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هل تعرف كيف تنفق اأموالك؟
ي�سكل جني �ملال هاج�سا للكثريين، لكن �لتحدي �لأكرب هو يف �إنفاقه 
بال�سكل �ل�سحيح وكيفية ��ستثماره �أو حتى �دخاره، لذلك يدعو خرب�ء 

للعمل على حمو �لأمية �ملالية يف �ملناهج �لتدري�سية.
�لإن�سان  يزيد  وكيف  للمال؟  �ل�سحيحة  �لإنفاق  عملية  تكون  فكيف 
ثقافته �ملالية؟ ما �إن حت�سل على مبلغ مايل حتى تبد�أ بالتفكري، �أين 
وكيف ومتى ميكنك �إنفاقه، ول تلبث �أن تنهي خططك حتى يكون �ملال 

قد نفد منك بع�سه �أو معظمه �إن مل نقل كله.
عربية:  نيوز  ل�سكاي  �لكيالين  رز�ن  �حل��ي��اة  م��ه��ار�ت  م��درب��ة  وق��ال��ت 
“عالقة �لإن�سان عالقة عاطفية بحتة، وجمتمعاتنا مل توؤ�س�س لتكون 
��ستخد�م  كيفية  ح��ول  يتدرب  ل  لدينا  فال�سخ�س  مالية،  جمتمعات 
�لنقود، بل يتدرب فقط كي يح�سل على وظيفة يح�سل جتاهها على 
�لبع�س، لكن  �مل��ال قد يكون هما لدى  �مل��ادي«. �حل�سول على  �ملقابل 
�لهم �لأكرب هو كيفية �إنفاقه، على �لأقل بال�سكل �ل�سحيح. �ل�سبب يف 
ذلك يعود �إىل قلة �لتثقيف �ملايل، نعم فاإنفاق �ملال يحتاج �إىل ثقافة، 
 “ �لكيالين:  وقالت  �ملالية.  �لأمية  حمو  �إىل  يدعو  �لبع�س  �أن  حتى 
يجب �أن نعلم �جليل �جلديد، كيفية �لدخار و�ل�ستثمار، و�أدعو جميع 

دور �لتعليم لتطبيق هذه �لدر��سات وتوفريها للطالب«.

ملر�ضى القلب.. تقنية عالج تغني عن عملية معقدة
�مل�سابني مبر�س خطري يف  �لأ�سخا�س  �أن  ك�سف تقرير طبي حديث، 
�لقلب باتو� قادرين على �ل�ستفادة من عالج ثوري، رمبا يغنيهم عن 

�خل�سوع لعملية جر�حية معقدة تعرف ب�”�لقلب �ملفتوح«.
يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س  فاإن  تاميز”،  “نيويورك  وبح�سب �سحيفة 
من  �مل�ستفيدون  هم  �ل�سرف  ثالثي  بال�سمام  �ملعروف  �جل��زء  يف  تلفا 

�لعالج �جلديد �لذي يعتمد على جهاز �سغري للغاية.
كبار  من  �أغلبهم  �أم��ريك��ي،  مليون  من  �أك��ر  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�سري 
يف  �سمام  وه��و  �ل�سرف،  ثالثي  �ل�سمام  يف  ��سطر�با  يعانون  �ل�سن، 
�جلانب �لأمين من ع�سلة �لقلب. وي�سمح هذ� �ل�سمام للدم �خلايل 
من �لأوك�سجني بالعبور من �لأذين �لأمين �إىل �لبطني �لأمين، لكن 
عندما يح�سل ت�سرب يف هذه �ملنطقة، فاإن �لتدفق يح�سل نحو �لور�ء. 
ونتيجة لذلك، يقع تر�كم �سائل يف �أع�ساء حيوية باجل�سم، �لأمر �لذي 
يوؤدي �إىل �نتفاخ يف �لأقد�م، ورمبا يتفاقم �لو�سع فيوؤدي �إىل ف�سل يف 
“نيو �إجنلند جورنال  �لقلب. وجرى ن�سر نتائج �لدر��سة يف �سحيفة 
�أعر��س هذ�  �ل�سوؤون �لطبية. وترت�وح  �ملخت�سة يف  �أوف ميدي�سني” 
�ل�سطر�ب �ل�سحي يف �لعادة بني �لتعب و�لنتفاخ يف �لبطن و�لأقد�م 

و�سعور بعدم �لر�حة، ورمبا يح�سل �لنتفاخ يف �لعني بدورها.

رقم قيا�ضي مبدة احلمل يدخل مو�ضوعة »غيني�س«
كند�  يف  ول��د�  طفلني  �أن  �لقيا�سية،  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  �أعلنت 
�أ�سبحا �ساحبا �أقل مدة حمل م�سجلة على �لإطالق، حيث �أجنبتهما 

�أمهما بعد حمل ��ستمر 22 �أ�سبوعا فقط.
ول��د� قبل  �للذين  ن��اد�ر�ج��اه،  �أدري���ال  و�سقيقته  �أدي��اه  �لتو�أمان  وك�سر 
تو�أمني  با�سم  م�سجال  ك��ان  رقما  �لطبيعي،  �أو�نهما  من  يوما   126

�أمريكيني عام 2018 ولد� قبل 125 يوما من موعدهما.
وت�سل مدة �حلمل �لطبيعية عند �لإن�سان �إىل 40 �أ�سبوعا.

 21 بعد  �ملخا�س  ب���د�أت  عندما  �إن��ه��ا  ر�ج��ي��ن��در�م  �ساكينا  �لأم  وت��ق��ول 
“لديهما فر�سة �سفر  �أن �لطفلني  �أيام، �أخربها �لأطباء  �أ�سبوعا و5 
باملئة للبقاء على قيد �حلياة«. وكان هذ� حملها �لثاين، بعد �أن فقدت 

�لأول يف ذ�ت �مل�ست�سفى �لقريب من منزل �لأ�سرة يف �أونتاريو.
وقال �لأب كيفني ناد�ر�جاه �إن �مل�ست�سفى �أبلغه �أنه لن ي�ستطيع �مل�ساعدة 
يف مثل هذه �ل��ولدة �ملبكرة، م�سري� �إىل �أن ق�سى ليلة �ل��ولدة “وهو 
ي�سلي ويبكي«. ويف يوم �ملخا�س �لثاين، �أي بعد مرور 21 �أ�سبوعا و6 
�أيام على �حلمل، قالت �لأم �إنها حاولت كل ما بو�سعها “حب�س �لطفلني 
رغم تعر�سها لنزيف �سديد. لكن �سرعان ما ولد �لطفالن  د�خلها”، 

بعد �أقل من �ساعتني من بدء �لأ�سبوع رقم 22 د�خل �لرحم.
�إ���س��ر�ف طبي، رغم  ب�سالم حتت  �أ�سهر   6 و�أدري���ال  �أدي���اه  عا�س  و�لآن 

معاناتهما م�سكالت طبية خطرية عقب �لولدة مبا�سرة.
“�ساهدنا �لأطفال على و�سك �ملوت  “غيني�س”:  وقالت �لأم ملو�سوعة 

�أمام �أعيننا عدة مر�ت«.
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ب�ضبب الذكاء اال�ضطناعي.. مهن معر�ضة للخطر 
من �ملقرر �أن يوؤدي �سعود �لذكاء �ل�سطناعي �إىل تعزيز �لنمو �لقت�سادي، 
تقريبا  مهنة   20 على  خم��اوف  ظل  يف  �لعمل  �سوق  على  �سي�سيطر  لكنه 

�ستكون معر�سة للخطر.
�أي  حول  بحثا  “برين�ستون”  جامعة  بقيادة  �لباحثني  من  فريق  و�أج��رى 
�أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء  �سعود  م��ن  ت��اأث��ر�  �أك���ر  �مل��ه��ن 
�مل�سوقني عرب �لهاتف و�ملعلمني وعلماء �لنف�س و�لق�ساة هم من بني �أعلى 

�لفئات �ملعر�سة للخطر.
�لتي  �لكيفية  نفهم  �أن  لنا  ميكن  بي تي”  “ت�سات جي  �نت�سار  تو�سع  ومع 
فهو  م�ستقبال،  �ملهن  من  كثري  على  �ل�سطناعي  �لذكاء  عليها  �سي�سيطر 
�لعديد من  و�ق���رت�ح  �لب�سر  م��ع  و�إج����ر�ء حم��ادث��ات  �للغة  ق��ادر على فهم 

�لإجابات يف �آن معا.
ومت ت�سنيف �مل�سوقني عرب �لهاتف على �أنهم �لأكر عر�سة للخطر، وهو 
ما قد ل يكون مفاجئا لأن �لعديد من �ل�سركات ت�ستخدم حاليا روبوتات 

�لدرد�سة �لتي تعمل بالذكاء �ل�سطناعي لأد�ء هذه �ملهمة.
من ناحية �أخرى، فالذكاء �ل�سطناعي غري قادر حتى �لآن على �أن يحل 
حمل �لق�ساة �لب�سريني، لكن �لتكنولوجيا مفيدة يف قاعة �ملحكمة من نو�ح 

كثرية.
حيث ميكن لآلة �لذكاء �ل�سطناعي جمع �لأبحاث، ما ي�سهل على �لقا�سي 

مهمة �لطالع على �لكتب �لقانونية يدويا.
كما ميكن للذكاء �ل�سطناعي م�ستقبال �أن يحل حمل �ملعلمني وموظفي 

�خلدمات �لعامة لدى �ل�سركات �لكربى.
جتميع  �ل�سطناعي  �لذكاء  ي�ستطيع  حيث  للتهديد،  �ل�سحافة  وتتعر�س 

�لتقارير �لريا�سية ومر�قبة حركة �سوق �لأور�ق �ملالية وتلخي�سها.

بناء اأكرب موجة ا�ضطناعية 
لراكبي االأمواج

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة �سيتي وي���ف �لأمل��ان��ي��ة يف 
يف  ��سطناعية  �أك��رب موجة  بناء  ميونخ، 
�لعامل لر�كبي �لأمو�ج يف جزيرة هاو�ي. 
بدء  �ملنتظر  م��ن  �أن  �ل�سركة  و�أو���س��ح��ت 
ت�سغيل �ملرفق �لذي تتجاوز طول �ملوجة 
فيه 30 مرت�ً يف �حلادي و�لع�سرين من 
مار�س -�آذ�ر �جلاري، يف من�ساأة ترفيهية 

يف �جلزيرة �لو�قعة يف �ملحيط �لهادي.
تبلغ  �مل�سروع  تكلفة  �أن  �ل�سركة  وذك��رت 
من  مت��وي��ل��ه  و�سيتم  دولر  م��ل��ي��ون   40
جانب م�ستثمر ياباين. من جانبه، قال 
رئي�س �ل�سركة �ملهند�س و��ستاذ �لريا�سة 
�ل�سابق ر�يرن كليما�سف�سكي �إن بيع موجة 
“ كما لو  �أملانيا لهاو�وي يكاد يكون  من 
�ل�سحر�ء«.  �إىل  رم���اًل  تبيع  �أل�سكا  �أن 
�أن �سائحي ركوب  و�أ�ساف كليما�سف�سكي 
�لأم��و�ج ميكنهم عن طريق هذه �ملوجة 
قبل  �خل���ربة  يجمعو�  �أن  �ل�سطناعية 
�لهائلة  �لأم����و�ج  مبو�جهة  ي��غ��ام��رو�  �أن 
لر�كبي  ميكن  كما  �ل��ه��ادي.  �ملحيط  يف 
�لأمو�ج �ملحرتفني �إتقان حيل و�لتدريب 
على حركات جديدة يف ظل ظروف ثابتة 

قبل جتريبها يف �ملحيط.

درا�ضة تك�ضف عن اأ�ضواأ اأطعمة ميكن 
اأن تق�ضر متو�ضط العمر املتوقع �ص 23

اأبو الهول �ضغري 
وبقايا مق�ضورة.. 
ك�ضف اأثري جديد 

بقايا  �أث�����ري�����ة  ب���ع���ث���ة  �ك���ت�������س���ف���ت 
م��ق�����س��ورة م���ن �حل���ج���ر �جل���ريي 
ترجع �إىل �لع�سر �لروماين، �أثناء 
�أعمال �حلفر �سرق معبد دندرة يف 
�لتي  حمافظة قنا جنوبي م�سر، 
ل��الإل��ه ح��ور���س يف  بها معبد  �سيد 

�لع�سر �لروماين.
و�لآث���ار  �ل�سياحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�لثنني  �لأول  �أم�������س  م�����س��ر  يف 
من�سة  �مل���ق�������س���ورة  “بقايا  �أن 
�أ�سا�س  ذ�ت  م�ستويني  من  مكونة 
بد�خلها  ُعر  و�أر�سيات منحدرة، 
ع��ل��ى ح��و���س ل��ت��خ��زي��ن �مل��ي��اه من 
باملالط،  �ملغطى  �لأح��م��ر  �لطوب 
�إىل  ت���اأري���خ���ه  ومي���ك���ن  َدَرج،  ول����ه 

�لع�سر �لبيزنطي«.
“�أثناء  �أن�����ه  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ�����س����ار 
�أعمال تنظيف �حلو�س مت �لعثور 
�لهول  �أب��و  هيئة  علي  متثال  على 
م��ن �حل��ج��ر �جل���ريي، ميثل �أحد 
�لأباطرة �لرومان، مرتديا غطاء 
وتعلو  بالنم�س  �مل��ع��روف  �ل��ر�أ���س 

جبهته حية �لكوبر�«.
�لتابعة  �لبعثة  رئي�س  ت�سريحات 
جل���ام���ع���ة ع�����ني ����س���م�������س مم�����دوح 

�لدماطي:
• �لفح�س �ملبدئي لوجه �لتمثال 
�أن  �مل���رج���ح  م���ن  �أن�����ه  �إىل  ي�����س��ري 
كالوديو�س  ل��الإم��رب�ط��ور  ي��ك��ون 
41 و54  ب��ني عامي  �ل��ذي حكم 

ميالدية.
مبالمح  يتميز  �لتمثال  وج��ه   •
وتظهر  ب���دق���ة،  م�������س���ورة  م��ل��ك��ي��ة 
�بت�سامة خفيفة على �سفاهه �لتي 
غمازتان،  ط��رف��ي��ه��ا  ع��ل��ى  ت��وج��د 
�لأ�سفر  �ل��ل��ون  بقايا  تظهر  كما 

و�لأحمر علي وجهه.
• مت �لعثور على لوحة من �لع�سر 
�لروماين مكتوبة بالهريوغليفية 

و�لدميوطيقية �أ�سفل �لتمثال.
�أعمال  ب������د�أت  ق���د  �ل��ب��ع��ث��ة  ك���ان���ت 
فرب�ير  �سهر  منت�سف  يف  �حلفر 
�ل��ب��ع��ث��ة م�سحا  �مل��ا���س��ي. و�أج�����رت 
ر�د�ريا للقاعات �لأوزيرية مبعبد 
مغناطي�سيا  وم�������س���ح���ا  دن���������درة، 
�سرق  �لو�قعة  باملنطقة  ور�د�ري����ا 
بو�بة  �أم��ام  باملعبد  �ملحيط  �ل�سور 
�إي�����زي�����������س، مب���ع���رف���ة ف����ري����ق من 
�لفلكية  للبحوث  �لقومي  �ملعهد 

و�جليوفيزيقية.

حتذير من اتباع نظام غذائي 
نباتي اأثناء الر�ضاعة الطبيعية

الأملانية من اتباع نظام غذائي نباتي يف مرحلة  “اإلترين”  حذرت جملة 
الر�ضاعة الطبيعية، نظرًا لرتفاع خطر اإ�ضابة الأم املر�ضع بنق�ص 

فيتامني B12، والذي تتمثل م�ضادره الغذائية يف الأغذية ذات 
الأ�ضل احليواين مثل اللحوم والأ�ضماك والبي�ص واللنب.

اأن  والطفل  بالأ�ضرة  املعنية  املجلة  واأو�ضحت 
ا�ضطرابات  اإىل  يوؤدي   B12 فيتامني  نق�ص 

�ضتة  اأو  اأرب��ع��ة  بعد  ال��ر���ض��ع  ل��دى  النمو 
ال���دم و�ضعف  وف��ق��ر  اأ���ض��ه��ر 

ال��ع�����ض��ات، الأم����ر 
عنه  ينتج  قد  الذي 
م�ضتدمية،  اأ���ض��رار 

اكت�ضافه  يتم  مل  اإذا 
يف الوقت املنا�ضب.

   تختلف �مل��خ��اوف �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��رج��ل �لن��ت��ب��اه �إل��ي��ه��ا بعد 
�خل��م�����س��ني، ح��ي��ث ت��ق��ل ق���درة �جل�����س��م ع��ل��ى ح���رق �ل���ده���ون، وت����زد�د خماطر 

�أمر��س �لقلب و�لربو�ستاتا و�لنقر�س.
ذلك  وي��ب��د�أ  �أو �سبطه،  �ل���وزن  لإن��ق��ا���س  �ت��ب��اع خطة  ���س��رورة  ذل��ك  ويعني 

با�ستهالك كمية �أقل من �ل�سعر�ت �حلر�رية و�لكول�سرتول.
على  تتناولها  �لتي  و�مل�سروبات  لالأطعمة  بجرد  قم  �خلم�سني،  بعد  لذلك، 
�ل�سعر�ت  متو�سط  لتحديد  �لغذ�ئية  �لبيانات  و��ستخدم  �لأ���س��ب��وع،  م��د�ر 
 3 �أق��ل من  �ليومي  �ل�ستهالك  كان متو�سط  ف��اإذ�  تتناولها،  �لتي  �حلر�رية 
�آلف �سعر عليك خف�سه مبقد�ر 500 �سعر حر�ري يومياً، و�إذ� كان �أكر من 

3000 فينبغي خف�سه مبقد�ر 1000.
ويعترب خ�سم �ل�سعر�ت من خالل �حلد من �مل�سروبات �ل�سكرية، و�حللوى، 

و�لكربوهيدر�ت، و�لدهون �ل�سارة �سرورياً يف هذه �ملرحلة.
وملو�كبة �لرت�جع يف قدرة �جل�سم على حرق �لدهون، ينبغي تق�سيم ح�س�س 
�لطعام �إىل 5 وجبات خفيفة �إىل متو�سطة �حلجم، و�سبط ح�س�س �لطعام.

اأهم �ضمات النظام الغذائي 
للرجل بعد اخلم�ضني

م��ن �أج���ل ح��ي��اة م��دي��دة.. ه��ل �لربوتينات 
�لنباتية �أف�سل �أم �حليو�نية؟

و�ملنتجات  �للحوم  عن  �ل�ستغناء  �إن  �لنباتيون  يقول 
�لقلبية، كما  ي��ق��ي م��ن �لأم���ر�����س و�ل��ن��وب��ات  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�لتي  �لعنا�سر  جميع  على  حتتوي  �لنباتية  �مل��اأك��ولت  �أن 
يحتاجها �جل�سم. در��سة حديثة ر�سدت هذ� �لأمر، وهكذ� 

بدت �لنتيجة.
�لتحول  بني  �رتباطات  وج��ود  �لبيئية  �لدر��سات  �أظهرت 
نحو �لنظم �لغذ�ئية �لغنية بالربوتني �حليو�ين و�لعمر 
�مل��ت��وق��ع �لأط������ول، ف��م��ا ن��ت��ن��اول��ه ك��ل ي���وم وي��ت��و�ج��د على 
مائدتنا له تاأثري و��سح على �سحتنا. غالًبا ما يكون لدى 
�آكلي �للحوم و�لنباتيني نقا�س �ساخن حول �لربوتني: هل 
�لربوتني �حليو�ين �أو �لنباتي �أف�سل للج�سم. ويف در��سة 
�ألقى  �ملتخ�س�سة   Nutrients جملة  ن�سرتها  حديثة 
 )DKFZ( لأمل��اين� �ل�سرطان  �أبحاث  باحثون يف مركز 
و�لدهون  �لربوتينات  ت��اأث��ري  كيفية  على  فاح�سة  نظرة 
�لدر��سة  و�سملت  �لوفاة.  وخماطر  �جل�سم  على  �ملختلفة 
�لدر��سة  ون��اق�����س��ت  �خ��ت��ب��ار،  �سخ�س   24000 ح����و�يل 
ه��ن��اك �ختالف  ك��ان  �إذ�  �ل��ربوت��ني للج�سم وع��م��ا  �أه��م��ي��ة 
ذ�ت  و�لربوتينات  �حليو�ين  �مل�سدر  ذ�ت  �لربوتينات  بني 

�مل�سدر �لنباتي.

اأهمية الربوتينات
ل  �أ�سا�سية  �أمينية  �أح��م��ا���س  �حل��ي��و�ين  �ل��ربوت��ني  ي��وف��ر 
م�سادر  من  �أت��ت  و�إذ�  بنف�سه.  �إنتاجها  �جل�سم  ي�ستطيع 
تلك  م��ن  بالإن�سان  �سبهاً  �أك��ر  فاإنها  حيو�نية،  غذ�ئية 
�أن �جل�سم  ي��ع��ن��ي  �ل��ن��ب��ات��ي��ة. ه���ذ�  �مل��ن��ت��ج��ات  �مل���وج���ودة يف 
�إىل ذلك، حتتوي  بالإ�سافة  �أ�سرع قلياًل.  ب�سكل  ميت�سها 
�لأحما�س  من  كاملة  جمموعة  على  �حليو�نية  �لأطعمة 

�لأمينية �ملهمة.

م�������ن 
ح����ي����ث 
�مل��������������ب��������������د�أ، 
حتتوي �لأطعمة �حليو�نية و�لنباتية على نف�س �لأحما�س 
�لطعام وكميته ويف  �عتماًد� على  �لأمينية. يختلف فقط 

�أي تكوين.
هو  للج�سم  �لنباتية  �لربوتينات  تخدمه  �ل��ذي  �لغر�س 
نف�س �لغر�س من �لربوتينات �حليو�نية. ميكننا �حل�سول 
على �لأحما�س �لأمينية �ملهمة من كال �مل�سدرين. تقوم 
�ملعدة و�لأمعاء بعملية �لتمثيل �لغذ�ئي لها ثم ينتهي بها 

�ملطاف يف جمرى �لدم.
�مل�ستقة من  �لأغ���ذي���ة  �ل��ك��ث��ري م��ن  �ل���ربوت���ني يف  ي��ت��ّوف��ر 
�حليو�نات و�لنباتات، لكن ما �لفرق بني �لربوتني �لنباتي 

و�حليو�ين؟

اأهم نتائج الدرا�ضة
يف  ون�سرت  �لأمل��اين  �ملركز  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لدر��سة  بح�سب 
�لربوتني  ز�د  فكلما   .Nutrients �ملتخ�س�سة  �ملجلة 
�سحيًحا  ه����ذ�  ك����ان  �ل���وف���ي���ات.  م���ع���دل  ز�د  �حل����ي����و�ين، 
ن���ظ���ام غ���ذ�ئ���ي من���وذج���ي منخف�س  ب�����س��ك��ل خ���ا����س م���ع 
وقليل  �حل��ي��و�ين،  �لربوتني  من  �لكثري  �لكربوهيدر�ت: 

من �لكربوهيدر�ت.
�أدت �مل�����س��ت��وي��ات �مل��رت��ف��ع��ة م��ن �ل��ربوت��ني �حل��ي��و�ين )مع 
�ن��خ��ف��ا���س �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت و�ل���ده���ون( �إىل زي����ادة خطر 
�لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س  �لناجمة عن  �لوفيات 

ولكن لي�س من �ل�سرطان.
�أدى ��ستبد�ل �لربوتني �حليو�ين بالربوتني �لنباتي �إىل 
تكون  ما  غالًبا  �لأ�سباب.  جلميع  �لوفيات  معدل  خف�س 
م�سادر �لربوتني �حليو�ين غنّية بالعنا�سر �لغذ�ئية �إىل 
جانب �لربوتني، بينما تفتقر �مل�سادر �لنباتية لبع�س هذه 

�لعنا�سر �لغذ�ئية.
بغ�س �لنظر عن �لربوتني �حليو�ين، ز�د خطر �لوفاة من 
�ل�سرطان بن�سبة 12 يف �ملائة عندما مت ��ستبد�ل �لدهون 

غري �مل�سبعة بالدهون �ملتعددة �مل�سبعة.
در��ساتهم  نتائج  ت�سري  يلي:  ما  �لأمل��ان  �لباحثون  يلخ�س 
ودر��سات �أخرى �إىل �أن �رتفاع ن�سبة �لطاقة �لغذ�ئية من 
�لربوتني �حليو�ين �إىل جانب �نخفا�س ��ستهالك �لطاقة 

من �لكربوهيدر�ت  يزيد من خطر �لوفاة.

هل التخلي عن اللحوم اأف�ضل؟
�أمر �سحي: �لدر��سات تقول  �أكل �للحوم هو  �لتخلي عن 
�لدم  �سغط  �رت��ف��اع  من  �أق��ل  ب�سكل  يعانون  �لنباتيني  �إن 
�لأ�سخا�س  م��ن  بغريهم  مقارنة  و�ل�سكري،  و�ل�سرطان 
�لدر��سات  ه��ذه  ولكن  �حليو�نية.  �للحوم  ياأكلون  �لذين 
�سحية  ح��ي��اة  يعي�سو�  �أن  ط��وع��ا  �خ��ت��ارو�  �أن��ا���س��ا  فح�ست 
�أف�سل، من حيث �لتقليل من �لتدخني و�لتقليل من �سرب 
�لطبيعي  لذ� فمن  �للحوم.  �أكل  و�أي�سا عدم  �لكحوليات، 
بالأمر��س  �لإ�سابة  خطر  �نخفا�س  �لدر��سات  ُتظهر  �أن 
ربط  �أن  �إل  �سليمة،  �سحية  حياة  يتبعو�  �أن  �خ��ت��ارو�  ملن 
�لأمر بالتخلي عن �أكل �للحوم فقط دون �لإ�سارة للتقليل 
دقيقا من  �ملو�سوع  و�لتدخني ل يجعل من  �لكحول  من 
“�أون  �لل��ك��رتوين  �ملوقع  �أن  �إىل  ي�سار  �لعلمية.  �لناحية 
و�لطبية، ن�سح  �ل�سحية  باملو��سيع  ُيعنى  و�لذي  ميد�”، 
�أجل  كامل ومتنوع، من  �تباعنظام غذ�ئي  باأهمية  قر�ءه 
حياة �سحية �أف�سل. وقال �ملوقع �لأملاين �إن �لتنوع �لغذ�ئي 
بالعنا�سر  �جل�����س��م  مي��د  لأن����ه  �ل��ب�����س��ري،  للج�سم  م��ف��ي��د 
باأن  لل�سحة  �لأف�سل  �إن  �ملوقع  وق��ال  �ملختلفة.  �لغذ�ئية 
يكون �لإن�سان نباتيا لفرتة �أ�سبوع على �لأقل كل �سهر �إن 
�أمكن، وذلك من �أجل �لتخفيف من كميات �للحوم ومن 

�أجل تعويد �جل�سم على تناول �لأطعمة �لنباتية �ملفيدة.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان و�ضمن �ضعار »دور اجليوفيزياء يف التنمية امل�ضتدامة وتغري املناخ«

جامعة االإمارات وبلدية مدينة العني يعلنان عن موعد انطالق املوؤمتر الدويل للجيوفيزياء الهند�ضية  فى دورته ال�ضابعة

جتربة مبتكرة وجديدة تتيح لزواره فر�ضة الطاع على اأحدث تقنيات امل�ضتقبل والف�ضاء

»SAP« اكي حمطة الف�ضاء املدارية« بالتعاون مع �ضركة اإ�س اإيه بي متحف امل�ضتقبل يطلق »حمحُ

•• العني - الفجر

مدينة  وب��ل��دي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  ع��ق��دت 
�ل�ستك�سافية  �جليوفيزياء  جمعية  م��ع  بال�سر�كة  �ل��ع��ني 
�لإع����الم  و���س��ائ��ل  ب��ح�����س��ور  �سحفيا  م���وؤمت���ر�   ،  )SEG(
�ملوؤمتر  م��ن  �ل�سابعة  “�لن�سخة  ع��ن  ل��الإع��الن  �ل��دول��ة،  يف 
و�ل���ذي   ،  )ICEG( ل��ه��ن��د���س��ي��ة� ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء  �ل����دويل 
2023، يف  �لقادم  �أكتوبر   19-16 �سيعقد يف �لفرتة من 
�أروقة جامعة �لإمار�ت حتت رعاية �سمو �ل�سيخ طحنون بن 
حممد �آل نهيان – ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني ، بح�سور 
�لأ�ستاذ عدنان �لها�سمي – مدير �إد�رة �لبيانات �ملكانية يف 
بلدية �لعني، و�ملهند�س �سعود �ل�سناين- رئي�س ق�سم هند�سة 
 – م��ر�د  �أحمد  �لدكتور  و�لأ�ستاذ   ، �لعني  بلدية  يف  �لرتبة 
للبحث  �مل�����س��ارك  �ل��ن��ائ��ب  ل��ل��م��وؤمت��ر،  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
�لعلمي باجلامعة، و�لأ�ستاذ �لدكتور معمر بن كرودة -نائب 
من  وع��دد  �للجنة  و�أع�����س��اء  �لعلوم،  كلية  عميد  �لرئي�س- 

�لإعالمني يف �لدولة.  
و�أو�سح �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د – رئي�س �للجنة �لعليا 
باجلامعة خالل  �لعلمي  للبحث  �مل�سارك  �لنائب  للموؤمتر، 
�لدويل  �لعلمي  �ملوؤمتر  �نعقاد هذ�  “باأن  �ل�سحفي  �ملوؤمتر 
�لعلمية  �ملكانة  ي��وؤك��د  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�سابعة  دورت���ه  يف  �ل��ه��ام 
�لأوىل  بد�ياته  منذ  ��ستطاع  و�ل��ذي  �ملوؤمتر  لهذ�  و�لعاملية 

يف �أن ي�ساهم يف بناء �لعلوم و�ملعارف وتطويرها ذ�ت �ل�سلة 
باجليوفيزياء �لهند�سية من خالل خمرجات علمية ر�سينة 
ن��وع��ي��ة يف �لتنمية  ت�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق ق��ف��ز�ت  وت��و���س��ي��ات 
و�لتطوير. وقد �سهدت �لدور�ت �ل�سابقة 2021 و2019 
2015 و2013 و2011 جناحا كبري� يعك�س  و2017 
و�لتي  �مل��وؤمت��ر  لها  �ل��ت��ي و���س��ل  �ل��ك��ب��رية  �لعلمية  �لأه��م��ي��ة 
ري��ادة هذ� �حلدث عامليا حيث �سنفه �خلرب�ء  �نعك�س على 
و�ملخت�سني يف �ملجال باأنه من �أف�سل خم�س موؤمتر�ت عامليا 
�ل�سطح.  م��ن  �لقريبة  �لهند�سية  �جليوفيزياء  جم��ال  يف 
و�ست�ستمر جلان �ملوؤمتر �ملختلفة يف �حلفاظ على مكانة هذ� 
�ملوؤمتر من خالل �لرتكيز على �أف�سل �ملتحدثني و�لعلماء 
رئي�س  م��ر�د  �أحمد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  و�أ���س��ار  �لتخ�س�س.  يف 
�ملوؤمتر  من  �ل�ساد�سة  �ل���دورة  ب��اأن  للموؤمتر  �لعليا  �للجنة 
 90 مب�ساركة  �فرت��سية  كانت   2021 ع��ام  عقدت  و�لتي 
 27 م��ن  ومتخ�س�سا  باحثا   212 وح�سور  بحثية  ورق���ة 

دولة.
ونوه   �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د” �أن هذ� �ملوؤمتر �سنف 
�لعامل  م�ستوى  على  م��وؤمت��ر�ت  خم�سة  �أف�سل  �سمن  م��ن 
يقدمه من خمرجات  ملا  �لهند�سية  �جليوفيزياء  يف جمال 
باجليوفيزياء  �ملعنية  �لتكنولوجيا  عمليا  خدمت  بحثية 
من  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  و�أه��م��ي��ة   ، �لهند�سية 
��ستقطاب �لكفاء�ت �لعلمية من حول �لعامل  يف هذ� �ملجال 

، كما �ساعدت هذه �ملخرجات ق�سم علوم �لأر���س يف جامعة 
�لإمار�ت يف تطوير �ملنهج �لعلمي وو�سع عدد من �مل�ساقات 
لتو�كب �لتطور�ت �لعاملية وهو من �لأق�سام �لر�ئدة يف دولة 
�لإمار�ت  يف هذ� �ملجال �حليوي �لهام ،ولتعزيز دور �لكفاء�ت 
�لوطنية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال  عرب �مل�ساركة يف �لإنتاج 
�لوطنية  و�ل��روؤى  �لطموحات  يحقق  و�لبحثي مبا  �لعلمي 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت، م��ن خ��الل �لإب��ت��ك��ار، و�ل��ذك��اء �ل�سناعي، 
ويعزز روؤية �لدولة يف  حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة، و�حلفاظ 
�لإمار�ت   لدولة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �سمن  �ملناخ،  على 

�لتي نعمل من خاللها.
و�أك���د �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د ب��اأن��ه ت��ز�م��ن��ا م��ع عام 
ملوؤمتر  �لتح�سري  يف  �لوطنية  للجهود  ودع��م��ا  �ل�ستد�مة 
�لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ 
)كوب 28(، فاإننا نعلن عن �أن �لدورة �ل�سابقة من �ملوؤمتر 
�ستعقد حتت �سعار “دور �جليوفيزياء يف �لتنمية �مل�ستد�مة 
ذ�ت  �لعلمية  �مل��ح��اور  م��ن  ع���دد  م��ن خ���الل  �ملناخ”  وت��غ��ري 
�ل�سلة منها: دور �جليوفيزياء �لهند�سية يف �نتقال �لطاقة 
�جلليدية  لل�سفائح  �جليوفيزيائي  �لبحث  �مل��ن��اخ،  وتغري 
ومن  �لطبيعية.  و�ملخاطر  �لبحر،  �سطح  م�ستوى  و�رتفاع 
من  �ل�سابعة  �ل���دورة  �ست�سهدها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �جلل�سات 
�ملوؤمتر دور �لذكاء �ل�سطناعي و�لتعلم �ليل يف �لدر��سات 

�جليوفيزيائية. 

و�أ���س��ار �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د ب���اأن ه��ن��اك ع��دد م��ن �جلو�ئز 
منها  �ل��ق��ادم  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  عنها  �لإع���الن  �سيتم  �لعلمية 
ج��ائ��زة �لب��ت��ك��ار يف �جل��ي��وف��ي��زي��اء مب��ج��م��وع ث��الث��ة جو�ئز 
�لأويل  )�جل��ائ��زة  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل���ف   22 قيمتها  ت�سل 
دولر   7000 �لثانية  و�جل��ائ��زة  �أمريكي  دولر   10000
�أمريكي و�جلائزة �لثالثة 5000 دولر �أمريكي(. وتهدف 
�جلائزة �إىل تقدمي حلول �بتكارية وتطبيقات جيوفيزيائية 
للتحديات �لأر�سية �ل�سطحية �أو �لقريبة من �ل�سطح. كما 
ي�سجع �ملوؤمتر �لطالب بامل�ساركة و�سيتم تقييم �أف�سل ثالثة 
�لعلمية  �للجنة  خ��الل  من  تزكيتهم  و�سيتم  بحثية  �أور�ق 
كما  باملوؤمتر.  و�مل�ساركة  لل�سفر  منح  منحهم  �سيتم  حيث 

�سيتم منح �أف�سل بحثني بعر�س تقدميي و�أف�سل مل�سق. 
�إد�رة �لبيانات �ملكانية  �أ�سار عدنان �لها�سمي – مدير  فيما 
يف بلدية �لعني �أن هذ� �ملوؤمتر يعد ركيزة �أ�سا�سية ، وي�ساهم 
يف تطوير �لعمل  عرب تطبيق �أحدث نتائج �لأبحاث �لعلمية 
�ملقدمة يف جمال �جليوفيزياء �لهند�سية، و�ست�ساهم بلدية 
�لعني عرب �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية مع جامعة �لإم��ار�ت يف 
توفري كل �ملمكنات لنجاح �أعمال هذ� �ملوؤمتر �لدويل �لهام، 
�لهند�سية  �جل��ي��وف��ي��زي��اء  وح���دة  �لبلدية  ��ستحدثت  وق��د 
و�أ�سبحت من �سمن هيكلها �لتنظيمي، نتيجة لهذ� �ملوؤمتر 
خل��دم��ة �مل��دي��ن��ة وت��ط��وي��ره��ا ،  وع���رب �مل��و�ك��ب��ة لأح����دث ما 
تو�سل له �لعلم �ست�سعى �لبلدية لتطبيق خمرجات �ملوؤمتر 

و�لتكنولوجيا �ملتطورة �سمن �ملعر�س �مل�ساحب للموؤمتر يف 
�لوقت �ملنا�سب .

و��ساف �لأ�ستاذ �لدكتور معمر بن كرو�ده – رئي�س �للجنة 
�لتنظيمية للموؤمتر “  تركز �أهد�ف ICEG 2023 على 
و�لتطبيقات �جلديدة يف جمال  و�لتقدم  و�لإب��د�ع  �لبتكار 
�جليوفيزياء �لهند�سية �لتي لها تاأثري عاملي، ومو�سع �ملوؤمتر 
لهذ� �لعام يرتكز على دور �جليوفيزياء يف �لتنمية �مل�ستد�مة 
وتغري �ملناخ، كما �قرتحت �للجنة �لعلمية للموؤمتر �أن يكون 
هناك 8 مو��سيع يتم �لنقا�س حولها وهي: دور�جليوفيزياء 
�ملناخ،  لتغري  و�ل�ستجابة  �لطاقة  حت��ول  يف  )�لهند�سية( 
و�لذكاء  �لآيل  �لتعلم  �إىل  بالإ�سافة  �لتكنولوجي،  و�لتقدم 
تقدمي  وك��ذل��ك  �لهند�سية،  �جليوفيزياء  يف  �ل�سطناعي 
�ملخاطر  ودر����س��ة   ، �لهند�سية  للجيوفيزياء  حالة  در����س��ات 
يف  ودور�جل��ي��وف��ي��زي��اء   ، �ل���زلزل  وهند�سة  �جليوفيزيائية 

هند�سة �لزلزل، و�جليوفيزياء �لكوكبية.  
و�أو�سح – رئي�س �للجنة �لتنظيمية �أن هناك م�سابقة علمية 
�سمن فعاليات موؤمتر ICEG 2023 على جو�ئز �لبتكار 
و�أف�سل  �لباحثني  من  مقدمة  علمية  �أور�ق  ثالث  لأف�سل 
ثالث �أور�ق علمية مقدمة من قبل �لطلبة �مل�ساركني خالل 
�آيام �ملوؤمتر، تركز هذه �جلائزة على �مل�ساهمات �ملبتكرة �لتي 
تعمل ب�سكل كبري تطبيق �جليوفيزياء على �مل�ساكل �لقريبة 

من �ل�سطح.

•• دبي- الفجر

بي  �إي��ه  �إ���س  �سركة  مع  بالتعاون  �مل�ستقبل”  “متحف  �أعلن 
�لف�ساء  حم��ط��ة  حُم��اك��ي  �إط����الق  ع��ن  �ل��ع��امل��ي��ة   )SAP(
للزو�ر  وج��دي��دة  مبتكرة  جت��رب��ة  لتقدمي  “�أمل”  �مل��د�ري��ة 
تتيح لهم �لفر�سة لالطالع على م�ستقبل دور �لتكنولوجيا 

يف تعزيز ��ستد�مة �ملحطات �لف�سائية �مل�ستقبلية.
طابق  يف  “�أمل”  �مل��د�ري��ة  �لف�ساء  حمطة  حُم��اك��ي  وي��ق��ع 
خم�س�سة  م�ساحة  ُيعّد  �ل��ذي  باملتحف،  �ليوم”  “�مل�ستقبل 
حت�سني  على  �لقادرة  �لقريب  �مل�ستقبل  تقنيات  ل�ستعر��س 
جتربة  فر�سة  للزو�ر  �ملحاكي  وُيقدم  �لإن�سان.  حياة  ج��ودة 
���س��ي��ن��اري��وه��ات خم��ت��ل��ف��ة يف حم��ط��ة �ل��ف�����س��اء �ل��ت��ي ت�سعى 
با�ستمر�ر لتعظيم مو�ردها ما يحّتم حتقيق تو�زن م�ستد�م 
وللمحطة  �ل�سكان  جلميع  و�ل��ف��ر���س  و�مل����و�د  �ل��ط��اق��ة  ب��ني 

نف�سها. 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لذكاء  �مل��ت��ح��ف ومب�������س���اع���دة  ل������زو�ر  ومي���ك���ن 
خم�س�سة  حمطات  ث��الث  من  و�ح��دة  جتربة  �ل�سطناعي 
للعمل على حل جمموعة من �لتحديات با�ستخد�م تقنيات 
�لنبعاثات  لتقليل   )SAP( ب���ي  �إي����ه  �إ�����س  م���ن  م��ت��ط��ورة 
�لذي  �ملعرفة”  “جد�ر  على  �ملحاكي  وي�ستمل  و�لنفايات. 

ي�����س��رح ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل �حل���ل���ول و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة �لتي 
�إحدى  �ختيار  لالعبني  ميكن  بحيث  �ل�سركة،  ت�ستخدمها 
لتقنيات  �لتطبيقية  �ل�ستخد�مات  على  و�لط��الع  �مل�سار�ت 
�إ�س �إيه بي )SAP( مبا يف ذلك �لبلوك ت�سني و�لتحليالت 
و�لتو�أمة  �لفائقة  و�لأمتتة  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �ملتقدمة 

�لرقمية.
�ملد�رية  �لف�ساء  حمطة  حُماكي  �إط��الق  عن  �لإع���الن  ومت 
 )SAP( أمل” �سمن فعالية خا�سة نظمتها �إ�س �إيه بي�“
و�لتحول  و�ل���س��ت��د�م��ة  �لب��ت��ك��ار  م�ستقبل  ح��ول  �ملتحف  يف 
�أُعلن  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لرقمي 
�إيه  �إ���س  �مل�ستقبل و�سركة  �ملا�سي بني متحف  �لعام  عنها يف 

.)SAP( بي
“متحف  يف  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  �ملن�سوري  ماجد  و�أك��د 
�إيه بي )SAP( تعزز  �إ�س  �أن هذه �ل�سر�كة مع  �مل�ستقبل” 
تقنيات  لأح���دث  عاملية  �ختبار  كمن�سة  �ملتحف  دور  �أهمية 
�إىل  و�بتكار�ت �مل�ستقبل، ومركز لل�سر�كات �لدولية �لهادفة 
تطوير حلول جديدة لأهّم �لتحّديات �لتي تو�جه �لب�سرية 

يف �ل�سنو�ت و�لعقود �ملقبلة.
جتارب  ت�سميم  �إىل  �مل�ستقبل  متحف  “يهدف  و�أ����س���اف: 
وحلول مبتكرة تخدم �ملجتمعات وفق روؤية م�ستقبلية توؤمن 

يف  و�مل��ح��وري��ة  �لرئي�سية  �ل��رك��ي��زة  ه��و  �لب�سري  �لعقل  ب���اأن 
�أد�ة  �مل�ستقبل  تكنولوجيا  و�أن  �لإن�سانية،  �لتطلعات  حتقيق 
�أف�سل  م�ستقباًل  ت�سمن  ج��دي��دة  فر�س  �سناعة  يف  مهمة 

لالأجيال �لقادمة«.
من جهته �أكد �سريجيو ماكوتا �لنائب �لأول للرئي�س ملنطقة 
 ،)SAP( جنوب �ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا لدى �إ�س �إيه بي
فر�سة  يتيح  “�أمل”  �ملد�رية  �لف�ساء  حمطة  “حماكي  �أن 
تفاعلية جلميع زو�ر “متحف �مل�ستقبل” من جميع �لأعمار 
للتعرف على دور �لبتكار يف �سمان م�ستقبل �أكر ��ستد�مة. 
بعر�س  �ملبتكرة  �مل�ستقبلية  �لتجربة  هذه  “ت�سهم  و�أ�ساف: 
�أبرز �حللول �ملتقدمة من �إ�س �إيه بي )SAP( لدعم حتقيق 
�أهمية  على  �ل�����س��وء  وت�سليط  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف 
�لتفاعل بني �لب�سر و�لتقنيات �حلديثة ومبا ي�سهم مبعاجلة 

�لتحديات �لبيئية و�لقت�سادية و�لجتماعية.
�لتجربة  ه��ذه  �إط���الق  ع��ن  �لإع���الن  �أن  �إىل  و�أ���س��ار ماكوتا 
�إع��الن دول��ة �لإم��ار�ت ب��اأن يكون �لعام  �ملبتكرة يتما�سى مع 
2023 عاماً لال�ستد�مة، بالتز�من مع ��ست�سافتها ملوؤمتر 
�أطر�ف �تفاقية �ملناخ )كوب 28( خالل هذ� �لعام �أي�ساً، لفتاً 
�إىل �أن تركيز �ملحاكي ين�سّب على �لتعريف باأهمية �لو�سول 
�مل�ستقبل �لقريب.   �لنبعاثات و�لنفايات يف  “�سفرية”  �إىل 

بي  �إي��ه  �إ���س  �أطلقتها  ��ستطالعية حديثة  در����س��ة  و�أظ��ه��رت 
�لإمار�ت  يف  �ملوؤ�س�سات  من  �لعظمى  �لغالبية  �أن   )SAP(
تدرك �أهمية حتقيق �أعلى معايري �ل�ستد�مة نظر�ً لأهمية 
ذلك يف �لنجاح �مل�ستقبلي لأعمالها، وفقاً ملاكوتا �لذي �أو�سح 
�أن �ملوؤ�س�سات تو�جه �سغوطاً متز�يدة من �لعمالء و�ل�سركاء 
لإثبات ممار�ساتها �مل�ستد�مة، مع تز�يد �إدر�ك �لقيمة �ملالية 

�لتي ت�سفيها �ملمار�سات �مل�ستد�مة على �لأعمال.
�لأو�سط  �ل�سرق  للرئي�س ملنطقة جنوب  �لأول  �لنائب  وقال 
�ل��در����س��ة �لتي  �إن   ،)SAP( ب��ي �إي���ه  �إ����س  ل���دى  و�إف��ري��ق��ي��ا 
�أن  �أظ��ه��رت  ب��ي  �إي���ه  �إ����س  م��ن  بتكليف  “يوغوف”  �أج��رت��ه��ا 
�ل�ستد�مة  باأهمية  تقّر  �لإم���ار�ت  يف  �ملوؤ�س�سات  من   96%
 52% و�سفتها  فيما  �لأع���م���ال،  �أه����د�ف  �أح���د  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
%94 من �سناع �لقر�ر  باأنها مهمة لنجاحها. كذلك ذكر 
�أنه  �ل��در����س��ة،  �سملتهم  مم��ن  �مل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  جم���ال  يف 
�ملايل ملوؤ�س�ساتهم و��سرت�تيجياتهم  �لأد�ء  �لربط بني  �سيتّم 
�لقادمة، فيما  �سهر�ً  �مل�ستد�مة خالل �لثني ع�سر  للتنمية 

�أّكد %36 منهم �أن �لربط �سيكون جوهرياً.
وذكر �سناع �لقر�ر �أن �لهدف �لأبرز من �أهد�ف �ل�ستد�مة 
�ملقبلة  ع�سر  �لثمانية  لالأ�سهر  موؤ�س�ساتهم  حددتها  �لتي 
وذلك  �ل��ت��وري��د،  �سال�سل  يف  �ل�ستد�مة  معاجلة  يف  يتمثل 

فتقليل   ،)62%( �لنفايات”  “تقليل  %65، تاله  بن�سبة 
�أظهرت  �أخ���رى،  ناحية  م��ن   .)53%( �ل��ك��رب��ون  �نبعاثات 
تركز  �لإم�����ار�ت  يف  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أن  �ل�ستطالعية  �ل��در����س��ة 
منها   89% ت��خ��ط��ط  �إذ  �ل��رق��م��ي،  �ل��ت��ح��ّول  ع��ل��ى  ك���ث���ري�ً 
للتحّول  �ل�سحابية  و�خلدمات  �حللول  �ل�ستثمار يف  لزيادة 
 95% وذك��ر  �ل��ق��ادم��ة،  ع�سر  �لثمانية  �لأ�سهر  يف  �لرقمي 
لنجاح  مهمان  و�لب��ت��ك��ار  �لتقنية  �أن  �أي�����س��اً  �مل�ساركني  م��ن 
نتائج  ماكوتا  و�عترب  �مل�ستد�مة.  للتنمية  ��سرت�تيجيتهم 
�ملوؤ�س�سات  �إدر�ك  تظهر  �أنها  مبّيناً  “م�سجعة”،  �ل�ستطالع 
للدور �حليوي �لذي تلعبه �لتقنية يف �ل�ستد�مة. و�أ�ساف: 
“نحر�س يف �إ�س �إيه بي على �لرتكيز على �ل�ستد�مة �أثناء 
بنائنا للحلول �لتقنية، �سو�ء يف ت�سميم تطبيقات �لأعمال �أو 
حتى يف حماكي حمطة �لف�ساء �ملد�رية “�أمل” من �إ�س �إيه 

بي )SAP( �لذي �أزيل عنه �ل�ستار �ليوم«.
لقناعتنا  و��سعاً  دعماً  �أي�ساً  �لنتائج  “ُتظهر  بالقول  و�ختتم 
يف �إ�س �إيه بي باأهمية �لتحول �لرقمي لتحقيق �ل�ستد�مة. 
�أكر  �ل�سحابية  �أن �حلو�سبة  �ملوؤ�س�سات يف �لإم��ار�ت  وتدرك 
بانبعاثات  يتعلق  فيما  �ملحلية،  �حل��ل��ول  م��ن  بكثري  ك��ف��اءة 
�لكربون و��ستهالك �لطاقة، يف حني �أنه ل غنى عن �لتقنيات 

�أي�ساً يف تتبع جهود �ل�ستد�مة و�إد�رتها«.

ناق�س »االآثار املجتمعية للتنمر« وفد جائزة خليفة الرتبوية يطلع على م�ضروع »كلنا �ضرطة«جمل�س �ضباب �ضرطة اأبوظبي يحُ
•• اأبوظبي-الفجر:

�أمن  “رو�د  �أبوظبي  �سرطة  �سباب  جمل�س  نظم 
للتنمر  “هل  بعنو�ن  �سبابية  حلقة  �مل�ستقبل” 
�ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ؟”  جمتمعنا  على  ب�سمة 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة  لل�سباب  �لحت��ادي��ة 
م�ست�سارين  ومب�����س��ارك��ة  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل��ب�����س��ري��ة 

قانونيني وباحثني �جتماعيني.
رئي�س جمل�س  �مل�سعبي  �ملقدم علي حممد  وقال 
�لرقمية  �لتكنولوجيا  �أن  �أبوظبي  �سرطة  �سباب 
�إل  �جل��رمي��ة،  مكافحة  يف  كبري  ب�سكل  �أ�سهمت  
 ، �لل��ك��رتوين  للتنمر  عديدة  �أب��و�ًب��ا  فتحت  �أنها 
لفًتا �إىل �أن �حللقة �لنقا�سية ركزت على �خلروج 
��ستباقية  �إج�����ر�ء�ت  و���س��ع  يف  ًت�سهم  بتو�سيات 
ملكافحة �لتنمر كما �أكدت �سرورة توعية �ملجتمع 
بامل�سوؤولية �مل�سرتكة �لتي تقع على �أولياء �لأمور 
�ل�سهود  ا  و�ي�سً �أنف�سهم  و�ل�سحايا  و�ملتنمرين 
قاعدة  بناء  �أهمية  �أعلى  و�أك��د    . �لتنمر  لوقائع 

ومو�كبة  �أ���س��ك��ال��ه  مبختلف  �لتنمر  ع��ن  ب��ي��ان��ات 
�لت�سريعات لأ�ساليب �لتنمر �حلديثة �لتي ميكن 
فيهم  مب��ن  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  جميع  ت�ستهدف  �أن 
�لطالب و�أ�سحاب �لهمم و�لعمل على ��ستحد�ث 
�ملو�قف �لتي تقع حتت  ت�سنيفات و��سحة لبيان 
�أن  �ل�سبابية  و�أك��دت �حللقة  “�لتنمر«.   ت�سنيف 
تقع  �جتماعية  م�سوؤولية  تعد  �لتنمر  مكافحة 
على عاتق �جلميع، وحتتاج �إىل ت�سافر �ملوؤ�س�سات 

ملحاربة  قنو�ته  �لإع��الم مبختلف  �ملختلفة مثل  
هذه �لآفة �لتي تهدد �لن�سيج �لجتماعي.

�لب�سرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  و�أو���س��ح��ت 
�لقو�نني  �إطالع �ملوظف على  �أن عدم  �حلكومية 
مقر  يف  حمايته  �ساأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت  �أو 
�لعمل موؤكدة  �لتنمر يف  �أهم م�سببات  عمله من 
�لتز�مها باحلفاظ على حق �ملوظفني يف حال رفع 

�ي �سكوى من قبلهم. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل��ت��ق��ى �ل��ع��م��ي��د �أح��م��د م�����س��ع��ود �مل���زروع���ي مدير 
وفد جائزة  �بوظبي  ب�سرطة  �ملجتمع  �أمن  قطاع 
خليفة �لرتبوية  برئا�سة �أمينها �لعام �سعادة �أمل 
�سرطة  كلنا  م�����س��روع   ع��ل��ى   ل��الط��الع  �لعفيفي 
�ل��ف��ائ��ز ب��اجل��ائ��زة.   و�أو���س��ح  م��دي��ر ق��ط��اع  �أمن 
�ملجتمع  �أن منظومة كلنا �سرطة  ي�سجل ب�سمات 
مهمة من خالل  ��ستقطاب �أع�ساء جدد و�إطالق 
يف  �ملجتمعي  �لتالحم  تعزز  جمتمعية  م��ب��ادر�ت 
لالبتكار�ت  متطرقا  �لأمنية  �ملنظومة  تر�سيخ 
و�مل��ق��رتح��ات �ل��ت��ط��وي��ري��ة و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف حت�سني 
�سرطة  لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حتقيقاً  و  �حل��ي��اة  ج���ودة 
�أب��وظ��ب��ي يف ����س��ت��د�م��ة �لأم���ن و �لأم����ان و تعزيز 

�مل�سوؤولية و �مل�ساركة �ملجتمعية.
�أم����ل �ل��ع��ف��ي��ف��ي �لأم�����ني �ل���ع���ام جلائزة  �أك�����دت  و 
�ملثمر  بالتعاون  �جلائزة  �عتز�ز  �لرتبوية  خليفة 
�ل�سركاء  �أح��د  �لتي متثل  و  �أبوظبي  �سرطة  مع  

م�سريتها  �إط��الق  منذ  للجائزة  �ل�سرت�تيجيني 
حيث تعتز �جلائزة بامل�ساركات �لرية من خمتلف 
فائزين  و كذلك ت�سدر  للقيادة  �لتابعة  �لإد�ر�ت 
�لتتويج يف خمتلف دور�ت �جلائزة و هو  ملن�سات 
�سرطة  ب��ه  ت��اأخ��ذ  �ل���ذي  �لتميز  م��ن��اخ  يعك�س  م��ا 
�أبوظبي و حر�سها على ن�سر ثقافة �لتميز نهجاً 
ع��ام��اً و ه��و م��ا ن��ر�ه و نلم�سه م��ن متيز �سامل و 

�سعور بالأمن و �ل�ستقر�ر.
و����س��ت��م��ع �ل���وف���د �ىل ���س��رح ع���ن �آل���ي���ة �ل��ع��م��ل يف 
منظومة كلنا �سرطة  �مل�سروع �لفائز باجلائزة عن 
فئة �ملوؤ�س�سات مبجال �لتعليم وخدمة �ملجتمع يف 
2022  و�إجناز�تها منذ  �ل��دورة �خلام�سة ع�سر 
�لدروع  �جلانبان  وتبادل   2016 عام  �نطالقها 

�لتذكارية.
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يوؤثر  ال�ضحي  غري  الغذائي  النظام  اأن  عديدة  درا�ضات  اأظهرت 
اأمرا�ص  يف  يت�ضبب  اأن  وميكن  العامة،  ال�ضحة  على  كبري  ب�ضكل 
خطرية، بينها ما قد يوؤثر على العمر الفرتا�ضي للفرد.

العبء  بح�ضاب  مي�ضيغان  جامعة  يف  اخل���رباء  وق��ام 
و�ضع  من  اأول  لي�ضبحوا  املختلفة،  لاأطعمة  ال�ضحي 
املف�ضلة  اخلفيفة  الوجبات  على  ملمو�ضة  نتائج 

للكثري منا.
النظام الغذائي غري ال�ضحي يت�ضبب يف اأمرا�ص خطرية

درا�ضة تك�ضف عن اأ�ضواأ اأطعمة ميكن اأن تق�ضر متو�ضط العمر املتوقع

�ضاي القرفة ميكن اأن يقلل
 من م�ضتويات ال�ضكر يف الدم!

ي�ستطيع  �لأول، يحدث هذ� عندما ل  �لنوع  للمر�سى من  وبالن�سبة 
�إنتاج ما يكفي من هرمون ي�سمى �لأن�سولني، و�لذي يتحكم  ج�سمك 

يف ن�سبة �لغلوكوز يف �لدم.

ويعد مر�س �ل�سكري من �لنوع 2 �أكر �سيوعا، وعادة ما يكون �سبب �رتفاع 
ب�سكل  �لريا�سة  ممار�سة  ع��دم  �أو  �ل��وزن  زي��ادة  هو  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستويات 

كاف.
لذلك، من �ملهم �أن يحر�س مر�سى �ل�سكر على �لأطعمة و�مل�سروبات �لتي ي�ستهلكونها 

بانتظام.
ومع ذلك، هناك م�سروب و�حد ميكن �أن يقلل من فر�ستك يف �لإ�سابة مبر�س �ل�سكري يف �ملقام 

�لأول عن طريق خف�س م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.
وك�سفت در��سة �أجر�ها �أكادمييون من لنك�ساير و�لربتغال، �أن هناك فو�ئد ل�سرب �ساي 

�لقرفة.
هذه  م��ن  �لبيانات  "تقدم  �ل�سكري:  �أب��ح��اث  جملة  ن�سرته  �ل��ذي  �لتقرير،  وي��ق��ول 
�أدى �إىل �نخفا�س كبري يف م�ستوى �لغلوكوز  �أن �ساي �لقرفة  �لدر��سة دليال على 
تناول  بعد  ���س��اع��ات  �أرب���ع  حتى  �ل���دم  يف  �ل�سكر  ]م�ستويات  �لأك���ل  بعد  �لأق�����س��ى 

�لطعام] لدى �لبالغني غري �مل�سابني مبر�س �ل�سكر".
�لدم،  �ل�سكر يف  ن�سبة  �لقرفة على  تاأثري  �آلية  "ل ميكن تطبيق  ويو�سح كذلك: 
�لتي تعتمد على �إبطاء �مت�سا�س �لغلوكوز من خالل تقليل ن�ساط �جلليكوزيد�ز 
�إحدى  تكون  وقد  �لغلوكوز.  نظر� ل�ستخد�م حملول  �لعمل �حلايل  على  �ملعوي، 
�لدم  يف  �ل�سكر  ن�سبة  على  �لقرفة  �ساي  ت��اأث��ري  ل�سرح  �ملقرتحة  �ملحتملة  �لآل��ي��ات 
مرتبطة بعمل �لأن�سولني من خالل زيادة م�ستقبالت �لأن�سولني - بروتني بيتا �لذي 
يعمل ب�سكل مفيد يف �إ�سار�ت �لأن�سولني. ويجب �إجر�ء مزيد من �لدر��سات للتحقيق يف 

هذه �لآلية".
�إىل  ع�سو�ئيا  وتق�سيمهم  بال�سكري  م�سابني  غ��ري  بالغا   30 �ختيار  مت  �ل��در����س��ة،  م��ن  وك��ج��زء 

جمموعتني.
وقي�ست م�ستويات �ل�سكر يف �لدم لديهم بعد �ل�سيام ثم تناولت جمموعة و�حدة �ساي �لقرفة.

ول�سنع �ساي من �أعو�د �لقرفة )�إجمايل 60 غر�ما( تنقع يف لرت و�حد من �ملاء ملدة 24 �ساعة. ثم مت 
ت�سخني هذه �ملياه قبل ��ستهالكها.

ووفقا ملوقع Diabetes.co.uk، فاإن م�ستويات �ل�سكر يف �لدم "�لطبيعية" تقع بني 4.0 �إىل 5.4 
مليمول لكل لرت عند �ل�سيام. وت�سل �إىل 7.8 مليمول/لرت بعد �ساعتني من تناول �لطعام.

�إىل  �أربعة  �لدم هي من  �ل�سكر يف  �أه��د�ف م�ستوى  فاإن  �ل�سكري،  بد�ء  �مل�سابني  وبالن�سبة لالأ�سخا�س 
�سبعة مليمول/لرت قبل تناول �لطعام.

ويجب �أن تكون �أقل من ت�سعة مليمول/لرت لالأ�سخا�س �مل�سابني بد�ء �ل�سكري من �لنوع �لأول، و�أقل 
من 8.5 مليمول/لرت لالأ�سخا�س �مل�سابني بد�ء �ل�سكري من �لنوع 2 بعد تناول �لطعام.

النوع  ال�ضكري،  مر�ص  من  نوعان  هناك 
اإىل  ي��وؤدي��ان  كاهما  و  وال��ث��اين،  الأول 
الغلوكوز  م�ضتوى  يف  ���ض��دي��د  ارت��ف��اع 

)ال�ضكر( يف الدم.

�أن  �مل���ك�������س���ر�ت مي��ك��ن  م���ن  ك��م��ي��ة  �أن  ووج�������دو� 
حياة  �إىل  دق��ي��ق��ة   26 ي��ق��ارب  م��ا  ت�سيف 
�ل�سخ�س، ح�سب �سحيفة "�لتلغر�ف" 
�لربيطانية. لكن كل قطعة نقانق 
�لعمر  ت��ق�����س��ر  ت��ن��اول��ه��ا  ي��ت��م 
�لف����رت������س����ي مب����ق����د�ر 36 

دقيقة.
ف����اإن  ن��ف�����س��ه،  �ل����وق����ت  ويف 
�����س����ط����رية زب����������دة �ل����ف����ول 
�ل�������س���ود�ين و�مل���رب���ى متنح 
ن�سف  �أك��ر من  �ل�سخ�س 

�ساعة �إ�سافية يف �لعمر.
ُن�سرت  �ل��ت��ي  و�ل���در�����س���ة، 
 Nature جم����ل����ة  يف 
�إىل  ت�������س���ت���ن���د   ،Food
�ملتوقع  �ل���ع���م���ر  م��ت��و���س��ط 
�لفرتة  ط����ول   - �ل�����س��ح��ي 
فيها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لزمنية 
�ل�������������س������خ�������������س 

بنوعية حياة جيدة وخالية من �لأمر��س.
وقام �لباحثون بح�ساب �لتاأثري �ملبا�سر لنحو 6000 
و�مل�سروبات  �خل��ف��ي��ف��ة  و�لأط����ع����م����ة  �ل���وج���ب���ات  م����ن 

�ملختلفة.
�لبقر  ي��اأك��ل حل���وم  ق���ام �سخ�س م��ا  �إذ�  �أن���ه  و�أظ���ه���رو� 
و�للحوم �مل�سنعة با�ستبد�ل %10 فقط من �سعر�ته 
 48 على  �حل�سول  فيمكنه  نباتية،  باأغذية  �حلر�رية 

دقيقة �إ�سافية من �لعمر �ملفرت�س يف �ليوم.

اأ�ضواأ الأطعمة
�أ�سو�أ  �سملت  "�لتلغر�ف" �لربيطانية،  وفقا ل�سحيفة 

�لأطعمة:
- �لهوت دوغ: 36- دقيقة

- برغر �جلبنة: 8.8- دقيقة
 -12.4 �مل��ح��الة(:  �أو  )�لغازية  �لغازية  �مل�سروبات   -

دقيقة
�نخفا�سات  و�خل���ب���ز:  �مل��ع��ب��اأة  �خل��ف��ي��ف��ة  �ل��وج��ب��ات   -

خمتلفة يف �لعمر �لفرت��سي
بالأمثلة  �ل�������س���ارة  �لأط���ع���م���ة  ه����ذه  م��ب��ادل��ة  ومي���ك���ن 

�لتالية:
 +33.1 و�ملربى:  �ل�سود�ين  �لفول  زبدة  �ساندوي�س   -

دقيقة
- �سمك �ل�سلمون �مل�سوي: 13.5+ دقيقة

- �ملوز: 13.5+ دقيقة
- �لطماطم: 3.8+ دقيقة
- �لأفوكادو: 1.5+ دقيقة

�لنظر  �لدر��سة هو  �لغر�س من  وكان 
يف تاأثري �لغذ�ء على �ل�سحة و�لبيئة.

و�أعطى �لباحثون كل طعام ت�سنيفا لونيا 
�أو  �أك��ر  ناأكل  �أن  ك��ان يجب  �إذ�  بناء على ما 

�أقل من �ملنتج.
�ملو�سى  �لأط��ع��م��ة  �لأخ�����س��ر  �لت�سنيف  ومي��ث��ل 

على  وحتتوي  للفرد  �لغذ�ئي  �لنظام  لزيادة  بها 
تاأثري�ت  ولها  �لتغذوية  �لناحية  من  مفيدة  �أطعمة 

�لغالب  ت�����س��م��ل يف  و�ل���ت���ي  م��ن��خ��ف�����س��ة.  ب��ي��ئ��ي��ة 
�ملك�سر�ت و�لفو�كه و�خل�سرو�ت �ملزروعة يف 
�لكاملة  و�حل��ب��وب  و�لبقوليات  �حلقول 

وبع�س �ملاأكولت �لبحرية.
وي�سمل �لت�سنيف �لأحمر �لأطعمة �لتي 

كبرية  بيئية  �أو  غذ�ئية  ت��اأث��ري�ت  لها 
يف  جت��ن��ب��ه��ا  �أو  تقليلها  وي��ج��ب 

�لنظام �لغذ�ئي للفرد. وكانت 
مدفوعة  �لتغذوية  �لتاأثري�ت 
باللحوم  �لأول  �مل�����ق�����ام  يف 

�ملناخية  و�ل���ت���اأث���ري�ت  �مل�����س��ن��ع��ة، 
�لأخرى  �لبيئية  �لتاأثري�ت  ومعظم 

ناجتة عن حلم �لبقر وحلم �ل�ساأن و�للحوم �مل�سنعة.
ي��ق��ر �ل��ب��اح��ث��ون ب����اأن �لأط��ع��م��ة �مل��ف��ي��دة م��ن �لناحية 
بيئية منخف�سة،  تاأثري�ت  د�ئما  تنتج  �لتغذوية قد ل 

و�لعك�س �سحيح.
وتاأمل �جلامعة �أن ت�سجع �لنتائج �لنا�س على �تخاذ 

خيار�ت �أف�سل لأنف�سهم - وكذلك للبيئة.
�أوليفييه  �ل��ربوف��ي�����س��ور  �ل���در�����س���ة  م���وؤل���ف  وق����ال 
�لغذ�ئية  للتغيري�ت  �مللحة  �حلاجة  "�إن  جولييت: 

و��سحة.  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لإن�����س��ان  ���س��ح��ة  لتح�سني 
وُت��ظ��ه��ر �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي ت��و���س��ل��ن��ا �إل��ي��ه��ا �أن 

�مل�����س��ت��ه��دف��ة توفر  �ل�����س��غ��رية  �ل���ب���د�ئ���ل 
لتحقيق  وق��وي��ة  جم��دي��ة  ��سرت�تيجية 

ف���و�ئ���د ���س��ح��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة ك���ب���رية دون 
�حل��اج��ة �إىل حت����ولت ج��ذري��ة يف 

وياأخذ  �ل���غ���ذ�ئ���ي.  �ل��ن��ظ��ام 
�لتغذية  م����وؤ�����س����ر 

�ل�سحية يف �حل�سبان جميع جو�نب دورة حياة �ملنتج، 
ومعاجلته مب�����������ا  �إن��ت��اج��ه  ك��ي��ف��ي��ة  ذل���ك  يف 

و�ل��ت��خ��ل�����س منه،  و����س��ت��ه��الك��ه 
م���دى كون  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سار�  �أو  مفيد�  �لطعام 
�ل�سعر�ت  ح��ي��ث  م���ن 

�حلر�رية".
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العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  321/2023/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

مو�سوع �لتنفيذ : حيث �ن طالب �لتنفيذ ب�سدد تنفيذ �لقر�ر �ل�سادر بتاريخ:2023/1/4 يف �لطلب �للكرتوين رقم 
529/2023 ب�سان تقدير �تعاب �ملحاماة يف حمل �لدعوى رقم 31199 ل�سنة 2019 جز�ء �ملقدم للمحكمة �جلزئية بدبي 

بعد �ن ��سبح قابال للتنفيذ �جلربي وملزما للمنفذ �سدها باملبالغ �ملو�سحة ببند �ملطالبات �خلتامية .
عبد�ملجيد  ريا�س  �لدكتور  �ملحامي  وميثله  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  وم�ساركوه  �لكبان   : �لتنفيذ  طالب 

حممود �لكبان
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد -  �خلليج �لتجاري - برج بريزم بجانب برج �أمنيات - خلف �لمار�ت للعطالت - 
�لطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906 �لكبان وم�ساركوه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية/بوكالة �ملحامي - وميثله:�سيف 

�سالح حممد دروي�س �ملطوع
�ملطلوب �إعالنه : 1- هناء �لبايل - �سفته : منفذ �سده

�لطلب  ب��ه يف  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�سوع 
�للكرتوين رقم 529/2023 ب�سان تقدير �تعاب �ملحاماة يف حمل �لدعوى رقم 31199 ل�سنة 2019 جز�ء �ملقدم للمحكمة 
�جلز�ئية بدبي بعد �ن ��سبح قابال للتنفيذ �جلربي وملزما للمنفذ �سدها باملبالغ �ملو�سحة ببند �ملطالبات �خلتامية 
، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

ماكم دبي

  ماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:319/2023/305 ا�ستئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 201
جزئي  جت���اري  رق������م:2211/2022  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  �إ�ستئناف   : �ل�ستئناف  مو�سوع 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 
�مل�ستاأنف:�سالح ي�سلم �سالح �حمد �ل�سعدي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لرب�ساء �لثانية - بردبي - دبي - مبنى فيال رقم 26 �لرب�سا 2 
دبي - وميثله:ي�سلم �سالح �حمد �ل�سعدي

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �لب�سارة ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م 2- نويد ح�سن حممد طيب  -  �سفتهما 
: م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2022/2211 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2023/3/13  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 

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

ماكم دبي

مكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن حكم بالن�سر        

1205/2022/100 احوال نف�س م�سلمني 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- حممود حممد حممد فهمي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : رو�سه فريد جابر حامد

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2022/11/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �ملدعية بحكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�سوري 1- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغ 1500 درهم �لف وخم�سمائة درهم �سهريا نفقة زوجية كفاية �ساملة 
جميع �وجه �لنفقة ومن �سمنها بدل �ل�سكن وفو�تري �خلدمة من )كهرباء ومياه وهاتف و�نرتنت و�سرف �سحي وتربيد( وبدل 
�ثاث مبلغ )4000( درهم ت�سدد ملرة و�حدة وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2022/6/23 م 2- ب�سم ح�سانة 
�لبنة )بريل( للمدعية 3- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي نفقة �سهرية لبنة )بريل( مبلغ وقدره )1000( درهم �لف درهم �سهريا 
�ساملة جميع �وجه �لنفقة مبا فيها �لتطبيب و�ملو��سالت وك�سوة �لعيد عن عيد �لفطر وعيد �ل�سحى عد� �ل�سكن �عتبار� من 
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2022/6/23 م 4- بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )5000( درهم خم�سة �لف درهم 
�سنويا ر�سوم �ملدر�سة �بنته بد�ية من �لعام �لدر��سي 2021/2022 �ساملة �لكتب و�لزي �ملدر�سي و�ملو��سالت �ملدر�سية حتى �نتهاء 

در��ستها 5- برف�س ماعد� ذلك من طلبات 6- بالز�م �ملدعي عليه باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�ساريف. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

ماكم دبي

ماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : كارات 24 للو�ضاطة التجارية ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب 1702 ملك �سيف دوت �خايف - برج خليفة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 826901 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1393865 مبوجب 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها  باأنه قد مت  هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
 2023/3/3 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب 
رقم 704 - ملك حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 
فاك�س : ...... م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : �ضتار كريا�ضن لاملا�ص واملجوهرات �ص.ذ.م.م 
ذ�ت م�سوؤولية   : �لقانوين  �ل�سكل   - �ل�سغاية   - �ل�سايغ  205 ملك جمعة  : مكتب  �لعنو�ن 
حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 621488 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1040433 مبوجب 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها  باأنه قد مت  هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
 2023/3/2 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب 
رقم 704 - ملك حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 
فاك�س : ...... م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : اآ�ضيا با�ضيفيك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب 2404 ملك بيجو كاروتاد�ت - برج خليفة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 746508 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1200251 مبوجب 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها  باأنه قد مت  هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
 2023/3/2 بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب 
رقم 704 - ملك حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 
فاك�س : ...... م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 70640
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�س : ......   

�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
التجارية ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم  للو�ضاطة   24 كارات  لت�سفية  �أعاله 
دبي بتاريخ 2023/3/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�س : ......   

�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�ضتار كريا�ضن لاملا�ص واملجوهرات �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر  �أعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2023/3/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2023/3/2

�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ص.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �سعيد خلف �لغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�س : ......   

�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�سفية اآ�ضيا با�ضيفيك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
حل�ضور جل�ضة اخلربة احل�ضابية

يف الدعوى رقم 2022/9134 جتاري جزئي ال�ضارقة
�ملطلوب �عالنه:1- وي�ست �تالنتك كومباين م.م.ح

�مل��دع��ي/ م��ن  �ملقامة  �ع���اله  �ل��دع��وى  �حل�سابية يف  �خل���ربة  ب��اأع��م��ال  تكليفنا  على  ب��ن��اء 
قرطا�سية فاروق �لعاملية �س.ذ.م.م وب�سفتك مدعي عليك ، نخطرك بانه قد تقرر عقد 
جل�سة �خلربة �حل�سابية �لوىل يف متام �لثانية ع�سر و�لن�سف ظهر يوم 2023/3/16 عرب 
�ملحدد  �ملوعد  يف  �لقانوين  �و ممثلكم  ويتعني ح�سوركم  )زووم(  �ملرئي  �لت�سال  تقنية 
�جلل�سه  قبل  �ملنتدب  باخلبري  �لت�سال  يتعني  كما  �ملدعي  طلبات  قبل  دفاعه  لتقدمي 
عن  تخلفكم  ح��ال  قانونا  �عمالها  �ستبا�سر  �خل��ربة  �ن  علما  �جلل�سة  بر�بط  لتزويدكم 

�حل�سور .
اخلبري احل�ضابي
اأحمد ابراهيم عبدالرحيم
رقم القيد بوزارة العدل 523

اإعالن بالن�سر

70021 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

 املو�سوع / الأ�سماء
تعلن د�ئ����رة حم��اك��م ر�����س �خل��ي��م��ة ب���ان �مل���دع���وه/ ���س��ي��دة نور 
�لأول  �ملقطع  تغيري  بطلب  تقدمت   ، �سديق  حاجي  �ل���س��الم 
ل�سمها من )�سيده( �إىل )خديجة( ل�سمها ، ليكون ��سمها بعد 
،  و�ن من له  �ل���س��الم حاجي �سديق  ن��ور  �لتغيري / خديجة 
م�سلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ �لعالن �مام ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة ر��س �خليمة.
قا�سي مكمة را�س اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

 املو�سوع / الأ�سماء
د�ئ��رة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدعوه/ خديجة �حمد  تعلن 
�لقبيلة  م�سمى  ����س��اف��ة  بطلب  تقدمت   ، علي  ح�سن  حممد 
خديجة   / �ل�سافة  بعد  ��سمها  ليكون   ، ل�سمها  )�جل�سمي( 
ل��ه م�سلحة يف  م��ن  و�ن    ، علي �جل�سمي  �حمد حممد ح�سن 
تاريخ  م��ن  ي��وم��ا  ع�سر  خم�سة  خ���الل  ي��ت��ق��دم  �ن  �لع���رت�����س 

�لعالن �مام ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة ر��س �خليمة.
قا�سي مكمة را�س اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
الدعوى رقم 759/2022 عقاري جزئي - تكميلي

حمكمة دبي االبتدائية - العقارية
ح�سور �جتماع �خلربة يف �لدعوى رقم 2022/759 عقاري جزئي

�ملدعي عليهم:1- �سونيل كومار بهال 2- �نيتا بهال
بناء� على تكليف حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوقرة - بندبي خبري� ح�سابيا يف �لدعوى �ملذكورة 

�عاله �ملرفوعة من �سركة د�ماك كري�سنت للعقار�ت.
من  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ميثلكم  معتمد�  وكيال  �و  �خل��ربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه 
م�ستند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 2023/3/9 يف متام �ل�ساعة 11:00 ظهر� 
يف مقر مكتب �خلبري:عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - 
بناية برج �مل�سرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504 - يرجى �لتو��سل من خالل �لرقام �لتالية 
ب��ع��د:ه��ات��ف:042555363 - ف��اك�����س:042555433 - هاتف  للح�سول على ر�ب��ط �لجتماع عن 

amao2004@amauae.com:رقم:0506111421 - بريد �لكرتوين
اخلبري احل�ضابي/عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن بالن�سر

70197

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  208/2023/160 تنفيذ مدين 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- فهمى �حمد عرند�س  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �لفجرية �لوطنية للتامني �س.م.ع

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )28732.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 7 �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

ماكم دبي

 مكمة   التنفيذ
70021 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
��سم �ل�سركة : كون�ضرت وبيلد انرتنا�ضونال لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

 : �لقانوين  �ل�سكل   - �لفهيدي   - بردبي   - دب��ي  بلدية  43-44 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   1000022  : �لرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  و�ل�سياحة يف  �لإقت�ساد  د�ئرة  تعلن  1632688 مبوجب هذ� 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �أعاله  �ل�سركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل 
 2023/2/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2023/2/28 بتاريخ 
للتدقيق  اجل��ريودي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
واملحا�ضبة �لعنو�ن : مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   042389722  : فاك�س   042389721  :

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة �لعنو�ن : مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل 
�ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف : 042389721 فاك�س : 042389722   

مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله 
لت�سفية كون�ضرت وبيلد انرتنا�ضونال لتجارة مواد البناء ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/2/28 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2023/2/28 وعلى من لديه 

�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من مكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2021 /0002819 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �حمد �ل�سيد طلبة �بر�هيم - �لعنو�ن 9251503
�ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/4/20 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
حممد  عبد�لرحيم  عبد�هلل   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�حلمادي  بالتايل :ن�س �حلكم ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �أن يوؤدي للمدعي 
مبلغ و�حد وثالثون �لف درهم و�لزمته بامل�سروفات ورف�ست ماعد� ذلك 
من طلبات - حكما قابال للتظلم خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
بالن�سر مدين    ADACAPCICIVS2023 /0000014 يف  الدعوى رقم ال�ستئناف

�مل�ستاأنف �سده:خليفة عبد�هلل علي حممد
عنو�نه:�بوظبي خلف جريدة �لفجر حو�س �سرق 21 قطعة رقم 119 هاتف رقم:0504399330 .

ليكن معلوما لديك �أن �مل�ستاأنف:1- حممد عبد�هلل علي حممد 2- ع�سمت عبد�هلل علي 3- عفر�ء عبد�هلل 
�بر�هيم عبد�هلل علي 6- ح�سة عبد�هلل علي 7- رحيمة عبد�هلل علي 8-  علي 4- فاطمة عبد�هلل علي 5- 
زهر�ء ما �ساء �هلل علي حممد 9- فاطمة ما �ساء �هلل علي حممد 10- يو�سف ما�ساء �هلل علي حممد 11- 
�حمد ما�ساء�هلل علي حممد  �سيخة ما�ساء �هلل علي حممد 12- عبد�حلميد ما�ساء �هلل علي حممد 13- 
14- حممد ما�ساء �هلل علي حممد 15- فاطمة جا�سم 16- جعفر علي يو�سف �ملزروقي 17 - خري �لن�ساء 
 -20 �لبلو�سي  يو�سف  عبد�لرز�ق مريز� حممد   -19 �لبلو�سي  يو�سف  نادر� مريز� حممد   -18 علي خوري 
�لبلو�سي  حممد  مريز�  مرمي   -22 �لبلو�سي  حممد  مريز�  �سمية   -21 �لبلو�سي  حممد  مريز�  عبد�ملجيد 

23- عبد�حلميد مريز� حممد �لبلو�سي.
رقم  �لدعوى  يف  م  بتاريخ:2022/12/28  �ل�سادر  �لبتد�ئية  �لحتادية  �أبوظبي  حمكمة  حكم  ��ستاأنف  قد 
�أبوظبي  �و ح�سور من ميثلك �مام حمكمة  �أبوظبي - فيقت�سي ح�سوركم  503 ل�سنة 2021 مدين جزئي 
�لحتادية �ل�ستئنافية يوم �لثالثاء �ملو�فق:2023/3/14 �ل�ساعة 09:00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات 

ويف حالة عدم ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك
مكتب اخلدمات الق�سائية
عائ�سة ممد ابراهيم ال�سام�سي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإنذار عديل بالن�سر
 رقم )936/2023(

�ملنذر:فالح فهد �سعد �ل�سبيعي - �سعودي �جلن�سية
�ملنذر �ليه:م�ساري بن فائز بن عبد�لرحمن �لدو�سري )�سعودي �جلن�سية( عن نف�سه 

وب�سفته مالك مطعم ومقهى لوي�س .
�لعدل  �لكاتب  �لقانوين عن طريق  �لن��ذ�ر  �ملنذر يوجه هذ�  فاإننا نطلب مايلي:فان 
بدبي �ىل �ملنذر �ليه خمطر �ياه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )100000( درهم مائة 
�ي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لقانونيه  �لفائدة  دره��م مع  �ل��ف 
��ستجابتكم لهذ�  �لقانوين وننذركم بانه يف حالة عدم  تاريخ هذ� �عالن هذ� �لن��ذ�ر 
�لن��ذ�ر بال�سد�د خالل �لجل �ملمنوح لكم �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية  �لفائدة  مع  له  �مل�ستحقة  �ملبالغ  بتلك  للمطالبة  �ليه  �ملنذر  �سد  �لقانونية 

و�لر�سوم و�مل�ساريف 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
مــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإنذار عديل بالن�سر
 رقم )2023/935(

�ملنذر:م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي
�سد �ملنذر �إليها �لأوىل/مرمي ر��سد علي �لغ�سية �لظنحاين - �مار�تية �جلن�سية

 �ملنذر �ليه �لثاين/علي عبد�لرز�ق د�ود �سليمان - �إمار�تي �جلن�سية
�ملو�سوع:يوجه �ملنذر هذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لنفاذ مفعوله قانونا يف حقها وينبه عليهما 
ب�سرورة �سد�د مبلغ )169.115.10( درهم �ملرت�سد يف ذمتهما نتيجة تخلفهما عن �سد�د 
�لأق�ساط �مل�ستحقة على �ل�سيارة رقم O/64146 خ�سو�سي دبي - كاديالك ��سكليد - 2014 
�لقاعدة:1GYS47EF4ER231631 مبوجب عقد  رقم   - �ملتحدة  �لوليات   - ��سود   -
�ملر�بحة رقم 76137826 وذلك خالل 7 �أيام من تاريخ ن�سر �لنذ�ر ويف حال فو�ت هذه �ملدة 
دون �سد�د مبلغ )169.115.10( درهم فاإنه يحق للمنذر �تخاذ ما يلزم من �إج��ر�ء�ت لبيع 

�ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح �مل�سرف مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى مع �أي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
مــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى مكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
مدين    SHCFICICIVS2023 /0001394 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :��سماعيل كال مهاء - جمهول حمل �لإقامة 
�عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية

�لدعوى �ملرفوعة من/�ملدعي:حممد عارف ح�سني جوينال عابدين
�ملدعي:�سامل حمفوظ حممد �لغربى �حل�سرمي 

�لز�م   - �ملدعي  با�سم  �سارية  بقائها  مع  �لرخ�سة  من  عليه  �ملدعي  باخر�ج  ب���:�حلكم  فيها  يطالبكم  و�لتي 
�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة - �عالن �ملدعي عليه باجلل�سة ولئحة �لدعاء -  �ملدعي عليه بدفع 

�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة 5  من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/13 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير �لدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/6  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

ممد ح�سني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

مكمة ال�سارقة الحتادية - مكمة التنفيذ املدنية - برج الحالم ملقاولت البناء ذ.م.م
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008721/ 

�إىل �ملحكوم عليه : برج �لحالم ملقاولت �لبناء ذ.م.م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح �ملدعي �ملنفذ:�لختيار 
لال�ست�سار�ت �لهند�سية ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف :10850.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
مكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن بالن�سر        

 42/2023/785 جتاري 
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- كري�ستو�س جريجور�كي�س نف�سه وب�سفته مالك فردى ل�سركة كري�ساليا 
�ت�س   -3 �ليونان  كري�ساليا  �مل�سمى  �ليونانى  �لفندق  وم�سروع   -2 قرب�س  ليميتد  هوليدينج 

�سوليو�سونز م.د.م.�س  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�ساكر�م )�أوف�سور( �س.م.ل 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ �تفاقية �حل�س�س �ملوؤرخة يف 2017/12/4 و�عادة 
�ملتعاقدين �ىل �حلال �لتي كانو� عليها قبل �لتعاقد با�سرتد�د مبلغ )1.275.000( يورو �ملحول 
من �ملدعني �ىل �ملدعي عليهم عن قيمة �حل�س�س �ملباعة مبوجبها و�لفو�ئد و�مل�ساريف ومقابل 
قاعة  �سباحا يف   09:00 �ل�ساعة   2023/3/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتعاب.  
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

ماكم دبي

ماكم دبي البتدائية
70197

فقدان �ضهادات اأ�ضهم العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اأبوظبي  م�ضرف  من  �ضادرة  اأ�ضهم  �ضهادات  فقدت 
الإ�ضامي بال�ضماء التالية:

املذكور  للم�ضرف  ت�ضليمها  يجدها  ممن  الرجاء 
اعاه اأو الت�ضال بالرقم:0507889735

عدد �لأ�سهمرقم �ل�سهادة
212 1070257
188 1070258
212 10122751
188 10101602
187 10122752
213 10122753

�ل�سم
جمعة بالل فريوز

يول ند� فرن�سي�س قي�سيه
لطيفة جمعة �سيف
عيد مرزوق خمي�س
مرزوق خمي�س حمد

فاطمة مرزوق خمي�س حمد

م
1
2
3
4
5
6
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العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2038/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 843/2022 نز�ع مدين ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )7040.28( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : حكاية لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م
 - X13 عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - ور�سان �لوىل - �ملدينة �لعاملية �حلي �لجنليزي بناية

حمل رقم S16  ملك حممد ز�هد عبد�ملعروف بالقرب من �لدورى مارك رقم مكاين:3965884949
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممود �حمد حممد �جليار - �سفته : منفذ �سده

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  مو�سوع �لإع��الن : قد 
وقدره )7040.28( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

ماكم دبي

  ماكم  دبي البتدائية
العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 70608

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  693/2018/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/418 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )446566( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : �خلليفة جميلة

�ل�سقة -  �لطابق �لول رقم  �سهام  �لبقال عمارة  �ملغرب مدينة مر�ك�س رقم زنقة حممد  عنو�نه:دولة 
جليز وحملها �ملختار لوتاه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لم��ار�ت - بناية دبي �لوطنية للتاأمني 

رقم 602 - وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه
�ملطلوب �إعالنه : 1- ز�نادو للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�سوع �لإع��الن : قد 
وقدره )446566.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

ماكم دبي

  ماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن بالن�سر        

 1076/2022/461 نزاع مدد القيمة 
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 

�إىل �ملتنازع �سده : 1- �سناء عطية �سمري  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :باب �ملدينة لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م 

�لز�م  �ملخت�س تقرر قررنا يف طلب �لغفال  �لقا�سي  �ل�سابق على  �لطلب  بعد عر�س 
�و  ب����الور�ق  و�سفا  و�ملبينة  �ل��ن��ز�ع  حم��ل  �ملركبة  �ملتنازعة  ت�سلم  ب��ان  �سدها  �مل��ت��ن��ازع 
ب�سد�د قيمتها مبلغ خم�سة وع�سرون �لف درهم وباأن توؤدي لها ما ي�ستجد من قيمة 
�يجارية بو�قع مائة و�سبعة و�ربعون درهم يوميا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 

2022/6/10 وحتى متام ت�سليم �ل�سيارة للمتنازعة. 
رئي�س الق�سم

ماكم دبي

ماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اعالن بالن�سر        
 294/2022/460 مدين 

تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 
�إىل �ملتنازع �سده : 1- نينت كري�سنا �سيتيام كاندي

 جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :مو�سى لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م 

ق��ررن��ا مب��ث��اب��ة �حل�����س��وري �ل����ز�م �مل��ت��ن��ازع ���س��ده ب���ان ي����وؤدي للمتنازعة 
وخم�سني  دره���م  وث��الث��ون  وث��الث��ة  وخم�سمائة  �ل��ف  ع�سر  �رب��ع��ة  مبلغ 
يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا 

2021/9/29 وحتى متام �ل�سد�د وبالز�مه بامل�سروفات . 
رئي�س الق�سم

ماكم دبي

ماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:241/2023/305 ا�ستئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لثانية رقم 85
جزئي  جت���اري  رق������م:2660/2021  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  �إ�ستئناف   : �ل�ستئناف  مو�سوع 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 
�مل�ستاأنف:ون فينن�سال ماركت�س ومتثلها بالدولة �سي بي فاينان�سيال �سريفي�سز ليمتد

�لطابق   3 �لبو�بة رقم  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  ز�ي��د مركز  �ل�سيخ  �سارع   - - بردبي  عنو�نه:�مارة دبي 
�ل�ساد�س مكتب رقم 605 رقم مكاين 2682589680

وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد رفعت �ل�سو�ح  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/2660 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2023/3/15  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 

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

ماكم دبي

مكمة  ال�ستئناف    
70021 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 

اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 
التحكيم  FUCAPCIARBT2022 يف الدعوى  رقم 0000318/ 

 - �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  �هلي  عبد�هلل  علي  عليه:حممد  �ملدعي  �ىل 
�جلن�سية

�جلن�سية  هندي  مينون  ر�مان  �يد��سرييل  ر�م�ساندر�ن  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�حل�سور  عليكم  يجب  لذ�  للمطالبة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد   -
�مام حمكمة �لفجرية �لحتادية ، �ملحكمة �ل�ستئنافية �ملدنية يوم �لثالثاء 
وم�ستند�ت  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   10:00 �ل�ساعة  �ملو�فق:2023/3/14 
�ملحكمة  فان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �ر�سال  �و  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف 

�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم - حرر بتاريخ:2023/3/7 . 
املحكمة ال�ستئنافية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من مكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0003682 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �أ�سامه �لتاج ح�سن عبد �للطيف - �لعنو�ن:9614380 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/1/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�سالح / حممد خمتار يو�سف ، بالتايل ن�س �حلكم بالز�م �ملدعي 
عليه �ن يرد للمدعي مبلغ )27000( درهم وفائدة قانونية عنه بو�قع 5% من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�سل يف 2022/8/31 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه �لر�سوم 
و�مل�ساريف ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات - حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:354/2023/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

و�لفائدة  درهم   )41.000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لمر  با�سد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
�لقانونيه بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . 

�ملدعي:حنان �ملربوك بنعبد �لعظيم
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - ديرة بور�سعيد - بناء �لعوي�س - مكتب 107

 وميثله:�بر�هيم حممد علي حد�د
�ملطلوب �إعالنه :  1- �لقي�سوين للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2023/2/28 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��ست�سد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�سوع 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )410.000( درهم �ربعمائة وع�سرة �لف درهم ومع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ، ولكم �حلق ��ستئناف  

�لمر �و �لتظلم منه بح�سب �لحو�ل عمال بن�س �ملادة 147 من قانون �لحو�ل �ملدنية   .
رئي�س الق�سم

ماكم دبي

مكمة  دبي البتدائية    
70591

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من مكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0003675 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �ألوبوند ميدل �إي�ست �س.م.ح - �لعنو�ن:9518701 

�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�حلكم  ن�س  بالتايل  ذ.م.م  �ل�سحي  �ل�سرف  خلدمات  �نغت   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري/�ول:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 

وقدره )16.107( درهم �ستة ع�سر �لفا ومائة و�سبعة درهم وفائدة قانونية بو�قع 5% من 

تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د على �ل تتجاوز ��سل �لدين - ثانيا:�لز�م 

�ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 70591
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من مكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
ال�سخ�سية الأحوال    AJCFISHPAF2022 /0000761 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / حممد �سعيب فايز حممد - �لعنو�ن:9686456 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/2/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى  �ملذكورة بالرقم �أعاله 
عائ�سة  للمدعية  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحكمة  حكمت  بالتايل  �سعيب  حممد  بي  بي  عائ�سة   / ل�سالح 
بي بي حممد �سعيب )علي( �ملدعي عليه حممد �سعيب فايز حممد - �ول:�ثبات ح�سانة �ملدعية لبناتها 
من �ملدعي عليه ر�سمينه �سعيب وماروخ �سعيب وب�سمه �سعيب و�سائ�سته �سعيب - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه 
بان يدفع للمدعية نفقة لبناتها منه ر�سمينه �سعيب وماروخ �سعيب وب�سمه �سعيب و�سائ�سته �سعيب مبلغ 
�لكهرباء و�ملاء و�ل�سرف �ل�سحي  �ل�سهر �ساملة للماأكل و�مل�سرب و�مللب�س و�مل�سكن وفو�تري  2000 درهم يف 
كافة  باتخاذ  للمدعية  و�لذن  ثالثا:�ل�سماح   -  2022/11/14 من  �عتبار�  بينهن  بالت�ساوي  و�لنرتنت 
�لجر�ء�ت �لقانونية لدى �جلهات �ملخت�سة ب�سان نقل �قامة بناتها ر�سمينه �سعيب وماروخ �سعيب وب�سمه 
�سعيب و�سائ�سته �سعيب على كفالتها - ر�بعا:يتحمل �ملدعي عليه ر�سوم �لدعوى وم�سروفاتها - يعلن �ملدعي 
عليه باحلكم بالن�سر - �سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري وتلي علنا يف يوم �لربعاء 24 رجب 1444 ه�� �ملو�فق 
2023/2/15 با�سم �ساحب �ل�سمو رئي�س دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية ال�سرعية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 70392
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

مكمة ال�سارقة الحتادية - مكمة التنفيذ املدنية - اجلملة لتجارة الوقود ذ.م.م - 
�سيتيارثودي ممد كوتي  كورامبوتور عبا�س ممد

كلي جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004483/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �جلملة لتجارة �لوقود ذ.م.م - �لعنو�ن �مارة �ل�سارقة - منطقة �ل�سجعة �ل�سناعية - خلف 

�سارع �لذيذ �ر�س  م�سوره ملك ح�سني �مني �حمد حممد �ملال - ه���:0506268164
�ر�س   �لذيذ  �سارع  خلف   - �ل�سناعية  �ل�سجعة  منطقة   - �ل�سارقة  �مارة  �لعنو�ن   - كوتي  حممد  �سيتيارثودي 

م�سوره ملك ح�سني �مني �حمد حممد �ملال 
كور�مبوتور عبا�س حممد

�لعنو�ن �مارة �ل�سارقة - منطقة �ل�سجعة �ل�سناعية - خلف �سارع �لذيذ �ر�س  م�سوره ملك ح�سني �مني �حمد 
حممد �ملال - ه���:0506268164

�لوطني  دبي  �لمار�ت  �ملنفذ:بنك  �ملدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �عاله،  �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف   ، �س.م.ع 
ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 

:1.2976046E7 درهم
�عالنك/ تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �عاله  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �مام 
�ملحكمة �ملذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 

مكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة

MOJAU_2023- 0122074 رقم املعاملة
�ملخطر:�مري ح�سني بخ�سو مياه - بنغايل �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196761964301 

- �لعنو�ن �ل�سارقة - �سناعية 2 - هاتف رقم:0507260278.
2 - ور�سة روكي  �ملخطر �ليه:حممد �بو �لب�سر �ني�س - بنغايل �جلن�سية - �لعنو�ن:�ل�سارقة - �سناعية 

للخر�طة �لهند�سية - هاتف رقم:0503615572
�ملو�سوع عزل من جميع �لوكالت

دولة  لكم من  قبلنا  �ملمنوحة من  �خلا�سة  �و  �لعامة  �لوكالت  �لغينا جميع  قد  باأننا  نخطركم مبوجبه 
 1985 ل�سنة   5 رقم  �ملدنية  �ملعامالت  قانون  من   955 �ملادة  لن�س  وعمال  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت 
و�ملعدل بالقانون رقم 1 ل�سنة 1987 وعليه فان جميع �ل�سلطات و�ل�سالحيات �ملمنوحة لكم مبوجبها 

تكون لغية ول يجوز �لتعامل بهذه �لوكالت من تاريخ ت�سلمك �لعالن.
�لعربية  �لمار�ت  بدولة  و�خلا�سة  �لعامة  �لوكالت  جميع  بالغاء  قمنا  قد  باننا  �عالمكم  لذلك:نرجو 
�ملتحدة من تاريخ هذ� �لكتاب �عاله و�ن جميع �ل�سالحيات و�ل�سلطات و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتتبة عليها 

قد فقدت حجيتها �عتبار� من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لخطار يعترب لغيا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ما�ص اك�ضربي�ص �ص.ذ.م.م 
�لعنو�ن : حمل رقم 3 ملك عبد�لرحمن ، عقيل عبد�هلل �لفهيم - ديرة - عيال نا�سر - �ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 559517 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي  د�ئ��رة  1041353 مبوجب هذ� تعلن   :
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل 
وعلى   2023/3/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2023/3/2 بتاريخ 
& ام الن�ضاري لتدقيق  ايه  �إىل �مل�سفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  من لديه 
ز�ي��د بن �سلطان �ل  �ل�سيخ ه��ز�ع بن  1-2903 ملك �سمو  �لعنو�ن : مكتب رقم  احل�ضابات 
نهيان - �ملركز �لتجاري �لول - هاتف : 042955582 فاك�س : 042955598 م�سطحباً 

معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم 2903-1 
 : ه��ات��ف   - �لول  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز   - نهيان  �ل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ملك 

   042955598  : فاك�س   042955582
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
ما�ص اك�ضربي�ص �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  �أعاله لت�سفية 
2023/3/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/2 وعلى من 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة
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بالن�سر جتاري    SHCAPCICOMS2020 /0001598 يف  الدعوى رقم ال�ستئناف

�لقو�رب  مالك  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  �ملرزوقي  �حمد  حممد  �حمد  �سده:بدر  �مل�ستاأنف 
ل�سناعة �لخ�ساب م.م.ح - موؤ�س�سة فردية

4N-06 -07 - متحرك  عنو�نه:�ل�سارقة - �ملنطقة �حلرة باحلمرية - قطعة �لر�س رقم 
. 0506465544

ليكن معلوما لديك �أن �مل�ستاأنف:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع .
 /0001598 رقم  �لبتد�ئية  �لدعوى  يف  بتاريخ:  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد 
فيقت�سي   - جتاري    - �ملدنية  �ل�ستئنافية  �ملحكمة    SHCAPCICOMS2020
يوم  �لق�ساء  بد�ر  �لحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  �مام  ميثلك  من  ح�سور  �و  ح�سوركم 
�ملو�فق:2023/3/15 �ل�ساعة 09:00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك 

�و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك
مكتب اخلدمات الق�سائية

عادل غلوم ح�سني املازمي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدعوى رقم 42/2022/445 جتاري دبي
بال�سارة �ىل �حلكم �ل�سادر عن حمكمة دبي �لبتد�ئية �لتجارية بتاريخ 21 
فرب�ير 2023 يف �لدعوى رقم 42/2022/445 جتاري - دبي و�ملقامة من قبل 
�ل�سيد/بيجور�ج ر�جيندر�ن ر�جيندر� كوروب نار�يانا بيالى ب�سفته �ملدعي 
و�ل�سيد/�سامودر�جيت  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �سوفت  �سركة/فلوروم  �سد 
�ملنتدب د/ بناء عليه يدعوكم �خلبري �حل�سابي   - جوهني بيجوى جوهني 
عبد�هلل حممد �لعو�سي حل�سور جل�سة �خلربة �ملقرر �نعقادها يوم �جلمعة 
ميكنكم  زووم  برنامج  عرب  �ملرئي  �لت�سال  عرب   2023 مار�س   10 ل���  �ملو�فق 
بريد  �ر���س��ال  �و   0504868484 �ملتحرك  �لهاتف  خ��الل  م��ن  معنا  �لتو��سل 

. a.alawadhi@ufigures.ae:لكرتوين على�

اإعالن بالن�سر
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يف الدعوى رقم 2023/29 تعيني خربة - دبي
�ملعلن �ليهم/�ملتنازع �سدهم:1- جم�سيد علي ديز�ى 2- مهدي ر�سا كيهان فر

ب��ن��اء ع��ل��ى تكليفنا م��ن ق��ب��ل حمكمة دب���ي �مل��وق��رة لع��م��ال �خل���ربة يف �ل��دع��وى �ع���اله فقد 
�لجتماع  لعقد  م�ساء�  �خلام�سة  �ل�ساعة  مت��ام  يف  �مل���و�ف���ق:2023/3/13  �لثنني  ي��وم  حددنا 
�لعناوين  على  �لجتماع  بر�بط  لتزويدكم  معنا  �لتو��سل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة  �لول 

�لتالية:Email:expert@alsharid.com - تليفون:042555155.
لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �ر�سال كافة �مل�ستند�ت 
��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت  �ملتعلقة بالدعوى وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باول ب�سان �يه 

�جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري /عبدالرحمن اآل حممد
رقم القيد مبحاكم دبي 195

دعوة حل�سور الجتماع الأول للخربة
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ايلد�ضت للتجارة العامة ذ.م.م 
�أ�سد �لفهيم - ديرة - �ملرر - �ل�سكل  401 - ملك ورثة حممد �سريف  �لعنو�ن : مكتب رقم 
�لقانوين : �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م،  رقم �لرخ�سة : 878117 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1643962 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف 
�أعاله ، وذلك  دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/3/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/6 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�ص ايه ام 
لتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع 
�ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071 م�سطحباً 

معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 

   042973071 :
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ايلد�ضت  لت�سفية  �أع��اله 
 2023/3/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2023/3/6 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة
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جلانب الكاتب العدل - بدبي

 رقم املحرر )928/2023(
مقدمة من �ملخطر:با�سل مو�سى �سليم �أيوب - �ردين �جلن�سية - بوكالة �ملحامي/�حمد ح�سن �ملازمي

World Wide Commodities Supply DMCC سد �ملخطر �ليها:ورلد و�يد كوموديتيز �سبالي م.د.م.�س�
باجمايل  �ملخطر  ل�سالح  بذمتكم  �ملرت�سدة  �ملبالغ  �سد�د  �ليها  �ملخطر  على  وتنبه  �لر�هن  بالنذ�ر  �ملخطرة  تتقدم 
مبلغ وقدره )250.000( درهم مئتان وخم�سون �لف درهم �لناجت عن �لتعامالت �لتجارية �حلا�سلة بني �ملخطرة 
و�ملخطر �ليها وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �عالنهما قانونا بهذ� �لنذ�ر و�ل فان �ملخطرة �ست�سطر لتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية ل�سيما منها �قامة دعوى ق�سائية �مام حماكم دبي �ملخت�سة يف مو�جهة �ملخطر �ليها لتح�سيل 
حقوقها ف�سال عن �ملطالبة بالتعوي�س عما حلقها من خ�سارة ومافاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ �ملخطر �ليها 

للتز�ماتها �لعقدية و�تخاذ �جر�ء�ت قانونية بحقكم �كر ق�ساوة ومن �سمنها ما يلي 
1- ��سد�ر �ملنع من �ل�سفر بحقكم 2- ��سد�ر �مر �سبط و�ح�سار حلني �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد 3- �حلجز على جميع 
�و  �ل�سيار�ت  �سو�ء  �ليها  �لعائدة للمخطر  �ملمتلكات  4- �حلجز على جميع  �ليها  �لعائدة للمخطر  �لبنكية  �لر�سدة 
�لر��سي �و �لعقار�ت وغريه 5- خماطبة كافة �جلهات �لتي تتعامل مع �ملخطر �ليها للحجز على ما لدى هذه �لخرية 
من �مو�ل لدى �لطرف �لثالث - مع �لعلم بان كافة تلك �لجر�ء�ت �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم حمتفظني بكافة 

�حلقوق �لقانونية �لخرى لي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
مــــــاكم    دبــــــي
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جلانب الكاتب العدل - بدبي

 رقم املحرر )927/2023(
مقدمة من �ملخطر:با�سل مو�سى �سليم �أيوب - �ردين �جلن�سية - بوكالة �ملحامي/�حمد ح�سن �ملازمي

�سد �ملخطر �ليهما:هاي ليفل لوجي�ستك�س �س.ذ.م.م 2- غ�سان عبد �لفتاح حممد �ساحلية  )�ردين �جلن�سية يحمل 
K208272 جو�ز �سفر رقم

تتقدم �ملخطرة بالنذ�ر �لر�هن وتنبه على �ملخطر �ليهما �سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة بذمتكم ل�سالح �ملخطر باجمايل مبلغ 
وقدره )500.000( درهم خم�سمائة �لف درهم �لناجت عن �لتعامالت �لتجارية �حلا�سلة بني �ملخطرة و�ملخطر �ليها 
وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �عالنهما قانونا بهذ� �لنذ�ر و�ل فان �ملخطرة �ست�سطر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية ل�سيما منها �قامة دعوى ق�سائية �مام حماكم دبي �ملخت�سة يف مو�جهة �ملخطر �ليها لتح�سيل حقوقها 
ف�سال عن �ملطالبة بالتعوي�س عما حلقها من خ�سارة ومافاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ �ملخطر �ليها للتز�ماتها 

�لعقدية و�تخاذ �جر�ء�ت قانونية بحقكم �كر ق�ساوة ومن �سمنها ما يلي 
1- ��سد�ر �ملنع من �ل�سفر بحقكم 2- ��سد�ر �مر �سبط و�ح�سار حلني �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد 3- �حلجز على جميع 
�و  �ل�سيار�ت  �سو�ء  �ليها  �لعائدة للمخطر  �ملمتلكات  4- �حلجز على جميع  �ليها  �لعائدة للمخطر  �لبنكية  �لر�سدة 
�لر��سي �و �لعقار�ت وغريه 5- خماطبة كافة �جلهات �لتي تتعامل مع �ملخطر �ليها للحجز على ما لدى هذه �لخرية 
من �مو�ل لدى �لطرف �لثالث - مع �لعلم بان كافة تلك �لجر�ء�ت �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم حمتفظني بكافة 

�حلقوق �لقانونية �لخرى لي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
مــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
 رقم )2023/808(

�ملنذر:�حمد �بر�هيم م�سطفى �سرف �لدين - �سويدي �جلن�سية
�ملنذر �ليه �لول:�سركة خم�سة جنوم للو�ساطة �لتجارية �س.ذ.م - �سابقا - �سبع جنوم لتجارة 

�لديزل �س.ذ.م - حاليا - رخ�سة رقم 915412 �قت�سادية دبي.
مدير  ب�سفته  �جلن�سية  ���س��ود�ين   - �خل�سر  �ل��دي��ن  حم��ي  م��ب��ارك  �لثاين:�لفا�سل  �ليه  �مل��ن��ذر 
مقيم  هوية   - �ل�سخ�سية  ب�سفته  �ملبلغ  با�ستالم  �لق���ر�ر  وحم��رر  �لوىل  �ليها  �ملنذر  �ل�سركة 
بو��سطة  �ليهم  للمنذر  �ل��ق��ان��وين  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  �مل��ن��ذر  ي��ق��دم   784196363190594
�لكاتب �لعدل يف �مارة دبي وذلك بارجاع و�سد�د مبلغ )60.000( دولر �و ما يعادلها و�لتي 
�آ�سفا  �ملنذر  �سي�سطر  و�ل  �لخطار  هذ�  ت�سلم  تاريخ  من  �ي��ام   6 �ق�ساها  مدة  يف  ��ستلمتوهما 
�ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم �ملف�سية لعادة و��سرتجاع مبلغ �لدين 60.000 دولر 
�لذي يف ذمة �ملنذر �ليهم من غري وجه حق حفاظا على حقوقه �لقانونية وحتميلكم �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب مع �لفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2021/9/7
الكاتب العدل

   حكومة دبي
مــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : منارة البحر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 
 - ر����س �خل��ور   - �ملهريي  �لفهد  14 ملك عبد�هلل خليفة �حمد  1 �ىل  رق��م  �لعنو�ن : مكتب 
883118 رقم   : ،  رقم �لرخ�سة  �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة  �ل�سكل   - B ��ستد�مة 
يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1489244  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد 
، وذلك  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
ايه & ام  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2023/3/3 وعلى من لديه 
هز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ملك   2903-1 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�ضابات  لتدقيق  الن�ضاري 
 : فاك�س   042955582  : هاتف   - �لول  �لتجاري  �ملركز   - نهيان  �ل  �سلطان  بن  ز�ي��د  بن 
042955598 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13793 بتاريخ 2023/3/8 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم 2903-1 
 : ه��ات��ف   - �لول  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز   - نهيان  �ل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ملك 

   042955598  : فاك�س   042955582
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�سفية منارة البحر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/3 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640
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•• اأبوظبي-الفجر:

م��ار���س �جلاري،   8 �لأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  تنطلق م�ساء 
�ل�سعر�ء  �أم����ري  ب��رن��ام��ج  م���ن  �لأخ������رية  �حل��ل��ق��ة 
�إد�رة  جلنة  تنتجه  �ل���ذي  و  �لعا�سر،  مو�سمه  يف 
�مل��ه��رج��ان��ات و�ل���رب�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة يف 
�أبوظبي، يف �إطار ��سرت�تيجيتها �لثقافية �لهادفة 

و�ل�سعر  بالأدب  �لهتمام  �لرت�ث، وتعزيز  ل�سون 
�لعربي، وذلك يف �لعا�سرة م�ساًء بتوقيت �لإمار�ت 
من م�سرح �ساطئ �لر�حة باأبوظبي، وعرب قناتي 

�أبوظبي وبينونة. 
�سعر�ء  �ستة  مناف�سة  �خلتامية  �حللقة  و�ست�سهد 
للم�ساركة  دول،   5 م��ن  ���س��ع��ر�ء(  و4  )���س��اع��رت��ان 
�أمام �أع�ساء جلنة �لتحكيم �ملوؤلفة من: �لدكتور 

علي بن متيم، رئي�س مركز �أبوظبي للغة �لعربية، 
و�ل��دك��ت��ورة �أم����اين ف����وؤ�د، �أ���س��ت��اذة �ل��ن��ق��د �لأدب���ي 
و�لدكتور  بالقاهرة،  �لفنون  باأكادميية  �حلديث 
حممد حجو، �أ�ستاذ �ل�سيميائيات وحتليل �خلطاب 
بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية يف جامعة حممد 
�خلام�س بالرباط.  حيث �أعلنت جلنة �لتحكيم يف 
�حللقة �لقبل ختامية عن نتائج تقييمها لل�سعر�ء  

�ل�ستة من ثالثني درجة، و نالت عائ�سة �ل�سيفي 
�لإمار�ت  من  �لظاهري  وجن��اة  عمان  �سلطة  من 
على 25 لكل منهما، وح�سل �إبر�هيم توري  من 
على  �ل�سعودية  م��ن  �لعنزي  �هلل  وعبد  �ل�سنغال 
�لأردن   م��ن  حما�سنة  حممد  ح�سل  بينما   ،24
�ملغرب  ب��روك من  �لو�حد  21 وح�سل عبد  على 
�لتناف�س  �آل���ي���ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  20.�جلدير  ع��ل��ى 

حلقات  تتوزع  حيث  �لإم���ارة،  لقب  �إىل  للو�سول 
نهايتها  يف  ي��ت��اأه��ل  �أوىل  مرحلة  على  �ل��ربن��ام��ج 
15 �ساعر�ً، ومرحلة ثانية يتاأهل يف ختامها �ستة 
�ل�سعر�ء  فيها  يتناف�س  ثالثة  ومرحلة  ���س��ع��ر�ء، 
�ل�ستة من �ملركز �ل�ساد�س �إىل �لأول، وتقدم �إد�رة 
�إمار�تي  دره���م  مليون  ق��دره��ا  ج��ائ��زة  �ل��ربن��ام��ج 
لقب  منحه  �إىل  بالإ�سافة  �لأول  �ملركز  ل�ساحب 

�أمري �ل�سعر�ء، وبردة �ل�سعر، وخامت �لإم��ارة، �أما 
�ألف   500 على  فيح�سل  �لثاين  باملركز  �لفائز 
درهم �إمار�تي، فيما يح�سل �ساحب �ملركز �لثالث 
�أل����ف دره����م، ومُي��ن��ح ���س��اح��ب �ملركز   300 ع��ل��ى 
�أل��ف دره��م، وحت�سل   200 �لر�بع جائزة قدرها 
درهم  �أل���ف   100 على  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  �ساحب 

�إمار�تي للفائز باملركز �ل�ساد�س.

�ضاعرتان و4 �ضعراء يوا�ضلون التناف�ص نحو لقب اأمري ال�ضعراء و بردة ال�ضعر

اليوم ختام املو�ضم العا�ضر من برنامج اأمري ال�ضعراء

•• كولن-الفجرية-الفجر: 

ز�يد”  “�سفر�ء  م�����ب�����ادرة  ك����رم����ت 
غب�سة  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �لدولية 
�لإمار�تية، م�ساء �أم�س، �أربعة مثقفني 
“�ل�ستد�مة  ب�����درع  ع����رب  وف���ن���ان���ني 
�لثقافية 2023”، تقدير�ً جلهودهم 
�لعربية  �لثقافة  تعزيز  يف  �مل�ستمرة 

باأملانيا، ودورهم �لبارز يف دعم ورعاية 
�ملو�هب يف بالد �ملهجر.

�لثقافية  �لأم�����س��ي��ة  ع��ق��ب  ذل���ك  ج���اء 
�ل����ت����ي �أق�����ام�����ه�����ا م����ن����ت����دى �ل���ط���ع���ان 
�إبد�ع  “من�سة  م��ع  بالتعاون  �لثقايف 
“�لثقافة  ���س��ع��ار  حت���ت  �أملانيا”  م���ن 
بيت  يف  �مل���ن���ت���دى  مب���ق���ر  جتمعنا” 
�ملو�طن مبدينة كولن �لأملانية و�لتي 

�لإمار�تي  �لثقايف  �خلبري  ��ست�سافت 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لظنحاين  خالد 
ملبادرة “�سفر�ء ز�يد”، رئي�س موؤ�س�سة 
يحيى  �أزل  �ل��ف��ن��ان  ب��ح�����س��ور  غ��ب�����س��ة، 
�إدري�س و�ملخرج �مل�سرحي �سهم �لغبان 
وعدد من �ل�سخ�سيات �لأدبية، �لفنية 

و�لجتماعية �لعربية يف �أملانيا.
�ل������ذي ج�����اء �سمن  �ل���ت���ك���رمي  ���س��م��ل 

دعم  يف  غب�سة  موؤ�س�سة  ��سرت�تيجية 
�لإب�������د�ع �ل��ع��رب��ي و�لح���ت���ف���اء ب����رو�د 
�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ك���اًل م��ن �لنا�سط 
�لطعان،  ه��ي��ث��م  �مل���ه���ن���د����س  �ل���ث���ق���ايف 
�لأحمدي،  ف��ر����س  �مل��ه��ن��د���س  �ل��ف��ن��ان 
�سيخاين،  ن���وز�د  �ل�سينمائي  �مل��خ��رج 

و�ملو�سيقار با�سم هو�ر.
بد�أت �لأم�سية بكلمة لرئي�س منتدى 
�لطعان،  ه��ي��ث��م  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ط���ع���ان 
�لثقافية  �ل��رب�م��ج  ع��ن  فيها  حت���دث 
ينظمها  �لتي  �ملتنوعة  و�لجتماعية 
�مل��ن��ت��دى يف م��دي��ن��ة ك��ول��ن ع��ل��ى مد�ر 
�ل���ع���ام. ث����ّم ت���ط���ّرق �مل��ه��ن��د���س فر��س 
�لأحمدي موؤ�س�س ومدير من�سة �إبد�ع 
�ملن�سة  م��ن��ج��ز�ت  ع���ن  �حل���دي���ث  �إىل 
�لإبد�ع  لأ�سالة  كحا�سنة  و�أه��د�ف��ه��ا 

و�لتميز �لثقايف �لعربي يف �أملانيا.
ويف �خلتام �أ�ساء خالد �لظنحاين على 
جتربته �لأدبية، �لثقافية و�لإن�سانية، 
وق���ال: “�إّن �لإم����ار�ت دول���ة ر�ئ���دة يف 
�لإن�سان”،  وب��ن��اء  �لثقافية  �لتنمية 
دعم  دوره��ا يف  �ستو��سل  �إّنها  م�سيفاً 
ون�����س��ر وتعزيز  �مل��ب��دع��ني وت��ك��رمي��ه��م 
ثقافة �لإب��د�ع يف خمتلف �لقطاعات، 
وذل�����ك م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا �ل����دول����ة �لأك����ر 
و�لفنون  بالثقافة  و�ع��رت�ف��اً  تكرمياً 

و�لإبد�ع.
�لثقايف  �لظنحاين  م�����س��روع  وي��ه��دف 
�ل��وج��ه �حل�ساري  �إب���ر�ز  �إىل  �ل���دويل 
بالو�قع  و�لتعريف  �لإم���ار�ت،  لدولة 
�لثقايف �لإمار�تي لدى �سعوب �لعامل 
�لثقافات  م����ع  �ل���ت���و�����س���ل  وت���ع���زي���ز 
�لتعاون  تر�سيخ  عن  ف�ساًل  �لأخ��رى، 

مع �ملثقفني �لعرب يف بالد �ملهجر.

ملهرجان  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ح�����ددت 
“جتليات”  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 
�سعار�ً للدورة �خلام�سة و�لع�سرين 
دي�سمرب  �لتي تنطلق فعالياتها يف 
�ل�سمو  رعاية �ساحب  �لقادم حتت 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
لروؤية  ت��رج��م��ًة  �ل�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
�ل��ف��ن��ون كجانب  �أه��م��ي��ة  ���س��م��ّوه يف 

�إبد�عي ولغة ح�سارية عاملية.
جاء ذلك خالل �جتماٍع ُعِقَد �م�س 
�ل�سارقة  �ل��ث��ق��اف��ة يف  د�ئ����رة  مب��ق��ر 
�لق�سري  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  برئا�سة 
يف  �لثقافية  �ل�����س��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر 
و�أع�ساء  �ملهرجان  مدير  �ل��د�ئ��رة 

جلنة �ملهرجان.
�إن مهرجان  وقال حممد �لق�سري 
روؤية  يعك�س  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
�لفنون  دع���م  �أه��م��ي��ة  �ل�����س��ارق��ة يف 

و�ل��ث��ق��اف��ة وم���ن ه��ن��ا ت��اأت��ي �أهمية 
و�لع�سرين  �خل���ام�������س���ة  �ل���������دورة 
ل��ي��م�����س��ي ه����ذ� �حل�����دث �ل��ف��ن��ي يف 
فنانني  با�ست�سافة  �لعاملي  تاألقه 
�أن  �إىل  م�������س���ري�ً  ع������دة،  دول  م����ن 
�لإ�سالمية تربز �حل�سارة  �لفنون 
بجو�نبها  �لإ����س���الم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�جلمالية كافة.
�أ���س�����س على  �أن �مل��ه��رج��ان  و�أ���س��اف 
ب�سرية  ل���غ���ة  ع����ام����اً   25 م������دى 
�لأ�سيلة  �ل��ف��ن��ون  ل���ه���ذه  ر���س��خ��ت 
روحها �لتاريخية و�سّكل يف دور�ته 
حجزت  عاملية  فنية  هوية  �ملتتالية 
مكاناً ومكانة بني �لفنون �لأخرى 
ي�سعى  �مل��ه��رج��ان  �أن  �إىل  لف��ت��ا   ،
يف  �لفني  عطائه  ��ستمر�رية  �إىل 
 ، دورة جديدة بروح فنية متجددة 
�إذ يقوم  �أن �حلدث �لفني  مو�سحا 
�لإ���س��الم��ي فاإنه  �ل��ف��ن  �إب����ر�ز  على 
من  فنانني  دع��م  على  �أي�سا  يقوم 

م�سروع  �سمن  �ل��ع��امل  دول  ك��اف��ة 
ه���و م�سروع  وف��ن��ي ح��ي��وي  ث��ق��ايف 
�ل�����س��ارق��ة �حل�����س��اري ، م���وؤك���د� �أن 
روؤية  يعزز  �إمنا  �ملهرجان  مو��سلة 
�ل�سارقة يف منح �لفنون �لإ�سالمية 

�آفاقاً جديدة.
وح���ول ���س��ع��ار ه���ذه �ل����دورة .. قال 
مو�سوعاً  �ستطرح  �إن��ه��ا  �لق�سري 
�لذي  “جتليات”  ه��و  لف��ت��اً  ف��ن��ي��اً 
يحيل �إىل كل ما هو ظاهر بكامل 
�سورته وجمالياته ، م�سري�ً �إىل �أن 
ك��ل عمل فني رف��ي��ع �إمن���ا ه��و جتل 

لكثري من �ملعاين و�لدللت.
ولفت �إىل �أن �ل�سعار مينح للفنانني 
ت����ن����ّوع����ات ف���ن���ي���ة و�����س���ع���ة �لآف�������اق 
متّكنهم من طرح �إبد�عات جديدة 
و�جتهاد�ت فكرية ت�ستند �إىل جوهر 
بالإجمال  وه���و  �لإ���س��الم��ي  �ل��ف��ن 
ولعل  و�ل����روح  �ل��ق��ل��ب  “جتليات” 
�لد�خلي  �لن��ع��ك��ا���س  ه���و  �ل��ت��ج��ل��ي 

و�لإن�سانية  و�ل��ط��ب��ي��ع��ة  ل��الأ���س��ي��اء 
على �سورتها �حلقيقية.

و���س��ت��ب��ا���س��ر �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا خالل 
�لدعو�ت  ت��وج��ي��ه  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ف��رتة 
�إىل �لفنانني من كافة دول �لعامل 
�بتكار  �مل�����س��ارك��ني  ع��ل��ى  و���س��ي��ك��ون 
مو�سوع  مع  تتو�ءم  جديدة  �أفكار�ً 
�ل��دورة “جتليات” على �أن يجري 
تنا�سبها  على  بناًء  �لأعمال  �ختيار 

مع فكرة �ل�سعار يف وقت لحق.
�ل���ف���ن���ون  م�����ه�����رج�����ان  �أن  ي�����ذك�����ر 
�لإ�سالمية �نطلق يف �لعام 1998 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة و�أع�����اد م��ن��ذ ذلك 
�حل���ني �إن���ت���اج روؤي����ة ف��ن��ي��ة جديدة 
على  وح��اف��ظ  �لإ���س��الم��ي��ة  للفنون 
ج���م���ال���ي���ات ح�������س���وره���ا ودللت����ه����ا 

�لتاريخية.

»�ضفراء زايد« و»غب�ضة االإماراتية« 
تكرمان 4 مثقفني عرب يف اأملانيا 

»جتليات« �ضعار مهرجان الفنون االإ�ضالمية الـ»25«

•• دبي -د.حممود علياء 

�سمن فعاليات �سهر �لقر�ءة نظمت ندوة �لثقافة و�لعلوم جل�سة 
“ دور �ملكتبات من �ملا�سي �ىل �مل�ستقبل”  حو�رية حتت عنو�ن 
ح�سرها معاىل حممد �ملر رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة مكتبة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، وبالل �لبدور رئي�س جمل�س �لإد�رة، 
�لقا�سم  �سالح  و�لدكتور  �لرئي�س  نائب  �لهاملى  عبيد  وعلى 

�ملدير �لد�ري. وعدد من �ملعنيني و�ملهتمني و�خلرب�ء.
�لثقافة  ق�سم  رئي�س  �ملطريي  �سيخة  �لإعالمية  �حل��و�ر  �أد�رت 
فيه  و���س��ارك  و�ل���رت�ث  للثقافة  �مل��اج��د  جمعة  مبركز  �لوطنية 
�هلل  ج��اب  عماد  و�ل��دك��ت��ور  �ملطرو�سي  على  �لإم��ار�ت��ي  �لباحث 
�أ�ستاذ علوم �ملعلومات �مل�ساعد وم�سئول �لرب�مج �ملهنية و�جلو�ئز 

باإد�رة مكتبات �ل�سارقة �لعامة �لتابعة لهيئة �ل�سارقة للكتاب.
��ستعر�س �لباحث �ملطرو�سي م�سادر �لثقافة �ملحلية يف منطقة 
�خلليج قبل �لنفط و�لتي متثلت يف �لدين �لإ�سالمي، و�لبيئة 
و�لحتكاك  �مل��ح��ل��ي��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لبيئة  وت����ر�ث  �لطبيعية، 

�حل�ساري مع �ل�سعوب �لأخرى، و�لكتب و�ملجالت، و�لر�ديو.
و�أ�سار �إىل حر�س �لرعيل �لأول من بع�س �لتجار و�سيوخ �لدين 
يف �لإمار�ت على �قتناء �لكتب و�ملجالت، رغم �سعوبة �حل�سول 
�أن��ه��م جنحو�  عليها يف ذل��ك �ل��وق��ت م��ن عمر �ل��دول��ة، وك��ي��ف 
بل  ولبنان  وم�سر  �ل��ع��ر�ق  من  �لكتب  من  �لع�سر�ت  �قتناء  يف 
�أن نطلق عليه كلمة مكتبات  ملا ميكن  ن��و�ة  �إقامة  و�ساهمو� يف 

يف هذه �ل�سنو�ت.
على  ظهورها  يف  �سابقة  �خلا�سة  �ملكتبات  �أن  �ملطرو�سي  وذك��ر 
قبل  �خلا�سة  �ملكتبات  م��الك  �أ�سهر  وم��ن  �ملكتبات،  �أن��و�ع  بقية 

�ل�سيخ مانع بن  �لأول، وجنله  �ل�سيخ ر��سد بن مكتوم  �لحت��اد 
ر��سد، و�ل�سيخ �سلطان بن �سقر �لقا�سمي، و�ل�سيخ �سلطان بن 

�سامل �لقا�سمي.
للحركة  زخ��م��اً  و�مل�����س��اي��خ  �ل��دي��ن  علماء  �أ���س��اف��ت مكتبات  وق��د 
�لثقافية ومن �أ�سهر هوؤلء �لعلماء ح�سن بن حممد �خلزرجي، 
وع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��ن ح��اف��ظ، وحم��م��د ن���ور ب��ن ���س��ي��ف �ملهريي، 
�ل�سنقيطي،  �أح��م��د  ب��ن  وحم��م��د  �ل�سام�سي،  علي  ب��ن  وم��ب��ارك 
و�أحمد بن حمد �ل�سيباين، و�سيف بن حممد �ملدفع، ومبارك بن 
�سيف �لناخي، وعبد �لكرمي بن علي �لبكري، وعبد�هلل �ل�سيبة 
�لنعيمي، وحممد بن �سيف بن يو�سف �آل علي، وحميد بن �أحمد 
بن  و�أحمد  �سعيد بن غبا�س،  بن  �ملطرو�سي، وحممد  بن فالو 
عبد �لرحيم �ملطوع، و�أحمد بن علي �ملناعي، و�أحمد بن حجر 

�آل بوطامي �لبنعلي.
�ملثقفني دوره����م يف تكوين  و�ل�����س��ع��ر�ء وع��م��وم  ل���الأدب���اء  وك���ان 
ب��ن حمد  �ل���ب���دور، وم��ب��ارك  ب��ن رح��م��ة  مكتبات وم��ن��ه��م عبيد 
�لعقيلي، وعبد�هلل بن �سلطان �لعوي�س، و�بنه علي بن عبد�هلل 
�لعوي�س، و�أحمد بالعبد، وعبد�هلل بن �سالح �ملطوع، و�إبر�هيم 

بن حممد �ملدفع.
�لثقافية  �ليقظة  مالمح  من  �لعديد  هناك  �أن  �إىل  �أ���س��ار  كما 
�لكتب وحفظها  و�لتي متثلت يف �حلر�س على  �لآون��ة  يف هذه 
وتنظيمها باأ�سكال ختلفة، بل و�إتاحتها للمريدين. و�أ�ساف �أنه 
با�ستخد�م  �ملتعلقة  و�ل�سروط  للقو�عد  كان هناك ثمة مالمح 
يكون  �أن  ميكن  مل��ا  �سائق  بعر�س  حديثة  و�ختتم  �لكتب،  ه��ذه 
�ل��ق��ر�ءة، ومتثل ذل��ك يف  �أث��ن��اء  �ل��ر�ح��ة للقارئ  معينات جتلب 

من�سدة جمهزة وم�سممة لر�حة �لقارئ �أثناء �لقر�ءة.
للندوة  �ل�سكر  بتوجيه  ب��د�أ مد�خلته  ب��دوره  �هلل  �لدكتور جاب 
يقظة  متثل  و�ل��ت��ى  �لفعالية  ه��ذه  لتنظيم  عليها  و�لقائمني 
معرفية لو�قع حال �حلر�ك �لثقايف يف �لدولة، و�أ�سار �ىل �أننا ل 
نحتاج �إىل �سهر بعينه للتذكري باأهمية �لقر�ءة يف تر�سيخ �أركان 
وقو�مته  �لب�سري  بالفعل  ل�سيقة  �إنها  حيث  �ملعرفة  جمتمع 
�لم��ار�ت حري�سة منذ  دول��ة  �أن  �ىل  وجناحه يف حياته.و�أ�سار 
عقود على �لحتفاء دوما بالقر�ءة و�لثقافة و�ملبدعني، و�أ�ساف 
�ل��دك��ت��ور ج��اب �هلل ب���اأن �خ��ت��ي��ار م��و���س��وع �ل��ن��دوة ع��ن �ملكتبات 
�لحتفاء  �سياق  يف  موفقا  ج��اء  �لإن�سانية  للذ�كرة  كموؤ�س�سات 
فئاتها  مبختلف  �مل�سئولة  هي  �ملكتبات  �إن  حيث  �لقر�ءة  ب�سهر 
تتبو�أ  لأن  �أهلها  ما  �ملثقف،  �ل��ق��ارئ  �ملجتمع  وع��ي  ت�سكيل  عن 

�لع�سر �لأو�ئ��ل دولياً على م�ستوى �لقوى  مكانة مرموقة بني 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مبقولة  و��ست�سهد  �لناعمة، 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي حفظه �هلل ورعاه حني قال: “ل تكتمل حياتنا بغري �كتفاء 
�أن  �أكد على  حيث  �قت�سادي وعمق ثقايف ومتا�سك جمتمعي” 
�لثقايف و�حل�ساري  �لعمق  �ملعلومات متثل  �ملكتبات وموؤ�س�سات 
�حلقيقي للمجتمعات. و�ألقى �ل�سوء على كل من مكتبة حممد 
بن ر��سد يف دبي ومكتبة بيت �حلكمة يف �ل�سارقة كنماذج م�سيئة 
لو�قع حال �ملكتبات يف �لدولة، لت�ستكمل م�سرية مكتبات عريقة 

كمنظومات مكتبات �ل�سارقة ودبي و�أبوظبي.
يف  �لتكنولوجيا  وتوطني  �حلد�ثة  مالمح  �أن  �ىل  �أي�سا  و�أ�سار 
��ستقطاب  ب��اأن  مب�سر�ت  حتمل  �ملعلومات  وموؤ�س�سات  �ملكتبات 
و�أه��د�ف هذه  �إ�سافة لوظيفة وروؤى  هذه �لأدو�ت �سوف يكون 
وما   CHAT GPT تقنية  ح��ول  م��ث��ال  و���س��رب  �ملكتبات، 
�حلر�ك  �ملعلومات  موؤ�س�سات  على  حتتم  حتديات  من  فر�سته 
�لذي  �مل�ستفيد  ر���س��اء  يحقق  مب��ا  منها  و�لإف�����ادة  لتطويعها 
وعمل  �أن�سطة  لكل  �لأ�سمى  و�ل��ه��دف  �لرئي�سية  �لبو�سلة  هو 
�لعن�سر  ح��ول  حديثه  و�ملعلومات.و�ختتم  �ملكتبات  موؤ�س�سات 
لتاأدية  �ل��الزم��ني  و�مل��ه��ارة  بالعلم  ت�سليحه  و���س��رورة  �لب�سري 
�لتاهيل  م��وؤ���س�����س��ات  �أن  وك��ي��ف  ب��ه  �مل��ن��وط��ة  �لرئي�سية  �لأدو�ر 
تعمل على متكني  تاهيلية  بر�مج  بت�سميم  و�لتدريب مطالبة 

وتعزيز �حرت�فية هذ� �لعن�سر �لب�سري.
حول  ع��دة  با�ستف�سار�ت  �جلمهور  ت��د�خ��ل  �ل��ن��دوة  نهاية  وف��ى 
و�ختتمت  �ملتالحق،  �لعلمي  �لتقدم  ظل  يف  �ملكتبات  م�ستقبل 

�لندوة بتكرمي �مل�ساركني.

�ضمن فعاليات �ضهر القراءة 

ندوة الثقافة والعلوم تناق�س »املكتبة ذاكرة اإن�ضانية ووعاء للمعرفة«
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جديدها )ِع�ضرة عمر( يف رم�ضان القادم

الرا خوري: اأرف�س االأدوار اجلريئة
 اإذا كانت لالبتذال فقط

تفا�سيله؟ ما  عمر(.  )ِع�سرة  مب�سل�سل  �ملقبل  رم�سان  يف  • تطّلني 
- �مل�سل�سل لبناين حمّلي وهو من بطولة ماريتا �حلالين وجو �سادر وروزي �خلويل وملى لوند وجمموعة 

من �ملمثلني، ومن كتابة لبنى مرو�ين و�إخر�ج �أحمد حمدي و�إنتاج �سركة )مروى غروب(.
فيه؟ دورك  �إىل  • وبالن�سبة 

لطفلني  و�أم  متزوجة  �م��ر�أة  دور  �ألعب  ولكنني  �لتفا�سيل،  من  �لكثري  �أذك��ر  �أن  ميكنني  ل   -
�لأمر  نهاية  يف  ولكن  و�لأولد،  و�لعائلة  �لبيت  يحب  �أن��ه  مع  زوجها  من  للخيانة  تتعر�س 

تنت�سر �لعائلة.
�ليوم؟ حتى  فيها  �ساركِت  �لتي  �لأعمال  عدد  • ما 

- �ساركت يف 12 عماًل، و�لبد�ية كانت مع م�سل�سل )حلوة وكذ�بة( لزياد برجي 
ود�ليد� خليل. دخلُت �ملجال عن طريق �ل�سدفة وخ�سعُت لتجربة �أد�ء عندما 
طلبو� فتاة بي�ساء و�سعرها �أ�سود وعينيها ملّونتني للعب �أحد �لأدو�ر، 

ومت قبويل للدور.
يف �لأ���س��ا���س در���س��ُت �لإع���الم يف �جلامعة �لن��ط��ون��ي��ة، وكان 
وكان يعطينا مادة يف  �ملمثل مي�سال ح��ور�ين  �أ�ستاذي 
�لتمثيل كي نعرف كيف نت�سرف �أمام �لكامري� عند 
حدوث �أي موقف طارئ. ثم �أكملُت يف جمال �لتمثيل 
�أن  �أخّطط لهذ� �لأم��ر، خ�سو�ساً  �أكن  �أنني مل  مع 
كما  �لإط���الق  على  �سهاًل  ولي�س  ُمْتِعب  �لتمثيل 
�لتفرغ  من  �لكثري  يتطلب  لأن��ه  �لبع�س،  يعتقد 
َق  َحقَّ وك���ذ�ب���ة(  )ح��ل��وة  �مل�سل�سل  ول��ك��ن  و�جل��ه��د، 
عد�  ج��د�ً،  عالية  ُم�ساَهدة  وِن�سبة  �ساحقاً  جناحاً 
م��ا ومل  ح��د  �إىل  �أ�سا�سياً  ك��ان  فيه  دوري  �أن  ع��ن 
�لنا�س،  عند  ب�سمة  ت��رك  وه��و  ثانوياً  دور�ً  يكن 

خ�سو�ساً �أنني �ساركُت يف 18 حلقة منه.
م�سرتكة؟ �أعمال  يف  �ساركِت  • وهل 

- �ساركُت يف ثالثية )مدر�سة �حلب( �إىل جانب منى 
عند  ت��رك ���س��دى طيباً  �ل��ن��ه��ار وه��و  و����س��ف ومعت�سم 
ولكنه  �لأح��الم(  �ساركُت يف م�سل�سل )جزيرة  كما  �لنا�س، 
�لر�حل  �ملمثل  فيه من م�سر  و�سارك  �لآن،  ُيعر�س حتى  مل 
�ساأ�سور  كما  �لنجوم.  كبار  من  ع��دد  �سورية  وم��ن  ح�سني  ح�سن 

خالل �لفرتة �ملقبلة عماًل م�سرتكاً مل�سلحة من�سة )�ساهد(.
�لإعالم؟ عن  تخليِت  �أنك  يعني  هذ�  • وهل 

- �أبد�ً، ل �أ�ستطيع �لتخلي عنه ول�أز�ل �أ�ستغل على نف�سي لأنني ل �أريد �أن 
�أنتظر �لفر�سة �جليدة و�ملُنا�ِسبة،  �أهمل هذ� �ملجال من �أجل �لتمثيل، ولكنني 

وحالياً �أتلقى درو�ساً يف �لإلقاء حتت �إ�سر�ف �لإعالمي يزبك وهبي.
�للبنانيني؟ �لإعالميني  بني  يلفتك  • َمن 

- �أحب �لإعالمية منى �أبو حمزة لأنها عفوية وطيبة. �لكامري� تعك�س ما يف د�خل 
�لإن�سان.

�لتلفزيونية؟ �لرب�مج  خ�سو�ساً  لبنان،  يف  �لإعالمي  بامل�ستوى  ر�أيك  • ما 
�لتلفزيونية  �ملحطات  ولكن  �سيء.  كل  �أت��اب��ع  ل  �لت�سوير،  �سغط  ب�سبب   -

�للبنانية عادت �إىل �إنتاج �لرب�مج بعد توقف ��ستمر لفرتة من �لزمن.
ُم�ساَهدة  ِن�َسب  حتقيق  بهدف  للجدل  �ملثري  �لربنامج  مع  �أنت  • وهل 

عالية؟
- �إذ� كان �لهدف من �لربنامج �إي�سال ر�سالة توعوية للنا�س، خ�سو�ساً 
للجيل �جلديد، فاأنا معها. ولكنني �سد �لرب�مج �لتي تثري �جلدل 
ُم�ساِهدة  ِن�َسب  بطريقة مبتذلة جلذب �جلمهور وبهدف حتقيق 
عالية فقط. وهذ� �لأمر ينطبق �أي�ساً على �لأدو�ر �لتي �ألعبها 
يف �لدر�ما، فاأنا �أقبل بتقدمي �لأدو�ر �جلريئة �إذ� وجدُت �أنها 
�إذ� كانت  �أرف�سها  للنا�س، ولكنني  ر�سالة فيها توعية  حتمل 

لالبتذ�ل فقط.
وقفِت  �ل��ذي��ن  �ل��ك��ب��ار  �ل��ف��ن��ان��ني  م��ن  ت���اأث���رِت  • مَب���ن 

�أمامهم؟
- �أتعلم من خرب�ت �لغري ومن �لنجوم �لكبار �لذين 
متاأثرة  �ملالحظات.  �أتقبل  �أنني  كما  �أمامهم،  �أق��ف 
�لفني  �مل�ستوينْي  على  �سايغ  م��ي  باملمثلة  ك��ث��ري�ً 

و�ل�سخ�سي، لأنها ممثلة جيدة ول تتكلم على �لآَخرين يف غيابهم كما يفعل �لبع�س، كما �نها �ساحبة �سخ�سية 
مميزة وحتب �جلميع.

وتعّلمُت �أي�ساً من �ملمثلتني هيام �أبو�سديد وفيفيان �أنطونيو�س، ومن �ملمثلة منى و��سف مع �ن �لعمل معها �قت�سر 
على ثالث حلقات فقط يف ثالثية )مدر�سة �حلب( وهي �أ�ستاذة يف �لتمثيل، وكذلك من �ملمثل فادي �إبر�هيم.

�ل�سينما؟ عن  بعيدة  �أنِت  • ملاذ� 
�أقبل بها لأن  �أنني مل  و�أ�سكر �هلل  �أكر من عر�س، ولكنني �عتذرُت لأن �لأعمال مل تعجبني،  - ب�سر�حة تلقيُت 
�لأفالم مل حتقق جناحاً ُيذكر. ولكنني �أرغب يف خو�س جتربة �لتمثيل يف �ل�سينما يف حال تو�فر �مل�سروع �جليد 

و�ملُنا�ِسب. �ل�سينما يف لبنان تر�جعْت يف �لفرتة �لأخرية، ويف �لأ�سا�س ل توجد يف لبنان �سناعة �سينمائية.
عليك؟ �جليدة  �لفر�س  بع�س  �أ�سعِت  �أنك  �أم  �أدو�رك  �ختياَر  جتيدين  �أنك  يعني  هذ�  • هل 

- ل �أنكر �أنني �أ�سعُت بع�س �لفر�س �جليدة، لكن هذ� �لأمر مل يح�سل مبلء �إر�دتي، بل ب�سبب �ن�سغايل بت�سوير 
�أعمال �أخرى.

و�حد؟ وقت  يف  عمل  من  �أكر  ت�سوير  يف  ي�ساركون  �ملمثلني  بع�س  • لكن 
�أدو�ر  �ملقابل، هناك  �أعمال عدة يف وقت و�حد ي�سكل �سغطاً كبري�ً على �ملمثل. ويف  - هذ� �سحيح، ولكن ت�سوير 
�عتذرُت عنها لأنني �سعرُت باأنها لن ترتك �أَثر�ً عند �لنا�س، ولكن �لنتيجة كانت جيدة لأن نوعية �لأعمال كانت 
جيدة و�أنا �أ�سعر بالندم لأنني مل �أ�سارك فيها. ومن خالل هذه �لتجربة تعّلمُت �أنه يجب �أن �ألتفت �إىل �مل�سل�سل 
كعمٍل كامل متكامل ولي�س على �لدور فقط. كما تعّلمُت �أّل �أتوقف عند عدد �ملَ�ساهد �لتي �أطّل بها، بل عند نوعية 

�لدور.

يف  �مل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  �سدقى،  ه��ال��ة  �لفنانة  ت�سارك 
ك�سيف  وتظهر  يو�سف،  خالد  للمخرج  �لباتع"  "�سره  م�سل�سل 

.ON سرف �سمن �أحد�ث �لعمل �لذى �سيعر�س على قناة�
تدور  �أحد�ثها   تاريخية  ع�سرية  �لباتع" در�م��ا  "�سره  م�سل�سل 
على  �لفرن�سية  �حلملة  وع�سر  �حلا�سر  �لع�سر  زم��ن��ني..  ب��ني 
م�سر يف �لعام 1798، وي�سارك يف بطولة �لعمل �أكر من 60 
ممثال وممثلة من خمتلف �لأجيال، �أبرزهم: �أحمد فهمي، رمي 
م�سطفى، �أحمد �ل�سعدين، حنان مطاوع، رمي م�سطفى، ح�سني 
فهمي، عمرو عبد �جلليل، بيومي ف��وؤ�د، �سالح عبد �هلل، �أحمد 

وفيق.
بدر،  جن��الء  �سدقى،  هالة  �مل�سل�سل  يف  �مل�ساركني  قائمة  وت�سم 
ريا�س،  عايدة  قابيل،  حممود  �لعزيز،  عبد  �أحمد  ف�سايل،  منه 
ر�سدي،  ناهد  ح�سني،  ع��الء  دروي�����س،  م�سطفى  �سرحان،  خالد 
�أمين عزب، �أمين �ل�سيوي، مفيد عا�سور، جمدي فكري، حممد 
�ملنعم، عمر زهر�ن خالد طلعت،  �ل�ساوي، مي�سرة، �سربي عبد 

�سريف حلمي، حممود عزت، عفاف م�سطفى، هايدي �سليم.
�سم�س،  �لكويتية  �مل�سل�سل،  يف  �مل�ساركني  �ل��ع��رب  �ل��ن��ج��وم  وم��ن 
�لتون�سية ر�نيا �لتومي، �ل�سوري ن�سال جنم، و�لفنانني �ل�سباب 
خالد �أن���ور، ه��دى �لإت��رب��ي، ميدو ع���ادل، �أحل���ان �مل��ه��دي، �إ�سالم 
ب��ن م��ع��اوي��ة، �سريف ح��اف��ظ، ت�سنيم ه���اين، ميدو  ح��اف��ظ، ر���س��ا 
�أل��ف��ت ع��م��ر، �سلمي ج���الل، ع��م��رو مو�سى، ف���اروق خالد،  م��اه��ر، 
ع��م��رو ع��م��رو���س��ي، حم��م��ود ع����ز�زي، حم��م��ود �ل�����س��رق��اوي، عمرو 
عالء، حممد ح�سن، �أحمد فريد، �ملطرب مالك، وق�سة  يو�سف 

�إدري�س و�إخر�ج خالد يو�سف.

هالة �ضدقي �ضيف �ضرف مب�ضل�ضل 
املقبل رم�ضان  الباتع" يف  "�ضره 

�أكد �لفنان �أحمد بدير يف ت�سريحات خا�سة ل�"�ليوم �ل�سابع" �أنه ي�سارك يف عملني خالل 
رزق،  �أحمد  روب��ى،  بطولة  �لعمدة"  "ح�سرة  م�سل�سل  �أولهما  �ملقبل  رم�سان  مو�سم 
حممود عبد �ملغنى، ب�سمة، �سميحة �أيوب، وفاء عامر، لطفى لبيب، �سالح عبد �هلل 
و�أحمد بدير، دينا، وحممد حممود عبد �لعزيز، و�إدو�رد، وحممود حافظ، و�إيهاب 
�سالمة،  ونهلة  �ل�ساوي،  وحممد  �خلالق،  عبد  وكرمي  بدير،  و�أحمد  فهمي، 
وح�سام د�غر، و�سول عمر، وتاأليف �إبر�هيم عي�سى و�إخر�ج عادل �أديب، ومن 

�إنتاج رميون مقار وحممد حممود عبد �لعزيز.
�لفار�س"  "�سفية  �سخ�سية  �مل�سل�سل  �أح���د�ث  خ��الل  روب��ى  �لفنانة  وجت�سد 
�أ�ستاذة علم نف�س يف �جلامعة �لأمريكية، وي�سغط عليها �أهلها من �أجل �لعودة 
لقريتها من �أجل �لرت�سح للعمودية �لعديد من �ملو�قف و�لتحديات يف 

�إطار �جتماعى م�سوق.
عبد  نا�سر  تاأليف  نار"  "�سرب  م�سل�سل  �لثانى  �لعمل  و�أ���س��اف 
�سيرنجى،  �سركة  و�إن��ت��اج  فكرى  م�سطفى  و�إخ���ر�ج  �لرحمن 
وبطولة يا�سمني عبد �لعزيز و�أحمد �لعو�سى، ماجد 
�مل�����س��رى، ه��دى �لت��رب��ى، �سهري �مل��ر���س��دى، دنيا 
�مل�����س��رى، ����س��ر�ء رخ���ا، �أح��م��د غ���زى، �ميان 
�ل�����س��ي��د، ب��دري��ة ط��ل��ب��ة، �أح��م��د ع��ب��د �هلل، 
ت��ي�����س��ري ع��ب��د �ل���ع���زي���ز، ت���ام���ر جمدى 

و�آخرين.
و�أ�سار �أن �لثنائى يا�سمني عبد �لعزيز 
�سعبية  در�م�����ا  ي��ق��دم��ان  و�ل��ع��و���س��ى 
�مل�سوقة  بال�سر�عات  مليئة  �سعيدية 

ول تخلو من �لروما�سنية.

اأحمد بدير ي�ضارك يف عملني 
خالل املو�ضم الرم�ضاين

بداأت لرا خوري م�ضورها الفني كممثلة من خال م�ضل�ضل )حلوة وكذابة(، وهي م�ضتمرة حتى اليوم وي�ضم ر�ضيدها 
نحو 12 م�ضل�ضًا.خوري حتدثت يف هذا احلوار عن جديدها )ِع�ضرة عمر( ودورها فيه وجتربتها التمثيلية واملمثلني 

الذين تاأثرت بهم وتعلمت منهم.
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عالمة على الوجه قد تدل على ورم يف املعدة
قد يوؤدي �لورم �ل�سرطاين �لذي ينمو يف �ملعدة �إىل ظهور عالمات حتذيرية 

يف �أماكن خمتلفة من �جل�سم، مبا فيها �لوجه.
�أول، ر�قب ب�سرتك: هل توجد �سبغة �سفر�ء مل تكن موجودة من قبل؟

�إذ� كان �لأمر كذلك، فقد يكون هذ� موؤ�سر� على �لريقان �أو �ل�سرطان.
��سفر�ر  لحظت  و�إذ�  �ل��ع��ني.  بيا�س  ��سفر�ر  �إىل  �أي�سا  �ل��ريق��ان  وي���وؤدي 
�إىل  �أي�����س��ا  �مل��ع��دة  ���س��رط��ان  ي���وؤدي  �أن  وج��ه��ك، فات�سل بطبيبك.  ومي��ك��ن 

�إح�سا�س غري مرحب به، مبا يف ذلك �لغثيان و�لتعب و�آلم �ملعدة.
وعالوة على ذلك، قد متتد �ملعدة �إىل �خلارج �أثناء �نتفاخها، وقد ي�ساب 
�جللد باحلكة. و�أ�سار مركز �أبحاث �ل�سرطان يف �ململكة �ملتحدة �إىل �أنه عند 
�لذهاب �إىل �ملرحا�س، �بحث عن “�لرب�ز �لأ�سود �لذي يحتوي على �لدم”. 
�أخرى  عالمة  وه��ي  �لبلع،  يف  تو�جهها  ق��د  م�سكلة  �أي  �إىل  �أي�سا  و�نتبه 

حمتملة ل�سرطان �ملعدة.
يف  �كت�سافه  يتم  ل  عندما  �لكبد  �إىل  �لنت�سار  �إىل  �ملعدة  �سرطان  ومييل 
�ملر�حل �لأوىل، �أو يف �لرئتني �أو بطانة �لأن�سجة يف جتويف �لبطن، وعندما 
ينت�سر �لورم �إىل �لرئتني، فمن �ملحتمل �أن يعاين �مل�ساب من �سعال متكرر 
و�سيق يف �لتنف�س.  و�إذ� كانت لديك �أي �أعر��س ��ستمرت ملدة ثالثة �أ�سابيع 

�أو �أكر، فمن �جليد �أن يفح�سك �لطبيب.

تراكم مركبات الفلور الع�ضوية يف اجل�ضم يطور �ضرطان الكبد
مرة  �كت�سف �لأطباء �أن �سرطان �لكبد تطور �أكر من �ملعتاد مبقد�ر 4.5 
مركبات  من  عالية  ن�سبة  ج�سمهم  يف  �لذين  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني  ل��دى 
�لفلور �لع�سوية. وي�سري �ملكتب �لإعالمي جلامعة جنوب كاليفورنيا، �إىل 
�لفلور  تركيز مركبات  زي��ادة  �أن  على  يوؤكد  دليل  �أول  �كت�سفو�  �لأطباء  �أن 
�سرطان  م��ر�ت من خطر تطور  يزيد عدة  �جل�سم  PFAS يف  �لع�سوية 
�لكبد. وي�سري �لباحثون، �إىل �أن �لرت�كم �ل�سريع جلزيئات PFAS يف كبد 
�لإن�سان و�حليو�نات، يوؤدي �إىل موت خاليا هذ� �لع�سو �ملهم. لذلك قررو� 

حتديد كيف يوؤثر تر�كم هذه �ملركبات يف �لإ�سابة ب�سرطان �لكبد.
جمعها  �لتي  و�ملعلومات  �لأن�سجة  عينات  �لباحثون  در���س  ذلك  �أج��ل  ومن 
 Multiethnic Cohort Study م�سروع  من  كجزء  زم��الوؤه��م 
ب��ال�����س��رط��ان بني  ي��ه��دف �إىل در����س��ة ح���الت �لإ���س��اب��ة  �ل���ذي   .))MEC
مو�طن  �أل��ف   215 من  �أك��ر  فيها  �سارك  �ملختلفة.  �لعرقية  �ملجموعات 

�أمريكي من جميع �لأعمار و�جلن�سيات.
�لكبد  �سرطان  من  خمتلفة  �أ�سكال  تطور  ذلك  خالل  �لباحثون  و�كت�سف 
يف  �لع�سوية  �لفلور  مركبات  تركيز  قا�سو�  وعندما  م�ساركا.   50 ل��دى 
�أج�سام  يف  �ملوجودة  �جلزيئات  عدد  مع  �لنتائج  وقارنو�  �أج�سامهم  �أن�سجة 

متطوعني �آخرين من نف�س �جلن�س و�لعمر.
وقد �ت�سح للباحثني، �أن �حتمال تطور �سرطان �لكبد يزد�د طرد� مع زيادة 
من  �لنوع  هذ�  و�أن  �ملتطوعني.  ج�سم  يف  �لع�سوية  �لفلور  مركبات  تركيز 
�لأور�م تطور لدى �مل�ساركني مبقد�ر 4.5 مرة من �ملعتاد عند �رتفاع تركيز 

يف �جل�سم.  PFAS
مركبات  �أن  �لكبد،  خلاليا  �حل��ي��وي  �لن�ساط  در����س��ة  نتائج  �أظ��ه��رت  وق��د 
�لفلور �لع�سوية تعطل دور�ن �ل�سكريات و�لأحما�س �لأمينية و�ل�سفر�وية 
يف �خلاليا، ما يوؤدي �إىل تطور مر�س �لكبد غري �لدهني، ويخلق ظروفا 

مالئمة لتحور خالياه �إىل �أور�م.

• ما هو اأ�ضخم بناء يف العامل؟
- �سور �ل�سني �لعظيم

يف م�ضر؟ الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�ضتاذ  كلمة   •
تنتمي؟

- �للغة �لفار�سية
الزمرد؟ حجر  لون  • ما 

- �أخ�سر
هو املخرتع النابغة اللبناين ؟ • من 

- ح�سن كامل �ل�سباح
اإىل اأي لغة يرجع اأ�ضلها؟ بنطلون  • كلمة 

• �لبعو�س يف�سل لدغ �لنا�س ذوي �لب�سرة �لبي�ساء و�ل�سعر �لأ�سقر
• �سكان �لعامل يزد�دون مبعدل مليون ون�سف �ملليون كل �أ�سبوع. 

�ملياه  تنمو يف  �أن  �لتي ميكن  �لقليلة  �لأن���و�ع  و�ح��دة من  تعد   ، ��ستو�ئية  �سجرة  وه��ي  �ملانغروف،  �سجرة   •
�ملاحلة.

�إبريل ، وي�سمى يف بريطانيا يوم �خلدعة ، ويف فرن�سا يوم  �إبريل )ني�سان( يدعى عندنا كذبة  �لأول من   •
�ل�سمك، ويف �ليابان يوم �لدمية �أما يف �أ�سبانيا فيدعى بيوم �ملغفل.

• �سغط �ملاء د�خل كل خلية يف �لب�سلة كاف لت�سغيل حمرك بخاري.
• �أكر من ن�سف �إنتاج �لعامل من �لف�سة يتم ��ستعماله كيماويا يف �سنع �أفالم �لت�سوير و�ملر�يا.

• هنالك نوعا من �لأ�سماك يدعى بال�سمك �ل�سديف باإمكانه �بتالع �إن�سان كامل.
�لطيور  �أم��ا  �أ�سفل  و  لأعلى  منقارها  ت�ستطيع حتريك  �لتي  �لوحيدة  كلها هي  �لطيور  دون  �لببغاء من   •

�لأخرى فاإنها حترك منقار�ً و�حد�ً.
• �لقلب يدق يف �لدقيقة من 60 � 80 مرة و يف �لعام �لو�حد يدق 40 مليون مرة.

• م�سامري �حلديد ل ت�سلح يف تثبيت خ�سب �لبلوط وذلك ب�سبب �ملادة �لكيماوية �ملوجودة يف �خل�سب و�لتي 
تت�سبب يف �سد�أ �مل�سامري .

• هنالك نوعا من �جلليد ل ين�سهر بل يتبخر، �إنه �جلليد �جلاف.

بائعة احلليب 

األربعاء   8  مارس    2023  م   -    العـدد   13793  
Wednesday   8    March    2023   -  Issue No 13793

 

اخلوخ 
يلينا  �ل���دك���ت���ورة  �أع��ل��ن��ت 
خبرية  ����س���ول���وم���ات���ي���ن���ا، 
�أن  �ل���رو����س���ي���ة،  �ل��ت��غ��ذي��ة 
�لقلب  ي���ح���م���ي  �خل��������وخ 
وي�����ط�����رد �ل�������س���م���وم من 

�جل�سم.
وت�����������س�����ري �خل�������ب�������رية يف 
Gazeta. م��ع  مقابلة 
ت����ن����اول  �أن  �إىل   ،Ru

�لعديد  �ملناعة ويحمي من  يعزز منظومة  دوري��ة منتظمة  ب�سورة  �خل��وخ 
من �لأمر��س �ملعدية. كما �أنه ي�ساعد على جتدد �جللد.

و  �لنباتية  �لألياف  من  عالية  ن�سبة  على  �خل��وخ  �حتو�ء  بف�سل  وت�سيف، 
�لبكتني، فاإنه يوؤثر �إيجابيا يف عمل جميع �أع�ساء و �أنظمة �جل�سم.

وتقول، »�إن �لألياف �لغذ�ئية �ملوجودة يف �خلوخ، هي �ألياف قابلة للذوبان 
وت�ساعد على �إخر�ج �أمالح �ملعادن �لثقيلة و�ل�سموم من �جل�سم، وتخف�س 
م�ستوى �لكولي�سرتول يف �لدم، وتزيل �ل�سو�ئل �لز�ئدة من �جل�سم، وت�سمن 

عمل ع�سلة �لقلب ب�سورة طبيعية وتخف�س م�ستوى �سغط �لدم«.
توؤثر  �لتي  كاروتني،  �لبيتا  كافية من  كمية  وت�سيف، يحتوي �خلوخ على 
�إيجابيا يف حا�سة �لب�سر وحتافظ على �لبكترييا �ملفيدة يف �لأمعاء. وتن�سح 

باإز�لة ق�سرة �خلوخ قبل تناوله.

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  �حلليب،  لتبيع  �سارعنا  �إىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�سبوحا و�بت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة وند�ء ب�سوت جميل ينتظره جميع من يف �ل�سارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل �جلميع باأو�نيهم لل�سر�ء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة �سعيدة .. 
ويف و�سط هذ� كله كان هناك جمموعه من �لأطفال ينتظرون د�ئما قدومها في�سريون بجانبها وعندما تنادي 
على �حلليب يقلدها �جلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك �لأطفال وت�سحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه �يام فقلق �جلميع عليها فاأخذو� يت�ساءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل �حلليب لكنها كانت متعبة ومري�سة ،وعند �أول �ل�سارع قابلها �لطفال بفرحة 

غامرة و�سالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ل ت�ستطيع �لكالم.. هنا �سكت �جلميع حزنا.
 ح�سنا وماذ� �سنفعل �لن كيف �سيباع كل هذ� �حلليب.. ل تقلقو�.. كانت هذه �سعاد.. قالت �ست�سري نعمة وهي 
حتمل �حلليب و�سن�سري معها، �ساأنادي �نا على �حلليب، و�سفق �جلميع فرحني و�سارو� جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء �حلليب، �خذت �سعاد ت�ستعر�س نغمات �سوتها �جلميل، وهي تنادي على �حلليب ونعمة ت�سحك حتى 
مت بيع �حلليب كله مع �سالمات و��سو�ق وحتيات �سكان �ل�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته �سعاد، ومن يومها 

مل تن�س نعمة هذ� �ملعروف، ومن يومها �ي�سا و�سكان �ل�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.

�ل�ستيقاظ  بعد  �خلفيفة  �ل��غ��ف��وة  �أن  �إىل  ب��اح��ث��ون  �أ���س��ار 
من �سوت �ملنبه و�سبطه لرين بعد ب�سع دقائق قد تكون 

م�سرة ب�سحتنا �أكر مما نتوقع.
ووجد باحثون من جامعة نوترد�م يف �لوليات �ملتحدة �أن 
�لأ�سخا�س �لذين �سبطو� �سل�سلة من �لتبيهات لإيقاظهم 
يف �ل�سباح، هم �أكر عر�سة لرتفاع معدل �سربات �لقلب 
و�حد  منبه  بعد  ي�ستيقظون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  م��ع  م��ق��ارن��ة 
با�ستمر�ر  �ملرتفع  �لقلب  �سربات  م��ع��دل  و�رت��ب��ط  ف��ق��ط. 
مر�س  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سلبية،  �ل�سحية  �لآث����ار  م��ن  ب��ع��دد 

�ل�سكري و�أمر��س �لقلب.
�إنهم   57% ق��ال  �ل��در����س��ة،  م�ساركا يف   450 ب��ني  وم��ن 

مي��ي��ل��ون �إىل �ل��غ��ف��وة يف �ل�����س��ب��اح ب���دل م��ن �ل��ن��ه��و���س من 
�لفر��س مبا�سرة، وكانت �لن�ساء �أكر عر�سة بن�سبة 12% 

من �لرجال لهذه �ملمار�سة.
ووجدت �لدر��سة �أي�سا �أن هوؤلء �لأ�سخا�س �لذين يق�سون 
وقتا طويال يف �لنوم كانو� �أكر عر�سة لق�ساء �آخر �ساعة 
�لذي  �لأع��م��ق  بالنوم  مقارنة  خفيف،  ن��وم  يف  �لفر��س  يف 

يتمتع به من ل يغفون بعد �ملنبه.
وك���ان �لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن غ��ال��ب��ا م��ا ي��غ��ف��ون �أك���ر عر�سة 

مبقد�ر �ل�سعف تقريبا للتاأخر عن �لعمل.
�لوطني  �مل��ع��ه��د  �ل��ع��ل��م��اء يف  ت��اب��ع  در�����س���ة خم��ت��ل��ف��ة،  ويف 
�لفرن�سي لل�سحة و�لبحوث �لطبية، 7000 من �لبالغني 

�لأ�سحاء �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 50 و75 عاما ملدة 
ع�سر �سنو�ت، ووج��دو� �أن و�ح��د� فقط من كل ع�سرة ينام 

جيد� ب�سكل منتظم.
جيد�  ينامون  �ل��ذي��ن  �مل�ساركني  �أن  �إىل  �لنتائج  و�أ���س��ارت 
�أو �ل�سكتة �لدماغية  كانت ن�سبة �لإ�سابة باأمر��س �لقلب 
ينامون  �ل��ذي��ن  نظر�ئهم  م��ن   75% بن�سبة  �أق��ل  لديهم 

ب�سكل �سيئ.
�لقدرة على  �إىل عدم  �مل�ساركون  �أ�سار  نوترد�م،  در��سة  ويف 
�ل�ستيقاظ بعد منبه و�حد فقط، باعتباره �ل�سبب �لأكر 
�سيوعا لزيادة �ل�سعور بالغفوة، بينما كانت �لإجابة �لثانية 
�لأكر �سيوعا هي عدم �لرغبة يف مغادرة �سريرهم �ملريح.

اأخذ غفوة بعد تاأجيل رنني املنبه يخلق م�ضكلة �ضحية خطرية
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