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درا�سة مطمئنة للرجال.. نوع �سائع من ال�سرطان ال يدعو للفزع
�إ�صابتهم  �صخ�صت  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال  �أن  حديثة  طبية  در����ص��ة  ك�صفت 
جر�حية  عملية  �إج��ر�ء  �إىل  م�صطرين  لي�صو�  �لربو�صتاتا،  ب�صرطان 
�أن يبقو� �ملر�ض حتت �ل�صيطرة عرب طرق �أخرى  عاجلة، بل ميكنهم 
�إنغلند"  "نيو  �صحيفة  يف  �ملن�صورة  �لدر��صة  وبح�صب  جناعة.  تقل  ال 
�ملخت�صة يف �صوؤون �لطب، فاإن �مل�صابني ب�صرطان �لربو�صتاتا بو�صعهم 
�ملر�ض  "مر�قبة  بينها  من  �أخ���رى،  عالجية  ط��رق  من  ي�صتفيدو�  �أن 
�أن  �أغلب �لرجال ال يجدر بهم  �أن  ب�صكل م�صتمر". و�أو�صح �لباحثون 
ي�صابو� بالفزع حني يجري ت�صخي�ض �صرطان �لربو�صتاتا لديهم، الأن 

�لعالج لي�ض م�صاألة عاجلة بال�صرورة.
�لربو�صتاتا  �صرطان  عن  �لناجم  �لوفيات  معدل  �أن  �لدر��صة  وذك��رت 
بعد 15 عاما من ت�صخي�ض �ملر�ض يظل منخف�صا، بغ�ض �لنظر عن 

�خلطة �لعالجية �ملتبعة.
وبد�أت �لدر��صة يف �ململكة �ملتحدة �صنة 1999، و�صملت 2664 رجال 
�إ�صابتهم  50 و59 ع��ام��ا، مت ت�صخي�ض  ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���ر�وح  مم��ن 

ب�صرطان برو�صتاتا متمركز.
�إذ  عالجية،  ط��رق   3 �إىل  بالدر��صة  �مل�صمولون  �ملر�صى  ه��وؤالء  وجل��اأ 
�آخ��رون �إىل  �إج��ر�ء �لعملية �جلر�حية، يف حني جلاأ  �أوىل  �ختارت فئة 

�لعالج �الإ�صعاعي، بينما ف�صلت فئة ثالثة �ملر�قبة �مل�صتمرة.

اخلبز املتعفن ولو جزئيا.. خماطر تفوق التوقعات بكثري
يلجاأ كثريون الإز�لة �أجز�ء �خلبز �ملتعفنة و��صتخر�ج �الأجز�ء �ل�صليمة 
�أ�صر�ر  ل��ه م��ن  مل��ا  �ل�صلوك  ي��ح��ذرون م��ن ه��ذ�  �أن خ���رب�ء  �إال  الأك��ل��ه��ا، 
�صالمة  د�ئ��رة  تن�صح  �لربيطانية،  "�صن"  وبح�صب �صحيفة  �صحية. 
بالتخل�ض من  �الأمريكية  �لزر�عة  لوز�رة  �لتابعة  و�لتفتي�ض  �الأغذية 
رغيف �خلبز بالكامل يف حال كان �لعفن مرئيا، حتى و�إن كان يف جزء 
من �لرغيف، م�صيفة �أن بع�ض �أنو�ع �لعفن ت�صبب ح�صا�صية وم�صاكل 
�لعفن على  روؤي��ة  ف��اإن عدم  �لطرح،  �لتنف�صي. وح�صب هذ�  يف �جلهاز 

�الأجز�ء �الأخرى من �لرغيف ال يعني �أنها �صاحلة لالأكل.
�ملتعفن  تناول �خلبز  �ملعر�صني ملخاطر  �الأ�صخا�ض  �إن  �خل��رب�ء  وق��ال 
هم �لفئات �الأكرث �صعفا، مثل كبار �ل�صن و�الأطفال و�لن�صاء �حلو�مل، 
و�أولئك �لذين يعانون �صعف يف جهاز �ملناعة. وتقول منظمة �ل�صحة 
جمموعة  ت�صبب  �أن  ميكن  )�ل��ع��ف��ن(  �لفطرية  �ل�صموم  �إن  �لعاملية 
متنوعة من �الآثار �ل�صحية �ل�صارة، وت�صكل خطر� ج�صيما على �صحة 
�الإن�صان. وحذر �لطبيب باتريك هيكي من �أنه "�إذ� مت ��صتهالك كمية 
كبرية من �لعفن �ل�صام مع �خلبز، فقد يت�صبب ذلك يف ظهور �أعر��ض 
�أو  �لكلوي  �أو  �لكبدي  �لف�صل  �أك��رث خطورة، مبا يف ذلك  و�آث��ار  معوية 
�لتابع  �الإجنليزية  �ل�صيدلة  جمل�ض  رئي�ض  وح�صب  �لوفاة".  حتى 
يكون  �أن  "ميكن  فاإنه  جوفيند،  ث��ورون  �مللكية  �ل�صيدالنية  للجمعية 
بع�ض �الأ�صخا�ض �أكرث ح�صا�صية جتاه هذه �مل�صكالت من غريهم، مثل 
�لذين يعانون �صعفا يف جهاز �ملناعة وكبار �ل�صن و�لر�صع و�الأطفال".

هل يكفي النوم ملدة 6 �ساعات؟
�أن  �إىل  �لنوم  لطب  �الأمريكية  �الأك��ادمي��ي��ة  تبنتها  بحثية  �أدل��ة  ت�صري 
�حل�صول على نوم جيد لياًل ميكن �أن ي�صيف �صنو�ت �إىل �لعمر، بينما 
تفيد تقارير باأن منط �حلياة �حلديث يجعل ربع �لبالغني ال ي�صتوفون 

عدد �صاعات �لنوم �ل�صحية.
عن  كثريين  ل��دى  ت�����ص��اوؤاًل  ذل��ك  يثري  د�ي"،  "هيلث  موقع  وبح�صب 
�لذي  �الأدن��ى  �حلد  �أو�صح  مبعنى  �أو  �لنوم،  ل�صاعات  �ل�صحري  �لرقم 

يحتاجه �جل�صم بالفعل من �لر�حة؟.
�صاوث  نيتون فريما يف جامعة  �ل��دك��ت��ور  �أج���ر�ه  ج��دي��د،  ووج��د بحث 
كاليفورنيا، �أن �لنطاق �ل�صحي للج�صم ل�صاعات �لنوم ير�وح بني 7 

و9 �صاعات، و�أن �ملعدل يختلف ح�صب �لعمر.
وقال فريما: "�رتبطت �لعو�قب طويلة �ملدى �لناجمة عن قلة �لنوم 
و�الأوعية  �لقلب  و�أم��ر����ض  �ل��دم  �صغط  و�رت��ف��اع  و�ل�صكري  بال�صمنة 

�لدموية �الأخرى".
�أن  18 و60 عاماً  �أعمارهم بني  ويجب على �لبالغني �لذين تر�وح 
7 �صاعات على �الأق��ل من �لنوم كل ليلة، بينما  ي�صعو� للح�صول على 

يحتاج كبار �ل�صن �إىل ما يقرب من 9 �صاعات.
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اإفريثينغ اإفريوير يهيمن 
على حفلة االأو�سكار 

هيمن فيلم "�إفريثينغ �إفريوير �آل �أت و�ن�ض" على حفلة �الأو�صكار �إثر فوزه 
لبطلته  ممثلة  و�أف�صل  فيلم  �أف�صل  بينها  رئي�صية  فئات  يف  جو�ئز  ب�صبع 
�ملكافاأة  ه��ذه  تنال  �آ�صيوي  �أ�صل  من  ممثلة  �أول  �أ�صبحت  �لتي  يو  مي�صيل 

�لكربى.
وحده �لفيلم �الأملاين "�آل كو�يت �أون ذي وي�صرن فرونت" جنح يف �إثبات 
وجوده �أمام هذ� �لفيلم �لطويل �ملفعم بالغر�بة، �إذ نال �لعمل �ملقتب�ض من 
فيلم  �أف�صل  بينها  �أو�صكار،  �أرب��ع جو�ئز  �الأوىل  �لعاملية  �حل��رب  رو�ي��ة عن 

دويل.
�حلركة  عنا�صر  يجمع  �ل��ذي  و�ن�ض"  �أت  �آل  �إفريوير  "�إفريثينغ  وي��روي 
و�لكوميديا و�خليال �لعلمي، ق�صة مالكة مغ�صل تدعى �إفلني، توؤدي دورها 
و�نغم�صت  �ل�صر�ئب،  �صلطات  �الإد�ري��ة مع  �أنهكتها م�صكالتها  يو،  مي�صيل 

فجاأة يف جمموعة عو�مل مو�زية.
وح�صد �لفيلم معظم �جلو�ئز �ل�صينمائية �لتي ُوزعت قبل حفلة �الأو�صكار، 
بف�صل حبكته �لتي تقوم على �أفكار موؤثرة عن حب �لعائلة، توىل ترجمتها 

على �ل�صا�صة فريق عمل المع معظمه �أع�صائه من �الآ�صيويني.
وكان لهيمنة �الآ�صيويني على طاقم عمل �لفيلم، رمزية كبرية يف هوليوود 

�لتي تو�جه منذ �صنو�ت �نتقاد�ت على خلفية نق�ض �لتنوع فيها.
وقالت �ملاليزية مي�صيل يو، بطلة �لفيلم و�أول �مر�أة من �أ�صل �آ�صيوي تفوز 

باأو�صكار �أف�صل ممثلة "�صكر�ً لالأكادميية، نحن نكتب �لتاريخ".

الق�سر امللكي االأردين 
يزف االأمرية اإميان

ب���ال���زغ���اري���د و�ل��ف��ل��ك��ل��ور �ل�����ص��ع��ب��ي، زف 
�إميان  �الأم����رية  �الأردين  �مللكي  �لق�صر 
�ب��ن��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ب��ن �حل�صني 
على جميل ترميوت�ض، و�صط حفل عائلي 
و�لتقاليد  و�جل���م���ال  بالب�صاطة  �ت�����ص��م 
�الأردنيني  �أعر��ض  �صكنت  �لتي  �لر�ثية 

خالل �صنو�ت طويلة.
منذ  �جل���دي���دة،  �الأل��ف��ي��ة  يف  م���رة  الأول 
ع�صرين عاًما مل حتتفل �ململكة �الأردنية 
لتكون  ج��دي��د،  ملكي  ب��زف��اف  �لها�صمية 
�ل�صخ�صية  ه��ي  �لها�صميني"  "ريحانة 
بيت  على  �لفرحة  �أدخ��ل��ت  �ل��ت��ي  �ملميزة 
�الأردن��ي��ني، مب�صاعر �لفرح و�حل��ب �لتي 
و�ملن�صات  و�ل�����ص��ا���ص��ات  �مل���ك���ان  ت�����ص��درت 

�لر�صمية يف �الأردن.
�لذي  بالب�صاطة،  �ملتميز  �مللكي  �حلفل 
خ���ط���ف���ت جن���م���ت���ه �الأم����������رية �الأردن�����ي�����ة 
بف�صتان  �ل�صاحرة  باإطاللتها  �الأ���ص��و�ء 
�أبي�ض حرير باأكمام طويلة وياقة عالية 
"�صيفون" مطرزة بورود ب�صيطة، بعيدة 
كحال  و�ل����رف؛  و�مل��ب��ال��غ��ة  �لتكلف  ع��ن 
بيوم  حتتفل  ع�صرينية  �أردن��ي��ة  فتاة  �أي 

زفافها. 

خطر  خلف�ض  اخلرباء  يقدمها  ن�شائح   5
الإ�شابة مبر�ض ال�شكري بعد احلمل �ص 23

من  هكتارا  حريق يتلف 30 
غابات ال�سنوبر بتون�س

و�حلماية  �لغابات  وح��د�ت  متكنت 
�ملدنية بباجة يف تون�ض، من �إخماد 
�لقرو�و،  جبل  بغابة  �ندلع  حريق 
على �حلد �لفا�صل بني معتمديتي 

ترب�صق وباجة �جلنوبية.
وقال رئي�ض د�ئرة �لغابات يف باجة، 
�حلريق  ه��ذ�  �إن  �لرفيقي،  ح�صني 
من  هكتار�   30 �إت���الف  يف  ت�صبب 
�أ�صجار �ل�صنوبر �حللبي بالكامل.

�لنري�ن  �أن  �إىل  �ل��رف��ي��ق��ي  و�أ����ص���ار 
هكتار�ت   10 ت��ع��ر���ض  يف  ت�صببت 
�أخرى �إىل �حلرق �ل�صطحي، الفتا 
�ل��ري��اح �صعبت عملية  ق��وة  �أن  �إىل 

�إطفاء �لنري�ن.
و�أو����ص���ح رئ��ي�����ض د�ئ����رة �ل��غ��اب��ات يف 
تز�ل  ال  �حلريق  �أ�صباب  �أن  باجة، 
حم���ل ب��ح��ث وم���ت���اب���ع���ة، م���ن قبل 

�مل�صالح �الأمنية �ملخت�صة.

اال�سطناعي.. و�سيلة 
مبتكرة ملحاربة �سرطان اجللد
تو�صل �لعلماء �إىل طريقة جديدة 
���ص��رط��ان �جللد،  مل��ح��ارب��ة م��ر���ض 
ت���ق���وم ف��ك��رت��ه��ا ع���ل���ى �إن����ت����اج جلد 
متدد  وق���ف  ي�صتطيع  ��صطناعي 

�خلاليا �خلبيثة.
�لطريقة  ف���ك���رة  �ل��ع��ل��م��اء  ون�����ص��ر 
�جللد  �صرطان  ملحاربة  �جل��دي��دة 
 Science" ب��دوري��ة  در����ص��ة  يف 

."Signaling
وذكر �لعلماء يف جامعة كوبنهاغن 
ما  معرفة  �إىل  �صعت  در��صتهم  �أن 
يحدث على وجه �لتحديد عندما 
تتحول �خللية �لطبيعية �إىل خلية 

�صرطانية.
وذك����ر رئ��ي�����ض ف��ري��ق �ل��ب��اح��ث��ني يف 
د�ئرة  من  و�ن��د�ل،  هانز  �لدر��صة، 
�ل����ط����ب �خل����ل����وي و�جل����زي����ئ����ي يف 
�جلامعة "كنا ندر�ض �أحد م�صار�ت 
�خلاليا،  تطلقها  �ل��ت��ي  �الإ����ص���ار�ت 
�أف  ي�صمي مب�صار تي جي  ما  وهو 

بيتا".
�مل�صار دور� يف تو��صل  وي��وؤدي هذ� 
�خلاليا مع حميطها، ويتحكم يف 
منو �خلاليا و�نق�صامها، ويف حال 
تلف هذه �الآليات، فاإن هذه �خللية 
تتحول �إىل خلية �صرطانية وتغزو 

�الأن�صجة �ملحيطة.
ف����اإن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  �ل����ظ����روف  ويف 
�لطبقة  ت���غ���زو  ال  �جل���ل���د  خ���الي���ا 
على  �صتعمل  �إذ  �جللد،  حتت  �لتي 
�إنتاج طبقة جديدة، لكن مع ظهور 
خ��الي��ا �ل�����ص��رط��ان، ف��اإن��ه��ا ال تقف 
�جللد،  طبقات  ب��ني  �حل���دود  عند 
�لنهاية  ويف  غ���زوه���ا  يف  و���ص��ت��ب��د�أ 

تظهر حالة "�لنمو �لغازي".

�سرب احلليب بعد تناول ال�سمك.. هل يت�سبب باأمرا�س جلدية؟

تنت�شر يف بع�ض الثقافات ال�شعبية فكرة مفادها اأن �شرب احلليب 
بعد تناول ال�شمك، ميكن اأن ي�ؤدي اإىل الإ�شابة مبر�ض البهاق، 
 "Boldsky" وهي فكرة قدمية انت�شرت يف الهند ودفعت م�قع
وجه  على  مبق�لتني،  يتعلق  فيما  اخلببراء  اآراء  ا�شتطالع  اإىل 
التحديد، اأولهما اأن �شرب احلليب اأو تناول اأي منتجات األبان مع 
ال�شمك ميكن اأن ي�شبب اأمرا�ض جلدية، واأنه ميكن اأن ي�ؤدي لظه�ر 
بقع متفاوتة من الت�شبغ على اجللد، والتي ُتعرف با�شم البهاق. 
ومنتجات  الأ�شماك  ببباأن  الثانية  املق�لة  اأو  النظرية  وكذلك 

هناك  يك�ن  واأنه  بالروتني،  الغنية  الأطعمة  من  الألبان 
حاجة اإىل الإنزميات من اأن�اع خمتلفة له�شمها، لذا فاإنه 

الأج�شام  فاإن  مًعا،  وال�شمك  احلليب  تناول  عند 
وه�  له�شمهما،  الطاقة  من  كبري  قدر  ت�شتهلك 

اإىل الغازات والنتفاخ وم�شاكل  ما قد ي�ؤدي 
اأخرى يف اجلهاز اله�شمي.

�أظهرت در��صة حديثة �أن �إ�صافة �مللح �إىل �ملعكرونة �أثناء 
�لغليان قد يوؤدي �إىل م�صاكل �صحية غري مرغوبة.

�ملعكرونة  طهي  يف  �لرئي�صية  �خلطوة  �أن  �ملعروف  ومن 
�أن���ك ق��د ال  �ل��رغ��م م��ن  �أواًل. وع��ل��ى  �مل���اء  ه��ي غليها يف 
�الهتمام  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ت���ويل 
�أن  �إال  �لعملية،  لهذه 
�الأب�������ح�������اث 

�جلديدة حتذر من ��صتخد�م �مللح خالل هذه �خلطوة. 
ومما يثري �لقلق، �أن �لتفاعل �لكيميائي بني �ملاء �ل�صاخن 
�أن  ميكن  �لقمح  من  �مل�صنوعة  و�ملعكرونة  �ليود  وملح 

يوؤدي �إىل منتجات ثانوية �صارة.
�لعلوم  جم���ل���ة  يف  ن�������ص���رت  �ل���ت���ي  �الأب�����ح�����اث،  ووج�������دت 
�ملعكرونة  �إىل مياه  �ليود  �إ�صافة ملح  �أن  و�لتكنولوجيا، 
قد ال تكون �أف�صل فكرة. وعلى �لرغم من �أن ملح �ليود 
مل  �ل��ي��ود،  نق�ض  ����ص��ط��ر�ب��ات  منع  يف  ي�صاعد  �أن  ميكن 
يكن من �لو��صح كيف يتفاعل هذ� �مللح مع مياه �ل�صرب 

�ملعاجلة بالكلور�مني.
وم��ع و���ص��ع ذل��ك يف �الع��ت��ب��ار، �أظ��ه��ر ف��ري��ق �لبحث �أن 
ط��ب��خ �مل��ع��ك��رون��ة يف م��ث��ل ه���ذ� �مل���اء م��ع م��ل��ح �ليود 
"�صارة"  ثانوية  منتجات  ع��ن  ينتج  �أن  ميكن 
معاجلة  تتم  �لبلد�ن،  معظم  ويف  حمتملة. 
�لكلور�مني  �أو  ب��ال��ك��ل��ور  �ل�����ص��رب  م��ي��اه 
ت��خ��رج م��ن ح��ن��ف��ي��ات �ملطبخ  �أن  ق��ب��ل 
لكن كميات �صغرية من  �أو �حلمام. 
تنتهي يف  �أن  �ملطهر�ت ميكن  ه��ذه 

�ملاء �مل�صتخدم يف �لطهي.

طهي املعكرونة مع امللح قد ي�سر ب�سحتك

دح�ض النظرية اخلاطئة
�للنب  ت��ن��اول  �أن  على  علمي  دليل  يوجد  ال  للخرب�ء،  وف��ًق��ا 
يقول  �الأ���ص��ك��ال.  من  �صكل  ب��اأي  بال�صحة  �صار  �ل�صمك  بعد 
�أن هناك حاجة لتجنب تناول  �أن��ه مل يثبت علمًيا  �خل��رب�ء 
�حلليب و�الأ�صماك مًعا، بل �إن �للنب �لر�ئب يتم ��صتخد�مه 
حد  يف  يعد  فيما  �ل�صمك،  �أطباق  من  متنوعة  جمموعة  يف 
�إىل  باخلطاأ  ت��روج��ان  �للتني  �ملقولتني  يدح�ض  دليل  ذ�ت��ه 
�أكرث  �أحد  �إن  �أغذية تكون �صارة عند �جلمع بينها، بل  �أنها 
حمية  وهي  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �صحة  �لغذ�ئية  �لنظم 
�لبحر �الأبي�ض �ملتو�صط، ت�صمل مزيًجا من �الأ�صماك و�للنب 

و�حلليب.

اخلاليا املنتجة للميالنني
يف �الأ�صا�ض، تت�صبب �الإ�صابة مبر�ض �لبهاق يف حدوث تغري 
يف لون �جللد على �صكل بقع تزد�د م�صاحتها عادة مع مرور 
�لوقت. وميكن �أن يوؤثر مر�ض �لبهاق على �جللد يف �أي جزء 
من �جل�صم، وكذلك �ل�صعر ود�خل �لفم. �إن �مليالنني يكون 

م�صوؤواًل عادة عن حتديد لون �ل�صعر و�جللد، ولكن يف حالت 
عن  تتوقف  �أو  للميالنني  �ملنتجة  �خل��الي��ا  مت��وت  �ل��ب��ه��اق، 
�لب�صرة،  �أن��و�ع  �لبهاق �الأ�صخا�ض من جميع  �لعمل. ي�صيب 
على �لرغم من �أنه قد يكون �أكرث و�صوًحا ملن لديهم ب�صرة 
قمحية �أو �صمر�ء. �إن مر�ض �لبهاق لي�ض مهدًد� للحياة وال 
�إىل  �للون  �أن يعيد  �لبهاق ميكن  �أن عالج  معدًيا. ويف حني 
�جللد  لون  فقد�ن  ��صتمر�ر  �أن��ه ال مينع  �إال  �مل�صاب،  �جللد 

�أو تكر�ره.
�شبب الإ�شابة بالبهاق

يحدث  لكنه  و��صح،  غري  �لبهاق  مبر�ض  �الإ�صابة  �صبب  �إن 
عندما تتوقف �خلاليا �ملنتجة لل�صبغة )�خلاليا �ل�صباغية( 

عن �إنتاج �مليالنني.

عالج البهاق
�صارة جل�صم  ولي�صت  �لبهاق حالة جتميلية  �أن  �إىل  بالنظر 
�الإن�صان، فاإن �لعالج ال يكون �صرورًيا ب�صكل حا�صم �أو عاجل. 
ميكن للطبيب تقدمي �مل�صاعدة للعثور على خيار عالجي �إذ� 

كانت �الأعر��ض �جل�صدية للبهاق توؤثر على �حلالة �لنف�صية 
وت�صمل  مزعج.  ب�صكل  منت�صرة  �الإ�صابة  كانت  �أو  للمري�ض 
�أو  �لت�صبغ(  )�إع����ادة  �ل��ل��ون  ��صتعادة  �إم���ا  �مل��ت��اح��ة  �خل��ي��ار�ت 
�لتخل�ض من �للون �ملتبقي )�إز�لة �لت�صبغ( و�صواًل �إىل لون 

ب�صرة موحد.

�شبل ال�قاية
جمموعة  ب�صبب  �لبهاق  مبر�ض  �الإ�صابة  حت��دث  �أن  ميكن 
م��ت��ن��وع��ة م��ن �ل��ع��و�م��ل، ل��ذل��ك ال ت��وج��د ط��ري��ق��ة معروفة 
حمددة للوقاية منه، لكن ميكن تقليل خماطر �الإ�صابة به 

باتباع �خلطو�ت �لتالية:
لل�صم�ض. �لتعر�ض  �إز�ء  �آمنة  عاد�ت  على  • �حلفاظ 

ب�صكل  �جل��ي��دة  �لب�صرة  مرطبات  �أن���و�ع  �أح��د  ��صتخد�م   •
يومي.

�الإجهاد. من  �جل�صم  • حماية 
ذ�تية  مناعة  �أم��ر����ض  الأي  �مل�صاد  �لعالج  تلقي  �صرعة   •

كامنة.
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�ش�ؤون حملية

الأطباء يعتمدون نهجًا بتدخل جراحي حمدود من خالل جراحة اإزالة ال�رم باملنظار لتجنب البدائل اجلراحية اخلطرة

جناح م�ست�سفى توام يف اإجناز جراحة داخل العني باملنظار الإزالة ورم نزيف
تعايف املري�س متامًا وا�ستعادة ب�سره ب�سكل كامل بعد اأ�سابيع قليلة من العملية

حتقق اأهداف التنمية امل�شتدامة ومب�ا�شفات وخدمات تعليمية �شاملة

اجلامعة االأمريكية يف االإمارات AUE توقع اتفاق بناء جديد �سديق للبيئة باملدينة االأكادميية يف دبي

•• العني – الفجر:

�صركة  �إح��دى من�صاآت  ت��و�م،  �الأطباء يف م�صت�صفى  جنح فريق 
للرعاية  �صبكة  �أك��رب  "�صحة"،  �ل�صحية  للخدمات  �أبوظبي 
�أكرب  ل�"بيورهيلث"،  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ص��رك��ات  و�ح����دى  �ل�صحية 
من�صة رعاية �صحية متكاملة يف دولة �الإم��ار�ت، يف �إز�لة ورم 
كهفي د�خ��ل �لعني باملنظار )وه��و ورم ن��زيف يقع د�خ��ل �لعني 
يف خمروط �لع�صالت( وذلك عن طريق �الأنف وبدون �إجر�ء 
�لدكتور  بقيادة  و�الأع�صاب  �لدماغ  �صقوق.  فريق جر�حة  �أي 
يف  و�ملتخ�ص�ض  �الأع�����ص��اب،  جر�حة  ��صت�صاري  �لع�صا،  حممد 
جر�حة �أور�م �لدماغ، وجر�حة قاعدة �جلمجمة يف م�صت�صفى 

تو�م �أجرى �إز�لة �لورم باملنظار عرب �أنف �ملري�ض.
عانى �ملري�ض من �نتفاخ تدريجي يف �لعني وعالمات تدهور 
�أو ورم نزيف  �آف��ة  ب�صري مبكرة. وتبنينّ من فحو�صاته وج��ود 
وت�صتدعي  �لب�صري.  بالع�صب  �ملت�صل  �لعني  حمجر  د�خ��ل 
حالته عادًة �صقاً جر�حياً كبري�ً وخطر�ً يف حمجر �لعني الإز�لة 
�ل��ورم. ويف معر�ض حديثه عن هذ� �الإج��ر�ء �لفريد و�ملعقد، 
قال �لدكتور حممد �لع�صا: "كانت �حلالة معقدة جد�ً، نظر�ً 

لتمو�صع �لورم و�لت�صاقه بالع�صب �لب�صري للمري�ض د�خل 
خمروط �لع�صالت �ملحيط مبقلة �لعني. و��صتفدنا من خربة 
�لدكتور عالء �أبو عطو�ن، ��صت�صاري طب وجر�حة �لعيون يف 
م�صت�صفى تو�م، �لذي قام بعزل ع�صالت �لعني قبل �جلر�حة 
�لفردية،  �لع�صالت  حول  مربوطة  خا�صة  خيوط  با�صتخد�م 
على  �ملنظار  �إدخ��ال  �أثناء  �الأع�صاب  جر�حة  فريق  �صاعد  مما 
من  �جل��ر�ح��ي  �لنهج  وتخطيط  �ل��ف��ردي��ة  �لع�صالت  حتديد 
خ���الل مم��ر ���ص��ي��ق ب��ني ع�����ص��الت �ل��ع��ني ب��ا���ص��ت��خ��د�م طريقة 
�لورم  و�أزل��ن��ا  بالنجاح  �جل��ر�ح��ة  وتكللت  �الأن���ف.  عرب  �ملنظار 
ب�صكل كامل، وعادت عني �ملري�ض �إىل و�صعها �لطبيعي وتعافى 
�أنا يف  �أ�صابيع قليلة بعد �جلر�حة.  ب�صره بالكامل يف غ�صون 
�ملر�كز  فهناك عدد حم��دود فقط من  بالفريق،  �لفخر  غاية 
حول �لعامل �لتي تقدم هذه �خلدمة.  و�أ�صاف: "يف م�صت�صفى 
�أور�م  للتعامل مع  بالكامل  ز  م��درب وجمهنّ ت��و�م، لدينا فريق 
ت�صمن  تقنيات  با�صتخد�م  وتعقيد�ً  خ��ط��ورة  �الأك���رث  �ل��دم��اغ 
وت�صاهي  ممتازة.  نتائج  وحتقيق  ممكن  جر�حي  تدخل  �أق��ل 
�أف�صل مر�كز جر�حة �الأع�صاب �لعاملية، وقد ر�صخنا  نتائجنا 
مكانتنا حالياً كموؤ�ص�صة ر�ئدة �إقليمياً يف جمال جر�حة �أور�م 

�لدماغ وقاعدة �جلمجمة." ويف تعليق من �ل�صيد �صعيد جابر 
�صحة  "تفخر  �صحة،  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لكويتي، 
متخ�ص�صني  يجمع  �ل��ذي  �لقوي  �ل�صحية  �لرعاية  نظام  يف 
ه��ذه �جلر�حة  �ج���ر�ء  �إن  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  موهوبني وعامليني يف 
ناجحة هي �صهادة على جهودنا يف توفري نظام رعاية �صحية 
ن �لنا�ض من �لعي�ض حياة �أطول و�صحة كاملة.  متخ�ص�ض ميكنّ
�الإمار�ت  يف  �ل�صحية  �لرعاية  قطاع  م�صتوى  رف��ع  �صنو��صل 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي لل�صحة 
و�لرفاهية. " وعلنّق �ملري�ض �لذي تعافى متاماً و��صتعاد ب�صره 
"كل  بالقول:  �لعملية،  بعد  قليلة  �أ�صابيع  بالكامل يف غ�صون 
�متناين لالأطباء،  للتعبري عن مدى  تكفي  �ل�صكر ال  عبار�ت 
فقد كنت قلقاً للغاية ب�صاأن ت�صخي�صي وبد�أت روؤيتي تتدهور. 
بالن�صبة  لعملية جر�حية خميفة جد�ً  �خل�صوع  فكرة  وكانت 
ت���و�م خيار  �الأط��ب��اء يف م�صت�صفى  ق��دم يل  ل��ذل��ك عندما  يل، 
�مل��ن��ظ��ار ب��اأق��ل ق���در م��ن �ل��ت��دخ��ل �جل���ر�ح���ي، ���ص��ع��رت بارتياح 
�صديد. مل �أتوقع مطلقاً �أنني �صاأتعافى متاماً �أو �صاأمتكن من 
�ل�صكر  بخال�ض  �أت��وج��ه  �أخ���رى.  م��رة  طبيعي  ب�صكل  �الإب�صار 
و�المتنان لكامل �لفريق �لطبي يف تو�م ". ُيذكر �أن م�صت�صفى 

�ملتكامل و�حلا�صل  �أحد م�صت�صفيات �الإحالة �لطبية  تو�م هو 
�لتخ�ص�صات  وي�صمل  �مل�صركة  �لدولية  �للجنة  �عتماد  على 
و�مل���ر�ف���ق �ل��ط��ب��ي��ة �الأ���ص��ا���ص��ي��ة م��ث��ل وح����دة �ل��ع��ن��اي��ة �ملركزة، 
و�لطو�رئ، و�لت�صوير بالرنني �ملغناطي�صي، و�الأ�صعة �ل�صينية، 

وعلم �الأمر��ض، و�ملخترب، و�ل�صيدلة، و�لعياد�ت �ملتخ�ص�صة، 
و�لرب�مج �الأكادميية، ويعمل فيه ��صت�صاريون طبيون ميتلكون 
خرب�ت و��صعة وموؤهالت عالية، وميتاز �مل�صت�صفى �أي�صاً بكفاءة 

عملية �حلجوز�ت ووقت �نتظار �أقل.

•• دبي –الفجر 

�إتفاقية   AUE �الإم����ار�ت  �الأم��ري��ك��ي��ة يف  وق��ع��ت �جل��ام��ع��ة 
تعاون مع �ل�صركة �الإيطالية GKSD �لقاب�صة لال�صتثمار 
�ملتخ�ص�صة يف بناء �ملباين �ل�صديقة للبيئة، للبدء بت�صميم 
وتنفيذ بناء �جلامعة �جلديد مبو��صفات وخدمات تعليمية 
وذلك  دب��ي.  يف  �الأكادميية  باملدينة  مقره  �صيكون  متطورة، 
ب��ح�����ص��ور م��ع��ايل حم��م��د ���ص��ال��ح ب��ن ب����دوه �ل��درم��ك��ي ر�عي 
�لدكتور  و�ل��ل��و�ء   AUE �الإم���ار�ت  يف  �الأمريكية  �جلامعة 

رئي�ض  �لد�خلية  وز�رة  ع��ام  مفت�ض  �لري�صي،  نا�صر  �أح��م��د 
رئي�ض  )�الإن���رب���ول(  �جلنائية  لل�صرطة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة 
جمل�ض �أمناء �جلامعة، و�صعادة خلف �صغري �لقبي�صي ع�صو 
جمل�ض �أمناء �جلامعة، و�صعادة �الأ�صتاذ �لدكتور مثنى غني 
رئي�ض  �لغريبي  و�ل�صيد كمال  رئي�ض �جلامعة،  �ل��رز�ق  عبد 
لال�صتثمار  �لقاب�صة   GKSD جمموعة  �إد�رة  جمل�ض 
و�ل���دك���ت���ور ب���اول���و روت���لنّ���ي رئ��ي�����ض جم��م��وع��ة ����ص���ان دوناتو 
للم�صت�صفيات يف �ل�صرق �الأو�صط، وعدد من �ل�صفر�ء يف دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وتن�ض �التفاقية يف �أهم بنودها يف مو��صفات �ملبنى �جلديد 
ي��اأت��ي مبا  �أن���ه   AUE �الإم�����ار�ت  �الأم��ري��ك��ي��ة يف  للجامعة 
يتما�صى مع روؤية وتطلعات دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف حتقيق بيئة م�صتد�مة من حيث جودة �لهو�ء، و�ملحافظة 
�لنظيفة  �لطاقة  �ملتنوعة، وزيادة �العتماد على  �ملو�رد  على 
ما  و�أح����دث  �أه���م  ج��ان��ب  �ىل  �خل�����ص��ر�ء،  �لتنمية  وتطبيق 
بكل  �لتعليم �جل��ام��ع��ي  �ل���در�����ص���ات يف خ��دم��ة  ل��ه  ت��و���ص��ل��ت 
�لدكتور  �الأ���ص��ت��اذ  �أو���ص��ح  ذل��ك  وف��ئ��ات��ه. وح���ول  تخ�ص�صاته 
م��ث��ن��ى غ��ن��ي ع��ب��د �ل������رز�ق رئ��ي�����ض �جل��ام��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة يف 

على  �صيكون  �جل��دي��د  �ملبنى  ت�صميم  �أن   AUE �الإم����ار�ت 
هيئة خيمة متثل جنمة �صباعية، وهي �لنجمة �ملوجودة يف 
�صعار �جلامعة و�لتي ترمز �إىل كل �إمارة من �إمار�ت �لدولة 

�ل�صبع، ويف نف�ض �لوقت ترمز �إىل كليات �جلامعة �ل�صبع. 
�أحدهم  �أن تلك �خليمة �صت�صم جزئني  و�أ�صاف عبد�لرز�ق 
�صيعمل على توليد �لطاقة �لكهربائية و�الآخر م�صنوع من 
مادة ت�صمح بدخول �ل�صوء مع تقليل درجة �حلر�رة، بحيث 
تكون درج��ة �حل���ر�رة د�خ��ل �خليمة �أق��ل من خ��ارج �خليمة 
�أن �ملبنى �صيكون  10 درجات مئوية، موؤكد�َ  5 �ىل  بحو�يل 

خايل من �لكربون متاماَ. 
�ل��ع��دي��د من  �الأم��ري��ك��ي��ة �جل��دي��د  و�صي�صم مبنى �جل��ام��ع��ة 
�مل���ر�ف���ق �الأخ�����رى م��ث��ل ���ص��ف��وف در����ص��ي��ة ب����دء�َ م��ن ريا�ض 
�الأطفال و�صوال لل�صف �لثاين ع�صر، كما �صي�صم يف �مل�صتقبل 
م�صت�صفى تعليمي لتدريب طلبة كلية �لطب بعد �فتتاحها، 
و�لطلبة،  و�مل��وظ��ف��ني  ل��الأ���ص��ات��ذة  �صكنية  غ��رف  ج��ان��ب  �إىل 
و�صي�صم �أي�صاَ مر�فق ريا�صية متكاملة من مالعب كرة قدم 
و�صاحات للخيل وقاعة �جتماعات ت�صل �إىل 3000 كر�صي 

للموؤمتر�ت وحفالت �لتخرج. 

�سرطة اأبوظبي تختتم م�ساركتها 
يف معر�س »كا�ستم �سو 2023«

•• اأبوظبي-الفجر:

�لدورة  فعاليات  يف  م�صاركته  �أبوظبي  ب�صرطة  �ل�صرطي  �مل���وروث  �ختتم 
دبي  �ك�صبو  مدينة  يف   "2023 �الإم����ار�ت  �صو-  "كا�صتم  ملعر�ض  �لثامنة 
�خلليجية  �ملنطقة  يف  �ملعدلة  و�لدر�جات  �ل�صيار�ت  ملحبي  �الأك��رب  �لوجهة 
 3 ومل��دة   2023 �لعا�صر من مار�ض  �نطلق يف  و�ل��ذي   ، �الأو���ص��ط  و�ل�صرق 
�أيام متتالية. وقدم عر�صا لل�صيار�ت �لكال�صيكية  �لقدمية ل�صرطة �أبوظبي 
و�ل�صيار�ت  �ل��الن��دروف��ر   �صيار�ت  مثل  �لتاأ�صي�ض  ب��د�ي��ة  يف  و�مل�صتخدمة  

�لريا�صية و�لتي ��صتخدمت يف �ل�صبعينات مثل �لبور�ض و�لرجن روفر.
�أف�صل �خلدمات وعر�صها على  �هتمامها بتقدمي  �أبوظبي  و�أك��دت �صرطة 
دولة  تبو�أتها  �ل��ت��ي  و�ل��ري��ادي��ة   �ملتميزة  �مل��ك��ان��ة  يعك�ض  مب��ا  �ملن�صة   زو�ر 
�الم��ار�ت  يف �صناعة �ملعار�ض �لدولية �ملتخ�ص�صة ، و�صهدت �ملن�صة �إقبااًل 
و�لدوريات  �ل�صيار�ت  ع��رو���ض   باإعجاب  تابعو�  �ل��ذي��ن  �ل���زو�ر  م��ن  ك��ب��ري�ً 

�ل�صرطية �ملعرو�صة .

بنك الفجرية ال�طني يحتفل بتخريج طالب اأكادميية اإن بي اإف للتكن�ل�جيا

اخلريجون االإماراتيون يثبتون جدارتهم ويتولون العديد من االأدوار يف خمتلف جماالت التكنولوجيا

 �سرطة اأبوظبي تناق�س كتاب »حياة يف االإدارة« تزامنًا مع �سهر القراءة  

•• الفجرية-الفجر:

حمد  �ل�صيخ  بح�صور  �ل��وط��ن��ي  �ل��ف��ج��رية  ب��ن��ك  �ح��ت��ف��ى 
بنك  �إد�رة  �ل�صرقي، ع�صو جمل�ض  بن �صالح بن حممد 
�ل��ف��ج��رية �ل��وط��ن��ي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع ح��ك��وم��ة �لفجرية، 
للتاأمني،  �لوطنية  �لفجرية  و�صركة  �لفجرية،  وميناء 
�إف  ب��ي  �إن  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  �إم��ار�ت��ي��اً  32 طالباً  بتخريج 
كوك،  فين�ض  وق���ال  ر���ص��م��ي.   �ح��ت��ف��ال  يف  للتكنولوجيا 
كلمته  يف  �ل��وط��ن��ي  �ل��ف��ج��رية  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
باال�صتثمار  تاأ�صي�صه  منذ  �لبنك  "�لتزم  �الفتتاحية: 
�إعد�د  �أن  ن��وؤم��ن  �ل�����ص��اب��ة، حيث  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  يف 
خدمة  يف  ي�صب  �ملحليني  �ل��ق��ادة  من  متميزة  جمموعة 
�لقطاع �مل�صريف و�ملجتمع عموماً. وت�صكل �أكادميية �إن بي 
�أ�صا�صياً من ��صر�تيجيتنا لدعم  �إف للتكنولوجيا جزء�ً 
�الإمار�تي وتطوير مهار�تهم،  لل�صباب  �ملهنية  �لتطلعات 
�أدو�ر ق��ي��ادي��ة د�خل  ل��ت��ويل  �إع���د�ده���م  �أج���ل  وذل���ك م��ن 
و�جلهات  �الأو���ص��ع  �لقطاع  �حتياجات  تلبية  �أو  �لبنك، 

�حلكومية. و�أود �أن �أهنئ جميع �خلريجني، و�أمتنى لهم 
�لتوفيق يف م�صاعيهم �مل�صتقبلية".  مت �إطالق �أكادميية 
مع  بالتعاون   ،2021 ع��ام  يف  للتكنولوجيا  �إف  ب��ي  �إن 
و�ملهار�ت  �ملو�هب  تنمية  �صركة  �صي،  دبليو  بي  �أكادميية 
�صي  دبليو  ب��ي  ���ص��ارك خ��رب�ء  �الأو���ص��ط، حيث  �ل�صرق  يف 
منهج  �إن�صاء  خالل  من  �الإلكرونية  �ملهار�ت  تطوير  يف 
خم�ص�ض وتقدمي حلول لتح�صني �ملهار�ت للم�صاهمة يف 
و��صتمل  للتكنولوجيا.  �إف  بي  �إن  �أكادميية  روؤية  متكني 
�لربنامج على جمموعة متنوعة من �لدور�ت �لتدريبية، 
تكنولوجيا  �أ�صا�صيات  مثل  تناولت جماالت عديدة  �لتي 
�إد�رة  ع��ل��ى  و�ل��ت��دري��ب  �لتطبيقات  وت��ط��وي��ر  �مل��ع��ل��وم��ات 
�الأن��ظ��م��ة. وق���ال عي�صى دل����ول، م��دي��ر ���ص��رك��ة ب��ي دبليو 
�الفر��صية:  �الأكادميية  ورئي�ض  �الأو�صط،  �ل�صرق  �صي 
"ي�صرين وفريقي �أن نرى �الأثر �لذي ��صتطاعت �أكادميية 
�إن بي �إف للتكنولوجيا �أن تركه مع �لطلبة �خلريجني 
كل عام. �أنا معجب مبهار�تهم، وطموحاتهم، وقدر�تهم، 
و�أتطلع لروؤية م�صارهم �ملهني �لناجح".  وجنح �لطلبة 

�لربنامج و�حل�صول على فر�ض عمل  �إمت��ام  32 يف  �ل��� 
�لوطني  �ل��ف��ج��رية  بنك  �ل��ت��ز�م  م��ع  �ن�صجاماً  حقيقية، 
بتطوير �ملو�هب �الإمار�تية ودعم �أهد�ف �لتحول �لرقمي 
على  �لثالث  للعام  �الأكادميية  �لتز�م  وياأتي  �لدولة.   يف 
متقدمة  عمل  بفر�ض  �ملحلية  �مل��و�ه��ب  بتزويد  �ل��ت��و�يل 
عن  ف�صاًل  و�الب��ت��ك��ار،  �ملعلومات  تكنولوجيا  جم��ايل  يف 

�لتميز  م�صتويات  �أع��ل��ى  �إىل  �ل��و���ص��ول  يف  م�صاعدتهم 
دور  لر�صيخ  و�لعلمية،  و�لتقنية  �لرقمية  �مل��ج��االت  يف 
�ملو�هب �ملحلية يف هذ� �ملجال. ويخ�صع �لطلبة لتدريب 
مكثف على مد�ر �صتة �أ�صهر، يكت�صبون خالله جمموعة 
من �خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة لتحقيق �أهد�فهم �ملهنية 

و�مل�صاهمة يف منو �القت�صاد �لوطني.

•• العني-الفجر:

ن��ف��ذت ���ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ور���ص��ة ل��ل��ق��ر�ءة ب��ع��ن��و�ن ك��ت��اب "حياة يف 
�حتفاًء  �لعني  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  مببنى  �الإد�رة" وذل��ك 

ب�صهر �لقر�ءة �لوطني �لذي ي�صادف �صهر مار�ض �صنوياً.  
�إد�رة مكافحة  م��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  ���ص��امل عبيد  دك��ت��ور  �مل��ق��دم  و�أك���د 
�مل���خ���در�ت ب��ال��ع��ني �ه��ت��م��ام ���ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي و�ه��ت��م��ام��ه��ا بتحفيز 
ن�صرها  و�أه��م��ي��ة  و�مل��ع��رف��ة،  �ل��ق��ر�ءة  على  وت�صجيعهم  منت�صبيها 

ت��ع��زز وت��ر���ص��خ ثقافة  م���ب���ادر�ت وور�����ض  ل��الرت��ق��اء باملجتمع ع��رب 
�لقر�ءة. ولفتت �لر�ئد فاطمة حارب �ل�صاعدي مدير فرع �ل�صرطة 
�لن�صائية باإد�رة مكافحة �ملخدر�ت - �لعني  �إىل �أهمية �لقر�ءة يف 
يف  �ملنت�صبني  مهار�ت  وتطوير  و�لفكرية  �لذ�تية  �لثقافة  تعزيز 
جمال �لعمل وجتعلهم يتطلعون نحو �مل�صتقبل . و��صتعر�صت عدد 
من �لكتب �لتي تتناول مفاهيم �الإد�رة و�إيجابياتها و�صلبياتها ، و 
على  �الإد�رة  موظفي  لت�صجيع  للقر�ءة  خا�ض  ركن  باإن�صاء  قامت 

�لقر�ءة وتر�صيخها وتبادل �ملعارف و�خلرب�ت و�ملعلومات .
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ُيعرف مر�ض ال�شكري اأثناء احلمل ب�شكري احلمل. ومبجرد حدوث ارتفاع 
يف ن�شبة ال�شكر يف الدم يف الأوعية الدم�ية، تزداد احتمالية الإ�شابة 
به مرة اأخرى.يف ال�اقع، ميكن اأن يزيد �شكري احلمل من خطر الإ�شابة 

بداء ال�شكري من الن�ع الثاين.
و�شارك اخلراء يف معهد اأبحاث القلب )HRI( خم�ض ن�شائح للم�شاعدة 
يف تقليل خماطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري من الن�ع الثاين يف وقت لحق 

من احلياة اإذا عانيت من ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم اأثناء احلمل.

�الإ�صابة  "خطر  �أن  وح��ذر �خل��رب�ء من 
يزد�د  �ل�صكري  د�ء  م��ن  �ل��ث��اين  ب��ال��ن��وع 
�ل�����ص��ن��و�ت �خلم�ض  م��ل��ح��وظ يف  ب�����ص��ك��ل 
و�لن�صاء  �حل���م���ل.  ���ص��ك��ري  ب��ع��د  �الأوىل 
�مل�صابات ب�صكري �حلمل معر�صات �أكرث 
مبر�ض  ل��الإ���ص��اب��ة  �أ���ص��ع��اف  �صبعة  م��ن 
�ل���ث���اين مقارنة  �ل���ن���وع  م���ن  �ل�����ص��ك��ري 
ب��ال��ن�����ص��اء �ل��ل��و�ت��ي مل ي��ع��ان��ن م���ن هذه 

�حلالة".
ويتم ت�صجيع �الأمهات �مل�صابات ب�صكري 
�حلمل على �إجر�ء �ختبار�ت دم منتظمة 
�ل��ث��اين بعد  �ل��ن��وع  �ل�صكري م��ن  مل��ر���ض 
�ل��والدة، و�لتي ميكن �أن تكون �صنويا �أو 

كل ب�صع �صنو�ت.
�لطعام  "تناول  ب���  �خل���رب�ء  يو�صي  كما 
تناول:  ي��ت�����ص��م��ن  و�ل������ذي  �ل�صحي"، 
�لكاملة،  و�حلبوب  و�لفو�كه،  �خل�صار، 

و�الأ�صماك، و�الأطعمة �لغنية باالألياف.
وق���ارن���ت �إح�����دى �ل���در�����ص���ات ب���ني �أكرث 
م�صابات  جميعهن  �م���ر�أة،   4400 من 
وعاد�تهن  �مل��ا���ص��ي،  يف  �حل��م��ل  ب�صكري 

�لغذ�ئية.
وكانت �لن�صاء �للو�تي لديهن �أمناط �أكل 
بال�صكري  لالإ�صابة  خطر�  �أق��ل  �صحية 
م���ن �ل���ن���وع �ل���ث���اين ب��ن�����ص��ب��ة ت�����ص��ل �إىل 

لديهن  �لالئي  بالن�صاء  مقارنة   57%
�أقل جودة يف �لنظام �لغذ�ئي.

 )HRI( �لقلب  �أبحاث  معهد  ويو�صي 
�الإمكان"،  ب�"�لن�صاط قدر  �لن�صاء  �أي�صا 
مبر�ض  �الإ���ص��اب��ة  خطر  �نخف�ض  حيث 
�ل�صكري من �لنوع �لثاين بن�صبة 45% 
م��ن خ���الل مم��ار���ص��ة 150 دق��ي��ق��ة من 

�لتمارين متو�صطة �ل�صدة �أ�صبوعيا.
و�أو�صح معهد �ملو�رد �لب�صرية �أن هذ� قد 

يعني �مل�صي ملدة 30 دقيقة يوميا خالل 
 75 �أو ت��ر�ك��م  �أي���ام يف �الأ���ص��ب��وع،  خم�صة 
يف  �لقوي  �لبدين  "�لن�صاط  من  دقيقة 

�الأ�صبوع".
�الأخري عن طريق:  �لقيام بهذ�  وميكن 
�أو  �لتن�ض  لعب  �أو  �جل���ري  �أو  �ل�صباحة 
�لتمارين  ممار�صة  �أو  �ل��در�ج��ات  رك��وب 

�لريا�صية.
ويعد تدريب �لقوة مهما �أي�صا، حيث �أن 

�لن�صاء �للو�تي ميار�صن متارين �ملقاومة 
�أو �الأوز�ن كان لديهن معدل �أقل بن�صبة 
�ل�صكري  مبر�ض  �الإ�صابة  من   30%
من �لنوع �لثاين مقارنة بالن�صاء �لالئي 

مل يقمن باأي نوع من متارين �لقوة.
ويقرح �ملعهد �أي�صا �لر�صاعة �لطبيعية 

ممكنة"، فرة  "الأطول 
 الأن �ل��ر���ص��اع��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة الأك����رث من 
�الإ�صابة  خطر  م��ن  تقلل  �أ�صهر  ث��الث��ة 

بالنوع �لثاين من مر�ض �ل�صكري بنحو 
.46%

"يعتقد  �أنه  وذكر معهد �ملو�رد �لب�صرية 
�أن �لر�صاعة �لطبيعية توؤدي �إىل حت�صني 

�لتمثيل �لغذ�ئي للجلوكوز و�لدهون".
وعالوة على ذلك،

زيادة  الأن  �لوزن"،  "مر�قبة  �ملفيد   من 
�ل�������وزن ع���ام���ل خ���ط���ر م����ع����روف ملر�ض 

�ل�صكري من �لنوع �لثاين.

 1695 �صملت  بحثية  در��صة  و�أظ��ه��رت 
ب�صكري �حل��م��ل، متت  م�����ص��اب��ات  �م����ر�أة 
عاما   18 �إىل  ثماين  ما بني  متابعتهن 

بعد �لت�صخي�ض،
 �أنه مقابل كل 5 كغ من �لوزن �ملكت�صب، 
فاإن خطر �الإ�صابة مبر�ض �ل�صكري من 

�لنوع �لثاين يزد�د بن�صبة 27%.
�خلم�ض  �لن�صائح  تتمثل  وب��اخ��ت�����ص��ار، 
�ل�صكري  �الإ�صابة مبر�ض  لتقليل خطر 

من �لنوع �لثاين �إذ� كنِت م�صابة ب�صكري 
�حلمل يف:

- مر�قبة م�صتويات �ل�صكر يف �لدم
- �الأكل �ل�صحي

- �لن�صاط
- �لر�صاعة �لطبيعية

- مر�قبة �لوزن
�ل�صحية  �خل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  و�أو����ص���ح���ت 
�حلمل  �صكري  �أن   )NHS( �لوطنية 

يختفي عادة بعد �لوالدة.
�حلالة  ت�����ص��ب��ب  �أن  مي��ك��ن  ذل�����ك،  وم����ع 
خم��اط��ر ل����الأم و�ل��ط��ف��ل �أث���ن���اء �حلمل. 
وت�����ص��م��ل �الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى �مل��خ��اط��ر �لتي 
�ل�����والدة �ملبكرة  ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا �الأم�����ر 
وت�����ص��م��م �حل���م���ل وزي�������ادة �حل���اج���ة �إىل 

�لوالدة �لقي�صرية.
من  تعانني  كنت  "�إذ�  �لهيئة:  و�أ���ص��ارت 
فر�ض  تقليل  فيمكن  �حل��م��ل،  ���ص��ك��ري 
طريق  ع��ن  �حلمل  يف  م�صكالت  ح��دوث 
�لدم.  يف  �ل�صكر  م�صتويات  يف  �لتحكم 
من  للتحقق  دم  فح�ض  �إج����ر�ء  وي��ج��ب 
 13 �إىل  ���ص��ت��ة  ب��ع��د  �ل�����ص��ك��ري  م���ر����ض 
�ل����والدة، وم���رة و�ح���دة كل  �أ�صبوعا م��ن 
ب��ع��د ذل���ك يف ح���ال ك��ان��ت �لنتيجة  ع���ام 

طبيعية".

احلمل بعد  ال�سكري  مبر�س  االإ�سابة  خطر  خلف�س  اخلرباء  يقدمها  ن�سائح   5

ملاذا تناول املوز االأخ�سر يوميا ميكن اأن يقي من االإ�سابة بال�سرطان؟

�أ�صكال  باأنه �صكل من  �ملقاوم  �لن�صا  ويعرف 
�لطعام  نوع من  وهو  �لكربوهيدر�ت، 
ي�����وف�����ر �ل����ط����اق����ة، 

جد  يو و
ب�صكل �صائع يف 
�الأطعمة مثل �ل�صوفان 
و�حل���ب���وب و�ل��ف��ا���ص��ول��ي��ا و�مل���وز 

�الأخ�صر قليال.
ون����ظ����رت �ل����در������ص����ة �ل����دول����ي����ة، �ل����ت����ي ق���اده���ا 
خ���رب�ء ب��ري��ط��ان��ي��ون، يف م��ا ي��ق��رب م��ن 1000 
حالة  وه��ي   - لين�ض  مبتالزمة  م�صاب  مري�ض 
ور�ث���ي���ة جت��ع��ل �ل��ن��ا���ض ع��ر���ص��ة مل��ج��م��وع��ة من 

�ل�صرطانات.
يف  �مل�������ص���ارك���ني  �إع�����ط�����اء  ومت 
�لدر��صة جرعة يومية من 
�لن�صا �ملقاوم، تعادل موزة 
و�ح��دة غري نا�صجة، ملدة 

عامني يف �ملتو�صط.
ووج��������د �خل����������رب�ء �أن��������ه يف 
�أن���ه مل يقلل م��ن خطر  ح��ني 
فاإن  �الأمعاء،  ب�صرطان  �الإ�صابة 
�الإ�صابة  خطر  م��ن  قللت  �جل��رع��ة 
�أخرى من �جل�صم  �أجز�ء  بال�صرطان يف 

بن�صبة ت�صل �إىل 60%.
خا�ض  ب�صكل  قويا  �لوقائي  �لتاأثري  ه��ذ�  وك��ان 
ل�صرطانات �جلهاز �له�صمي �لعلوي مبا يف ذلك 
�ل�صفر�وية  و�لقنو�ت  و�ملعدة  �مل��ريء  �صرطانات 

و�لبنكريا�ض، و�لتي ي�صعب �كت�صافها.
�صنو�ت   10 مل��دة  ت�صتمر  �حل��م��اي��ة  �أن  ول��وح��ظ 
ب��ع��د ت��وق��ف �الأ���ص��خ��ا���ض ع���ن ت���ن���اول �ملكمالت 
�أي�صا  مفيدة  �لنتائج  تكون  �أن  �خل��رب�ء  وي��اأم��ل 

لعامة �لنا�ض، ولي�ض فقط �الأ�صخا�ض �مل�صابني 
مبتالزمة لين�ض.

�لتغذية  م��اذرز، خبري  �لربوفي�صور ج��ون  وق��ال 
�ملقاوم  �لن�صا  �أن  "وجدنا  �لب�صرية يف نيوكا�صل: 
يقلل من جمموعة من �ل�صرطانات بن�صبة تزيد 
ع��ن 60 %. وك���ان �ل��ت��اأث��ري �أك���رث و���ص��وح��ا يف 

�جلزء �لعلوي من �لقناة �له�صمية.
وهذ� مهم الأن �صرطان �جلهاز �له�صمي �لعلوي 
�كت�صافه  ي��ت��م  ال  وغ��ال��ب��ا  ت�����ص��خ��ي�����ص��ه  ي�����ص��ع��ب 

مبكر�".

يف  �مل�صتخدمة  �ملقاوم  �لن�صا  جرعة  �أن  و�أ���ص��اف 
موزة  يف  �مل��وج��ودة  تلك  تقريبا  تعادل  �لتجربة 

غري نا�صجة.
وق����ال �ل��ربوف��ي�����ص��ور ت��ي��م ب��ي�����ص��وب، خ��ب��ري علم 
�لور�ثة يف ليدز و�لذي �صارك �أي�صا يف �لدر��صة، 
�إىل  حاجة  هناك  لكن  مثرية،  كانت  �لنتائج  �إن 

مزيد من �لبحث.
وقاد �لدر��صة خرب�ء يف جامعتي نيوكا�صل وليدز 
 Cancer Prevention ون�صرت يف جملة

.Research

ت��شلت درا�شة جديدة اإىل اأن امل�زة يف الي�م قد ت�شاعد يف التخل�ض من ال�شرطان ولكن فقط اإذا كانت 
خ�شراء.واأعطى العلماء الأ�شخا�ض الذين لديهم خماطر وراثية عالية لالإ�شابة بال�شرطان نظاما غذائيا 

عايل الن�شا املقاوم، ووجدوا اأنه يقلل من خطر الإ�شابة ببع�ض اأ�شكال املر�ض باأكرث من الن�شف.
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العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعببببببببببالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : مطعم �الجو�ء

رخ�صة رقم: CN 1129791 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�ض �ملال من 0 �ىل 150000

تعديل �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حممد �صلطان حمد �لكندي

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممود فاليا كاروفاريل %100
تعديل �إ�صم جتاري من/مطعم �الجو�ء  

AL AJWA RESTAURANT

 �إىل/مطعم �الجو�ء - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م
AL AJWA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعببببببببببالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �إيجيب�صن �صى بى �إيه ��ض لالإ�صت�صار�ت 

�ل�صريبية - فرع �أبو ظبي 1

رخ�صة رقم: CN 2672150 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صكل �لقانوين من فرع �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل �إ�صم جتاري من/�إيجيب�صن �صى بى �إيه ��ض لالإ�صت�صار�ت �ل�صريبية - فرع �أبو ظبي 1  

EGYPTIAN C P A S TAX CONSULTANT BRANCH OF ABU DHABI 1

 �إىل/�ك�صربت �صى بى �إيه �ال�صت�صار�ت �ل�صريبية - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ م م

EXPERT CPA TAX CONSULTANCY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��ض على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعببببببببببالن
�ل�ص�����ادة/�لياه  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمو�د �لغذ�ئية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2739552 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعببببببببببالن
�ل�ص�����ادة/بوك�ض  �لتنمية �القت�صادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�أوف دولت�صي للماأكوالت �ل�صهيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3971317 

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حازم حممد م�شطفى �شرحان
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007773/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حازم حممد م�صطفى �صرحان  - �لعنو�ن دبي منطقة جبل علي بالقرب من بناية 
�صوير�م بناية �صربينج �صقة 905 ويعلن على رقم �لهاتف:0529036439

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:�صركة د�ر �لتمويل 
�ض.م.ع ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال 

�لر�صوم و�مل�صاريف :96079.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فاأنت مكلف بح�صور جل�صة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ� �الخطار  �عالنك/�إعالنكم 
�ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��صم �ل�صركة : بالك ج�لد لتجارة الطارات �ض.ذ.م.م 
�ل�صكل   - نايف  �لرفيع  رم�صان  حممد  �صالح  ملك   g07 رق��م  معر�ض   : �لعنو�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 862902 رقم �لقيد بال�صجل 
�لتجاري : 1465544 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه 
قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/2/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2023/2/27 بتاريخ  دبي 
�مل�صفي �ملعني �شامل ال�شيابي حما�شب�ن قان�ني�ن ومدقق�ا ح�شابات �لعنو�ن 
 : ه��ات��ف   - �لبطني  رق��ة  مكتوم  �ل  م��ان��ع  ر����ص��د  م��ان��ع  �ل�صيخ  ملك   303 مكتب   :
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   042274080  : فاك�ض   042272828

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : �شامل ال�شيابي حما�شب�ن قان�ني�ن ومدقق�ا ح�شابات
 �لعنو�ن : مكتب 303 ملك �ل�صيخ مانع ر��صد مانع �ل مكتوم رقة �لبطني - هاتف 

: 042272828 فاك�ض : 042274080   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
بالك ج�لد لتجارة الطارات �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر  �أعاله لت�صفية 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/2/27 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ض  2023/2/27 وعلى من لديه 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعلن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

مدين    SHCFICICIVS2023 /0001618 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه :ر�نيه ديب خليل �حلاج - جمهول حمل �القامة

2- يا�صر ح�صن حممد �بر�هيم  ، هبة �هلل ديب خليل �حلاج - �ردنية �جلن�صية - قد �قامت عليكما �لدعوى وتطالبكما 
فيها:�وال قبول �لدعوى و�لت�صريح ب�صد�د �لر�صم مع �عالن �ملدعي عليها مبوعد �جلل�صة بعد حتديدها - ثانيا:و�أ�صليا 
�حلكم ببطالن �لبيع للعقار بالرقم 37 ملك مبنطقة �لقاد�صية و�لعائدة ملكيته ملورث �ملدعية وخماطبة د�ئرة �لت�صجيل 
�ملدعية  �ل�صادرة من مورث  �لوكالة  ببطالن  ثالثا:و�حتياطيا �حلكم   - �ملورث جمدد�  با�صم  �مللكية  �صند  �لعقاري العادة 
و�عتبارها كاأن مل تكن وبطالن جميع ت�صرفات �لوكيل )�ملدعى عليها �الوىل( �لتي متت بالوكالة و�لتي متت مبر�ض موت 
�ملورث كما و�نها تعترب منتهيه والغية منذ تاريخ دخول �ملوكل للم�صت�صفى بتاريخ 2012/05/15. ر�بعاً: �لز�م �ملدعى 

عليم بالت�صامن �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.
�الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الحتادية  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2023/3/23 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�ملدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير �لدعوى رقم 10 ( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.    
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ارما �شارما
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008764/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �رما �صارما 
�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملنفذ:�صركة د�ر �لتمويل �ض.م.ع  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم 
له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  �صامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن 

:66461.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )7( 
�أيام من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - برابو باندوراجنان
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007044/ 

�إىل �ملحكوم عليه : بر�بو باندور�جنان 
�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملنفذ:�صركة د�ر �لتمويل �ض.م.ع  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم 
له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  �صامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن 

:40499.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )7( 
�أيام من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0001923 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ��صرف ح�صن حممد ح�صن
�لعنو�ن:9483300 

�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/10/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم �أعاله ل�صالح /�صركة د�ر �لتمويل �ض.م.ع بالتايل ن�ض �حلكم حكمت �ملحكمة 
مبثابة ح�صوري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لفائدة �ملدعي مبلغا وقدره )35.560.80( 
درهم درهم خم�صة وثالثون �لف وخم�صمائة و�صتون درهما وثمانون فل�صا - و�لفائدة 
بالر�صوم   و�لز�مه  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  عنه 

و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض طلب �لنفاذ �ملعجل .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 رقم )2023/1008(

�ملنذر)�ملوؤجر(: نا�صر حممد لوتاه للعقار�ت
�ملنذر �إليه )�مل�صتاأجر(: حليم ترين للخدمات �لفنية

يخطر �ملنذر/�ملنذر �ليه ب�صد�د �اليجارية بقيمة 8.750 درهم للفرة �اليجارية من 
 )102( رقم  �ملكتب  �يجار  لقاء  وذلك   2023/02/28 ولغاية   2022/12/01

�لكائنة بدبي- �ل�صبخه- بناء رقم 24- بناء نا�صر لوتاه. 
باالخالء  للمطالبة  �ل��الزم��ة  �لق�صائية  �الج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �صي�صطر  و�إال 
تاريخ  و�ملياه حتى  �لكهرباء  ��صتهالك  �مل�صتحقة وم�صاريف  �اليجارية  �لقيمة  و�صد�د 

متام �الخالء مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  رقم   2023/3722
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها  :  �جلازيه للتجاره        .
نتيجة  دره��م   )45،060.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت  �أ�صبوع من تاريخ 
�ل�صيارة رقم  ) 30937 / خ�صو�صي /17/ �بوظبي( من نوع ) تويوتا هاي�ض _ 
فان �صحن  ( موديل )2016 ( _ لون ) �بي�ض ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم   2023/3715
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها  :  مازن �حمد قا�صم �ليافعي  .
نتيجة  دره��م   )24،200.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت  �أ�صبوع من تاريخ 
�ل�صيارة رقم  ) 36231 / خ�صو�صي /9/ �بوظبي( من نوع ) فولك�ض و�جن با�صات  
و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل   ) �بي�ض   ( ( موديل )2014 ( _ لون  _ �صالون  

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم    2023/3718
�ملنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.  

�ملنذر �إليه  :  هاري ناجو موني�صو�مي      .
�الإخالل  نتيجة  دره��م   )46،275.53( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�صيارة  �ملبلغ  ل�صرف  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر 
 /N/ باملز�د �لعلني و�مل��ودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم  ) 44657 / خ�صو�صي 
دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي الن�صر   _ �صالون   ( موديل )2015( _ لون ) رمادي( 

و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم   2023/4005
�ملنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.  

�ملنذر �إليه  :  �لك�صندر فا�صيك       .
�الإخالل  نتيجة  دره��م   )62،670.68( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�صيارة  �ملبلغ  ل�صرف  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر 
 باملز�د �لعلني و�ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم  ) 67503 / خ�صو�صي / S/ دبي 
( من نوع ) فورد �ف 150 _ بيك �ب ( موديل )2015( _ لون ) �خ�صر بني (   و�ملمولة 

ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم   2023/3716
�ملنذر:  �صتاندرد ت�صارترد بنك.  

�ملنذر �إليه  :  فينود كومار جوباال بيالي جوباال بيالي �توبور�توبا .
�الإخالل  نتيجة  دره��م   )34،370.85( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�صيارة  �ملبلغ  ل�صرف  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر 
�ل�صيارة رق��م  ) 17263 / خ�صو�صي / 3/  �مل��ودع يف خزينة �ملحكمة على  �لعلني    باملز�د 
�ل�صارقة( من نوع ) ني�صان باثفايندر   _ ��صتي�صن( موديل )2016( _ لون ) �بي�ض(   

و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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رقم   2023/3717
�ملنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.  

�ملنذر �إليه   :  �صر�ج �لدين قطب �لدين حممد قطب �لدين �عظم .
�الإخالل  نتيجة  درهم  �صد�د مبلغ وقدرة )159،955.14(  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�صيارة  �ملبلغ  ل�صرف  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر 
 /L / باملز�د �لعلني و�مل��ودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم  ) 32944 / خ�صو�صي 
دبي( من نوع ) جيب جر�ند �صريوكي   _ ��صتي�صن( موديل )2015( _ لون ) �حمر( 

و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم  2023/3729
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها  :  �صقر �المار�ت لتجاره �العالف �حليو�نيه         .
نتيجة  درهم   )110،012.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت  �أ�صبوع من تاريخ 
�ل�صيارة رقم  ) 98780 / خ�صو�صي /17/ �بوظبي( من نوع ) �ي�صوزو �ن كيو �ر  
_ مركبة خفيفة  ( موديل )2020 ( _ لون ) �بي�ض ( و�ملمولة ل�صاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 رقم    2023/3720
�ملنذر :    بنك �بوظبي �لتجاري  �ض.م.ع .

�ملنذر �إليه  :  �صليمان �لدروي�ض      .
�الإخالل  نتيجة  دره��م   )31،483.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ 
�ملباعة  لل�صيارة  �ملبلغ  ل�صرف  �لتنفيذية  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر 
 باملز�د �لعلني و�ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم  ) 60143 / خ�صو�صي /C/ دبي  
( من نوع ) ني�صان �لتيما   _ �صالون ( موديل )2014( _ لون ) �أبي�ض لوؤلوؤي( و�ملمولة 

ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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رقم   2023/3721
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها  :  �صقر �المار�ت لتجاره �العالف �حليو�نيه   .
نتيجة  درهم   )107،679.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت  �أ�صبوع من تاريخ 
�ل�صيارة رقم  ) 99541 / خ�صو�صي /17/ �بوظبي( من نوع ) �ي�صوزو �ن كيو �ر  
_ مركبة خفيفة   ( موديل )2020 ( _ لون ) �بي�ض ( و�ملمولة ل�صاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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الدعوي رقم 2023/557 جتاري

لدي حمكمة دبي �البتد�ئية �لتجارية
�ملرفوعة من قبل �ملدعية /�ملدعية / �صركة تاجوج للتطوير و�ال�صتثمار �ملحدودة

بوكالة/ �صليمان �صامل �لكربي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية.
 �ملدعى عليها /فيوجن �صبي�صيلزد لل�صحن و�ملالحة �ض.ذ.م.م

�ملدعى عليها /فيوجن �صبي�صيلزد لل�صحن و�ملالحة �ض.ذ.م.م  مدعوة �أو بو��صطة وكيل معتمد الجتماع 
�خلربة �ملعلن بالن�صر، وذلك وفقا ملا يلي: 

تاريخ �الجتماع: يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2023/03/16 �ل�صاعة 02:00 ظهر�ً عرب تطبيق زوم ور�بط �الجتماع 
Time: Mar 16، 2023 - 02:00 PM Dubai

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72879032874?pwd=hARhvpWbFugxiaKtk3WOdKTrayTvNn.1

Meeting ID: 728 7903 2874
Passcode: AWAD123

�خلبري �حل�صابي  /عو�ض �لعبد على �لعامري
رقم �لهاتف :  0566666533

awad-alameri@hotmail.com -:لربيد �اللكروين�

املو�شوع / اعلن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��صم �ل�صركة : ترايفيا �شتار لتجارة قطع غيار اللكرتونيات �ض.ذ.م.م 
عبا�ض،  �ل  عبد�لنبي  �حمد  �بر�هيم  ملك   ،306  ،407  ،305 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
بردبي، منخول ��صتد�مة B - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1426076  : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رقم   840210  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد 
�ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/8/2 و�ملوثق 
�أو  �عر��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2022/8/2 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
ومدقق�ا  قان�ني�ن  حما�شب�ن  ال�شيابي  �شامل  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
303 ملك �ل�صيخ مانع ر��صد مانع �ل مكتوم رقة �لبطني  ح�شابات �لعنو�ن : مكتب 
- هاتف : 042272828 فاك�ض : 042274080 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : �شامل ال�شيابي حما�شب�ن قان�ني�ن ومدقق�ا ح�شابات
 �لعنو�ن : مكتب 303 ملك �ل�صيخ مانع ر��صد مانع �ل مكتوم رقة �لبطني - هاتف 

: 042272828 فاك�ض : 042274080   
مبوجب هذ� تعلن �الإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله 
لت�صفية ترايفيا �شتار لتجارة قطع غيار اللكرتونيات �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/8/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2022/8/2
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
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العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  11963/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )00010-00011-00013( و�ل�صادر عن بنك �مل�صرق 
بقيمة )37445( درهم .

طالب �لتنفيذ : مركز ��صندريز لالأعمال
�صنر  �لفرد�ن  مبنى   - �لبحرية  كورني�ض  �صارع   - �ل�صارقة  �ملجاز   - �ل�صارقة  �م��ارة   - عنو�نه:�المار�ت 

ب 104
�ملطلوب �إعالنه : 1- رو�صان كومار �صونكار - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن :بتاريخ:2023/3/13  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )37445( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام من تاريخ ن�صر هذ� 

�العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  17971/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

�لبنك  �ل�صيك رقم 000010 و�ل�صادر عن  �رقام 1-  �ملرجتعة  �ل�صيكات  �ملطالبة بقيمة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
�لعربي بقيمة 30.000 درهم 2- و�ل�صيك رقم 000011 و�ل�صادر عن �لبنك �لعربي بقيمة 30.000 درهم 
و�ملبلغ �مل�صدد من �جمايل �ل�صيكات �ملذكورة �عاله هو �صفر و�جمايل �ملبلغ �ملطلوب هو )60.000( درهم .

طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - مكتب �صعيد �لغافري للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية مكتب رقم 

311 - �لطابق �لثالث - مبنى بيزن�ض �أفينيو
�ملطلوب �إعالنه : 1- معتز �صعيد �بر�هيم �صليم خاطر - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)61785( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7494/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �حلادية ع�صر رقم 296
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 997/2021 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )1.306.464.89( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري

عنو�نه:�مارة �ل�صارقة - �خلان - مكتب بر�صتيج للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية - مركز �لغامن لالأعمال 
- �لطابق �ل�صاد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922

�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد �صعيد حممد حممد عبد�هلل �ملقبايل - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1306464.89(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام  من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:151/2023/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )800000( درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف . 

�ملدعي:�متياز خان �أكرب خان
عنو�نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة دبي - بور�صعيد - بناية فاطمة �لها�صمي �لطابق �الر�صي حمل 

رقم 2
�ملطلوب �إعالنه :  1- كاملي�ض ر�تنام ر�تينام باد�كييور �صانتانانتام  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع �الإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2023/1/19 - 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )800000( درهم ثمامنائة �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ، ولكم �حلق يف ��صتئناف �المر 

�و �لتظلم منه بح�صب �الحو�ل عمال بن�ض �ملادة 147 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية  .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70642 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

انذار عديل بالن�شر
انذار رقم )2022/1/151022(

�ملنذر:ر�ج كومار �صيو�كر�ماين - بوكالة �ملحامني:حممد بني ها�صم/�صهيل �ل�صيخ
�ملنذر �ليها:حممد ب�صري ناليالكات حمزه - جمهول حمل �القامة

حيث �ن �ملنذر ومبوجب هذ� �النذ�ر �لعديل فاإنه ينذر �ملنذر �ليه باملطالبة ب�صد�د مبلغ 
�المار�ت  بنك  على  و�مل�صحوب   000115 رقم  �ل�صيك  مبوجب  دره��م   )50.000(
بو�قع  �لقانونيه  �لفائدة  مع  بتاريخ:2019/7/28  �الد�ء  و�مل�صتحق  �لوطني  دبي 
12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د وذلك خالل خم�صة �يام من تاريخ 
ن�صر �العالن ويف حالة عدم �ل�صد�د �صيتم �للجوء للق�صاء و��صت�صد�ر �مر باأد�ء �ملبالغ 

�مل�صتحقة مبوجب �ل�صيكات �ملذكورة �عاله  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري    AJCFICICOMS2023 /0000604 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :�وتليت للمطابخ ومن ميثلهم قانونيا - جمهول حمل �الإقامة 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2023/3/28 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير �لدعوى  عجمان �الحتادية �ملحكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   ) �لو�حد  �ليوم  د�ئرة   -  2 رقم 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 
�يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي 

عليه - .  حرر بتاريخ  2023/3/8  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عبدامللك خلفان النقبي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:126/2023/43 جتاري م�شارف 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لتا�صعة رقم 412

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين مت�صامنني ب�صد�د ورد مبلغ وقدره )100.000( دوالر �مريكي 
مبا يعادل مبلغ وقدره )مبا يعادل 367.250.00( درهم من تاريخ �ملطالبة حتى متام �ل�صد�د مع �لفائدة �لقانونية 

بن�صبة 5% من مبلغ �ملطالبة و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�صركة فري�صت و�ي للتمويل �ملحدودة

عنو�نه:�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مر��صي در�يف - ميد�ن �خلليج - بناية رقم 7 �ملكتب رقم 07
�ملطلوب �إعالنه:  1- و��صف مريز� �صلطان حممود  -  �صفته: مدعي عليه

مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين مت�صامنني ب�صد�د ورد 
مبلغ وقدره )100.000( دوالر �مريكي مبا يعادل مبلغ وقدره )مبا يعادل 367.250.00( درهم من تاريخ �ملطالبة 
بالر�صوم و�مل�صاريف  �ملدعي عليهما  و�ل��ز�م  �ملطالبة  بن�صبة 5% من مبلغ  �لقانونية  �لفائدة  �ل�صد�د مع  حتى متام 
ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2023/3/16  �ل�صاعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�صي 
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70579

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
يف الدعوى رقم:2023/459 جتاري 

�حل�صابية  �خل��ربة  تكليفنا مبهمة  باأنه قد مت  نعلمكم  ر�صيد �صمودة(  بنت  )�ي��ه  عليه  �ملدعي  �ىل 
2023/459 جتاري مبحكمة دبي و�ملقامة �صدكم من �ملدعي �الول �حمد بن  يف �لدعوى رقم 
و�ملطرو�صي  �ل�صادة/�لقرق  وميثلهم  �صفيق  �صمرية  �لثانية  و�ملدعية  �لفرحان  عبد�هلل  بن  حمد 
حمامون وم�صت�صارون قانونيون ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف �لق�صيه �مل�صار �ليها �عاله و�عالمكم 
ب�صاأن �عمال �خلربة �حل�صابية يف �لدعوى باأنه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لدعوى يوم �خلمي�ض 
 ZOOM �ملرئي  �الت�صال  برنامج  04:30 م�صاء عن طريق  �ل�صاعة  �ملو�فق:2023/3/16 
dc@shakerazinal-ca.:اللكروين� �ل��ربي��د  ط��ري��ق  ع��ن  معنا  �ل��ت��و����ص��ل  ي��رج��ى  ل���ذ� 

حال  ويف  �ملحدد  باملوعد  مكتبنا  مقر  �ىل  �حل�صور  �و  �الجتماع  بر�بط  ملو�فاتكم  وذلك   com
تخلفكم ح�صور �الجتماع وعدم تزويدنا بدفوعكم يف �لوقت �ملحدد فاإننا �صنبا�صر �جر�ء�ت �خلربة 

ونقدم تقريرنا للمحكمة من و�قع �مل�صتند�ت �ملتاحة .
اخلبري احل�شابي/�شاكر فريد زينل
قيد رقم 51 حماكم دبي
هاتف:042204660

 تبليغ ب�شاأن اأعمال اخلربة احل�شابية �شادرة عن

اخلبري احل�شابي �شاكر فريد عبدالرحمن زينل

70197
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل ال�شركة

��صم �ل�صركة:فيوز كافيه ذ.م.م
رخ�صة رقم 963183 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1590970

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:حمل رقم RG11 ملك دبي �لوطنية لال�صتثمار �ض.ذ.م.م - �خلليج �لتجاري 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2022/11/28 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�صفي �ملعني على عنو�ن �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �صرق �صارع �الحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
�الول  �ل��دور  �ملكتوم  خليفة  بن  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مرو  حمطة  مقابل  �لقدمية  و�لعمال 
مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا معه 
كمهلة  �الع���الن  ه��ذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   45 خ��الل  وذل���ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  ك��اف��ة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل ال�شركة

��صم �ل�صركة:�صتيفانو�ض مارينا مطعم ومقهى ذ.م.م
رخ�صة رقم 763973 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1725019

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:حمل رقم 85 ملك جمموعة �حلبتور - بردبي - مر�صى دبي 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2022/11/28 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�صفي �ملعني على عنو�ن �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �صرق �صارع �الحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
�الول  �ل��دور  �ملكتوم  خليفة  بن  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مرو  حمطة  مقابل  �لقدمية  و�لعمال 
مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا معه 
كمهلة  �الع���الن  ه��ذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   45 خ��الل  وذل���ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  ك��اف��ة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل ال�شركة

��صم �ل�صركة:�صركة يايهاو لل�صيار�ت ذ.م.م
رخ�صة رقم 944619 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1558321

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:معر�ض رقم 2 - ملك بلدية دبي - ر��ض �خلور �ل�صناعية 3 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�لتقدم  و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2023/3/7 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة 
وز�رة  بجو�ر  �الحت��اد  �صارع  �صرق  �لعنز  هور  مبنطقة  بدبي  �لكائن  عنو�ن  على  �ملعني  �مل�صفي  �ىل 
�لدور  �ملكتوم  بن خليفة  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مقابل حمطة مرو  �لقدمية  و�لعمال  �لعمل 
�الول مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا 
ن�صر هذ� �الع��الن كمهلة  تاريخ  45 يوم من  �لثبوتية وذلك خالل  �مل�صتند�ت و�الأور�ق  معه كافة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �ل�صركة:فيوز كافيه ذ.م.م
رخ�صة رقم 963183 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1590970

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:حمل رقم RG11 ملك دبي �لوطنية لال�صتثمار �ض.ذ.م.م - �خلليج �لتجاري 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2022/11/28 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�صفي �ملعني على عنو�ن �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �صرق �صارع �الحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
�الول  �ل��دور  �ملكتوم  خليفة  بن  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مرو  حمطة  مقابل  �لقدمية  و�لعمال 
مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا معه 
كمهلة  �الع���الن  ه��ذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   45 خ��الل  وذل���ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  ك��اف��ة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �ل�صركة:�صتيفانو�ض مارينا مطعم ومقهى ذ.م.م
رخ�صة رقم 763973 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1725019

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:حمل رقم 85 ملك جمموعة �حلبتور - بردبي - مر�صى دبي 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2022/11/28 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�صفي �ملعني على عنو�ن �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �صرق �صارع �الحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
�الول  �ل��دور  �ملكتوم  خليفة  بن  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مرو  حمطة  مقابل  �لقدمية  و�لعمال 
مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا معه 
كمهلة  �الع���الن  ه��ذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   45 خ��الل  وذل���ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  ك��اف��ة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �ل�صركة:�صركة يايهاو لل�صيار�ت ذ.م.م
رخ�صة رقم 944619 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 1558321

�ل�صكل �لقانوين �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م
�لعنو�ن:معر�ض رقم 2 - ملك بلدية دبي - ر��ض �خلور �ل�صناعية 3 

��صم �مل�صفي:�اليد للمحا�صبة و�لتدقيق حما�صبون قانونيون.
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها 
حما�صبون  و�لتدقيق  للمحا�صبة  �الي��د  مكتب  �مل�صفي  وبتعيني  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  بانحالل 
قانونيون )ر��صد �حمد �ل�صيخ( للقيام بت�صفية �ل�صركة مبوجب حم�صر �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�لتقدم  و�مل�صدق لدىكاتب �لعدل بتاريخ:2023/3/7 وعلى من لديه �ي �عر��ض �و مطالبة 
وز�رة  بجو�ر  �الحت��اد  �صارع  �صرق  �لعنز  هور  مبنطقة  بدبي  �لكائن  عنو�ن  على  �ملعني  �مل�صفي  �ىل 
�لدور  �ملكتوم  بن خليفة  ر��صد  �ل�صيخ  بناية  �لقيادة  مقابل حمطة مرو  �لقدمية  و�لعمال  �لعمل 
�الول مكتب رقم 118 & 119 هاتف:042686888 - فاك�ض:042665252 ، م�صطحبا 
ن�صر هذ� �الع��الن كمهلة  تاريخ  45 يوم من  �لثبوتية وذلك خالل  �مل�صتند�ت و�الأور�ق  معه كافة 

نهائية و�ال �صقط حقه يف �أي مطالبة نهائيا بعد �نق�صاء �ملهلة �ملذكورة
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  1947/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- كو�صو مباهادرو �صينتاهاين  -   جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/مركز �مريكا �ل�صماليه للخدمات

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6825.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 7 �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - كرمي عبدالواحد حممد الطويل
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009241/ 

�إىل �ملحكوم عليه : كرمي عبد�لو�حد حممد �لطويل 
�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�أن �ملحكوم له  �ملنفذ:بنك دبي �ال�صالمي  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  �صامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن 

:21308.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )7( 
�أيام من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شاي �شيام راما �شاندران
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008761/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صاي �صيام ر�ما �صاندر�ن  - �لعنو�ن �ل�صارقة منطقة �لنهدة �صارع �لقونت ر�أ�ض 
�خليمة بالقرب من �صوبر ماركت �للولو �صقة رقم 717 ويعلن على رقم �لهاتف:0568800466

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:�صركة د�ر �لتمويل 
�ض.م.ع ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال 

�لر�صوم و�مل�صاريف :68438.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فاأنت مكلف بح�صور جل�صة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ� �الخطار  �عالنك/�إعالنكم 
�ملو�فق - �ل�صاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000969/ 

�إىل �ملحكوم عليه : معمر عبد�هلل �مني عبد�لرحمن �ل�صرفاء 
�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملنفذ:حممد �حمد هريدى �صيد �حمد ، �جلن�صية م�صري  ، يف �لق�صية �مل�صار 
�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور  �ليها �عاله، ومبا 
�ملجموع   : تنفيذه كاالآتي  �ملطلوب   �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�صم  ودفع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :38539.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000114/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ر�بني تابا 
�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملنفذ:�الندل�ض لتاجري �ل�صيار�ت �حلافالت ، �جلن�صية �المار�ت �لعربية �ملتحدة  
، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
�حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي 

: �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :18490.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
رقم املحرر   121595 - 2023

 اإخطار عديل بالوفاء
�خطار عديل للوفاء مببلغ 4700 درهم

لل�صيد/خلفان  وكيال  ب�صفته   784197915763052 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  م�صر  �جلن�صية   - عبد�لقادر  �صامل  �ل�صيد/�حمد  �ملنذر 
�لفاروق  �مل�صماه  �لرخ�صة  مالك  وب�صفته   ،  MOJAU20230121357:رقم وكالة  مبوجب  �المار�ت  �جلن�صية   - �لند��ض  علي  �صيف 
 - �صالح  عمر  فاطمة  ملك   4 رقم  حمل   - �ال�صتقالل  �صارع   - �ملناخ  �لعنو�ن:مكتب/�ل�صارقة   -  507162 رقم  رخ�صة   - �ل�صيار�ت  لتاأجري 

.alfarooq.Rent.car@gmail.com:لهاتف:0555577263 �لربيد �اللكروين�
�صد �ملنذر �ليهم:جنمة �ح�صان حممد حممد �ح�صان �صيخ - �جلن�صية باك�صتان - وعنو�نها:�مارة �ل�صارقة - بناية ر�ك بنك �صقة 1001 �صارع �مللك 

في�صل �ملجاز 1- هاتف متحرك رقم:0561867804 - 0505200441.
2021/5/26 بني �ملنذر و�ملنذر �ليه يدين �ملنذر من �ملنذر �ليها مببلغ وقدره )4700( درهم مبوجب  �لوقائع مبوجب عقد �اليجار �ملوؤرخ 
�ل�صيك �ملرجتع رقم 000086 حيث �قام �ملنذر ب�صفته مكتب تاأجري �صيار�ت و�لكائن بامارة �ل�صارقة بتاأجري �ملدعي مركبة هيوند�ي - �صوناتا 
- رقم �للوحه 20799/1 �ل�صارقة وذلك لقاء �يجار يومي �ال �ن �ملنذر �ليها مل تلتزم ب�صد�د قيمة �اليجار مبوعده حتى �رتفعت قيمة �ملطالبة 
�ىل 4700 درهم مرفق �مل�صتند�ت �لد�لة على �صحة �دعاء �ملنذر وحيث �ن �ملنذر �ليهم قد �خلو� بالتز�ماتهم �ملتفق عليها مبوجب �ل�صيك رقم 

مغلق. �ل�صيك  عليه  �مل�صحوب  �حل�صاب  �ن  حيث   2021/7/14 و�ملوؤرخ   000086
�لدين وما  �لتز�مها ب�صد�د  �ربعة �الف و�صبعمائة درهم لعدم  4700 درهم  �لتنبيه عليكم ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره  لذلك فانه يحق للمنذر 
ي�صتجد عليها من فائدة قانونية بو�قع 5% �صنويا وحتى �ل�صد�د �لتام للمنذره خالل خم�صة �يام من تاريخ �ر�صال �النذ�ر �ليكم وحال �متناعكم 
عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له ��صتكمال �جر�ء�ت �ل�صري  فاتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للمطالبة باملبلغ �مل�صار �ليه 
و�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لتحفظية حفاظا على حقوق �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� 

�الخطار للعلم مبا جاء به وهذ� �خطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
رقم املحرر   0120599 - 2023

 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة
�خطار عديل باإلغاء �لوكالة

�الإله  عبد  حممد  �ل�صيد/  عنه  وكيال   ، �جلن�صية  بنغالدي�صي   - مياه  عرفني  حممد  �حل�صني  نظم  �ملخطر/حممد 
 0100101_2022_MOJAU:حلور�ين - �صوري �جلن�صية مبوجب �لوكالة �مل�صدقة من �لكاتب بالعدل رقم�

- �لعنو�ن/�مارة �ل�صارقة - منطقة �ملجاز 1 - هاتف 0559356933
 -  784198476976828 رقم  هوية  بطاقة  حتمل   - �جلن�صية  �صورية   - قاز�ن  غ�صان  �ليه:د�نيا  �ملخطر  �صد 
�لعنو�ن:�مارة �ل�صارقة - منطقة �ملجاز 1 -بناية بالر�صيد 1 - �لطابق 14 - 1403 - مكتب يو�صف حممد �لزيودي 

للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية - هاتف:0562855588
قد  باأين  مبوجبه  �خطركم   SH20210408A11812:ملحرر� برقم  �مل�صدقة  �خلا�صة  �لوكالة  �ملو�صوع:�لغاء 
 - قاز�ن  غ�صان  لل�صيدة/د�نيا  و�ملمنوحة   SH20210408A11812:لرقم� حتمل  لتي  �خلا�صة  �لوكالة  �لغيت 
و�ل�صالحيات  �ل�صلطات  جميع  فان  وعليه   -  784198476976828 رقم  هوية  بطاقة  حتمل  �جلن�صية  �صورية 
�خلا�صة  �لوكالة  بهذه  �لتعامل  يجوز  وال  الغية  تكون  �عاله  رقهما  �ملذكور  �خلا�صة  �لوكالة  هذه  يف  لك  �ملمنوحة 
�لوكالة  بالغاء هذه  باأننا قد قمنا  - لذلك:نرجو �عالمكم  بهذ� �الخطار  ت�صلمك �العالن  تاريخ  �ملذكورة �عاله من 
�خلا�صة بك من تاريخ هذ� �الخطار �عاله و�ن جميع �ل�صالحيات و�ل�صلطات و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتبة عليها قد 

فقدت حجيتها وتعترب الغية نهائيا �عتبار� من تاريخ ��صتالمكم لهذ� �الخطار.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
رقم املحرر 0123000 - 2023

 اإخطار عديل بالوفاء
�خطار عديل بالوفاء

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�صية  �مار�تي   - �الن�صاري  حممد  عبد�لعزيز  يو�صف  �ملخطر:خالد 
رقم:0527888084 هاتف   - �لعنو�ن:�ل�صارقة   -  784196793769025

�ملخطر �ليه:جميد عبد�هلل �لبلو�صي - �مار�تي �جلن�صية - �لعنو�ن:�ل�صارقة - هاتف رقم 0507971889 
0524294884 -

مو�صوع �الخطار:�ملطالبة مببلغ 25.000 درهم
وقدره  مببلغ  م  بتاريخ:2014/2/12  �مانه  و�صل  للمخطر  حرر  قد  �ليه  �ملخطر  �ن  �لوقائع:حيث 
)25.000( درهم خم�صة وع�صرون �لف درهم على �نها �صلفة نقدية بذمته - حيث �ن �ملخطر �ليه مل يلتزم 
باعادة �ملبلغ للمخطر - وعليه يطلب �ملخطر من �ملخطر �ليه �اللتز�م بدفع قيمة �الي�صال وقدره 25.000 
درهم خم�صة وع�صرون �لف درهم يف فرة �ق�صاها خم�صة �يام من تاريخ �الخطار و�ال �صيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية ال�صتالم �ملبلغ - وعليه يلتم�ض �ملخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل �خطاركم بهذ� ر�صميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن بالن�شر        

 594/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملتنازع �صده : 1- �جلابر للهند�صة �لدقيقة و�ملقاوالت ذ.م.م - فرع دبي  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :�لفريق ال�صت�صار�ت �ل�صالمة �ض.ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها لذلك ملا تقدم ترونه منا�صبا تلتم�ض �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �لق�صاء 
بالتايل:�وال قبول �لدعوى و�عالن عليها بالئحتها - ثانيا: �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )1.9600( درهم �لف وت�صعمائة و�صتون درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ ��صتحقاق �خر 
فاتورة بتاريخ:2022/03/29 وحتى �ل�صد�د �لتام عبارة عن مبلغ وقدره )1.869( درهم �لف وثمامنائة وت�صعة 
ر�صوم  درهما  وت�صعون  و�حد  درهم  وق��دره )91(  �لتجارية ومبلغ  �ملعامالت  فو�تري  درهما مبوجب  و�صتون 
ترجمة لالأور�ق - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة - بوكالة عن �ملدعية 

�ملحامي/خالد ��صماعيل �لزرعوين 
�لتقا�صي عن بعد لذ�  �ل�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة  �ملو�فق 2023/3/20  وح��ددت لها جل�صة يوم �الثنني 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد ار�شاد جيندين فيزر علي

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007774/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد �ر�صاد جيندين فيزر علي 

�ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملنفذ:�صركة د�ر �لتمويل �ض.م.ع  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم 
له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  �صامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن 

41178.0:
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591



ثقافة وفن�ن

26

�صلطان  ب��ن��ت  ب���دور  �ل�صيخة  �أك����دت 
�لقا�صمي رئي�صة �للجنة �ال�صت�صارية 
عاملية  عا�صمة  �ل�����ص��ارق��ة  ل�”مكتب 
�ل�صارقة  �إم������ارة  �إل����ت����ز�م  للكتاب” 
باحلفاظ على مر�كز �ملعرفة و�لتعلنّم 
ل��الأط��ف��ال و�ل��ي��اف��ع��ني يف ك��ل مكان 
مكتبة  �فتتاح  �إع���ادة  �أن  �إىل  م�صرية 
حلظة  متثل  �صتوباين”  “جيانينو 

فخر ل�صناعة �لن�صر باأكملها.

متكني  يف  م��ع��ا  “جنحنا  و�أ����ص���اف���ت 
متابعة  من  لالأطفال  مهمة  مكتبة 
�إث�����ر�ء عقول  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف  ر���ص��ال��ت��ه��ا 
و�صنو��صل  ب���االأدب  �مل�صتقبل  �أج��ي��ال 
�لكتب متى كان ذلك  لبائعي  دعمنا 
�ملكتبة  �أرى  �أن  وي�����ص��ع��دين  مم��ك��ن��اً 
�ل�صغار  بالقر�ء  �أخرى ممتلئة  مرة 
و�ل�صغوفني  �ملتعط�صني  و�ليافعني 

بالقر�ءة«.

�ل�صيخة  زي������ارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�لو�قعة  �ملكتبة  �إىل  �لقا�صمي  ب��دور 
و�لتي  �الإيطالية  بولونيا  مدينة  يف 
من  �الن��ت��ه��اء  بعد  م��وؤخ��ر�ً  �فتتحت 
ودعم  مب�صاهمة  ترميمها  �أع���م���ال 
عاملية  ع��ا���ص��م��ة  �ل�����ص��ارق��ة  “مكتب 
كبري  ح��ري��ق  دم��ر  �أن  بعد  للكتاب” 

�ملبنى يف مايو 2022.
قد  �لقا�صمي  ب��دور  �ل�صيخة  وكانت 

وجهت �لعام �ملا�صي “مكتب �ل�صارقة 
بتخ�صي�ض  للكتاب”  عا�صمة عاملية 
جمع  حملة  ل�صالح  ي��ورو  �أل��ف   50
�ملكتبة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���ربع���ات 
�ملتربعني  ق��ائ��م��ة  �إىل  و�الن�����ص��م��ام 
�الأ�صر�ر  �إ���ص��الح  يف  �أ�صهمو�  �لذين 
�لكتب  �آالف  و����ص��ت��ع��ادة  �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

و�مل�صنفات �ملت�صررة من �حلريق.
“جيانينو  م���ك���ت���ب���ة  وت����اأ�����ص���������ص����ت 

1983 يف ق�صر  يف عام  �صتوباين” 
بولونيا  مبدينة  �إنزو”  ري  “بالزو 
�لرئي�صة  �ل�صخ�صية  ����ص��م  وحت��م��ل 
ن�صرت عام  �لتي  �الأط��ف��ال  رو�ي���ة  يف 
ولد  “مذكر�ت  ب���ع���ن���و�ن   1907
�ملتخ�ص�صة  �مل��ك��ت��ب��ة  وت��ع��د  �صقي” 
بكتب �الأطفال من �أبرز 10 مكتبات 
م�صتقلة يف �إيطاليا.ويف �إطار �لروؤية 
�ل�����ص��ارق��ة ي�صهم  �ل��ث��ق��اف��ي��ة الإم�����ارة 

عاملية  ع��ا���ص��م��ة  “�ل�صارقة  م��ك��ت��ب 
على  �حل���ف���اظ  ج��ه��ود  يف  للكتاب” 
و�الأكادميية  �مل��ع��رف��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
 2019 ع��ام  يف  ل  تكفنّ �إذ  �ل��ع��امل  يف 
برميم وجتديد “مكتبة ماكميالن 
�ملكتبات  �أ�صهر  �إح���دى  �لتاريخية” 
يف �لقارة �الأفريقية بقلب �لعا�صمة 
�لكينية نريوبي حتت �إ�صر�ف منظمة 

“بوك بانك” غري �لربحية.

مكتبات ال�سارقة من�سة للحوار الطالبي 
حول م�ستقبل القراءة والن�سر

“�لقر�ءة  ب��ع��ن��و�ن  طالبية  م��ن��اظ��رة  �ل�صارقة”  “مكتبات  ��صت�صافت 
و�دي  �ملعا�صرة” يف مكتبة  و�لطرق  �لتقليدية  �لطريقة  و�أمناطها بني 
من  ع��دد�ً  ��صتقطبت  حيث  �ل��ق��ر�ءة  �صهر  فعاليات  �صمن  �لعامة  �حللو 
طالب �ملرحلة �لثانوية من �إمارتي �ل�صارقة ور�أ�ض �خليمة من مد�ر�ض 

و�دي �حللو و�ملنيعي �إ�صافة �إىل مدر�صة �صوكة للبنني.
ذهنية  بن�صاطات  �لقر�ءة”  “�صهر  فعاليات  �إث��ر�ء  �إىل  �ملناظرة  وهدفت 
الإثر�ء  للطالب  و�مل��ع��ريف  �ل�صخ�صي  �لنمو  تعزيز  يف  ت�صاهم  وف��ك��ري��ة 
خمزونهم �لثقايف وت�صجيع �الأفر�د و�لطالب على ممار�صة �لقر�ءة كعادة 

يومية يقبلون عليها ب�صغف.
وتناولت �ملناظرة �أهمية ت�صجيع �لقر�ءة و�أثرها يف تعزيز ثقافة ومعارف 
�حل�صار�ت  من  باأمثلة  م�صت�صهدة  و�لتدوين  �لكتابة  تاريخ  و  �ل�صباب 
�أوروبا  �مل�صرية و�الإ�صالمية �لقدمية ف�صاًل عن �ملمار�صات �حلديثة يف 

وجنوب �صرق �آ�صيا.
�ل��ت��ي حفزت  �ملتنوعة  �حل����و�ر�ت  وح��م��ا���ض يف  ب�صغف  �ل��ط��الب  و���ص��ارك 
و�صلبيات  �إيجابيات  حول  �لنظر  وجهات  خاللها  من  وتبادلو�  �أفكارهم 
كل من طريقتي �لقر�ءة �لتقليدية و�ملعا�صرة حيث كان �لنقا�ض مبثابة 
من�صة لتبادل �الأفكار و�لروؤى حول �أهمية تنمية حب �لقر�ءة بني �أفر�د 

�ملجتمع وخا�صة من جيل �ل�صباب.
فريقني  �إىل  �نق�صمو�  حيث  للطالب  ثمينة  فر�صة  �ملناظرة  و�أت��اح��ت 
�لقر�ءة  �أن�صار  �لتقليدية و�الآخر من  �أحدهما موؤيد للقر�ءة  متقابلني 
�ملعا�صرة حيث �أبدى �أحد �لفريقني ر�أيهم بتف�صيل �لقر�ءة �الإلكرونية 
�صهولة  مع  وجيز  وق��ت  خ��الل  �مل�صادر  يف  �لبحث  ب�صهولة  متتاز  كونها 

تخزين ماليني �لكتب يف م�صاحات ال تذكر وبتكلفة زهيدة.
�لتقليدية عن تف�صيلهم للكتاب  �ملوؤيدون للقر�ءة  �أعرب �لطالب  فيما 
�ل��ورق��ي رغ��م ك��ل م��ا ي��ه��دده م��وؤك��دي��ن �أن ملم�ض �ل��ورق��ة ي��اأخ��ذه��م �إىل 
عو�مل �أخرى من �خليال ي�صعرون من خاللها مب�صاركة كافة حو��صهم 
يف �لقر�ءة ما ي�صفي على جل�صات �لقر�ءة �إح�صا�صاً حقيقياً وكاأن �لقارئ 

يحلق عالياً وي�صافر من مكان �إىل �آخر عرب �لكتاب.

بدور القا�سمي: اإعادة افتتاح مكتبة جيانينو �ستوباين 
االإيطالية متثل حلظة فخر لالأطفال ول�سناعة الن�سر

�عتمد �صعادة �لدكتور خليفة م�صبح �لطنيجي رئي�ض جممع 
�لقر�آن �لكرمي بال�صارقة �لالئحة �لتنظيمية الإد�رة �ملقارئ يف 
�ملجمع وذلك دعماً لتطوير �لكفاء�ت �لعلمية �ملعنية بتدري�ض 
�لتميز  وحتقيق  به  �ملت�صلة  و�لعلوم  �ل��ق��ر�ء�ت  وعلم  �ل��ق��ر�آن 
و�الأ�صانيد  ب��ال��ق��ر�ء�ت  �مل��ج��ازي��ن  �إع���د�د  يف  �لعاملية  و�ل��ري��ادة 

�ملتو�ترة.
وياأتي �عتماد �لالئحة �لتنظيمية �لتي �صتكون متاحة جلميع 
�ل���ق���ر�ء�ت د�خل  �ل��ك��رمي وع��ل��م  ب��ال��ق��ر�آن  �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ملهتمة 

�لدولة وخارجها �صمن �صعي �ملجمع الإر�صاء معايري و��صحة 
وفاعلة يف �إد�رة �ملقارئ وتنميتها وتوفري بيئة تعليم منا�صبة 

وفق �أف�صل �ملمار�صات �ملعمول بها يف دولة �الإمار�ت.
جممع  رئي�ض  �لطنيجي  م�صبح  خليفة  �لدكتور  �صعاد  و�أك��د 
�لقر�آن �لكرمي بال�صارقة �أن �لالئحة تهدف �إىل �إعد�د مناهج 
علمية ر�صينة للقر�ء�ت �ملتو�ترة رو�ية ودر�ية من �أجل تخريج 
علماء �أكفاء يف علوم �لقر�آن و�لقر�ء�ت �إ�صافة �إىل �لتعاون مع 
�جلهات ذ�ت �الخت�صا�ض حملياً وعاملياً لتطوير �لعمل وتاأهيل 

لروؤية  حتقيقاً  و�لتطور  �لتقدم  م�صرية  ومو��صلة  �لكفاء�ت 
�لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمونّ  �صاحب 
�ملجمع  ��ل��ه  وم���ا مي��ثنّ �ل�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  �الأع���ل���ى،  �ملجل�ض  ع�صو 
بعلوم  متخ�ص�صة  تعليمية  موؤ�ص�صة  كونه  معرفية  قيمة  من 
�أه��د�ف �ملجمع تاأهيل  �أه��م  �إن من  �إذ  �ل��ق��ر�ء�ت  �لقر�آن وعلم 
�لعلماء �ملتخ�ص�صني وتر�صيخ مكانته بني �ملوؤ�ص�صات �لقر�آنية 

خا�صة و�إبر�ز دور �ل�صارقة �لعلمي و�حل�صاري عموماً.
�الأمني  طاهر  �لرحمن  عبد  ���ص��ريز�د  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  وق��ال 
�لالئحة  هذه  تاأتي   : بال�صارقة  �لكرمي  �لقر�آن  ملجمع  �لعام 
و�لر�مية  ع��دة  ل�صنو�ت  �ملجمع  جلهود  تتويجاً  �لتنظيمية 
يف  بها  �ملعمول  �ملمار�صات  باأف�صل  �ملقارئ  و�إد�رة  تنظيم  �إىل 
�ملجازين  تاأهيل  يف  �الأف�صل  نحو  و�لتجديد  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�أن  �لعلمية و�لعملية موكد�ً  ورفع كفاءتهم وتعزيز قدر�تهم 
�ملوؤ�ص�صات  جلميع  متاحة  �ملقارئ  الإد�رة  �لتنظيمية  �لالئحة 
�ملهتمة بالقر�آن �لكرمي وعلم �لقر�ء�ت لال�صتفادة منها �صو�ء 

كانت د�خل �لدولة �أو خارجها.
تعليم  ��صر�تيجيات  تطوير  �إىل  �ملجمع  ي�صعى   : و�أ���ص��اف 
�لو�صائل  باأرقى  م�صتعيناً  ر�صالته  وحتقيق  وعلومه،  �لقر�آن 
�ملختلفة �لتي متكنه من �إي�صال ر�صالته �إىل كل �صعوب �لعامل 
�صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمونّ  �صاحب  توجيهات  وترجمة 
�ل�صارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن 
نه م��ن م��و�ك��ب��ة ك��ل �ل��ت��ط��ور�ت و�الإجن����از�ت  �الأم���ر �ل���ذي مكنّ
لطلبة  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  و�إع����د�د  فاعلة  �صيا�صات  ور���ص��م 
بعلوم  �ملهتمة  �ملوؤ�ص�صات  جميع  مع  �لتعاون  وتعزيز  �مل��ق��ارئ 
�لقر�آن د�خل دولة �الإمار�ت وخارجها م�صري�ً �إىل �أن �لالئحة 
تت�صمن كافة �ل�صو�بط و�لتفا�صيل �ملتعلقة باملقارئ و�إد�رتها 

وقبول �لطلبة فيها.

جممع القراآن الكرمي بال�سارقة يعتمد 
الالئحة التنظيمية الإدارة املقارئ

رئي�ض  �مل�صلم  �لعزيز  عبد  �لدكتور  �فتتح 
“�لر�ث  �ل�صارقة للر�ث معر�ض:  معهد 
للفنون  �الإم�����ار�ت  جمعية  يف  و�الإبد�ع”، 
فعاليات  �صمن  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  �لت�صكيلية 
�ل�����ص��ارق��ة �لر�ثية،  �أي���ام  20 م��ن  �ل����دورة 
�جلمعية،  رئي�ض  �جلنيبي  �صامل  بح�صور 
و�لدكتورة نهى فر�ن رئي�صة حترير جملة 
�لفنان  �مل�����ص��ارك��ني،  و�ل��ف��ن��ان��ني  �لت�صكيل، 
لوتاه،  فاطمة  و�لفنانة  �لق�صاب،  حممد 

و�لدكتور حممد يو�صف، �أحمد �الأن�صاري، 
�ل�صوملي،  كرمية  �لدكتورة  �مل��ري،  �صلمى 
خ��ال��د �ل��ب��ن��ا، ع��ل��ي �ل���ع���ب���د�ن، ول��ف��ي��ف من 

�لفنانني و�ملهتمني و�لباحثني.
�أيام  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  �لفني  �ملعر�ض  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
�ل�صارقة �لر�ثية، وي�صم جمموعة كبرية 
�أجيال  م���ن  �الإم����ار�ت����ي����ني  �ل��ف��ن��ان��ني  م���ن 
م�صريتهم  خ��الل  �أب��دع��و�  �لذين  خمتلفة، 
�ل��ت��ي ترتكز  �لفنية  �الأع��م��ال  م��ن  �ل��ع��دي��د 

فنية  روؤي���ة  وت��ق��دمي  �ل���ر�ث  ��صتلهام  على 
خا�صة ومعا�صرة.

�أهمية  “ ت����ربز  �جل��ن��ي��ب��ي:  ����ص���امل  وق�����ال 
ه����ذه �الأع����م����ال ب��اأن��ه��ا ت��رب��ط ب���ني ما�صي 
دول������ة �الإم�����������ار�ت وح���ا����ص���ره���ا مب���ف���رد�ت 
ف��ن��ي��ة م���ع���ا����ص���رة، ومي���ث���ل �مل���ع���ر����ض دع���وة 
�لقيم  �كت�صاف  م��ن  �مل�صاهد  يتمكن  حيث 
�جلمالية و�لفنية للر�ث و�ملوروث �لثقايف 
�الأعمال  تختزنها  �لتي  �الإمار�تية  و�لبيئة 

�لفنية �لتي تتاأرجح بني �جتاهات و�أ�صاليب 
فنية خمتلفة ت�صاهم روؤية ور�صالة جمعية 
�الإمار�ت للفنون �لت�صكيلية يف �إر�صاء م�صهد 
وتعزيز  �الإب����د�ع،  ورع��اي��ة  وت�صجيع  ث��ق��ايف، 
�لذ�ئقة  وتطوير  �لهوية،  وتاأ�صيل  �لر�ث 
�لب�صرية، وت�صعى �جلمعية �إىل حتقيق تلك 
�الأهد�ف بكل �الإمكانات �ملتاحة، ومبختلف 
وحما�صر�ت  معار�ض  من  �لفعاليات  �أن��و�ع 

وندو�ت و�إ�صد�ر�ت تثقيفية.

انطالق معر�س الرتاث واالإبداع يف جمعية 
االإمارات للفنون الت�سكيلية بال�سارقة

الثالثاء   14  مارس    2023  م   -    العـدد   13798  
Tuesday   14    March    2023   -  Issue No 13798



حريق يتلف 30 
هكتارا من غابات 
ال�سنوبر بتون�س

مت�����ك�����ن�����ت وح�����������د�ت 

و�حلماية  �ل���غ���اب���ات 
�مل����دن����ي����ة ب���ب���اج���ة يف 
�إخماد  م���ن  ت��ون�����ض، 
بغابة  �ن��دل��ع  ح��ري��ق 
ج��ب��ل �ل���ق���رو�و، على 
�حل����د �ل��ف��ا���ص��ل بني 
ترب�صق  معتمديتي 

وباجة �جلنوبية.
وق�����ال رئ��ي�����ض د�ئ����رة 

فــن عــربـــي

27

)ال  باأغنية  �لفنية  �ل�صاحة  �إىل  ع��دِت   •
�أن���ِك حر�صت على  تكربنّ ر����ص��ك( وي��ب��دو 
ب��اأغ��ن��ي��ة تعك�ض  �ل���ع���ودة  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن 
�لذي  �لغنائي  ولونك  �لفنية  هويتك 

طاملا متينّزِت به؟
- هذ� �صحيح، وهذه كانت تعليقات 
كل �لنا�ض. ما �أحببُت �أن �أو�صله من 
خ��الل ه��ذه �الأغ��ن��ي��ة ه��و تاأكيدي 
�لغنائي  ب��ال��ل��ون  �ل��ت��م�����ص��ك  ع��ل��ى 
�لذي �أحبني �لنا�ض وعرفوين به، 
وه���ذ� �الأم���ر حتقق م��ن خ��الل )ال 

تكربنّ ر��صك(.
 وقد و�صل �إىل �لنا�ض ما كنُت �أهدف 

�إليه.
�إع��د�ده��ا خ�صي�صاً يل  �الأغنية مت  ه��ذه   
�إليها  ��صتمعُت  وعندما  جاهزة،  تكن  ومل 

�أعجبْتني وقررُت ت�صجيلها وطرحها.
لك؟ هي  �الأغنية  فكرة  • وهل 

غ��ن��ائ��ي��ا معيناً  ل���ون���اً  ك����ال، ول��ك��ن��ن��ي ط��ل��ب��ُت   -
عادة،  مها  �أقدنّ �لتي  �ملو�صيقى  ت�صبه  ومو�صيقى 
عنفو�ن  فيها  يكون  �لتي  �ل�صحر�ء  مو�صيقى  �أي 

وهْيبة.
�لكالم كي يكون هناك  �أن ت�صبه  �ملو�صيقى يجب 

َتنا�ُصق بينهما. 
يكون  �أن  طلبت  فقد  �لفكرة،  �إىل  بالن�صبة  �أم��ا 

فيها عنفو�ن، 
�أحببُته الأنه بعيد  وعندما �طلعُت على �لكالم 
عن �ملاألوف ومو��صيع �حلب و�لغر�م �ل�صائدة 

ويعك�ض �صخ�صية �ملر�أة �لقوية، 
الأنه  �ل�صحيح  ومبكانه  �إيجابي  ب�صكل  ولكن 

جاء كرد فعل على خيانة �حلبيب.
و�الأغ��ن��ي��ة م��ن �أحل���ان وت��وزي��ع علي ح�صون 
وك��ل��م��ات ف���ادي م��رج��ان، و�أح��ب��ب��ُت �لتعامَل 
جد�ً  من�صجمان  �صخ�صان  الأن��ه��م��ا  معهما 
�ل��ب��ع�����ض فنياً  ب��ع�����ص��ه��م��ا  وي��ف��ه��م��ان ع��ل��ى 
وي���ع���م���الن م���ع���اً د�ئ����م����اً، وي���ع���رف���ان كيف 
م��ان �الأغ��ن��ي��ة، وه��م��ا �أع��ط��ي��اين ما  ي��ق��دنّ

�أريده يف �أغنية )ال تكربنّ ر��صك(.
• وفق روؤيتك هل كنت تخططني للعودة باأغنية توؤكد �أنك 

كنت وال تز�لني موجودة؟
روؤيتي  �إالنّ وحر�صُت من خالله، ووف��ق  �أي عمل  م  �أق��دنّ - مل 
وذلك  �لنا�ض  ب��اإع��ج��اب  يحظى  �أن  على  �لفنية،  وح�صاباتي 
�الأعمال  �أختار  �ليوم.  وحتى  �لفني  م�صو�ري  ب��د�أُت  �أن  منذ 
�لتي ت�صبه �صخ�صيتي، �صو�ء على م�صتوى �ملو�صيقى �أو كالم 

مها. �الأغنية �أو �ملو��صيع �لتي �أقدنّ
�ملو�صيقى  �أتناول مو��صيع ح�صا�صة جد�ً، ولكن عندما تكون 
�إيقاعية، �صو�ء كان هناك فرح يف �الأغنية �أو حب �أو عنفو�ن، 
فال �أحب �أن �أقدم عماًل ي�صبه �ل�صائد �لذي يطرحه غريي 
و�لكل  خمتلفة،  �أك��ون  �أن  على  د�ئماً  و�أحر�ض  �لفنانني  من 
م �أبد�ً عماًل عادياً كما  يعرف �أنني منذ بد�يتي �لفنية مل �أقدنّ

يف �أغنية )�صبكة(.
بعمل  �أع��ود  �أن  على  �لغياب  بعد فرة من  ولذلك، حر�صُت 
خمتلف ويرك ب�صمة عند �لنا�ض وكاأنني مل �أِغب بالن�صبة 
�إليهم. �أحتدى نف�صي، ويف كل مرة يثبت يل �أكرث باأن �لوقت، 

رغم �أهميته، 
تو�جد  على  ي��دلنّ  �ل��ذي  �الأ�صا�صي  �لعن�صر  ه��و  وح��ده  لي�ض 
�صحيح  ب�صكل  وعودته  �أعماله  نوعية  هو  �الأه��منّ  بل  �لفنان، 
�إذ�  توؤكد  �لتي  هي  �لعنا�صر  هذه  جديدة.  �أغنية  طرح  عند 

كان �لفنان موجود�ً فعاًل �أم ال.
عودتك؟ يف  ما  حد  �إىل  تاأخرِت  �أنك  ترين  �أال  • لكن 

- �أحياناً ميكن �أن مير �لفنان بظروف خا�صة و�صخ�صية. و�أنا 
�أمي،  َمَر�صي ومر�ض  ب�صبب  بيتي  َمَر�صية يف  م��ررُت بفرة 
��صتمرت عامني  �أحت��دث عنها يف �الإع���الم، وه��ي  ولكنني مل 

كاملني.
 هذ� عد� مرحلة )كورونا( �لتي جاءت قبلها. و�أنا �أِعد �لنا�ض 
م  و�صاأقدنّ �ملقبلة  �لفرة  خالل  �لفني  ن�صاطي  �صاأكثف  باأنني 

عماًل جديد�ً مبنا�صبة عيد �لفطر.
�أف�صل؟ و�لدتك  �صحة  �أ�صبحْت  • هل 

- �حلمد هلل هي �أ�صيبت مبر�ض �ل�صرطان وخ�صعْت لعملية 
خالل  ونتابعها  ن��ر�ق��ب��ه��ا  �أن  وعلينا  ج���د�ً  دق��ي��ق��ة  ج��ر�ح��ي��ة 

�لفرة �ملقبلة.
�مل�صروع �لتمثيلي �لذي كنِت قد حتدثت عنه  • وما م�صري 

خالل �لفرة �ملا�صية؟
- مل يكن م�صروعاً، 

ولكنني  ل��ب��ن��اين  �مل�����ص��ارك��ة يف م�صل�صل  ع��ل��ينّ  ُع��ر���ص��ْت  ول��ك��ن 
�ع��ت��ذرُت الأن��ن��ي متطلبة ج��د�ً يف ك��ل م��ا ل��ه عالقة باأعمايل 
�أغنياتي،  ت�صوير  عند  �أنا متطلبة جد�ً  �لفنية.  و�ختيار�تي 
فكيف ميكن �أن يكون �الأمر يف حال َتَعلََّق بعمٍل فني �أخو�ض 
جتربته للمرة �الأوىل، �إذ ال بد �أن �أتاأكد من �أنه �صي�صيف �إىل 

مُته للنا�ض �صابقاً. ر�صيدي كفنانة و�إىل ما قدنّ
دة حتى �الآن �ىل �أن ُيعر�ض علينّ �الأف�صل،  وهذه �خلطوة جممنّ
الأنني �أرف�ض �الإقد�م على �أي خطوة ناق�صة. من خالل �أي 
قادرة  و�أنني  جد�رتي  �أثبت  �أن  يجب  �أخو�صه،  متثيلي  عمل 
على تقدمي �أد�ء جيد و�أنني مل �أخ�ض �لتجربة الأنني �أعتمد 

على ��صمي و�صهرتي فقط.
غريك  عن  تتمينّزين  مب��اذ�  �ال�صتعر��ض.  زمن  يف  نحن   •
مينه يف  م��ن �ل��ف��ن��ان��ات م��ن خ���الل �ال���ص��ت��ع��ر����ض �ل���ذي تقدنّ

�أعمالك؟
- �صخ�صية �لفنان هي �لتي متينّزه عن غريه. ود�ئماً هناك 
�الأ�صل وهناك �لتقليد. �ل�صاحة تت�صع للجميع، و�لناجح هو 

�لذي ُيقلَّد د�ئماً وكذلك �لذي يربع يف عمله.
و�لذي يتمينّز يحاولون �ل�صري على خطاه. �ال�صتعر��ض لي�ض 

 ، جديد�ً علينّ
غالبية  �أن  حني  يف  )�صبكة(  كليب  يف  رق�ض  من  �أول  وكنت 
ت�صبه  ال  �لتي  �خلا�صة  �صخ�صيتهن  لديهن  كانت  �لفنانات 
م��ُت��ه ك��ان ي�صبهني �أن��ا وح��دي وي�صبه  م��ُت��ه، ب��ل م��ا ق��دنّ م��ا ق��دنّ
و�أن���ا  و�ال���ص��ت��ع��ر����ض،  �مل��و���ص��ي��ق��ى  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �صخ�صيتي 
م�صتمرة على �لنهج نف�صه �لذي �أعتمده منذ بد�ياتي وحتى 

�ليوم.
مه  �صوتي ي�صبهني وكذلك �أغنياتي، و�ال�صتعر��ض �لذي �أقدنّ
ت�صبهني،  رة  �مل�����ص��وَّ �أغ��ن��ي��ات��ي  و�أف��ك��ار  ي�صبهني،  كليباتي  يف 

و�أ�صلوبي ي�صبهني. 
م غريي �ال�صتعر��ض، ولكن هناك �أ�صلوب ميينّز  وحتى لو قدنّ
كل فنانة وهو خا�ض بها وميينّزها عن غريها على م�صتوى 

�ل�صوت و�الأد�ء و�ملو�صيقى و�الأغنية.
�ملقبلة؟ للفرة  بحفالت  �رتبطِت  • هل 

ر لالأغنية  - يوجد كالم عن جولة يف �أمريكا. والأنني �أح�صنّ
�جلديدة �ملقبلة، فال �أعتقد �أنني ميكن �أن �أقبل بها و�أن �أقوم 
�ملقبلة  �لفرة  خالل  �رتبطُت  ولكنني  طويلة.  فنية  برحلة 
�لدول  ع��دد من  �الأع��ر����ض يف  باإحياء جمموعة من حفالت 

�لعربية.

ي�����ص��ارك �ل��ن��ج��م ب��ي��وم��ى ف����وؤ�د خالل 
م�صل�صل "�صره �لباتع" للمخرج خالد 
�أحد�ث  يو�صف، ك�صيف �صرف �صمن 
�أح��د�ث��ه يف حقبة  ت��دور  �لتي  �لعمل 
و�ملقرر  زم��ن��ني،  ب��ني  ت���دور  تاريخية 
على  �ملقبل  رم�صان  �صهر  يف  عر�صه 

.ONقناتى �حلياة و
و�ل��ع��م��ل ع��ب��ارة ع��ن در�م����ا ع�صرية 
تاريخية �أحد�ثها تدور بني زمنني.. 
وع�����ص��ر �حلملة  �حل���ا����ص���ر  �ل��ع�����ص��ر 
�لعام  يف  م�����ص��ر  ع���ل���ى  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة 

 ،1798
من  �أك��رث  �لعمل  بطولة  وي�صارك يف 
خمتلف  م���ن  ومم��ث��ل��ة  مم��ث��ال   60
قائمة  وت�����ص��م  �أب�����رزه�����م،  �الأج����ي����ال 
رمي  فهمي،  �أح��م��د  �مل�صل�صل  �أب��ط��ال 
حنان  �ل�����ص��ع��دين،  �أح��م��د  م�صطفى، 
بدر،  فهمي، جن��الء  م��ط��اوع، ح�صني 
عمرو عبد �جلليل، �صالح عبد �هلل، 

هالة �صدقى، �أحمد عبد �لعزيز.
"�صره  م�صل�صل  بطولة  يف  وي�����ص��ارك 
منه  وف���ي���ق،  �أح���م���د  ���ا  �أي�������صً �لباتع" 

�لعزيز، حممود  �أحمد عبد  ف�صايل، 
قابيل، عايدة ريا�ض، خالد �صرحان، 
ح�صني،  ع����الء  دروي���������ض،  م�����ص��ط��ف��ي 
ن���اه���د ر�����ص����دي، �أمي�����ن ع�����زب، �أمي���ن 
�ل�������ص���ي���وي، م��ف��ي��د ع���ا����ص���ور، جمدي 
مي�صرة،  �ل�������ص���اوي،  حم��م��د  ف���ك���ري، 
�صربي عبد �ملنعم، عمر زهر�ن خالد 
طلعت، �صريف حلمي، حممود عزت، 

عفاف م�صطفي، هايدي �صليم.
ومن �لنجوم �لعرب �لكويتية �صم�ض، 
�ل�صوري  �ل��ت��وم��ي،  ر�ن��ي��ا  �لتون�صية 
ن�صال جنم، و�لفنانني �ل�صباب خالد 

�أنور، 
ه��دي �الت��رب��ي، م��ي��دو ع���ادل، �أحلان 
�مل����ه����دي، �إ�����ص����الم ح����اف����ظ، ر����ص���ا بن 
ت�صنيم  ح���اف���ظ،  ���ص��ري��ف  م���ع���اوي���ة، 
هاين، ميدو ماهر، �لفت عمر، �صلمي 
خالد،  ف��اروق  مو�صي،  عمرو  ج��الل، 
ع��م��رو ع��م��رو���ص��ي، حم��م��ود ع����ز�زي، 
حم��م��ود �ل�������ص���رق���اوي، ع��م��رو عالء، 
�ملطرب  فريد،  �أحمد  ح�صن،  حممد 

مالك.

بيومى فوؤاد �سيف 
�سرف يف م�سل�سل 
الباتع" "�سره 

�صيحة  ح��ال  �لفنانة  ن�صرت 
�صفحتها  ع����ل����ى  �������ص������ورة 
�إن�صتجر�م،  على  �ل�صخ�صية 
حجاب،  ب���دون  فيها  تظهر 
�ل�صورة  ع��ل��ى  وع��ل��ق��ت ح��ال 
خالل  م��ن  "تعلمت  ق��ائ��ل��ة: 
رحلتي �أن جميع �الإخفاقات 
و�ل�����������ق�����������ر�ر�ت �خل����اط����ئ����ة 
و�ملخاوف �لتي �أبعدتني عن 
�إىل  قادتني  �حلقيقية  ذ�ت��ي 
يل  و�أظهرت  �حلالية  �لقوة 

ما �أنا قادرة عليه حًقا".
يذكر �أن حال �صيحة �عتزلت 
فيلم  ت�صوير  بعد  �لتمثيل 
عام  �الأو�صاف"  "كامل 
�حلجاب  و�رت���دت   ،2006
تخلعه  �أن  قبل  �ل��ن��ق��اب،  ث��م 
وت���ع���ود ل��ل��ع��م��ل ب��ال��ف��ن مرة 

�أخرى بعد 13 عاما.
يذكر �أن حال �صيحة تزوجت 
�ملنتج و�لد�عية معز م�صعود 
2012، و�أعلنت  يف فرب�ير 
�لفن  �ع�����ت�����ز�ل  ذل������ك  ب���ع���د 

نهائياً.

حال �سيحة تخلع احلجاب.. وتعلق: 
قرارات خاطئة اأبعدتني عن ذاتي

طرحْت الفنانة نيللي مقد�شي اأخريًا اأغنية جديدة بعن�ان )ل 
بعدما  الفنية  ال�شاحة  اإىل  معلنة ع�دتها  را�شك(،  تكررّ 
مرت خالل الفرتة املا�شية بظروف قاهرة اأجرْتها على 

البتعاد.
مقد�شي اأكدت يف هذا احل�ار اأنها حر�شت على اأن تك�ن 
ها النا�ض به،  ع�دتها من خالل الل�ن الغنائي الذي اأََحبَّ
م�شرية اإىل اأن الأهمرّ بالن�شبة للفنان اأن تك�ن ع�دته 

ب�شكل �شحيح.
عادت اإىل ال�شاحة الفنية بب)ل تكررّ را�شك(

نيللي مقد�سي: اأختار االأعمال 
التي ت�سبه �سخ�سيتي
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مواد غذائية ميكن اأن ت�ساعف من 
خطر االإ�سابة بالتنك�س البقعي

تزد�د م�صاكل ت�صو�ض �لروؤية �ملركزية مع تقدم �جل�صم يف �لعمر. ويف كثري 
�لبقعة  تلف  يت�صبب يف  �لبقعي  �لتنك�ض  �أن  �إىل  ذل��ك  يرجع  �الأح��ي��ان،  من 

�ل�صفر�ء، وهو جزء من �لعني ينتج عنه روؤية حادة.
ومت ربط �لعديد من �لعو�مل �لور�ثية و�لبيئية بتطور �ملر�ض، لكن �لنظام 

�لغذ�ئي ما يز�ل من �أكرث �لعو�مل �لتي مل تتم در��صتها.
�لبقعي  �لتنك�ض  بتطور  �ملرتبطة  �لرئي�صية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�صببات  ومت��ي��ل 
�الأن��و�ع من  وذل��ك الأن �جل�صم يه�صم هذه  �لب�صيطة.  �لكربوهيدر�ت  �إىل 

�لكربوهيدر�ت ب�صرعة، ما يت�صبب يف �رتفاع ن�صبة �ل�صكر يف �لدم.
لو�ض  يف   Assil Gaur Eye Institute معهد  ي�صري  ذل��ك،  وم��ع 
�أجنلو�ض، �إىل �أن �ملنتجات �لغذ�ئية �لدهنية قد ت�صاهم �أي�صا يف زيادة تطور 

�لتنك�ض �لبقعي.
�ملو�د  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد  �ل�صحة  خ���رب�ء  "يو�صي  �ل�صحية:  �لهيئة  وت�����ص��رح 
بزيت  �ملتحولة. ويو�صى  و�لدهون  �ملهدرجة  �لزيوت  ت�صمل  �لتي  �لغذ�ئية 
�لطهي �لذي يحتوي على �أقل من �أربعة غر�مات من �لدهون �مل�صبعة يف كل 
ملعقة كبرية. وتعد �ملارغرين بديال �صحيا للزبدة ولكنها غنية بالدهون 
�ملتحولة �لتي ميكن �أن تزيد من م�صتويات �لكولي�صرول يف �لدم. و��صتبدل 
�لدهون غري �ل�صحية بالدهون �ملتعددة غري �مل�صبعة مثل �أحما�ض �أوميغا 

�لدهنية".  3
�أن �ملخاطر   2003 �إىل عام  �لتي يعود تاريخها  �ملبكرة  ووج��دت �الأبحاث 

على �لروؤية �لب�صرية كانت خمتلفة لكل دهون م�صتهلكة.
ولتقييم ذلك، �تبعت �لدر��صة 261 �صخ�صا يعانون من درجة معينة من 

فقد�ن �لب�صر وكان لديهم عالمات مبكرة على �ل�صمور �لبقعي.
ومل يكن �لهدف من �لبحث هو تقييم �آثار �لدهون ولكن ما �إذ� كان �لنظام 

�لغذ�ئي يوؤدي �إىل تفاقم �لروؤية بني هوؤالء �الأفر�د.
وبعد �إجر�ء حتليل �صامل، قرر �لباحثون �أن خطر �الإ�صابة بال�صمور �لبقعي 
مع تقدم �لعمر قد ت�صاعف بني �الأفر�د �لذين يتبعون نظاما غذ�ئيا غنيا 

باالأطعمة �ملخبوزة �لدهنية.
ومت �قر�ح �أن �الأنظمة �لغذ�ئية �لغنية بالدهون ت�صر بالروؤية عن طريق 
�ن�صد�د �الأوعية يف �ل�صبكية و�مل�صيمية، ما يحرم هذه �ملناطق من �لعنا�صر 

�لغذ�ئية �لتي ت�صتد �حلاجة �إليها.
و�أظهرت �لدر��صة �لتي ��صتمرت خم�ض �صنو�ت على وجه �لتحديد �أن تناول 

كميات �أكرب من �لدهون �لنباتية يزيد من معدل تطور �لتنك�ض �لبقعي.
وكان �لدليل على �لتقدم �ملعزز و��صحا �أي�صا مع �لدهون �حليو�نية، ولكن 

بدرجة �أقل.
و�الألبان  باللحوم  �لغنية  �لغذ�ئية  �لوجبات  �أن  وع��الوة على ذلك، وجدت 
تزيد �أي�صا من خطر �الإ�صابة بالتنك�ض �لبقعي، ولكن لي�ض بقدر �الأطعمة 

�ملخبوزة.
وعلى �لعك�ض من ذلك، فاإن �الأفر�د �لذين تناولو� كميات �أكرب من �الأ�صماك 

و�ملك�صر�ت، قللو� من خطر تطور �ملر�ض.

الذاكرة؟ يف  حي�ان  اأق�ى  ه�  • ما 
- �جلمل.

التلفيزي�ن؟ عرفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- �لواليات �ملتحدة.

بالعامل؟ خليج  اأكر  • ما 
- خليج �ملك�صيك.

اأوروبا؟ اأنهار  اأط�ل  • ما 
- �لد�نوب.

اجلر؟ علم  اأ�ش�ض  الذي  • من 
- �خلو�رزمي.

�لبقر. �أنو�ع  من  لنوع  ��صم  هي  بل  ��صتفهام  �أد�ة  فقط  لي�صت  �الإجنليزية  يف  )ملاذ�(  كلمة  • �أن 
�أ�صجار �لغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من �لنباتات  • �أن �حليو�ن �مل�صمى بالك�صالن وهو حيو�ن يقيم يف 

حتى ال يظهر منه �صوى ر�أ�صه.
�لبنف�صجية. فوق  و�الأ�صعة  �حلمر�ء  حتت  باالأ�صعة  يرى  �أن  ميكنه  �لذهبي  �ل�صمك  �أن  تعلم  • هل 

درجة   54،000 �و  م��ئ��وي��ة  درج���ة   30،000 �إىل  ي�صل  ف��اإن��ه  ي�����ص��رب  ح��ني  �ل���ربق  �أن  تعلم  ه��ل   •
فهرنهايت.

�لنجوم  ترى  و�صوف  �لنهار  و�صح  يف  بئر  قاع  �إىل  �نظر  �لنهار   ،  يف  و�أن��ت  �لنجوم  روؤي��ة  باإمكانك  �أنه   •
�ملتالألئة.

�أن �لتم�صاح �الأمريكي و �لتم�صاح �الإفريقي وفر�ض �لبحر تق�صي فر�ت نومها يف �لوقت �لذي  • هل تعلم 
تطفو� فيه على �ملاء خ�صو�صاً عندما يكون �ملاء د�فئاً وهي حتب �أن ت�صند روؤو�صها �إىل ظهور زمالئها.

�ملادة �لكيماوية �ملوجودة يف �خل�صب  • �أن م�صامري �حلديد ال ت�صلح يف تثبيت خ�صب �لبلوط وذلك ب�صبب 
و�لتي تت�صبب يف �صد�أ �مل�صامري.

�لركاب. عظمة  باإ�صم  وتعرف  �الأذن،  يف  توجد  �الإن�صان  ج�صم  يف  عظمة  • �أ�صغر 
.): �الآن  َهرُهور  ي  قطنّ يفعل  كما  �لنوم.  يف  حياتها  من   66% تق�صي  �لقطط  �أن  تعلم  • هل 

�صنوياً. يف  �لو�حد  لل�صخ�ض  كيلوغر�م   10 يعادل  مبا  �ل�صوكوالته  معظم  ي�صتهلك  �ل�صوي�صري  • �ل�صعب 
وزوجته. زوج  بني  جد�ل  �أي  حلدوث  �الأول  �ل�صبب  هو  • �ملال 

ال�صبي الكاذب
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ف�ائد الليم�ن

�أو�صح �لدكتور �أحمد �خلطيب، �أخ�صائي �لتغذية �لعالجية وعالج �ل�صمنة 
من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  �لليمون  �أن  �ل��ق��اه��رة،  جامعة  و�ل��ن��ح��اف��ة، 
C  وحام�ض �لفوليك و�لبتا�صيوم، وغريها من �الأمالح �ملفيدة  فيتامني 

لل�صحة و�لوقاية من �الأمر��ض.
وعن فو�ئد �لليمون قال �لدكتور �أحمد، يفيد تناول �لليمون كم�صروب د�فئ 
�أو �إ�صافة ع�صري �لليمون لوجبات مثل طبق �ل�صلطة و�ل�صوربة وغريها يف 

وقاية �جل�صم من �الإ�صابة بالعديد من �الأمر��ض، وتقوية مناعة �جل�صم.
يجعل  م��ا  لل�صخ�ض  �لع�صبي  �جل��ه��از  تهدئة  يف  �لليمون  ت��ن��اول  وي�صاهم 
تناوله مفيد� لالأ�صخا�ض �لذين يعانون من �لقلق و�لتوتر و�ال�صطر�بات 

�لع�صبية و�النفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز �لع�صبي.

كان لدى �حدى �الأ�صر �صبي طيب �لقلب وحلو �لكالم وح�صن �لوجه لكنه كذ�ب كان �لكذب كاأمنا ولد معه لذ� 
كانت هذه �ل�صفه غري �حلميدة �صيئا موؤملا وقا�صيا على �بيه و�مه ود�ئما كانت ن�صيحتهم له ال تكذب فيق�صم 
�نه لن يكذب ثم ين�صى ما �ق�صم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذ� كانت حياته ت�صري على �لكذب فقط حتى 
جاء يوم من �يام �خلريف خرجت �الم مع ولدها حمد�ن ليلتقطو� بع�ض �خل�صر من �حلقل �ل�صغري �لذي 
ميلكونه فر�أى حمد�ن جمموعة كبرية من �لطيور حتلق يف �ل�صماء مل يكن ر�آها قبال ف�صاأل �مه ما هذه �لطيور 
يا�مي فكرت �الم ب�صرعه وهي تنظر �ليها وقالت هذه �لطيور �حلقيقة د�ئما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�صع 
��صابيع ثم ترحل ولكن ال ترحل كلها بل يبقى �حدها وهو طائر �حلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�صاء وبدون �ن 
ن�صعر به ويقال �نه �حيانا ينقلب �إىل �صفدع و�حيانا �إىل ع�صفور وديع وال نعرفه و�صط كل هذ� وعندما ي�صمع 
�حدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائر� كبري� ليق�صى على �لكذ�ب مبنقاره �لذي ي�صق �لر�أ�ض ويخرج �لل�صان 
من مكانها ليمزقها جز�ء كذبها وهكذ� �صرى �ن كل �لذين يعرفونه ال يكذبون حتى ال يتعر�صون لعقابه فما 

�أق�صى عقابه.
تركته �الم وذهبت بعيد� لتركه و�فكاره قليال حتى تعرف ماذ� �صيفعل لكنه جرى ور�ءها وبقى �صامتا ثم �صاألها 

وهل تعرفني �صكل طائر �حلقيقة بينهم فقالت ال و�خذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طو�ل �لطريق.
جهزت �الم �لغذ�ء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�صت بجائع ف�صرخت �الم وقالت ال تكذب فاأ�صرع وجل�ض للطعام 
لكنه مل يكن ي�صتطع �ن ياأكل ب�صهية بل ب�صع لقيمات وقام ذ�هبا لغرفته وعلى بابها �صاأل �مه: ماما متى يذهب 
طائر �حلقيقة �إىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�صم �خلريف و�حيانا يبقى ملو�صم �خر �هلل �علم .. �صهور مرت 
وحمد�ن ال يكذب خوفا من طائر �حلقيقة بعد ذلك �عتاد قول �ل�صدق دون �أن ي�صعر وعندما �أخربته �مه يوما 

�أنها �صمعت �ن طائر �حلقيقة رحل قال ب�صعادة ال يهم فاأنا ال �أخاف منه �أنا ال �أكذب �بد�ً.

�ل�صخ�ض  لتن�صيط  �لطاقة  م�صروبات  �صممت 
�أنها  ويبدو  �لفكرية.  �أو  �لبدنية  وزي��ادة قدر�ته 
�إ���ص��اف��ي��ة. ول��ك��ن �الأم���ر خمتلف يف  متنحه ق��وة 

�لو�قع.
�أخ�صائي  كوندر�خني،  �أن��دري��ه  �لدكتور  وي�صري 
���ص��ريغ��ي فيالوف  �ل��ق��ل��ب و�ل���دك���ت���ور  �أم���ر�����ض 
�أخ�����ص��ائ��ي �أم���ر�����ض �جل��ه��از �ل��ه�����ص��م��ي، �إىل �أن 
قوية،  دفعة  لل�صخ�ض  تعطي  �لطاقة  م�صروبات 
ولكن هذه �لقوة �الإ�صافية تاأخذها �مل�صروبات من 
مو�رد �جل�صم. وهذ� بالتايل يوؤدي �إىل ��صتهالك 

�أع�صاء �جل�صم وخا�صة �لقلب و�لدماغ.
�لكافيني  جرعات  ت��وؤدي  �أن  ميكن  لهما،  ووفقا 
�لطاقة،  م�صروبات  جميع  يف  �مل��وج��ودة  �لكبرية 
غاز  م��ع  وه��ي  �لقلب،  يف  خطرية  م�صكالت  �إىل 
خطورة  ت�صكل  و�ل�صكر  �ل��ك��رب��ون  �أك�صيد  ث��اين 

كبرية على �ملعدة و�لكبد.
�ل�صحية  �مل�����ص��ك��الت  �أن  �إىل  �الإ�����ص����ارة،  وجت����در 
بتعاطي م�صروبات  �إما  تبد�أ  �أن  �خلطرية ميكن 
�أن  وميكن  �جلانبية.  �آث��اره��ا  ب�صبب  �أو  �لطاقة 
يوؤدي تناولها �إىل ��صطر�بات خطرية يف �لقلب 

كان  �إذ�  ح��ت��ى  �ل���دم���وي���ة،  و�الأوع����ي����ة 
�ل�صخ�ض يتمتع ب�صحة جيدة.

منبهات  هي  �لطاقة،  وم�صروبات 
ن��ف�����ص��ي��ة، ل��ذل��ك ل��ه��ا ت��اأث��ري �صلبي 

�أن  يف �جل���ه���از �ل��ع�����ص��ب��ي، ح��ي��ث مي��ك��ن 
�ملزمن.  و�ل��ت��ع��ب  و�ل��ق��ل��ق  �الأرق  ت�����ص��ب��ب 
�لكافيني  �أن  �خل�����رب�ء،  ب��ع�����ض  وي��ع��ت��ق��د 
�الإ�صابة  ي��ع��ن��ي  وه����ذ�  �الإدم������ان،  ي�صبب 
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كيف توؤثر م�سروبات الطاقة يف اأج�سامنا؟

املغنية وكاتبة الأغاين واملمثلة املاليزية ج�ي�ض ت�ش� لدى و�ش�لها اإىل حفل ت�زيع ج�ائز الأفالم الآ�شي�ية 
ال�شاد�ض ع�شر يف ه�نغ ك�نغ. ا ف ب

حريق يتلف 30 
هكتارا من غابات 
ال�سنوبر بتون�س

مت�����ك�����ن�����ت وح�����������د�ت 

و�حلماية  �ل���غ���اب���ات 
�مل����دن����ي����ة ب���ب���اج���ة يف 
�إخماد  م���ن  ت��ون�����ض، 
بغابة  �ن��دل��ع  ح��ري��ق 
ج��ب��ل �ل���ق���رو�و، على 
�حل����د �ل��ف��ا���ص��ل بني 
ترب�صق  معتمديتي 

وباجة �جلنوبية.
وق�����ال رئ��ي�����ض د�ئ����رة 


