د  طويلة  اإيجابية 

وال�صكان املحليني “�صانعو الأخبار املحلية«.

اللجنة العليا للكونغر�س العاملي لالإعالم ت�ستعر�س حماور درا�سة بناء 
موؤ�س�سات اإعالمية يف ع�سر الت�سليل الإعالمي
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امل�سل�سل ال يقف على �سخ�ص واحد بل على فريق عمل كامل متكامل

فيفيان اأنطونيو�س: »�سر وقدر«
 لن ُيعر�س يف رم�سان

من  ب��دءاً  وق��در«  »�صر  م�صل�صل  تعرت�س  التي  العراقيل  عن  ككاتبة  تتحدثني  كيف   •
املخرجة  اإىل  انتقالها  قبل  له  جتربة  اأول  يف  �صلق  عمار  املمثل  اىل  اإخ��راج��ه  مهمة  اإ�صناد 
كارولني ميالن وانتهاًء بتعر�س مدير الت�صوير �صليم حداد لأزمة �صحية اأدت اىل وقف 

الت�صوير؟
امل�صت�صفى  واأُدخ���ل  الت�صوير  اأث��ن��اء  قلبية  لذبحة  تعر�س  ح��داد  �صليم  الت�صوير  مدير   -
وخ�صع لعملية جراحية ما ت�صبب بوقف الت�صوير ملدة اأ�صبوعني، وهو اليوم اأف�صل وعاد 
اإىل الت�صوير. اأما بالن�صبة للممثل عمار �صلق فكان من املفرت�س ان يتوىل اإخراج امل�صل�صل 

ولكن هذا المر مل يح�صل، وتوّلت املهمة كارولني ميالن منذ البداية.
ح�صل؟ الذي  • وما 

- املُْخِرج واملُْنِتج ايلي معلوف هو الذي طرح ا�صم عمار �صلق لإخراج م�صل�صل »�صر وقدر« 
اأع��رف ملاذا مل يح�صل اتفاق  اأح��رتم عمار �صلق كثرياً ولكنني ل  اأتدّخل.  واأن��ا ككاتبة مل 

بينهما.
امل�صل�صل؟ لإخراج  كارولني  اأم  عمار  لني  تف�صّ كنت  • وهل 

- عندما يتوىل املمثل مهمة الإخراج تكون لديه وجهة نظر فنية جميلة جداً لأنه يتفاعل 
اأما املخرجة كارولني ميالن فلديها جناحاتها  مع اإح�صا�س املمثل ويعرف كيف يديره. 
ومتلك خربة وا�صعة يف جمالها كما اأنها تدّر�س يف اجلامعة. عمار وكارولني �صديقان 

واأنا اأحبهما وكل ما اأمتناه اأن ينجح امل�صل�صل اأياً كان خمرجه.
رم�صان؟ يف  ُيعر�س  لن  امل�صل�صل  اأن  يعني  • وهذا 

- هذا �صحيح لأن العمل لن يكون جاهزاً للعر�س يف املو�صم الرم�صاين. منذ اأن 
بداأنا الت�صوير وامل�صاكل تالحق العمل، اإما ب�صبب عطل يف املوّلد اأو لأ�صباب 

اأخرى كثرية ما �صّبب لنا بع�س الإرباك.
�صيان  الأمر  اأن  اأم  رم�صان  يف  امل�صل�صل  ُيعر�س  اأن  لني  تف�صّ كنِت  • وهل 

عندك؟
- عندما ُيعر�س امل�صل�صل يف رم�صان تكون له نكهة خمتلفة، لكن املناف�صة 
يف املو�صم الرم�صاين املقبل �صر�صة جداً. لنكن �صريحني، نحن ن�صتغل 
حداد  وم��روان  معلوف  واإيلي  م��دودة.  مبيزانية  لبناين  مب�صل�صل 
ُي�صكران على اجلهود التي يبذلنها من اأجل الدراما اللبنانية وهما 
يحاولن ال�صتمرار بالرغم من الظروف القت�صادية ال�صعبة التي 

مير بها لبنان.
حداد ومعلوف ل ميلكن الإمكانات التي متلكها �صركات الإنتاج 
الأخرى، واملقارنة بني الأعمال املحلية والأعمال الأخرى فيها 
الأرقام  يف  �صا�صع ج��داً  الفارق  ل��الأوىل.  بالن�صبة  ظلم كبري 
التي ُتدفع ل�صراء م�صل�صل ملي وتلك التي ُتدفع ل�صراء 
اأو مطة »ام بي  اآَخ��ر ت�صرتيه من�صة »�صاهد«  م�صل�صل 
�صي«. ولو ُعر�س امل�صل�صل يف رم�صان رمبا ينال ن�صيبه 
من النجاح لأن هناك العديد من الأعمال اللبنانية 
الرم�صاين.  امل��و���ص��م  يف  ع��ْر���ص��ه��ا  ع��ن��د  ك�����ص��ح��ْت 
واجلمهور اللبناين ُي�صكر على وقوفه اإىل جانب 
ولكن مبا  اللبناين،  واملمثل  اللبناين  امل�صل�صل 
مو�صم  �صيكون  املقبل  الرم�صاين  املو�صم  اأن 

»تك�صري عظام« فال ميكنني التعليق.
عر�صه؟ عدم  لني  تف�صّ انك  • يبدو 

ميزانيات  ل��ه��ا  ُر����ص���دت  م�صل�صالت  ه��ن��اك   -
حتّقق  مل  ولكنها  عليها  الرهان  ومت  �صخمة 
لبناين  م�صل�صل  ُع��ر���س  ومقابلها  جن���اح،  اأي 
لكنه ك�صح ومتّكن  مبيزانية متوا�صعة جداً 
من التفّوق عليها. التوفيق من رب العاملني، 
ل  اأف�صّ اإن��ن��ي  اأق����ول  اأن  ميكنني  ل  ول��ذل��ك 
عر�صه اأم ل، وخ�صو�صاً اأن هناك م�صل�صالت 
يكون م�صريها  اأن  نتوّقع  وكنا  بها  نقتنع  مل 
ال��ف�����ص��ل وت���ب���نّي ال��ع��ك�����س وح��ق��ق��ْت جن���اح���اً غري 

ع. متوقَّ
به؟ مقتنع  غري  م�صل�صل  يف  امل�صاركة  اإىل  املمثل  يدفع  الذي  • وما 

- امل�صل�صل عمل كامل متكامل، ول ميكن اأن ن�صتثني اأي عن�صر من عنا�صره. ميكن اأن اأقراأ الن�س واأقتنع بالدور، 
ُيْتِقُن عمله. ونحن بح�صب خربتنا نعرف جيداً  املُْخِرج يكون جديداً ول  اأن  اأو ميكن  ه يف املونتاج  ولكن يتم ق�صّ
اإذا كان يجيد التقطيع اأم ل. واأحياناً ميكن اأن نف�صل ب�صبب املمثل الذي يقف اأمامنا اأو العك�س، ولذلك اأقول اإن 
امل�صل�صل ل يقف على �صخ�س واحد بل على فريق عمل كامل متكامل حتى لو كان هذا ال�صخ�س قوياً، ولذلك نخاف 

ول نعرف النتيجة اإل عندما ننزل على الأر�س.
العام  اأعمال  اأي  تواجهه  مل  اأنه  وخ�صو�صاً  »للموت«  م�صل�صل  على  ال�صنة  هذه  املناف�صة  توؤثر  اأن  تتوقعني  • هل 

املا�صي؟
ِرٌج ُمْبِدع واأنا معجبة جداً باأ�صلوبه وروؤيته الإخراجية. �صركتا »ال�صباح« و»اإيغل فيلمز« تدر�صان  - فيليب اأ�صمر خُمْ
�صتكون  املناف�صة موجودة ولكنها  ان  الهواء، ول �صك  اأي عمل على  �صاأن عر�س  اتخاذ قرار يف  قبل  الو�صع جيداً 

مناف�صة جميلة لأنهما �صركتان قويتان.
م�صل�صل؟ اأي  يف  بطلة  اليوم  بعد  نراك  لن  اإننا  القول  ميكن  • هل 

- ل اأعتقد. والدي لي�س ُمْنِتجاً وبداأت بالتقدم يف ال�صن واأنا مت�صاحلة جداً مع هذا املو�صوع، ول اأعرف تبيي�س 
الوجه ول طرق الأبواب. كي اكون بطلة يجب اأن ُتكتب الق�صة املُنا�ِصبة لعمري.

�صنك؟ مثل  يف  هن  امل�صل�صالت  بطالت  كل  • لكن 
اأنا ل اأقاتل من اأجل اأدوار البطولة. وبالأم�س كنُت  - هذا �صحيح ولكن رمبا يبدو العمر علّي اأكرث من غريي. 
اأحتدث مع اأجنو ريحان عن حجم ال�صغوط التي تعاين منها نادين جنيم، هذا عدا م�صوؤولياتها العائلية. اأنا مثاًل 
بني الهتمام باأولدي وبني الهتمام مبدر�صتي ل اأ�صتطيع اأن اأحتّمل �صغط م�صوؤولية جناح العمل اأو ف�صله. ونحن 
كممثلني نلعب اأدواراً اإىل جانبهم، نتلقى النجاح من دون قلق بينما هم قلقون دائماً، واأنا ل اأطلب لنف�صي مثل هذا 
القلق وخ�صو�صاً اأن النجومية حتّولت اإىل تك�صري عظم و»فانز« ي�صّبون وي�صتمون، وهذه لي�صت لعبتي ول اأ�صتطيع 
اأن اأحتملها. ل اأحد يعرف متى يلمع املمثل بدور معني لأن التمثيل ل عمر له. وتقال �صمعون ملعت يف �صن كبري 

ومثلها كارمن لب�س. مو�صوع البطولة ل يزعلني ول اأ�صعى وراءه ول اأحد يعرف ما الذي يخبئه اهلل له.
املراحل؟ من  مرحلة  يف  ملعت  • واأنِت 

- اأنا اأخذُت حقي يف املا�صي ورمبا يحدث ذلك جمدداً. مِلَ ل.
الرم�صاين؟ املو�صم  يف  �صُيعر�س  الذي  »واأخرياً«  م�صل�صل  يف  جنيم  نادين  مع  التعامل  جتربة  وجدت  • كيف 

- ا�صتغلُت مع كل النجوم من دون ا�صتثناء، من �صورية اىل لبنان، ولكن نادين جنيم فاجاأْتني كثرياً وهي اأقوى ا�صم 
يف لبنان حالياً ومطلوبة كثرياً من �صركات الإنتاج. نادين متوا�صعة وتعرف كيف تنظر اإىل عيوين وتتحدث اإيّل. 
ومهما كربت جنوميتها تعرف كيف تنتبه اإىل َمن هم اإىل جانبها. اأنا ل اأبّي�س وجه ول اأقول اإل احلقيقة، وهي 

فاجاأْتني كثرياً واأمتنى ان يكون اجلميع مثلها، وخ�صو�صاً اأن هناك الكثري من العجرفة واحلركات.
كممثلة؟ النور  عبد  �صريين  على  الق�صاء  مت  اأنه  ترين  •هل 

- ل �صك اأنها ُظلمت يف مكان ما. 
الفن،  اإخال�س يف  الرا�صي. ل يوجد  نادين  و»طالعة طلعتها« وح�صل معها كما ح�صل مع  ا�صماً مهماً  هي كانت 
ويكفي النظر اىل حالتي واأين كنُت. وعندما حاولُت العودة مل اأمتكن من ذلك. يجب اأن يتعلم كل املمثلني هذا 
الدر�س واأن يعرفوا اأن الفن لي�س وفياً ول اأمان له. بلحظة واحدة ي�صعون املمثل يف القمة وبلحظة ي�صعونه حتت 

الر�س. �صريين ت�صتحق اأن تعود وكذلك نادين الرا�صي.
النور؟ عبد  و�صريين  الرا�صي  نادين  ظلم  عن  تتحدثني  • وكيف 

اأع��رف كيف ُظلمتا اأو كيف متت ماربتهما واإذا كان ما ح�صل معهما كان عن ق�صد اأو غري ق�صد. ل اأريد  - ل 
الدخول يف هذا املو�صوع ول اأعرف �صيئاً عنه، ولكن هناك فارق بني فنان يقرر الغياب وبني فنان ُيَغيَّب.

بعائلتك؟ والهتمام  والجناب  الزواج  قررِت  عندما  باإرادتك  غبِت  • واأنِت 
- هذا �صحيح. كلما جنح الإن�صان كلما كرث اأعداوؤه و�صريين عبد النور ونادين الرا�صي اأعداوؤهما كرث لأن لديهما 
الكثري من النجاحات ولذلك هما تعّر�صتا للظلم. ل اأحد يريد اخلري لغريه يف هذا املجال بل كلٌّ يقول »يا رب 

نف�صي«. ولذلك اأقول دائماً هناك فارق بني امل�صرح وبني الكوالي�س.
معنى؟ • باأي 

اأج��ره كبري. الكثري من  ُي�صتغنى عنه لأن  ز وَمن ُيغّيب وَمن  ُي��ربَّ ُي��زاح ومن  - يف الكوالي�س ُيطبخ كل �صيء. َمن 
رة ول يعرفون احلقيقة.  املوؤامرات حتاك يف الكوالي�س والنا�س ل يعرفون عنها �صيئاً، هم ي�صاألون ملاذا اأنِت مق�صّ
الفنان »معرّت« ول ذنب له يف املوؤامرات التي ُتطبخ يف الكوالي�س. وكما اأن نادين �صريين مظلومتان وكذلك هند 

باز مظلومة.
 لالأ�صف، مل يتمكن البع�س من العودة جمدداً اإىل ال�صاحة واأنا جنحُت يف ذلك اإىل حد ما.

املقبلة؟ للفرتة  حت�صرياتك  • ما 
- هناك عمل جديد يتم التح�صري له يف تركيا ولكنني مل اأوّقع ر�صمياً بعد ول �صيء وا�صحاً حتى الآن.

حتدثت النجمة نيللى كرمي عن خو�صها جتربة الدور ال�صعيدى لأول مرة يف 
م�صل�صل عملة نادرة، املقرر عر�صه يف �صهر رم�صان على قناة CBC، وقالت يف 
لقاء يف برنامج "its show time"، اأنا �صعيدة جدا اإن امل�صل�صل يجمعنى 

باأ�صاتذة كبار مثل جمال �صليمان وكمال اأبو رية والكثري من النجوم.
واأ�صافت نيللى كرمي: "�صعيدة اإنى التقيت اأخريا مع جمال �صليمان وهناك 
دورى  بن�صى  واأوق��ات  جدا  بتمثيله  وب�صتمتع  و�صعبة  جتمعنا  كثرية  م�صاهد 
واتفرج عليه، وهو عنده خربة يف ال�صعيدى وعمله قبل كده وكمال اأبو رية 
نف�س املو�صوع وبتعلم منهم لن انا اجدد واحدة يف ال�صعيدى، وب�صوف اللى 

�صبقونى يف ال�صعيدى كانوا بيتكلموا ازاى وبتعلم منهم".
وتدخل النجمة نيللى كرمي مناف�صات دراما رم�صان املقبل مرتدية اجللباب 
املقرر  نادرة"،  "عملة  م�صل�صل  خالل  م�صوارها  فى  الأوىل  للمرة  ال�صعيدى 
ويناق�س  الرقمية،   watch it ومن�صة   cbc قناة  على  ح�صرياً  عر�صه 
زوج��ه��ا على  عائلة  م��ع  ف��ى �صراعات  وت��دخ��ل  امل���راأة  امل�صل�صل ق�صايا  تخ�س 

املرياث وتتعر�س للظلم اإل اأنها لن ترتك حقها .
واإنتاج  العدل  ماندو  واإخ���راج  العدل  مدحت  تاأليف  نادرة"  "عملة  م�صل�صل 

ك���رمي، جمال  وب��ط��ول��ة نيللى  ال��ع��دل  ال��ع��دل ج���روب للمنتج ج��م��ال  ���ص��رك��ة 
ندا  الن�صر،  �صيف  رية، فريدة  اأبو  اأحمد عيد، كمال  م��راد،  �صليمان، جومانا 
مو�صى، ممد لطفى، على الطيب، مرمي اخل�صت، ه�صام عا�صور، نهى �صالح، 
ع��دد كبري من  اإىل  بالإ�صافة  وئ��ام جم��دى،  ال��ع��دل،  رم��زى  فهيم،  وممد 

الفنانني ال�صباب.
وجت�صد نيللى كرمي خالل اأحداث العمل �صخ�صية نادرة التى تعي�س معاناة 
معاناة التفرقة واحلرمان الذى يحا�صر املراأة ومُينعها اأن تورث اأر�س وبدًل 
العادات  العرف تعترب خارجة من  ه��ذا  وم��ن تخالف  اأم���وال  تاأخذ  ذل��ك  من 
والتقاليد ويعتربونها �صد الدين ذاته.. فرتف�س نيللي هذا العرف والتقليد 

وتواجه حزمة م�صاكل كثرية.
وتعود نيللى كرمي للتعاون مع املوؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 �صنوات، منذ 
كل  و�صارك يف بطولته   ،2017 عام  �صعر"،  "لأعلى  م�صل�صل  �صوًيا  اأن قدما 
من اأحمد فهمى، زينة، نبيل احللفاوى، اإخراج ماندو العدل الذى يجدد هو 
الأخر تعاونه مع نيللى كرمي للمرة الثالثة بعدما قدما �صوياً م�صل�صل "فاتن 

اأمل حربى" العام املا�صى وقبله "لأعلى �صعر".

جت�صد الفنانة اأمنية العربي �صخ�صية 
" ياقوتة " يف م�صل�صل " ر�صالة الإمام 
الذي  النبوي  خالد  النجم  بطولة   "
ب��اأداء وجت�صيد ل�صخ�صية الإمام  يقوم 
ال�صافعي اأحد الأئمة الأربعة عند اأهل 

ال�صنة واجلماعة.
م�صل�صل "ر�صالة الإمام " بطولة خالد 
النبوى، اأروى جودة، ن�صال ال�صافعى، 
اأن��ور، وليد ف��واز، جيهان خليل،  خالد 
�صلمى  الرافعى،  اأحمد  العيلى،  حمزة 
الوطن  جن��وم  م��ن  ونخبة  �صيف  اأب���و 
اأب����رزه����م ال�����ص��وري��ون خالد  ال���ع���رب���ي، 
ال��ق��ي�����س وه���اف���ال ح���م���دي، والأردن���ي���ة 
الإعالن  �صيتم  واآخ���رون  ب�صي�صو  ف��رح 
�صيناريو  والعمل  قريباً،  اأ�صمائهم  عن 
وحوار ور�صة كتابة حتت اإ�صراف املوؤلف 
ال�صوري  واإخ���راج  عبية،  ه�صام  ممد 
 Media" �صركة  واإنتاج  حجو،  ليث 

وجوهر". – �صعدى   Hub
ال�صتعانة  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����ص��رك��ة  وق����ررت 
مبراجع تاريخى يالزم فريق امل�صل�صل 
ط����وال ف���رتة ال��ت�����ص��وي��ر، اإ���ص��اف��ة اإىل 
م�صتمر  ب�����ص��ك��ل  احل���ل���ق���ات  م���راج���ع���ة 
الإ�صالمية  البحوث  جممع  قبل  م��ن 
ب����الأزه����ر ال�������ص���ري���ف، وك���ذل���ك وج���ود 
ل�صيما  ل��ل�����ص��ي��ن��اري��و،  ل��غ��وى  م���راج���ع 
العربية  باللغة  العمل  تقدمي  يتم  اأنه 
الفرتة  اأن  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الف�صحى، 
الفنانني  ت����دري����ب  ����ص���ه���دت  امل���ا����ص���ي���ة 
امل�����ص��ارك��ني ف��ى ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ركوب 

اخليل واملبارزة بال�صيف.

اأمنية العربي جت�سد �سخ�سية نيللي كرمي: �سعيدية لأول مرة فى "عملة نادرة" 
»ياقوتة« يف م�سل�سل »ر�سالة الإمام« 

تطل املمثلة فيفيان انطونيو�ص مع نادين جنيم وق�سي خويل يف م�سل�سل »واأخريًا« الذي �سُيعر�ص يف املو�سم الرم�ساين 
2023.انطونيو�ص حتدثت عن تعاملها مع �سركة »ال�سباح« الأول مرة وعن كوالي�ص الو�سط الفني و»املوؤامرات« التي 

حت�سل فيه وعن م�ساريعها للفرتة املقبلة.
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خطة نظام غذائي اأظهرت اأنها 
تعالج داء ال�سكري من النوع 2!

يعرف مر�س ال�صكري باأنه حالة خطرية ميكن اأن تغري حياتك وتت�صبب يف 
ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم ب�صكل كبري.

ال�صكري من  داء  ال��ذي ي�صبب  بال�صبط ما  املعروف  اأن من غري  ويف حني 
2 غالبا ما يرتبط بزيادة الوزن  النوع  ال�صكري من  النوع الأول، فاإن داء 

وعدم ممار�صة الريا�صة ب�صكل كاف.
 Clinical Endocrinology ووجد البحث، الذي ُن�صر يف جملة
و�صيلة  يكون  اأن  ميكن  املتقطع  ال�صيام  اأن   ،and Metabolism

م�صروعة لعالج احلالة يف امل�صتقبل.
ال�صيام  جت��رب��ة  يف  بال�صكري  مري�صا   36 ���ص��ارك  ال��درا���ص��ة،  م��ن  وك��ج��زء 

املتقطع ملدة ثالثة اأ�صهر.
ويعني ال�صيام املتقطع اأنك ل تاأكل لفرتات معينة من الوقت، وفقا جلدول 

زمني منتظم.
اأن ما يقرب  املتحدة،  والوليات  ال�صني  الباحثون، من جامعات يف  ووجد 
من %90 من امل�صاركني، مبا يف ذلك اأولئك الذين تناولوا عوامل خف�س 
ن�صبة ال�صكر يف الدم والأن�صولني، قللوا من تناولهم لأدوية ال�صكري نتيجة 

لذلك.
م�صتويات  اأن  يعني  م��ا  ال�صكري،  مر�س  هجوع  م��ن  منهم   55% وع��ان��ى 
ال�صكر يف الدم كانت اأقل من نطاق مر�س ال�صكري. كما توقفوا عن تناول 

دواء ال�صكري واحتفظوا به ملدة عام على الأقل.
ال��ث��اين لي�س  ال��ن��وع  "ال�صكري م��ن  ل��ي��و:  ال��درا���ص��ة دوجن��ب��و  وق����ال م��ع��د 
بال�صرورة مر�صا دائما ي�صتمر مدى احلياة. ميكن تخفيف داء ال�صكري اإذا 
فقد املر�صى الوزن عن طريق تغيري نظامهم الغذائي وعاداتهم يف ممار�صة 
الطبي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ع��الج  املتقطع،  ال�صيام  اأن  بحثنا  وُي��ظ��ه��ر  ال��ري��ا���ص��ة. 
ال�صيني، ميكن اأن يوؤدي اإىل �صفاء مر�صى ال�صكري من النوع 2، وميكن اأن 
يكون لهذه النتائج تاأثري كبري على اأكرث من 537 مليون بالغ يف جميع 

اأنحاء العامل يعانون من هذا املر�س".
من  العديد  اأم���ام  ح��اج��زا  وت�صكل  مكلفة  ال�صكري  "اأدوية  ل��ي��و:  واأ���ص��اف 
املر�صى الذين يحاولون اإدارة مر�س ال�صكري ب�صكل فعال. اأظهرت درا�صتنا 
انخفا�س تكاليف الأدوية بن�صبة %77 لدى مر�صى ال�صكري بعد ال�صيام 

املتقطع".

وميكن اأن ت�صمل اأعرا�س مر�س ال�صكري ما يلي:
- التبول اأكرث من املعتاد، خا�صة يف الليل.

- ال�صعور بالعط�س طوال الوقت.
- ال�صعور بالتعب ال�صديد.

- فقدان الوزن دون ماولة.
- اجلروح ت�صتغرق وقتا اأطول لل�صفاء.

- روؤية م�صو�صة.

ج�سمه؟ يف  معدة  ميتلك  ال  احليوانات  • اأي 
- فر�س النهر

وال�سلبة؟ ال�سائلة  احلالتني  يف  االأك�سجني  غاز  لون  هو  • ما 
- لونه اأزرق.

ف�سي؟ لونها  لي�ص  املعادن  من  • اأي 
- معدن الذهب ومعدن النحا�س.

اأحمر؟ املريخ  كوكب  لون  اأ�سبح  • ملاذا 
احلديد  اأك�����ص��ي��د  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �صطحه  اح���ت���واء  ب�صبب   -

)ال�صداأ(.
عندما  �سائًا  يكون  الكيميائية  العنا�سر  اأي   •

يتواجد يف درجة حرارة الغرفة؟
-  الزئبق والربوم.

امليكروويف. يف  و�صعه  عند  ينفجر  العنب  اأن  تعلم  • هل 
الإبهام. اإىل  الأقرب  ال�صبابة  اإ�صبع  هو  ح�صا�صية  الأكرث  الإ�صبع  اأن  تعلم  • هل 

اليابان. يف  اأخرتعت  الفيني�صية  • ال�صتائر 
جتويف.  336 حوايل  على  حتتوي  الغولف  • كرة 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�صم�س  �صوء  اأن  تعلم  • هل 
و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �صطحه
اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��رث  ي�صتمر  ل  الك�صوف  اأن  تعلم  هل   •
الأر�س حول ال�صم�س 

حوايل  و�صعت  ما  اإذا  )ب(  فيتامني  من  متواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�صاعتني يف �صوء النهار

م�سابقة احليوانات
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االفراط يف امللح
اأملانية  درا�صة  نتائج  ك�صفت 
ح��دي��ث��ة ع���ن خ��ط��ر جديد 
اأك��ل امللح هو  ل��الإف��راط يف 
البكرتيا ال�صديقة يف  قتل 
الأم���ع���اء، وي��ن��ت��ج ع��ن ذلك 

�صعف جهاز املناعة.
الدم  ارتفاع �صغط  ويعترب 
اأ�صرار  اأ���ص��ه��ر  م���ن  الأث�����ر 
التناول الزائد للملح، وقد 

�صعت الدرا�صة اإىل ك�صف الآلية التي يوؤثر بها امللح على ال�صغط، بح�صب 
وكالة الأنباء الأملانية.

واقرتحت الدرا�صة التي اأجريت يف مركز ماك�س ديلربوك لالأبحاث وجود 
عالقة بني اإ�صعاف خط املناعة الذي يوجد يف الأمعاء وبني زيادة الأمرا�س 

اللتهابية ومنها ارتفاع �صغط الدم.
 12 من  وُطلب  الب�صر،  على  ثم  الفئران  على  الدرا�صة  جت��ارب  واأج��ري��ت 

�صخ�صاً تناول 6 غرامات اإ�صافية من امللح كل يوم ملدة اأ�صبوعني.
وخ�صع امل�صاركون لختبارات مل�صتوى امليكروبات يف اجلهاز اله�صمي، وتبني 
اأن امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة التي تعمل كاأحد خطوط املناعة يف 

اجل�صم قبل و�صول امليكروبات واللتهابات اإىل الدم.
اإىل جانب دوره��ا كخط  اله�صم  ال�صديقة على حت�صني  البكرتيا  وت�صاعد 
احلايل  ال��وق��ت  يف  كبري  بحثي  باهتمام  الأم��ع��اء  بكرتيا  وحتظى  مناعي، 

ملعرفة كيف ميكن ال�صتفادة منها يف الوقاية من اأمرا�س عديدة.

قرر الأ�صد ان يتخل�س من اأي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط، لذلك 
مت العالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة لالأجابة على �صوؤال واحد فقط وهو هل ي�صتطيع الكلب ان 
فثارت جميعها  احليوانات  لكل  كبرية  مفاجاأه  ال�صوؤال  كان  املولود..  يكون  فماذا  ذلك  وان حدث  يتزوج قطة 
ات��زوج من ق��رد مثاًل فثار القرد وق��ال وم��ن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة  ال��زراف��ه هل معنى ذل��ك ان  وقالت 
ال��دب وهل من  قال  ثم  والزيل، �صحك اجلميع  الرقبة  املولود طويل  يكون  ان  تريدين  الطويلة هل  الرقبة 
املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل، يا الهي �صيكون املولود م�صحكا جداً و�صيكون من ال�صخامة بحيث ياأخذ 
ثلث الغابه.. فرد الفيل وهو ي�صحك، ح�صناً �صيكون فيل جميل تك�صو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�صيته 
انا برقتي وحالوتي هل  الغزالة  بال�صحك والأ�صد يف غيظ �صديد ف�صاحت  ال�صاحة  دب��دوب.. امتالأت  وكاأنه 
اتزوج من ال�صبع مثاًل.. اآه كم هذا خميف، فقال ال�صبع ليت ذلك يتحقق.. هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد من 
املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�صيكون املولود اآخر مو�صة جلده خمطط بالأ�صود وعنقه وقدماه وذيله 
مرقط بالبني والأ�صود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه واآذنان �صوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط 
بالعر�س ويف اخره نقطة.. �صاح اجلميع �صاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�صد مل يتمالك نف�صه وفقد 
كيا�صته وهدوءه ووقاره و�صحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك.. ثم �صاح فلي�صكت اجلميع والن انا اريد اجابة 
على �صوؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب من قطة.. ان�صغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�س 
كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س وحيداً حتت ظل �صجرة يفكر ويفكر، حتى الكلب نف�صه فقد ان�صغل 
ورائها  اجري  اتزوجها ول  ان  ا�صتطيع  ولكن هل  رقيقة جميلة هادئة  بالفعل  لنف�صه هى  وقال  ال�صوؤال  بهذا 
ليل ونهار.. ياأ�س اجلميع من الأجابة على ذلك ال�صوؤال فقرر امللك لالأ�صف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن 
عندما اعلن ذلك �صاح احلمار: فالينتظر مولي عندي الأجابة ف�صحك الأ�صد وقال ان كانت الأجابة عندك 
ايها احلمار ف�صاأترك الغابة واأرحل.. �صكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة 
ان �صاءوا ذلك و�صيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب.. هذه الأجابة الغريبة كانت هى 
ال�صحيحة ف�صج اجلميع بال�صحك والت�صفيق ال�صديد والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها 
والب�صوه طوقاً من الأزهار اجلميلة، اما الأ�صد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�صبب الأجابة ولكن 
لأنه �صيرتك الغابه ويرحل، ومافظًة على كرامته حمل الأ�صد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من 

فيها وهو احلمار.

اأن  ميا�صنيكوف،  األك�صندر  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
العامل،  اإن�����ص��ان يف  مليون   230 م��ن  اأك���رث 
العاملية،  ال�����ص��ح��ة  منظمة  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا 

يعانون من الربو الق�صبي.
ويو�صح ميا�صنيكوف �صبب الإ�صابة بالربو 
وم�صاعفاته  ب�صببه  ميوت  ال��ذي  الق�صبي، 

ن�صف مليون م�صاب �صنويا.
وي�صيف: غالبا ما يعاين من الربو الق�صبي 

الأ�صخا�س الذين لديهم ميل للح�صا�صية.
من  ي��ع��اين  ال�صخ�س  ك���ان  "رمبا  وي��ق��ول: 
يكن  مل  ولكن  طفولته،  يف  الق�صبي  الربو 
ليتجلى ذلك يف اأنه يختنق منه، ولكنه كان 

يعاين من ال�صعال طوال الوقت".
املنزل  غ��ب��ار  اأن  اإىل  ميا�صنيكوف،  وي�صري 
وع����ث غ���ب���ار امل����ن����زل، مي��ك��ن ان ي��ك��ون��ا من 

م�صببات املر�س.
التعليمات،  "لذلك عندما نقراأ يف  ويقول: 
امل�صاب  و���ص��ادة  تغطية  ال�����ص��روري  م��ن  اأن 
بالربو بغ�صاء خا�س، نطرح ال�صوؤال التايل: 
كيف ميكن النوم عليها؟ ولكن الأمر يت�صح 

عندما تنظر بوا�صطة املجهر".
اللقاح  حبيبات  ت��ك��ون  ان  ميكن  وي�صيف: 
احليوانات  و�صوف  ب�صرة  ونثار   pollen
اأي�صا. كما ان التدخني  من م�صببات الربو 

واملحيطني  املدخن  اإ�صابة  خطر  من  يزيد 
احلادة  الأ�صكال  اأن  اإىل  وي�صري  بالربو.  به 
للربو الق�صبي، تالحظ لدى املر�صى الذين 
يعانون من احل�صا�صية جتاه الأدوية امل�صادة 
ال�صتريويدية )الأ�صربين  لاللتهابات غري 

، الإيبوبروفني ، النابروك�صني(.
وي�صيف اإن وجود احليوانات يف املنزل منذ 
بالربو  الإ�صابة  خطر  من  يقلل  الطفولة 
للح�صا�صية.  امل�����ص��اد  ال��ل��ق��اح  م��ث��ل  "لإنها 
فالطفل يعتاد على اجلرعات ال�صغرية من 
احليوانات  م��ن  املتاأتية  والب�صرة  ال�صوف 

البيتية".

طبيب يو�سح ما الذي ي�سبب الربو الق�سبي

ال�سيف الليبي منرية زويت، حت�سر طبق الك�سك�ص يف مطبخ مطعمها يف طرابل�ص .ا ف ب


