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اإ�ساءة الأورام.. تقنية واعدة تزف ب�سرى ملر�سى ال�سرطان
ت�سمى  ج��دي��دة  تقنية  تطوير  يف  اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  باحثو  جن��ح 
مهمة  ت�سهيل  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  اجل��راح��ة  اأث��ن��اء  اجلزيئي"  "الت�سوير 
درا�سة  بح�سب  الع�سبي،  الأروم����ي  ال���ورم  ا�ستئ�سال  عند  اجل��راح��ن 
اأبحاث ال�سرطان، ال�سادرة عن اجلمعية  ن�سرت اأم�س الثنن بدورية 
باأنه  الع�سبي  الأروم���ي  ال��ورم  يعرف  ال�سرطان.  لأب��ح��اث  الأمريكية 
عدة  يف  ت��وج��د  نا�سجة  غ��ري  ع�سبية  خ��اي��ا  ب�سبب  يتطور  ���س��رط��ان 
هذا  ين�ساأ  كلينك" الطبية.  "مايو  ة  من�سّ بح�سب  اجل�سم،  يف  مناطق 
اأ�سول  الكظرية وحولها، حيث لها  الغدد  الورم يف معظم الأحيان يف 

م�سابهة للخايا الع�سبية وتقع فوق الكلى.
اأخرى  مناطق  يف  اأي�����س��اً  الع�سبي  الأروم����ي  ال���ورم  يتطور  اأن  ميكن 
بالبطن ويف ال�سدر والرقبة وبالقرب من العمود الفقري، حيث يوجد 
جمموعات من اخلايا الع�سبية. ي�سيب الورم الأروم��ي الع�سبي يف 
اأغلب الأحيان الأطفال بعمر 5 �سنوات اأو اأ�سغر، رغم اأنه قد يحدث 
ب�سكل نادر يف الأطفال الأكرب �سناً. عادًة ما يت�سمن العاج القيا�سي 
قد  والتي  متاماً،  ال�سرطانية  اخلايا  لإزال��ة  جراحية  عملية  اإج��راء 

ت�سعب روؤيتها لأنها ت�سبه الأن�سجة ال�سليمة املحيطة.

تقنية واعدة
املواد  حقن  على  اجلراحة،  اأثناء  اجلزيئي"  "الت�سوير  تقنية  تعتمد 
تنجذب  ت�سوير،  جم�سات  مبثابة  لتكون  ال��دم  جم��رى  يف  الكيميائية 
وت�سيء  اجل�سم،  يف  ال�سرطانية  اخل��اي��ا  اإىل  الكيميائية  امل���واد  ه��ذه 

املج�سات عرب عملية ت�سمى "التاألق"، والتي بدورها ُت�سيء الورم.
قبل  الخ��ت��ب��ارات  اأث��ن��اء  ا�ستخدمت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة،  التقنية  جنحت 
ال��ورم الذي مل تتم  ال�سريرية على الفئران، يف الك�سف عن جزء من 

اإزالته اأثناء اجلراحة.

قيلولة ق�سرية بعد الظهر متنحك فوائد مذهلة
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن قيلولة ق�سرية بعد الظهر ميكن اأن تعزز 

الذاكرة واملزاج ب�سكل جيد للغاية.
وبح�سب �سحيفة "ال�سن" الربيطانية، اأجريت الدرا�سة على 32 �سابا، 
60 دقيقة اأكرث فائدة من  10 اإىل  اأن القيلولة من  وك�سفت النتائج 
البقاء م�ستيقظا. وقالت روث ليونغ من جامعة �سنغافورة الوطنية: 
32 �سابا لأربعة ظروف جتريبية: ال�ستيقاظ، وقيلولة ملدة  "خ�سع 

دقيقة".  60 ملدة  وقيلولة  دقيقة،   30 ملدة  وقيلولة  دقائق،   10
على  املعريف  والأداء  والنعا�س  املزاجية  احلالة  قيا�س  "مت  واأ���س��اف��ت: 
اأجل  240 دقيقة بعد ال�ستيقاظ من  60 و  30 و  5 و  ف��رات من 
هذه  ت��اأث��ري  فح�س  مت  كما  القيلولة،  ف��وائ��د  ا�ستدامة  م��دى  مقارنة 

القيلولة على تركيز الذاكرة".
وتابعت: "مقارنة بالبقاء م�ستيقظا، فاإن جميع فرات القيلولة التي 

تراوح من 10 اإىل 60 دقيقة لها فوائد وا�سحة".

�سحة الفم ترتبط مب�ساكل ال�ستيعاب
اختتم موؤمتر اجلمعية الأمريكية لطب الفم والأ�سنان ال� 52 اأعماله 
العاقة بن م�ساكل  لدرا�سة عن  بورتاند مبناق�سة مثرية  اأم�س يف 
ارتباط  الدرا�سة وجود  بينت  والعقلية، حيث  الذهنية  وال�سحة  الفم 

بن نزيف اللثة وتزايد م�ساكل ال�ستيعاب.
واأجرى الدرا�سة األيك�س كاليغان يف جامعة كاليفورنيا، وقيم البحث 6 
حالت تتعلق ب�سحة الفم، هي: الت�سنيف الذاتي ل�سحة الفم، ونزيف 
اللثة، وفقدان  واأم��را���س  الأ���س��ن��ان،  الأ���س��ن��ان، وف��ق��دان  اللثة، وت��ره��ل 
العظام. وربطها ب� 3 حالت لل�سحة العقلية، هي: ال�ستيعاب، وتعاطي 
اإك�سربي�س"،  "مديكال  موقع  ووف��ق  اجل�سدي.  والتعبري  امل��خ��درات، 
ال�سحة  الوحيد يف  اأن م�ساكل ال�ستيعاب هي اجلانب  النتائج  وجدت 
نزيف  م�سكلة  وخا�سة  والأ���س��ن��ان،  الفم  ب�سحة  يتاأثر  ال��ذي  الذهنية 

اللثة، يليها م�ساكل فقدان عظام الأ�سنان.
وقالت النتائج اإن على اأطباء الأ�سنان اأن يتوقعوا زيادة درجة م�ساكل 

ال�سحة الذهنية والعقلية مع تدهور �سحة الأ�سنان واللثة.

الثالثاء   21  مارس    2023  م   -    العـدد   13804  
Tuesday   21    March    2023   -  Issue No 13804

م�ساهد العنف يف دراما رم�سان.. 
هكذا حتمي ابنك منها

يحفل مو�سم امل�سل�سات والربامج يف �سهر رم�سان مبائدة د�سمة، قلما يراعي 
�سناعها تاأثري ما تقدمه على الأطفال، فيما تنزعج الأ�سرة من م�ساهد العنف 
املنت�سرة ببع�سها، ول تتدري كيف حتمي اأبنائها. موقع "�سكاي نيوز عربية" 
الأ�سرية،  والعاقات  النف�سية  ال�سحة  يف  املتخ�س�سن  من  اثنن  مع  التقى 
ليو�سحا لاأ�سرة ما هي م�ساهد العنف اخلطرة على اأطفالها، وكيف ت�ساعد 
املحتوى  ما  لها.  التعر�س  ح��ال  بها  التاأثر  دون  معها  التعامل  على  طفلها 
العنيف لاأطفال؟ بداية، يو�سح الدكتور اأحمد عام والدكتورة نادية جمال 

مفهوم "املحتوى العنيف بالن�سبة للطفل":
حمتوى يوجد به اإيذاء بدين مثل ال�سرب.

ي�سم م�ساهد يظهر بها تك�سري الأ�سياء.
م�ساهد عنف ب�سيطة مثل �سد ال�سعر.

ي�سمل احلرق.
ا�ستخدام اآلة حادة اأو �ساح.

تقدمي البطل على اأنه الذي ميار�س "البلطجة والعنف".
كيف اأحمي طفلي؟

وللتغلب على هذه امل�سكلة يقدم املخت�سان عدة ن�سائح:
رقابة الطفل وعدم تركه وحيدا اأثناء جلو�سه اأمام التليفزيون.

باإ�سغاله  التلفزيون يف حال عر�س م�سل�سل يقدم حمتوى عنيفا،  اإبعاده عن 
مبمار�سة ن�ساط اآخر.

ماذا بعد التعر�س ملحتوى عنيف؟
يف حال تعر�س الطفل مل�سهد عنيف وقتها ميكن للوالدين الت�سرف كالتايل: 

�سرح اأن العنف داخل الدراما "لي�س حقيقا وجمرد متثيل".

ملاذا قد تكون نكات 
الأب مفيدة لك؟!

مهمة  الأب  ن��ك��ات  اأن  خ��ب��ري  ب��اح��ث  ي���رى 
ال�سعور  تعلم  على  الأط��ف��ال  م�ساعدة  يف 
ب���الإح���راج م��ن وال��دي��ه��م. وه���ذا ي��زي��د من 
ق��وت��ه��م لأن��ه��م جن���وا م��ن اإح����راج والدهم 
ويدركون  ف��ظ��ي��ع��ا  ت��اع��ب��ا  ي�����س��ن��ع  ال�����ذي 
ال�����س��وء. ويكتب  ب��ه��ذا  ل��ي�����س  الإح������راج  اأن 
الفكاهة  يف  الباحث  كنود�سن،  ه��اي  م��ارك 
الإدراك  خم���ت���رب  يف  امل���خ���ت���رب  وم�����دي�����ر 
علم  جلمعية  اآره��و���س،  بجامعة  وال�سلوك 
ال��ن��ف�����س ال��ربي��ط��ان��ي��ة: "من خ���ال اإث���ارة 
وعواطفهم  باأنف�سهم  اأط��ف��ال��ه��م  م�ساعر 
يبني  ال���ت���ن���م���ر،  يف  ي���ت���اأرج���ح���وا  اأن  دون 
الآب����اء م��رون��ة اأط��ف��ال��ه��م وي��ت��درب��ون على 
ونوبات  الب�سيطة  الهجمات  يتحملوا  اأن 
ت�سرف،  اأو  ت��ع��ب  دون  ال�سلبية  امل�����س��اع��ر 
وتعليمهم التحكم يف النفعالت والتنظيم 
العاطفي". واأ�ساف: "يف �سوء ذلك، يجدر 
التفكري يف نكات اأبي كاأداة تربوية قد تخدم 
يوجهون  الذين  لاأطفال  مفيدة  وظيفة 
اأعينهم اإليهم. ومن خال اإخبار اأطفالهم 
با�ستمرار بنكات �سيئة للغاية لدرجة اأنهم 
حمرجون، قد يدفع الآباء حدود اأطفالهم 

ملدى الإحراج الذي ميكنهم حتمله. 

ميكن اإطالة العمر بالتخل�ص 
من منتجني ملعاجلة الدهون

القادرة على  امل��ادة  اأن ت�سبح  ميكن 
لعملية  ال��ث��ان��وي��ة  ال���ن���واجت  اإزال������ة 
لإبطاء  مفتاحا  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
جملة  ت�سري  و  ال�سيخوخة.  عملية 
اأن  اإىل   Current Biology
العلماء اأجروا درا�سة على الديدان 
مكافحة  اأن  واكت�سفوا  واخل��م��رية 
الغل�سريين  مل��ادت��ي  ال�سامة  الآث���ار 
ت�سبح  ق����د  وال���غ���ل���ي�������س���رال���ده���اي���د 

الطريق اإىل اإطالة العمر.
ال�����ت�����ج�����ارب على  اأظ������ه������رت  وق�������د 
 Caenorhabditis دي����دان 
تغيري  اأن  واخل��م��رية   elegans
ع��م��ل ج��ن واح����د ف��ق��ط ي��زي��د من 
باملئة.   50 بن�سبة  ع��م��ره��ا  ط���ول 
ال�سيء  نف�س  اأن  الباحثون  ويعتقد 
لأن  الب�سر،  على  يطبق  اأن  ميكن 
ل��دى ه��ذه ال��دي��دان اأك��رث م��ن 70 
ب��امل��ئ��ة م��ن اجل��ي��ن��ات امل�����س��رك��ة مع 
ال��ب�����س��ر. وي��ف��ر���س ال��ب��اح��ث��ون اأن 
تن�سيط عمليات حمددة يف اجل�سم 
التمثيل  عملية  حت�سن  اإىل  ي��وؤدي 
املنتجات  م����ن  لث���ن���ن  ال����غ����ذائ����ي 
الغذائي  التمثيل  لعملية  الثانوية 
للهون، التي تراكم ب�سكل طبيعي 
وعند  ال��وق��ت.  مب��رور  اأج�سامنا  يف 
)الغلي�سرين(  اأح���ده���م���ا  ���س��ط��ر 
املادة  حتلل  اإىل  �سيوؤدي   ، مبا�سرة 
الثانية )الغلي�سرالديهيد(. و يعتقد 
والغلي�سرالديهيد  الغلي�سرين  اأن 
اإزالتهما  لهما تاأثري �سام ، لذا فاإن 
اأن تعزز حظوظ  من اجل�سم يجب 
ال�سيخوخة ال�سحية وطول العمر. 
ت�������زداد كمية  ل��ل��ب��اح��ث��ن،  ووف����ق����ا 
والغلي�سرالديهيد  ال��غ��ل��ي�����س��ري��ن 
امل���راك���م���ة يف اجل�������س���م م����ع م����رور 
الوقت، نتيجة زيادة تراكم الدهون 

مع التقدم بالعمر.

وفاة الفنانة امل�سرية لبنى حممود 
نقيب  زكي،  اأ�سرف  الدكتور  ك�سف 
امل���ه���ن ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة يف م�����س��ر، عن 
وف����اة ال��ف��ن��ان��ة ل��ب��ن��ى حم��م��ود بعد 
اأن  املقرر  امل��ر���س. وم��ن  �سراع مع 
م�سجد  م��ن  اجل��ن��ازة،  ت�سييع  يتم 
ال�سيدة نفي�سة بالقاهرة بعد �ساة 
العائلة،  ودف��ن��ه��ا مب��ق��اب��ر  ال��ظ��ه��ر، 
لتلقي  م���وع���د  حت���دي���د  ي��ت��م  ومل 
حممود  ل��ب��ن��ى  اأن  ي��ذك��ر  ال���ع���زاء. 
للباليه  العايل  املعهد  يف  تخرجت 
التحقت  دف��ع��ة  اأول  �سمن  وك��ان��ت 
ب���ف���رق���ة ب���ال���ي���ه اأوب��������را ال���ق���اه���رة. 
واجتهت بعد ذلك للتمثيل فكانت 
ب���داي���ة م�����س��ريت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة يف عام 
فيلم  يف  ���س��ارك��ت  ح���ن   1985
العمارة"  ب��واب  الإدارة  "�ساحب 
مع املخرجة امل�سرية نادية �سامل، 
يف  م�ساركاتها  ت��وال��ت  ذل���ك  وب��ع��د 
الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت 
والدراما  وال�سينما  امل�سرح  بن  ما 

التلفزيونّية.

تعبت من اأنظمة اإنقا�ص الوزن؟ اإليك 
احلل ال�سحري حلرق الدهون!

اأف�شل �شيء على االإطالق هو االعتماد على املواد الطبيعية 
حرق  على  وت�شاعد  الغذائي  التمثيل  عملية  ت�شرع  التي 

الدهون، وما اأكرثها يف الطبيعة
احللول  واأب���رز  اأ�شهل  عن  البحث  يف  الوقت  طيلة  ن�شتمر 

فال  الآخر.  وقت  من  جننيه  الذي  الزائد  الوزن  من  للتخل�ص 
للج�شم  للو�شول  الغذائية  االأنظمة  اتباع  من  منل  وال  نكل 

املثايل.
وبح�شب خبرية التغذية الرو�شية الدكتورة األك�شندرا رازرينوفا، 

فاإن اأف�شل �شيء على االإطالق هو االعتماد على املواد الطبيعية 
التي ت�شرع عملية التمثيل الغذائي وت�شاعد على حرق الدهون، 
وما اأكرثها يف الطبيعة، وهي ما اأ�شمتها ب�"املولدات احلرارية"، 

وال يخلو اأي مطبخ منها.

من  كثري  على  الأنانا�س  فاكهة  حتتوي 
وهي  �سي،  وفيتامن  والنحا�س  املنجنيز 
تتميز هذه  لكن  بقوة،  املناعة  تدعم جهاز  توليفة 
الفاكهة ال�ستوائية مبادة الربوميلن التي تعطي 

الأنانا�س خ�سائ�س اإ�سافية امل�سادة لالتهابات.
ع��ل��ى فيتامينات  الأن��ان��ا���س  ي��ح��ت��وي  امل��غ��ذي��ات  ه���ذه  واإىل ج��ان��ب 
والإنزميات،  الغذائية،  الألياف  من  جيدة  ح�سة  ويوفر  وب6،  ب1 
الدموية  الأوع��ي��ة  انقبا�س  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  الدقيقة  وامل��غ��ذي��ات 

ومتنع تخرّث الدم.
الأنانا�س  ع�سري  بتناول  ُين�سح  �سرونغ"،  "ليفينغ  موقع  ووف��ق 
يعترب  كما  الع�سلية،  الأن�سجة  وت��وّرم  املفا�سل،  التهاب  اآلم  لتقليل 
الإنفلونزا  ع��دوى  من  اللتهابية  الأم��را���س  كل  مواجهة  يف  مفيداً 

و�سوًل اإىل ال�سرطان.

ع�سري الأنانا�ص 
م�ساد لاللتهابات

الفلفل احلار
قالت  الرو�سية،  الإع��ام  و�سائل  عنها  نقلت  ما  وبح�سب 
على  يحتوي  احل��ار  الفلفل  اإن  الرو�سية  ال�سحة  خبرية 
مادة الكاب�سي�سن، فيما يحتوي الفلفل الأ�سود على مادة 
البيبريين، وق�سرة احلم�سيات حتتوي على ال�سينفرين. 
اإىل  اأي�سا  ين�سبان  واليبيغالوكات�سن  الكافين  اأن  كما 
على  يحتوي  الأخ�سر  وال�ساي  احلرارية".  "املولدات 
مزيجها. ويعترب الزجنبيل والقرفة والكمون واخلردل 
اجلبل  واإكليل  والريحان  والبقدون�س  وال�سبت  وال��ث��وم 
احلرارية"  "املولدات  �سمن  من  الكتان  وب��ذور  والع�سل 
الذين  الأ���س��خ��ا���س  ال�سحية  اخل��ب��رية  واأو���س��ت  اأي�����س��ا. 
يعانون من م�ساكل يف اجلهاز اله�سمي بتناول هذه املواد 
بحذر لأن الإكثار منها قد يوؤثر ويهيج الغ�ساء املخاطي 
املواد  تاأثري  نعرف  اأننا  "مبا  بالقول:  واأ�سافت  للمعدة. 
اإذا  باعتدال وخا�سة  ا�ستخدامها  املولدة للحرارة، علينا 
كان ال�سخ�س ينوى اخلروج من املنزل يف الطق�س البارد. 
لأنها تن�سط عملية التعرق. اأما الأ�سخا�س الذين يعانون 
من التهاب اجلزء العلوي من اجلهاز التنف�سي فيمكنهم 
ما  وال��ل��ي��م��ون،  والع�سل  الزجنبيل  م��ن  م�����س��روب  ت��ن��اول 
ي�ساعد على زيادة التعرق وبالتايل �سرعة انخفا�س درجة 

حرارة اجل�سم املرتفعة".
تاأثرُي  الكاملة  امل��واد  جلميع  الرو�سية،  للخبرية  ووفقا 
موّلِد احلرارة، لأن طاقة ما تتحرر خال عملية اله�سم 
فيحافظ على تنظيم احلرارة. لذلك ميكن اأن نن�سب اإىل 
"مولدات احلرارة" الأ�سماك واللحوم والبي�س واحلبوب 

الكاملة واملك�سرات وبع�س اخل�سروات والفواكه.

اإليكم قائمة بفواكه لذيذة.. وحارقة للدهون اأي�شًا

الكرز
اأجرت جامعة مي�سيغان درا�سة على الفئران تو�سلت من 
الكرز  على  تتغذى  كانت  التي  الفئران  اأن  اإىل  خالها 

 9% بن�سبة  اأوزان��ه��ا  انخف�ست  اأ�سبوعاً   12 م��دى  على 
ب�"حمية  ي�سمى  م��ا  على  تغذت  التي  بالفئران  م��ق��ارن��ًة 
النظام الغربي". وتبن اأن الكرز اأدى بالفعل اإىل تغيري 
الدهون يف احليوانات.  بها جينات  تعمل  التي  الطريقة 
كما اأن الدرا�سات العلمية اأثبتت فوائد الكرز على �سحة 

القلب وتقليل اللتهابات.

التوت
متتاز ثمار التوت بغناها بالبوليفينول، الذي ل ي�ساعد 
الدهون.  تكون  ومينع  بل  فح�سب،  ال��وزن  اإنقا�س  على 
التي  الفئران  اأن  تك�سا�س  اأجرتها جامعة  درا�سة  واأثبتت 
تلقت 3 ح�س�س يومية من التوت اأو م�سحوق التوت قللت 

من التكوين املتوقع للخايا الدهنية بن�سبة 73%.
وميكن اإ�سافة التوت اإىل ال�سوفان اأو الزبادي اأو ال�سلطة، 
هذه  يف  وبا�ستخدامه  م�سحوقاً.  اأو  جمففاً  ك��ان  ���س��واء 
3 مرات  تناوله  ال�سهل  م��ن  ي��ك��ون  ال��ع��دي��دة،  اخل��ي��ارات 

يومياً يف الوجبات املختلفة.

البطيخ
"�سكر  اأنه  البطيخ على افرا�س  تناول  البع�س  يتجنب 
وماء"، ولكنه يف الواقع طعام �سحي جداً. ووفقاً جلامعة 
الدهون يف  البطيخ يقلل من تراكم  تناول  فاإن  كنتاكي، 
تخفيف  فائدة  اأي�ساً  البطيخ  لع�سري  وين�سب  اجل�سم. 

وجع الع�سات عقب ممار�سة التمارين الريا�سية.

النكتارين واخلوخ والربقوق
با�سم  والربقوق  واخل��وخ  النكتارين  فاكهة  عائلة  ُتعرف 
من  ال��وق��اي��ة  يف  ت�ساعد  وه���ي  احلجرية"،  "الفواكه 
ُت��ع��د من  وال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  الإ���س��اب��ة مبتازمة 
املتعلقة  والأم��را���س  بال�سمنة  املرتبطة  اخلطر  عوامل 

بها.
وُيعد مر�س ال�سكري املثال الرئي�سي ل�سطراب التمثيل 

ال���غ���ذائ���ي، وت���ع���د ده�����ون ال��ب��ط��ن اأح�����د ع���وام���ل ال�سرر 
اخلطرية لذلك املر�س.

الفواكه احلجرية دوراً مهما  الفينول يف  تلعب مركبات 
اأنها منخف�سة  كما  الدهنية.  �سلوك اجلينات  توجيه  يف 
يف ال�سكريات مقارنًة بالكثري من الفواكه الأخرى، مما 

يجعلها مثالية ملن يتبعون حميات غذائية.

الكمرثى
تتكون  الكمرثى  اأن  اإل  الرغم من حاوة مذاقها،  على 
يف ال��غ��ال��ب م��ن م���اء واأل���ي���اف، وه��م��ا ع��ام��ان ي�ساعدان 
بالمتاء  ���س��ع��وراً  الكمرثى  ومتنح  ال���وزن.  تخفيف  يف 
100 غرام  ت��ن��اول  اأن  ال��رغ��م م��ن  ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، على 
حرارية.  �سعرة   56 على  فقط  ينطوي  الكمرثى  م��ن 
كما تدعم الألياف التي يف الكمرثى �سحة عمل اجلهاز 

اله�سمي.
 C ف���اإن ك��ًا م��ن فيتامن  ال��ف��وائ��د،  وع���اوة على تلك 

وفيتامن A يف الكمرثى يقلان من اللتهابات.

الفواكه م�شدر رئي�شي لل�شكر
اأن يحر�سوا  غذائياً  نظاماً  يتبعون  اخل��رباء من  ين�سح 
يف  لل�سكر  الرئي�سي  امل�سدر  هي  الفاكهة  تكون  اأن  على 
اجل�سم  يحتاجه  ���س��يء  لأن���ه  وذل���ك  ال��غ��ذائ��ي،  نظامهم 
لتوليد الطاقة، يف حن اأن ال�سكريات املكررة، املتواجدة 

يف الأطعمة امل�سنعة، تكون م�سرة بال�سحة.
ويوؤكد اخلرباء اأنه ل يوجد ما يدعو للقلق ب�ساأن ن�سبة 
كاملة  كفاكهة  تناولها  يتم  اأن��ه  طاملا  الفاكهة  يف  ال�سكر 
اأكل الفاكهة،  ولي�س كع�سري. وت�ساعد الألياف، يف حالة 
اإط��اق ال�سكر يف جمرى ال��دم، وبذلك يتم  على تعديل 

جتنب الرتفاع املفاجئ يف م�ستويات الغلوكوز.
واأخرياً، يوؤكد خرباء التغذية على اأهمية تناول فواكه مع 
كل وجبة يومياً لت�سخيم نتائج فقدان الوزن بالإ�سافة 

اإىل التمتع مبذاقها الطيب.

�ص 22

�ص 27

�إطالق �أول برنامج تدريبي معتمد 
للكو�در �لطبية يف حماية �لطفل 

و�لك�شف �ملبكر عن �لعنف
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فائقة" و�حلزن على �لنا�س "�أطعمة   10

لتعزيز �شحتك �ص 23



الثالثاء   21  مارس    2023  م   -    العـدد   13804  
Tuesday   21    March    2023   -  Issue No 13804

22

�ش�ؤون حملية

مببادرة من »اأبوظبي للطفولة املبكرة« و»جاهزية« و»�شحة«

اإطالق اأول برنامج تدريبي معتمد للكوادر الطبية يف حماية الطفل والك�سف املبكر عن العنف

�سامل بن حم الثقايف يكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

•• اأبوظبي - الفجر

املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ب��ن  م�����س��رك��ة  مب���ب���ادرة   
وبرنامج الإمارات للجاهزية وال�ستجابة الطبية "جاهزية" 
و�سركة �سحة، مت اإطاق برنامج تدريبي معتمد يف حماية 
لبناء  مبتكر  ب���ادرة  يف  العنف  ع��ن  املبكر  والك�سف  الطفل 
قدرات خط الدفاع الأول من العاملن ال�سحين يف من�ساآت 
منهج  خ��ال  م��ن  واخل��ا���س��ة  احلكومية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
لاأطفال  الربيطانية  امللكية  الكلية  م��ن  ومعتمد  م��وح��د 
للتمري�س  امللكية  والكلية  ل��اأط��ب��اء  الربيطانية  والكلية 

وم�ست�سفيات )اأن اإت�س اأ�س( الربيطانية. 
وياأتي اإطاق الربنامج بعد جناح املرحلة التدريبية الأوىل 
والتي ا�ستمرت ل�ستة اأ�سهر مت فيها تدريب 100 من كبار 
تطوير  يف  واأ�سهمت  والأخ�سائين،  وال�ست�سارين  الأطباء 
الأطفال  �سد  العنف  ح��الت  ع��ن  املبكر  للك�سف  مهاراتهم 
لاأطفال  املقدمة  اخلدمات  على  اإيجابيا  �سينعك�س  وال��ذي 

وتعزيز حمايتهم من العنف اجل�سدي والنف�سي.
وقال �سعادة املهند�س ثامر القا�سمي املدير التنفيذي لقطاع 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  وال�����س��راك��ات  اخلا�سة  امل�ساريع 

امل��ب��ك��رة: "اإن ب��رن��ام��ج ب��ن��اء ق���درات خ��ط ال��دف��اع الأول من 
الكوادر الطبية يف جمال حماية الطفل والك�سف املبكر عن 
العنف �سي�سهم يف تطوير مهارات الكوادر الطبية مبمار�سات 
ودور  وتعزيز قدراتهم  الإ�ساءة لاأطفال  املبكر عن  الك�سف 
حالت  م��ع  ال��ف��ّع��ال  التعامل  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  من�ساآت 
ي�سعر جميع  اأن  اأهمية  القا�سمي  الإ�ساءة لاأطفال." واأك��د 
الأطفال يف اإمارة اأبوظبي بالأمان واحلماية، وحمايتهم من 
التعر�س لاأذى اأينما كانوا، حيث اأن حمايتهم من املخاطر 
هي م�سوؤولية اجلميع من خال بذل جميع اجلهود الازمة 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  حقوقهم،  و���س��ون  الأط��ف��ال  حماية  ل�سمان 
الربنامج ت�سمن العديد من الإر�سادات لا�ستجابة ملخاوف 
اتخاذها،  التي يجب  تعر�س الأطفال لاإ�ساءة والإج��راءات 
اإىل  لفتاً  الأطفال،  حماية  �سمان  يف  الطبية  الكوادر  ودور 
موا�سيع  يف  خا�سة  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  ال�سراكة  اأهمية 

تهتم بق�سايا حماية الأطفال.
واأو�سح القا�سمي اأن طبيعة عمل الكوادر الطبية حتتم عليهم 
والتي قد يكون  ال�سحية  العديد من احل��الت  التعامل مع 
من بينها حالت ناجتة عن العنف �سد الأطفال، ومن املهم 
ومن املهم جداً وجود نظاٍم تدريبي موحد ي�سهم يف الك�سف 

هذا  ا�ستمرار  دون  للحيلولة  ال�سحيح  والت�سخي�س  املبكر 
العنف على اأي فرد من اأفراد الأ�سرة وخا�سة الأطفال، نظراً 
لاآثار ال�سلبية التي يت�سبب بها العنف �سد الأطفال، مثل 
الثقة  وفقدان  والنف�سية،  والعاطفية  اجل�سدية  الإ�سابات 
وتقوي�س  ال�سديد،  والتوتر  والقلق،  والك��ت��ئ��اب،  بالنف�س، 
النمو  على  الطفل  ق���درة  م��ن  يحد  مم��ا  ب���الأم���ان،  ال�سعور 
والتطور ب�سكل �سليم. واأ�سار القا�سمي اإىل اأن هذا التدريب 
للطفولة  اأبوظبي  هيئة  تبذلها  التي  اجلهود  من  ج��زء  هو 
املبكرة مع �سركائها، من اأجل توحيد برامج التدريب للكوادر 
الطبية يف امل�ست�سفيات وفق منهج معتمد خللق اأ�سا�س �سلب 
لتوحيد  ال�سحي  القطاع  يف  العاملن  جميع  اأم��ام  وموحد 
اإجراءات التعامل مع حالت الإ�ساءة والإهمال والعنف �سد 

الأطفال، والتي يتم اكت�سافها يف مرافق املن�ساآت ال�سحية.
التنفيذي  الرئي�س  العجمي  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور  واأك��د 
ملبادرة زايد العطاء رئي�س اأطباء الإمارات الرئي�س التنفيذي 
ماأ�س�سة  ب��اجت��اه  اأوىل  خ��ط��وة  ه��و  ال��ت��دري��ب  اأن  جل��اه��زي��ة 
ال�سحية حيث  املوؤ�س�سات  الأطفال يف  وتطبيق نظام حماية 
من  متخ�س�س  فريق  ق���درات  تطوير  اإىل  التدريب  يهدف 
اأق�سام الطوارئ  الكوادر الطبية من العاملين ال�سحن يف 

والعناية املركزة والأطفال واإك�سابهم مهارات لتعميم معارف 
التوثيق  نظم  وب��ن��اء  واحلماية  العنف  م��وؤ���س��رات  ت�سخي�س 
الأطفال  �سد  العنف  حل���الت  املهني  والتحويل  وال��ت��دخ��ل 

ح�سب اللوائح والأنظمة املعتمدة  
ال��ك��ن��دي م��ن القيادات  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  اأ���س��ادت  م��ن جهتها 
املعمق  ال��ت��دري��ب  ه��ذا  باأهمية  ال�سابة  الطبية  الإم��ارات��ي��ة 
يف  العاملن  وع��ي  زي��ادة  يف  ت�سهم  هامة  لق�سايا  تناوله  يف 
املوؤ�س�سات ال�سحية املختلفة، والذين هم على متا�س مبا�سر 
مع اأفراد املجتمع، واأ�سار اإىل اأن اأهمية التدريب تنبع اأي�سا 
م��ن ك��ون��ه ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��وح��ي��د امل��ف��اه��ي��م واخل�����ربات لدى 
امل�ست�سفيات  العاملن يف  وي�سع  ال�سحة  العاملن يف قطاع 
اأمام م�سوؤولية كبرية اذا ما مل يتم التعامل مع ق�سايا العنف 
اأمام  م�ساءلون  وانهم  عالية،  ومهنية  بجدية  ت�سلهم  التي 
القانون عن اأي حالة عنف اأو اإ�ساءة اأو اإهمال مل يتم التبليغ 
اإن الربامج التدريبة معتمدة دوليا وتت�سمن  عنها. وقالت 
وكيفية  الأط��ف��ال  �سد  العنف  ق�سايا  ح��ول  مف�سا  �سرحا 
العنف  التعامل معها، وتعريف  ر�سد هذه احل��الت وكيفية 
والإ�ساءة واأنواعها، بالإ�سافة اإىل اإثارة الت�ساوؤلت حول اأهم 
ال�سعوبات التي تواجه العاملن يف النظام ال�سحي والأطر 

القانونية واملهنية التي تنظم هذه املهنة وربطها يف مو�سوع 
العنف �سد الأطفال مقارنة بالبالغن.

اجلوانب  اهم  يتناول  التخ�س�سي  التدريب  اأن  اإىل  واأ�سارت 
املهنية لإدارة احلالت التي ي�ستبه بتعر�سها للعنف والإ�ساءة 
وكيفية ت�سخي�س العنف الواقع عليها، واأهمية التدخل مع 
من  اأي�سا  املعتدي  مع  التعامل  وكيفية  والأ���س��رة  ال�سحية 
والت�سريع  القانون  اإىل  بال�ستناد  والتحويل  التبليغ  خال 

وال�ساحيات املمنوحة لهم.
والتاأكيد  الور�سة  م�سامن  تقييم  مت  التدريب  نهاية  ويف 
رفد  اأج��ل  من  ال�سحية  الطواقم  مع  العمل  ا�ستكمال  على 
املحاور  املهنية �سمن  املهارات واخلربات وتعزيز توجهاتهم 
التي مت تغطيتها يف التدريب، والتاأكيد على توفري امل�ساندة 
املطلوبة من الطاقم التدريبي خال الفرة القادمة اإىل اأن 
يتم تعميم م�سامن التدريب على باقي العاملن ال�سحن 
يف اط��ار خطة لتدريب وب��ن��اء ق���درات ال��ف ك��ادر �سحي من 
احلكومية  ال���دول���ة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال�����س��ح��ن يف  ال��ع��م��ل��ي��ن 
واأداء خط  م�ستوى  نوعية يف  نقلة  �ستقدم  والتي  واخلا�سة 
العنف  ح��الت  مع  للتعامل  جاهزيتها  وزي��ادة  الأول  الدفاع 

لاأطفال واحلد منها حلماية الطفل .  

•• العني - الفجر 

ال��ع��ام��ري رئي�س  ب��ن ح��م  ال�����س��ي��خ م�سلم  ب��رع��اي��ة وح�����س��ور 
عدداً  املركز  ك��رم  الثقايف  حم  بن  �سامل  مركز  اإدارة  جمل�س 
من ال�سخ�سيات العتبارية من الرعيل الأول وذلك تقديراً 
جلهودهم املتميزة يف خدمة الوطن واملواطن ، و�سمت قائمة 
بالإ�سافة  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  ع��دداً  املكرمن 

اإىل الفرق التطوعية العاملة يف الدولة.
الإماراتي،  الوطني  الن�سيد  ب��ع��زف  التكرمي  حفل  ا�ستهل 
وع���ر����س ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي ق�����س��ري ع���ن م��رك��ز ���س��امل ب���ن حم 

الثقايف. 

وقال ال�سيخ م�سلم بن حم: القيادة الر�سيدة لدولة الإمارات 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  راأ�سها �ساحب  وعلى  املتحدة  العربية 
واأخيه  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وا�سلت 
ال�سري بخطى واثقة ومت�سارعة على نهج الرعيل الأول من 
اأ�سهمت يف تر�سيخ مكانة  املوؤ�س�سن لدولة الإم��ارات،  الآب��اء 
الدولة عربياً واإقليمياً وعاملياً، واإبراز دورها الريادي يف �ستى 

املجالت وعلى خمتلف ال�سعد.
وتابع بن حم: تاأتي مبادرة تكرمي الرعيل الأول اإمياناً منا 
لهم  كانت  الذين  الوطن  بناء  يف  �ساهم  من  ل��دور  وتقديراً 

خدمة  يف  قدموا  ملا  وتثميناً  املجتمع  جت��اه  ب��ارزة  اإ�سهامات 
الوطن الغايل.

وعيده  العامري،  ن�سرة  بن  �سامل  املكرمن:  قائمة  و�سمت 
ب��ن��ت حم��م��د امل���ن�������س���وري، وح���م���ده ب��ن��ت ج��م��ع��ة ب���ن ح���ارب 

اخليلي.
�سامل �سالح بن ن�سره العامري

من الرعيل الأول املخل�سن الذين رافقوا املغفور له ال�سيخ 
ورافق  والتاأ�سي�س  البناء  م��راح��ل  على  �ساهداً  وك��ان  زاي���د، 
ال�سيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل باإخا�س لكل مافيه خري 
الدولة وتطورها، و�ساحب م�سرية عامرة بالعمل والعطاء 

يف خدمة وطنه .

عيده بنت حممد املن�سوري
م��ن ال��رائ��دات يف العمل اخل��ريي والإن�����س��اين وم��ن النماذج 
الإماراتية امللهمة التي كانت ال�سند الكامل لأخيها الرجل يف 
�ساحات البذل والعمل اخلريي واملجتمعي، و�ساحبة م�سرية 

كبرية يف العطاء والإجناز .
حمده بنت جمعة بن مغري اخليلي

من ال�سخ�سيات الذين قدموا خدمات جليلة كان لها الدور 
�ساحبة  اخل���رية،  ال��ب��اد  م�سرية  نه�سة  ت��ط��ور  يف  ال��ف��اع��ل 
وثقافية  تعليمية  وم�����س��ارك��ات  م��ت��ع��ددة  خ��ريي��ة  م�ساهمات 
متنوعة،  ف�سا عن متيزها بح�سن اخللق واحل�س الوطني 

العايل والتوا�سع واجلد والجتهاد .

واح��ت��ف��ى امل���رك���ز ب��ال�����س��رك��اء ال���س��راجت��ي��ن م���ن اجلهات 
احلكومية والبلديات والدوائر الر�سمية بالإ�سافة اإىل الفرق 
التطوعية العاملة يف الدولة وذلك تقديرا جلهودهم يف دعم 

مبادرات املركز وحماته وبراجمه الثقافية واملجتمعية .
اإطار  يف  ياأتي  التكرمي  اأن  على  حم  بن  م�سلم  ال�سيخ  واأك��د 
الر�سمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الهيئات  ب��ن  ال��ت��ع��اون  روح  تكري�س 
والحتادية للحفاظ على املكت�سبات التي حتققت، والتاأ�سي�س 
لإجنازات مقبلة، ت�ساهم يف دعم احلركة الثقافية يف الدولة . 
واأ�ساف اأن املركز مي�سي يف م�ساعيه جتاه رفع الوعي الثقايف 
واملجتمعية،  ال��ف��ردي��ة  امل�ستويات  خمتلف  على  واملجتمعي 

واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة .

حتقق حلم طالب جامعي با�شتكمال الدرا�شة

عملية تثبيت قرنية ناجحة يف م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي- الفجر

اأجرى طبيب عيون يف م�ست�سفى مورفيلدز للعيون 
ال�سحية،  للرعاية  م��ب��ادل��ة  م��ن  ج��زء  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
عملية جراحية ل�ساب عمره 23 عاًما بعد ت�سخي�سه 
منطقة  جمتمعات  يف  العن  ي�سيب  �سائع  مبر�س 
ال�����س��رق الأو���س��ط وي��ت��ط��ور ت��دري��ج��ًي��ا. وق��د منحته 
هذه العملية اأمًا جديًدا لتحقيق حلمه باأن ي�سبح 

طبيب اأ�سنان.
جامعة  يف  ي��در���س  فل�سطيني  طالب  اأ�سامة  حممد 
الأ�سنان م�ستقبًا،  اإىل مهنة طب  ويتطلع  عجمان 
وقد عانى ل�سنوات من تراجع النظر، والذي اأجربه 
ن��ظ��ارات��ه م���رات ع���دي���دة. وب��ع��د قراره  ع��ل��ى تغيري 
الدكتور  اإىل  حتويله  مت  طبية،  ا�ست�سارية  بطلب 
اإ���س��م��اع��ي��ل اأرب���اب���ي امل��دي��ر ال��ط��ب��ي وا���س��ت�����س��اري طب 
العيون يف م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف  وجراحة 

اأبوظبي.
اإذ ك��ان يخ�سى من   ، راودت���ه خم��اوف ط��وال حياته 
اأ�سنان، وقال:  عدم حتقيق حلمه باأن ي�سبح طبيب 
وي���داي.  ع��ي��وين  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي  م�ستقبلي  "يعتمد 
وكانت �سدمتي كبرية حن بداأت قدرتي الب�سرية 
اأوتيت  ما  بكل  و�سعيت  اأ�ست�سلم  لكنني مل  تراجع. 

من قوة لتحقيق حلمي يف اأن اأكون طبيب اأ�سنان".
املخروطية،  بالقرنية  حممد  اإ�سابة  ت�سخي�س  مت 
ال��ق��رن��ي��ة تدريجًيا  ب��ن��ي��ة  م���ن  ي��غ��ري  م���ر����س  وه����و 
النظر ل ميكن  اإىل حالة من عدم و�سوح  ويف�سي 
اإىل  حديثة  درا���س��ة  وت�سري  بالنظارات.  ت�سحيحها 
اأن معدل انت�سار هذا املر�س يف دولة الإم��ارات يبلغ 
مقارنة   54% بن�سبة  اأعلى  معدل  وهو   ،2.7%
الرجال  احلالة  هذه  وت�سيب  العاملي1.   باملتو�سط 

والن�ساء، وعادة ما ت�ستقر عندما ي�سل املري�س اإىل 
الثاثينيات من عمره، بعد اأن يكون ب�سر املري�س 

على الأرجح قد تعر�س بالفعل لأ�سرار ج�سيمة.
عاج  مهمة  ت��وىل  ال��ذي  اإ�سماعيل  للدكتور  ووف��ًق��ا 
عدد من الأ�سخا�س امل�سابن بالقرنية املخروطية، 
اإن �سبب هذا املر�س غري معروف، اإل اأنه قد يكون 
للعوامل الوراثية والبيئية دور يف الإ�سابة به. وبعد 
اأن  ظهر  للمري�س،  ال�سحي  التاريخ  على  الط��اع 
والد حممد خ�سع قبل عدة �سنوات لعملية جراحية 

لذات ال�سبب.
وبدًل من اللجوء اإىل خيار زرع القرنية، قام الدكتور 

اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  ح���دود  اأدن���ى  ب��اإج��راء  اإ�سماعيل 
بالليزر  متطور  ع��اج  جانب  اإىل  القرنية،  لتثبيت 
ا�ستخدام  من  الهدف  وك��ان  الي�سرى.  حممد  لعن 
الأ�سكال  وتقليل  القرنية  تثبيت  اإع���ادة  ه��و  الليزر 
القرنية  م��ر���س  بها  يت�سبب  ال��ت��ي  الطبيعية  غ��ري 
املخروطية. ثمَّ اأُعِطَي املري�ُس مبا�سرة فيتامن "ب 
�سوء  ت�سليط  واأُجِرَي  عينية،  قطرة  �سكل  2" على 
ف��وق بنف�سجي على ال��ع��ن. وه��ذا الإج���راء ع��ادة ل 
ي�ستغرق اأكرث من 15 دقيقة مع فر�س جناح لوقف 

تقدم املر�س تبلغ 95%.
وقال الدكتور ا�سماعيل: "تزداد فر�س جناح العاج 

العاج،  ومبا�سرة  الت�سخي�س  اإج��راء  يف  رنا  بكَّ كلما 
لل�سفاء  امل��ري�����س  يتماثل  اأن  امل��رج��ح  م��ن  فعندئذ 
مت��اًم��ا. ل��ك��نَّ ت��اأخ��َر الت�سخي�س وال��ع��اج ي��زي��د من 
خماطر تعر�س الب�سر ل�سرر �سديد يجرب املري�س 
�سميكة طيلة حياته،  اأو عد�سات  ارت��داء نظارة  على 
وقد ي�سل الأمر اإىل مرحلة يحتاج فيها اإىل زراعة 
قرنية. فهذا املر�س ميكن اأن يوؤدي اإىل تدهور جودة 

حياة املري�س بقيَة حياته".
كنت  للعملية  اخل�سوع  "قبل  قائًا:  حممد  واأ�سار 
اأع���اين م��ن روؤي���ة م��زدوج��ة وغ��ري وا���س��ح��ة، اإل اأنه 
بعد مرور 10 اأيام، عاد كل �سيء يف عيني الي�سرى 
لطبيعته. ولي�س ذلك فح�سب، بل ا�ستطعت العودة 
يف  الف�سل  وي��ع��ود  جم���دًدا.  العمل  وب���دء  جلامعتي 
الرعاية  وفريق  اإ�سماعيل  الدكتور  جهود  اإىل  ذلك 
اأبوظبي  يف  للعيون  مورفيلدز  م�ست�سفى  يف  املميز 

الذين اأنقذوا م�ستقبلي املهني ".
ومن الأعرا�س الرئي�سية ملر�س القرنية املخروطية 
اإىل  امل�ستمرة  واحل��اج��ة  التدريجي  الب�سر  ت��ده��ور 

تغيري النظارات.
ن�سر  على  يحر�س  ال��ذي  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور  ���د  واأكَّ
ال��وع��ي ب��ه��ذا امل��ر���س ق��ائ��ًا: "اإذا ك��ن��ت ت��ع��اين من 
اخت�سا�سي  ا�ست�سارة  عليك  يتعن  الأع��را���س،  هذه 
ولديه  القرنية،  م�ساكل  يف  متخ�س�س  اأو  العيون 
القرنية  اأم��را���س  وت��دري��ب منا�سب يف  كافية  خ��ربة 
وج��راح��ت��ه��ا لإج����راء ال��درا���س��ات ال��ازم��ة وت�سوير 
املر�س  ك��ان  اإذا  م��ا  ولتحديد  وتف�سريها  القرنية 
الدكتور  وح��ذر  قرنية".  زرع  اأو  تثبيت  اإىل  بحاجة 
من  بالأعرا�س  ي�سعرون  الذين  املر�سى  اإ�سماعيل 
تفاقم  اإىل  ت��ق��ود  املمار�سة  ه��ذه  لأن  عيونهم  ف��رك 

مر�س القرنية املخروطية.

جامعة زايد تعني الدكتور مايكل اآلني كنائب 
ملدير اجلامعة ورئي�ص لل�سوؤون الأكادميية

•• دبي – الفجر

الأ�ستاذ  تعيينها  عن  زاي��د  جامعة  اأعلنت 
ك���ن���ائ���ب مدير  اآل�������ن  ال����دك����ت����ور م���اي���ك���ل 
الأكادميية،  ل��ل�����س��وؤون  ورئ��ي�����س  اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى تطبيق  ���س��ي�����س��رف  ب������دوره  وال������ذي 
اإ�سراتيجية جامعة زايد اجلديدة والتي 
يتم تنفيذها يف املرحلة حالياً. و�ستوا�سل 
اآل��ن تطوير  ال��دك��ت��ور  ب��اإ���س��راف  اجلامعة 
براجمها الأكادميية ملواكبة ا�سراتيجيات 
الب���ت���ك���ار وال�����ري�����ادة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���س��ى مع 
دولة  حلكومة  الوطنية  الأجندة  تطلعات 
الإمارات العربية املتحدة. وتوفر اجلامعة 
من  الختيار  اإمكانية  امل�ستجدين  للطلبة 
التخ�س�سات  متداخلة  برامج  اأرب��ع��ة  بن 
جديدة،  علمية  درج����ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
والتي تهدف اإىل منح الطلبة نطاًقا اأو�سع 
من العلوم النظرية والتطبيقية ل�ستيعاب 
تخ�س�ساتهم املختارة، ف�سا عن برنامج 
اأطلقته اجلامعة  الذي  ال�سركاء(  )حتدي 
�سمن م�سار الربامج الأكادميية متداخلة 
متكن  ع��ل��ى  ي��رك��ز  وال����ذي  التخ�س�سات 
التحديات  التعامل مع بع�س  الطلبة من 
املحلية  ال�����س��رك��ات  ق��ب��ل  م���ن  امل���ط���روح���ة 
وال���دول���ي���ة امل�������س���ارك���ة، واإج�������راء درا����س���ات 
املنا�سبة،  احل��ل��ول  وو���س��ع  علمية  وب��ح��وث 
من  التعليم  خم��رج��ات  قيا�س  يتم  بحيث 

مينح  مما  واملخت�سن،  الأك��ادمي��ي��ن  قبل 
احلقيقي  العامل  يف  قّيمة  جتربة  الطلبة 
بعد  املهنية  حياتهم  يف  للنجاح  واملطلوبة 
التخرج. وتتما�سى برامج جامعة زايد مع 
اأهداف مئوية الإمارات 2071 وم�ساريع 
نظام  حت�سن  على  تركز  التي  اخلم�سن 
لبناء  التعليم كجزء من خطط احلكومة 
اإمارات امل�ستقبل وجتهيز الأجيال املقبلة. 
و�ستقوم جامعة زايد خال الفرة املقبلة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م�����س��اري��ع ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة ذات 
الربامج  �ستدعم  وال��ت��ي  ع��امل��ي،  م�ستوى 
معهد  �سريكز  وكما  اجلديدة،  الأكادميية 
الأبحاث اجلديد على البحوث التطبيقية 
مع  تتما�سى  وال��ت��ي  خمتلفة  جم���الت  يف 

الأهداف الوطنية والعاملية.
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"االأطعمة  م�شطلح  وا�شع  نطاق  على  االأخرية  ال�شنوات  يف  انت�شر 
الفائقة" يف اإ�شارة اإىل اأنها اأطعمة غنية من الناحية التغذوية، 

وبالتايل فهي جيدة ل�شحة الفرد.
ورغم اأن هناك جدال حول ت�شنيف "االأطعمة الفائقة" واالإ�شارة 
من  جمموعة  هناك  اأن  اإال  ت�شويقي،  م�شطلح  جم��رد  اأن��ه  اإىل 
والتي  للج�شم،  ال�شرورية  الغذائية  بالعنا�شر  الغنية  االأطعمة 

ميكن اأن تكون مفيدة لنا خا�شة يف اأ�شهر ال�شتاء الباردة.

ا�ستخدام  رغم  اإنه  كولوت�سي  كايتلن  التغذية  اأخ�سائية  تقول 
م�سطلح الأطعمة الفائقة كو�سيلة �سائعة بن ال�سركات لإبراز 
بع�س الأطعمة وبيع املنتجات بالذات، اإل اأن هناك الكثري من 
والتي  ع��ادة،  مطابخنا  يف  تتواجد  التي  واخل�سروات  الفواكه 

حتتوي على العديد من الفوائد ال�سحية بالفعل.
"فائقة"  اأطعمة  ع�سرة  م��ن  مكونة  قائمة  كايتلن  وط��رح��ت 

وقدمت �سرحا لفوائدها ال�سحية.

البي�ص
يحتوي البي�س على جمموعة كبرية من الفيتامينات واملعادن، 

وهو م�سدر كبري للربوتن.
ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ن A ل��ل��م�����س��اع��دة يف احل��م��اي��ة من 
العدوى واملر�س وفيتامن E املفيد ل�سحة الأع�ساب وفيتامن 
D للحفاظ على �سحة العظام والع�سات وهو موجود يف عدد 

قليل جدا من الأطعمة الأخرى.
B، التي  اأي�سا على جمموعة من فيتامينات  ويحتوي البي�س 

تدعم وظائف اخلايا القوية.
للعظام  املفيد  الكال�سيوم  منها  م��ع��ادن  ع�سرة  على  وي��ح��ت��وي 
والزنك الذي يدعم جهاز املناعة واحلديد الذي يعزز الطاقة.

على  لحتوائه  نظرا  اأي�سا،  واله�سم  القلب  �سحة  امل��وز  ويعزز 
م�سادات الأك�سدة والألياف.

ال�شوفان
ال�سوفان عبارة عن حبوب كاملة خالية من الغلوتن وم�سدر 
اأن  اأنه يحتوي على فوائد ميكن  الغذائية، كما  كبري لاألياف 

ت�ساعد يف تقليل الكولي�سرول.
ال�سحي،  ال���وزن  على  واحل��ف��اظ  القلب  �سحة  يف  ي�ساهم  اإن���ه 
�سبعاً  البقاء  على  امل��رء  ي�ساعد  ال��ذي  ال��ربوت��ن  على  ويحتوي 

لفرة اأطول.
مبا  الغذائية  العنا�سر  من  جمموعة  على  ال�سوفان  ويحتوي 
يعزز  ما  واملغني�سيوم،  والزنك  B واحلديد  فيتامينات  ذلك  يف 

الأع�ساب.ال���������ط���������اق���������ة ووظ������ي������ف������ة 

الربقوق )اخلوخ(
ل���ط���امل���ا ك����ان����ت ه���ذه 
ال��ف��اك��ه��ة ���س��ائ��ع��ة يف 

يتعلق  م�������ا 

بفوائدها ال�سحية لأن �سكريات ال�سوربيتول وحمتوى الألياف 
ع����ل����ى منع  ي���������س����اع����دان  ال�����ع�����ايل 

الإم�ساك.
مفيدة  الأل������ي������اف  وه��������ذه 

ل�سحة  خ����ا�����س  ب�����س��ك��ل 
اجل������ه������از ال���ه�������س���م���ي، 

ول�������ك�������ن ال�������ربق�������وق 
ي����ح����ت����وي اأي�������س���ا 

م�سادات  على 
الأك�سدة.

ول���ل���ح�������س���ول 
ع������������ل������������ى ك������ل 

ال�����ف�����وائ�����د، ت���ن���اول 
ولي�س  ك���ام���ل���ة  ال���ف���اك���ه���ة 

ع�سري الربقوق فقط.

العد�ص
بديا  العد�س  يكون  اأن  ميكن 
نظام غذائي  للحوم كجزء من 

للدهون  اح����ت����واء  اأق�����ل  ���س��ح��ي 
امل�سبعة.

وهو م�سدر كبري حلم�س الفوليك، الذي 
 B ميكنه تعوي�س اأنواع فقر الدم وفيتامينات

والألياف الغذائية.
وعلى  ال�سحية  وعاداتها  وظيفتها  اأداء  على  الأمعاء  وي�ساعد 

ا�ستقرار م�ستويات ال�سكر يف الدم. كما اأنه م�سدر جيد للربوتن 
الذي نحتاجه لإ�ساح اخلايا و�سنع خايا جديدة.

اللوز
ب�سكل  �سحيا  م��ث��ال  يعد  ال���ذي  ال��ل��وز،  مثل  املك�سرات  حت��ت��وي 
ي��ح��ارب اجلذور  ال���ذي   ،E ال��ك��ث��ري م��ن فيتامن  خ��ا���س، ع��ل��ى 
احل����رة، وف��ي��ت��ام��ن B2 ال���ذي ي�����س��اع��د ع��ل��ى م��ع��اجل��ة التهاب 

الأع�ساب امل�ساهم يف ال�سداع الن�سفي.
يحتوي على ك���م���ا اأن����ه 

الألياف الغذائية التي ميكن اأن تخف�س ن�سبة الكولي�سرول يف 
الدم.

الفطر
ي��ع��د ال��ف��ط��ر م�����س��درا ك��ب��ريا ل��ل�����س��ي��ل��ي��ن��ي��وم ، وه����و م��ك��ون من 
وتلف  اللتهابات  م��ن  حتمي  التي  والإن��زمي��ات  الربوتينات 

اخلايا.
التمثيل  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  اأن����ه  ك��م��ا 
الغدة  و���س��ح��ة  ال���غ���ذائ���ي 

الدرقية.
الفطر  عّر�ست  واإذا 
لأ�سعة ال�سم�س ملدة 
قبل  ���س��اع��ة   24
ف�سوف  الطهي، 
فيتامن  ي�سنع 
ال���������������ذي   D
احلاجة  ت�ستد 
اإل��ي��ه خ��ا���س��ة يف 
الباردة  الأ���س��ه��ر 
فيها  يقل  وال��ت��ي 
ما  ال�سم�س،  ظهور 
خارقا  "طعاما  يجعله 

حقيقيا".

لي الربوكُّ
اخل�سار الورقية اخل�سراء الداكنة مليئة باملغذيات والربوكويل 

غني باحلديد وحم�س الفوليك اللذين يعززان الطاقة.
45غ من  ت��وف��ر  ال����واق����ع،  C، ويف  ب��ف��ي��ت��ام��ن  اأن����ه غ��ن��ي  ك��م��ا 

الربوّكويل النيء %70 من فيتامن C اليومي املو�سى به.
ويف�سل طبخ الربوكلي على البخار، بدل من �سلقه، لاحتفاظ 

بهذه الفيتامينات.

الثوم
الثوم من الأطعمة املف�سلة يف جمال احلماية من نزلت  يعد 
اأي�سا يف  املوجود  ال�سحي  الألي�سن  كونه غنياً مبركب  ال��ربد، 

الب�سل والكراث.
انت�سار  وي��وق��ف  احل��رة  اجل���ذور  منع  على  الألي�سن  وي�ساعد 

البكترييا.
ومي���ك���ن ف�����رم ال����ث����وم قبل 

ع�����س��ر دق����ائ����ق من 
ا�����س����ت����خ����دام����ه يف 
ال����ط����ه����ي وت����رك����ه 
ويطلق  يرتاح  حتى 

من  امل�������زي�������د 
الألي�سن.

القهوة
للقهوة خ�سائ�س 
رائ�������ع�������ة م���������س����ادة 

غنية  وه����ي  ل���اأك�������س���دة 
بالبوليفينول  خا�س  ب�سكل 

وال�����ف�����اف�����ون�����وي�����د امل����ع����روف����ن 
لالتهابات.  امل�����س��ادة  بخ�سائ�سهما 

وميكن اأن ت�ساعد اأي�سا على اأداء وظائف 
القلب والأوعية الدموية و�سحة الأمعاء.

العالمة »الأوىل« ل�سرطان املريء!

ووفقا للدكتور ديبوراه يل من �سيدلية دكتور فوك�س على 
الإنرنت، فاإن "اأول" اأعرا�س �سرطان املريء عادة ما تكون 

ع�سر البلع.
ويعني ع�سر البلع، اأي �سعوبة البلع، اأخذ املزيد من الوقت 

واجلهد لنقل الطعام اأو ال�سوائل من فمك اإىل معدتك.
ال��ط��رف ال�سفلي  ي��ب��داأ ع��ادة يف  امل���ريء  "�سرطان  وق��ال يل: 
من املريء. يتطور ال�سرطان هناك على الأرجح لأنه موقع 
ارت�����داد احل��م�����س، وي��ن��م��و ب��ب��طء يف ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ة ال�سديدة 
احلمو�سة. ومع منوه، فاإنه ي�سد اجلزء ال�سفلي من املريء، 
الطعام  اأن  وي��ب��دو  البلع.  ال�سعب  م��ن  ي�سبح  اأن��ه  يعني  م��ا 
وال�سعور  ال��راح��ة،  ع��دم  اأح��ي��ان��ا  وي�سبب  احل��ل��ق،  يف  يلت�سق 

بالغثيان والقيء وتقطري اللعاب".
مثل  بالطعام  املتعلقة  الأخ���رى  الأع��را���س  ت��ب��داأ  اأن  وميكن 
تتاأثر  اأن  وميكن  اأي�سا.  الظهور  يف  اله�سم  وع�سر  الغثيان 

�سهيتك اأي�سا وقد تبداأ يف فقدان الوزن نتيجة لذلك.
وب�سرف النظر عن هذه الأعرا�س، ت�سمل العامات املنذرة 

الأخرى ل�سرطان املريء ما يلي:
- حرقة يف املعدة.

- اأعرا�س ع�سر اله�سم )مثل كرثة التج�سوؤ(.
- ال�سعال الذي ل يتح�سن.

- �سوت اأج�س.
- ال�سعور بالتعب اأو انعدام الطاقة.

- اأمل يف حلقك اأو منت�سف �سدرك )خا�سة عند البلع(.
عليك  امل���ريء، يجب  ل�سرطان  اأع��را���س  اأي  لديك  ك��ان  واإذا 

تاأخري". دون  العام  طبيبك  "مراجعة 
اإىل  ف�سيحيلك  ق��ل��ق��ا،  ال��ع��ام  طبيبك  ك���ان  "اإذا  يل:  وق���ال 
امل�ست�سفى لإجراء تنظري داخلي - منظار يف اأنبوب رفيع يتم 

متريره عرب فمك و�سول اإىل املريء لإلقاء نظرة فاح�سة. 
اأي  الأن�سجة - من  اأخ��ذ خزعة - عينة �سغرية من  وميكن 
عن  لفح�سها  املخترب  اإىل  واإر�سالها  طبيعية  غ��ري  مناطق 
ك��ث��ب. وق��د ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة مل��زي��د م��ن الخ��ت��ب��ارات مثل 
فوق  ب��امل��وج��ات  الت�سوير  اأو  املقطعية  ب��الأ���س��ع��ة  الفح�س 
باجلراحة  امل���ريء  ���س��رط��ان  ع��اج  يتم  ب��امل��ن��ظ��ار.  ال�سوتية 
امل��ريء مفتوحا  باإدخال دعامة لإبقاء  ال��ورم واأحيانا  لإزال��ة 
وال�سوائل. وقد تكون هناك حاجة  الطعام  وال�سماح مبرور 

للعاج الكيميائي والعاج الإ�سعاعي".

يتح�شن ت�شخي�ص ال�شرطان املبكر، وبخا�شة وعي اأعرا�شه. ومن املثري للقلق اأن �شرطان 
املريء غالبا ما ي�شبب اأعرا�شا وعالمات "ي�شعب اكت�شافها".

ويعني مو�شع ورم املريء، الذي يبداأ يف االأنبوب الذي يربط فمك مبعدتك، اأن االأعرا�ص 
تظهر غالبا عند تناول الطعام.

غنية من الناحية التغذوية

�سحتك فائقة" لتعزيز  "اأطعمة   10
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�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 2982 ل�شنة 2021 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
املنفذ �سدهم / 1- جمموعة ال�سام�سي ذ م م ، 2- خالد حممد حمد عبيد ال�سام�سي ، 3- طارق حممد حمد عبيد ال�سام�سي 

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
العقارات  ، وذلك لبيع   2023/3/29 املوافق  العا�سرة �سباحا يوم الربعاء  ال�ساعة  emiratesauction.ae يف متام 

العائدة ملكيتها للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات  على النحو التايل : 
- العقار رقم )229( ملك مبنطقة اجلزات باإمارة ال�سارقة ب�سعر التثمن )3،860،000( درهم )ثاثة ماين وثمامنائة 

و�ستون الف درهم( والعقار عبارة عن ثاث فلل طابق )ار�سي + اأول( + �سور 
- العقار رقم )818( ملك مبنطقة النباعة باإمارة ال�سارقة ب�سعر التثمن )8،850،000( درهم )ثمانية ماين وثمامنائة 

وخم�سون الف درهم( والعقار عبارة عن : بناية �سكنية جتارية )ار�سي + ميزانن + 6 طوابق متكررة + بنت هاو�س( 
يتوجب على الراغب بالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  

فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 
للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرا�س التقدم باعرا�سه معززا 

اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن مدعى عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2022 / 0009360 �أمر �أد�ء 
اىل املدعي عليه : جينلن ليو - �سيني / اجلن�سية - نعلمكم بان املدعي  �سعيد 
�سامل عبداهلل �سعيد اخلنب�سي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية - قد اأقام 
الإبتدائية  املحكمة   ، الإحتادية  ال�سارقة  اأمام حمكمة  اأعاه  املذكورة  الدعوى 
الطالب مبلغ   اىل  يوؤدي  بان  املقدم �سده  باإلزام  ناأمر   : املحكمة  قرار  املدنية. 

وامل�ساريف. والر�سوم  درهم(  الف  و�سبعون  )خم�سة  درهم   75000
حرر بتاريخ 2023/2/6

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملن

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70640 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ��شرف فاياكوت علي   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001203/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�سرف فاياكوت علي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بينو كايثافانا توما�س يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 44210.0 درهم

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�شبري منري �حمد ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0008433/ 
اإىل املحكوم عليه : �سبري منري احمد ملقاولت التك�سية والر�سيات 

علي  ا�سماعيل  ملك   2 رقم  طابق   206 رقم  �سقة  الزهراء  �سارع  خلف  بوطينة  ال�سارقة   : العنوان 
  97162062695  -  971502062695

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد را�سل جاين العابدين - اجلن�سية : بنجادي�سي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 13368.0 

15 يوما من تاريخ  اأعاه خال )املدة(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  اإعانك / 
يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
حممد �شالمه حممد �بر�هيم 

�ملرجتعة �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0008008/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد �سامه حممد ابراهيم 

 66100 الربيد  �سندوق  النباعة  منطقة   F#  802 رقم  �سقة  دافكو  بناية   2 �سارع  ال�سارقة  اإمارة   : العنوان 
موبايل 0505382996/0507756465 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سامي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 56637.0  

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شن �ل�شريف �لزعابي   

�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0007204/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالرحمن عبداهلل ح�سن ال�سريف الزعابي 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سامي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 126245.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبد�لغني عبد�جلبار ك�شبا�س   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0006928/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالغني عبداجلبار ك�سبا�س 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سامي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 87983.0 درهم

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 8777/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

2022/519 جتاري م�سارف جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4319416  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج لطيفة - �سقة مكتب رقم 3607  

املطلوب اإعانهم : 1- ئي ام ا�س ال�سرق الو�سط للتجارة العامة )�س.ذ. م. م( - �سفته : منفذ �سده
�سده  منفذ   : �سفته   - حممد  ايلمبارام�سريى  حممد  يون�س   -3  ، �سده  منفذ   : �سفته  م(  م  ذ  )�س  العامة  للتجارة  اإمياكو   -2

�سده منفذ   : �سفته   - )�س.ذ.م.م(  العمري  مطعم   -5  ، �سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�س  �ستور  كونفيننت  مارت  ف   -4
�سده منفذ   : �سفته   - القوز  العائات  مطعم   -7  ، �سده  منفذ   : �سفته   - حممد  رام�سريي  ايلمبا   -6

�سده منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�س  النور  جبل  نهدة  مطعم   -9  ، �سده  منفذ   : �سفته   - م  م  ذ  �س  والتجارة  للتموين  امياكو   -8
�سده منفذ   : �سفته   - ال�سحرية  الوجبة  كافيترييا   -11  ، �سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�س  مارت  ميني  فاميليز  نيو   -10

�سده منفذ   : �سفته   - م(  م  )ذ  العائات  �سوبرماركت  �سركة   -13  ، �سده  منفذ   : �سفته   - )فرع(  م  م  ذ  �س  كون�سبتز  فود  امياكو   -12
�سده  منفذ   : �سفته   - )�س.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  العائات  مركز   -15  ، �سده  منفذ   : �سفته   - )�س.ذ.م.م(  فاميليز  نيو  مطعم   -14

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 4319416 درهم اىل طالب التنفيذ 
تاريخ  اأي��ام من   7 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة 

ن�سر هذا العان.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كون�شي�ص خلدمات التموين باملواد الغذائية �ص ذ م م  
714 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  العنوان : مكتب رقم 
، رقم الرخ�سة :  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة  - دي��رة - بور�سعيد - 
844805 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1435099 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
 2023/1/6 ، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  اأع��اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
ال�شويدي لتدقيق احل�شابات -  اإىل امل�سفي املعن  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س 
�ص ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�شويدي لتدقيق احل�شابات - �ص ذ م م
 - دي��رة  الغيث - بور�سعيد -  �سعيد خلف  704 ملك حممد  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية كون�شي�ص خلدمات التموين 
باملواد الغذائية �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/6 
اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640
�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

�إعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شيف عبد�هلل �شامل �شيف �لطنيجي   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000402/ 

اإىل املحكوم عليه : �سيف عبداهلل �سامل �سيف الطنيجي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ركن الفاريابي للمفرو�سات - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 2850.0 درهم
اأيام   )7( خال  اأعاه  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 

�ملرجتعة    �ل�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004543 إخطار دفع يف  �لق�شية رقم�
اإىل املحكوم عليه : جوري العقارية - ذ م م - حممد زايد بطيح  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ فهد ح�سن احلاج ح�سن - اجلن�سية : �سوري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 303350.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
�ستتخذ  املحكمة  فاإن  الإخطار.ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعانكم بهذا   / اإعانك  تاريخ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان �لإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن حكم بالن�شر 

يف  �لدعوى 1579/2022/100 �حو�ل نف�س م�شلمني 
املنظورة يف : دائرة الأ�سرة اأحوال نف�س الوىل رقم 71      

مو�سوع الدعوى : املطالبة بتطليق املدعية لل�سرر ونفقة عدة ونفقة متعه والر�سوم وامل�ساريف   
املدعي  : امريه حممد حممد حممد  - عنوانه : الإمارات 1  

املطلوب اإعانه : 1- حممد عبدالعزيز حممد �سقر - �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/10/26 يف الدعوى املذكورة 
املدعية من  بتطليق   -1  : املحكمة مبثابة احل�سوري  بحكمت   PARTY_NAME&  / ل�سالح  اأع��اه 
املدعي عليه طلقة بائنة لل�سرر ، وعلى املدعية اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �سريورة 
لكامل  درهم   2400 العدة وقدرها  �سكني  للمدعية  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   -2 باتا.   بالتطليق  احلكم 
الزام   -4 3- رف�س ما عدا ذلك من طلبات.  باتا.   بالتطليق  تاريخ �سريورة احلكم  اعتبارا من   ، العدة  فرة 
املدعي عليه ب�سداد ر�سوم طلبن اثنن وامل�ساريف.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70642 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

�عالن بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 1129/2023/42 جتاري  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�سامنن ب�سداد مبلغ وقدره )157080( مائة و�سبعة وخم�سون 
الفا وثمانون درهم اإماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف.  
املدعى : عبدالغفور لتجارة الديزل - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة را�س اخلور ال�سناعية الثانية - 

�سارع �سنعاء - بالقرب من دوار العبار ، كراج �سركة عبدالغفور لتجارة الديزل مكاين : 3333585035  
املطلوب اإعانه : 1- حممد رحيم توا�سيم - �سفته : مدعى عليه 

املدعي عليهما مت�سامنن ب�سداد مبلغ وقدره  بالزام  املطالبة  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  الإع��ان : قد  مو�سوع 
)157080( مائة و�سبعة وخم�سون الفا وثمانون درهم اإماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الإثنن املوافق 2023/3/27 ال�ساعة 9.00 �سباحا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف �لتنفيذ رقم 8546/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2042/2022 امر اأداء 
طالب التنفيذ : اخلليلى املتحدة للتجارة العامة )�س ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - 

ابوهيل - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى توين تاورز - �سقة 1404  
املطلوب اإعانه : 1- الرم�س لاأبواب والديكور - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   41598.28 وق���دره  ب��ه 
اأي��ام من   7 �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

�عالن بالن�شر 
 397/2023/207 تنفيذ جتاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

املنفذ �سدها/1- رويال دي اف ا�س للتجارة - �س ذ م م 
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بانيت لا�سرداد ال�سريبي - �س ذ م م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)557945( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : البطحاء نك�شت للتجارة العامة - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب ملك �سركة البطحاء للعقارات - برج خليفة - ال�سكل القانوين : �سركة 
991714 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1623245 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل امل�سفي املعن حممد العلوي وناهد ناجيا للتدقيق واال�شت�شارات ال�شريبية 
العنوان : مكتب رقم 303-039 ملك حميد �سلطان حميد بن مويزه - ديرة - املرر 
- هاتف : فاك�س : م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كومري�شري�ص - �ص ذ م م  
ال�سناعية  القوز  العقارية - بردبي -  S31 ملك موؤ�س�سة دبي  العنوان : م�ستودع رقم 
الثالثة - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م(، رقم 
الرخ�سة : 885743 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1491425 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
 2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2023/3/14 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد العلوي وناهد ناجيا للتدقيق 
�سلطان  حميد  ملك   039-303 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�شريبية  واال�شت�شارات 
كافة  م���ع���ه  م�������س���ط���ح���ب���اً  حميد بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :  

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : البطحاء نك�شت لال�شت�شارات - �ص ذ م م  
برج خليفة   - بردبي   - للعقارات  البطحاء  ال�سركة  2203 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�س   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 1022199 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1662814 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
 2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2023/3/14 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد العلوي وناهد ناجيا للتدقيق 
�سلطان  حميد  ملك   039-303 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�شريبية  واال�شت�شارات 
كافة  م���ع���ه  م�������س���ط���ح���ب���اً  حميد بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :  

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ريتايلورز - �ص ذ م م  
خا�س  ملك   -  1 ت��ي  ب��ازا  بوليفارد  بناية  يف   2204-2203 رق��م  مكتب   : العنوان 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�س   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين  ال�سكل   -
الرخ�سة : 918922 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1527281 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
 2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2023/3/14 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد العلوي وناهد ناجيا للتدقيق 
�سلطان  حميد  ملك   039-303 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�شريبية  واال�شت�شارات 
كافة  م���ع���ه  م�����س��ط��ح��ب��اً  حميد بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :   

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

واال�شت�شارات  للتدقيق  ناجيا  وناهد  العلوي  حممد   : امل�سفي  ا�سم 
ال�شريبية - العنوان : مكتب رقم 303-039 ملك حميد �سلطان حميد 
بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :     مب��وج��ب ه���ذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
البطحاء نك�شت للتجارة العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
2023/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  دبي بتاريخ 
2023/3/14 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة 
ن�سر هذا  تاريخ  الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من  والأوراق  امل�ستندات 

الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

واال�شت�شارات  للتدقيق  ناجيا  وناهد  العلوي  حممد   : امل�سفي  ا�سم 
ال�شريبية  العنوان : مكتب رقم 303-039 ملك حميد �سلطان حميد 
ه�������ذا  مب��������وج��������ب  بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :     
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعين  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  تعلن 
دبي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ص   - كومري�شري�ص  لت�سفية 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  2023/3/14 وامل��وث��ق  ب��ت��اري��خ 
2023/3/14 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة 
ن�سر هذا  تاريخ  الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من  والأوراق  امل�ستندات 

الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد العلوي وناهد ناجيا للتدقيق واال�شت�شارات ال�شريبية 
303-039 ملك حميد �سلطان حميد بن مويزه - ديرة -  العنوان : مكتب رقم 
املرر - هاتف :       فاك�س :     مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه 
 - لال�شت�شارات  نك�شت  البطحاء  لت�سفية  اأع��اه  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعين  مت  قد 
2023/3/14 واملوثق لدى  بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  �ص ذ م م وذل��ك مبوجب 
اأو  اعرا�س  اأي  لديه  2023/3/14 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

واال�شت�شارات  للتدقيق  ناجيا  وناهد  العلوي  حممد   : امل�سفي  ا�سم 
�سلطان حميد  303-039 ملك حميد  : مكتب رقم  العنوان  ال�شريبية 
بن مويزه - ديرة - املرر - هاتف :   فاك�س :     مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية ريتايلورز 
- �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 واملوثق 
اأي  2023/3/14 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021
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�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2023/1240(

املنذرة : عرب اخلليج للمنتجات ال�سمنتية �س.ذ.م.م
بوكالة املحامي / زايد ال�سحي

املنذر اإليها الأوىل : ايكو�سكيب لتجميل ال�ساحات والطرق - �س ذ م م
اجلن�سية" املنذر اإليه الثاين / راجي�س كومار كري�سنا “هندي 

)جمهويل حمل الإقامة(
تتوجه املنذرة اإىل املنذر اإليهما وتكلفهما مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤديا اإىل املنذرة املبلغ املر�سد يف 
ذمتهما وقدره 1،644،958،53 درهم )مليون و�ستمائة واأربعة واأربعون األفاً وت�سعمائة وثمانية 
واإل  الإنذار  تاريخ هذا  اأيام من  فل�سا( وذلك يف غ�سون خم�سة  درهما وثاثة وخم�سون  وخم�سون 
�ست�سطر املنذرة اإىل اللجوء للق�ساء للمطالبة باإلزام املنذر اإليهما باأن يوؤديا لها ذلك املبلغ والفائدة 
املعجل مع حتمل  بالنفاذ  م�سمول  بحكم  اأ�سرار  املنذرة من  اأ�ساب  ملا  اجلابر  والتعوي�س  القانونية 

املنذر اإليهما الر�سوم وامل�ساريف التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�لإعالن بالن�شر للمدعى عليهم

�إعالن حل�شور �جتماع �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم 8661 ل�شنة 
�ل�شارقة   - جزئي  جتاري   2022

لدى حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية 
املرفوعة من املدعية / �سركة كرييت �ستييل لل�سناعة )�س.ذ.ذ.م(

على املدعى عليهم 
الأوىل / �سركة الربق ل�سناعات اثاث املطابخ ذ.م.م ملالكها اأ�سى بي جي لا�ستثمارات

الثاين/ �سافتريى ماتبان فنجو بالن
الثالثة/ اأ�س بي جي لا�ستثمارات ملالكها �سعيد �سيف جرب جمعه ال�سويدي �س.ذ.ذ.م

الرابع / �سعيد �سيف جرب جمعه ال�سويدي
اخلام�سة / موؤ�س�سه م�سنع الربق للمطابخ وميثلها مالكها 

احل�سور مبن ميثلهم قانوناً، لجتماع اخلربة املقرر عقده يف متام ال�ساعة 03:30 م�ساء يوم الثنن املوافق 27/03/2023 عن بعد من خال تطبيق 
الت�سال املرئي زووم )ZOOM( راجن التواجد يف املوعد املحدد وح�سور الجتماع من خال الرابط :

https://us04web.zoom.us/j/78085495793?pwd=QxiZ20w3F6oRQz2D946qsGaidJUGzG.1
k_elkady@hotmail.com وتقدم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها على الربيد الإلكروين

اخلبري احل�سابي / خالد حممد القا�سي - موبيل 0506965124
اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى 
خالد حممد حممد القا�سي 
رقم القيد: 545

بتاريخ 16 مار�س 2023

�إعالن �إجتماع خربة 

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
دعوة �ىل �إجتماع خربة

بال�سارة  �س.ذ.م.م.  للتجارة  كيدز  فور  كيت   : عليها  املدعى 
يف  البتدائية"  دبي  “حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل 
من  �سدكم  املقامة   ، جتاري   2023/808 رقم  الدعوى 
العاملية �س.ذ.م.م. فقد تقرر عقد اجتماع خربة عن  انركويل 
24/3/2022 عن  يوم اجلمعة  11:00 �سباح  ال�ساعة  بعد 
طريق الإت�سال املرئي بوا�سطة برنامج زووم للتوا�سل - هاتف 

0506243630 جوال   042959958
�خلبري / د. عبيد �شيف حمد �لزعابي      

�إعالن �إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ام ايه �شي ات�ص 1 جلوبال خلدمات املالحة - �ص ذ م م  
اخلبي�سة  دي���رة   - الفا�سي  القيزي  م�سبح  علي  حممد  ملك   8 م�ستودع   : ال��ع��ن��وان 
القيد  775140 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1267780 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2023/2/28 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن 
�شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات العنوان : مكتب 303 ملك 
 : فاك�س   04-2272828  : البطن هاتف  رقة   - ال مكتوم  را�سد مانع  ال�سيخ مانع 
2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطن 
هذا  مب��وج��ب    04-2274080  : ف��اك�����س   04-2272828  : ه��ات��ف 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعين  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  تعلن 
لت�سفية ام ايه �شي ات�ص 1 جلوبال خلدمات املالحة - �ص ذ م م  وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/2/28 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640
�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

MOJAU-2023- 0123790 نذ�ر عديل رقم �ملعاملة� 
املنذر : احمد فكري ب�سناق، فل�سطيني اجلن�سية ، ب�سفته �سريك يف �سركة بقعة �سوء لتجارة ادوات النارة �س.ذ.م.م. رخ�سة جتارية رقم 742984 �سادرة عن 
دائرة التنمية القت�سادية يف امارة ال�سارقة - عنوانه : امارة ال�سارقة منطقة املمزر - برج النخلة 1 - الطابق 27 �سقة رقم 2704 - الربيد اللكروين : 

الهاتف : 00971527192288 رقم   -  ahmedbushnack@yahoo.com
املنذر اليه : خالد عبد اهلل العكيل �سوري اجلن�سية، ب�سفته مدير يف �سركة بقعة �سوء لتجارة اأدوات النارة �س.ذ.م.م رخ�سة جتارية رقم 742984 �سادرة 
العزيز  عبد  ملك   22 رقم  حمل   - الوحدة  �سارع  خلف   - عن دائرة التنمية القت�سادية يف امارة ال�سارقة وعنوانه : امارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية )1( 
 khaledalakeel@hotmalcom / : مبارك عبد العزيز �سالح احل�ساوي و�سركاوؤه هاتف متحرك رقم 0509723392 - الربيد اللكروين

0509723392  : الهاتف  رقم   -  Spotlightcom@hotmal.com
املو�سوع : انذار بتعديل املخالفات القانونية واملحا�سبية و�سداد امل�ستحقات و الأرباح  - يف �سوء املخالفات القانونية واملحا�سبية اجل�سيمة التي قمتم بارتكابها 
ونبن منها على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي : اأول : خمالفتكم للقانون بعدم وجود نظام حما�سبي نظامي وعدم تزويدنا مبيزانية مالية و بيان للمركز املايل 
لل�سركة عن عام 2022 خمالفة للقانون وللمادة رقم 6 يف البند الأخري منها الذي يلزمكم ب�سفتكم مدير ال�سركة باإعداد امليزانية ال�سنوية لل�سركة وح�ساب 
الأرباح واخل�سائر و تزويدنا بتقرير �سنوي عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل و مقرحاته يف �ساأن توزيع الأرباح ح�سب الأ�سول و�سمن املدة القانونية. ثانيا 
: خمالفتكم لاأ�سول املحا�سبية بعدم فتح ح�ساب بنكي لل�سركة و الت�سرف باأموالها و ا�ستخدام ح�سابكم ال�سخ�سي وا�ستام النقد دون �سندات داعمة ح�سب 
الأ�سول. ثالثا : ال�سماح لل�سيد حمزة خالد العكيل باإ�ستخدام ال�سركة وال�ستياء على معداتها وا�ستام مواد دون فواتري ا�سولية دون ان يكون له �سفة ر�سمية 
يف ال�سركة. رابعا : قيامكم بالعمل على م�ساريع يف اعمال مناف�سة غري م�سروعة حل�سابكم ال�سخ�سي و باإقراركم بذلك عرب المييل. خام�سا : عدم التزامكم 
بعقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي بح�سب القانون وتعمدكم اإخفاء ح�سابات ال�سركة و التاعب مبدخاتها. و عليه و نظرا لف�سل حماولتنا يف ت�سوية 
املبالغ امل�ستحقة لنا يف ذمتكم وديا وملداومتكم على اختاق اعذار غري واقعية و غري قانونية و بعد ان ا�ستنفذنا طاقتنا يف حتمل املماطلة من قبلكم ، فقد عملنا 
جاهدين على م�ساعدتكم لتخطي م�سكاتكم و قدمنا لكم كافة انواع الدعم املعنوي والعملي تخلفتم عن الوفاء بالتزاماتكم املادية والقانونية جتاهنا. و لكل 
ذلك توجب النذار ولطلب منكم ال�سراع يف ت�سوية و �سداد املبالغ العالقة املذكورة اعاه و ال �ست�سطر ا�سفن لتخاذ كل ما يلزم من اإجراءات قانونية ل�سمان 
حقوقنا مبا فيها عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ لعزلكم من الإدارة و تقدمي طلب تعين حرا�سة ق�سائية وطلب تعين خبري حما�سبي عن طريق املحكمة 
وفتح باغ جزائي �سدكم باملخالفات التي مت بيانها اأعاه و حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف و التعاب القانونية.  ويف حال رغبتكم بالت�سوية خال موعد 

اق�ساه ا�سبوع من تاريخه لرجو منكم التوا�سل مع م�ست�سارتنا القانونية ال�ستاذة فداء الظاهر هاتف رقم 0555617740
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
 �إعالن حكم   

)جزئي( مدين   ،  SHCFICIREA2022/0008531 يف �لدعوى رقم
اإىل : املدعى عليه )1( �سعيد خليفة عبيد را�سد خليفة، اجلن�سية، اجلن�سية المارات العربية املتحدة

العنوان : اإمارة العن - ح�سب ورود التحري مهند عبداللطيف حميد النايف، اجلن�سية، اجلن�سية عراقي 
العنوان : اإمارة دبي - ح�سب ورود التحري

بالدعوى امل�سار اإليها اأعاه املرفوعة من : 
املدعي )ة( حممد امن ا�سامه اللبان

نبلغك اأنه قد �سدر �سدك احلكم املبن اأدناه اأمام حمكمة ال�سارقه الإحتادية ، املحكمة البتدائية املدنيه.
احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )6.500( درهم 
املبلغ وذلك من  5% �سنويا على هذا  اآلف وخم�سمائة درهم - بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع  �ستة 
تاريخ الدعاء و حتى تاريخ ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف - ورف�س ما 

عدا ذلك من طلبات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات ....
علي عبد�لكرمي / حمكمة �ل�شارقة 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف �لتنفيذ رقم 6885/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/317 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )261234.20 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : باحل�سا كار رينتال - �س ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج 
التجاري - دبي - �سارع اخلليج التجاري 2 - مبنى فيجن تاور - �سقة 17  

 املطلوب اإعانه : 1- فري�ست هورايزن خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك���  قد   : الإع��ان  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة. وعليه  او خزينة  التنفيذ  261234.2 درهم اىل طالب  وق��دره  به 
15 يوما من تاريخ ن�سر  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

هذا العان.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70519

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 

تغيري ��شـم / جذلن �شلطان غريب مر�د �لبلو�شي  
تقدم املواطن / جذلن �سلطان غريب مراد البلو�سي / 
بطلب اىل دائرة الق�ساء - اأبوظبي - ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه من )جذلن( اإىل )حمد(. 
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 

املذكور 15 يوما من تاريخ ن�سر العان
رئي�س ق�شم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
جتاري     AJCFICICOMS2023 /0000502 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة كول باك ل�سناعة املناديل الورقية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. ماحظة : لعان املدعى 

عليها ن�سرا يف اجلرائد الوا�سعة النت�سار وباللغتن العربية والجنليزية. 
حرر بتاريخ  2023/3/20 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : ادمز لكجري لا�ستثمار �س ذ م م 
رقم الرخ�س��ة : 993039 

عن�وانها :  
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1623689 
مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ، ق��د مت ال��ت��اأ���س��ري يف ال�����س��ج��ل ال��ت��ج��اري لديها 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اه  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحال 

)2023/3/10( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/3/10( 
وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب )1203-1202-1201-005-

b -  الهاتف : )2223773 - 04(  ا�ستدامة   - البطن  رقة   - الو�سط  ال�سرق  ليجند  ملك   )1204
الفاك�س )2223773 - 04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
 د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
البطن  ال�سرق الو�سط - رقة  : مكتب )005-1201-1202-1203-1204( ملك ليجند  عنوانه 

b ا�ستدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعين

امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية » ادمز لكجري لا�ستثمار �س ذ م م 
وعنوانها  :   

لدى  وامل�سدق   )2023/3/10( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2023/3/10( 

وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعن يف مكتب )1203-1202-1201-005-
 )04  -  2223773(  : الهاتف    -  b ا�ستدامة   - البطن  رقة   - الو�سط  ال�سرق  ليجند  1204( ملك 
الفاك�س )2223773 - 04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
 د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
.... املحرمن  ال�سادة / و�سيم ب�سري  

يف الدعوى رقم 2022/969 عقاري جزئي دبي
حيث ان املدعية/ ديار للتطوير �س.م.ع

اأقامت عليكم الدعوى رقم 2022/969 عقاري جزئي دبي ، وبناء على القرار ال�سادر من 
هند�سيا  خبريا  علي  اآل  �سليمان  /عائ�سة  م  بندب  بتاريخ:2023/2/28  دب��ي  حماكم  قبل 
الربعاء  ي��وم  امل��ح��دد  الطبيعة  على  واملعاينة  اخل��ربة  اجتماع  ح�سور  يجب  لذلك  للدعوى 
واملذكرة  دفوعكم  تقدمي  عليكم  يجب  كما  م�ساء   04:00 ال�ساعه   2023/3/22 املوافق 
بحلول  او  قبل  وذلك  بتقدميها  ترغبون  اوراق  او  واي م�ستندات  بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية 
2022/3/22 ال�ساعة 12 ظهرا عرب اإمييل اخلربة  info@aishaalali.com ، ويف 
حال وجود اي ا�ست�سفارات يرجى التوا�سل مع اخلربة عرب الهاتف رقم:0555513311 

- علما باأن اخلربة �ستقوم مببا�سرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�سوم.
اخلبري الهند�شي/عائ�شة �شليمان اآل علي
وزارة العدل 2 | حماكم دبي 169 | دائرة الق�شاء اأبوظبي | حماكم راأ�ص اخليمة 256

�إعالن بالن�شر

70197 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�إعالن �إجتماع �خلربة �حل�شابية 

يف �لدعوي رقم 755 ل�شنة 2023 جتاري - دبي 
ووترفرونت  ديرة   -2  ، �س.ذ.م.م   - للمقاولت  جلف  بيفر  �سد/1-    - )�س.ذ.م.م(  دانوي   / من  املقامة 

للتطوير ملالكها ديرة ووترفرونت ديفيلومبنت هولدينجز �سركة ال�سخ�س الواحد - �س.ذ.م.م.
العزيز  عبد  عمر   / احل�سابي  اخلبري  نحن  نعلن   - �س.ذ.م.م(  للمقاولت  جلف  )بيفر  اإعانها  املطلوب 
اجل�سمى، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة باحلكم 
جلف  )بيفر  الوىل  عليها  املدعي  نعلن  كما  اأعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2023/3/7 بجل�سة  ال�سادر 
للمقاولت �س.ذ.م.م( حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 يف متام 
 )ZOOM( ال�ساعة 2:45 م�ساء وذلك من خال الت�سال املرئي بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم

بالدخول على الرابط ادناه، ويف حال اأي ا�ستف�سارات يرجى الت�سال على رقم 043413632
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87291418718?pwd=WUZjZlBxMXE3eGtBUVdhYWpEL0tFdz09
Meeting ID: 872  9141  8718
Passcode : 232042

خبري ح�شابي / عمر عبد �لعزيز �جل�شمى
قيد حماكم دبي )189(

�إعالن �إجتماع خربة 

70591 �لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 765/2023/40 مدين  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )206،770 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة و�سم ملف النزاع املقيد برقم 

القيمة  حمدد  نزاع   2622/2022
املدعى : طوكيو مارين اند نيت�سيدو فاير ان�سوران�س كومباين ليمتد )فرع دبي(  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - 

بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سنجل بزن�س تاور - �سقة 305 - الإمارات للعطات  
املطلوب اإعانه : 1- مريزا وقا�س احمد بيج حممد حفيظ مريزا - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )206،770 درهم( 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
2622/2022 نزاع حمدد القيمة. وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق  با كفالة و�سم ملف النزاع املقيد برقم 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2023/3/27

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147177(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : اياد م�سطفى على حممد النوا�سره                 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 57668.97  درهم يف خال املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع 
ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » كيا �سبورجت    – لوحة رقم  13341 - خ�سو�سي – 
كودW – اإمارة دبي – اللون ابي�س –  موديل ال�سنع 2019   “ وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر 
اليه والبالغ قيمته 57668.97   درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية 

ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147234(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : فادي توفيق �ساهن 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
)ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 37939  درهم يف خال املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع 
 – 50776 - خ�سو�سي  ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » هوندا اكورد  – لوحة رقم  
كود S – اإمارة دبي – اللون ا�سود –  موديل ال�سنع 2015  “ وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه 
والبالغ قيمته 37939  درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات 

�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147205(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (
املنذر اليه : رام ك �سي خاتري               

) جمهول حمل القامة (  
�سيغة العان بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 33533  درهم يف خال املواعيد القانونية

اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن  ثانيا -  
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » هايونداي تو�سان   – لوحة رقم  86055 - 
خ�سو�سي – كود R – اإمارة دبي – اللون بني –  موديل ال�سنع 2015 “  وفاء للدين امل�ستحق علي 
املنذر اليه والبالغ قيمته 33533  درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية 

ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147204(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : حممد �سلطان باتيل               
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 65737  درهم يف خال املواعيد القانونية
اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن  ثانيا -  
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » فولك�س فاجن جولف – لوحة رقم  55796 - 
خ�سو�سي – كود M – اإمارة دبي – اللون ف�سي –  موديل ال�سنع 2016 “  وفاء للدين امل�ستحق 
علي املنذر اليه والبالغ قيمته 65737  درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية 

جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147233(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : جويل ان بيلمي�س تيدميان               
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 43117  درهم يف خال املواعيد القانونية ثانيا -  اإذا 
مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع ال�سيارة 
 – L املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » كيا اوبتيما  – لوحة رقم  98146 - خ�سو�سي – كود
اإمارة دبي – اللون رمادي –  موديل ال�سنع 2015  “ وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ 
قيمته 43117  درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147210(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : كري�س مارك روبيلو�س داكبانو                 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 69880   درهم يف خال املواعيد القانونية
اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن  ثانيا -  
 -  27215 رقم   – لوحة     HRV ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » هوندا
خ�سو�سي – كود S – اإمارة دبي – اللون ا�سود –  موديل ال�سنع 2020   “  وفاء للدين امل�ستحق 
علي املنذر اليه والبالغ قيمته 69880   درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية 

جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147209(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : �سارات كومار كايبيليل �سانتو�س                
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 37446  درهم يف خال املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع 
ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » تويوتا ياري�س  – لوحة رقم  45421 - خ�سو�سي – 
كود R – اإمارة دبي – اللون ابي�س –  موديل ال�سنع 2017  “  وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه 
والبالغ قيمته 37446  درهم ، مع اإخاء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات 

�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147211(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : ا�سوه عدنان عدنان حممد �سوكت                                
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

القانونية املواعيد  خال  يف  درهم  اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 24348 
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع 
ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » ني�سان التيما – لوحة رقم  39259 - خ�سو�سي – 
كودM – اإمارة دبي – اللون ابي�س –  موديل ال�سنع 2015   “ وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر 
اأية  جتاه  م�سوؤولية  اأي  من  املخطر  البنك  طرف  اإخاء  مع   ، درهم   24348 قيمته  والبالغ  اليه 

ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13804 بتاريخ 2023/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2023/1/147207(
املن�����ذر : بنك دبي ال�سامي ) �س م ع (

املنذر اليه : ه�سام ا�سرف ابراهيم التوين 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العان بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 44780  درهم يف خال املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لاذن ببيع 
ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سامى » كيا �سرياتو – لوحة رقم  58510 - خ�سو�سي – 
كود M – اإمارة دبي – اللون ابي�س –  موديل ال�سنع 2019  “  وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر 
اأية  اأي م�سوؤولية جتاه  املخطر من  البنك  اإخاء طرف  ، مع  درهم    44780 والبالغ قيمته  اليه 

ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

على  للجمهور  اإتاحة جتربته  اإىل  ترمي  يف خطوة 
اأو�سع وتقريبها منهم، د�ّسن بيت احلكمة يف  نطاق 
�سيتم  التي  بيت احلكمة”  “�سبكة  ال�سارقة مبادرة 
املتخ�س�سة يف  امل��ك��ت��ب��ات  م��ن  ع���دد  ���س��ّم  مب��وج��ب��ه��ا 
خمتلف الوجهات التابعة لهيئة ال�سارقة لا�ستثمار 
بيت احلكمة، حيث  اإىل مكتبة  )�سروق(  والتطوير 
ي��ق�����س��ده اجلمهور  ك��م��رج��ع  ك���ل وج���ه���ة  ���س��ت��ع��م��ل 
يف  يحتاجها  التي  وامل�����س��ادر  الكتب  على  للح�سول 

جمال اخت�سا�سها.
اإمكانية  للجمهور  اجل��دي��دة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ت��ي��ح 

مت  مِّ ا�ستعارة الكتب واإعادتها عرب من�سات ذكية �سُ
يف  املن�سات  هذه  و�ستتوفر  امل�سروع،  لهذا  خ�سي�ساً 
جميع فروع ال�سبكة التي �ست�سم جمموعة متنوعة 
وحديثة من امل�سادر مثل الكتب واملراجع واملجّات 
ربطها  على  احلكمة  بيت  ي�سرف  اأن  على  وغريها، 
بامل�سادر  حمتوياتها  واإث����راء  الرئي�سية  مبكتبته 
عبيد  اأحمد  �سعادة  بتخ�س�سها.ود�سن  ال�سلة  ذات 
املرحلة  ل�”�سروق”،  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق�����س��ري، 
الأوىل من م�سروع “�سبكة بيت احلكمة” يف مركز 
مرايا للفنون، حيث ت�سمنت مكتبة تتيح للجمهور 
جمموعة  م��ن  ال�ستفادة  والإب����داع  بالفنون  املهتم 
وا�سعة من امل�سادر والعناوين املتخ�س�سة، وقد جرت 

فهر�سة جميع الكتب وت�سنيفها، عاوة على رفدها 
مبجموعة من الكتب املتخ�س�سة التي مت اقتناوؤها 

موؤخراً من معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.
“متثل  ال��ق�����س��ري:  ق���ال  امل���ب���ادرة،  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
قطاع  لدعم  خطوة  احلكمة”  بيت  “�سبكة  مبادرة 
اأهم  اأحد  ال�سارقة، والذي يعد  الثقافة والفنون يف 
ال�سيخ  ال�سمو  الإم��ارة حتت قيادة �ساحب  اأولويات 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
القا�سمي،  ب��دور  وال�سيخة  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى 
والتطوير  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س��ة 
مكانة  تعزيز  يف  رائ���دة  ال�سارقة  لتكون  )���س��روق(؛ 
الثقايف  امل�سهد  ت��رثي  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات 

“�سبكة  م��ب��ادرة  ه��ذه اجلهود يف  ل��اإم��ارة، وتتجلى 
بيت احلكمة” التي ت�سعى اإىل ت�سهيل الو�سول اإىل 

جمموعة وا�سعة من املوارد والكتب املتخ�س�سة.«
ال�سارقة  روؤي��ة  امل��ب��ادرة �سهادة على  “تعد  واأ���س��اف: 
الطموحة وحر�سها على تزويد اجلمهور بامل�سادر 
جهود  لدعم  معارفهم  لتعزيز  املختلفة  والأدوات 
الإم��ارة وتر�سيخ مكانتها كوجهة رائ��دة يف التنمية 
املعا�سرة،  التقنية  الأ���س��ال��ي��ب  با�ستثمار  الثقافية 
التي تدمج املن�سات الذكية يف جميع فروع ال�سبكة 
ي�سمن  مما  املتاحة،  امل��وارد  اإىل  ال�سل�س  بالو�سول 

جتربة غنية للجمهور«.
من جانبها، قالت مروة العقروبي، املديرة التنفيذية 

لبيت احلكمة: “اأتت فكرة ال�سبكة من بيت احلكمة 
للتبادل  اإىل منارة  الأ�سلي يف بغداد، عندما حتول 
امل��ع��ريف ورع��اي��ة ال��ع��ل��وم ام��ت��د ت��اأث��ريه��ا اإىل العامل 
التي  املتنوعة  املكتبات  ف���اإن  هنا  وم��ن  الإ���س��ام��ي، 
اإمكانية  للجمهور  �ستتيح  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �ستوفرها 
التي  املعرفية  وامل�����س��ادر  ال��ع��ن��اوي��ن  على  احل�����س��ول 
يتطلعون اإليها ب�سهولة وي�سر ومن اأماكن متنوعة، 
واملعرفة  ال��ق��راءة  حركة  �سي�سجع  ه��ذا  اأن  �سك  ول 
وبلغات  والتخ�س�سات  املعرفة  جم��الت  خمتلف  يف 

متعددة«.
ب��ي��ت احل��ك��م��ة تو�سيع  ويف م��راح��ل لح��ق��ة، ي��ع��ت��زم 
ال�سبكة لت�سمل املزيد من امل�ساريع املختلفة التابعة 

للهيئة يف اإمارة ال�سارقة، من خال تد�سن مكتبات 
البيت؛  وف��ن��دق  ل���اآث���ار؛  مليحة  م��رك��ز  اأخ����رى يف 
ونزل الرفراف لتتيح لزوار هذه الوجهات ونزلئها 

فر�سة ال�ستفادة من خمتلف العلوم واملعارف.
وتاأتي مبادرة “�سبكة بيت احلكمة” يف �سياق تطلع 
املعرفة  ون�����س��ر  املجتمع  بثقافة  للنهو�س  املكتبة 
ب��ن اأف�����راده م��ن خ���ال ت��وف��ري حم��ت��وى م��ت��ن��وع يف 
ا�ستكمال  تعد  اأنها  كما  والتخ�س�سات،  العلوم  �ستى 
ل��ل��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل��ت��ق��ري��ب م�����س��ادر امل��ع��رف��ة من 
التابعة  املكتبات  ومتكن  املجتمع،  مكونات  خمتلف 
الرقمي يف عملياتها مبا  التحول  تبّني  للهيئة من 

يتما�سى مع اأحدث املعايري الدولية.

تتيح اإمكانية ا�شتعارة الكتب واإرجاعها عرب من�شات ذكية يف خمتلف وجهات �شروق

بيت احلكمة يد�سن مبادرة �سبكة بيت احلكمة بهدف 
ربط املجتمع مب�سادر املعرفة

•• دبي-الفجر:

دبي  جامعة  رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  ال��دك��ت��ور  �سعادة  افتتح 
جلمهورية  ال��ع��ام  القن�سل  ه��ان��غ  �سيوي  يل  �سعادة  بح�سور 
والأندية  اجل��ال��ي��ات  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ب��دب��ي  ال�سعبية  ال�����س��ن 
مع  بالتعاون  الطلبة  �سئون  اإدارة  تنظمه  ال���ذي  الطابية 
جمل�س احتاد طلبة اجلامعة والأندية الطابية يف اجلامعة.
لأن�سطتها  ال��ط��اب��ي��ة  الأن���دي���ة  ا���س��ت��ع��را���س  ال��ي��وم  ت�سمن   
وتقدمي بع�س اجلوانب املعرفية والثقافية والجتماعية عن 

كل بلد اإ�سافة لعدد من العرو�س الثقافية والفنية والفلكلور 
ال�سعبي والأكات ال�سعبية واملميزة لكل دولة.

واأكد الب�ستكي خال الفعاليات اأن اجلامعة حتر�س دائما على 
تنظيم هذه الأن�سطة واأن الحتفال بهذا اليوم يكر�س اأ�سمى 
معاين الت�سامح والتعاي�س بن اجلاليات املختلفة على اأر�س 
192 جن�سية خمتلفة،  اأر�سها  التي حتت�سن على  الإم��ارات 
42 جن�سية هو  اأك��رث من  ال��ذي ي�سم  واأن جمتمع اجلامعة 
من���وذج ل��ه��ذا ال��ت��ن��وع ب��ن اجلن�سيات، وت��ر���س��ل اجل��ام��ع��ة من 
عا�سمة  اأ�سبحت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  للعامل  ر���س��ال��ة  خ��ال��ه 

وملتقى لثقافات ال�سعوب والأعراق والأديان.
ورحب الب�ستكي بال�سيوف الذين ح�سروا الفعاليات م�سريا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  يتما�سى  اجل��ال��ي��ات  ي��وم  اأن  اإىل 
بالتعاي�س والت�سامح  جلعل دولة الم��ارات دولة عاملية تت�سم 

والحرام املتبادل.
التعليمية  العملية  حمور  هم  اجلامعة  طلبة  اأن  اإىل  واأ�سار   

والربوية، 
الا�سفية  منها  وخا�سة  الطابية  الأن�سطة  اأهمية  واإىل 
واأثرها يف �سقل �سخ�سية ومهارات ومدارك الطلبة، واأهمية 
اإدارة  بن  ج��دا  مهمة  و�سل  حلقة  كونها  الطابية  الأن��دي��ة 
العديد  تنفيذ  ودوره������ا  يف  ال��ط��اب��ي،  وامل��ج��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة 
والجتماعية  والعلمية  الثقافية  والفعاليات  الأن�سطة  من 

املختلفة.
ح�سر الفعاليات الدكتور ح�سن الأحمد نائب رئي�س اجلامعة 
ل��ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة وال��دك��ت��ور نا�سر امل��رق��ب ن��ائ��ب رئي�س 
الهيئتن  اأع�ساء  الإداري��ة وعدد كبري من  لل�سوؤون  اجلامعة 

التدري�سية والإدارية والطلبة.
اجلامعة  طلبة  احت��اد  جمل�س  رئي�س  الزعابي  عبداهلل  وق��ال 
للطلبة  اأتاحت  الفعاليات  يف  امل�ساركة  الطابية  الأندية  اإن 
اجلامعة  واأن  واحل�سارات  الثقافات  على  والط��اع  التاقي 
ر�سالة  الطابي  والتجمع  الفاعليات  هذه  خال  من  تر�سل 
للمجتمع والعامل اأن دولة الإمارات اأ�سبحت عا�سمة وملتقى 

لثقافات ال�سعوب والأعراق والأديان.
اأن يوم  اإىل  ولفت هيثم املعيني مدير �سئون الطلبة بالإنابة 
لعر�س  الفر�سة  للطلبة  يوفر  الطابية  والأندية  اجلاليات 
ثقافة وح�سارة وتقاليد وعادات بادهم ويك�سر احلواجز بن 
الطلبة من خال  التفاعل بن  لأن��ه يحقق  اإ�سافة  ال�سعوب 

اأن�سطة متعددة باعتبارهم قادة امل�ستقبل.

تقدمي عرو�ص فنية وثقافية والفلكلور ال�سعبي 
يف يوم اجلاليات والأندية الطالبية بجامعة دبي

دبي  وال��ف��ن��ون يف  ال��ث��ق��اف��ة  اأط��ل��ق��ت هيئة 
“موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للثقافة”  “دبي 
ملة  املفتوحة  ال��دع��وة  للفنون”  ال�سركال 
- معاً” لتنفيذ عمل فني تركيبي جديد 
�سمن  التاريخي”  ال�����س��ن��دغ��ة  “حي  يف 
العامة”  الأماكن  يف  “الفن  ا�سراتيجية 
التي تتوىل الهيئة تفعيلها بهدف تقدمي 
ُت���ع���زز م���ن مكانة  جت�����ارب ف��ن��ي��ة ف���ري���دة 
الإبداعية  هويتها  وت��رثي  وريادتها  دب��ي 
وت�سهم يف حتويلها اإىل معر�س فني عاملي 
الهيئة  ت�سعى  كما  للجميع  ومتاح  مفتوح 
من خال الدعوة اإىل اإبراز تراث الإمارة 

بخور  املحيطة  املنطقة  وت��اري��خ  ال��ع��ري��ق 
دبي.

و”ال�سركال  للثقافة”  “دبي  ودع�����ت 
واملمار�سن  ك��اف��ةال��ف��ن��ان��ن  للفنون” 
اإىل  املعمارين  واملهند�سن  وامل�سممن 
ت��ق��دمي اق��راح��ات��ه��م ل��ف��ك��رة ع��م��ل فني 
ال�سندغة”  “حي  ت���اري���خ  ُي��ج�����س��د  ف��ري��د 
والأحياء املحيطة بخور دبي �سيك�سف عنه 

ر�سمياً يف اأكتوبر 2023.
ب��ن خربا�س  م��ب��ارك  �سعيد  واأك��دال��دك��ت��ور 
والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي  املدير 
مُيثل  ال��ع��ام  الفن  اأن  للثقافة”  “دبي  يف 

ال�سياحة  ق��وة  تعزيز  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً 
اإث��راء هوية  وي�ساهم يف  دب��ي  الثقافية يف 
“دبي  توا�سل  وق��ال:  الإبداعية؛  الإم��ارة 
عملية  �سركائها  مع  بالتعاون  للثقافة” 
الأماكن  يف  “الفن  ا�سراتيجية  تفعيل 
العامة” وحتفيز اأع�ساء املجتمع الإبداعي 
الثقافية  ال�سناعات  دع��م  يف  للم�ساهمة 
اأ�سحاب  الإم���ارة ومتكن  والإب��داع��ي��ة يف 
املواهب من ا�ستثمار خمزون دبي الثقايف 
الفنية  روؤاه���م  ع��ن  التعبري  وال��راث��ي يف 
بالتعاون  �سعادته  املبتكرة”..معرباًعن 
مع “ال�سركال للفنون” يف اإطاق الدعوة 
املفتوحة”ملة | معاً”لتنفيذ عمل تركيبي 

�سخم يف “حي ال�سندغة التاريخي«.
التاريخي”  ال�سندغة  “حي  اأن  واأ���س��اف 
وتطور  ن�ساأة  مراحل  على  �ساهداً  يعترب 
اأ���س��ب��ح��ت م��دي��ن��ة عاملية  الإم�������ارة ح��ت��ى 
واختياره ليكون جزءاً من خريطة توزيع 
ما  يعك�س  العامة”  الأم���اك���ن  يف  “الفن 
يتمتع ب��ه م��ن اأه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة مم��ي��زة يف 

الذاكرة املجتمعية.
وقالت فيلما جوركوت، املدير التنفيذي ل� 
“ال�سركال  نهج  اإن  ال�سركال”  “مبادرات 
اجلماعية  امل�ساركة  على  يرتكز  للفنون” 
ملَ��َك��اِم��ن ال��ق��ي��ادة وم�����س��ادر ال��ت��ع��ّل��م حيث 
طويل  وال��ت��ع��اون  املفتوح  احل���وار  يت�سّدر 
موؤكدة  املوؤ�س�سية،  �سراكاتها  كافة  الأم��د 

اإعادة  على  الت�ساركي  الفن  وق��درة  اأهمية 
ت��ق��ي��ي��م امل���و����س���وع���ات احل���ال���ي���ة وال���دع���وة 
ي�ساهم  ما  البّناءة  النقدية  امل�ساركة  اإىل 
على  ق����ادرة  م�����س��اح��ٍة متكينية  ت��ك��وي��ن  يف 
بكافة  الج���ت���م���اع���ي  ال����ت����ح����ّول  اإح���������داث 
اأن�سطته ..معربة عن تطلعها اإىل التعاون 
مع “دبي للثقافة” لتحفيز املجتمعات يف 
مناطق “القوز الإبداعية” و”ال�سندغة” 
املواقع  اأك�����رث  م���ن  ت��ع��د  ال���ت���ي  و”حتا” 

ارتباطاً بتاريخ دبي.
العمل  تنفيذ  ع��ل��ى  الإ����س���راف  و���س��ت��ت��وىل 
والقيِّمة  الإم��ارات��ي��ة  الت�سكيلية  الفنانة 
دعتالفنانن  التي  ال�سايغ  منرية  الفنية 
اإىل  املعمارين  واملهند�سن  وامل�سممن 
اقراح م�سروع يتعامل بعمق مع التواريخ 
لاأحياء  امل��ت��ع��ددة  ال��زم��ن��ي��ة  والأح�������داث 
اأي�ساًزوار  دع��ت  كما  دب��ي،  بخور  املحيطة 
احلي التاريخي و�سكانه ومن يعملون فيه 
لان�سمام وامل�ساهمة بتقدمي ت�سوراتهم 
مبتكرة  اأف��ك��ار  واق���راح  بالعمل  اخلا�سة 
الأماكن  الفن يف  دور  ق��ادرة على جت�سيد 
العامة يف اإبراز الراث العمراين املحلي.

“الفن يف  وقالت ال�سايغ : تعترب مبادرة 
الأماكن العامة” من اأقوى اأ�سكال الفنون 
عن  عالية  تعبريية  ق��درة  م��ن  متتلكه  مل��ا 
الروايات والأفكار التي نحملها يف ذاكرتنا 
اأجل م�ستقبلنا امل�سرك”،  اجلماعية من 

“الفن  اإىل م�ساهمة ا�سراتيجية  منوهة 
امل�سهد  اإث�����راء  يف  العامة”  الأم���اك���ن  يف 

الإبداعي املحلي بتجارب جديدة.
وتعترب الدعوة املفتوحة”ملة | معاً” جزءاً 
الهيئة  �ستقوم  فنية  تكليفات  �سل�سلة  من 
خال  باإطاقها  للفنون”  و”ال�سركال 
اأخرى  اأعمال فنية  املقبلة لتنفيذ  الفرة 
تهدف  وحتا  الإبداعية  القوز  منطقة  يف 
اإىل اإن�ساء تركيبات مميزة ومبتكرة قادرة 
واأحيائها  دب��ي  طبيعة  م��ع  التفاعل  على 
الفنية  امل��م��ار���س��ات  ازده������ار  يف  وت�����س��اه��م 

املحلية.
الفنية  القيِّمة  �ستتوىل  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ل�سركة  امل��وؤ���س�����س  ال�����س��ري��ك  ف���ايل  �سمية 
املعمارية  والهند�سة  التجريبية  الأبحاث 
الإ������س�����راف  م���ه���م���ة  “كونر�سبي�س” 
“القوز  ل���  املخ�س�س  العمل  تنفيذ  على 
املا�سي  ي��ع��ك�����س  ب���ح���ي���ث  الإبداعية” 

ال�سناعي وامل�ستقبل الإبداعي للمنطقة.
العميد  اأم��ا يف حتا فيتوىل في�سل طبارة 
امل�سارك والأ�ستاذ امل�سارك يف كلية العمارة 
والفنون والت�سميم باجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة الإ�سراف على معاجلة املناظر 
قادرة  ت��دخ��ات  ع��ن  وال��ب��ح��ث  الطبيعية 

على اإبراز الفنون وعاقتها مع البيئة.
موعداً   2023 اأب����ري����ل   16 و���س��ي��ك��ون 
واملقرحات  ال��ع��رو���س  ل��ت��ق��دمي  ن��ه��ائ��ي��اً 

معاً”   | املفتوحة”ملة  ب��ال��دع��وة  اخل��ا���س��ة 
والفنانن  امل���ب���دع���ن  مي��ك��ن��ل��ك��اف��ة  ال���ت���ي 
الدولة  اأر���س  على  واملقيمن  الإماراتين 
حتكيم  جلنة  �ستقوم  فيما  فيها  امل�ساركة 
ت�سم القيِّمة الفنية منرية ال�سايغ ونخبة 
الطلبات  ب��ا���س��ت��ام  ال��ف��ن��ون  خ����رباء  م���ن 
وف��رزه��ا مت��ه��ي��داً لخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل ثاثة 
مع  م�ساركتها  �سيتم  رئي�سية  مقرحات 
املتاأهلن  عن  والإع���ان  للثقافة”  “دبي 
 2023 م��اي��و  يف  الق�سرية  القائمة  اإىل 
القيِّمة  مع  للعمل  دعوتهم  لحقاً  و�سيتم 
ال��ف��ن��ي��ة وع���ق���د حم����ادث����ات وور�������س عمل 
ودرا�سات خمتلفة تتعلق بالتاريخ ال�سفوي 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ف��ك��رة العمل 

الفني الذي �سيعلن عن الفائز به يف يونيو 
املقبل بينما �سيك�سف عن العمل ر�سمياً يف 
“دبي للثقافة”  اأن  2023.يذكر  اأكتوبر 
ا�سراتيجية  ت��ف��ع��ي��ل  خ���ال  م���ن  ت�����س��ع��ى 
متكن  اإىل  العامة”  الأم��اك��ن  يف  “الفن 
دب���ي عرب  الإب���داع���ي يف  ال��ق��ط��اع  جمتمع 
تعاونها مع مركز “ت�سكيل” و”اآرت دبي” 
جميل”  و”فن  للفنون”  و”ال�سركال 
ومركز “عكا�س للفنون الب�سرية” والتي 
اإطاقالدعوات  مهمة  ب��دوره��ا  �ستتوىل 
يف  للم�ساركة  ال��ف��ن��ان��ن  ل��ك��اف��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
الفنية  ل��اأع��م��ال  ت��ق��دمي من���اذج خمتلفة 
يف  ت��وزي��ع��ه��ا  �سيتم  ال�سخمة  الركيبية 

كافة اأرجاء دبي.

دبي للثقافة تطلق دعوة مفتوحة لإن�ساء اأول عمل تركيبي يف حي ال�سندغة التاريخي
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ال حدود للزالزل االأخالقية واالإن�شانية التي نعي�شها

اأحمد الزين: اأ�سعر بالأ�سى والقهر واحلزن على النا�ص
• انتهيَت من ت�سوير اجلزء الثالث من م�سل�سل »للموت«... 

ما اجلديد الذي �ستقّدمه يف دورك؟
- املفاجاآُت كثرية يف العمل ول ميكن التحدث عنها. وكل ما 
اأ�ستطيع قوله اإن اأحداث اجلزء الثالث تبداأ بعد ثاث �سنوات 

من انتهاء اجلزء الثاين.
الثالث من »للموت« ما حققه  • هل تتوقع ان يحقق اجلزء 

يف جزئيه الأول والثاين، وما اأكرث ما لفتك فيه؟
اأك�����رب من  - ب���ل اأت���وق���ع ان ي��ح��ق��ق امل��و���س��م ال��ث��ال��ث جن���اح���اً 
، وخ�سو�ساً اأن كل �سي فيه مميز: الق�سة،  اجلزاأين ال�سابقننْ
ال�سخ�سية، َتعاُمل �سركة »ايغل فيلمز«. عندما تكون العاقة 
جيدة بن املمثل و�سركة النتاج فاإن هذا الأمر ينعك�س ب�سكل 
امل�ساركن  املمثلن  كل  وعلى  ال�سعد  كافة  على  ج��داً  اإيجابي 

فيه.
الكامريا؟ عن  البتعاد  ت�ستطيع  ل  باأنك  ت�سعر  • هل 

املجال  يف  متواجد  اأنني  وخ�سو�ساً  اأجيب  مب��اذا  اأع��رف  ل   -
املحارب  ا�سراحة  اآخ��ذ  اأن  ح��اول��ُت  اأنني  مع  عاما.   57 منذ 
عدة مرات ولكنني مل اأمتكن من ذلك على الطاق لأنني ل 

ا�ستطيع اأن اأبتعد عن الكامريا.
»للموت«؟ جانب  اىل  اأخرى  اعمال  يف  �ست�سارك  • وهل 

م�سل�سل جديد  امل�ساركة يف  ع��دم  اع��ت��ذرُت عن  - يف احلقيقة 
موؤلف من 90 حلقة لأن الت�سوير �سيكون يف تركيا والإقامة 

فيها ميكن اأن تراوح بن ثمانية اأ�سهر اأو ت�سعة اأ�سهر.
ال�سائدة  الأعمال  مو�سة  اإىل  ينتمي  العمل  هذا  اأن  • يبدو 

اليوم وهي حتويل الأعمال الركية اإىل عربية طويلة؟
- هذا �سحيح، ولكنني اعتذرُت عن عدم امل�ساركة لأنني اأعرف 
حجم املعاناة التي عا�سها كل الزماء الذين �سّوروا اأعماًل يف 

تركيا ومن دون ا�ستثناء.
تركيا؟ تعي�سها  التي  الزلزل  اأزمة  • يكفي 

- الزلزل الإن�سانية والأخاقية اأخطر بكثري.
والن�سانية؟ الأخاقية  الزلزل  حجم  • وما 

- ل حدود للزلزل الأخاقية والإن�سانية التي نعي�سها، لأنه 
مل يعد يوجد بلد يف البلد.

الأزمة  ت�سل  اأن  ميكن  اأي��ن  واإىل  البلد،  من  بقي  وم��اذا   •
التي يعي�سها لبنان حالياً؟

اأ���س��م رائ��ح��ة دم��اء واغ��ت��ي��الت وجم��اع��ة.. حتى اأن املجاعة   -
بداأت.

انتهاء الأزمة يف لبنان بعد انتخاب  • لكن هناك َمن يتوقع 

رئي�س جديد للجمهورية؟
- مل يعد يوجد �سعب واحد يف لبنان بل هناك عدة �سعوب.

• لكن �سبق للبنان اأن عا�س الكثري من الأزمات ويف كل مرة 
كان ينه�س جمدداً؟

- يف مرحلة �سفر برلك كان القمح ياأتي اىل لبنان عن طريق 
�سورية واليوم َمن هو القادر على تاأمن القمح للبنان؟

لبنان؟ خا�س  يتحقق  اأن  ميكن  • وكيف 
- ل اأعرف.

النيابية؟ لانتخابات  تر�سح  مل  • ملاذا 
- لأنني خفُت من التلوث.

الت�سحية؟ ي�ستحق  الوطن  • ولكن 
- يجب اأن يكون هناك قرار.

معنى؟ • باأي 
اللبنانين.  م��ن  حم��ك��وم��اً  ل��ب��ن��ان  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  مبعنى   -
 30 نحو  قبل  النيابية  لانتخابات  اتر�سح  اأن  علّي  ُع��ر���س 
عاماً ولكنني رف�سُت وقلت لهم اأنا فنان واأحب الفن والإبداع، 
اإب��داع وكل  ال�سيا�سة ل يوجد فن ول  ف��ن، ويف  وحياتي كلها 

�سخ�س يجل�س مع ع�سابته.
النيابية  لانتخابات  الفنانن  من  عدد  بر�سح  راأيك  • ما 

يف الدورة الخرية؟
- بكل توا�سع يف لبنان يوجد فنانان، زياد الرحباين واأحمد 
ال��زي��ن. ه��و ك��ان يطّل ع��رب اأث��ري اإذاع���ة لبنان وان��ا ع��رب اأثري 
اإذاعة �سوت لبنان العربي، ونحن تطّرقنا اىل كافة املوا�سيع، 

وهو اليوم يعي�س يف منزل والدته واأنا اأعي�س يف بيتي.
به؟ تلتقي  • وهل 

- كا. ولكنني كنُت اأ�ساهد م�سرحياته هو اأي�ساً كان ي�ساهد 
م�سرحياتي.

بينكما؟ عاقة  اأي  يوجد  • ل 
- ل ميكن اأن نعمل معا. هو جنم له اأ�سلوبه واأنا يل اأ�سلوبي.

حقيقين  فنانننْ  اأك��رث  الرحباين  وزي��اد  اأن��ك  ت��رى  هل   •
يف لبنان؟

املو�سيقى واهلل له حكمته  زي��اد موهبة  اأنعم على  - نعم. اهلل 
يف هذا الأمر كما اأنه يتمتع بكاريزما عالية جداً. والكاريزما 
ت��ك��ون م��وج��ودة عند الن�����س��ان اخل���رّي واأي�����س��اً عند  اأن  ميكن 
يف  ال��ك��اري��زم��ا  ميلكون  ال��ذي��ن  ال�سيا�سين  فبع�س  ال�سرير. 

لبنان دّمروا البلد.
ينقذ  ان  ميكن  ال��ذي  اجلمهورية  رئي�س  موا�سفات  م��ا   •

لبنان؟
- ما دام كل موقع يف لبنان حم�سوباً على طائفة معينة فلن 

يكون هناك بلد.
حمبط؟ اأنك  • يبدو 

النا�س  على  واحل��زن  والقهر  بالأ�سى  اأ�سعر  بل  ل�ست حمَبطاً 
من النا�س. لو اأنني حمَبط ما كنُت ا�ستغلت. قبل فرة اأعلنُت 
اأنني اأرغب باأن اأقوم با�سراحة املحارب لكن هناك َمن ف�سر 
ك��ام��ي يف �سكل خ��اط��ئ وق���ال اإن��ن��ي اأري���د الع��ت��زال و»قامت 

الدنيا ومل تقعد«.
بالتمثيل؟ تتم�سك  يجعلك  الذي  • وما 

- اأوًل، ع�سقي للتمثيل. وثانيا اأنا من جماعة ال� »ل« واأختار 
عمًا واحداً من بن 3 اأو 4 اأعمال تعر�س علّي. ثالثا لأنني 

اأب لأربع اأولد 3 �سباب و�سبية وجد ل� 11 حفيداً.

التدوينات  موقع  تريند  زك��ي،  منى  النجمة  ت�سدرت 
توير، بعد دقائق من طرح �سركة ميديا هب �سعدى 
– جوهر، للربومو الر�سمي مل�سل�سلها اجلديد "حتت 
الو�ساية" الذي تخو�س بطولته يف �سهر رم�سان على 

.DMC قناة
ل�  الر�سمي  ال��ربوم��و  يف  زك��ي  منى  النجمة  وظ��ه��رت 
م�سل�سل حتت الو�ساية" وهى تبحث عن ابنها وتقود 
اإح�����دى م���راك���ب ال�����س��ي��د، وت���واج���ه حت���دي���ات احلياة 

للحفاظ على حقوق اأولدها.
من  العديد  امل�سل�سل  فى  زك��ى  منى  النجمة  وتناق�س 
فى  متكينها  و����س���رورة  امل����راأة  تخ�س  ال��ت��ى  الق�سايا 
الكثرية  لل�سعاب  وحتديها  املجتمع،  اأن�سطة  خمتلف 
ال��ت��ى ت��واج��ه��ه��ا خ���ال رح��ل��ة ح��ي��ات��ه��ا، وذل����ك خال 
�سخ�سية "حنان" ربة منزل واأم لطفلة ر�سيعة وطفل 
9 �سنوات، وتواجه بعد وف��اة زوجها العديد  اآخ��ر ذى 
اأنوثتها  ع��ن  للتخلى  ح��ن��ان  امل�����س��اك��ل.وت�����س��ط��ر  م��ن 
التي  التحديات  وم��واج��ه��ة  ال�سيد  مهنة  يف  والعمل 
تواجهها كامراأة يف حمل عملها، بالإ�سافة اإىل التغلب 
على ال�سعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من اأجل 
احلفاظ على حقوق طفليها القا�سرين، حيث يناق�س 

العمل قانون الو�ساية.
م�سل�سل "حتت الو�ساية" تاأليف خالد و�سريين دياب، 
واإخراج حممد �ساكر خ�سري واإنتاج ميديا هب �سعدى 
- جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، اأحمد 
خالد �سالح، ر�سدى ال�سامى، على الطيب، مها ن�سار، 
اأحمد  العظيم،  ث��راء جبيل، حممد عبد  خالد كمال، 

عبد احلميد وعدد اآخر من الفنانن.

يقدم النجم حميد ال�ساعرى تر م�سل�سل "مذكرات زوج" بطولة النجم طارق لطفى، 
واأحلان  ح�سن،  تامر  كلمات  من  والأغنية  رم�سان،  درام��ا  مو�سم  يف  عر�سه  واملقرر 
اأن  املقرر  ط��ارق لطفى، حيث من  العمل  ق��ول بطل  بح�سب  وذل��ك  ال�سافعى،  عزيز 
ينتهى حميد من ت�سجيل املقطع الأخري من الأغنية لت�سبح جاهزة لو�سعها على 

تر البداية والنهاية.
الكبري  للكاتب  رواي��ة  وماأخوذ عن  15 حلقة،  زوج" مكون من  "مذكرات  م�سل�سل 
بن  وي�سارك يف بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائ�سة  اأحمد بهجت،  الراحل 
الطيب،  علي  ال�سامي،  و�سارة  ال�سناوي  وعمر  اإبراهيم،  �سما  ال�ساوي،  خالد  اأحمد، 
جيهان ال�سما�سرجي، حازم اإيهاب، فرح يو�سف، وعدد كبري من النجوم و�سيوف ال�سرف، 
واإنتاج  ن��ادى  تامر  ويخرجه  امل��ال��ك،  عبد  �سليمان  حممد  واحل���وار  ال�سيناريو  له  ويكتب 
�سركة اأروما للمنتج تامر مرت�سى بالتعاون مع ال�سركة املتحدة للخدمات 

الإعامية.
امل�ساكل  ح���ول  اج��ت��م��اع��ي  لي���ت  اإط����ار  امل�سل�سل يف  اأح����داث  ت���دور 
حيث  العمر،  منت�سف  يف  الأزواج  منها  يعاين  التي  الزوجية 
يج�سد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاين من م�ساكل 
اأن��ه مل  اكت�سافه يف منت�سف عمره  زوجية، ف�سا عن 
ذل���ك، كما ي�سطر  تغيري  وي��ح��اول  ي��ري��د  م��ا  يحقق 
للذهاب اإىل طبيب نف�سي مل�ساعدته، وذلك يف جو 
"مذكرات  م�سل�سل  اأن  اجتماعي.يذكر  عائلي 
ال��ذى يجمع بن  الثانى  التعاون  زوج" ي�سهد 
الفنانة التون�سية عائ�سة بن اأحمد مع الفنان 
�سوياً  قدما  بعدما  ال��درام��ا  فى  لطفى  ط��ارق 
"�سهادة مياد" الذى مت عر�سه فى  م�سل�سل 
التجربة  وقتها  وك���ان   ،2016 رم�����س��ان  �سهر 
بعد  امل�سرية  الدراما  اأحمد فى  بن  لعائ�سة  الثانية 

ولية" ليلة  "األف 

حميد ال�ساعري يقدم ترت م�سل�سل 
»مذكرات زوج« 

منى زكي تت�سدر تريند تويرت بعد 
طرح برومو م�سل�سل حتت الو�ساية 

من  انتهى  وهو  عامًا   57 منذ  بداأه  الذي  الفني  تاألُّقه  الزين  اأحمد  الفنان  يوا�شل 
املو�شم  يف  �شُيعر�ص  الذي  »للموت«  م�شل�شل  من  الثالث  اجلزء  يف  دوره  ت�شوير 

الرم�شاين.
بع�شق  التمثيل  مهنة  ميار�ص  الذي  البلد  ابن  اأو  ح�شن  اأبو  اأو  الزين  اأحمد 

وقدراته  وعافيته  �شحته  بكامل  وهو  جواده  �شهوة  ميتطي  يزال  ال  و�شفافية 
�شيتاألق يف  ي�شارك فيه، وقريبًا  التي يربهن عنها يف كل عمل  الفذة  التمثيلية 
جديده »للموت-3« كما عِهده اجلمهور وكما وَعَد هو نف�شه منذ اأن دخل املجال.

اأحمد الزين حتدث عن الفن وال�شيا�شة والوطن يف هذا احلوار:



درا�سة تك�سف النقاب عن ال�سبب 
الذي يجعلنا نكافح من اأجل النوم

اأظهرت درا�سة جديدة اأن التعر�س غري الكايف لأ�سعة ال�سم�س اأثناء النهار 
قد يوؤدي اإىل م�ساكل يف النوم ليا. ووجدت الدرا�سة اأن النوم املتاأخر اأمر 
�سائع يف اأ�سهر ال�ستاء. والأمر كله يتعلق بكمية ال�سوء التي نح�سل عليها 
يف  باخلروج  الباحثون  يو�سي  الدرا�سة،  هذه  لنتائج  ووفقا  النهار.  خال 

�سم�س ال�سباح، حتى لو كان ذلك "لفرة ق�سرية".
 ،Pineal Research جملة  يف  ُن�سرت  التي  ال��درا���س��ة،  وا�ستخدمت 
لل�سوء  والتعر�س  النوم  اأمن��اط  ملتابعة  املع�سم  يف  لارتداء  قابلة  اأجهزة 
لأكرث من 500 طالب جامعي يف جامعة وا�سنطن )UW( يف الوليات 

املتحدة من 2015 اإىل 2018.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن ال��ط��اب ك��ان��وا ي��ن��ام��ون يف وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن امل�ساء 
وي�ستيقظون يف وقت متاأخر من ال�سباح خال ف�سل ال�ستاء، عندما تكون 

�ساعات تعر�سهم ل�سوء النهار يف احلرم اجلامعي حمدودة.
يف  وا�سنطن،  بجامعة  الأح��ي��اء  علم  اأ�ستاذ  اإغلي�سيا،  ل  دي  الدكتور  وق��ال 
بيان: "اأج�سادنا لها �ساعة يومية طبيعية تخربنا متى ننام يف الليل. واإذا 
تكون  عندما  النهار  اأثناء  لل�سوء  التعر�س  من  يكفي  ما  على  نح�سل  مل 

ال�سم�س يف اخلارج، فاإن ذلك يوؤخر �ساعتنا ويوؤخر بداية النوم يف الليل".
ووجد العلماء اأنه بينما كان الطاب ينامون بنف�س القدر تقريبا كل ليلة 
بغ�س النظر عن املو�سم. ومع ذلك يف اأيام الدرا�سة يف ال�ستاء، كانوا يذهبون 
وي�ستيقظون  دق��ي��ق��ة،   35 ب���  املتو�سط  يف  ي��ق��در  ت��اأخ��ري  م��ع  ال��ف��را���س  اإىل 

متاأخرين بنحو 27 دقيقة من اأيام الدرا�سة يف ال�سيف.
وخل�س الباحثون اإىل اأن عدم كفاية الإ�ساءة اأثناء النهار يوؤدي اإىل م�ساكل 
يف الليل. وي�سرح الباحثون اأن �ساعة اجل�سم الداخلية، التي تتحكم باأوقات 
24 �ساعة و20 دقيقة، وتقوم يوميا  النوم وال�ستيقاظ، تعمل يف حوايل 

ب�"معايرة" دورة الليل والنهار عن طريق املدخات من بيئتنا.
ال��دورات اليومية لطاب  اأن هذه  ومع ذلك، ت�سري الدرا�سة احلديثة اإىل 

جامعة وا�سنطن كانت تعمل بعد 40 دقيقة يف ال�ستاء مقارنة بال�سيف.
يف  خا�سة   - النهار  اأثناء  ال�سوء  "يعمل  اإغلي�سيا:  ل  دي  الدكتور  واأو�سح 
ال�سباح - على تقدم �ساعتك، لذلك ت�سعر بالتعب يف وقت مبكر من امل�ساء، 
ولكن التعر�س لل�سوء يف وقت متاأخر من النهار اأو يف وقت مبكر من الليل 

�سيوؤخر �ساعتك، ما يوؤدي اإىل تاأخري الوقت الذي �ست�سعر فيه بالتعب".
واأ�ساف: "يف النهاية، فاإن الوقت الذي تنام فيه هو نتيجة الدفع وال�سد بن 

هذه التاأثريات املعاك�سة للتعر�س لل�سوء يف اأوقات خمتلفة من اليوم".
اأن التعر�س ل�سوء النهار قد يكون له  اأي�سا اإىل  وت�سري الدرا�سة اجلديد 

تاأثري اأكرب من التعر�س لل�سوء يف امل�ساء.
"ترتفع" املراحل اليومية للطاب  اأن كل �ساعة من �سوء النهار  ووجدت 
اإن كل �ساعة من الإ�ساءة امل�سائية، مثل  30 دقيقة. ويقول العلماء  بنحو 
ال�ساعة  مراحل  توؤخر  امل�سابيح،  مثل  داخلية  م�سادر  من  تاأتي  التي  تلك 
البيولوجية مبعدل 15 دقيقة. ومع تزايد عدد الأ�سخا�س يف جميع اأنحاء 
العامل الذين ينتقلون للعي�س يف املدن والبلدات ذات الإ�ساءة ال�سطناعية 
واأمناط احلياة التي تبقيهم يف الداخل خال النهار، يدعو الباحثون �سكان 
املدن هوؤلء اإىل اخلروج "حتى لبع�س الوقت وخا�سة يف ال�سباح، للح�سول 

على التعر�س لل�سوء الطبيعي".

الظالم؟ مدينة  با�شم  ُتعرف  التي  املدينة  ا�شم  • ما 
- لندن.

الفن؟ عامل  يف  ابت�شامة  اأ�شهر  هى  • ما 
- ابت�سامة ملوناليزا

االإجنليزي؟ القنال  الفرن�شيون  ي�شمى  • ماذا 
- املان�س

الوطني؟ الن�شيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- الوليات املتحدة.

االأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
- اأمريكا اجلنوبية.

فرنا�س بن  عبا�س  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�سم�س  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينن  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�س على  اجلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  الة  ال�سطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة 

الوقاية من مر�س  ت�ساعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  نتائج  ك�سفت 
باركن�سون املعروف بال�سلل الرعا�س.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���س��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����س ب��ولي��ة 
للقرفة خوا�ساً متميزة ت�سمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�سون، طبقاً  املخ وت�سبب مر�س  التي حت�سل يف  والت�سريحية، 

مبوقع رو�سيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية ال�ستقاب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�سوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقات الع�سبية وحت�سن حركة الفئران املري�سة

نادت الم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثاثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�س وهي حتمل الهدايا الكثرية والمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميا او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب الطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من اللوان وجمموعة من الفر�س احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد 
ف�ستانا جميا يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�س التي حتبها تلب�س نف�س لون ف�ستانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكا منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�سنة 
اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه الزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�س ف�سحكت الم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك الزهار 
وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. ف�سحكت 

الم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور ف��ي��ودر ت�����س��رن��ي�����س��وف، اأخ�����س��ائ��ي اأم���را����س اجلهاز 
اله�سمي، اأن الكثريين يعانون من رائحة الفم الكريهة.

وي�سري الأخ�سائي يف برنامج تلفزيوين، اإىل اأن رائحة الفم، ت�سري 
ال��داخ��ل��ي��ة للج�سم. ف��م��ا هي  اإىل ح���دوث خ��ل��ل يف ع��م��ل الأع�����س��اء 

الأمرا�س التي ت�سري لها رائحة الفم الكريهة؟
يف  م�سكات  اإىل  احلام�سية،  ال��رائ��ح��ة  ت�سري  اأن  ميكن  ل��ه،  وف��ق��ا 

املعدة.
يكون  وقد  املعدة،  قرحة  املعدة،  التهاب  �سببها  يكون  "قد  ويقول: 
ع��دم ان��غ��اق ال�سمام الفا�سل ب��ن امل��ع��دة وامل����ريء، م��ا ي���وؤدي اإىل 

ارجتاع حمتويات املعدة اإىل املريء".
اإىل م�سكات يف جتويف  الفا�سد،  ال�سمك  رائحة  ت�سري  اأن  وميكن 

الفم والأ�سنان.

ويقول: "اإذا كان ال�سخ�س نادرا ما يراجع طبيب الأ�سنان، ويعاين 
ف��اإن��ه ي�سبب رائ��ح��ة كريهة وط��ع��م ك��ري��ه يف  م��ن ت�سو�س الأ���س��ن��ان، 

الفم".
البي�س  رائحة  واأن  اللثة.  م�سكات  جتاهل  ع��دم  يجب  وي�سيف، 
اأمرا�س ت�سبب بقاء الطعام يف املريء.اأما  اإىل  الفا�سد ت�سري عادة، 
ومر�س  الكلى  واأم��را���س  الكبد  تليف  اإىل  فت�سري  الأمونيا،  رائحة 

ال�سكري.
طبيب  مراجعة  اول،  فيجب  كريهة،  رائحة  ظهور  "عند  ويقول: 
اأخ�سائي  م��راج��ع��ة  يجب  م�سكلة،  اأي  يكت�سف  مل  ف���اإذا  الأ���س��ن��ان، 
امرا�س الأنف والأذن واحلنجرة، لأن الرائحة قد ت�سري اإىل التهاب 
اللوزتن، اأو التهاب اجليوب الأنفية، فاإذا كان كل �سيء على ما يرام، 

عندها يجب مراجعة اأخ�سائي اأمرا�س اجلهاز اله�سمي".

الطبيب الذي يجب مراجعته عند ظهور رائحة الفم الكريهة

رامونا اأغروما لدى ح�شورها حفاًل ل�شالح �شندوق اأبحاث ال�شرطان الن�شائي يف بيفريل ويل�شاير ، كاليفورنيا. ا ف ب


