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درا�سة اأمريكية تك�سف خماطر الوجبات الدهنية ال�سريعة
ك�سفت درا�سة جديدة، قام بها باحثون يف جامعة كاليفورنيا الأمريكية، 
خماطر تناول الوجبات الدهنية ال�سريعة والأطعمة امل�سبعة بالدهون. 
متخ�س�سة  طبية  جامعات  اإىل  ُتن�َسب  عاملية  اإح�سائيات  اإىل  وت�سري 
املرتبط  الدهني غري  الكبد  اأن مر�ض  اإىل  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة 
بالكحوليات، يف ارتفاع ب�سكل غري م�سبوق بالعامل، وال�سبب هو نظام 

احلياة املت�سارع والوجبات امل�سبعة بالدهون اإ�سافة اإىل ال�سمنة.
وك�سفت الدرا�سة الأمريكية احلديثة اأن تلك الأطعمة قد تهدد �سحة 
الأ�سخا�ض  يكن  مل  لو  حتى  وظائفه،  لف�سل  تدريجيا  وت���وؤدي  الكبد 

يعانون من ال�سمنة اأو ال�سكري.
ووجد الباحثون اأن ثالثني يف املئة من امل�ساركني يف الدرا�سة يح�سلون 
ال�سعرات احلرارية اليومية، ب�سب  اأكرث مما هو حمّدد لهم من  على 
اعتمادهم الروتيني يف منط الطعام على الوجباِت الدهنية وال�سريعة. 
اإجمايل  املئة من  20 يف  يقل عن  ل  ما  تناول  ف��اإن  الباحثني،  ووف��ق 
ال�سعرات احلرارية اليومية من الوجبات ال�سريعة، ميكن اأن يزيد من 

خطر الإ�سابة مبر�ض الكبد الدهني ويوؤدي لف�سل الكبد يف عمله.
وال��ك��ب��د ال��ده��ن��ي ح��ال��ة ت��ه��دد ح��ي��اة الإن�����س��ان وق���د ت����وؤدي يف احلالت 

ال�سديدة لت�سمع و�سرطان الكبد.

نابغة تك�سف طريقة جلعل طفلك عبقريًا 
ك�سفت بطلة �سابقة حائزة على اجلائزة العاملية للريا�سيات عدة مرات، 

عن الطريقة املثلى لرتبية طفل عبقري.
اإل  الريا�سيات،  علم  يف  ال��ن��واب��غ  م��ن  عائلة  م��ن  تنحدر  ل  اأن��ه��ا  رغ��م 
العاملية  البطولة  على  ح�سلت  ديفيندراناث،  تاتينا  الأ�سرتالية  اأن 
احلا�سبة  “الآلة  ا�سم  عليها  اأط��ل��ق  حتى  ع��ام  بعد  ع��ام��اً  للريا�سيات 
مبنح  ع��ام��اً،   29 العمر  م��ن  البالغة  ال�سابة  ون�سحت  الب�سرية”.  
الأطفال مزيداً من وقت ال�سا�سة لأن ذلك ميكن اأن ي�ساعدهم يف بناء 

مهارات مميزة يف الريا�سيات والعلوم. 
وك�سفت تاتيانا، عن اأنها اعتادت لعب األعاب الفيديو ملدة 8 �ساعات يف 

اأيام عطلة نهاية الأ�سبوع مع اأ�سرتها ومبفردها. 
وقالت، اإن والديها �سمحا لها مبمار�سة األعاب الفيديو متى اأرادت، منذ 
اأن كانت يف الثالثة من عمرها، و�سكلت الألعاب التعليمية جزءاً مهماً 

من جمموعة األعابها. 
الألعاب،  ال��ق��راءة م��ن خ��الل ممار�سة ه��ذه  “ لقد تعلمت  واأ���س��اف��ت: 
و�سرعان ما اقت�سرت على ممار�سة األعاب الريا�سيات، التي طورت لدي 
مهارات احل�ساب ب�سكل كبري. كان و�سفي باأين اآلة حا�سبة ب�سرية اأمراً 

حمرجاً ولكن اأمي كانت فخورة بهذا اللقب”

لبنان.. ا�ستمرار الرتاجع يف ن�سبة الوالدات والزواج
ل��ب��ن��ان ح���دوث ت��راج��ع ك��ب��ري يف ن�سبة  ك�سفت اإح�����س��ائ��ي��ات ح��دي��ث��ة يف 

الولدات خالل الفرتة املمتدة بني 2018 و2022.
غرد مدير مركز الدولية للمعلومات )ن�سرة اإح�سائية حملية(، جواد 
الزواج  “معدلت  اأن  كا�سفا  الأرب��ع��اء،  تويرت  عرب  ح�سابه  على  ع��درا، 
بني 2018 و2022 تراجعت بن�سبة 18 يف املئة، مما اأدى اأي�سا اإىل 
تراجع طفيف يف معدلت الطالق، وكل ذلك اأدى اإىل تراجع كبري يف 

ن�سبة الولدات و�سل اإىل نحو 32 يف املئة ».
ومما ل�سك فيه يف اأن الأزمة القت�سادية التي تع�سف بلبنان منذ اأكرث 

من 3 �سنوات ترخي بظاللها على خمتلف نواحي حياة اللبنانيني.
ووفق اخلرباء املتخ�س�سني يف ال�ساأن الجتماعي املحلي فاإن “التغيري 
الزواج  ن�سبتي  انخفا�ض  خ��الل  م��ن  اللبناين  املجتمع  تركيبة  ط��ال 
الزواج  على  الإق���دام  اللبنانيني  معظم  مبقدور  يعد  مل  اإذ  والإجن���اب 

ب�سبب ارتفاع التكاليف«.
الدكتور  لبنان،  الأ���س��رة يف  اجتماع  بعلم  املتخ�س�ض  الأك��ادمي��ي  وق��ال 
اإن “ق�سايا الزواج  زهري حطب يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
والولدات والطالق يف لبنان ي�سوبها الغمو�ض فيما يخ�ض الن�سب لأن 
املراجع املخت�سة فيها )اأي املحاكم الدينية( ل ت�سدر اأية ن�سب يف هذا 

املجال با�ستثناء الأحكام ال�سادرة عنها«.
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حماية اأعايل البحار.. العامل 
يتفق ودعوات للمزيد

بعد �سنوات طويلة من املفاو�سات املتعرثة حول �سبل حماية اأعايل البحار، 
وافقت الدول الأع�ساء مبنظمة الأمم املتحدة اأخريا على ن�ض اأول معاهدة 
باملئة من   50 التي ت�سكل نحو  البحار،  اأعايل  البيولوجي حلماية  للتنوع 

م�ساحة كوكب الأر�ض.
وبالإ�سافة جلعل على الأقل 30 باملئة من بحار العامل مناطق حممية وفق 
املعاهدة، �سيتم و�سع اإجراءات للتحقق من امل�ساريع القت�سادية والبعثات 

والأن�سطة الأخرى يف البحار للتاأكد من توافقها مع البيئة.
التنوع  ك��ذل��ك لو�سع  الأح���د،  ن��ي��وي��ورك  ال��ت��ي مت��ت يف  وت��ه��دف التفاقية 
ثلثا  وينتمي  امللزمة،  الدولية  احلماية  حتت  البحار  ب��اأع��ايل  البيولوجي 
حميطات العامل لأعايل البحار، وبالتايل فهي منطقة ينعدم فيها القانون 
اأع��ايل البحار ملدة  اتفاق حلماية  التفاو�ض ب�ساأن  حلد كبري، وكان يجري 

15 عاما.
املحيطات  حلماية  الدولية  املعاهدة  ه��ذه  اق���رار  اأن  ي��رون  بيئيون  خ��رباء 
ي�سكل خطوة  املدمرة،  املناخي  التغري  وتاأثريات ظاهرة  التلوث  من خطر 
تهديدا  ت�سكل  التي  املت�ساعدة،  البيئية  التحديات  مواجهة  نحو  حمورية 
والأحيائي  البيئي  التوازن  اختالل  بفعل  و�سكانه  الأر���ض  لكوكب  وجوديا 
الطبيعي. م�سريين اإىل �سرورة تعميم هذه التجربة يف حتقيق التوافق بني 
خمتلف دول العامل، لإبرام معاهدات اأخرى تت�سل مبجابهة تغريات املناخ 
الطبيعية،  والرثوات  للموارد  وال�ستنزايف  الع�سوائي  والتوظيف  املتطرفة 

والتي تطال بتاأثرياتها ال�سلبية الياب�سة والبحار والهواء.

وفاة املغني الفرن�سي مار�سيل اأمون
تويف عن 93 عاماً املغني الفرن�سي مار�سيل 
اأمون، على ما اأفاد بيان تلقته وكالة فران�ض 
ا�ستهر  ال��ذي  الفنان  عائلة  اأ�سدرته  بر�ض، 
عدد من اأغنياته من بينها “بلو، بالن، بلون« 
بدايات  وتعود   .)Bleu، blanc، blond(
ني�سان- م��ن  الأول  يف  امل���ول���ود  اأم����ون  ب���روز 

مار�سيل  الأ���س��ل��ي  1929)وا�سمه  اأب���ري���ل 
مريامون( اإىل خم�سينيات القرن الع�سرين. 
 1956 ع����ام  الأوىل  اأ���س��ط��وان��ت��ه  وح�����س��ل��ت 
اجلائزة الكربى لأكادميية �سارل كرو، لكّن 
ذروة م�سريته كانت نيله الأ�سطوانة الذهبية 
تان«  ل��و  ب��ا���ض  ���س��ا  “لمور  ع��ن   1971 ع���ام 
)amour ca passe le temps(. وتوالت 
حفلة  بينها  وم��ن  ال�سبعينيات  يف  اإجن��ازات��ه 
“اأوملبيا”  م�سرح  على  وا�سعاً  جناحاً  حققت 
فيه  ت��راف��ق��ه  تلفزيوين  وب��رن��ام��ج  ال�سهري، 
جم��م��وع��ة راق�����س��ات. وخ��ا���ض غ��م��ار امل�سرح 
قوبل  عمل  خ��الل  من   ،1975 ع��ام  الغنائي 
اجلمهور  اإق���ب���ال  ل��ك��ّن  ال��ن��ق��اد،  با�ستح�سان 
ملار�سيل  ك��ان��ت  ك��ذل��ك  ك���ان حم�����دوداً.  عليه 
اأمون جتربة يف التمثيل، اإذ توىل مثاًل دوراً 
ثانوياً اإىل جانب بريجيت باردو يف فيلم “ل 
 La mariee etait( »مارييه اإيتيه ترو بيل
م�سريته  ل��ك��ّن   ،1956 ع���ام   )trop belle
ال�سينمائية بقيت حمدودة. و�سارك اأي�ساً يف 

عدد من الأفالم التلفزيونية.

الغذائية  للحمية  حيل   7
ت�ساهم يف فقدان الوزن �ص 23

�ساورخ اأمريكي ثالثي 
االأبعاد ي�ستعد لالنطالق

بالكامل  م�سنوع  ���س��اروخ  ي�ستعد 
الأبعاد  ثالثية  اأج��زاء  من  تقريًبا 
ل�سركة  وف���ق���ا  ل���ه  ان���ط���الق  لأول 
حتاول  ���س��ب��ي�����ض«.  “ريالتيفيتي 
�سبي�ض”  “ريالتيفيتي  ���س��رك��ة 
مقرا  كاليفورنيا  م��ن  تتخذ  التي 
مداره  اإىل  ال�����س��اروخ  اإط���الق  لها، 
�ساروخ  وهو  كانافريال.  كيب  من 
طوله  يبلغ  ح��ي��ث  ن�سبيا،  �سغري 
ولن  م�����رتا(،   33( ق���دم���ا   110
الرحلة  ه���ذه  يف  ���س��يء  اأي  يحمل 
نحو  اأن  اإىل  ي�����س��ار  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة.  
امل�سمى  ال�ساروخ،  من  باملائة   85
ب��ت��ق��ن��ي��ة ثالثية  م��ط��ب��وع  ت�����ريان، 
ال�سركة يف لونغ  الأبعاد يف م�سنع 
ذلك  يف  مب��ا  بكاليفورنيا،  بيت�ض، 
)ريالتيفيتي  ت��ه��دف  امل��ح��رك��ات. 
الن�سبة  ه���ذه  زي����ادة  اإىل  �سبي�ض( 
امل�ستقبلية.  اإ�سداراتها  يف  املئوية 
كانت �سواريخ فالكون من )�سبي�ض 
اإك�ض( تطري باأجزاء ثالثية الأبعاد 
تقريبا  ل��ي�����ض  ول���ك���ن  ل�������س���ن���وات، 
)ريالتيفيتي  ���س��اروخ  م���دى  اإىل 
ي�ستخدم  اجل������دي������د.   ����س���ب���ي�������ض( 
ال�ساروخ الأك�سجني ال�سائل والغاز 
القريب  امل��ك��رر  ال�سائل  الطبيعي 
م����ن امل���ي���ث���ان، وه�����و م���زي���ج يطلق 
وتاأمل  “امليثالوك�ض”.  ا�سم  عليه 
من  تتخذ  التي  النا�سئة  ال�سركة 
اأن حُتدث  ل��ه��ا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م��ق��راً 
الف�ساء.  �سناعة  يف  ث��ورة  تقنيتها 
قالت �سركة )ريالتيفيتي �سبي�ض( 
ج�سم  اأك������رب  ه����و  ����س���اروخ���ه���ا  اإن 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م��ط��ب��وع 
موجود ويحاول الطريان املداري.

»حفل حّناء« يف الق�سر امللكي 
االأردين يخطف االأ�سواء

مب��ن��ا���س��ب��ة ق�����رب زف������اف الأم������رية 
اإمي��ان بنت عبداهلل على  الأردن��ي��ة 
ترميوت�ض،  األ���ك�������س���ان���در  ج��م��ي��ل 
اأق���ام���ت امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل يف 
مرا�سم  اأول  احل�����س��ي��ن��ي��ة  ق�����س��ر 
الأمرية  جنلتها  ب���زواج  الح��ت��ف��ال 
وهو حفل  اإميان، “حفل احلناء”، 
يقام للعرو�ض يف منزل ذويها قبل 
الحتفال  ع���ادة  فيه  وي��ت��م  زفافها 
ر�سم  وي��ت��م  الفلكلورية  ب��الأغ��اين 
احل�����ن�����اء ع���ل���ى اأي���������دي ال���ع���رو����ض 
واحل�����س��ور. وح�����س��ر احل��ف��ل عدد 
من الأم��ريات الأردن��ي��ات وخطيبة 
الأم���ري احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل ويل 
العهد رجوة اآل �سيف و�سيدات من 
احلفل  وا�ستمل  امل��ح��ل��ي.  املجتمع 
تراثية  واأغ��������ان  م���ع���زوف���ات  ع���ل���ى 
نايا  اأردنية قدمتها فرقة  و�سعبية 
يف  ن�سائية  فرقة  اأول  تعترب  التي 

اململكة الأردنية الها�سمية.

اأعرا�ض ان�سداد االأمعاء.. تعّريف 
اإليها وخذيها على حممل اجلد

تعمل الأمعاء ب�ضكل طبيعي على نقل الطعام امله�ضوم من املعدة 
الطبيعية  احلركة  ما  �ضيء  يعيق  عندما  ولكن  امل�ضتقيم،  اإىل 
وقد  الأمعاء،  ان�ضداد  يحدث  الأمعاء  عرب  وال�ضوائل  للطعام 

ال�ضائع  النوع  ولعل  كليًا.  اأو  جزئيًا  الن�ضداد  هذا  يكون 
الرباز"،  انح�ضار  بـ"  ي�ضمى  ما  الأمعاء هو  ان�ضداد  من 

وهي حالة �ضحية حتدث عندما تنح�ضر كتلة 
ول  اله�ضمي  اجلهاز  يف  الرباز  من  �ضلبة  كبرية 
عندما  ولكن  التربز،  خالل  من  اإخراجها  ميكن 

غري  ــر  اآخ �ضيء  ب�ضبب  الأمــعــاء  حظر  يتم 
احلالة  هذه  الأطباء  ُي�ضمي  ال�ضلب،  الرباز 

بـ"ان�ضداد الأمعاء".
فى ال�ضطور التالية ُيطلعنا "�ضيدتى.نت" على اأ�ضباب 

واأعرا�ض وم�ضاعفات وعالج ان�ضداد الأمعاء.

ك�سف تقرير جديد اأن اأكرث من ن�سف 
�سكان العامل �سيعانون من زيادة الوزن 

اأو ال�سمنة بحلول عام 2035.
ل�208  �ست�سل  الأط���ف���ال  يف  ال�سمنة 
ماليني فتى و175 مليون فتاة بحلول 

2035
وي��ت��وق��ع الحت�����اد ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��م��ن��ة يف 
اأن   2023 اأ�سدره لعام  الأطل�ض الذي 
%51 من �سكان العامل اأي ما يتجاوز 
اأرب���ع���ة م��ل��ي��ارات ن�����س��م��ة ���س��ي��ع��ان��ون من 
الثني  خ��الل  ال���وزن  زي���ادة  اأو  ال�سمنة 

ع�سر عاماً املقبلة.
ال�سمنة  م��ع��دلت  اأن  التقرير  يف  وج��اء 
ب�سرعة، خا�سة بني  الرت��ف��اع  اآخ���ذة يف 

الأطفال ويف الدول منخف�سة الدخل.
وو�سفت رئي�سة الحتاد العاملي لل�سمنة 
ل�����������وي��ز ب����اور ال��ب��ي��ان��ات ب��اأن��ه��ا "حتذير 
ال�سيا�سة  �سانعي  اإن  وق��ال��ت  وا�سح" 
تدهور  ملنع  الآن  التحرك  اإىل  بحاجة 

الو�سع.
للقلق  "من املثري ج��داً  وذك��رت يف بيان 
ب�سكل  ترتفع  ال�سمنة  معدلت  نرى  اأن 

اأ�سرع بني الأطفال واملراهقني".
احلكومات  ع���ل���ى  "يتعني  واأ�����س����اف����ت 
اأنحاء  جميع  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ان��ع��ي 
لتجنب  ق�����س��ارى جهدهم  ب��ذل  ال��ع��امل 
والجتماعية  ال�سحية  التكلفة  مترير 

والقت�سادية لالأجيال الأ�سغر".

ال�سمنة تهدد اأكرث من ن�سف 
�سكان العامل يف 2035

الأ�ضباب التي توؤدي اإىل ان�ضداد الأمعاء
هناك اأ�سباب عديدة لن�سداد الأمعاء، ولعل الأكرث �سيوعاً 

منها، هي:
- الت�ساقات البطن

ع��ب��ارة ع��ن زي����ادات يف الأن�����س��ج��ة ق��د جت��رب الأم���ع���اء على 
اخلروج من مكانها.

- الفتق
اأن ي�سبب  ال��ب��ط��ن، مي��ك��ن  ���س��ق يف ج����دار ع�����س��الت  وه���و 

انتفاخات وجيوب قد ت�سدُّ الأمعاء
-النغالف املعوي

وهي حالة حتدث حني ينثني جزء من الأمعاء على نف�سه، 
وهي اأكرث �سيوعاً عند الأطفال.

- النفتال
يحدث عندما يلتف جزء من الأمعاء حول نف�سه ما ُي�سبب 

ان�سداد.
-التندب

اأو  البطن  اأو  الأمعاء  ج��دار  التندب عن متزقات يف  ينتج 
اأن ترتاكم هذه  اأو العدوى، وميكن  بعد جراحة احلو�ض 

الندبات وت�سبب ان�سداداً جزئياً اأو كلياً يف الأمعاء.
- اأمرا�ض التهابات الأمعاء

والتهاب  التقرحي  القولون  والتهاب  ك��رون  مر�ض  مثل 
الرجت.

-الأورام

�سواء احلميدة او ال�سرطانية، ففي كلتا احلالتني ميكن اأن 
ي�سدوا الأمعاء كلًيا اأو جزئًيا.

-ج�سم غريب
اأو  ع��م��ًدا  تبتلعها  ال��ت��ي  ال�����س��ل��ب��ة  الأج�����س��ام  تت�سبب  ق��د 
اأو كامل يف  ان�����س��داد جزئي  ع��ن طريق اخل��ط��اأ يف ح��دوث 

الأمعاء.

من  تعانني  قد  الأمــعــاء،  ان�ضداد  يحدث  عندما   
الأعرا�ض الآتية:

- تقل�سات اأو اآلم يف البطن.
- التقيوؤ.

- النتفاخ وال�سعور بالمتالء.
- اأ�سوات عالية �سادرة من البطن.

- ال�سعور بالغازات، ولكن دون القدرة على متريرها.
- الإم�ساك الذي يزداد �سوءاً، حيث ل تتمكنني من مترير 

اأي حمتويات فى الأمعاء اأو الغازات.

املعوي قد  اأن ي�ضببها الن�ضداد  التي ميكن  امل�ضاكل 
ت�ضمل ما يلي:

- اأمل �سديد وتقل�سات.
- اإم�ساك.

- فقدان ال�سهية.
- عدم القدرة على الحتفاظ بالطعام اأو ال�سوائل.

- حمى.
- عدوى.

- متزق )انثقاب( الأمعاء.

عالج ان�ضداد الأمعاء
يعتمد العالج على �سبب الن�سداد، فاإذا كان ب�سيطاً فقد 
ال�����س��وائ��ل وع���دم تناول  ���س��رب  اإىل الأك��ث��ار م��ن  حتتاجني 
الأغ��ذي��ة ال�سلبة واحل��ب��وب اجل��اف��ة، وق��د يطلب طبيبك 
التمثيل  يف  م�ساكل  اأي���ة  على  ل��ل��وق��وف  الفحو�ض  بع�ض 
اجلزئي  الن�سداد  ح��الت  معظم  تتح�سن  فيما  الغذائي، 

من تلقاء نف�سها.
اإىل  الأرج��ح  على  �ستحتاجني  �سديداً،  الن�سداد  كان  واإذا 
الذهاب اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج، حيث �سيتم اإعطاوؤِك 
ميكن  كما  ال��وري��د،  طريق  ع��ن  وال�سوائل  الأدوي���ة  بع�ض 
ع��الج��ِك ب��الأن��ب��وب الأن��ف��ي امل��ع��دي وه��و اأن��ب��وب رفيع يتم 
ال�سوائل  باإخراج  لي�سمح  اإىل معدتِك  اأنفك  متريره عرب 
كما  الأمعاء.  داخل  ال�سغط  يتيح تخفيف  والغازات، مما 

ميكن اأن ت�ساعد احلقن ال�سرجية يف اإزالة الن�سداد.
وقد حتتاجني اإىل اجلراحة فوراً، اإذا كان الن�سداد املعوي 
اأكرث تعقيداً، اأو اإذا كان هناك ثقب يف الأمعاء اأو م�سكلة يف 
تدفق الدم، وذلك بهدف اإزالة الن�سداد واإ�سالح الأمعاء.

با�ستخدام الأنبوب  اأي�ساً  اأن يو�سي الطبيب  ومن املمكن 
ال�سبكي امل�سمى الدعامة الذي ي�سعه يف الأمعاء لفتحها.
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�ش�ؤون حملية

يف اليوم العاملي للكلى 

زوج يتربع بكليته الإنقاذ حياة زوجته يف »برجيل الطبية«
جراحة ناجحة ا�ستغرقت 8 �ساعات لزراعة كلى ل�سيدة ثالثينية

منح امل�ضاركني اأكرث من 9 �ضاعات من التعليم الطبي امل�ضتمر املعتمد من قبل دائرة ال�ضحة- اأبوظبي

املخترب املرجعي الوطني ينظم الن�سخة الثالثة من موؤمتر »تطورات اختبار نقطة الرعاية« يف اأبوظبي

•• اأبو ظبي – الفجر

اأجرى الفريق الطبي متعدد التخ�س�سات يف مدينة برجيل 
�ساعات   8 ا�ستغرقت  ن��اج��ح��ة  ج��راح��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الطبية 
لزراعة كلى ل�سيدة ثالثينية، حيث تربع لها زوجها البالغ 
من العمر 38 عاماً  ، يف لفتة �سادقة تعك�ض مدى حمبته 
لزوجته ورغبته يف اإنقاذ حياتها واإنهاء معاناتها، فيما كانت 
اجلراحة معقدة نظراً لق�سر طول الأوعية الدموية يف كلية 
املتربع. كان يحمل العام املا�سي املعاناة والأمل للزوجة وهي 
اأم لطفلني، وذلك نتيجة ما عانته من مر�ض الف�سل الكلوي 
اخل�سوع  املري�سة  على  يتوجب  ك��ان  الأخ����رية،  مراحله  يف 
تبقى  كي  اأ�سبوعيا  م��رات  لثالث  الكلوي  الغ�سيل  جلل�سات 
على قيد احلياة، ويف رحلة بحث الزوجني عن خيارات اأخرى 
للعالج كانت زراعة الكلى هي احلل البديل بح�سب ما ن�سح 
به عدد من الأطباء يف الدولة و منهم فريق اأمرا�ض وزراعة 

الكلى مبدينة برجيل الطبية.
واأو�سح الدكتور فينكات ا�ست�ساري اأمرا�ض الكلى يف مدينة 
ب��رج��ي��ل ال��ط��ب��ي��ة، اأن����ه ب��ع��د اإج������راء ال��ف��ح��و���س��ات الالزمة 
طبًيا  منا�سبة  حالتها  اأن  ُوج��د  الخ��ت��ب��ار،  نتائج  ومراجعة 
وم�ستعدة جلراحة زراعة الكلى، لكنها حتتاج ملتربع منا�سب 

اأ�سرتها للتربع لها بكليته بعد التاأكد من تطابق  من اأفراد 
اأ�سرة  الأن�����س��ج��ة، و يف ظ��ل وج���ود ع��دم م��ت��ربع مطابق م��ن 
التطابق وبتوفيق  الزوج لإجراء فحو�سات  ، تقدم  املري�سة 
من اهلل، وجد اأنه منا�سب متاًما وبدون اأي تردد وافق على 

التربع باإحدى كليتيه.
واأ�سار مبنا�سبة اليوم العاملي للكلى الذي ي�سادف التا�سع من 
مار�ض كل عام، اأن اأمرا�ض الكلى تعترب �سامتة واإذا مل يتم 
عالجها �سريعاً من املمكن اأن ت�سكل تهديداً للحياة، وميكن 
اأن توؤثر اإىل حد كبري على نوعية حياة الفرد، لذلك توجد 
عدة طرق لتقليل من خطر الإ�سابة باأمرا�ض الكلى والف�سل 
الكلوي منها،  املحافظة على اللياقة والن�ساط البدين، اتباع 
الدم  ال�سكر يف  ن�سبة  ومراقبة  نظام غذائي �سحي، فح�ض 
�سرب  من  التاأكد  ال��دم،  �سغط  ومراقبة  فح�ض  با�ستمرار، 
امل�سادة  والأدوي����ة  ال��ت��دخ��ني،  جتنب  ك���اٍف،  ب�سكل  ال�سوائل 
الكلى  وظائف  فح�ض  الإمكان،  قدر  وامل�سكنات  لاللتهابات 
العوامل  اأك��رث من  اأو  واح��د  ال�سخ�ض  ل��دى  ك��ان  اإذا  �سنوًيا 
“عالية اخلطورة” مثل مر�ض ال�سكري وارتفاع �سغط الدم 
باأمرا�ض  يتعلق  عائلي  تاريخ  ال�سخ�ض  ل��دى  اأو  وال�سمنة، 
اجلراحة  ا�ست�ساري  �سيف  ري��ح��ان  ال��دك��ت��ور  ق��ال  و  ال��ك��ل��ى. 
مدينة  يف  الأع�ساء  زراع��ة  جراحة  برنامج  مدير  و  العامة 

للمتربع  اليمنى  الكلية  ا�ستئ�سال  مت  الطبية،:”  برجيل 
�ساعات،   8 من  اأك��رث  العملية  ا�ستغرقت  فيما  املنظار،  عرب 
طول  ق�سر  ب�سبب  معقدة  ال�ستئ�سال  جراحة  كانت  حيث 
الأوعية الدموية يف الكلى اليمنى مقارنة بالكلية الي�سرى، 
متداخلة  بطريقة  واح���د  وق��ت  يف  العمليتني  كلتا  اأج��ري��ن��ا 
تبقى  ال��ذي  الوقت  الرتوية وهو  نق�ض  للحفاظ على وقت 
فيه الكلية خارج اجل�سم بني ا�ستئ�سالها من املتربع وزرعها 
ب��ا���س��ت��خ��دام طريقة  اإج����راء اجل��راح��ة  امل��ت��ل��ق��ي، فيما مت  يف 
ثالثية  بتقنية  كامريا  با�ستخدام  باملنظار  التوغل  طفيفة 
�سارك  فيما  التعايف،  �سرعة  للمر�سى  ت�سمن  التي  الأب��ع��اد 
با�سكاران  غاني�سان  رام��ام��ورث��ي  ال��دك��ت��ور  الإج����راء  ه��ذا  يف 
ا���س��ت�����س��اري ت��خ��دي��ر زراع����ة الأع�����س��اء، وال��دك��ت��ور نيكول�ض 
الطبية  برجيل  املركزة يف مدينة  العناية  ا�ست�ساري   ، ويون 
تعافيا  ال��زوج��ان  اأن  اهلل  ال��زراع��ة، ونحمد  كجزء من فريق 
�سريعاً وهما الآن ب�سحة جيدة«.  واأ�سار الدكتور �سيف اإىل 
الأوىل  الع�سرة  الأ�سباب  بني  من  ُت�سنف  الكلى  اأمرا�ض  اأن 
للوفيات يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق 
على  الكلى  اأمرا�ض  تنت�سر  حيث  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 
نطاق وا�سع حيث يكون عر�سة لالإ�سابة بها 1 من كل 10 
 ،  2040 اأن��ه بحلول عام  اإىل  التقديرات  اأف��راد، كما ت�سري 

�ست�سنف اأمرا�ض الكلى بني الأ�سباب اخلم�سة الأوىل للوفاة، 
فيما تتمثل الأ�سباب الأكرث �سيوًعا لأمرا�ض الكلى املزمنة، 
الأ�سباب  تت�سمن  كما  ال��دم،  وارتفاع �سغط  ال�سكري  داء  يف 
ال��ك��ل��ى وع���وام���ل م��رت��ب��ط��ة بنمط احلياة  ال��ت��ه��اب  الأخ�����رى 
واملنطقة   ) ال��وراث��ة  )اجل��ي��ن��ات  و  وال��ت��دخ��ني  ال�سمنة  مثل 
والقت�سادية،  الجتماعية  الأو�ساع  وانخفا�ض  اجلغرافية، 
والعادات  العمل  و�سغوط  ع�سوائي،  ب�سكل  الأدوي���ة  وتناول 
الغذائية غري ال�سحية والإدمان، موؤكدا على اأهمية التربع 
بالأع�ساء ملر�سى الف�سل الكلوى املزمن حيث يعترب التربع 
بكلى �سليمه لهم اأمل جديد يف البقاء على قيد احلياة. من 
جهتها، قالت الزوجة التي اأجريت لها زراعة الكلى:” اإنني 
ممتنة لزوجي الذي غري حياتي لالأف�سل واأنهى معاناتي، 
مل اأك���ن اأت��خ��ي��ل اأن اأح�����س��ل على ح��ي��اة ج��دي��دة ل��ع��دم وجود 
متربع مطابق يل من اأفراد عائلتي، ميكنني القول اأن هذا 
الإجراء جعل الروابط الأ�سرية اأقوى بيننا من ذي قبل، كما 
والرعاية  عالجي  على  اأ�سرف  ال��ذي  الطبي  الفريق  اأ�سكر 

املتميزة التي ح�سلت عليها خالل فرتة اقامتي«.
اأن���ه �سعيد لأن���ه مت��ك��ن من  واأك����د زوج امل��ري�����س��ة )امل���ت���ربع(، 
م�ساعدة زوجته لتتخل�ض من اآلمها التي كانت تعاين منها 
ع��ادت حلياتها  لأنها  �سعيد  اأن��ه  كما  الكلوي،  الغ�سيل  خالل 

الطبيعية بني اأفراد اأ�سرتها واأطفالها، فيما عرب عن امتنانه 
النف�سي  وال��دع��م  اجل��راح��ة،  اأج���رى  ال���ذي  الطبي  للفريق 
زوجته  ع��الج  رحلة  خ��الل  لهما  تقدميه  ال��ذي مت  والطبي 
الوطني  الربنامج  اأن  اإىل  ي�سار  الطبية.  برجيل  مدينة  يف 
“حياة” يعد  الب�سرية  والأن�سجة  الأع�ساء  وزراع��ة  للتربع 
الأع�ساء  وزراع����ة  ال��ت��ربع  ج��ه��ود  لتعزيز  وطنية  منظومة 
العاملية  واملمار�سات  املعايري  اأعلى  وفق  الب�سرية  والأن�سجة 
بالتن�سيق مع  واملنطقة،  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
العمل  يتم  وعاملياً  ال�سرتاتيجيني حملياً  ال�سركاء  خمتلف 
و�سالمة  ب�سحة  الرت���ق���اء  وم��وا���س��ل��ة  الأرواح  اإن���ق���اذ  ع��ل��ى 
تكاتفاً  الربنامج  وُيعترب  احل��ي��اة.  ج��ودة  وحت�سني  املجتمع 
جلهود العديد من اجلهات الحتادية واملحلية مبا يف ذلك 
– اأبوظبي،  ال�سحة  دائ��رة  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ب��دب��ي،  ال�سحة  هيئة 
ومدينة  اأبوظبي،  كلينك  كليفالند  وم�ست�سفى  “�سحة”، 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة، وع����دد م���ن امل��ن�����س��اآت ال�سحية 

احلكومية واخلا�سة يف خمتلف اأنحاء الدولة.
اأهمية  على  التعرف  اإىل  املجتمع  اأف���راد  ال��ربن��ام��ج  وي��دع��و 
التربع بالأع�ساء واإىل الت�سجيل باإبداء الرغبة بالتربع بعد 

الوفاة .   

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلن املخترب املرجعي الوطني، جزء من 
تنظيم  ع��ن  ال�سحية،  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة 
“تطورات  موؤمتره  من  الثالثة  الن�سخة 
اختبار نقطة الرعاية” وذلك يومي 11 
م�ست�سفى  مقر  يف  اجل���اري  م��ار���ض  و12 

كليفالند كلينك اأبوظبي .
من  ن��خ��ب��ة  م�����س��ارك��ة  امل���وؤمت���ر  ي�ستقطب 
اختبار  وامل�����س��وؤول��ني يف جم���ال  اخل����رباء 
�سيا�سات  �سانعو  ومنهم  الرعاية،  نقطة 
وخمت�سون  اأبوظبي  ال�سحة،  دائ��رة  من 
املوؤمتر  و���س��ي��ت�����س��م��ن  اآخ�������رون.  ط��ب��ي��ون 
البحث يف اأح���دث ال���روؤى وال��ت��ط��ورات يف  
دعوة  وط��رح  الرعاية”،  نقطة  “اختبار 
للمجتمع الطبي للنظر يف فوائد اختبار 
التحتية  البنية  اأج��ل  من  الرعاية  نقطة 

الأو�سع للرعاية ال�سحية.
اإطار  و�سيقدم املوؤمتر �ساعات معتمدة يف 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي امل�����س��ت��م��ر من 
ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي ب��ح��ي��ث ميكن 
امل�ساركني من احل�سول على اأكرث من 9 

�ساعات معتمدة.
هاري�ض،  جوناثان  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
مدير اأول اختبار نقطة الرعاية واجلودة 
“يعود  ال���وط���ن���ي:  امل��رج��ع��ي  امل��خ��ت��رب  يف 
الرعاية  نقطة  اختبار  ت��ط��ورات  م��وؤمت��ر 

حمورياً  دوراً  ل��ي��وؤدي  الثالثة  ن�سخته  يف 
فوائد  ح���ول  ال��ط��ب��ي  املجتمع  تثقيف  يف 
املخربية،  ال��ف��ح��و���ض  يف  ال���الم���رك���زي���ة 
وقدرتها اليوم على اإحداث نقلة نوعية يف 
تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية، ون�سعى 
ت�سليط  اإىل  امل���وؤمت���ر  من�سة  خ���الل  م��ن 
لختبار  الهائلة  الإم��ك��ان��ات  على  ال�سوء 
نقطة الرعاية، اإذ يت�سم بال�سرعة والدقة 
م�ساعدة  يف  والفاعلية  الو�سول  و�سهولة 
م���ق���دم���ي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة الأول����ي����ة 
الوقت  يف  حا�سمة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  على 

الفعلي«. 
واأ�ساف: “عرب تبني منوذج اختبار نقطة 
اأقل  امل��اأخ��وذة  ال��دم  ال��رع��اي��ة، تكون عينة 
ال�سلبية  العوامل  وتنخف�ض  املعتاد،  من 
الختبار.  نتائج  دق��ة  على  توؤثر  قد  التي 
اإجراء  النموذج  بف�سل هذا  اأي�ساً  وميكن 
با�ستخدام  نائية  مناطق  يف  الخ��ت��ب��ارات 
القلب  ح��ال��ة  لفح�ض  حم��م��ول��ة  اأج���ه���زة 
والإنتان  وال��ت��خ��رث  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 
الغدد  وا���س��ط��راب��ات  املعدية  والأم���را����ض 

ال�سماء الأخرى«.
اأداة  ال���رع���اي���ة  ن��ق��ط��ة  اخ���ت���ب���ار  وي���ع���ت���رب 
ت�سخي�سية وميكن اإجراوؤه يف مكان رعاية 
املري�ض، ويقدم نتائج �سريعة بنف�ض دقة 
املختربات التقليدية. ويعود بفائدة كبرية 
على امل�ست�سفيات والعيادات اإذ يقل�ض من 

���س��اع��ات وقد  ب��ق��در  النتائج  ت��اأخ��ري  وق��ت 
احل���الت. وعرب  بع�ض  يف  اأي��ام��اً  يخت�سر 
ه���ذا الخ��ت��ب��ار، ت�����س��در ال��ن��ت��ائ��ج مبا�سرة 
احلالة  ت�سخي�ض  الأطباء من  مبا ميكِّن 

�سريعاً واتخاذ خطوات عالجية فورية.
عبد  ليلى  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ال�����وارث امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��الإن��اب��ة يف 
املخترب املرجعي الوطني: “ن�سري بخطى 
ثابتة يف منطقة ال�سرق الأو�سط لتطوير 
ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ن��ح��و من���وذج 
املر�سى  ��ن  مي��كِّ الأول��ي��ة  للرعاية  متقدم 
لتلبية  الأطباء  اإىل  املبا�سر  الو�سول  من 

احتياجاتهم وحت�سني جودة اخلدمات.«
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  م����راف����ق  ت�����س��ك��ل   «

خدمات  تقدمي  يف  واملتخ�س�سة  املتطورة 
الرعاية  نقطة  لختبار  الأولية  الرعاية 
نحو  م�ساعينا  من  يعزز  جوهرياً  عاماًل 
منهجية  �سمن  املن�سود  النموذج  تقدمي 
املوؤمتر،  الرعاية التي نتبعها. وعرب هذا 
ال�����س��وء ع��ل��ى ف��وائ��د مثل  ن�سعى لإل��ق��اء 
ه���ذه الخ���ت���ب���ارات وم���ا مي��ك��ن��ه��ا تقدميه 
وملاذا  ب��اأ���س��ره،  ال�سحية  الرعاية  ملجتمع 
الفعالة  البدائل  ل�ستك�ساف  الوقت  حان 
والأ����س���ال���ي���ب الأك������رث ك���ف���اءة يف اإج�����راء 

الختبارات الطبية«.
منوذج  توافر  تعزيز  على  املوؤمتر  ويركز 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأول����ي����ة  ال���رع���اي���ة 
الأو�سط عرب تي�سري �سبل التمويل، ودعم 

لن�سر  امل��ع��ارف  وت��ع��زي��ز  التحتية،  البنية 
اأو�سع،  نطاق  على  الرعاية  نقطة  اختبار 
من  نخبة  تقدمي  الأول  يومه  و�سي�سهد 
اأه��م��ي��ة اختبار  اخل�����رباء لآرائ���ه���م ح���ول 
ك����ٌل يف جم����ال عمله.  ال���رع���اي���ة،  ن��ق��ط��ة 
و���س��ريك��ز ال��ي��وم ال��ث��اين على ف��وائ��د مثل 
هذه الختبارات بالن�سبة للمجتمع واأوجه 
ال��ت��ك��ام��ل امل��م��ك��ن��ة ب���ني اخ���ت���ب���ارات نقطة 

الرعاية وتقنيات ال�سحة الرقمية.
وت�������س���م ق���ائ���م���ة امل���ت���ح���دث���ني يف امل���وؤمت���ر 
نخبة م��ن اخل����رباء م��ن دول���ة الإم����ارات 

واأوروبا ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ال�سعيدي،  اإبراهيم  اآمنة  وه��م:  اأفريقيا، 
التكنولوجيا  اأث����ر  ت��ق��ي��ي��م  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة 
ال�سحة  دائ�����رة  يف  والب���ت���ك���ار  ال�����س��ح��ي��ة 
�سكويرا  �سيفا  وال���دك���ت���ورة  اأب��وظ��ب��ي؛   -
ال�سحة  ه��ي��ئ��ة  يف  ال�����س��ري��ري��ة  ال��ب��اح��ث��ة 
بدبي؛ والدكتورة هبة َكري، رئي�سة ق�سم 
واختبار  ال�����س��ري��ري��ة  احل��ي��وي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 
امللك في�سل  الرعاية يف م�ست�سفى  نقطة 
ال�سعودية؛  العربية  اململكة  التخ�س�سي، 
والدكتورة عال جراد طبيبة اخت�سا�سية 

كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  يف  م�ساعدة 
املدير  الأم��ني،  وائ��ل  والدكتور  اأبوظبي؛ 
للرعاية   42 ج����ي  ����س���رك���ة  يف  ال���ط���ب���ي 
�سعيد،  حبيب  ���س��ادا  وج��اه��ام  ال�سحية؛ 
م�سرف اختبار نقطة الرعاية يف موؤ�س�سة 
اأنيت  وال��دك��ت��ورة  ب��ق��ط��ر؛  الطبية  ح��م��د 
ا�سرتاتيجيات  جمموعة  رئي�سة  توما�ض، 
اختبار نقطة الرعاية واملديرة ال�سريرية 
لختبار نقطة الرعاية الوطنية يف هيئة 
الويلزية،  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات 

اململكة املتحدة.

نظمها مكتب ثقافة احرتام القانون يف وزارة الداخلية

حما�سرة بعنوان »العقوبات اخل�سراء واأمن املجتمع« ا�ست�سافها جمل�ض �سامل بن لوتيه
•• العني-الفجر:

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ث��ق��اف��ة اح����رتام ال��ق��ان��ون يف وزارة 
مكتب  اأبوظبي  جمال�ض  مع  بالتعاون  الداخلية 
الرئا�سة  دي���وان  يف  واملجتمع  امل��واط��ن��ني  ���س��وؤون 
“العقوبات  ب���ع���ن���وان  جم��ت��م��ع��ي��ة  حم����ا�����س����رة  
اخل�سراء واأمن املجتمع” قدمها املقدم الدكتور 
الرعاية  اإدارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي  م���ب���ارك  ع��ل��ي 
يف  وذل���ك  الداخلية  ب����وزارة  ال�سرطية  واملتابعة 
جمل�ض �سامل حممد بن لوتيه العامري مبنطقة 
وح�سور  مب�ساركة  العني  مدينة  يف  زاخ��ر  رملة 
املحا�سرة حتدث  ب��داي��ة  وامل��دع��وي��ن يف  الأه���ايل 
م��دي��ر امل��ج��ل�����ض ���س��امل حم��م��د ب��ن ل��وت��ي��ه  الذي 
ال�سرطية  واملتابعة  الرعاية  اإدارة  بجهود  اأ���س��اد 
وخدماتها للمجتمع من خالل العقوبات البديلة 

وتدابري اخلدمة املجتمعية.
لأهمية  الزعابي  د.  املقدم   املحا�سر  وا�ستعر�ض 
ال��ع��ق��وب��ات اخل�������س���راء واأث����ره����ا يف ت��ع��زي��ز اأمن 
املجتمع وذلك �سمن �سل�سلة حما�سرات التوعية 
تعزيزاً  الداخلية  وزارة  تقدمها  التي  املجتمعية 

لأمن و�سالمة املجتمع.
اخل�سراء  ال��ع��ق��وب��ات  تعريف  املحا�سر  وت��ن��اول 
املجتمعية البديلة واأهدافها  العامة وخمرجاتها 
وكيفية تعزيز تلك الأ�ساليب لأمن املجتمع، وما 

هو الدور الذي يجب اأن  تلعبه املوؤ�س�سات والأ�سر 
نحو ذلك.

واأو�سح اأن العقوبات البديلة هي اإحدى امل�ساريع 
التحولية ال�سرتاتيجية  التي متثل روؤية القيادة 
الر�سيدة يف الإم��ارات �سمن جهود تعزيز الأمن 
العقاب  اأط���ر  ع��ن  ب��ع��ي��داً  املجتمعي  وال���س��ت��ق��رار 
الذكاء  اأدوات  فيها  ت�ستخدم  حيث  التقليدية 
واخلدمة  الل��ك��رتون��ي��ة  كاملراقبة  ال�سطناعي 

و�سوابط  و����س���روط  م��ع��اي��ري  وف����ق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بالن�سبة للفئات وطبيعة التهم  امل�ستهدفة.  

تعك�ض  اخل�����س��راء  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  املحا�سر  واأك���د 
لدولة  واحلديثة  املعا�سرة  التقنية  التوجهات  
الإم�����ارات وال��ت��ي تعترب م��ن اأوائ����ل ال���دول التي 
طبقت ممار�سة  نظام املراقبة عن طريق  ال�سوار 
الإلكرتوين واملراقبة من  خالل اأف�سل الأجهزة 

وال�سا�سات التي تعمل على مدار ال�ساعة.

كلية الطب بجامعة �سانت جورج ت�سارك يف الن�سخة 
احلادية ع�سرة ملعر�ض بي اإم اآي للتعليم يف االإمارات

•• دبي –الفجر

اأعلنت كلية الطب بجامعة �سانت جورج يف غريندا، عن م�ساركتها يف معر�ض 
بي اإم اآي للتعليم يف دورته احلادية ع�سرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
والذي يقام يف كل من دبي يومي 11 و 12 مار�ض يف فندق كراون بالزا 

وفندق  منتجع  يف  اأبوظبي  ويف  دب��ي، 
�سرياتون اأبوظبي يوم 13 مار�ض. 

الطب  كلية  �ستقدم  املعر�ض،  وخالل 
بجامعة �سانت جورج للطالب والزوار 
معلومات �ساملة حول اأهمية التعليم 
الطبي الدويل. ومع امتالكها خربة 
45 عاماً يف تعليم وتدريب  تتخطى 
العاملني يف املجال الطبي، �ستعر�ض 
الفريدة  املهنية  خمرجاتها  الكلية 
اخلريجني  م��ن  ال��وا���س��ع��ة  و�سبكتها 
امل��ت��م��ي��زي��ن وم�����س��ارات درا����س���ة الطب 
املتحدة  الوليات  يف  للطالب  املتاحة 

واململكة املتحدة. كما تتيح الفعالية فر�سة للزوار لتوجيه ما لديهم من 
اأ�سئلة حول متطلبات القبول يف كلية الطب بجامعة �سانت جورج واحل�سول 
على معلومات كاملة عن احلياة يف غرينادا.  يف تعليقه حول املعر�ض، قال 
ديفيد اأنتوني�سز، املدير التنفيذي لقبول الطلبة الدوليني يف جامعة �سانت 
جورج: “من خالل م�ساركتنا يف فعاليات من هذا النوع فاإننا ناأمل باإلهام 
وتوجيه اأطباء امل�ستقبل وطالب الطب خالل رحلتهم نحو احل�سول على 
تعليم طبي دويل. ويتيح هذا املعر�ض للطالب الطاحمني بدرا�سة الطب 
درا�سة الفر�ض املتاحة اأمامهم لكت�ساب اخلربة العملية يف كل من الوليات 
املتحدة واململكة املتحدة، بالإ�سافة اإىل التعرف على خيارات بدء تعليمهم 

الطبي مبجّرد اإنهاء مرحلة التعليم الثانوي.

�سرطة اأبوظبي تنفذ فعالية »بالقراءة 
نرتقي« يف متحف �سرطة املربعة

•• اأبوظبي-الفجر

فعالية  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  وال��ق��راءة  الأدب���اء  جلنة  نفذت 
الذي ي�سادف �سهر  الوطني  القراءة  �سهر  مع  نرتقي” تزامناً  “بالقراءة 
مار�ض �سنوياً وذلك يف متحف �سرطة املربعة مبدينة العني ومب�ساركة عدد 

من املدار�ض.
البولي�سية قدمه ق�سم  للكالب  الوطني وعر�ض  بال�سالم  الفعالية  وبداأت 
التفتي�ض الأمني k9 ، و اطلع الطالب على دورية ال�سعادة ودورية الأطفال 
ومن ثم جتول الطلبة يف جولة تعريفية حول املتحف للتعرف على املوروث 

ال�سرطي ل�سرطة اأبوظبي.
والقراءة   الأدب����اء  جلنة  رئي�ض  ال�ساعدي  ع��ب��داهلل   نا�سر  امل��ق��دم  وحت��دث 
ب��داأت من  التي  اأبوظبي  �سرطة  الطلبة عن جملة  اأبوظبي مع  �سرطة  يف 
املجالت  من  العديد  اإ�سدار  بعدها  مت  اأن��ه  مو�سحاً   1970 عام  نوفمرب 
اأ�سا�سياً   تعد مرجعاً  املجالت  هذه  اأن  اإىل  اأبوظبي لفتاً  ل�سرطة  اخلا�سة 
جمتمع  لبناء  واملعرفة  ال��ق��راءة  اأهمية  على  اأك��د  كما   ، اأبوظبي  ل�سرطة 
معريف متطور ، و تر�سيخ القراءة كممار�سة يومية لتنمية القدرات الفكرية 

واللغوية لدي الطلبة ، ليكون قادر على قيادة م�سرية التنمية يف الدولة.
و  جملة  اأف�سل  م�سابقة  مثل   الفقرات  من  جمموعة  الفعالية  وت�سمنت 
القراءة  عن  اأن�سودة  باإلقاء  املريجب  مدر�سة  طالبات  وم�ساركة  الأ�سئلة 

وحافلة املكتبة املتنقلة وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم .
و�سارك يف الفعالية امل�ساعد اأول حميد عبداهلل املزيني ع�سو جلنة الأدباء 
والقراءة وباحث يف املوروث ال�سرطي ومدار�ض  املريجب وجزيرة اأبوظبي 

ومدر�سة زاهر ومركز حممد بن خالد ، وبح�سور عدد من املنت�سبني  .
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يبحث الكثري منا عن طرق لفقدان الوزن، وتناول كميات 
اأقل من الطعام واتباع نظام غذائي �ضحي ومتوازن، لكن يف 
بع�ض الأحيان يبدو الأمر وكاأنه جبل يجب اأن نت�ضلقه.

احليل  اأحـــدث  على  نظرة  �ضاين�ض  ليــف  موقع  األــقــى 
الغذائية الذي يتبعها خرباء التغذية يف حميات اإنقا�ض 
من  الكثري  على  اجلهد  و  املــدة  تقل�ض  قد  والتي  ــوزن،  ال

الأ�ضخا�ض:
تقل�ض املدة و اجلهد على الكثري من الأ�ضخا�ض

الوزن فقدان  يف  ت�ساهم  الغذائية  للحمية  حيل   7

متى يكون ال�سعال عالمة مبكرة على 
االإ�سابة ب�سرطان الرئة؟

املا�سي  ال���ع���ام  ال���رئ���ة،  ل�����س��رط��ان  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ويف 
اأطلقت هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية الربيطانية 

 Help Us To Help You مبادرة )NHS(
التي حتث النا�ض على عدم جتاهل الأعرا�ض الرئي�سية 

الأ�سخا�ض على  ت�سجيع  اإىل  املميت، وتهدف  للمر�ض 
اأعرا�ض  اأي  عليهم  ظ��ه��رت  اإذا  ال��ع��ام  الطبيب  روؤي���ة 
ل�سرطان الرئة.وتظهر معظم اأعرا�ض �سرطان الرئة 
يف كيفية تنف�ض ال�سخ�ض ومدى فعالية تنف�سه. ومن 
اأبرز اأعرا�ض �سرطان الرئة التي يجب النتباه اإليها، 
بعد  يتغري  ل  ال��ذي  وال�سعال  امل�ستمر  التنف�ض  �سيق 
ال�سعال  يكون  اأن  اأ�سابيع.وميكن  اإىل ثالثة  اأ�سبوعني 
اأح��د اأع��را���ض العديد من احل��الت الأخ���رى، ولذلك، 
ال�سعال  ب��ني  التمييز  م��ن  التمكن  امل��ه��م  م��ن  �سيكون 
العادي وال�سعال الذي قد يكون اأحد اأعرا�ض �سرطان 
الرئة.ويجب النتباه اإىل ال�سعال الذي ي�سيب الفرد 
اأ�سابيع،  ث��الث��ة  اأو  اأ���س��ب��وع��ني  بعد  م��ا  اإىل  ينتهي  ول 
ي��زداد �سوءا مع الوقت، لأن��ه قد يكون مدعاة  وال��ذي 

للقلق، ف�سال عن �سعال الدم.
املري�ض،  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�����س��ع��ال  ن���وع  يختلف  اأن  ومي��ك��ن 
ولكن يف بع�ض احلالت، قد يكون �سعال �سرطان الرئة 
م�سحوبا باأزيز )تنف�ض مع �سفري( اأو �سوت ح�سرجة 

وبحة يف ال�سوت.

ول مي��ك��ن احل��ك��م ع��ل��ى �سدة 
الذي  ال�����س��وت  م��ن  ال�سعال 
اإذا  ول������ذل������ك،  ي�����������س�����دره، 
طويلة،  ل���ف���رتة  ا���س��ت��م��ر 
ي��ج��ب حت��دي��د م��وع��د مع 

الطبيب.
وت���������س����م����ل الأع��������را���������ض 
الأخرى ل�سرطان الرئة:
ال�سدر  ال���ت���ه���اب���ات   •

املتكررة
امل�سحوب  ال�����س��ع��ال   •

بالدم
عند  اأمل  اأو  وج������ع   •

التنف�ض اأو ال�سعال
نق�ض  اأو  امل�ستمر  ال��ت��ع��ب   •

الطاقة
ال�سهية • فقدان 

املربر غري  الوزن  • فقدان 

ت�ضري اأحدث الإح�ضائيات اإىل اأن �ضرطان الرئة هو ال�ضبب الرئي�ضي لوفيات ال�ضرطان يف جميع اأنحاء العامل.
وعلى الرغم من اأن �ضرطان الرئة ل ُيظهر عادة اأعرا�ضا يف املراحل املبكرة من املر�ض، اإل اأنه ميكن مالحظة العالمات 

التحذيرية مع تقدم احلالة.وبالتايل، هناك دافع كبري بني مقدمي الرعاية ال�ضحية والأطباء لتعريف النا�ض 
بالأعرا�ض وكيفية تقليل خماطرها.

وقت تناول الطعام
اإيقاع ال�ساعة البيولوجية  يقرتح بع�ض اخلرباء اأن 
على  اأك��رب  تاأثري  له  جل�سمنا(  الداخلية  )ال�ساعة 

الأكل واله�سم مما كان يعتقد �سابقا.
اأن��ه عندما   2016 درا�سة عام  الباحثون يف  وجد 
قام الأ�سخا�ض امل�سابون بال�سمنة بتقليل الفرتة 

الزمنية التي ياأكلون فيها،
 من اأكرث من 14 �ساعة اإىل ما بني 10 و 11 
�ساعة، فقدوا الوزن، واكت�سبوا الطاقة، وح�ّسنوا 

نومهم.
اأن تقييد   2019 وجدت درا�سة لحقة يف عام 
�ساعات   10 و   8 ب��ني  م��ا  اإىل  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول 
اأو زيادة فرتة ال�سيام بني ع�سية  اليوم،  خالل 
ال�سعرات  تقييد  فعالية  بنف�ض  ك��ان  و�سحاها، 

احلرارية با�ستمرار. 
ق��د ي��ب��دو ه���ذا ال��ن��ه��ج امل�����س��م��ى الأك����ل املحدود 
بالن�سبة  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  ق��اب��ل��ي��ة  اأك�����رث  ب���ال���وق���ت، 
ال�سعرات  ح�ساب  ي��ج��دون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ض 

احلرارية كل يوم اأمرا روتينيا.
نف�ض  يف  الطعام  وجبات  ترتيب  يكون  اأن  ميكن 
الوقت كل يوم مبثابة م�ساعدة اأو عائق، اعتمادا 
على طريقة عملك اأو مترينك اأو ما اإذا كان لديك 
عائلة، ومع ذلك فقد مت ربط احلفاظ على نف�ض 
فاإن  ل��ذا  ال���وزن،  بفقدان  يوميا  الأك���ل  م��ن  النمط 

الأمر ي�ستحق التفكري فيه.

تقليل ال�ضكر
ال�����س��روري يف  ال�����س��ك��ر غ��ري  ي��ك��ون تقليل  اأن  مي��ك��ن 
نظامك الغذائي و�سيلة فعالة لفقدان الوزن والوقاية 

من ال�سمنة، وفقا لعدة درا�سات.
املعتادة  ال�سكرية  امل�سروبات  ا�ستبدال  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
من  التخل�ض  اإىل  الأخ�سر  ال�ساي  اأو  امل��اء  من  بكوب 
مئات ال�سعرات احلرارية من ا�ستهالكك اليومي، ثبت 
اأي�سا اأن انخفا�ض ال�سكر يف النظام الغذائي يقلل من 

خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع 2.
ي����ق����ول اأخ���������س����ائ����ي ال���ت���غ���ذي���ة ال����دك����ت����ور ري���ت�������س���ارد 
ال�سكريات  ت��ن��اول  بتقليل  ب�����س��دة  األي�سون:"اأو�سي 

ال��ب�����س��ي��ط��ة - وه����ذا ه���و ن���وع ال�����س��ك��ر امل���وج���ود يف 
امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة والآي�������ض كرمي 
واحل�������ب�������وب ال�������س���ك���ري���ة 
الريا�سية  وامل�سروبات 
واحللويات." ويو�سي 

منخف�ض  بديل  بتجربة 

ال�سكر اأو خايل من ال�سكر كخطوة اأوىل لو�سعك على 
طريقك.

الأكل الواعي
اأثناء  طعامنا  اإىل  الن��ت��ب��اه  ال��واع��ي  الأك����ل  يت�سمن 
ت��ن��اول��ه، وال���س��ت��م��ت��اع ب��ك��ل حل��ظ��ة اأث���ن���اء م���روره���ا، ل 
يت�سمن اأي اأطعمة خا�سة، ول عد لل�سعرات احلرارية 

ول توجد قيود على الطعام. 
ال�سعور  ع��ل��ى  الأف������راد  ت�سجيع  ي��ت��م  ذل����ك،  م��ن  ب���دل 

باحل�سور مع كل لقمة.
نظًرا لأننا نعلم اأننا ناأكل اأكرث عندما ي�سرف انتباهنا، 
فمن املنطقي اأنه من خالل الهتمام باأج�سامنا اأثناء 

الأكل، قد نحدد متى ن�سعر بال�سبع عاجال.
يقرتح بع�ض املمار�سني اأنه ميكن حتى تغيري �سلوكيات 
الأكل، وت�سجيع النا�ض على اختيار الأطعمة ال�سحية، 
يقول الدكتور األي�سون: "ميكن اأن ي�ساعد الأكل اليقظ 
ال��ط��ع��ام والوجبات  ت��ن��اول  يف احل���د م��ن الإف�����راط يف 
ي�سجعك  اأن  يجب  الوقت  مب��رور  الطائ�سة،  اخلفيفة 
ذلك على اإقامة عالقة �سحية مع الطعام وي�ساعدك 

على بناء وعي اإيجابي بنظامك الغذائي وعاداتك.".

تناول الكثري من الألياف
اأن  اأن���ه ميكن   2019 ع��ام  ن�سرها  درا���س��ة مت  اأ���س��ارت 
اأربعة  مبقدار  الغذائية  الأل��ي��اف  تناول  زي��ادة  ت�ساعد 

جرامات فقط يف اليوم على اإنقا�ض املزيد من الوزن.
اجل�سم  ا���س��ت��خ��دام  تنظيم  على  الأل��ي��اف  ت�ساعد 

على  احلفاظ  على  ي�ساعد  مما  لل�سكر، 
يقول  ال������دم  يف  وال�������س���ك���ر  اجل������وع 

"الألياف  األي�سون:  ال��دك��ت��ور 
ت���وؤخ���ر اإف�����راغ امل���ع���دة، مما 

ال�سعور  ع��ل��ى  ي�ساعدنا 
ب����ال���������س����ب����ع ل����ف����رتة 

لهذا  اأط�����������ول، 

ال����وزن،  اإدارة  يف  الإي��ج��اب��ي  ب���دوره���ا  ت�ستهر  ال�����س��ب��ب 
اإىل  الكاملة م�سدرا كبريا لالألياف،  وتعترب احلبوب 
جانب الفاكهة واخل�سروات والبقوليات واملك�سرات ".

 احل�ضول على نوم هانئ
مرتبطان  والنوم  "التغذية  األي�سون:  الدكتور  يقول 
الذين  الأ���س��خ��ا���ض  اأن  ن��ع��ل��م  ن��ح��ن  ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا، 
الطعام،  تناول  قلة  اأو  التغذية،  يف  نق�ض  من  يعانون 
اأو ي�ستهلكون كميات غري كافية من الطاقة على مدار 

اليوم مييلون اإىل قلة النوم".
هذه  تدعم  التي  الأب��ح��اث  اإىل  ال��ن��وم  موؤ�س�سة  ت�سري 
توؤدي  اأن  ميكن  ال��ن��وم  قلة  اأن  ُتظهر  ال��ع��الق��ة،ح��ي��ث 

ال�سهية  زي��������ادة  اإىل 
ال�سعور  وت��ق��ل��ي��ل 

اإىل خيارات غذائية  اأي�سا  يوؤدي  اأن  بالمتالء. ميكن 
امل��ح��روم��ون من  الأف�����راد  يبحث  ح��ي��ث  غ��ري �سحية، 
اأعلى من  التي حتتوي على ن�سبة  النوم عن الأطعمة 

ال�سعرات احلرارية والكربوهيدرات.
يقول الدكتور األي�سون: "اإذا كان ج�سمك يف حالة جوع، 
فاإن العثور على الطعام ي�سبح اأكرث اأهمية من النوم، 
النوم هو اأحد اأهم عوامل التعايف الإدراكي واجل�سدي، 

لذا فاإن النوم اجليد لياًل هو املفتاح."

اإدارة م�ضتويات الإجهاد
مي��ك��ن اأن ت����وؤدي امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة م��ن ال��ت��وت��ر اإىل 
الإف�����راط يف ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، وخ���ي���ارات غ��ري �سحية، 

والإحجام عن ممار�سة الريا�سة البدنية.
ط��ب��ق��ت درا����س���ة ن�����س��رت يف جم��ل��ة ال��ك��ي��م��ي��اء احليوية 
اأ�سابيع   8 مل��دة  الإج��ه��اد  اإدارة  برنامج  اجلزيئية 
ال��وزن، مت  للم�ساركني الذين يعانون من زيادة 
التنف�ض  مثل  ال���س��رتخ��اء،  تقنيات  ا�ستخدام 
الع�سالت  وا���س��رتخ��اء  احل��ج��اب��ي،  ال��ع��م��ي��ق 
لن�سف  امل����وج����ه  وال���ت�������س���ور  ال����ت����دري����ج����ي، 

املجموعة.

تناول وجبات خفيفة و�ضحية
مقاي�سات  "اإجراء  األ��ي�����س��ون:  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
�سغرية و�سحية، ل �سيما مع الوجبات اخلفيفة 
نتائج  وروؤي���ة  تغذيتك  لتعزيز  ب�سيطة  طريقة  ه��و 

اإيجابية من نظامك الغذائي".
اأن��ه ب��دل من  األي�سون  واأو���س��ح 
مقدار  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز 
تريد  ال������ذي  ال�������وزن 
اإن���ق���ا����س���ه، رك����ز على 
�سعر   100 ت����ن����اول 
ح���راري اأق���ل ك��ل يوم 
 1000 اإ����س���اف���ة  اأو 
اإىل  اأخ����������رى  خ����ط����وة 

امل�سي اليومي.
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العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  394/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/1005 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )507609( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سكامي ال�سرق الو�سط - فرع
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - بناية اركيدا - �سقة 306 - بجانب حمطة مرتو 

جي جي كو - مكاين:3276493700 - هاتف:0521082678
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�س�سه مركز الإنارة للمقاولت الكهربائية - �سرفوماتيك - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)507609( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1218/2023/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/928 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

وقدره )69.573.511( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات امارة ابوظبي املركز الرئي�سي دائرة معاجلة الديون واملخاطر
املطلوب اإعالنهم : 1- عادل �سالح حممد الناطور 2- جنجرمانى �سيمنالل ريجهومال 3- �سركة يوين 
�سركة   -5 )�سيمكو(  وال�سحية  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاولت  ال�سباح  4- موؤ�س�سة  ردي مك�ض  بيتون 
اخلر�سانة املوحدة للخر�سانة اجلاهزة املحدودة 6- �سركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع ابوظبي 

- �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)69573511( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:345/2023/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثالثة - متييز رقم 513
مو�سوع الطعن : قبول النق�ض �سكال ومو�سوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �سده بالر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب . 
الطاعن:حممود عبدالفتاح عبدالعال ال�سمنودى

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - �سارع زعبيل - بناية الوليد للعقارات - الطابق 
اخلام�ض - مكتب 506 - وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي

خطاب  املنعم  عبد  حممد   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  زون  دايركت   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
�سامل - �سفتهما  -  مطعون �سدهما 

مو�سوع الإعالن :نبلغكم بن�سخة من �سحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي 
مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/987(

املخطر:�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني ، اماراتي اجلن�سية ، بطاقة هوية:784197270698513 وميثله ال�سيد/
الوكالة  مبوجب  رقم:784198851870620  هوية  بطاقة   - اجلن�سية  ميني   - احلجاجي  ع��ب��داهلل  مو�سى  مانع 

امل�سدقة عليها لدى الكاتب العدل بدبي - الرب�ساء برقم:2021/1/130528 بتاريخ:2021/6/17
هاتف   1002 رق��م  مكتب   - العا�سر  ال��ط��اب��ق   - ت���اور  اوب����روي  بناية   - ال��ت��ج��اري  اخلليج  منطقة   - دب��ي  ال��ع��ن��وان:ام��ارة 

رقم:042324000 - هاتف متحرك رقم:056666997
املخطر اليها الوىل �سركة/هاي اإند لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

املخطر اليه الثاين/حممد م�سطفى �ساكر - �سوري اجلن�سية
وعنوانها   -  990285 رق��م  التجارية  الرخ�سة  مبوجب  �����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  اإن��د  �سركة:هاي  مالك  وب�سفته 
 - رقم:0528800093  ه��ات��ف   - امل���ايل  للدعم  دب��ي  �سندوق  ملك   0-37 رق��م  مكتب   - الثالثة  ال��ق��وز   - دب��ي  ام���ارة 

.  0558700401
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )114.700( درهم اماراتي مائة واربعة ع�سرة الف و�سبعمائة درهم 
اماراتي قيمة مبلغ ال�سيك رقم 000033 امل�سحوب على م�سرف ال�سارقة ال�سالمي وذلك خالل مهلة اق�ساها 5 ايام من 
تاريخ البالغ بهذا الخطار مع نفاذ مفعوله قانونا وال �سي�سطر املخطر اىل اللجوء للق�ساء للمطالبة باملبلغ املذكور مع 
التعوي�سات عما حلق بها من اأ�سرار مادية واأدبية مع حتميل املخطر اليهم كافة النفقات والر�سوم والتعاب بال�سافة اىل 

التعوي�ض اجلابر لل�سرر الذي حلق باملخطر مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمخطر احلا�سرة وامل�ستقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة الفجرية الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي مدين   FUCFICIREA2022 /0001612 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :يو�سف �سامل عبيد �سامل الكعبي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة الفجرية الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/3/7  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

علي عبيد �شهيل الزعابي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70646 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري  SHCFICICOMS2023 /0000656 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :احمد علي ح�سن ابراهيم النحا�ض - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب 
مدير الدعوى14 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/2/27  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عبداهلل �شامل �شعيد ال�شام�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0008785 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد اقبال ح�سني مكرم ح�سني - العنوان:9685968 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/01/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدين  نا�سر  قيوم ح�سن هولدير   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 

هولدير ، بالتايل ن�ض احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 

 - درهم  ومائة  الف  اربعة   )4.100( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه 

بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات .

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : علي املطوع لتجارة البرتول والبرتوكيماويات ذ.م.م 
دبي  العامه - جممع  للتجارة  املعتمدة  بيان  �سركة  108-138 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
لال�ستثمار الول - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م،  
رقم الرخ�سة : 880522 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1895509 مبوجب هذا تعلن 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى 
مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاق لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�سيخ 
جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 042500781 فاك�ض : 
042500782 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ال�سيخ  م��ل��ك   308 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�ضابات  لتدقيق  ميثاق   : امل�سفي  ا���س��م 
042500781 فاك�ض   : القرهود - هاتف   - دي��رة   - ال مكتوم  جمعه بن احمد بن جمعه 

   042500782 :
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية علي املطوع لتجارة البرتول والبرتوكيماويات ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/28
امل�ستندات  معه كافة  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - طاولة الغداء خلدمات التو�شيل
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003485/ 

اإىل املحكوم عليه : طاولة الغداء خلدمات التو�سيل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:خالد 
له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، البلو�سي  حممد  خمي�ض  غريب 
ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  لتنفيذ احلكم  تقدم بطلب  املذكور  قد 
احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :72770.0 
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل 
)7( اأيام من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:759/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403

النزاع رقم 531/2021 نزاع  اأ�سول �سم ملف  املدعي عليهما ب�سورة منها للرد عليها  الدعوى واعالن  : ت�سجيل  الدعوى  مو�سوع 
تعيني خربة جتاري املقام من املدعي �سد املدعي عليهما امام مركز الت�سوية الودية واملنازعات دبي الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )20.834.000( درهم ع�سرين مليون وثمامنائة اربعة وثالثون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
بالر�سوم  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام  والتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  مع  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:دوجنمينغ اوك�ض

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع البراج - مبنى اوبال تاور - �سقة 1905
املطلوب اإعالنهما :  1- �سركة نانتونغ ايرجيان للمقاولت ذ.م.م 2- �سارل ايوب ال�سامي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة 

نانتونغ ايرجيان للمقاولت ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليهما ب�سورة منها للرد عليها اأ�سول �سم 
ملف النزاع رقم 531/2021 نزاع تعيني خربة جتاري املقام من املدعي �سد املدعي عليهما امام مركز الت�سوية الودية واملنازعات دبي 
الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )20.834.000( درهم ع�سرين مليون وثمامنائة اربعة وثالثون الف 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف والتعاب الزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والت�سامم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/13  ال�ساعة 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  09.00 �ض يف قاعة 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:327/2023/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الرابعة - متييز رقم 293

مو�سوع الطعن : قبول النق�ض �سكال ومو�سوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �سده بالر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
الطاعن:زيرو ملعاجلة النفايات �ض.ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى اركادا - �سقة 305 - بجوار حمطة 
مرتو جي جيكو - وميثله:اآمنة عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي

املطلوب اإعالنهما :  1- العربية الدولية للمحاماة وال�ست�سارات القانوين 2- �سيلور للخدمات 
البحرية  -  مطعون �سدهما 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�سوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - دبلومات الهند�شية ذ.م.م دي �شي اي للمقاولت ذ.م.م 

دبلومات ملقاولت البناء ذ.م.م هنومانت ريدي جاتو �شامبات كومار كارا جوبو �شري رام ريدي
جتاري  SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002006/ 

دبلومات   - ذ.م.م  للمقاولت  اي  �سي  - دي  ذ.م.م   الهند�سية  دبلومات   : املحكوم عليه  اإىل 
ملقاولت البناء ذ.م.م - هنومانت ريدي جاتو - �سامبات كومار كارا- جوبو �سري رام ريدي 
املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�سار  الق�سية  ، يف  الوطني  دبي  المارات 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :20201061 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )7( اأيام من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2023 /0000216 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اخلبري ل�سفط املجارى - العنوان:9724325 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/3/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح /ماجنويندر �سينغ داهارام �سينغ ، بالتايل 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
قابال  حكما   - وامل�سروفات  والر�سوم  درهم  الف  ع�سر  خم�سة  مبلغ 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة حازم ل�شيانة املباين واملقاولت ذ.م.م
جزئي جتاري   FUCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001906/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة حازم ل�سيانة املباين واملقاولت ذ.م.م 
 العنوان جمهولة مكان القامة

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:كابارول 
للدهانات �ض.ذ.م.م ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :26485.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )7( اأيام من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )992/2023(

املنذر/احتاد المارات لكرة القدم
املنذر اليه/عطيل توزر

املو�سوع:انذار عديل رقم:76655/1/2023
ال��ف درهم  دره��م ثمانون  وق���دره )80.000(  ���س��داد مبلغ  ب��وج��وب  اليه  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  يخطر 
العدل  الكاتب  اقرار مديونية �سادر عن  بناء على  ال�سداد  وامل�ستحق  بذمتك  املرت�سد  اماراتي 
بامارة دبي من حماكم دبي ويحمل رقم 271375/1/2022 و�سادر بتاريخ 2022/9/9 م 
ويقر فيه املنذر اليه بانه مدينا للمنذر مببلغ وقدره )80.000( درهم اماراتي ويتعهد ب�سداد 
ذلك املبلغ كامال بتاريخ:2022/10/30 دون اي تاأخري بعد ذلك التاريخ وذلك خالل خم�سة 
ايام كحد اأق�سى من تاريخ ا�ستالمك لهذا النذار وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات 
القانونية الالزمة حيالكم من اجل �سداد ذلك املبلغ وحلفظ حقوق موكلنا مع حفظ حق املنذر 

يف املطالبة بالفائدة القانونية والتعوي�ض  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/940(

املنذر/طه احمد طه النويله
�سد املنذر اليه/اف�سل �سيد افتاب ح�سني

تعذر العالن
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل 
اليجارية  امل�ستحقات  و�سداد  تلفيات  او  ا�سرار  اي  ا�سالح  عليها مع  ت�سلمها  التي  وباحلالة 
املاء والكهرباء عن مدة �سغله  ايجاريه وت�سويه ح�ساب  املرتتبة عليه وما ي�ستجد من قيمه 
العني وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ت�سلمه هذا النذار وال �سي�سطر املنذر 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبلكم مع حتملكم لكافة ال�سرار 
الر�سوم  وكافه  لل�سرر  اجلابر  التعوي�ض  �سامله  امل�ستقبل  يف  او  احل��ال  يف  بها  �ستلحق  التي 
وامل�ساريف اخلا�سه بالتقا�سي املحاماة من جراء عدم التزامكم ولجل العلم كان هذا النذار 

، وبكل تقدير واحرتام  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/841(

املنذر/طه احمد طه النويله
�سد املنذر اليه/با�سل ابراهيم حممد ح�سان

تعذر العالن
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل 
اليجارية  امل�ستحقات  و�سداد  تلفيات  او  ا�سرار  اي  ا�سالح  عليها مع  ت�سلمها  التي  وباحلالة 
املاء والكهرباء عن مدة �سغله  ايجاريه وت�سويه ح�ساب  املرتتبة عليه وما ي�ستجد من قيمه 
العني وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ت�سلمه هذا النذار وال �سي�سطر املنذر 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبلكم مع حتملكم لكافة ال�سرار 
الر�سوم  وكافه  لل�سرر  اجلابر  التعوي�ض  �سامله  امل�ستقبل  يف  او  احل��ال  يف  بها  �ستلحق  التي 
وامل�ساريف اخلا�سه بالتقا�سي املحاماة من جراء عدم التزامكم ولجل العلم كان هذا النذار 

، وبكل تقدير واحرتام  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - برل تكنولوجيز - موؤ�ش�شة منطقة حرة
جتاري  SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000339/ 

اإىل املحكوم عليه : برل تكنولوجيز - موؤ�س�سة منطقة حرة 
املنفذ:ب�ساط  انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، �ض.ذ.م.م  والتخلي�ض  لل�سحن  ال�سريع  الريح 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :18836.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ملحمة تل الزعرت حممد نيب 
حممد ال�شعراوي �شادي حممد نيب ال�شعراوي رودي حممد ذكي حممد

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000065/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد نيب حممد ال�سعراوي - العنوان امارة ال�سارقة - �سوق اجلبيل - حمل رقم 28 - حمل 

�سوق النهدة - هاتف 0506460045 - 05011828640 - وات�ساب 0554470008
�سادي حممد ليب ال�سعراوي - العنوان: امارة ال�سارقة - �سوق اجلبيل - حمل رقم 28 - حمل �سوق النهدة - هاتف 

0506460045 - 05011828640 - وات�ساب 0554470008
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:تران�ض المارات لتجارة املوا�سي 
ذ.م.م وهو ال�سم احلايل - �سركة المارات لتجارة املوا�سي واللحوم ومنتجاتها ذ.م.م - ال�سم ال�سابق ، يف الق�سية 
امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :381091.0
اعالنك/ تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام 
املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:6121/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات العا�سرة رقم 759

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مبلغ وقدره )24000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:جلف درايف لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى مركز دبي للت�سوق - �سقة 
314 رقم املحل 

املطلوب اإعالنه :  1- �سقر جمال را�سد نا�سر   -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ 24000 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70642 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

اعالن بالن�شر        
 112/2023/41 عقاري 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سك�ض �سيغما فينجر لال�ستثمارات �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - م�سك - �ض.ذ.م.م 
وميثله : عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي اآل نا�سر 

ال�سيد  قيد  بخال�سة  لتزودنا  والقامة  اجلن�سية  مبخاطبة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
�سركاء  ب�سفتهم  ابراهيم  جمعه  رم�سان  احمد  حممد  ورا�سد  املرزوقي  �سويف  يو�سف  حممد  عبداحلميد 
يف �سك�ض �سيغما فينجر لال�ستثمارات �ض.ذ.م.م وببطالن عقد البيع للعقارات الر�ض والبناء القائمني على 
املدعي  واملباعة من  الف�ساء للقطعة رقم 339 مبنطقة اجلمريا الوىل  ارق��ام 337 و 338 الر���ض  الر���ض 
البائعني والرتكة ملورثهم ول�سورية  للتواطوؤ ولع�سار  ال�سابعة  لل�ساد�سه للمدعي عليها  عليهم من الول 
التعاقد ولعدم �سدور الذن ببيع �سايف ح�س�ض املدعي عليهم برتكة مورثهم وملديونية املدعية لرتكة مورث 

املدعي عليهم امل�ستغرفة بالديون. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/3/14 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1031/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة البتدائية العقارية الوىل رقم 91
مو�سوع الدعوى : ف�سخ العقد املربم بني املدعي واملدعية عليه )اتفاقية البيع وال�سراء( املوؤرخة 2007/5/24 ومو�سوعها 
بيع و�سراء الوحدة رقم 102 الكائنة بامل�سروع اململوك للمدعية واملعروف با�سم داميوند بزن�ض �سنرت C-1 مبنطقة الرب�ساء 
جنوب الثالثة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )600.000( درهم تعوي�سا عما حلق باملدعية من ا�سرار مادية 

ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 5% الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:داميوند ديفيلوبرز كومباين ليمتد

 - E سارع القدرة - بالزا - بلوك� - Sustainable City عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - امل�ستدامة 
الدور الثاين - وميثله:اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة هوفمي�سرت هولندينغ جي اإم بي اإت�ض ميثلها مديرها هرمان هوفمي�سرت - من�ساوي اجلن�سية  
-  �سفته : مدعي عليه 

املنعقدة بتاريخ:2023/3/6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/  مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املوؤرخة  وال�سراء(  البيع  )اتفاقية  عليه  واملدعي  املدعية  املربم بني  العقد  اول:بف�سخ  ليمتد  كومباين  ديفيلوبرز  داميوند 
2007/5/24 ب�سان الوحدة رقم 102 الكائنة بامل�سروع اململوك للمدعية واملعروف با�سم داميوند بزن�ض �سنرت C-1 مبنطقة 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ثانيا:الزام   - باملنطوق  التداعي على نحو ما �سريد  الثالثة حمل  الرب�ساء جنوب 
وقدره )50.000( درهم خم�سون الف درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وذلك �سبيل التعوي�ض 
والزمت املدعي عليها بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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)رقم  ليميتد  فاينان�ض  ف��ري��دوم  با�سم  �سابًقا  امل��ع��روف��ة  ليميتد  ���س��ي(  اف  اي  )دي  فاينان�ض  ف��ري��دوم 
الرتخي�ض: CL5619(  الكائن يف الوحدة 806 ، امل�ستوى 8 ، برج �سمان ، مركز دبي املايل العاملي ، 

دبي ، �سندوق بريد 506892 ، الإمارات العربية املتحدة
مرخ�ض لها مع مركز دبي املايل العاملي ترغب يف الإعالن عن قرارها الذي مت اتخاذه عرب قرار خا�ض 
2023 من قبل امل�ساهم باملوافقة على اأن فريدوم فاينان�ض )دي اي اف �سي( ليميتد  2 مار�ض  بتاريخ 
اإعادة التوطني من دبي  اإىل  تاأ�سي�سها وت�سجيلها  با�سم فريدوم فاينان�ض ليميتد �ستنقل  �سابًقا  املعروفة 

املركز املايل الدويل )دي اي اف �سي( اإىل املنطقة احلرة ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي.
وفًقا لذلك ، ُيطلب من اأي طرف مهتم اأو اأي �سخ�ض لديه دعوى �سد ال�سركة اأو يتاأثر بهذا النقل تقدمي 

مطالباته يف غ�سون 60 يوًما من الإ�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال:
Zubin Mitthaiwalla ال�سيد

فريدوم فاينان�ض (دي اي اف �سي) ليميتد
�ض.ب 506892 ،

دبي المارات العربية املتحدة
هاتف رقم 97111184361+

  :zubin@ffin.ae  بريد اإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار البالغة 60 يوًما

 اإ�شعار باإعادة التوطني من مركز دبي املايل الدويل )دي اي اف �شي(
اإىل املنطقة احلرة ل�شلطة مركز دبي التجاري العاملي
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امل���رزوق���ي - م��وؤ���س�����س��ة املحيط  ���س��ل��ط��ان  امل�����س��ف��ي/ع��ل��ي ع��ب��داهلل  ب��ه��ذا يعلن 
حما�سبون قانونيون ، انه مت تعيينه م�سفيا ل�سركة/ال�سركة املتحدة للعلب 
على  حقوق  او  مطالبات  له  من  كل  فعلى   300017 رق��م  رخ�سة   - ذ.م.م 
 45 خالل  ذلك  على  الدالة  الثبوتية  بامل�ستندات  التقدم  املذكورة  ال�سركة 
 - - �ض.ب:86425  التايل:دبي  العنوان  الع��الن على  تاريخ هذا  يوم من 

هاتف:042650665 - فاك�ض:042650645 
oceanalimarzoqi@gmail.com:بريد الكرتوين 

امل�ضفي علي عبداهلل �ضلطان املرزوقي
موؤ�ض�ضة املحيط حما�ضبون قانونيون

اإعالن تعيني م�شفي
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امل���رزوق���ي - م��وؤ���س�����س��ة املحيط  ���س��ل��ط��ان  امل�����س��ف��ي/ع��ل��ي ع��ب��داهلل  ب��ه��ذا يعلن 
حما�سبون قانونيون ، انه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري حلل وت�سفية 
على  حقوق  او  مطالبات  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى   ، ذ.م.م  للعلب  املتحدة  ال�سركة 
 45 خالل  ذلك  على  الدالة  الثبوتية  بامل�ستندات  التقدم  املذكورة  ال�سركة 
 - - �ض.ب:86425  التايل:دبي  العنوان  الع��الن على  تاريخ هذا  يوم من 

هاتف:042650665 - فاك�ض:042650645 
oceanalimarzoqi@gmail.com:بريد الكرتوين 

امل�ضفي علي عبداهلل �ضلطان املرزوقي
موؤ�ض�ضة املحيط حما�ضبون قانونيون

اإعالن اإحالل وت�شفية

70197 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
ح�سور اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم:2022/887 عقاري جزئي - دبي
املدعي عليها الرابعة:بي ات�ض اأر منطقة حرة ذ.م.م

يف الدعوى املذكورة اعاله بناء على تكليف حمكمة دبي ، بندبي خبريا ح�سابيا يف الدعوى 
يرجى  وعليه  �سدكم  )املدعي(  فرحات  عبدالرحمان  بن  من:فوؤاد  املرفوعة  اع��اله  املذكورة 
ح�سوركم يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي مالديكم من م�ستندات تخ�ض 
الدعوى وذلك يوم اخلمي�ض املوافق:2023/3/16 يف متام ال�ساعة:08:00 �سباحا عن 
Microsoft Teams  لر�سال الرابط  بعد من خالل تطبيق الت�سال املرئي تطبيق 
  malfalasi@mafbg.com:اخلا�ض بالجتماع يرجى التوا�سل على الربيد التايل

اأو الرقام التالية:موبيل:0506551333 - هاتف:044328643
اخلبري احل�ضابي
حممد علي خليفة بن حميدان الفال�ضي

اإعالن بالن�شر

70197
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:734/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )115.000( درهم واداء الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا 
اعتبارا من تاريخ رفع النزاع رقم 2023/1111 نزاع حمدد القيمة وهو 2023/1/18 وحتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:فر�سيد ت�سكينى

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - �سارع املكتوم - برج امل�سعود 2 -بجوار الفطيم تويوتا - الطابق 
ال�ساد�ض - �سقة 601

املطلوب اإعالنه :  1- امري جعفر ازاد  -  �سفته : مدعي عليه 
الفائدة  واداء  دره��م  وق��دره )115.000(  الدعوى ومو�سوعها مطالبة مببلغ  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع النزاع رقم 2023/1111 نزاع حمدد القيمة وهو 
الثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى   2023/1/18
املوافق  2023/3/14  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:878/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى التا�سعة رقم 412

مو�سوع الدعوى : �سم ملف النزاع رقم 6783/2022 نزاع حمدد القيمة والق�ساء ب�سحة ونفاذ �سك بيع ال�سهم وقرار 
الع�ساء بنقل ال�سهم املحرر 8-4-2022 ل�سركة اتيكو�ض اكادميي - منطقة حرة ذ.م.م - �سلطة دبي للتطوير بني املدعي 
واملدعي عليها بنقل 25 �سهما بقيمة 25000 درهم ل�سالح املدعي وخماطبة اجلهات املعنية بت�سجيل ال�سهم با�سم املدعي 

والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:عبيد غامن عبدالرحمن املطيوعى

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سايل - مبنى باي �سكوير 1 - �سقة مكتب 706
املطلوب اإعالنه :  1- عائ�سة عابد احمد جربيل  -  �سفته : مدعي عليه 

القيمة والق�ساء  ن��زاع حمدد  النزاع رقم 6783/2022  الدعوى ومو�سوعها �سم ملف  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
- منطقة حرة  اكادميي  اتيكو�ض  ل�سركة  املحرر 2022-4-8  ال�سهم  بنقل  الع�ساء  وق��رار  ال�سهم  بيع  ونفاذ �سك  ب�سحة 
ذ.م.م - �سلطة دبي للتطوير بني املدعي واملدعي عليها بنقل 25 �سهما بقيمة 25000 درهم ل�سالح املدعي وخماطبة اجلهات 
املعنية بت�سجيل ال�سهم با�سم املدعي والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/13  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الرمزية للمقاولت الفنية
جتاري  SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000700/ 

اإىل املحكوم عليه : الرمزية للمقاولت الفنية 
املنفذ:�سركة  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
ام اند بي مورتاراند بال�سرت دراي مك�ض ذ.م.م ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :33202.0 

درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

 SAMIR SERHAN AHMED NEMER : ا�سم امل�سرتي
ح��ي��ث ان امل���ط���ور امل���ذك���ور اف�����اد ب��اأن��ك��م ق���د ت��خ��ل��ف��ت��م ع���ن ����س���داد ق�����س��ط/ اق�ساط 
)The Square 2503( رق������م  ال����ع����ق����اري����ة  ال������وح������دة  ث���م���ن  م�����ن   م�����س��ت��ح��ق��ة 

للم�سروع )THE SQUARE( دبي. 
 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  الخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

 MUSTAFA HUSSAIN JOHAR FARHAN ALHAMMADI : ا�سم امل�سرتي
������س�����داد ق�سط/  ع�����ن  ت���خ���ل���ف���ت���م  ق�����د  ب����اأن����ك����م  اف��������اد  امل������ذك������ور  امل�����ط�����ور  ان  ح����ي����ث 
)O2/510( رق��������م  ال�����ع�����ق�����اري�����ة  ال�������وح�������دة  ث����م����ن  م������ن  م�������س���ت���ح���ق���ة   اق�����������س�����اط 

للم�سروع )O 2( دبي. 
 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  الخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
�سركة كيناي م.د.م.�ض منطقة حرة رخ�سة رقم DMCC32917 والكانئة مبدينة دبي 
املنطقة احلرة ملطار دبي �ض.ب:36780 دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة 
لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي و ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ:2023/3/9 ب�سان 
اغالق وحل ال�سركة وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اي مطالبات 
يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق 

الربيد امل�سجل او الت�سال ب����:
ال�سادة:كوتاري لتدقيق احل�سابات

�ض.ب:51504 - دبي - دولة المارات العربية املتحدة
هاتف رقم:9743526330+

vipul@vipulkothari.com:الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحدده ب��� 15 يوما.

اإ�شعار ت�شفية

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 70021
يف الق�سية رقم 2022/9717 جتاري جزئي ال�سارقة - حمكمة ال�سارقة االحتادية

املطلوب اعالنه:املدعي عليه جميلة القمر لتنظيم الفعاليات واحلفالت
اعاله  امل���ذك���ورة  ب��ال��دع��وى  كح�سابية  املحكمة  ع��دال��ة  ق��ب��ل  م��ن  ان��ت��داب��ن��ا  مت  ان���ه  علما  نحيطكم 
ال�سويدي  عيد  وميثله/حممد  امي��اين  احمد  البا�سط  عبد  املدعية/منى  قبل  من  �سدكم  املقامة 
اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة 
اعمال جلنة اخلربة املقرر عقده يوم اجلمعة املوافق 2023/3/17 يف متام ال�ساعة 10:00 العا�سرة 
�سباحا وذلك عن بعد من خالل برنامج الت�سال املرئي ZOOM ويرجى التوا�سل مع مكتب 
الهواتف  ارقام  ZOOM وذلك على  اخلربة للح�سول على رابط اجتماع اخلربة عرب برنامج 
املوؤيدة  امل�ستندات  وتقدمي  املحدد  باملوعد  لالجتماع  الن�سمام  ويرجى   - ال��ت��ال��ي��ة:0553455449 
وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخل��ربة  ف��ان  احل�سور  عن  تخلفكم  ح��ال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

لل�سالحيات  املخولة لها قانونا .
اخلبري احل�ضابي

احمد كمال الدين 
قيد رقم 549

 مذكرة اإعالن بالن�شر باحل�شور
اأمام اخلربة احل�شابية

70021
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة مركز ال�شارقة لال�شتثمار
كلي جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004079/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة مركز ال�سارقة لال�ستثمار 
املنفذ:�سركه  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، ذ.م.م  الكرتوميكانيكية  للمقاولت  �سكان 
لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم 
وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،

1.4288805E7:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:31/2023/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2155/2017 جتاري كلي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:مائدة بيكم �سيد مهدي مرع�سي
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سقة مكتب 

102
املطلوب اإعالنه :  1- �سفا مريزا �سالح حكيم خليلي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رق���م:2017/1255 جتاري كلي  مو�سوع الإع��الن :  قد 
ال�ساعة 10.00 �ض  املوافق  2023/3/14   الثالثاء   ب��ت��اري��خ:2023/1/9. وح��ددت لها جل�سة يوم 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : رويال اروجانك�ض لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م 
ايرنجي  تريندت   c1804 - c1803 - c1802 - c1801 - lg العنوان : مكتب رقم 
 : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة   - ب��اي  بزن�ض   -
الإقت�ساد  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1463435  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   861451
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2023/3/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2023/3/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه 
ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071 م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض 

   042973071 :
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية رويال اروجانك�ض لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/1
امل�ستندات  معه كافة  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

 WADIA MOHAMMED M ALMUWALLAD : ا�سم امل�سرتي
ح��ي��ث ان امل���ط���ور امل���ذك���ور اف�����اد ب��اأن��ك��م ق���د ت��خ��ل��ف��ت��م ع���ن ����س���داد ق�����س��ط/ اق�ساط 
)REGINA/3001( رق�������م  ال����ع����ق����اري����ة  ال�������وح�������دة  ث����م����ن  م������ن   م�������س���ت���ح���ق���ة 

للم�سروع )REGINA( دبي. 
 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  الخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

 FAHAD YAHYA A ALYAHYA : ا�سم امل�سرتي
������س�����داد ق�سط/  ع�����ن  ت���خ���ل���ف���ت���م  ق�����د  ب����اأن����ك����م  اف��������اد  امل������ذك������ور  امل�����ط�����ور  ان  ح����ي����ث 
)O2/2201( رق�������م  ال����ع����ق����اري����ة  ال������وح������دة  ث����م����ن  م�����ن  م�������س���ت���ح���ق���ة   اق���������س����اط 

للم�سروع )O 2( دبي. 
 ، التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  الخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 

الجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ا�ضبي�ض لتاجري بيوت العطالت �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 109 - ملك ال�سيخة مهرة احمد الغرير - الق�سي�ض الثانية - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�سة : 728618 رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1158003 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل 
وعلى   2023/3/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/8 بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات 
�ض.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 704 - ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة 
- هاتف : 042288982 فاك�ض : ...... م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ض.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�ض : ......   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  �ــض.ذ.م.م  العطالت  بيوت  لتاجري  ا�ضبي�ض  لت�سفية  اأع���اله 
بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/8

اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 

MOJAU_2023- 0118709 رقم املعاملة
 اإخطار عديل بالوفاء

اخطار عديل
املخطر:�ضوجاتا لما - نيبال اجلن�ضية - العنوان ال�ضارقة - هاتف:0559743404

املخطر اليهم:جنمة مومباي للتجارة العامة ذ.م.م - العنوان:ال�ضارقة - بو�ضغارة - خلف �ضارع ال�ضتقالل �ضقة رقم 206 طابق رقم 2 ملك احمد حممد 
ترمي - هاتف رقم:0502195812 - 0586234277

مو�ضوع الخطار بدفع قيمة �ضيكات
الوقائع:حيث ان املخطر اليه حرر �ضيكات وبياناتهم كالتايل:

بتاريخ:2018/9/1 م�ضتحق  درهم   9.600 بقيمة   000045 رقم   -1
بتاريخ:2018/10/1 م�ضتحق  درهم   9.600 بقيمة   000046 رقم   -2
بتاريخ:2018/11/1 م�ضتحق  درهم   9.600 بقيمة   000047 3-رقم 

بتاريخ:2018/12/1 م�ضتحق  درهم   9.600 بقيمة   000048 رقم   -4
بتاريخ:2019/1/1 م�ضتحق  درهم   9.600 بقيمة   000049 رقم   -5

بتاريخ:2019/1/1 م�ضتحق  درهم   120.000 بقيمة   000050 رقم   -6
ال�ضيكات حمررة ل�ضالح املخطر - وهذه ال�ضيكات م�ضحوبه على بنك برودا ومت ارجاع ال�ضيكات ب�ضبب ان احل�ضاب جممد او موقوف

بتاريخ:2018/9/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000017 رقم   -7
بتاريخ:2018/10/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000018 رقم   -8
بتاريخ:2018/11/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000019 رقم   -9

بتاريخ:2018/12/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000020 رقم   -10
بتاريخ:2019/1/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000021 رقم   -11
بتاريخ:2019/2/1 م�ضتحق  درهم   3.600 بقيمة   000022 رقم   -12

بتاريخ:2019/2/1 م�ضتحق  درهم   45.000 بقيمة   000023 رقم   -13
ال�ضيكات حمررة ل�ضالح املخطر وهذه ال�ضيكات م�ضحوبة على بنك امل�ضرق ومت ارجاع ال�ضيكات ب�ضبب ان احل�ضاب جممد او موقوف -وحيث ان املخطر 
قيمة  دفع  ب�ضرورة  اليه  املخطر  انذار  يف  يرغب  املخطر  فان  وعليه   - الودية  الطرق  كافة  �ضتنفاذ  من  الرغم  على  ال�ضيكات  قيمه  �ضداد  يرف�ض  اليه 
ال�ضيكات خالل خم�ضة ايام من تاريخ الخطار وال �ضوف ي�ضطر ا�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية �ضده وعليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة الكاتب العدل 

بال�ضارقة اخطاركم بهذا ر�ضميا.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
MOJAU_2022- 0085286 رقم املعاملة

 اإخطار عديل للوفاء مببلغ 25.000 درهم
املخطر:غالم كربيا �سركري نور ال�سالم �سركري ،بنغالدي�سي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784198371615950 

- العنوان:ال�سارقة - الغوير - خلف م�ست�سفى الزهرة - هاتف رقم:0562275433 - 0552325499
هوية  بطاقة  يحمل   - اجلن�سية  بنغالدي�سي   - احمد  �سلطان  حممد  اىل  �سركار  اليه:علي  املخطر 
رقم:784198238131878 - العنوان:ال�سارقة - النباعة - قرب م�ست�سفى الزهرة - هاتف رقم:0566687805 

0502660118 -
املو�سوع اخطار عديل للوفاء مببلغ 25.000 درهم

املخطر اليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 25.000 خم�سة وع�سرون الف درهم اماراتي فقط مبوجب قر�ض �سخ�سي 
بني املخطر واملخطر اليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف ب�سبب 
ح�ساب مغلق وبيانات ال�سيك كالتايل �سيك رقم:000003 مببلغ 25.000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/8/12 
وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل ذ.م.ع المارات العربية املتحدة حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ 
رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرار لكن دون جدوى لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ 
الكاتب  ال�سيد  واطلب من  القانونية  الجراءات  �سن�سطر لتخاذ  وال  اخطاركم  تاريخ  ايام من  املذكور خالل خم�سة 

العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13795 بتاريخ 2023/3/10 
يف الق�سية رقم 2023/357 جتاري - دبي

نحيطكم علما بانه مت انتدابنا )اخلبري الهند�سي/خالد عبداهلل احلمريي( كخبري بالدعوى 
املذكورة اعاله واملرفوعة �سدكم من قبل املدعية:البا�سل لعمال التكييف املركزي �ض.ذ.م.م 
بوكالة مكتب ال�سعيدي للمحاماة - وحيث قررت اخلربة حتديد موعد انعقاد اجتماع اخلربة 
الول املرئي عن بعد ليكون يوم الربعاء املوافق:15 مار�ض 2023 يف متام ال�ساعة 04:00 م�ساءا 

عن طريق برنامج زووم من خالل الرابط التايل:

كما يرجى التوا�سل معنا خالل الهاتف رقم:0504504449 او من خالل الربيد اللكرتوين 
......... وعليه اأنتم مكلفون او من ميثلكم قانونيا باحل�سور امامنا وار�سال كافة امل�ستندات 
واملذكرات والتعقيبات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور او 
ار�سال املذكرة يف ميعاد اق�ساه يوم الربعاء املوافق:2023/3/15 فان اخلربة �ستقوم مببا�سرة 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونيا وامل�ستندات املقدمة بالدعوى .
اخلبري الهند�ضي املنتدب/خالد عبداهلل احلمريي

 اعالن بالن�شر للح�شور امام اخلربة

70197

اندريا  امل��دع��و /ك��ري��زي��ا  ف��ق��د 
الفلبني   ، ا�سون�سيون  فيناراو 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)B1794219P(  رق������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562445719

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /حم�����م�����د 
ب����������������الل ح���������������س�������ني حم����م����د 
ب���ن���غ���الد����ض   ، ع����ل����ي  امي����������ان 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)0512520BY(  رق�����م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0509564829

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /ح����رمي����ه 
اوغ��������ن��������دا   ، ن��������ادام��������ب��������ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)1722336B(  رق�����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    05252873356

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �ساره عبداحلميد 
حممد عثمان اخلياط ، م�سر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )A25065541(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر الإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• بولونيا-الفجر:

حية  ����س���ورة  للكتاب”  ال�����س��ارق��ة  “هيئة  ق��دم��ت 
العربية  الإم����ارات  ودول���ة  ال�سارقة  اإم���ارة  لتجربة 
املتحدة يف �سناعة كتاب الطفل، خالل م�ساركتها يف 
ال�60 من معر�ض بولونيا لكتاب  ال��دورة  فعاليات 

الطفل 2023.
على  ال�سوء  امل�سارك  جناحها  يف  الهيئة  و�سلطت 
الإبداعي  ب��امل��ح��ت��وى  الرت���ق���اء  الإم������ارة يف  ج��ه��ود 
لدعم  تتبناها  التي  واملبادرات  املخ�س�ض لالأطفال 
العاملني يف جمال ن�سر كتاب الطفل من نا�سرين 
الإقليمي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ور���س��ام��ني  وم��وؤل��ف��ني 
والعاملي، حيث عر�ست اإ�سدارات عدد من املوؤ�س�سات 
اإ�سدارات  م��ن��ه��ا  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ن�����س��ر  ودور  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
بال�سارقة،  الثقافة  ودائ����رة  القا�سمي،  من�سورات 
وملتقى نا�سري كتب الأطفال، واملجل�ض الإماراتي 

لكتب اليافعني، وجمموعة كلمات.
 وي�����س��ارك وف���د الهيئة ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة اأح��م��د بن 
ركا�ض العامري، رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب، حيث 
الذي  امل�سارك،  ال�سارقة  جناح  زوار  الوفد  ا�ستقبل 
حظي باهتمام ممثلي املوؤ�س�سات الثقافية، واطلعوا 
والأعمال  املعرو�سة  الإ���س��دارات  على  خالله  م��ن 
املرتجمة، وتعرفوا على ما ت�سهده الثقافة العربية 
والإم��ارات��ي��ة م��ن تنوع يف الإن��ت��اج امل��ع��ريف والأدبي، 
وما ت�سهده  �سناعة كتب الأطفال من تطور على 

امل�ستوى جودة املحتوى والطباعة.
وعقد رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب، �سل�سلة لقاءات 
م��ن م�����س��وؤويل معار�ض  واج��ت��م��اع��ات، �سملت ع���دداً 

الكتب وروؤ�ساء احتادات وموؤ�س�سات الن�سر امل�ساركة، 
رئي�سة  بان�سا،  ك��اري��ن  م��ع  ال��ع��ام��ري  اجتمع  حيث 
نيهار  مع  لقاًء  وعقد  للنا�سرين،  ال��دويل  الحت��اد 
راندوم  ل�”بينغوين  التنفيذي  الرئي�ض  م��الف��ي��ا، 
ال�سابق  التنفيذي  واملدير  امل�ست�سار  ومع  هاو�ض”، 
اإىل  ل�”بنغوين راندوم هاو�ض” “ماركو�ض دول”، 
جانب �سل�سلة اجتماعات جمعت العامري مع عدد 

من روؤ�ساء دور الن�سر، بينها “ماي اأون بووك«.
وق���ال ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئي�ض 
هيئة ال�سارقة للكتاب: “متثل امل�ساركة يف معر�ض 
املا�سي  العام  احتفل  ال��ذي  الطفل  لكتاب  بولونيا 
للم�سروع  تر�سيخاً  �سرف،  �سيف  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
احل�ساري لالإمارة القائم على النطالق من بوابة 

الثقافة والكتاب ملد ج�سور احلوار مع العامل، وهو 
ال�سمو  �ساحب  روؤى  وف��ق  تاأ�س�ض  ال���ذي  امل�����س��روع 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة«.
 واأ�ساف العامري: “ملعار�ض كتب الأطفال اأهميتها 
اجلوهرية التي تنمي وعي اأجيال اليوم وتبني قارئ 
امل�ساركات  ت�سمل  اأن  على  نحر�ض  هنا  وم��ن  الغد، 
بغر�ض  املعنية  العاملية  املعار�ض  للهيئة  اخلارجية 
التزامنا يف  اإط��ار  الأطفال، يف  القراءة لدى  ثقافة 
“هيئة ال�سارقة للكتاب” بتعزيز كل ما يدعم اإثراء 
الكتب  �سناعة  تطوير  يف  وي�سهم  الثقايف  املحتوى 

املخ�س�سة لالأطفال والنا�سئني«.
وختم العامري بقوله: “جتمع املعار�ض املتخ�س�سة 

الذين  الإب��داع��ي��ة  العملية  اأط���راف  الطفل  بكتاب 
فر�سة  ومتثل  الأط��ف��ال،  كتب  اإن��ت��اج  يف  ي�سرتكون 
ل��ل��م��وؤل��ف وال��ر���س��ام وال��ن��ا���س��ر وامل���رتج���م للخروج 
مب�ساريع حمتوى يخاطب الأطفال وي�سجعهم على 
القراءة، ولدينا يف ال�سارقة جتربة را�سخة جتعلنا 
الطفل  كتب  معار�ض  متثلها  التي  الأهمية  ن��درك 
م��ن خ���الل م��ه��رج��ان ال�����س��ارق��ة ال��ق��رائ��ي للطفل، 
واملوؤلفني  النا�سرين  من  املزيد  دع��وة  اإىل  و�سعينا 
ال��ف��ر���ض التي  امل�����س��ارك��ة فيه وال���س��ت��ف��ادة م��ن  اإىل 

يقدمها ل�سناع املحتوى املخ�س�ض لالأطفال«.
ال�����س��وء على  ال��ه��ي��ئ��ة  �سلطت  م�����س��ارك��ت��ه��ا  وخ����الل 
ال���س��ت��ع��دادات اجل���اري���ة لن��ط��الق ال�����دورة ال�14 
ال��ق��رائ��ي للطفل يف مايو  ال�����س��ارق��ة  م��ن م��ه��رج��ان 

الفعاليات  ���س��ام��ل��ة ح���ول  ���س��ورة  امل��ق��ب��ل، وق��دم��ت 
ال��ت��ي يوفرها  وال��ف��ر���ض  امل��ه��رج��ان  ال��ت��ي ت�ساحب 
املتخ�س�سني  والر�سامني  والنا�سرين  للموؤلفني 
“امللتقى  م��ب��ادرات  اإىل  بالإ�سافة  الأط��ف��ال،  بكتب 

العربي لنا�سري كتب الأطفال«.
التحتية  البنية  تتيحه  ما  الهيئة جممل  وعر�ست 
للعاملني  ف��ر���ض  م��ن  ال�����س��ارق��ة  يف  الن�سر  ل��ق��ط��اع 
الإبداعية،  ال�سناعات  جم��ال  ويف  القطاع  ه��ذا  يف 
وقدمت �سرحاً حول كربى الفعاليات التي تنظمها 
ال��ه��ي��ئ��ة وجت����ذب ال��ن��ا���س��ري��ن و���س��ن��اع ال��ك��ت��اب من 
خمتلف اأنحاء العامل، وتفتح اآفاقاً لتحفيز م�ساريع 

الرتجمة وتعزيز التبادل بني الثقافات.
معر�ض  يقودها  التي  اجلهود  الهيئة  وا�ستعر�ست 

يف  النا�سرين،  وم��وؤمت��ر  للكتاب،  ال���دويل  ال�سارقة 
الن�سر،  ح��ق��وق  ���س��راء  ت��ب��ادل  فر�سة  ت��وف��ري  �سبيل 
خدمات  اإىل  بالإ�سافة  الرتجمة،  �سفقات  وعقد 
التي  للن�سر”  ال�����س��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  احل���رة  “املنطقة 
امل��ن��ط��ق��ة العربية  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن م���ن  ح��ق��ق��ت ج���ذب���اً 
وال��ع��امل، وغ��ريه��ا م��ن اأ���س��ك��ال ال��دع��م واخلدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ق��ط��اع ال��ن�����س��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى توثيق 
وحفظ احلقوق الأدبية من خالل “وكالة ال�سارقة 

الدولية للحقوق الأدبية«.
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  احل�������س���اين،  م��ن�����س��ور  وق����ال 
“التقينا  ل��ل��ك��ت��اب:  ال�����س��ارق��ة  هيئة  يف  ال��ن��ا���س��ري��ن 
ب��ال��ن��ا���س��ري��ن وم������دراء ���س��رك��ات ت���وزي���ع ال��ك��ت��ب يف 
معهم  وناق�سنا  الطفل(،  لكتاب  بولونيا  )معر�ض 
لبحث  ومبادرات،  الهيئة من موؤمترات  تنظمه  ما 
اآليات  ابتكار  تكفل  التي  احللول  وو�سع  التحديات 
فعالة ت�سهم يف الرتقاء بقطاع الن�سر، وا�ستهدفنا 
خالل اللقاءات ا�ستقطاب اأكرب عدد من امل�ساركني 
الكتب(  موزعي  )موؤمتر  يف  للم�ساركة  املعر�ض  يف 
املن�سات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���ن���ا����س���ري���ن(،  و)م����وؤمت����ر 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��ه��ي��ئ��ة خل��دم��ة هذا 

القطاع احليوي«.
�سرف  �سيف  ح��ل��ت  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
لكتاب  ب��ول��ون��ي��ا  “معر�ض  م���ن   59 ال�����  ال�������دورة 
الطفل” يف دورة العام املا�سي، التي �سهدت تنظيم 
برنامج ثقايف ت�سمن جل�سات حوارية وور�ض فنية 
ل��ر���س��ام��ي ك��ت��ب الأط���ف���ال، وم��ع��ر���ض ل��ر���س��وم كتب 
الطفل لفنانني من الإمارات، وي�ستقطب “بولونيا 

لكتاب الطفل” كل عام اأكرث من 1،400 نا�سر.

قدم جهود الإمارة واأبرز مبادراتها وم�ضاريعها 

»ال�سارقة للكتاب« ت�ستعر�ض جهودها يف النهو�ض بكتاب الطفل خالل »بولونيا لكتاب الطفل« 

ال��ع��وي�����ض الثقافية  ب���ن ع��ل��ي  ���س��ل��ط��ان  ن��ظ��م��ت م��وؤ���س�����س��ة 
8 مار�ض اجل��اري عر�ساً  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�ض  م�ساء يوم 
الظاهري  نا�سر  والكاتب  للمخرج  الرحى«  »حجر  لفيلم 
مدار  على  الأح����الم«،  راأت  م��ن  اأول  »ال��ع��ني..  ومو�سوعه 
�ساعة ون�سف، حيث قدم �سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، منذ توليه حكم مدينة 
1946، واإدارت��ه احلكيمة ل�سوؤون املنطقة، يف  العني عام 
ظروف اقت�سادية و�سحية وتعليمية �سعبة، وكيف نه�ض 

باملنطقة ال�سرقية من اإمارة اأبو ظبي، ونظم اأمورها.
اأنتَج الفيلم، الكاتب واملخرج ال�سينمائي نا�سر الظاهري، 
ب��رع��اي��ة م��ن الأر���س��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة، وب��دع��م من 

مهرجان اأبو ظبي، 
�سمو  اإىل  العمل  اأُه����دي  كما  وال�����س��ب��اب،  الثقافة  ووزارة 
درب  رفيقة  الإم����ارات«،  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

كفاح زايد اخلري يف التاأ�سي�ض والبناء.
ل�سخ�سية  ووف��اء  بحب  �سنع  الفيلم  اإن  الظاهري  وق��ال 
تاريخية حتى تعرف الأجيال اجلديدة طبيعة احلياة التي 
كانت يف الإمارات، واأنه ا�ستغرق فيه اأكرث من �سنتني حيث 
�سركات  ل��دى  وخا�سة  الأر�سيفية  امل��ادة  على  العتماد  مت 

النفط العاملية لال�ستفادة منها يف الفيلم.
اأن  الرحى”  “حجر  الفيلم  اختيار عنوان  �سبب  اإن  وقال 

اأن  زاي��د  وك��ان حلم  التغيري  لت�سنع  ت��دور  ال��رح��ى  حجر 
يغري احلياة يف ه��ذه املنطقة وق��د ح��دث ذل��ك كما نعرف 

وكما �ساهدنا يف الفيلم.
العوي�ض  ع���ام موؤ�س�سة  اأم���ني  اأح��م��د  احل��م��ي��د  ع��ب��د  وق���ال 

وخا�سة  الأحا�سي�ض  من  الكثري  فيه  الفيلم  اأن  الثقافية 
ال�سخ�سيات التي قدمت �سهادات حية عن �سخ�سية زايد 

مما زاد من قيمة املادة التوثيقية.
الذين  النادي  اأ�سدقاء  من  جمموعة  احل��وار  يف  و�سارك 
الفيلم  تفا�سيل  بع�ض  وناق�سوا  العر�ض  ج��وان��ب  اأغ��ن��وا 
ال�سخ�سيات  اأ�سماء  كتابة  و�سرورة  الأر�سيفية  امل��ادة  مثل 
والتعليق ال�سوتي، ف�ساًل عن كتابة الرتجمة اإىل العربية 
حتى لو كان الفيلم ناطقاً باللهجة املحلية حتى ي�سل اإىل 

كل العرب عندما يعر�ض خارج الإمارات.
بذكر  املُ�ساهد  على  ُيثقل  لن  اإن��ه  الظاهري  ق��ال  وب���دوره 
يف  ذك��ره��ا  حيث  الفيلم  يف  �ساركت  �سخ�سية   40 اأ���س��م��اء 
نهاية العر�ض، واأن الفيلم مل يحتج اإىل تعليق �سوتي لأن 
ال�سورة كانت تقود امل�ساهدين ب�سكل �سحيح لفهم الفكرة، 
واأ�ساف اأن لغة الفيلم وا�سحة وخا�سة اأنه عر�ض يف م�سر 

وكان مفهوماً لدى امل�ساهدين.
ويف ختام الأم�سية قدم �سعادة عبد احلميد اأحمد اأمني عام 
موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ض الثقافية درعاً تذكارية 
الذي  القّيم  عمله  على  و�سكره  الظاهري  نا�سر  للمخرج 

يغني املكتبة ال�سينمائية.
وكذلك بدوره اأ�ساد النا�سري بنوادي ال�سينما التي تزيد 
نادي  جتربة  وَثّمن  ح�سورها  وتعزز  ال�سينمائية  الثقافة 
يقدمه من عرو�ض جيدة يف هذا  ملا  ال�سينمائي  العوي�ض 

امليدان.

بح�ضور املخرج نا�ضر الظاهري

نادي العوي�ض ال�سينمائي يناق�ض فيلم »حجر الرحى«

اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب، يف مركز 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��اب��ع لدائرة 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، ام�ض، عن 
“الآداب”،  ف���روع  يف  ال��ق�����س��رية  ال��ق��وائ��م 
و”املوؤلف ال�ساب” و “الفنون والدرا�سات 
النقدية” يف دورتها ال�سابعة ع�سرة، حيث 
�سّمت القائمة 9 اأعمال من م�سر والعراق 

ولبنان واجلزائر وتون�ض واملغرب. 
لفرع  ال���ق�������س���رية  ال���ق���ائ���م���ة  وا����س���ت���م���ل���ت 
اختريت  اأع���م���ال  ث��الث��ة  ع��ل��ى  “الآداب” 
القائمة  يف  وق���ع���ت  ع���م���اًل   12 ب���ني  م���ن 
الطويلة، فيما ت�سمنت القائمة الق�سرية 
اأعمال من  ثالثة  “املوؤلف ال�ساب”  لفرع 
اأ�سل 12 عماًل من القائمة الطويلة، اأما 
فرع “ الفنون والدرا�سات النقدية” فقد 
ا�ستمل على ثالثة اأعمال اختريت من بني 

12 عنواناً. 

وت�سهد القائمة الق�سرية لفرع “الآداب” 
تناف�ساً بني ثالثة اأعمال هي “القطائع - 
امل�سرية  للروائية  طولون”،  ابن  ثالثية 
نه�سة  دار  ع���ن  ال�����س��ادر  ب�����س��ي��وين،  رمي 
اأين  و”اإىل   ،2022 ع���ام  للن�سر  م�سر 
لل�ساعر  ذاتية”،  �سرية  الق�سيدة؟  اأيتها 
جعفر  علي  العراقي  اجلامعي  والأ���س��ت��اذ 
نا�سرون  الآن  ع����ن  ال���������س����ادر  ال����ع����الق، 
يا  و”افرح   ،2022 ع�����ام  وم�����وزع�����ون 
اللبنانية  وال�سحافية  لالأديبة  قلبي”، 
علوية �سبح، ال�سادر عن دار الآداب للن�سر 

والتوزيع عام 2022. 
“املوؤلف  لفرع  الق�سرية  القائمة  مت  و�سّ
ج�سر  “فوق  الآت���ي���ة،  الأع���م���ال  ال�ساب” 
اجلمهورية”، للكاتبة والروائية العراقية 
احلكمة  دار  ع��ن  ال�����س��ادر  ال�����راوي،  �سهد 
و”الوحل   ،2020 ع��ام  والتوزيع  للن�سر 

للكاتب امل�سري اأحمد لطفي،  والنجوم”، 
ال�سادر عن دار ع�سري الكتب عام 2022، 
للروائي اجلزائري  و”نهاية ال�سحراء”، 
ها�سيت  دار  ع��ن  ال�سادر  خطيبي،  �سعيد 

اأنطوان / نوفل عام 2022. 
النقدية،  وال���درا����س���ات  ال��ف��ن��ون  ف���رع  اأم����ا 
الأعمال  ال��ق�����س��رية  ال��ق��ائ��م��ة  فت�سمنت 
درا�سات  ال��ّن�����س��اء:  “مرائي   .. ال��ت��ال��ي��ة 
العربّية”،  ال��ّن�����س��ائ��ّي��ة  ال�����ّذات  ك��ت��اب��ات  يف 
تون�ض،  م��ن  الطريطر  جليلة  للدكتورة 
عام  للكتاب  التون�سّية  ال���ّدار  عن  ال�سادر 
ال�سينما  يف  ال���وج���ود  و”�سور   ،2021
املغربي  وامل��ف��ك��ر  ل�����ل��ك��ات��ب  والفل�سفة”، 
حممد نور الدين اأفاية، ال�سادر عن املركز 
و”املوؤلفات   ،2022 عام  للكتاب  الثقايف 
املقامية  بني  الراهنة  العربّية  املو�سيقّية 
من  حكيمة  فاخر  للدكتور  والتونالية”، 

املو�سيقى  مركز  دار  عن  وال�سادر  تون�ض، 
العربية واملتو�سطية - �سوتيميديا للن�سر 

والتوزيع عام 2021. 
اأعلى  حقق  ال�ساب  امل��وؤل��ف  ف��رع  اأّن  يذكر 
امل�������س���ارك���ات يف اجل����ائ����زة هذا  ع�����دد م����ن 
م�ساركة   954 ب��ل��غ��ت  مب�����س��ارك��ات  ال��ع��ام 
ا�ستحوذت على ن�سبة %30 من اإجمايل 
املركز  يف  الآداب  ف���رع  وج���اء  امل�����س��ارك��ات، 
م�ساركة   688 بلغت  مب�ساركات  ال��ث��اين 
“الفنون  ف��رع  �سهد  كما   ،22% بن�سبة 
م�ساركة،   286 النقدية”  وال��درا���س��ات 
%5 مقارنة  ح��وايل  ق��دره��ا  بن�سبة من��و 
العام  م��ن  ذات��ه  ال��ف��رع  يف  امل�ساركات  بعدد 

املا�سي. 
الق�سرية  القوائم  عن  اجل��ائ��زة  و�ستعلن 
املتبقية خالل الأ�سابيع القليلة  لفروعها 

املقبلة. 

جائزة زايد للكتاب ُتعلن قوائمها الق�سرية لفروع 
االآداب واملوؤلف ال�ساب والفنون والدرا�سات النقدية 
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)the stage( ي�ضتهدف الفنانني العمالقة الذين ُيعتربون اأ�ضطورة يف عامل الفن

كارال حداد: كل برنامج اأقّدمه اأعطيه 
من كل قلبي وجهدي وتركيزي

ومميز  راٍق   )the stage( اجل���دي���د  ب��رن��اجم��ك   •
النجوم  لكبار  بتكرميه  كما  وبَجْمعته  و�سيوفه  بفكرته 
ال�سعوبات  وم��ا  فكرته  وتبلورت  ب��داأت  كيف  الراحلني. 

التي واجهْتك عند تتفيذه؟
- قّررنا وقف برنامج )Fi Male( يف عز جناحه كي ل 
نقع يف التكرار كما يح�سل مع بع�ض الربامج التي تقع يف 
 )the stage( هذا الفخ، ولذلك قّررنا اأن نبداأ برنامج
اأ�سطورة  الذي هو  و�سوف  الطرب( جورج  )�سلطان  مع 
عليه  حت��ّل  اأن  ال��ظ��روف  ���س��اءت  ول��ك��ن  بيننا،  تعي�ض 
امل�����س��ي��ب��ة ب�سبب وف����اة اب��ن��ه ال��ك��ب��ري ودي����ع م��ا حال 
لتكرمي  النتقاَل  فقّرْرنا  احللقة.  ت�سوير  دون 

اأ�ساطري يف الفن غادروا احلياة.
التنفيذ  ع��ن��د  واج���ه���ْت���ن���ا  ال���ت���ي  ال�����س��ع��وب��ات 
اأر�سيف  ب��الأب��ح��اث وال��ب��ح��ث يف  ال��ق��ي��ام  ه��ي 
ُيعتربون  الذين  والعمالقة  الكبار  الفنانني 
اأه����ّم اأع��م��دة ال��ف��ّن يف ال��ع��امل العربي،  م��ن 
ون��ح��ن ن�����س��ت��ق��ب��ل خ����الل ال���ربن���ام���ج بع�ض 
ل��ه��م ع��الق��ة بالفنان  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض 
اأق���ارب اأم  مو�سوع ال��ت��ك��رمي، ���س��واء ك��ان��وا 
اأهاًل اأم اأ�سخا�ساً جمعْتهم به اأعمال عدة 
ومعلومات  حقائق  على  منهم  للح�سول 
من  العديد  هناك  اأن  خ�سو�ساً  جديدة، 
الفنانني  بتكرمي  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
املعلومات  ن��ك��ّرر  اأن  يف  ن��رغ��ب  ن��ك��ن  ومل 

نف�سها عنهم.
يف  �ساهم  اجلديد  برناجمِك  اأن  �سك  ل   •
ك�سف وجهك احلقيقي واأكد على اإح�سا�سك 
امل���ره���ف، خ�����س��و���س��اً اأن����ك ب��ك��ي��ِت اأك����رث من 
 the( اإن  ال����ق����ول  مي���ك���ن  وه�����ل  م�������رة، 
مع  مقارنًة  اإليك  الأقرب  هو   )stage

الربامج الأخرى التي قّدمِتها قبله؟
- اأن���ا اإن�����س��ان��ة ول�����س��ت حُم�����اِورة فقط، 

ومن الطبيعي اأن اأتفاعل مع م�سرية هوؤلء العظماء، الذين 
اأ�ستقبلهم يف  ال��ذي��ن  واأق��ارب��ه��م  اأه��ل��ه��م  خ��الل  م��ن  اكت�سفُت 
والفن  عا�سوها  التي  العظمة  م��ن  بالرغم  اأن��ه��م  ال��ربن��ام��ج، 

العظيم الذي تركوه لنا، 
اإل اأنهم مروا بظروف �سعبة جداً وغالبيتهم عا�سوا يف اأيامهم 
الأخرية ظروفاً ل تليق بهم ومبكانتهم الفنية العالية، وكان 
اأخ����رى، من  ن��اح��ي��ة  اأت��ع��اط��ف م��ع��ه��م. م��ن  اأن  م��ن الطبيعي 
اأْجدد  الأق��رب يل لأن��ه  اأن يكون هذا الربنامج هو  الطبيعي 
اأقّدمه  برنامج  كل  املرحلة.  اأقدمه يف هذه  ولأنني  براجمي 
اأعطيه من كل  اإىل قلبي عند تقدميه، لأنني  الأق��رب  يكون 

قلبي وجهدي وتركيزي.
• يف ظل املعاناة التي تعي�سها حمطات التلفزيون اللبنانية، 
برنامج  لك  يكون  واأن  املحنة  ه��ذه  جَت���اُوز  من  متّكنِت  كيف 

جديد خا�ض بك؟
بداأت  ب��ل  ج��دي��دة،  لي�ست  الإع����الم  يعي�سها  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة   -
بع�ض  ب�سبب  ال��ف��رتة،  ه��ذه  قبل  وحتى   ،2019 ال��ع��ام  منذ 
كان   ،)the stage( اإىل  وبالن�سبة  الإن��ت��اج��ي��ة.  امل�ساكل 
ويليق  وراقياً  واأنيقاً  الديكور فخماً  يكون  اأن  ال�سروري  من 
ممكناً  يكن  ومل  تكرميهم.  يتم  ال��ذي��ن  العظماء  بالفنانني 
حول  تتمحور  فكرته  تكون  عندما  عادياً  الربنامج  يكون  اأن 

فنانني كبار وعظماء.
اأي  يف  يطّلوا  اأن  يرف�سون  )النجوم(  الفنانني  غالبية   •
اإنك جتاوزت  برنامج من دون اأجر مادي، فهل ميكن القول 
ا�ست�سافة  يتطلب  ل  ال��ربن��ام��ج  م�سمون  لأن  امل�سكلة  ه��ذه 

النجوم ك�سيوف اأ�سا�سيني فيه؟
الأوىل  احللقة  يف  ول��ك��ن  بالنجوم،  املق�سود  م��ا  اأع���رف  ل   -
ا�ست�سفنا جنمًة م�سرية كبرية هي الفنانة لبلبة. ويف حلقة 
ملحم بركات، ا�ستقبْلنا املمثل يو�سف اخلال وهو جنم لبناين 

من ال�سف الأول. 
ب��ل هم  ال��ن��ج��وم،  ا�ست�سافة  م��ن  نتهّرب  اأن��ن��ا مل  يعني  وه���ذا 
موجودون يف الربنامج. و�سي�سارك يف احللقات املقبلة جنوٌم 

من كل العامل العربي.

هم  وم��ن  مني،  املكرَّ النجوم  اختيار  مت  اأ�سا�ض  اأّي  على   •
من  املقبلة  احل��ل��ق��ات  يف  تكرميهم  �سيتم  ال��ذي��ن  ال��ف��ن��ان��ون 

الربنامج؟
ُيعتربون  ال��ذي��ن  العمالقة  الفنانني  ي�ستهدف  الربنامج   -
اأعمالهم ب�سمًة  اأ���س��ط��ورة يف ع��امل الفن وت��رك��وا م��ن خ��الل 
اأنهم  كما  اآَخ��ر،  اإىل  تناقله من جيل  يتم  فناً  كبرية وقدموا 
ب�سطوا جنوميتهم يف لبنان والعامل العربي. وخالل احللقات 
ب�سمًة  ت��رك��وا  ع��رب  جن��وم  وا�ست�سافة  تكرمي  �سيتم  املقبلة 

مهمة يف الفن العربي.
جتارب  لك  كانت  اأن��ه  مع  التمثيل  عن  بعيدة  اأن��ِت  مل��اذا   •
اليوم  يعي�ض  التمثيل  ف��ن  اأن  خ�سو�ساً  امل��ج��ال،  يف  ناجحة 

مرحلة ذهبية؟
- اأنا جاهزة للم�ساركة يف اأّي دور متثيلي من خالل عمل فني 
ب�سكل  ويقّدمني  املهنية  م�سريتي  واإىل  جتربتي  اإىل  ي�سيف 
املُنا�ِسبة واملوؤاتية  اأن تتوافر فيه الظروف  جيد وجميل على 

على امل�ستويات كافة.
عام،  ب�سكل  بلبنان  الإعالمي  الو�سع  اإىل  تنظرين  كيف   •
خ�����س��و���س��اً م���ع ازده�����ار ب���رام���ج ال��ف�����س��ائ��ح وامل���ث���رية للجدل 

بطريقة مبتذلة؟ 
اخلطوط  جت��اوز  مُيكن  )الرايتينغ(  ب�سبب  اأن��ه  ترين  وه��ل 

احلمر اإىل درجة اأن ي�سبح كل �سي مباحاً؟
- اأتواجد خارج لبنان ول اأتابع ما تعر�سه ال�سا�سات اللبنانية 
األبث  اآتي اإىل لبنان اإل لت�سوير حلقاِت برناجمي ثم ل  ول 

اأن اأغادر.
ما  وك��ل  التلفزيونية،  الربامج  اأقّيم  اأن  اأح��ب  ل  وب�سراحة، 
يهّمني اأن اأقدم برناجماً ب�سكل لئق وراٍق واأن تكون اأ�سداوؤه 
اإي��ج��اب��ي��ًة عند املُ�����س��اه��دي��ن، لأن��ن��ي ب��ذل��ك اأح�����س��ل على حقي 

كمقّدمة.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

املقبلة،  الفرتة  يف  م�ساريعي  عن  التحدث  اأ�ستطيع  لْيتني   -
وكل ما مُيكنني قوله اإنني �ساأطل قريباً عرب اإحدى املحطات 

العربية.

ال�ضيطان" "حدائق 
ودخل جمال �سليمان الدراما امل�سرية من بوابة الدراما ال�سعيدية وذلك خالل م�سل�سل 
"حدائق ال�سيطان" عام 2006 والذى �سجل اأو ظهور للفنان ال�سورى يف م�سر، 
بني  التعارف  بطاقة  وك��ان  عر�سه  وقت  كبرياً  جماهريياً  جناحاً  العمل  وحقق 
العمل  اأح��داث  يف  �سيلمان  جمال  وج�سد  وقتها،  امل�سرى  واجلمهور  �سليمان 
البطولة �سمية اخل�ساب وريا�ض  الدهب و�ساركه يف  اأبو  "مندور  �سخ�سية 
ا�سماعيل عبد  واإخ����راج  ع��ام��ر  ت��األ��ي��ف حممد �سفاء  م��ن  وك���ان  اخل���وىل 

احلافظ.

ابلي�ض" "اأفراح 
وفى عام 2009 قرر جمال �سليمان تكرار جتربته يف الدراما ال�سعيدية 
"اأفراح ابلي�ض" تاأليف حممد �سفاء عمر واإخراج �سامى  خالل م�سل�سل 
حممد على، و�ساركه يف البطولة عبلة كامل وريهام عبد الغفور واحمد 
�سعيد عبد الغنى ودينا فوؤاد واينت عامر وهبة جمدى واحمد �سفوت، 
اأبو ر�سالن" وحقق العمل كذلك جناحاً كبرياً  "همام  وج�سد �سخ�سية 

بني اجلمهور الذى تفاعل مع اأحداثه حلقة بحلقة.

ال�ضيد" "�ضيدنا 
خالل  ال�سعيدية  ال��درام��ا  يف  الثالثة  جتربته  �سليمان  ج��م��ال  وق���دم 
العمل  اأن  اإل   2012 ع��ام  عر�سه  مت  ال�سيد" ال��ذى  "�سيدنا  م�سل�سل 
�سخ�سية  اأح��داث��ه  يف  �سليمان  وج�سد  وقتها،  املرجو  النجاح  يحقق  مل 
"ف�سلون الدينارى" وكان من تاأليف ي�سر عبد الرحمن اأحمد واإخراج 
ا���س��الم خ���ريى و���س��ارك يف بطولته ح��وري��ة ف��رغ��ل��ى، حم��م��د ممدوح 

و�سامى العدل حممد �ساهني ونهى عابدين.
يذكر اأن م�سل�سل "عملة نادرة" تاأليف مدحت العدل واإخراج ماندو 
العدل واإنتاج �سركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة 

الن�سر، ندا  اأبو رية، فريدة �سيف  اأحمد عيد، كمال  �سليمان، جومانا مراد،  نيللى كرمي، جمال 
فهيم،  وحممد  �سالح،  نهى  عا�سور،  ه�سام  اخل�ست،  مرمي  الطيب،  على  لطفي،  حممد  مو�سى، 

رمزى العدل، وئام جمدى، بالإ�سافة اإىل عدد كبري من الفنانني ال�سباب.

من حدائق ال�ضيطان اإىل عملة نادرة

حكاية جمال �سليمان مع االأدوار ال�سعيدية
الذى  نادرة  عملة  م�ضل�ضل  خالل  ال�ضعيدية  الدراما  يف  جديدة  جتربة  �ضليمان  جمال  ال�ضورى  الفنان  يخو�ض 
يتوا�ضل ت�ضويره حالًيا للعر�ض ح�ضرًيا على قناة cbc ومن�ضة Watch it يف �ضهر رم�ضان املقبل، حيث يعود 
امل�ضرية،  الدراما  يف  كبرية  جناحات  خاللها  حقق  والتي  له  بالن�ضبة  املف�ضلة  ال�ضعيدية  الأدوار  اإىل  �ضليمان 

وي�ضجل بـ"عملة نادرة" رابع جتاربه يف هذه النوعية.

تطّل الإعالمية اللبنانية كارل حداد يف برنامج جديد بعنوان 
َزْت  يَّ )the stage( بعد �ضل�ضلة من الربامج الناجحة التي َتَ

.)Fi Male( بها خالل م�ضريتها الفنية وكان اآِخرها
حداد حتدثت يف هذا احلوار عن طبيعة برناجمها اجلديد، 
واأنها  خ�ضو�ضًا  املقبلة،  للفرتة  وم�ضاريعها  وتنفيذه  فكرته 
تتح�ضر لتقدمي برنامج جديد عرب احدى املحطات العربية، 

معلنة عن جاهزيتها للتمثيل.
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طبيبة تك�سف اأعرا�ض احل�سا�سية من الربد
اأ�سارت الدكتورة �سفيتالنا بيليبينا اأخ�سائية اأمرا�ض املناعة واحل�سا�سية، 
واح��م��رار اجللد  ه��ي احل��ك��ة واحل��رق��ان  ال���ربد  اأع��را���ض ح�سا�سية  اأن  اإىل 

والطفح اجللدي وقد يح�سل تورم يف اجللد والأن�سجة التي حتته.
ووفقا لها، هذه الأعرا�ض تظهر على الأجزاء املك�سوفة من اجللد، بعد فرتة 
ق�سرية من التعر�ض لهواء بارد اأو ماء بارد. ولكن ميكن اأن يظهر الطفح 

اجللدي والتورم حتى يف املناطق التي مل يتعر�ض فيها اجللد للربد.
وت�سيف، تظهر احل�سا�سية من الربد عادة لدى الأ�سخا�ض الذين اأعمارهم 

18-30 عاما.
للربد،  التعر�ض  بتجنب  احل�سا�سية،  ه��ذه  من  للوقاية  اخلبرية  وتن�سح 
املك�سوفة من  الأم��اك��ن  واق��ي يف  ك��رمي  وا�ستخدام  دافئة،  وارت���داء مالب�ض 
م�سادات  ا�ستخدام  ميكن  كما  دافئة.  وم�سروبات  اأطعمة  وتناول  اجل�سم، 

اله�ستامني من اجليل الثاين قبل التعر�ض املتوقع للربد.

اخلرباء يجدون طريقة اأ�سرع الكت�ساف ال�سرطانات واأمرا�ض القلب
ب�سكل  �سبطها  ي�سعب  التي  القلب  واأم��را���ض  ال�سرطانات  اكت�ساف  ميكن 

اأ�سرع، وذلك بف�سل اختبار جديد.
وياأمل الباحثون اأن متنع هذه التقنية املر�سى من النتظار لأيام اأو اأ�سابيع 

حتى تعود اختبارات الدم من املختربات.
وعلى �سبيل املثال، ميكن اأن تكون امل�ستويات العالية من م�ست�سد الربو�ستات 

النوعي )PSA( اأحيانا مبثابة عالمة على ال�سرطان لدى الرجال.
ويف الوقت نف�سه، ميكن لختبارات الرتوبونني اكت�ساف ما اإذا كان املري�ض 

اأ�سيب بنوبة قلبية.
ويعمل الختبار اجلديد امل�سمى CrisprZyme بنف�ض الطريقة. ومع 
ذلك، فاإنه يتخطى عملية الت�سخيم يف الوقت املنا�سب - تكرار العينة مرات 

كافية بحيث ميكن اكت�ساف الآثار الدقيقة للمواد.
املوؤ�سرات  ع��ن  للبحث  املخترب  اإىل  عينات  اإر���س��ال  اإىل  احل��اج��ة  م��ن  وب��دل 
تغيري  طريق  عن  بب�ساطة  النتائج   CrisprZyme تعطي  احليوية، 

اللون يف حالة وجود مادة كيميائية معينة.
وي�سري اللون الغامق من الناحية النظرية اإىل املزيد من املادة.

اإمربيال كوليدج  �ستيفنز، من  الربوفي�سور مويل  الرئي�سية  املعدة  وقالت 
لندن: "ي�سري اختبارنا اإىل وجود عالمة بيولوجية.

لكن CrisprZyme هو ت�سخي�ض اأب�سط من تلك املتوفرة حاليا. وما 
املوجود،  املرقم احليوي  اأن يخربنا عن مقدار  اأنه ميكن  اأي�سا هو  مييزه 
اأي�سا يف  املر�ض، ولكن  اأن ي�ساعدنا لي�ض فقط يف ت�سخي�ض  وال��ذي ميكن 

مراقبة تقدمه مبرور الوقت وال�ستجابة للعالج".
اإمكانية  تعزيز  اإىل  "بالإ�سافة  بروتو:  مارتا  الدكتورة  الباحثة  واأ�سافت 
هذه  تقربنا  اأن  ميكن  ال��ن��ام��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  يف  الت�سخي�سات  اإىل  ال��و���س��ول 
التكنولوجيا خطوة اأقرب اإىل الت�سخي�سات ال�سخ�سية يف املنزل اأو يف عيادة 
املمار�ض العام. ومن خالل جعل الختبارات الت�سخي�سية ال�سريرية اأب�سط، 
نف�ض  يف  لالختبار  املنا�سبة  ب���الأدوات  الأطباء  تزويد  على  قادرين  �سنكون 
عيادة الطبيب العام بدل من ال�سطرار اإىل اإعادة جدولة حتاليل املتابعة 

واختبارات الدم".
.Nanotechnology Nature وُن�سرت النتائج يف جملة

ما هو معنى ا�ضم اأدي�ض اأبابا؟
الزهرة اجلديدة

من مكت�ضف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

من هم اأول من ا�ضتخدم التفريخ ال�ضطناعي للدواجن؟
امل�سريون القدماء

ما املق�ضود باحلكم العريف؟
احلكم الذي ل تراعى فيه قواعد القانون العام

ما املق�ضود بال�ضتاطيقا؟
علم اجلمال وكل ما هو جميل

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

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

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

• هل تعلم اأن الذهب يوزن باجلرام و املا�ض بالقرياط
• هل تعلم اأن عدد بحور ال�سعر هو : �س�تة ع�سر بح�راً

• هل تعلم اأن �سوء ال�سم�ض ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
• هل تعلم اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا 

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

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

• هل تعلم اأن اول ان�سان حاول الطريان هو من ا�سل عربي وا�سمه عبا�ض بن فرنا�ض
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فوائد امل�ضم�ض للدم

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�سم�ض يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�سل باحثون 
�سنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�سم�ض ي�ساعد يف تن�سيط حدة 
الإب�سار، ويزيد من قوة اجل�سم الدفاعية �سد الأمرا�ض لوجود فيتامني 

"ايه" فيه بن�سب عالية جداً.
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�سابني  ج��داً  امل�سم�ض مفيد  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
جيد  ومكافح  لل�سهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  والأوردة  لالأع�ساب  مقٍو 

لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
ويو�سف امل�سم�ض لالأ�سخا�ض الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك لإحتوائه 

على عن�سرين مهمني للمخ وهما الفو�سفور واملاغن�سيوم. 

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�ض تلجاأ اليه ليباركها من املر�ض ومن اإحدى 
ال�سوداء لأنهم كانوا يت�سحون بال�سواد فال ترى منهم غري عيون  التي كان يطلق عليها الع�سابة  الع�سابات 
النا�ض وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �سريرة ي�سلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 

اجلبل بعد ايام من اختطافها.
 ا�ستمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�سعيفة ياأتي افراد الع�سابة ي�سرخون طالبني ماًل وغالًل وحيوانات ثم 
يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�سباب من ابيه وقال: ابي اريد ان اأ�سرح لك ب�سيء يف �سدرى.. ان �سوت 

زعيم هذه الع�سابة ي�سبه �سوت واعظ القرية، واق�سم اين عندما �سمعته ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر الأب العجوز وقال: كان يف �سدري هذا ال�سئ ومل ا�ستطع البوح به.. لن نتكلم كثرياً ، اذهب واجمع من 

اأ�سدقائك من حتب ودعهم ياأتون �سراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  ي��زداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �سراآً  واأ�سدقائه يجتمعون  ال�ساب  ا�ستمر 
احلر�ض التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�ض، ف�سقطت على 
الأر�ض وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�سابة، انه مكاناً �سيق ملدخل �ساحة وا�سعة 
هي القرية و�سوقها.. جاء من �سكب الزيت على الق�ض وبع�ض املواد التي ت�ستعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�سيق ليمنعوا خروج النا�ض، وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �سرخت و�سهلت كثريا واألقت بهم على الأر�ض و�سط النريان، وقاموا يجرون م�سرعني ليطفئوا النار 
اأم�سكت به  راأ�سه الذي  اأم�سكت بهم و�سط طلقات ر�سا�ض �سباب القرية، وحني نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النريان فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�ض ما ع�سوا فيه من خداع وغ�ض، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�سابة بل حر�ض ال�سباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�ض الذي عا�سوا فيه زمناً. 

اأن  اأ�سرتاليا  جنوب  جامعة  علماء  اكت�سف 
الإجهاد،  على تخفي�ض مظاهر  قادر  اجلوز 
الأمعاء  ميكروبيوم  يف  اإيجابيا  ي��وؤث��ر  لأن���ه 

املرتبط بال�سحة العقلية.
اأن  اأن  اإىل   ،Nutrients جملة  وت�سري 
متطوعا،  طالبا   80 حالة  در�سوا  الباحثني 
ق�سموهم اإىل جمموعتني: املجموعة الأوىل 
كانت حت�سل على اجلوز واملجموعة الثانية 

اتبع اأفرادها نظامهم الغذائي املعتاد.
املجموعة  اأف��������راد  م����ن  ال���ب���اح���ث���ون  وط���ل���ب 

الأوىل تناول حوايل ن�سف كوب من اجلوز 
ي��وم��ي��ا. وا���س��ت��م��رت ه���ذه احل���ال���ة م���دة 16 
اأ�سبوعا، خ�سع امل�ساركون خاللها اإىل ثالثة 
ال��درا���س��ي، يف  ب��داي��ة الف�سل  اخ��ت��ب��ارات: يف 

فرتة المتحانات وبعد انتهائها.
ال�سحة  موؤ�سرات  حت�سن  النتائج،  واأظهرت 
الأي�سية  احل���ي���وي���ة  وامل����وؤ�����س����رات  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
ون��وع��ي��ة ال���ن���وم ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د، لدى 
اأفراد املجموعة  اأما  اأفراد املجموعة الأوىل. 
ال��ث��ان��ي��ة، ف��ق��د ا���س��ت��ك��وا م��ن ارت��ف��اع م�ستوى 

الإجهاد والكتئاب قبل بداية المتحانات.
باحتواء  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ال��ب��اح��ث��ون  وي���رب���ط 
اأحما�ض  م����ن  ع���ال���ي���ة  ن�����س��ب��ة  ع���ل���ى  اجل������وز 
وم�سادات  امل�سبعة،  غري  الدهنية  اأوميغا-3 
الأك�سدة وامليالتونني والبوليفينول وحم�ض 
الفوليك وفيتامني Е، التي ت�ساهم يف �سحة 

الدماغ والأمعاء.
يف  الذكور  ع��دد  لزيادة  الباحثون،  ويخطط 
ك��ان تناول  اإذا  درا���س��ات لح��ق��ة، لتحديد م��ا 

اجلوز يوؤثر يف اجلن�ض.

اجلوز يخفف اأعرا�ض االإجهاد

كارل جوجينو لدى ح�ضورها حفل The Roundabout يف مدينة نيويورك. ا ف ب


